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PÄÄKIRJOITUS

Viime aikoina on puhuttanut pahamaineinen hajajätevesiase-
tus. Sen puolesta on puhuttu, sitä vastaan on kyräilty ja sen 
torppaamista on esitetty. 

Kymmenen vuotta sitten annettu siirtymäaika oli tulossa tien-
sä päähän, kunnes ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen 
(kok) päätti esittää lisäaikaa kahdella vuodella 15. maaliskuuta 
2018 asti. Alkuvuodesta 2015 nähdään miten käy. Joka tapauk-
sessa, asian tiimoilta eletään jännittäviä aikoja.

Hajajätevesiasetus ei suinkaan ole ongelmaton. Sen varjolla on 
myyty ihmisille ylimitoitettuja, tarpeettomia tai toimimattomia 
järjestelmiä, ja laskutettu sen mukaan. Näiden varhaisten omak-
sujien kustannuksella on edistetty suomalaista vesiensuojelua 
ja parannettu ympäristön tilaa.

Toisaalta löytyy myös vastarannan kiiskiä, jotka viimeiseen 
asti lykkäävät jätevesijärjestelmiensä saneerausta. Ja miksipä 
eivät? Asetuksen jalo sanoma on tahrittu huijauksilla ja tahat-
tomilla väärinymmärryksillä, ja kansalaisten usko on loppunut. 
Miksi minä, jos tuon sikalan/maanviljelijän/kemian tehtaan/
muun tahon ei tarvitse? 

Vaan olisiko kyseessä sittenkin muutosvastarinta? Ettei haluta 
muuttaa asioita, kun ennenkin on pärjätty. Ettei luoteta asiantun-
tijoiden lausuntoihin, kun vilungit kauppamiehet ovat jotakuta 
jo koijanneet. Että pidetään omia päästöjä vähäpätöisinä, koska 
onhan maatalous/teollisuus/kiinalaiset.

 
Ongelmien kieltäminen on yleistä. Elämä on helpompaa, kun 
ei tarvitse murehtia vesistöjen puhtaudesta tai omien päästöjen 
osuudesta vesistöjen rehevöitymisessä. On helpompi ajatel-
la, että on suurempiakin ongelmia, kuten nälänhätä ja Kiinan 
kuolleiksi saastuneet joet. Niin että miksi edes vaivautua itse 
parantamaan asioiden tilaa?

 Ei kuitenkaan tarvitse vedota suomalaisen kiinteistön omis-
tajan omaantuntoon tai syyllisyyden tunteeseen. Suomalainen 
investoi järjellä, ei sydämellä. Kukapa haluaisi haistaa naapurin 
lietteet omassa mökkijärvessään tai tien ojassa? Kuka haluaa 
ihastella joenrannan kuohuvan sinne johdetuista pesuaineista 
ja jätöksistä? Kuka jaksaa kitkeä rehevöityneet vesikasvit laitu-
rin ympäriltä päästäkseen saunasta uimaan? Ei kukaan. Se on 
tervettä järkeä.

Kyllä, monessa haja-asutusalueen kiinteistössä on jätevesien 
käsittely kohdallaan. Ja kyllä, vielä noin 120 000 kiinteistössä on 
parantamisen varaa. On kuitenkin syytä muistaa, että nykyi-
selläkään jätevesiasetus ei pakota järjettömiin ratkaisuihin: jos 
vesi kannetaan kaivosta, ei monimutkaisia järjestelmiä tarvita, 
asianmukainen puucee hoitaa hommat hajuttomasti ja siististi. 
Jos kiinteistöllä on jo jätevesijärjestelmä, vaikkakin puutteellinen, 
riittävät usein hyvin pienet investoinnit korjaamaan tilanteen.

 
Edullisin vaihtoehto on usein kuivakäymälä, ja sen on alle-
kirjoittanutkin asennuttanut kotiinsa – kaksin kappalein. Täs-
tä kokemuksesta lisää Kuivikkeen sivuilla. Kuivakäymälä ei 
kuitenkaan sovellu välttämättä joka kotiin tai joka asukkaalle, 
minkä vuoksi monipuolisia jätevesijärjestelmiä on saatavilla. 
Maahan imeytys tai pienpuhdistamo ovat nekin vaihtoehtoja, 
joskaan mikään ratkaisu ei ole täysin ongelmaton. Siinä missä 
kuivakäymälä tulee tyhjentää tietyin väliajoin, kuuluu tyhjennys 
myös umpisäiliöön ja ajantasainen huolto puhdistamoihin sekä 
imeytyskenttiin.

Silti haja-asutusalueella oleskellaan ja asutaan mielellään, 
vaikka kaupunkialueen infraa ja palveluita ei olekaan saatavilla. 
Syynä voi olla maaseudun rauha, josta nautitaan kotipihalla tai 
mökin laiturilla. Kaupunkiin verrattuna haja-asutusalueella on 
vähemmän liikennettä ja puhdas ilma. Sielua ja silmiä hivelee 
vehreä luonto, jonka tenhoa tuudittaa kesäisin peipposen laulu, 
käen kukunta, ja talvisin pihalle ilmaantuvat metsäneläinten arat 
jäljet. Vesi liplattaa, pelloilla aaltoilee pehmeä vilja.

Luonto on suomalaisen sydäntä lähellä, ollut aina. Se on osa 
suomalaisuutta, siitä pidetään huolta, sillä puhdas luonto on 
meille kunnia-asia. Puhdas elinympäristö on sydämen asia. Se 
on myös maalaisjärkeä. 

 
P.S: Erilaisista vaihtoehdoista keskustellaan Tampereella elo-
kuussa kansainvälisen kuivakäymäläkonferenssin yhteydessä 
järjestettävässä Suomipäivässä. Tervetuloa paikalle keskuste-
lemaan ja ihmettelemään vempeleitä maksuttomaan laitenäyt-
telyyn! 

Järjellä, ei sydämellä

Niin sanottu hajajätevesi-
asetus on puhuttanut viime 
aikoina: kansalaiset eivät 
tiedä, mitä heiltä odotetaan, 
ja miksi – ja poliitikot tart-
tuvat irtopisteisiin vaalien 
alla. Huhtikuun 2015 jäl-
keen nähtäneen, mitä haja-
asutusalueiden jätevesille 
tulee jatkossa tehdä, mutta 
toistaiseksi nykyisen asetuk-
sen siirtymäaika venyy enti-
sestään keväälle 2018. 

Poliittinen keskustelu 
unohtaa kuitenkin usein 
asetuksen perimmäisen tar-
koituksen: vesistöjen tilan 
turvaamisen. Asianmukai-
set jätevesijärjestelyt ovat 
jokaisen kiinteistönomista-
jan vastuulla, samoin kuten 
jokaisella on oikeus nauttia 
puhtaasta vedestä. On tär-
keää muistaa, että asetuksen 
noudattaminen ei välttämät-
tä vaadi kymmenien tuhan-
sien eurojen arvoisia inves-
tointeja, vaan vaihtoehtoja 

on monia. 
Näistä vaihtoehdoista ja 

niiden toteutuskelpoisuudes-
ta kokoonnutaan keskustele-
maan Tampereelle elokuussa 
2015. Käymäläseura Huussi 
ry järjestää osana kansain-
välistä kuivakäymäläkon-
ferenssia (5th International 
Dry Toilet Conference 2015) 
suomenkielisen seminaarin, 
jossa puututaan päivänpolt-
taviin kysymyksiin. 

Kolmen vuoden välein jär-
jestettävä konferenssi kokoaa 
kansainvälisen huussitutki-
muksen kerman Tampereelle 
– tänä vuonna jo viidettä ker-
taa. Konferenssi järjestetään 
19.–22.8.2015 ja konferenssi-
paikkana toimii tänä vuonna 
Tampereen ammattikorkea-
koulu. 

Kokemuksia  
ja asetuksia

Vaikka sanitaation puute on 

vakava globaali ongelma, ei 
kotimaan haasteita sovi jättää 
vähemmälle tutkiskelulle. 
Suomenkielinen Suomipäi-
vä-seminaari järjestetään 
keskiviikkona 19.8.kello 
9–15.30 – yleisön pyynnöstä 
ensimmäistä kertaa omana 
päivänään. 

Paikalle odotetaan hajajä-
tevesiasioista kiinnostuneita 
kansalaisia, aiheen parissa 
työskenteleviä virkamiehiä 
ja yrittäjiä sekä jätevesineu-
vojia. 

Viimeksi vuonna 2012 jär-
jestetty Suomipäivä keräsi 
jopa 90 osanottajaa. 

Tänä vuonna seminaarin 
teemana on kuluttajan nä-
kökulma kuivakäymälän 
hankkimiseen, asentamiseen 
ja käyttöön. Päivän aikana 
kuullaan käyttäjäkokemuk-
sia kuivakäymälöistä, vir-
kamiesten alustuksia sekä 
keskustellaan ravinteiden 
kiertoon liittyvistä teemois-

ta. Myös juuri valmistunut 
kuiva- ja vähävetisten käy-
mäläjärjestelmien RT-kortti 
esitellään tapahtumassa. 

Seminaarin yhteydessä 
järjestetään laitenäyttely, 
jossa voi tutustua erilaisiin 
kuivakäymälä- ja muihin jä-
tevesiratkaisuihin, hygienia- 
ja käymälätuotteisiin sekä 
ravinnekiertoon liittyviin 
vaihtoehtoihin. Paikalla on 
useita laitevalmistajia, maa-
hantuojia ja jälleenmyyjiä 
sekä palveluntarjoajia val-
miina vastaamaan kulutta-
jien kiperiin kysymyksiin. 
Näyttely on kaikille avoin. 

Mikäli hajajätevesiasetus 
kiinnostaa sinuakin tai jäte-
vesiratkaisun päivittäminen 
on ajankohtaista, älä epäröi 
ilmoittautua mukaan Suomi-
päivään saman tien! 

 Ilmoittautuminen ja 
lisätietoa:  
www.huussi.net

 Yhdistyksen toimisto muut-
ti syksyllä 2014 Kauppaka-
dun tiloista kimpsunsa ja 
kampsunsa uusiin tiloihin 
Klingendahliin. Samalla lan-
seerasimme yhteistyön Suo-
men ympäristöopisto Syklin 
kanssa, joka toimii ja koulut-

taa myös tiloissamme.
Valitettavasti juuri kun 

saimme pesämme rakennet-
tua uusiin tiloihin, saimme 
korkeammalta taholta ilmoi-
tuksen, että edessä on uusi 
muutto tilan uusien omista-
jien alta pois. Täten, toimis-

ton muuttorumba jatkuu. 
Teemme paluumuuton 

”vanhoille kulmille”, Näsi-
linnankadulle. Pesäraken-
nuspuuhat alkavat uusissa 
tiloissa 15.3. alkaen, ja mu-
kanamme muuttaa myös 
Sykli, joka jatkaa koulutuk-

siaan yhteisissä tiloissamme.
Käymäläseura Huussi 

ry:n osoite 15.3. alkaen on: 
Näsilinnankatu 21 A 20, 
33210 Tampere. Lämpimästi 
tervetuloa keväämmällä tu-
tustumaan, jälleen kerran, 
uusiin tiloihimme!

Huussin toimisto muuttaa, jälleen!

KOTImaa

Mia O’Neill                          
Hallituksen puheenjohtaja                          

Käymäläseura Huussi ry

Asiantuntevaa keskustelua 
haja-asutusalueen jätevesistä 

Dry Toilet  
-konferenssissa 
Suomipäivä 
19. elokuuta

Poliittinen keskustelu 
hajajätevesiasetuksesta unohtaa usein 

asetuksen perimmäisen tarkoituksen: 
vesistöjen tilan turvaamisen. 

Kuva: Seppo Leinonen ja 
Ympäristöministeriö.



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
 
 Suomen toiminta – viestintä  

ja kehitysprojektit:  
Karoliina Tuukkanen,  
p. 045 875 3576,  
karoliina.tuukkanen@huussi.net

 Suomen toiminta: 
Susanna Pakula
p. 050 371 1050,  
susanna.pakula@huussi.nett
 
 Ekologinen sanitaatio 

kansalais järjestöjen  
osaamiseksi: Sami Keto,  
p. 045 875 3597,  
sami.keto@huussi.net

Käymälä seura 
Huussi ry
Näsilinnankatu 21 A 20
33210 Tampere

www.huussi.net
www.huussi.net/en/

Olemme mukana  
yhteisöllisessä mediassa:
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Jo viidettä kertaa kansain-
väliset asiantuntijat ko-
koontuvat keskustelemaan 
ekologisesta sanitaatiosta 
Tampereella järjestettävässä 
kansainvälisessä kuivakäy-
mäläkonferenssissa (Dry 
Toilet 2015: The 5th Inter-
national Dry Toilet Confe-
rence). 

Konferenssi järjestetään 
Tampereen ammattikor-
keakoululla 19.–22.8.2015 
ja kuten edellisinäkin ker-
toina, konferenssia edeltää 
kaksipäiväinen Jyväskylän 
yliopiston ja Tampereen Am-
mattikorkeakoulun järjestä-
mä pre-conference työpaja 
17.–18.9.2015. Itse konferens-
si jakautuu kansainväliseen 
osaan ja Suomi-päivään, 
jossa teemaa käsitellään Suo-
men näkökulmasta. 

Tänä vuonna kansainvä-
lisen konferenssin teemana 
ovat ratkaisut (solutions), 
enää ei riitä pelkkä puhe pa-
remmasta sanitaatiosta vaan 
on aika keskittyä konkreetti-
siin ratkaisuihin. 

Konferenssissa käsitellään 
tärkeää aihetta, kestävää 
sanitaatiota ja kuivakäy-
mäläteknologian roolia sen 
toteutumisessa. Maailman 
ihmisistä noin kolmasosa 
eli 2,5 miljardia elää ilman 
kunnollista käymälää. Jopa 
80 prosenttia maailman jäte-
vesistä, kehitysmaissa yli 90 
prosenttia, päätyy puhdista-
mattomina vesistöihin. 

Suomessa haasteena ovat 
muun muassa haja-asutus-
alueiden jätevesihuollon 
kestävä toteuttaminen, rehe-
vöityvät vesistöt ja vanhojen 
viemäriputkien rapistumi-
nen. Globaalisti merkittävä 

tekijä on myös lannoitepula, 
joka koskettaa niin kehitys-
maita kuin myös kehitty-
neitä maita. Kuivakäymälät 
tarjoavat ratkaisun sekä ra-
vinnekierron toteuttamiseen 
että kansainvälisten haastei-
den kohtaamiseen.

Tänäkin vuonna odo-
tamme paikalle noin 160 
osallistujaa noin 40 eri 
maasta. Tampereen ammat-
tikorkeakoulu muuntautuu 
kansainväliseksi areenaksi, 

kun tiedemaailman asian-
tuntijat, viranomaiset sekä 
ruohonjuuritason toimijat 
kokoontuvat jakamaan tu-
loksiaan ja keskustelemaan 
ympäristö- ja sanitaatioalan 
haasteista ja ratkaisuista. 

Konferenssin ajan Tampe-
reen ammattikorkeakoulul-
la on mahdollisuus käyttää 
koulun sisäkuivakäymälöi-
tä, ja edesauttaa täten ravin-
nekiertoa hyvin konkreetti-
sella tavalla.

Toivotamme kaikki läm-
pimästi tervetulleeksi kon-
ferenssiin! 

 Ilmoittautuminen ja 
lisätietoa:  
www.drytoilet.org/dt2015

KOTiMAA

Asiantuntevaa keskustelua 
haja-asutusalueen jätevesistä 

Viides Dry Toilet -konferenssi elokuussa 2015

Tampereella  
ratkaistaan  
sanitaation  
haasteita

Odotamme 
paikalle 160 
osallistujaa 
40 eri 
maasta”

”

Vuonna 2012 Suomipäivä keräsi 90 osanottajaa. Tänä vuonna seminaarissa pureudutaan hajajätevesi-
asetukseen.



kotimaa

Rakennustieto tarttui vuonna 
2014 uuteen haasteeseen, kun 
vedettömien ja vähävetisten 
käymälöiden RT-kortin työs-
täminen alkoi. 

Aiemmin RT-kortit löytyi-
vät haja-asutuksen jätevesien 
käsittelyä varten, ja ulko-
käymälän rakentamiseen oli 
myös omansa. Nyt kuitenkin 
ensimmäistä kertaa RT-kortti 
ottaisi huomioon myös sisä-
kuivakäymälät. 

RT-kortisto on Raken-
nustieto Oy:n julkaisema ja 
ylläpitämä tietokokoelma, 
joka sisältää ohjeita liittyen 
tilasuunnitteluun, rakentei-

siin ja sopimuksiin. RT-kortit 
ovat nykyään saatavissa säh-
köisesti RT Netistä.

Korttia työstänyt toimi-
kunta kokoontui muutaman 
kuukauden välein koosta-
maan tekstiä ja hiomaan yk-
sityiskohtia. 

Valmiihko teksti toimi-
tettiin vuoden 2014 lopulla 
asiantuntijatahoille lausun-
tokierrokselle, jonka mukaan 
muutoksia vielä tehtiin. Val-
mis vedettömien ja vähäve-
tisten käymälöiden RT-kortti 
julkaistaan vuoden 2015 aika-
na, ja se on saatavilla muun 
muassa RT Netistä.

 

Ohjeita sisäkuiva
käymälää varten

Nyt valmistuva RT-kortti 
tarjoaa jätevesijärjestelmää 
pohtivalle varteenotettavan, 
vettä säästävän ja ekologisen 
vaihtoehdon. Kortissa ohjeis-
tetaan ottamaan huomioon 
kuivakäymälän hankintaan 
liittyvät seikat, kuten sijoitus, 
ilmanvaihto, tyhjennys ja käy-
mälätuotoksen hyötykäyttö. 

Ohje nojaa paljon muun 
muassa Käymäläseura Huus-
si ry:n julkaisemaan kirjalli-
suuteen, ja samaisia ohjeita 
löytyykin tutulta sivulta www.
huussi.net.

Erityistä huomiota tieto-
kortissa kiinnitetään ilman-
vaihtoon, joka on olennainen 
tekijä toimivan kuivakäymä-
län asennuksessa. 

Moni LVI-alan toimija ei 
välttämättä ole kuullutkaan 
sisäkuivakäymälästä, minkä 
vuoksi ammattilaisten teke-
mät ja hyväksymät piirrokset 
tuovat ohjeeseen tiettyä lisä-
arvoa. 

Puutteellinen ilmanvaihto 
kostautuu välittömästi epä-
miellyttävinä hajuina, kun 

taas oikein asennettuna tuu-
letettu vedetön käymälä ei 
haise. 

Ohjeessa perehdytään 
tärkeisiin huomioihin niin 
painovoimaisen kuin koneel-
lisenkin ilmanvaihdon osalta. 

Tärkeää on muistaa, että 
käymälän ilmanvaihtoa ei saa 
sekoittaa muun kiinteistön 
ilmanvaihtoon, vaan poisto-
putki tulee liittää mahdolli-
simman lähelle koneellisen 
järjestelmän poistopuhallinta. 
Osaavan ammattilaisen käyt-
tö käymälän asennuksessa on 
aina suotavaa. 

 

Sisään ja ulos,  
vedellä tai ilman

Vesivessalle on useita vaihto-
ehtoja, joista suurin osa esitel-
lään RT-kortissa. 

Kuivakäymälän eri mallit 
niin ulko- kuin sisäkäyttöön-
kin listataan ominaisuuksit-
tain – mikä sopii yhdelle, ei 
aina kelpaa toisen tarpeisiin. 

Myös vähävetisiä käymä-
löitä on joka lähtöön, alipai-
nekäymälästä kemialliseen ja 
venekäymälään. 

Kortissa otetaan kantaa sii-
hen, soveltuvatko eri mallit 
kylmiin vai lämpimiin tiloi-
hin, tarvitsevatko ne sähköä, 
ja kuinka suuri käyttäjäkapa-
siteetti niillä on. 

Huomioon on otettu myös 
vedetön urinaali. Eri mallien 
sijoitukseen, tilantarpeeseen 
ja varusteluun otetaan kan-
taa, samoin tyhjennysvaati-
muksiin.

 

Asianmukaisesti  
loppuun asti

Vedettömän tai vähävetisen 
käymälän käyttäjä joutuu 
usein myös miettimään, mitä 
käymälätuotokselle tapahtuu. 

Vähävetiset käymälät tuot-
tavat edelleen jätevettä, jolloin 
puhdistusjärjestelmä tulee 
mitoittaa niiden mukaisesti. 
Kuivakäymälät eivät tuota 

lainkaan mustaa jätevettä, 
vaan virtsan, suotonesteen ja 
kompostin käsittely onnistuu 
myös omalla tontilla – aina 
hyödylliseen lannoitekäyt-
töön asti! 

Kortin lopusta löytyy myös 
liuta tietolähteitä: jätevesijär-
jestelmän hankkijan on aina 
syytä paneutua eri vaihtoeh-
toihin ja varmistaa, että suun-
nittelu ja asennus toteutetaan 
asiantuntevan ammattilaisen 
toimesta. 

Moni jätevesiasiantuntija ei 
välttämättä tunne vedettömi-
en käymälöiden erikoisuuk-
sia, joten palveluntarjoajan 
osaamisesta tulee varmistua. 

Kaiken kaikkiaan se, että 
vedettömien ja vähävetisten 
käymälöiden käyttöönotolle 
on vihdoin saatu asianmu-
kaiset ohjeet, auttaa varmasti 
etenkin haja-asutusalueiden 
asukkaiden ihmettelyyn jä-
tevesijärjestelmiä uusittaessa. 

Uusi järjestelmä voi olla 
toimiva, tehokas ja edullinen, 
eikä vessassa käyntiin välttä-
mättä tarvita vettä juuri lain-
kaan. Tieto on valtaa, ja RT-
kortin myötä tämä tieto leviää 
jälleen hieman laajemmalle. 

Vuoden Huussiteko -pal-
kinto, Kultainen talikko 
2014, luovutettiin Maailman 
Ympäristöpäivänä 5.6.2014 
Biolanin hallituksen puheen-
johtaja Pekka Kariniemelle. 
Tunnustuksen myöntää vuo-
sittain ansioituneelle kuiva-
käymälöiden käytön edistä-
jälle Käymäläseura Huussi 
ry. Pekka Kariniemi on 13. 
tunnustuksen saaja. 

– Pekka Kariniemi on toi-
minut kestävän ravinnekier-
ron edelläkävijänä ja esimer-
killään näyttänyt tietä myös 
muille alan toimijoille, kertoo 
Käymäläseura Huussi ry:n 
puheenjohtaja Mia O’Neill.

Biolan on hyvä esimerkki 
siitä, että ravinteiden kierrä-
tys voi olla myös tuottavaa 
liiketoimintaa.

– Haluamme palkita Kari-
niemen Kultaisella talikolla, ei 
ainoastaan Vuoden Huussite-
osta vaan hänen elämäntyös-
tään kuivakäymäläaatteen 
puolestapuhujana. Huomion-
osoitus sopii erityisen hyvin 

vuodelle 2014, jolloin Biolan 
viettää 40-vuotisjuhlaansa, 
O’Neill summaa.

Biolanissa kestävä kehitys 
on ollut alusta asti käytännön 
tekoja. Tästä kertoo esimer-
kiksi kananlannan jalosta-
minen luomulannoitteeksi ja 
Suomen ensimmäisen kom-
postorin tuonti markkinoille 
jo 1970-luvulla. 

1990-luvulla Biolan paneu-
tui mökkien kuivakäymälöi-
den kehittämiseen. Vanhoista 
kuivakäymälöistä pistekuor-
mituksena samaan paikkaan 
tulevat ravinteet saastuttavat 
pohjavesiä. Vuonna 1998 Bio-
lan lanseerasi Kompostikäy-
mälän, josta on tullut Suomen 
myydyin kuivakäymälä.

– Ihmishistorian yksi jär-
jettömimmistä keksinnöistä 
on ollut käyttää juomavettä 
vessajätösten huuhteluun. 
Vielä ihmisten mielikuvissa 
ei olla valmiita luopumaan 
vesivessasta, mutta uskon, 
että tähän suuntaan ollaan 
pitkällä tähtäimellä menossa, 

pohtii Pekka Kariniemi.
Puutteellinen sanitaatio 

on yksi isoista globaaleista 

Vedettömille ja vähävetisille
käymälöille RT-kortti

Vuoden Huussiteko  
-tunnustus Biolanin  
Pekka Kariniemelle  

Erityistä 
huomiota 
tietokortissa 
kiinnitetään 
käymälän 
ilman
vaihtoon.”

”

RTkorttitoimikunta
Korttia työstävässä Käymälätoimikunnassa ovat olleet 
mukana: 
  HTM Mia O’Neill, Käymäläseura Huussi ry, puheenjohtaja
  Suunnittelija FISE Raini Kiukas
  Projektikoordinaattori AinoMaija Kyykoski, Käymälä-
seura Huussi ry

  DI Erkki Santala
  Tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell, Biolan
  LVI-asiantuntija Pekka Kauppi, Suomen ympäristöopisto 
SYKLI

  Arkkitehti Seppo K. Niiranen, Rakennustieto Oy, sihteeri

Kultaiset talikot
2014 Pekka Kariniemi
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, Pata-
kukko

2007 Jukka Lindroos, 
Pikku Vihreä Oy

2006 Ulkoasiainministeriö
2005 Tampereen ammat-

tikorkeakoulu
2004 Työtehoseura, tutki-

ja Sirkka Malkki
2003 Västanfjärdin kunta
2002 Metsähallituksen 

makkitiimi
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kotimaa

Vuoden Huussiteko  
-tunnustus Biolanin  
Pekka Kariniemelle  

Haja-asutuksen jätevesihuol-
lon edistäminen kestävän 
kehityksen mukaisesti, ym-
päristö- ja terveyshaittoja es-
täen, edellyttää erilaisia ohja-
uskeinoja. Yksi keskeisistä oh-
jauskeinoista on rakentamista 
ohjeistavat RT-ohjekortit. 

Suomen Vesiensuojeluyh-
distysten Liitto ry on tam-
mikuussa 2015 lausunut 
Rakennustietosäätiön RTS 
14:31 Käymäläjärjestelmät 
ohje-ehdotuksesta. 

Liitto pitää korttiehdo-
tusta erittäin tärkeänä ja ko-
rostaa lausunnossaan, että 
julkaistavalla ohjeistuksella 
on mahdollista ohjata ja tu-
kea ympäristönsuojelulain, 
jätelain sekä kuntien ympä-
ristönsuojelumääräysten ny-
kyisiä linjauksia. 

Pesu- ja käymälävesien eril-
liskäsittely sekä siihen liittyvä 
käymäläjätteiden hyötykäyt-
tö on ympäristöystävällisin, 
taloudellisesti edullisin sekä 
usein ainoa tapa ratkaista jä-
tevesihuolto pilaantumiselle 
herkillä alueilla. Ohjauksella 
tulee edistää kuivakäymälöi-
den ja vähän vettä käyttävien 
käymälöiden käyttöönottoa 
sekä käymäläjätteiden ja jä-
tevesilietteiden hyötykäyttöä 

osana asumisessa muodostu-
vien lietteiden asianmukaista 
käsittelyä.

Käymäläjärjestelmävaihto-
ehtoja on monia, ja erilaisten 
järjestelmien suunnittelutaito 
on Suomessa vielä melko ke-
hittymätöntä. Haja-asutusalu-
eiden asukkaat joutuvatkin 
usein käymäläjärjestelmä-
vaihtoehtoja harkitessaan 
tekemään suunnitteluteknis-
ten seikkojen selvittelyn itse-
näisesti ilman ammattilaisen 
apua.

Käymälävedet sisältävät 
valtaosan ympäristöä kuor-
mittavista haitta-aineista ja 
mikrobeista. Pelkästään pe-
suvesistä jää saostussäiliö-
käsittelyn jälkeen puhdistet-
tavaksi lähinnä vain vähän 
orgaanista ainetta. Liitto 
korostaa kuivakäymälöiden 
sekä vähän vettä käyttävien 
käymäläjärjestelmien ympä-
ristöystävällisyyttä verrattu-
na järjestelmiin, joissa pesu- 
ja käymälävedet käsitellään 
yhdessä.

Erillisviemäröinnin, kuiva-
käymälöiden ja vähän vettä 
käyttävien käymäläjärjestel-
mien käyttöä korostaa myös 
se, että kuntien ympäristön-
suojelumääräyksissä useim-

miten kielletään kaikkien 
asumajätevesien johtaminen 
käsiteltyinäkään herkille 
pohjavesialueille. Lisäksi 
osa kunnista kieltää myös 
puhdistettujen käymälävesiä 
sisältävien jätevesien johta-
misen ranta-alueille. Ranta-
alueilla on myös rajoitettu 
WC:n rakentamista ja vesi-
käymälä voidaan toteuttaa 
vain perustellusta syystä, jol-
loin käymälävedet johdetaan 
umpisäiliöön.

Kaikkien asumajätevesien 
yhteiskäsittelystä luontoon 
purkautuvat jätevedet sisäl-
tävät suuria määriä ulostepe-
räisiä mikrobeja ja vesistöissä 
runsaasti happea kuluttavia 
yhdisteitä. Tämän salliminen 
herkillä ranta- ja pohjavesialu-
eilla ei edistä ympäristölain-
säädännön linjausta jätevesi-
en käsittelyn toteuttamisesta 
siten, ettei talousjätevesistä 
aiheudu pinta- ja/tai pohja-
vesien pilaantumisen vaa-
raa. Liitto korostaa, että juuri 
näillä herkillä alueilla tehdyt 
ympäristöystävälliset, hyvin 
ohjeistetut kiinteistökohtaiset 
jäteveden erottelevat käsitte-
lyjärjestelmät vähentäisivät 
nopeasti haja-asutuksesta 
lähivesiin kohdistuvaa kuor-

mitusta. Erottelu helpottaa 
myös ravinteiden kierrätyk-
sen mahdollisuutta.

Käymälävesien johtaminen 
umpisäiliöön lisää lietteiden 
määrää ja niistä aiheutuvia 
välillisiä ympäristövaikutuk-
sia sekä kiinteistönomistajal-
le aiheutuvia tyhjennyskus-
tannuksia. Käymälävesien 
määrää voidaan vähentää 
vähän vettä käyttävien käy-
mäläjärjestelmien avulla alle 
kymmenesosaan normaaliin 
vesikäymälään verrattuna. 
Käytön rajoitteena voi olla 
viemärilinjan pituus. Matala 
umpisäiliö tai kompostisäiliö 
voidaan asentaa lähelle talon 
perustuksia ja minimoida si-
ten viemärilinjan pituus. 

Liiton jäsenyhdistysten 
tekemien kiinteistökohtais-
ten neuvontakäyntien yh-
teydessä on havaittu, että 
kuiva- ja kompostikäymä-
löiden tuotoksia ei aina osata 
jälkikäsitellä asianmukaisesti 
kompostoimalla. Ohjekortissa 
tulee siten korostaa käymälä-
jätteen jälkikompostoinnin 
merkitystä ja antaa siihen 
riittäviä ohjeita.

J ä t e l a i n  m u u t o k s e n 
(410/2014 ja 528/2014) pe-
rusteella asumisessa synty-

vän biojätteen, jätevesiliet-
teen (sako- ja umpikaivoliet-
teet) tai siihen rinnastettavan 
muun jätteen luovuttaminen 
käsiteltäväksi (esimerkiksi 
kalkkistabilointi) naapuri-
kiinteistölle tai muulle lähel-
lä sijaitsevalle kiinteistölle 
on mahdollista, jos yhteinen 
käsittely on pienimuotoista 
ja se on hyväksytty kunnan 
jätehuolto- tai ympäristön-
suojelumääräyksissä. Siten 
ranta- ja pohjavesialueilla 
syntyvät lietteet on mahdol-
lista käsitellä lähellä niiden 
syntypaikkaa kuitenkin niin, 
ettei niistä aiheudu ympäris-
tönsuojelullista haittaa herkil-
lä alueilla, vaan asumisesta 
syntyvät lietteet voidaan saat-
taa jätelain hengen mukaisesti 
kierrätykseen.

 Jätehuollon ja -lain peri-
aatteena on niin sanottu etu-
sijajärjestys: ensisijaisesti on 
pyrittävä välttämään jätteen 
syntymistä. Jos jätettä syntyy, 
se on valmisteltava uudel-
leenkäyttöä varten tai kier-
rätettävä. Ellei kierrätys ole 
mahdollista, jäte on hyödyn-
nettävä ensisijaisesti aineena 
ja toissijaisesti energiana.

 Suomen Vesiensuojelu-
yhdistysten Liitto ry pitää 

erittäin myönteisenä, että 
käymäläjärjestelmien RT-
kortti päivitetään vastaamaan 
nykyaikaisen, ympäristöys-
tävällisen asumisen tarpeita. 
RT-korttiin tulee sisällyttää 
yksityiskohtaiset ja mahdol-
lisimman moneen kohteeseen 
sovellettavissa olevat ohjeet 
erilaisten käymälätyyppien 
rakennustekniikasta. Liitto 
katsoo, että käymäläjärjes-
telmän rakentamista tulee 
ohjeistaa kokonaisvaltaisesti, 
huoltotoimet sekä käymä-
läjätteen tai -tuotteen jatko-
käsittelytarpeet huomioon 
ottaen. 

Lisäksi ohjeessa on riittä-
vällä tarkkuudella huomioita-
va pesuvesien käsittelytarve. 
Ohjeistuksessa ei tule kes-
kittyä pelkästään vapaa-ajan 
asumisen käymäläratkaisui-
hin, vaan ulottaa tarkastelu 
koskemaan ennen kaikkea 
ympärivuotisen asumisen 
tarpeita.

Asko Särkelä  
Sanna Laakso

Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys ry

Minttu Peuraniemi
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Vesiensuojeluyhdistykset: käymälä järjestelmien 
RT-ohjekortin uudistaminen tärkeää

ongelmista. Yli 2,5 miljardia 
ihmistä elää ilman käymälää. 
Huonon hygienian aiheutta-
mat sairaudet ja turhat kuo-
lemat ovat arkipäivää kehi-
tysmaissa.

Viime vuosien aikana Bio-
lanin ekologisen sanitaation 
osaamista on viety eri puolil-
le maailmaa yhteistyössä niin 
paikallisten viranomaisten 
kuin järjestöjenkin kanssa.

– Tavoitteemme Käymälä-
seura Huussi ry:n kanssa on 
yhteinen: puhtaammat vedet 
ja ravinnekierron tehostami-
nen. Työtä jatketaan uudella 
innolla, myös seuraavat 40 
vuotta, suosionosoituksesta 
liikuttunut Kariniemi sum-
maa.

Pekka kariniemi vastaanotti 
kultaisen talikon maailman 
ympäristöpäivänä 5.6.2014. 

kuvassa myös käymäläseura 
Huussi ry:n puheenjohtaja 
mia o’Neill (vasemmalla) 

ja projektipäällikkö Sari 
Huuhtanen (oikealla).

 

TunneTko huussienkelin? 
missä on edistetty kuivakäymäläkult-
tuuria tai puhuttu ekologisen sanitaa-
tion puolesta? Vinkkaa käymäläseura 
Huussin toimistolle ehdokkaasi! 
Hallitus valitsee ehdotuksista vuosit-
tain Vuoden Huussiteon, jonka voi olla 
tehnyt yksityinen henkilö tai organi-
saatio. Palkinto luovutetaan maailman 
ympäristöpäivänä 5.6.2015. 



Maatalouden ja yhteiskun-
nan historiallinen kehitys 
erityisesti 1900 -luvun aikana 
osoittaa, että ennen paikalli-
sesti suljettu tasapainoinen 
ravinnekierto on vähitellen 
muuttunut avoimeksi aiheut-
taen vesistöjen ja pohjavesien 
pilaantumista. 

Erityisesti fosfori- ja typ-
pilannoitteiden tuotanto on 
paljolti ympäristöä ja energiaa 
kuluttavaa, mutta toistaiseksi 
niitä on vielä saatavilla koh-
tuuhinnalla. Tilanne voi kui-
tenkin muuttua nopeastikin, 
kuten kävi vuonna 2008, kun 
lannoitteiden hinnat nousivat 
nopeasti. 

Muun muassa tähän haas-
teeseen vastaa ensimmäistä 
kertaa Suomessa toteutettava 
laajan mittakaavan tutkimus-
hanke, jossa selvitetään mah-
dollisuuksia käymäläpohjais-
ten lannoitevalmisteiden laa-
jamittaiseen hyödyntämiseen 
maataloudessa. 

Hankkeen tavoitteena on 
luoda malli erotellun virtsan 
ja käymäläkompostin laaja-
mittaista keräilyä, kuljetusta 
ja käsittelyä varten. 

Hankkeessa myös selvite-
tään tarkoin näiden lannoi-
tevalmisteiden tehokkuus, 
turvallisuus ja hygieniariskit 
sekä niiden hallinta.

 

Hieman  
historiaa

Peltoviljely 1800-luvulla ja 
vielä 1900-luvun alussa pe-
rustui lannoittamiseen kar-
janlannalla. 

Aluksi karjaa pidettiinkin 
ensisijaisesti lannan tuotan-
non vuoksi, ei niinkään mai-
don tai lihan vuoksi. 

Lanta oli niin arvokasta, 
että siitä käytiin jopa käräjillä. 
Myös makkilantaa pidettiin 
arvokkaana lannoitteena ja 
viime vuosisadan alun viljeli-
jöiden ohjeissakin kehotettiin 

käyttämään se tarkoin hyö-
dyksi puutarhassa tai pellolla. 

Ruoantuotanto oli paikal-
lisesti omavaraista, ravintei-
den kierto oli paikallista ja 
suljettua. 

Ihmis- ja eläinlannan kerä-
ys ja käyttö lannoitteena oli 
tavallista ja välttämätöntä, 
eikä siihen silloin liittynyt 
mitään erityistä asenteellista 
tai- ympäristöongelmaa. 

Veden käyttö oli huomat-
tavasti vähäisempää kuin 
nykyisin eikä sitä suinkaan 
tarpeettomasti sekoitettu jät-
teisiin. 

Biojätteitä ei tuolloin edes 
tunnettu. Se mitä jäi kulut-
tamatta, kierrätettiin koti-
eläimille syötäväksi ja loput 
vietiin tunkiolle myöhemmin 
kierrätettäväksi. 

Nykyisin yhdyskuntien ja 
teollisuuden jätevedet siirre-
tään veteen sekoitettuna ja 
kuljettamana puhdistettavak-
si keskitetysti ja puhdistus-
prosessissa muodostuva liete 
käytetään vain osin maatalou-
dessa lannoittamiseen. 

Biojätteet kerätään ja kä-
sitellään kompostoimalla, 
ja käytetään pääsääntöisesti 
maisemointiin ja viherraken-
tamiseen.

Maatalouden suuri muu-
tos alkoi 1800-luvun lopulla 
ja maatalous alkoi kaupallis-
tua ja elää markkinatalouden 
ehdoilla. 

Karjanhoito alkoi kehittyä 

samanaikaisesti peltoviljelyn 
ja metsätalouden menetelmi-
en kehityksen kanssa. 

Ostolannoitteiden käyttö 
alkoi lisääntyä, vaikka ne 
aluksi olivatkin vielä kalliita 
ja saatavuus oli rajallista. 

Aluksi myös ostolannoit-
teet olivat kierrätystuotteita, 
kuten luujauhoa, tuomas-
kuonaa ja tuhkaa. Suomen 
oman lannoiteteollisuuden 
käynnistyminen ja tuonnin 
aloittaminen lisäsivät kuiten-
kin saatavuutta. 

Ostolannoitteiden käyttö 
lisääntyi vuosisadan alusta 
aina 1980-luvulle saakka, 
jolloin myös herättiin lan-
noittamisen aiheuttamiin 
huuhtoutumiin ja vesistöjen 
rehevöitymiseen. 

Kun vielä 1850 -luvulla 
Suomen väestömäärä oli noin 
1,7 miljoonaa ja 85 prosenttia 
väestöstä sai toimeentulonsa 
maataloudesta, tänä päivänä 
vastaava suhde on 5,4 miljoo-
naa ja 4 prosenttia.

 Pääsääntöisesti 1900-luvul-
la rakennettiin kaupunkien 
vesi- ja viemärilaitokset. Ny-
kyisin 80 prosenttia väestöstä 
on keskitetyn jätevesihuollon 
piirissä ja haja-asutusalueil-
lakin jätevesien käsittelyä 
pyritään tehostamaan muun 
muassa kiistellyn hajajäteve-
siasetuksen myötä. 

Muutos maatalousyhteis-
kunnasta jälkiteolliseen pal-
veluyhteiskuntaan on ollut 
melkoinen viimeisen 100–150 
vuoden aikana.

 

Hankkeen  
tavoite

Ympäristöministeriön ra-
hoittaman RAKI-ohjelman 
eli Ravinteiden kierrätyksen 
edistämistä ja Saaristomeren 
tilan parantamista koskeva 
ohjelma on myöntänyt Tam-
pereen ammattikorkeakou-
lulle, Käymäläseura Huussi 

ry:lle ja Suomen ympäristö-
keskukselle rahoituksen vuo-
sille 2015–2016 hankkeeseen, 
jossa eroteltua virtsan ja käy-
mäläkompostin laajamittaista 
keräilyä ja hyödyntämistä on 
tarkoitus selvittää. 

RAKI-ohjelmasta rahoite-
taan hankkeita, jotka edistä-
vät ravinteiden kierrätystä, 
vähentävät Itämeren ravinne-
kuormitusta sekä tehostavat 
Saaristomeren ja Selkämeren 
valuma-alueiden maatalou-
den vesiensuojelua. 

Ympäristöministeriön oh-
jelman tavoitteena on, että ra-
vinteita vuotaa merkittävästi 
nykyistä vähemmän ympä-
ristöön ja edelleen Itämereen. 
Tavoitteena on kierrättää 
lantaa ja muita ravinteita si-
sältäviä sivutuotteita entistä 
tehokkaammin. 

Samalla turvataan koti-
maisen ruoan tuotantoa tu-
levaisuudessa, kun kilpailu 
niukkenevista fosforivaroista 
kiristyy ja lannoitteiden hin-
nat nousevat. 

Sivutuotteiden ravinteet 
nähdään tulevina vuosikym-
meninä enemmän resurssina 
kuin ongelmana.

Erityisesti muiden kuin 
lantapohjaisten biomassojen 
hyödyntämistä ei ole vielä 
suuressa määrin suunniteltu 
eikä toteutettu Suomessa. 

Lannoitteiden hinnan ja 
saatavuuden noustessa myös 
tällä hetkellä vielä marginaa-
lisen lannoitekäytön mahdol-
lisuudet tulee kartoittaa. 

Yksi lähes täysin käyttämä-
tön ja kestävän lannoitekäy-
tön mahdollistava ravintei-
den lähde ovat käymälätuo-
tokset; käymäläkomposti ja 
eroteltu virtsa. 

Ihmiset tuottavat näitä ra-
vinnepitoisia, lannoitteeksi 
erinomaisesti kelpaavia tuo-
toksia vuodessa noin 500 lit-
raa (virtsa) ja 50 kilogrammaa 
(uloste) henkilöä kohti. 

Keräilymahdollisuuksia 
ihmistuotoksille on nykypäi-
vänäkin olemassa yhä enene-
vässä määrin. 

Toistaiseksi näitä ravinteita 
ei kuitenkaan lannoitelainsää-
dännön mukaan voi lannoit-
teena kaupallisessa viljelyssä 
käyttää. 

Haasteena Suomessa ja 
Euroopassa on myös vesi- ja 
viemäröintijärjestelmien yl-
läpito. 

Suomen viemäriverkoston 
korjaamisessa on tällä hetkel-
lä jo miljardiluokan korjaus-
velka, joten voisiko aika olla 
kypsä koko infrastruktuurin 
uudelleen järjestämiselle syn-
typaikkaerottelun mahdollis-
tavana? Näin myös jäteveden 
puhdistamoiden jätevesiliet-
teen käsittely ja typenpoisto-
vaatimus tulisi huomattavasti 
helpommaksi saavuttaa, kun 
runsastyppinen virtsa otettai-
siin erilleen ja sen ravinteet 
säilyisivät paremmin kasveil-
le käyttökelpoisina. 

Nykyisin menetelmin jä-
tevesistä talteen otettava 
ihmisen tuottama fosfori on 
niukkaliukoista eikä siten 
kasveille käyttökelpoisessa 
muodossa. Typpi puolestaan 
vapautuu ilmaan ja vain osa 
siitä jää jätevesilietteeseen 
hyödynnettäväksi. 

Lisäksi nykyisessä menetel-
mässä haasteena ovat vesis-
töihin päätyvien ravinteiden 
määrä jätteenpuhdistuslaitok-
silta sekä haja-asutusalueilta 
ja näistä ravinteista johtuva 
vesistöjen rehevöityminen.

 

Käytännön  
toimet

Tämän hankkeen tavoittee-
na on laatia malli ja kokeilla 
käytännössä laajamittaisen 
erilliskerätyn virtsan ja käy-
mäläkompostin keräyksen, 
käsittelyn ja hyötykäytön tek-
nisiä toteutuksia sekä edistää 

kyseisen biomassan tuotteis-
tamista lannoitevalmisteeksi. 

Hankkeen aikana tehdään 
kustannus-hyötylaskelmat 
virtsan erilliskeräyksen vaa-
tivan infrastruktuurin ja ny-
kyisen jätevesienpuhdistus-
järjestelmän välillä. 

Hankkeessa myös pilotoi-
daan virtsan ja käymäläkom-
postin keräystä, kuljetusta 
ja säilyttämistä sekä lannoi-
tekäyttöä maanviljelyssä ja 
tehdään tarvittavat hygieni-
aan ja turvallisuuteen sekä 
ravinnearvoihin liittyvät tes-
tit. Lisäksi virtsaa on tarkoitus 
käsitellä kahdella eri tavalla; 
nestemäisenä ja struviittina. 

 Aihe on hyvin herkkä 
myös asenteiden kannalta ja 
vaikuttamista asenteisiin tar-
vitaan sekä yhteiskunnan että 
erityisesti päättäjien ja virka-
miesten suuntaan. 

Käymälöihin ja ihmistuo-
tosten hyväksikäyttöön liittyy 
monia ennakkoluuloja, joihin 
meillä ei enää ole varaa. Yksi 
hankkeen tavoitteista onkin 
vaikuttaa erityisesti päättäji-
en ja virkamiesten asenteisiin 
tuottamalla aiheesta ajankoh-
taista ja monipuolista tietoa ja 
tutkimustuloksia.

 On selvää, että vanhaan 
omavaraistalouden järjestel-
mään sellaisenaan ei liene pa-
luuta, mutta sen parhaat puo-
let suljettuine ravinnekiertoi-
neen ovat välttämättömiä 
tulevaisuudessa. Käytännön 
toteutus vaatii kuitenkin mer-
kittäviä poliittisia ja teknis-
taloudellisia ratkaisuja, jota 
varten tämä hanke tuottaa 
tutkimustietoa.

 
Eeva-Liisa Viskari

Tampereen ammattikorkeakoulu

Karoliina Tuukkanen
Käymäläseura Huussi ry

Riikka Vilpas
Suomen ympäristökeskus 

Uudistuuko infra, vehreyttääkö virtsa?

Kaalin ja perunan kasvatusta erotellulla virtsalla ja käymäläkompostilla. Kuva Eeva-Liisa Viskari Sipulien kasvatuskoe TAMKissa erotellulla virtsalla ja eri lannoitustasoilla. Kuva Eeva-Liisa Viskari

Aluksi karjaa 
pidettiin 
ensisijaisesti 
lannan 
tuotannon 
vuoksi, ei 
niinkään 
maidon tai 
lihan vuoksi. 

”
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10 KOVAA
KUIVAKÄYMÄLÖISTÄ
Kuivakäymälät suojelevat vesiä rehevöitymiseltä, kun käymäläjätettä ei sekoiteta veteen ja se käsitellään erikseen. Näin ravinteet päätyvät vesistöjen sijaan sinne minne ne kuuluvatkin, kasvien hyötykäyttöön. 

1 PUHDASVETINEN MÖKKIJÄRVI TULEVAISUUDESSAKIN

Toisin kuin Suomessa ajatellaan, on puhdas 

vesi hupeneva luonnonvara. Silti huuhtelem-

me elintärkeät ravinteet alas pöntöstä puh-

taalla juomavedellä.
2PUHDAS VESI PAREMPAAN KÄYTTÖÖN

Käymälä- ja pesuvesien erottelu ja erilliskäsittely on tehokkain ja halvin tapa käsitellä kiinteistökoh-taiset jätevedet. Kun käymälätuotos kompostoi-
daan ja käytetään lannoitteena, ei energiaa kulu 

jätevedenpuhdistusprosesseihin.

3 JÄTEVEDEN PUHDISTUSKIN MAKSAA

Louhittava fosfori on hupeneva lannoitteiden raaka-ai-
ne ja sen kaivaminen maasta on tehotonta, kallista ja 
ympäristölle haitallista. Ei ole sattumaa, että yhden 

ihmisen vuodessa tuottama lannoitemäärä on riittävä 
juuri yhden ihmisen ruoan kasvattamiseen.

4 EI ENÄÄ RIIPPUVUUTTA ULKOMAISESTA FOSFORISTA

Virtsa on paras ja kasveille käyttökelpoi-

simmassa muodossa oleva typpilannoite. 

Myös kompostoitu käymäläjäte on erin-

omaista maanparannusainetta. 5VEHREYTTÄ VIRTSALLA, KUOHKEUTTA KOMPOSTILLA 

Käymäläseura Huussi ry:n Kui-
vakäymälän hankinta – Tuumasta 
toimeen! -hanke päättyi elokuussa 
2014. Lähes kaksi vuotta kestäneen 
hankkeen aikana annettiin neuvon-
taa kiinteistöillä, kylätapahtumis-
sa, messuilla, järjestettiin tutustu-
misretkiä, pidettiin yleisöluentoja, 
edistettiin kuivakäymäläkohteiden 
toteutusta sekä laadittiin esitteitä 
neuvonnan tueksi.

Kiinteistökohtaista neuvontaa 
sisäkuivakäymälän suunnittelusta 
annettiin joulukuusta 2012 helmi-
kuuhun 2013. Tulosten perusteella 
voidaan todeta, että olemassa olevat 
tilat eivät rajoittaneet käymäläsuun-
nitelmia niin paljoa kuin oletettiin. 
Noin viidesosa kiinteistöistä oli 
suunnitellut toteuttavansa kuiva-
käymälän vuoden 2013 aikana, 
mutta kesällä 2014 tehdyn kyselyn 
mukaan kuivakäymäläsuunnitelmia 
ei ole toteutettu toivotussa määrin.

Hankkeessa tehtiin myös yhteis-
työtä parin julkisen kohteen kui-
vakäymälätoteutuksessa. Lantulan 
seudun kyläyhdistykselle tehtiin 
suunnitelma liikuteltavasta kuiva-
käymälästä. Peräkärryyn suunnitel-
tua käymälää varten runko on jo ole-
massa, mutta laitteiden hankintaan 
ei ole ollut rahaa. 

Tampereen Rakennuskulttuuri-
keskuksella on käyty asian tiimoil-

ta useamman kerran pohtimassa, 
kuinka toteuttaa kuivakäymälä 
esteettömästi ja mitä kautta se tyh-
jennettäisiin. Materiaalit liikutelta-
vaan kuivakäymälään on jo hankittu 
ja tositoimiin päästään lähiaikoina.

Laajan asiantuntijaryhmän avus-
tuksella laadittiin Sisäkuivakäymä-
län ABC -esitesarja kuivakäymälän 
hankinnasta, eri laitemalleista ja 
käymälätuotosten käsittelystä. Nii-
den pohjalta tehtiin myös ruotsin-
kielinen esite. 

10 kovaa kuivakäymälöistä -esit-
teeseen listattiin tärkeimmät syyt 
käyttää kuivakäymälää vesikäymä-
län sijaan. Virtsan lannoitekäyttöä, 
käymälätuotosten kompostointia 
ja hyödyntämistä maanparannus-
aineena havainnollistettiin myös 
julistesarjalla, joita jaettiin kyläyh-
distyksille ja yhteistyökumppaneille 
tukemaan omaehtoista neuvontaa.

Neuvontahankkeen verkkosivuil-
la julkaistiin laaja laitemallivertailu, 
jossa esitellään perustietoja siitä, so-
veltuuko laite sisä- vai ulkokäymä-
läksi, asennetaanko laite lattian 
päälle vai tarvitaanko tilaa kahdes-
sa kerroksessa, kuinka usein säiliötä 
täytyy tyhjentää ja miten käymälä-
tuotoksia käsitellään. 

Yhdistyksen edustaja on osallis-
tunut myös kuivakäymälöiden ja 
vähän vettä käyttävien käymäläjär-

jestelmien toimintaperiaatteita kos-
kevan RT-kortin laadintaan. Se on 
perusteellinen katsaus teknisiin omi-
naisuuksiin ja ylläpidon asettamiin 
vaatimuksiin. RT-kortti julkaistaan 
tänä keväänä. Yhdistyksen verkko-
sivuilta löytyvä laitemallivertailu 
on enemmän kuluttajia palveleva 
vertailu kun taas uusi RT-kortti on 
erityisesti suunnittelijoita varten.

Hankkeen aikana toteutetuilla tu-
tustumisretkillä on nähty esimerk-
kejä hyvin toimivista kuivakäymä-
löistä, mutta törmätty myös väärin 
asennettuihin laitteisiin. Huussi-
suunnistuksella kesäkuussa 2014 
saatiin nähdä parikin esimerkkiä 
laitteiden virheellisestä asennukses-
ta, kun oli toimittu piittaamatta an-
netuista ohjeista. Rakennusalan am-
mattilaisilla ja rakennustarkastajilla 
ei ole välttämättä riittävästi osaamis-
ta kuivakäymälöistä, ymmärrystä 
ilmanvaihdon merkityksestä kui-
vakäymälän toiminnalle sekä tietoa 
kuivakäymälän toiminnan eroista 
suhteessa vesikäymälään. 

 Virtsan lannoitekäytön edis-
täminen on ollut yksi hankkeen 
tärkeimmistä tavoitteista. Luomu 
Urea 2014 -asiantuntijaseminaari 
oli tärkeä etappi virtsan lannoite-
käytön tavoitteiden määrittelyssä. 
Työpajaosuudessa koottiin yhteen 
muun muassa lainsäädännön muu-

Pirkanmaan  
neuvonta- 
hankkeen sato

tostarpeet, tutkimustarpeet, tarvit-
tava koulutus ja asennemuutos sekä 
tekniset vaatimukset virtsan talteen 
ottamiseksi laajamittaisesti. 

Työ virtsan lannoitekäytön edistä-
miseksi jatkuu Tampereen ammatti-
korkeakoulun, Suomen ympäristö-
keskuksen ja Käymäläseura Huussi 
ry:n yhteishankkeessa, johon Ympä-
ristöministeriön RAKI -ohjelmasta 
myönnettiin kaksivuotinen rahoitus.

Kyläyhdistykset ja kesätapahtu-
mien järjestäjät pitivät kuivakäymä-
läneuvonnan tarjoamista tärkeänä 
osana tapahtumia. Hankeaikana 
neuvontaa annettiin 20 kylätapah-
tumassa. Tapahtumien toteutukses-
sa ja mainostuksessa tehtiin paljon 
yhteistyötä yhteistyökumppaneiden 

ja kyläyhdistysten kanssa. Se oli en-
siarvoisen tärkeää tapahtumien on-
nistumiselle. 

Kaiken kaikkiaan hankeaikana 
Pirkanmaalla annettiin henkilökoh-
taista neuvontaa yli 900 ihmiselle ja 
yhteensä kaikissa tapahtumissa noin 
2200 henkilölle. Lisäksi vastattiin 
kuivakäymälöihin liittyviin kyse-
lyihin puhelimitse ja sähköpostitse. 
Neuvonnan kysyntä lisääntyi huo-
mattavasti hankeaikana. Hanke sai 
näkyvyyttä myös valtakunnallisesti 
aikakausi-, sanoma- ja verkkoleh-
dissä julkaistuissa kuivakäymälöitä 
koskevissa artikkeleissa sekä radio-
haastatteluissa.

 Susanna Pakula
Projektipäällikkö

Käymäläseura Huussi ry on saanut Kuivakäymälän hankinta – 
Tuumasta toimeen! -hankkeeseen tukea Euroopan maatalousrahastosta 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007 -2013
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Käymäläseura Huussi ry on 
tänä vuonna ensimmäisen 
kerran historiansa aikana ve-
tänyt viittä kehitysyhteistyö-
hanketta, kolmea Sambiassa, 
yhtä Swazimaassa ja uutena 
maana olemme saaneet mu-
kaan Tansanian. 

Monen hankkeen hallin-
nointi on tietenkin pienelle 
yhdistykselle ollut haasta-
vaa, mutta olemme saaneet 
myös mahtavia tuloksia, jois-
ta voimme olla ylpeitä! 

Enpä olisi uskonut hank-
keita aloittaessani vuonna 
2006, että olisimme tässä pis-
teessä vuonna 2015. Hitaasti 
mutta varmasti homma alkaa 
todella levitä pitkin maail-
maa, ja monet ovat ottaneet 

oppia hankkeistamme. 
Olemme rakentaneet yh-

teensä jo yli 300 mallikäy-
mälää ja lisää nousee koko 
ajan kiihtyvällä vauhdilla. 
Kouluttaminen ja tiedon vä-
littäminen on kuitenkin edel-
leen hankkeiden päätehtävä. 

Pitkäaikaisimmassa koh-
demaassamme Sambiassa 
on tapahtunut kehitystä 
monessa suhteessa. Kalo-
kon hankkeen päättymisen 
jälkeen toimimme kolmella 
hankealueella: pääkaupun-
gissa Lusakassa, eteläisen 
läänin Monzessa ja myös 
Sambian eteläosassa sijaitse-
van Livingstonen kaupungin 
lähiöissä. 

Näissä hankkeissa on ra-

Ekologinen sanitaatio kan-
salaisjärjestöjen osaamiseksi, 
tuttavallisemmin ESKO, on 
Käymäläseura Huussi ry:n 
keväällä 2013 alkanut koulu-
tushanke. 

ESKO:ssa on koulutettu 
muita suomalaisia kehitys-
yhteistyön järjestöjä, jotta he 
voisivat edistää sanitaatiota 
kestävällä tavalla omissa 
hankkeissaan. Tämän lisäksi 
ESKO:ssa on ollut tavoitteena 
nostaa sanitaation yhteiskun-
nallista statusta ja erityisesti 
sen asemaa suomalaisten 
toteuttamassa kehitysyhteis-
työssä sekä murtaa sanitaati-
oon liittyviä tabuja. 

Wikipedian mukaan ”tabut 
ovat asioita, joita syystä tai 
toisesta ei haluta keskustelun 
piiriin aivan riippumatta sii-
tä, mitä niistä tiedetään”. Yksi 
voimakkaimmista tabuista 
eri puolilla maailmaa ovat-
kin olleet ihmisen ulosteet, 
yleisemmin voidaan puhua 
juuri sanitaatiotabuista. 

Tabut eivät välttämättä 
ole mielivaltaisia. Ulostei-
den mukana saattaa levitä 
taudinaiheuttajia ja on ollut 
hyödyllistä suhtautua niihin 
varovaisuudella. Aihetta tut-
kinut Sarah Jewitt kuitenkin 
esittää, että sanitaatiotabut 
johtuvat suurimmaksi osaksi 
historiallisesta epätasa-arvos-
ta sanitaatiossa. 

Käymäläjätteitä ei ole kä-
sitelty koko yhteiskunnan 
tasolla kestävästi, josta ai-
heutuneet terveys- ja ym-
päristöongelmat ovat koh-
distuneet pääasiassa yhteis-
kunnallisesti heikommassa 

asemassa oleviin, joka taas 
on leimannut käymäläjätteet 
saastaisiksi. 

ESKO-koulutuksissa on 
tullut ilmi, että monet suo-
malaiset järjestöt kokevat 
kehitysmaiden sanitaatiota-
but suurena esteenä sanitaa-
tion edistämiselle. Toisaalta 
sanitaatio ei ole helpoin pu-
heenaihe suomalaisille itsel-
leenkään; usein kiusalliselta 
tuntuva tilanne virtsasta ja 
ulosteesta puhuttaessa pure-
taan vitsailemalla. 

Huumorilla ja pilanteolla 
voikin olla tärkeä rooli ta-
bujen murtamisessa. Mutta 

käykö jossain vaiheessa niin, 
että pissa- ja kakkavitsit on jo 
kuultu niin moneen kertaan, 
etteivät ne juurikaan enää 
naurata, saati sitten tunnu 
hyödyllisiltä? Jos asiasta ei 
puhuta tosissaan, voi olla, 
ettei myöskään tapahdu ke-
hitystä. 

Keskustelulla näyttäisi 
olevan vaikutusta sanitaa-
tiotabuihin: Sarah Jewittin 
mukaan asenteet ovat muut-
tuneet korostettaessa käymä-
lätuotoksia resurssina jätteen 
sijaan. Sanitaatio ei tarkoita-
kaan käymäläjätteistä eroon 
pääsemistä vaan niiden käsit-

telemistä siten, että ne muut-
tuvat jätteestä resurssiksi, 
likaisesta puhtaaksi. Näin 
ravinnekierto toimii: orgaani-
nen aines on joskus ollut jon-
kun ulostetta eikä ihminen 
ole ulosteidensakaan puo-
lesta luonnon yläpuolella. 

Ulkoministeriön viestin-
tä- ja globaalikasvatustuki 
ESKO:lle loppuu keväällä 
2015, jolloin myös toiminnan 
tähänastiset tulokset arvioi-
daan tarkemmin. Joka tapa-
uksessa jo nyt on selvää, että 
toiminnalle on tarvetta myös 
jatkossa.

Sami Keto 

Tropiikissa samoilla alueilla 
on asuttu jo satoja vuosia. 
Tästä johtuen alkuperäinen 
luonto on monin paikoin tu-
houtunut. Jos maata on viljel-
ty pitkään, fosforivarat ovat 
voineet ehtyä. 

Tropiikin maaperässä on 
usein paljon alumiinia, johon 
fosfori sitoutuu tiukasti ja sik-
si fosforilannoituksen on ol-
tava runsas ennen satotason 
kunnollista nousua. 

Alhainen satotaso voi joh-
tua kuivuudesta ja ongelmaa 
pahentaa se, ettei maa pysty 
sitomaan vettä, koska maassa 
on vähän orgaanista ainesta.

Maaseudulla ihmiset asu-
vat tavallisesti tiiviissä ky-
lissä ja kylätkin voivat olla 
lähekkäin. Kodin vieressä on 
usein pieni puutarha, mutta 

asunnon yhteydessä ei ole 
käymälää vaan virtsaaminen 
ja ulostaminen tehdään avoi-
men taivaan alla tai puskissa 
– naiset ja miehet eri puolilla 
kylää. 

Paikoin naiset voivat häve-
liäisyyssyistä käydä tarpeil-
laan vain pimeässä, jolloin he 
joutuvat miettimään tarkoin 
syömistään ja juomistaan. 
Pimeässä malariasääskien 
lennellessä voi helposti astua 
tuoreen ulostekasan tai skor-
pionin päälle tai tulla raiska-
tuksi, joten näihin matkoihin 
liittyy vaaroja. 

 

Oma käymälä  
ratkaisisi paljon

Jos perheellä olisi oma käy-
mälä, naisetkin voisivat men-

nä käymälään koska tahansa, 
mikä parantaisi heidän hyvin-
vointiaan. 

Perheen oma käymälä on 
yleensä parempi kuin naapu-
rin kanssa yhteinen, sillä eri 
ihmisillä on eri tapoja käy-
mälän siivoamisen ja käytön 
suhteen riippuen uskonnos-
ta, etnisestä taustasta ynnä 
muusta. 

Yksinkertainen kyykky-
käymälä olisi rakennettavis-
sa muutamalla eurolla, jos 
sen seinät ovat muovikalvoa, 
aaltopeltiä, palmunlehtipu-
nosta, vanhaa kangasta tai 
vastaavaa ja ovena on verho 
ja kattoa joko ei ole tai se on 
vaikka aaltopeltiä. 

Jos pihassa tai lähipalstalla 
viljellään jotain kasvia, halpa 
kyykkykäymälä sisältää kuo-

pan, jonka etuosassa on jerry-
kannu ja takaosassa kori tai 
ämpäri. Jerrykannun suulla 
on suppilo johtamassa virtsaa 
kannuun ja kori tai ämpäri on 
osin täytetty kuivilla lehdillä 
sekä maalla ja uloste putoaa 
tähän koriin ja tuore uloste 
voidaan peittää maalla tai 
kasvijätteillä. 

Korissa tai ämpärissä voi 
olla kompostointia nope-

uttavia matoja ja sinne voi-
daan lisätä keittiöjätteitä ja 
rikkakasveja, joita köyhissä 
oloissa syntyy vähän. Kori 
tai ämpäri tyhjennetään jäl-
kikompostointiin jättämällä 
vähän vanhempaa uloste-
massaa ja matoja siemeneksi. 
Matokompostointia (vermi-
kompostointia) harrastetaan 
paljon muun muassa Intian 
Keralassa ja madoilla käy-
dään kauppaa tai niitä voi-
daan antaa lahjaksi. 

Jälkikompostointia varten 
kannattaa rakentaa vanhoista 
tiilistä, kivistä tai esimerkiksi 
betonijätteistä noin puolimet-
rinen maatorni, jonka keski-
osaan voidaan kipata vanhaa 
kompostia. Sinne voidaan 
myös kaataa pesuvesiä mu-
kaan lukien mahdollista pe-

suvettä, jota pesevissä kult-
tuureissa syntyy ulostuksen 
jälkeen. Maatornin reunoissa 
kannattaa viljellä paljon vettä 
tarvitsevaa kasvia, vaikka so-
keriruokoa, mutta siihen sopi-
vat myös monet koristekasvit 
ja esimerkiksi banaani.

 

Puutarhasadot kas-
vavat

Kun ensimmäinen jerrykan-
nu on lähes täynnä virtsaa, se 
suljetaan ja sen virtsa otetaan 
lannoituskäyttöön ja toinen 
kannu asetetaan virtsan ke-
ruuseen. 

Tropiikissa viljely voidaan 
aloittaa koska tahansa, joten 
virtsaa tarvitaan jatkuvasti 
eikä säilytystä tarvita – eikä 
pienissä pihoissa tähän olisi 

ESKO murtaa  
sanitaatiotabuja

Tropiikin kuivakäymälöiden tuotosten hyöty käyttö 
Paikoin 
naiset 
voivat käydä 
tarpeillaan 
vain 
pimeässä, 
mihin liittyy 
vaaroja.

”

Sanitaatio  parantuu viiden hankkeen voimin 

tredun opiskelijat ja projekti päällikkö 
Sari Huuhtanen lusakassa tutustumassa 

yhdistyksen hankkeeseen.

ESko
-koulutus 

käynnissä.
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Tropiikin kuivakäymälöiden tuotosten hyöty käyttö 
tilaakaan. Viljely kannattaa 
aloittaa heti, kun puutarhaan 
tulee tilaa, jolloin tila on te-
hokkaassa käytössä. 

Kun viljellään kasvia, jon-
ka syötävä osa on hedelmä tai 
syötävä osa kuumennetaan 
ennen syöntiä, tuore virtsa 
voidaan levittää mielellään 
kastelukannulla heti kylvön 
tai taimien istutuksen jälkeen 
pelkäämättä mikrobiologisia 
riskejä. 

Köyhissä oloissa lihaa tai 
kalaa syödään vähän, joten 
virtsan typpimäärä on yleen-
sä paljon pienempi kuin län-
simaissa. Virtsa voi silti olla 
väkevämpää, kun kallista 
juomavettä säästetään ja ras-
kas työ hiostaa. 

Jos maata ei ole ennen 
lannoitettu, jo heti ensim-

mäinenkin lannoitus lisää 
selvästi satoa. Lannoitetun 
kasvin lehdet ovat tummem-
man vihreitä. Intian Keralan 
rouvat kertoivat, että virtsal-
la lannoitettu chili tuotti satoa 
päivää tai paria aikaisemmin 
kuin lannoittamaton. Tieteel-
lisessä työssä usein standar-
dipoikkeamat ovat isoja, joka 
johtunee siitä, että joihinkin 
paikkoihin ihmiset tai eläi-
met ovat voineet virtsata tai 
ulostaa. 

Lannoitetarve tropiikissa 
on suuri, koska runsaas-
sa valossa voidaan viljellä 
kahdessa kerroksessa siten, 
että köynnös tai puu nousee 
korkealle ja matalalla kasvaa 
muita kasveja. Samassa maas-
sa voidaan vuosittain viljellä 
neljä tai jopa viisikin satoa. 

Virtsa ja varsinkin uloste li-
säävät maan orgaanista aines-
ta ja siten parantavat maan ra-
kennetta ja kykyä sitoa vettä.

 

Ravitsemustilannetta 
voidaan parantaa

Paikoin tropiikissa A-vitamii-
nin puutos on tavallista, sillä 
ravinto on lähes yksinomaan 
riisiä tai muuta viljaa. A-
vitamiinipuutokseen on esi-
tetty ratkaisuksi niin sanotta 
kultaista riisiä eli riisiä, joka 
on geeniteknisesti muutettu 
tuottamaan A-vitamiinin esi-
astetta. 

A-vitamiinia saadaan hal-
vemmalla ja nopeammin 
viljelemällä porkkanaa, jota 
voidaan lannoittaa virtsalla ja 
sato saadaan noin parin kuu-

kauden kuluttua, kun riisillä 
kasvatusaika on kolme tai 
neljä kuukautta. 

A-vitamiinia saataisiin 
myös aprikoosista, jota ku-
ten muitakin monivuotisia 
kasveja kannattaa lannoittaa 
kompostilla. Komposti so-
veltuu myös banaanin lan-
noittamiseen ja siinäkin on 
A-vitamiinia kuten monissa 
muissakin punaisissa, keltai-
sissa tai vihreissä kasviksissa. 

 

Kotipihasta myynti-
tuotteita

Polttoainetta tarvitaan, jos ra-
vinto on etupäässä viljaa, joka 
on keitettävä. Sähkö tulee har-
voin kyseeseen hintansa täh-
den ja sähkökatkokset ovat 
tavallisia. Paikoin myydään 

kaasua tai öljyä, jotka ovat 
sinänsä hyviä, jos hinta on 
kohtuullinen. 

Monin paikoin ruoka kei-
tetään puulla, paperilla, kui-
villa lehdillä, muoviroskilla ja 
polttoaineen keräily on suuri 
työ. Tällöin olisi järkevää kas-
vattaa jotain nopeakasvuista 
puuta polttopuuksi. Puusta 
voidaan sahata pois oksia ja 
polttaa niitä eikä puuta pidä 
kasvattaa liian suureksi ah-
taalla piha-alueella. 

Intian Keralassa naiset 
myivät kompostissa kasva-
neita matoja, kuten edellä 
mainittiin. Heistä eräät myi-
vät myös kotipihassa kasva-
tettuja taimia, kukkia, lääke-
kasveja tai pesussa tarvittavia 
kasveja. 

Muutamat naiset ansait-

sivat tällä elämänsä ensim-
mäiset rahat, jolla oli heidän 
asemaansa valtava vaikutus. 
Eräissä tapauksissa perhe 
ymmärsi arvostaa naista, 
joka ihan itse viljeli perheen 
ruokapöytään kasviksia eikä 
tarvinnut enää tähän avio-
miehen vaivalla ansaitsemia 
rahoja. 

Kotona syntyvä virtsa ja 
uloste voidaan siis muuttaa 
myyntituotteiksi tai muuten 
rahanarvoisiksi tuotteiksi ja 
saada samalla mukavuutta. 
Tärkeää on silti ymmärtää, 
että virtsa on lannoite – ei 
kasteluaine.
 

Helvi Heinonen-Tanski
vieraileva tutkija

Itä-Suomen yliopisto,  
Ympäristötieteen laitos

Sanitaatio  parantuu viiden hankkeen voimin 
kennettu hankevuonna reip-
paat 50 kuivakäymälää ja 
pidetty suuri määrä erilaisia 
koulutustilaisuuksia. Hienoa 
on, että olemme saaneet hank-
keille paljon hyvää julkisuutta 
muun muassa useiden tv-jut-
tujen, radion ja lehdistön vä-
lityksellä siten, että tietoisuus 
ja kysyntä ovat kasvaneet 
koko maassa. 

Sambian hallinto on myös 
ottanut aimo askeleen kui-
vakäymäläasioissa ja se on 
hyväksytty osaksi uutta stra-
tegiaa. Näin ollen investoinnit 
kuivakäymälähankkeisiin ja 
myös muuhun sanitaatioon 
ovat kasvaneet sekä Sambian 
hallinnon että muiden jär-
jestöjen kohdalla. Mallia on 

käyty hakemassa yhdistyksen 
hankkeista sekä lääninhallin-
non että muiden järjestöjen 
toimesta eli hankealueilla on 
vieraillut useita niin kansal-
lisia kuin kansainvälisiäkin 
delegaatioita. 

Tredu rakensi 
kuivakäymälöitä 
Sambiassa
Vuonna 2014 otettiin käyttöön 
Livingstonen hankkeessa 
uusi yhteistyömalli Suomen 
ympäristöopisto SYKLI:n ja 
Tampereen seudun ammatti-
oppilaitoksen Tredun kanssa. 

SYKLI ja yhdistys kou-
luttivat Tredun oppilaita ja 
opettajia kuivakäymälöiden 

saloihin ja koulutus huipen-
tui marraskuussa kahden 
opettajan ja neljän oppilaan 
matkaan Sambiaan. Lisäksi 
mukana oli yksi vapaaehtoi-
nen, ns. Kapua-matkalla. 

Rakentamis- ja putkipuolen 
oppilaat ja opettajat saivat 
matkalla käytännön oppia 
sikäläisestä kuivakäymälän 

rakentamisesta ja toisaalta 
olivat opettamassa parem-
pia rakentamistapoja. Pää-
tehtävänä heillä oli kehittää 
yhteistyötä paikallisen, vä-
häosaisia nuoria kouluttavan 
YCTC-oppilaitoksen kanssa 
ja toisaalta auttaa konkreet-
tisesti kuivakäymälöiden 
rakentamisessa. Matkan ai-
kana he rakensivat kaksi kui-
vakäymälää, toisen yhdessä 
YCTC:n oppilaiden kanssa 
koululle ja toisen yhdessä 
paikallisten rakentajiemme 
kanssa yhdelle Livingstonen 
köyhimmistä asuinalueista 
Ngwenyaan, jonne hankkeen 
puitteissa on rakennettu jo yli 
20 kuivakäymälää. 

Livingstonessa kysyntä on 

yllättänyt kaikki odotukset. 
Jo noin 70 kotitaloutta on jo-
nossa käymälän saamiseksi, 
ja moni heistä on ollut myös 
valmis maksamaan käymälän 
kustannuksista suurimman 
osan. 

Käymälän rakentamisessa 
on käytetty muun muassa 
murskatusta lasista tehtyjä 
tiiliä. Lisää tredulaisten koke-
muksista voitte lukea heidän 
huikeasta blogistaan: http://
tredusambia2014.blogspot.fi/

  

Kuivakäymä
löitä kierrätys
muovipulloista
Hankkeemme Tansaniassa 
on myös päässyt lupaavaan 

alkuun. Ensimmäiset Aalto 
-yliopiston arkkitehtiopis-
kelijoiden suunnittelemat 
kierrätysmuovipulloista ra-
kennetut kuivakäymälät ovat 
valmistuneet Dar Es Salamiin. 
Koulutuksia on pidetty paljon 
ja erityisesti yritystoiminnan 
perustaminen kuivakäymä-
löiden ympärille on ollut 
keskiössä. Myös tämä hanke 
on saanut paljon julkisuutta 
ja erityisesti sen innovatiiviset 
rakennusmenetelmät ovat ol-
leet kiinnostuksen kohteena. 

 
Sari Huuhtanen

Projektipäällikkö

 Lisätietoa hankkeista:  
www.huussi.net

Paikoin 
naiset 
voivat käydä 
tarpeillaan 
vain 
pimeässä, 
mihin liittyy 
vaaroja.

”

koululle rakennettu 
uusi käymälä ja sen 
iloiset käyttäjät.



35-vuotias Youssouf Martin 
asuu Andasibessa, Mada-
gaskarin itäisellä sademetsä-
alueella. Hän on paikallisen 
ympäristöjärjestö Mitsinjon 
varapuheenjohtaja. 

Syksyllä 2014 Youssouf 
sai mahdollisuuden viettää 
kuukauden Suomessa Ke-
pan etelän vapaaehtoisohjel-
man ETVO:n kautta. ETVO 
rahoittaa vuosittain vapaa-
ehtoistyöjakson yhdelle tai 
kahdelle jonkin suomalaisen 
kehitysyhteistyöjärjestön 
kumppanille, mahdollistaen 
vastavuoroisen oppimisen ja 
tiedonjaon. 

Youssouf on syntynyt ja 
kasvanut noin 5000 asuk-
kaan Andasibessa, luontotu-
ristien suosiman Andasibe-
Mantadian kansallispuiston 
reunalla. Vuonna 1999 hän 
perusti yhdessä muiden 
luonto-oppaiden kanssa Mit-
sinjo-järjestön, joka keskittyy 
luonnonsuojeluun, ekoturis-
miin, ympäristökasvatukseen 
ja uhanalaisen sademetsälajis-
ton tutkimukseen. Vuodesta 
2012 lähtien Mitsinjo on teh-
nyt yhteistyötä Suomen luon-
nonsuojeluliiton (SLL) kanssa 
uudelleenmetsityksen ja met-
säkartoituksen parissa. 

Youssouf työskentelee 
SLL:n ja Mitsinjon yhteisen 
Manondroala-hankkeen tai-
mitarhakoordinaattorina. 
Manondroala-hankkeessa 

ennallistetaan kaskiviljelyn 
tuhoamaa sademetsää Mit-
sinjon hallinnoiman pienen 
suojelualueen ympärillä. 

Metsityksen tavoitteena on 
vahvistaa säilyneiden luon-
nontilaisten metsien ekolo-
gisia yhteyksiä sekä turvata 
harvinaisen sademetsälajiston 
elintila. Uudelleenmetsitystä 
hyödynnetään ekoturismin ja 
koululaisretkien kautta myös 
ympäristökasvatuksessa.

Youssoufin työjaksoon 
Luonnonsuojeluliitossa sisäl-
tyi muun hanketyön ohella 
Käymäläseura Huussi ry:n 
kuivasanitaatiokoulutus, sillä 
SLL:n ja Mitsinjon suunnitel-
missa on pilottikuivakäymä-
län rakentaminen taimitarhan 
yhteyteen. 

Kuivakäymälöitä ei An-
dasibessa ole aiemmin nähty, 
joten Käymäläseura Huussi 
ry:n ja erityisesti ESKO-hank-
keen (Ekologinen sanitaatio 
kansalaisjärjestöjen osaami-
seksi) apu oli tarpeen.

 

Valtaosa väestöstä 
yhä ilman käymälää

Madagaskar on lähes kaksi 
kertaa Suomen kokoinen saa-
ri Intian valtamerellä, reilut 
400 kilometriä Afrikan man-
tereesta. Maa on yksi maail-
man köyhimpiä, vaikka sen 
luonnon monimuotoisuus ja 
luonnonvarat ovat vertaan-

Mbabanen kuivasanitaatio- 
ja jätehuoltohankkeella on 
ensimmäinen toimintavuosi 
takanaan. Hanke on keskitty-
nyt Mnyamatsinin alueeseen, 
joka on noin 10 000 asukkaan 
yhteisö pääkaupunki Mbaba-
nen ulkopuolella. 

Mnyamatsini on ensimmäi-
nen maaseutumainen alue, 
joka osallistuu Käymäläseu-
ra Huussi ry:n ja Turun am-
mattikorkeakoulun vetämään 
kuivasanitaatiohankkeeseen. 

Mnyamatsinin mukaantulo 
oli täysin sattumaa: vierailles-
sani paikallisessa perinteistä 
swazimaalaista ruokaa tar-
joavassa ravintolassa alueen 
laitamilla alkuvuodesta 2014, 
aloin keskustella ravintolan 
omistajan kanssa työstäni 
Swazimaassa. 

Omistaja oli lukenut Msun-
duzan kuivasanitaatiohank-
keesta (2007–2013) aiemmin 
ja oli pohtinut mahdollisuut-
ta saada Mnyamatsiniin vas-
taavanlaista. Energinen rouva 
kehui kotiyhteisönsä olevan 
täynnä oma-aloitteisia ih-
misiä, joka on osoittautunut 
ensimmäisen vuoden aikana 
täysin oikeaksi. 

Vuoden 2014 aikana alueel-
le on rakennettu kaksi pilotti-
huussia, aloitettu yhteisöpuu-

tarha sekä harmaan veden 
hyötykäytön testikenttä ja 
-viljely. Lisäksi alueen asuk-
kaiden toimesta jo syksyllä 
Mnyamatsinissa toimi jättei-
den kierrätyspiste. 

Osuuskuntatyyppisesti toi-
miva ryhmä paikallisia keräsi 
ensin alueelta kierrätettävää 
jätettä ja myi ne eteenpäin 
saadakseen alkupääoman 
kierrätyspisteen toiminnan 
aloittamiseksi. Osuuskunta 
vastaanottaa alueen asukkail-
ta pientä korvausta vastaan 
metallia, lasia, pahvia ja pa-
peria, ja myy ne edelleen niitä 
hyödyntäville yrityksille.

Osuuskuntaan suhtaudu-
taan toisinaan epäilevästi, 
sillä jätteiden ja erityisesti ih-
misperäisten jätteiden kans-
sa työskenteleviin ihmisiin 
liittyy Swazimaassa vahva 
stigma ja ennakkoluulo. Täs-
tä huolimatta ryhmän usko 

omaan tekemiseen, vertaistu-
ki sekä jo nyt saatu pienikin 
taloudellinen hyöty on tuo-
nut näkyviä tuloksia alueelle 
ja houkutellut uusia ihmisiä 
mukaan.

Uusien hankealueiden 
lisäksi merkittävä muutos 
Msunduzan kuivasanitaatio-
hankkeeseen on ollut paikal-
lisen yhteistyökumppanin 
vaihtuminen. Swazimaan pe-
lastusarmeija toimi hankkeen 
kumppanina seitsemän vuo-
den ajan, kunnes sen korvasi 
verrattain nuori ja pieni kan-
salaisjärjestö, Green Living 
Movement (GLM) Swazimaa. 

Ulkoministeriön erikoislu-
valla järjestöille suunnatussa 
ohjelmassa GLM Swazimaalle 
saatiin tueksi Swazimaan yli-
opisto (University of Swazi-
land, UNISWA). 

Uusien kumppanien myötä 
ryhmäytyminen on asettanut 
omat haasteensa ensimmäise-
nä vuonna erityisesti oikea-
oppiselle hankehallinnolle, 
mutta kahden erittäin moti-
voituneen toimijan mukaan 
tuominen ja yhdistäminen 
hankkeessa on osoittautunut 
oikeaksi ratkaisuksi. Koska 
kansalaisyhteiskunta on vie-
lä hyvin kapea Swazimaassa, 
ei hanke ja sen edistämät tee-

mat olisi saaneet viime vuo-
den kaltaista näkyvyyttä ja 
huomiota niin viranomaisten 
kuin mediankin taholta ilman 
paikallisen yliopiston muka-
naoloa. 

Yliopisto tuo hankkeeseen 
uskottavuutta tutkimusor-
ganisaationa, opiskelijoita ja 
alan ammattilaisia substans-
siin sekä arvostusta kunnioi-
tettuna kansallisena toimijana 
itse kuningas Mswati III:n toi-
miessa yliopiston korkeimpa-
na kanslerina.

Vaikka hanke on vasta alus-
sa, ensimmäinen vuosi on ol-
lut onnistunut. Onnistumisen 
suurimmat tekijät ovat ehdot-
tomasti olleet motivoituneet 
hankealueen paikalliset sekä 
laaja näkyvyys eri mediois-
sa. Työtä ovat täydentäneet 
vapaaehtoisina toimineet 
opiskelijaharjoittelijat, jotka 
ovat tukeneet erityisesti GLM 
Swazimaata uudessa ja heille 
ensimmäisessä suuremmas-
sa hankkeessa. Tästä on hyvä 
jatkaa! Hankkeen etenemistä 
sekä harjoittelijoina maas-
sa toimivien Turun AMK:n 
opiskelijoiden kokemuksia 
Swazimaassa voi seurata 
Käymäläseura Huussi ry:n 
nettisivuilta.

Jonna Heikkilä

ulkomaat

Asukkaiden aktiivisuus  
ja hankkeen näkyvyys  
onnistumisen avaimia

Futhie Shabangu Glm Swazimaasta 
on saanut uuden hankkeen myötä 
totutella tähän – paikallisuutiset 
haastattelemassa kuivasanitaatiosta. 
kuva maria Jäppinen

Yliopiston 
mukanaolon 
ansiosta 
hanke on 
saanut 
runsaasti 
media
näkyvyyttä.
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Kuivasanitaatio- ja jätehuoltohanke Swazimaan Mbabanessa

Madagaskarilla kuivakäymäläoppia hyödynnetään taimitarhan lannoituksessa

Suomalainen huussi voi olla todellinen elämys

Youssouf saa  
kSH ry:n  
Sami kedolta  
diplomin sanitaatio-
koulutuksesta.
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Madagaskarilla kuivakäymäläoppia hyödynnetään taimitarhan lannoituksessa

sa vailla. Yli 80 prosenttia 
väestöstä elää alle dollarilla 
päivässä.

Madagaskarilaisista yli 70 
prosenttia asuu maaseudul-
la. Kansainvälisen WaterAid 
-järjestön mukaan ainoastaan 
7,5 prosentilla maaseudun 
asukkaista on mahdollisuus 
käyttää käymälää. 

Madagaskarin 22-miljoo-
naisesta väestöstä 18 miljoo-
naa on vailla kunnollista sa-
nitaatiota, ja 10,9 miljoonalta 
ihmiseltä puuttuu puhdas 
vesi. Maastoon ulostamisen 
terveyshaittoja tai saippuan 
käytön merkitystä ei maaseu-
dulla tunneta riittävästi. Joka 
vuosi yli 14 000 lasta kuolee 
ripuliin. 

Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön OECD:n 
tilastojen mukaan Madagas-
kar saa suhteessa muihin ete-
läisen Afrikan maihin mini-
maalisen vähän kehitysapua 
veden saannin ja sanitaation 
parantamiseen; vain 60 Yh-
dysvaltain senttiä henkeä 
kohti. Suurin avunantaja on 
Euroopan unioni.

 

Perinteinen kuoppa
käymälä terveysriski

Youssouf arvioi, että Andasi-
ben kylän asukkaista 90 pro-
senttia käyttää kuoppakäy-
mälää ja loput 10 prosenttia 
vesivessaa. Lähellä Andasi-

bea sijaitsevan Torotorofotsyn 
kosteikkoalueen – joka kuu-
luu kansainvälisesti arvok-
kaiden kosteikkojen suojelua 
edistävään Ramsar-sopimuk-
seen – valuma-alueella asu-
vista 8000 ihmisestä puolella 
on kuoppakäymälä ja puolet 
tekee tarpeensa maastoon.

Perinteinen kuoppakäy-
mälä kaivetaan takapihalle, 
riittävän etäisyyden päähän 
keittiöstä ja makuutiloista. 

Yleensä puu- tai betonira-
kenteinen rakennus sisältää 
noin neliömetrin kokoisen 
kuopan. Kolme metriä syvää 
kuoppaa voidaan käyttää 
kolme vuotta. Täyttymisen 
jälkeen kuoppa peitetään ja 
uusi käymälä rakennetaan 
muualle. 

Urbaaneilla alueilla haas-
teena on se, ettei uusille käy-
mälöille ole tilaa. Kuoppakäy-
mälät ovat myös usein epähy-
gieenisiä ja täynnä kärpäsiä. 

Youssoufin mukaan sani-
taation puute on Andasibessa 
ihmisten terveyden kannalta 

merkittävä ongelma. Heikko 
sanitaatio on terveysriski eri-
tyisesti jos monsuunikauden 
rankkasateet tai syklonit pää-
sevät levittämään käymäläjät-
teitä vesistöihin, riisipelloille 
tai kaduille. Ihmiset käyttävät 
jokivettä pyykinpesuun ja 
peseytymiseen, jolloin taudit 
leviävät helposti.

 

Suomalainen huussi 
teki vaikutuksen

Käymäläseura Huussi ry:n 
koulutuksessa Youssouf tu-
tustui ekologisen sanitaation 
perusteisiin sekä pääsi näke-
mään erilaisia kuivakäymälä-
ratkaisuja käytännössä. 

Tampereen ammattikor-
keakoulun ympäristöteknii-
kan lehtori, koulutuspäällik-
kö Eeva-Liisa Viskari esitteli 
koulurakennuksen sisälle 
rakennettuja kokeiluja: kom-
postoivan kuivakäymälän, 
erottelevan sisäkuivakäy-
mälän sekä vettä säästävän 
alipainekäymälän. Kuiva-
käymälöiden siisteys ja ha-
juttomuus teki Youssoufiin 
vaikutuksen.

Nekalan siirtolapuutarhas-
sa Youssouf pääsi tutustu-
maan koko kiertoprosessiin 
käymäläsäiliöstä kompostiin 
ja lopulta puutarhalannoit-
teeksi. 

Youssouf vieraili myös 
Helsingissä ympäristöjärjes-

tö Dodo ry:n Kääntöpöytä-
kaupunkiviljelykeskuksessa, 
missä huussista kerätyllä 
virtsalla lannoitetaan yrttejä 
ja vihanneksia. 

 

Ravinteet kiertoon  
taimitarhassa

Andasibessa Youssouf johtaa 
Suomen ulkoministeriön tu-
keman Manondroala-kehitys-
yhteistyöhankkeen taimitar-
haa, jossa kasvaa ainoastaan 
kotoperäisiä puuntaimia. 
Siemenet kerätään Mitsinjon 
omasta metsästä. 

Vuosittain Youssoufin 
30-henkinen metsitystiimi 
kasvattaa jopa 30 000 tainta 
sekä ennallistaa 25 hehtaaria 
luonnonmetsää. Mitsinjon 
taimitarhassa ei käytetä kei-
notekoisia lannoitteita eikä 
torjunta-aineita. 

Kemiallisiin lannoitteisiin 
ei madagaskarilaisella maan-
viljelijällä ole yleensä varaa. 
Fosforin ja typen kierrättämi-
nen käymäläjätteestä olisikin 
potentiaalinen ja kestävä rat-
kaisu lannoitepulaan. 

Karjan lantaa on perintei-
sesti käytetty lannoitteena 
pelloilla, mutta lantaa ei lä-
heskään kaikille ole tarjolla. 
Koska ihmisjätteen hyöty-
käyttö on vieras ajatus monel-
le madagaskarilaiselle, vaatii 
asiaan tutustuminen aikaa ja 
onnistuneita esimerkkejä. 

Ajatus puuntaimien lan-
noittamisesta virtsalla ja 
ulosteella syntyi Käymälä-
seura Huussi ry:n ja Luon-
nonsuojeluliiton yhteisistä 
keskusteluista. 

Madagaskarilaiset kump-
panit innostuivat pian ajatuk-
sesta rakentaa taimitarhan yh-
teyteen erotteleva kuivakäy-
mälä. Työntekijät saavat käy-
mälän ja taimet lannoitetta. 
Virtsa voidaan kerätä talteen 
helposti ja käyttää hyödyksi 
jo parin viikon kuluttua, mah-
dollisten taudinaiheuttajien 
kuoltua, kun taas ulosteista 
syntyvää multaa kompostoi-
daan vähintään puoli vuotta 
ennen hyödyntämistä. 

Käymälän viereen on suun-
niteltu perustettavaksi myös 
pilottipuutarha, jonka kasveja 
ja vihanneksia lannoitettaisiin 
virtsalla ja kompostimullalla.

Taimitarhassa vierailee 
usein kansallispuistoon saa-
puvia turisteja, partiolais- ja 
koululaisryhmiä sekä opis-
kelijoita, joten ekologinen 
käymälä toimii myös heille 
näyteikkunana ekologiseen 
sanitaatioon, suljettuun ravin-
nekiertoon ja ihmistuotosten 
hyötykäyttöön. 

Mikäli pilottikäymälä saa 
positiivisen vastaanoton 
paikallisilta työntekijöiltä, 
kyläläisiltä ja vierailta eikä 
huussin ylläpidon tai tekno-
logian kanssa tule ongelmia, 

voidaan käymälöitä alkaa ra-
kentaa lisää. Youssoufin toi-
veissa olisi aloittaa laajempi 
kokeilu Andasiben kouluista, 
joissa ei usein ole minkäänlai-
sia saniteettitiloja.

Youssouf vaikuttui Tam-
pereen vierailullaan suuresti 
Käymäläseura Huussi ry:n 
toiminnasta. Hän toivookin, 
että pystyy siirtämään oppi-
maansa ekologisen sanitaa-
tion tietoutta tehokkaaseen 
käyttöön kotimaassaan, jossa 
on paljon innovatiivisia ih-
misiä mutta niukasti resurs-
seja toteuttaa vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. Maassa, jossa 
vesiviemäröinti on yhä har-
vinaista ja lannoitteista sekä 
puhtaasta vedestä on huutava 
pula, on ekologinen sanitaatio 
huomattavasti vesiklosettia 
parempi ratkaisu.

Ennen kuivakäymälän ra-
kentamista Youssoufilla ja 
Mitsinjon tiimillä on kuiten-
kin vielä paljon työtä edessä. 
On päätettävä kestävimmistä 
rakennusmateriaaleista, erot-
telumenetelmästä sekä muista 
mahdollisista tekijöistä, jotka 
vaikuttavat käymälän käyttö-
mukavuuteen ja hyväksyttä-
vyyteen. Käymälän on oltava 
ennen kaikkea miellyttävä 
ja helppokäyttöinen - oival-
lukset hyödyistä terveydelle, 
ympäristölle ja ruokaturvalle 
tulevat vasta myöhemmin.

Titta Lassila 

Youssouf Nekalan 
siirtolapuutarhassa.

Tarpeet 
tehdään 
kuoppa
käymälään 
tai 
maastoon.

”
Suomalainen huussi voi olla todellinen elämys



Olen ollut ”huussiuskovai-
nen” jo vuodesta 2006, kun 
ensi kertaa saapastelin (va-
hingossa) kansainväliseen 
kuivakäymäläkonferenssiin. 
Vain paria viikkoa aiemmin 
olin lukenut artikkelin kehi-
tysmaiden ihmisten hädästä 
ja sanitaation puutteesta – nyt 
opin, ettei kaikki ole järjestyk-
sessä Suomessakaan. Totesin, 
että sanitaatio on yksi tär-
keimmistä ja ylenkatsotuim-
mista ihmisen perustarpeista. 
Päätin keskittyä tälle alalle, 
jossa aktiivisuus oli verrattain 
vähäistä ja mediahuomio lä-
hes olematonta. 

Kun olin tehnyt kandintyö-
ni ja graduni sanitaatioon pu-
reutuen (gradu Sambiassa), 
ajauduin (jälleen vahingos-
sa) maailman käymäläpäivä-
nä 19.11.2009 Käymäläseura 
Huussi ry:n vuosikokouk-
seen, jossa oli mielenkiintoi-
nen aloitusluento käymälä-
tuotoksen lannoitekäytöstä. 

Minulla ei ollut aavistusta-
kaan, että tuo päivä muuttaisi 
elämäni. Minut valittiin yh-
distyksen puheenjohtajaksi, 

ja tuossa pestissä olen pysy-
nyt näihin päiviin asti. Olin 
varautunut maksimissaan 
kolmen vuoden kauteen (ku-
ten aiemmat puheenjohtajat), 
mutta jostain syystä tunkua 
pallille ei ole ollut. Itse nau-
tin tehtävästä (useimmiten), 
mutta toivottaisin kyllä lisää 
väkeä aktivoitumaan Huus-
sin parissa. 

Vuodesta 2010 olen puhu-
nut Huussin puolesta myös 
”viran puolesta”. Olen kou-
luttanut, pitänyt infotilai-
suuksia, julkaissut kannan-
ottoja, neuvotellut ja muuten 
vaan pitänyt meteliä sanitaa-
tion ja luontaisen ravinnekier-
ron tärkeydestä. Saman ajan 
olen väkertänyt väitöskirjaa 
samaisesta aiheesta, ekologi-
sen sanitaation käytännöistä, 
haasteista ja mahdollisuuk-
sista. 

Olen puhunut paljon, ja 
silti jostain syystä mielestäni 
tehnyt hyvin vähän. Puucee 
on tuttu mökiltä, mutta vuok-
ra-asunnoissa on ollut turha 
haaveilla vaihtoehtoisesta jä-
tevesiratkaisusta. 

Tuumasta  
toimeen!

Kesällä 2013 ostimme miehe-
ni kanssa talon haja-asutus-
alueelta. Tästä alkoi käytän-
nön projekti, joka osaltaan on 
tullut päätökseen vuotta myö-
hemmin syyskuussa 2014. 

Talo oli hyvässä kunnossa. 
Kuntotarkastajan mukaan ”jä-
tevesijärjestelmä ei täytä uu-
den asetuksen vaatimuksia”. 

Kohautin olkapäitäni: tämä 
ei olisi ongelma. Talossa oli 
kaksi vesivessaa ja jätevedet 
johdettiin kolmiosaiseen sa-
kokaivoon, josta vesi pulp-
pusi läheiseen ojaan. Systee-
mi toimi, mutta ei tietenkään 
ollut asetuksen mukainen. 

Kattoremontin yhteydessä 
pyysin kaukaa viisaana poi-
kia tekemään tuuletusläpi-
viennin ylävessan yläpuolel-
le – kerroin, että sinne tulisi 
kuivakäymälä. 

Minulle ideaali kuivakäy-
mäläratkaisu olisi ollut latti-
an alle sijoitettava suursäiliö. 
Koska kellaritilaa ei ole, hyl-
käsimme tämän idean hyvin 

nopeasti.  Sama tilan puute oli 
myös syynä siihen, että virt-
san erotteleva malli ei tullut 
kysymykseen.

Mieheni ei halunnut kuska-
ta täysiä sonta-astioita pitkin 
taloa. Käymälätilat talossam-
me ovat keskellä rakennusta, 
toinen yläkerrassa, joten tyh-
jennyksen täytyi sujua siis-
tisti. Pitkällisen pohdinnan 
jälkeen päädyimme haihdut-
tavaan malliin. 

Haihduttava kuivakäymä-
lä vaatii toimiakseen sähköä 
sekä ilmanvaihtoputken suo-
raan katolle (kuten melkeinpä 
kaikki kuivakäymälämallit). 
Laite haihduttaa nesteen ja 
kompostoi kiinteän tuotok-
sen, joka tyhjennetään arvi-
olta parin kuukauden välein. 
Meillä käyttö on suhteellisen 
vähäistä, joten täyttymisen 
sijasta ongelmaksi voi koi-
tua kompostin kuivuminen. 
Käymälöiden kapasiteetti 
kuitenkin sallii jopa kuuden 
hengen jatkuvan käytön sekä 
satunnaisia käyttöpiikkejä. 

Käyttöön valittiin siis 
ruotsalaisvalmisteinen ja 

Asumme 50-luvulla raken-
netussa talossa, johon on 
70-luvulla tehty wc ja suihku 
lisäsiipeen. Ulkohuussi on 
ollut kesäaikana käytössä si-
sävessan ohella. Jätevedet on 
imeytetty kahden saostus-
kaivon kautta maaperään. 
Asukkaita on talviajalla kaksi 
ja kesäaikana vieraiden ansi-
osta keskimäärin viisi. 

Sisähuussin hankinta oli 
mielessämme jo pitkään, kos-
ka pyrimme elämään ympä-
ristöystävällisesti. Jätevesilain 
muutoksen tuomaa lisämoti-
vaatiota ei kuitenkaan voi 
väheksyä.

Valitsimme Green Toilet 
330 -säiliön sen yksinker-
taisen toimintamekanismin 
ansiosta ja olemme olleet va-
lintaan tyytyväisiä. 

Halusimme mahdollisim-
man vähän rikkoutuvia osia, 
ja että huussi toimii ilman 
sähköä. 

Talomme on rinteessä ja 
suihkuhuone on alarinteen 
puolella, joten pystyimme 
rakentamaan säiliölle reilun 
metrin korkuisen tilan kivi-
jalkaan suihkuhuoneen alle. 

Suihkuhuoneen lattiaan 
puhkaistiin reikä istuimesta 
säiliöön menevälle putkelle. 
Näin astian tyhjennys onnis-
tuu ulkokautta. 

Tyhjentäminen on osoit-
tautunut ennakko-odotuksia 
miellyttävämmäksi. Massa 

on varsin miedon hajuista ja 
pintaosaa lukuun ottamatta 
kompostin oloista. Ainoa han-
kaluus on, että täytenä astian 
kuljettaminen on melko vai-
valloista. 

Myyjän varoituksista 
huolimatta ilmastointi on 
toteutettu tuulituulettimella. 
Hajuja on tullut hyvin har-
voin. Loppukesän lämpimät 
matalapainesäät tuovat niitä 
jonkin verran sisälle. 

Tutkimme tarjolla olevia is-
tuimia huussiin, mutta emme 
pitäneet niiden ulkonäöstä, 
joten päädyimme rakenta-
maan istuimen itse. 

Koska meillä ei ole ve-
sivessaa, ei sen myöskään 
tarvitse näyttää sellaiselta. 
Hankimme puisen tuolin 
kirpputorilta ja vaihdoimme 
istuinosan vanerilevyistä teh-
tyyn kaksiosaiseen kanteen. 
Alemmassa kannessa on rei-
kä ja päällimmäinen on ehjä. 
Näin kansi toimii aivan kuin 
wc:n kansikin. 

Kaikki osat maalattiin kos-
teisiin tiloihin soveltuvalla 
kiiltävällä alkydimaalilla, 
jotta se kestää hyvin puhdis-
tusta. 

Istuimen maalauksesta tu-
likin remontin luovin ja haus-
kin vaihe, ja koristemaalaus 
levittäytyi istuimesta myös 
peilin kehyksiin, oveen ja ik-
kunaan.

Huussi on ollut toiminnas-

sa noin puolitoista vuotta ja 
kokemukset ovat olleet hyviä. 
Vierailijoiden kommentit ovat 
tosin vaihdelleet ylistävästä 
epäilevään. 

Suotonesteen suuri määrä 
on yllättänyt, vaikka se teori-
assa olikin tiedossa. Kesäai-
kana suotonesteen määrää on 
pidetty kurissa toimittamalla 
nestemäiset tarpeet osittain 
suoraan pusikoissa. 

Suotonesteen ja kompos-
timassan loppusijoitus tulee 
ensimmäisen kerran ajankoh-

taiseksi tulevana alkukesänä. 
Tarkoituksena on levittää suo-
toneste heinikkoalueille, jotka 
ovat poissa viljelykäytöstä, ja 
käyttää kompostia lannoittee-
na pihan koristeistutuksissa.

Kuivikkeena käytämme 
turvetta, ja lisäämme sitä ker-
ran tai kaksi päivässä. 

Kesti aikansa oppia sopiva 
kuivikkeen määrä, ja alussa 
huussi täyttyikin nopeasti 
lähinnä kuivikkeesta. 

Viimeisen vuoden aikana 
olemme tyhjentäneet huussin 

Huussikokemukset

Sanoista tekoihin! upouusi kuivakäymälä. 
kuivakäymälän asennuksessa 

on huomioitava max. 45 asteen 
kulma tuuletusputkessa. 

toinen putki tulee alakerran 
pöntöstä.

Valtaistuin tuli taloon

Huussi muutti meidän 
kotiin remontin myötä 
kolmisen vuotta sitten. 
Vanhan talon asettamien 
rajoitusten vuoksi olimme 
päätyneet Biolan Naturu-
min erottelevaan sisäkui-
vakäymälään. Asentamista 
seuraavien pienten säätöjen 
jälkeen pönttö on toiminut 
moitteettomasti ja herättää 
lähipiirissä hämmästystä 
lähinnä hajuttomuudellaan.

Omat ennakkoluulot oli-
vat minullakin uudenlai-
sen vessan soveltumisesta 
lapsiperheen kotiin. Miten 
onnistuu potan ja pytyn 
yhteiselo? Miten pieni lapsi 
oppii käyttämään erikoista 
vessaa? Onnistuuko pikkui-
selta tähtääminen aikuisille 
suunniteltuun pönttöön? 

Samoihin aikoihin vessan 
asentamisen kanssa pieni 
esikoisemme opetteli kui-
vaksi ja pottaili ahkerasti. 

Kestovaippojen, potan 
ja sisäkuivakäymälän yh-
teiskäyttö sujui yllättävän 
hyvin. Huussi ei tukkiudu 
kestovaippojen kanssa käy-
tettävistä kuivaliinoista. Po-
tan sisällön opimme tyhjen-
tämään kokonaisuudessaan 
vessan rumpuun, ja pesut 
onnistuvat erottelevassa 

vessassa kuten vesivessas-
sakin. 

Kuivakäymälä on luon-
nollisesti pienelle lapselle 
itsestäänselvyys siinä missä 
oman kodin tavarat ja tavat 
muutoinkin. Kolmevuotiaa-
na esikoinen käytti vessaa jo 
itsenäisesti sekä tiesi, miten 
kakkaluukku avataan ja 
suljetaan. Nykyään hän toi-
mii kotimme epävirallisena 
huussioppaana – esittelee 
vessan vieraille ja auttaa 
ikätovereitaan sen käytössä. 
Nelivuotiaalta opaskierros 
sujuu meitä aikuisia luon-
tevammin; hän kun ei ole 
vielä oppinut, että meidän 
vessassa voisi olla mitään 
kummallista.

Sittemmin perheeseen on 
siunaantunut jo toinen pie-
ni pottailija, joka tutustuu 
huussiin pikkuhiljaa lähin-
nä kantta paukuttamalla. 
Onneksi kävelemään opet-
televa taaperomme ei ole 
vielä keksinyt jemmata ta-
varoita vessan kannen alle!

 Noora Mantere 

Potta, pytty  
ja kaksi  
pientä pentua

Neljävuotias 
esikoinen on 
perheemme 
huussiopas.

”
kuva: marja Houtbeckers
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Huussikokemukset

ympäristömerkin ansainnut 
MullToa; alakerran vessassa 
on isoin malli 65, ja yläkertaan 
laitettiin astetta pienempi 55. 
Nämä riittävät meille kahdel-
le, tulevaisuuden varalle, sekä 
talon mahdollisille tuleville-
kin omistajille. 

Oli aika löytää pätevä 
asentaja. Kuka tahansa jäte-
vesimaakari ei välttämättä 
ymmärrä kuivakäymälöiden 
päälle tai tunne niiden tek-
niikkaa. Meillä urakoitsijaksi 
valikoitui kahdesta hyvästä 
tarjoajasta Jorma Jokiniitty 
ja Huoltomaailma Oy. 

Käymälälaitteet asiantun-
tevine asennus- ja käyttö-
vinkkeineen hankittiin tam-
perelaisesta DT-keskuksesta, 
jonne oli saatu myös laitteen 
maahantuoja kertomaan vii-
meisimmät näkemykset ai-
heesta. 

Kahden päivän  
asennustyö

Kahdessa päivässä poistettiin 
vanhat pöntöt, niiden vesi- ja 
viemäriputket tukittiin ja 
lattia tasoitettiin, jotta uudet 
pöntöt saatiin niiden päälle 
mukavasti. Molemmissa ves-
satiloissa oli erillinen poisto-
puhallin, joka oli tukittava; 
ainoa poistoilma menee kui-
vakäymälän pöntön kautta 
suoraan katolle. 

Vessan oviin asennettiin 
siistit korvausilmaventtiilit. 
Molemmista käymälöistä 
kulkee oma putkensa katolle 
asti; kattoremontissa tehty lä-
pivienti ajoi silti asiansa. 

Asennusprosessi oli lyhyes-
ti kuvattuna siinä. Pönttöihin 
tyhjennettiin säkki MullToan 
multaa aloitusta varten. Sitten 
istunnot saivatkin alkaa! 

Ensihuomioni käymälöistä 
oli lievä humina, jonka tuule-
tus synnytti käymälätilaan. 
Humina ei juurikaan häirit-
se eikä kuulu pitkin taloa 
(liesituuletin ja ilmalämpö-
pumppu pitävät kovempaa 
metakkaa). Toinen huomio 
oli hajuttomuus. Viikonlo-
pun istuntojen päätteeksi yri-
tin tunkea päätäni pönttöön 
nuuhkiakseni hajuja, mutta ei, 
ei mitään. Miehenikin joutui 
myöntämään, on tämä vaan 
hajuton. 

Kuherrus- 
kuukauden jälkeen

Alun innostuksen jälkeen 
kuivakäymälä on vakiintu-
nut osaksi arkeamme eikä sen 
käyttöä sen kummemmin tule 
ajateltua. 

Vajaan kolmen kuukauden 
käytön jälkeen koitti ensim-

mäinen tyhjennys. Prosessi 
sujui helposti eikä tyhjennys-
laarista löytynyt nestettä tai 
paperinpalasia. 

Syksyn ajan käyttö sujui 
hyvin, mutta joululoman 
aikaan – kun olimme mo-
lemmat pitkiä aikoja kotona 
– pönttö alkoi vienosti tuok-
sahtaa. Kävi ilmi, että neste ei 
haihtunut riittävän nopeasti 
ja pöntön sisus oli ikävän nä-
köistä ja hajuista mömmöä. 
Nostimme termostaatin läm-
pötilaa, mikä korjasi asian. 

Vienosta hajuhaitasta olem-
me kärsineet talven aikana 
toisenkin kerran, mutta se 
johtui tyhjennysvälin veny-
misestä – tyhjennys ja kuivik-
keen lisäys korjasivat ongel-
man. Tämän jälkeen olemme 
oppineet tyhjentämään pön-
tön parin kuukauden välein, 
jotta hajuyllätys ei uusiudu. 

Yläkerrassa oleva pienempi 
malli on pienemmällä käytöl-
lä eikä sitä ole vielä tyhjen-
netty kertaakaan – kuiviketta 
on lisätty muutaman viikon 
välein.

Lyhyesti sanottuna olem-
me perustyytyväisiä sisä-
huusseihimme. Se vaatii toki 
enemmän työtä kuin viemä-
riverkon varrella asuvalta, 
mutta toisaalta meidän jäte-

vetemme eivät päädy puh-
distuslaitokselle tai vesistöjä 
sotkemaan. 

Emme myöskään joudu 
puhdistamaan takapihan säi-
liöitä tai huolehtimaan niiden 
tyhjennyksestä – voimme 
huoltaa huussiamme omal-
la aikataululla ja maksutta 
– ainoa kustannus on sähkö 
sekä kuivike (samalla pussilla 
mennään edelleen puoli vuot-
ta myöhemmin). 

Sähkön kulutusta tarkkai-
limme mittarilla, joka ilmoit-
ti perustilassa olevan pöntön 
käyttövoimaksi noin 14 W, eli 
pitkälti tuulettimen tarvitse-
man energian. Termostaattia 
vääntämällä pääsi tarvittaessa 
jopa 350 W kulutuslukemiin, 
joskaan termostaattia ei mis-
sään vaiheessa ole tarvinnut 
pitää täysillä. Lyhytaikaiset 
lämpötilan nostot ovat vie-
neet noin 150 W, mutta nor-
maalikäytöllä vuorokausihin-
ta ei nykyisillä sähkönhinnoil-
la ole yltänyt edes senttiin. 

Pitempiaikaiset muutokset 
käyttäjämäärässä vaativat 
kuivikkeen lisäystä ja termos-
taatin säätöä, mutta lyhyiden 
vierailujen aikana ei ole ollut 
ongelmia. Tehokkaaksi puh-
distusmenetelmäksi on osoit-
tautunut kostealla vessapape-

rilla pyyhkiminen, ilman ke-
mikaaleja ja muita myrkkyjä. 
Käytön myötä opimme myös 
meille optimaalit asetukset 
ja tyhjennysvälit, ja ensi ke-
väänä saamme jo hyödyntää 
”omatekoista” kompostia 
puutarhassamme! 

Kotimme on nyt käytän-
nössä jätevesivapaa. Ainoas-
taan harmaat vedet ajautuvat 
edelleen sakokaivoihin, jois-
ta on tarkoitus testata veden 
laatua säännöllisesti. Mikäli 
arvot ylittyvät asetuksen vaa-
timuksista, voidaan järjestel-
mään asentaa kevyt suodatin, 
mutta se saa odottaa hajajäte-
vesiasetuksen siirtymäaikaan 
(15.3.2016 – tai mitä hallitus 
ikinä asiasta päättääkään) 
asti. 

Mia O’Neill 

Kustannukset
Laitteet 2 x 2200 e
Työ ja tarvikkeet 2000 e
Yhteensä n. 6500 e

Asennuksen puolivälissä. 
Vessaharjasta on tullut turhake.

kirjoittaja on käymäläseura 
Huussi ry:n hallituksen 
puheenjohtaja

Valtaistuin tuli taloon

kolmesti, keväällä kun lumet 
ovat sulaneet, elokuussa ja lo-
kakuussa ennen talven tuloa. 

Suotonesteastia on tullut 
tavaksi tarkistaa viikoittain. 
Neste kaadetaan tiiviskanti-
siin astioihin, joissa sitä sei-
sotetaan vähintään vuoden 
verran.

Voimme lämpimästi suo-
sitella kompostihuussia 
muihinkin ympärivuotisessa 
käytössä oleviin asuinraken-
nuksiin.

Niina Kaplas

kuva: marja Houtbeckers
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Omakotitalon pihaan huussi  
vesivessan mukavuuksilla
Ruokokattoinen piharaken-
nus omakotitalon pihalla 
kätkee sisäänsä kuivakäy-
mälän, jossa on kaikki vesi-
vessan mukavuudet, muttei 
jätevesistä tai energiankulu-
tuksesta syntyvää ympäristö-
kuormitusta. 

Biolanin hallituksen pu-
heenjohtaja Pekka Kariniemi 
toteutti kotipihalleen Säky-
lään käymälän, jonka käyttö-
mukavuudesta ei ole tingitty. 
Nykyaikaisessa huussissa on 
bidee-suihku ja lämmin vesi.
− Otin jo suunnitteluvai-

heessa tavoitteeksi rakentaa 
käymälän, joka on energia-
omavarainen. Lisäksi halusin, 
että kaikki tuotokset hyödyn-
netään sataprosenttisesti. Silti 
halusin myös käyttömuka-
vuutta eli lämpimän veden ja 
valaistuksen, Kariniemi listaa 
suunnittelun lähtökohdat.

Tarvittava sähkö  
aurinkopaneeleista

Hanoihin vesi pumpataan 
viereisestä Pyhäjärvestä. Vesi 
lämmitetään aurinkoenergial-
la. Käytetty pesuvesi johde-
taan käymälän takana maan 
alla olevaan 200 litran säiliöön 
odottamaan kastelukäyttöä. 

Jotta sähköenergiaa voi-
daan tuottaa omavaraises-
ti, asennettiin Kariniemien 
omakotitalon katolle aurin-
kopaneelit. Niillä tuotetaan 
nyt noin neljäsosa kahden 
hengen talouden tarvitsemas-
ta sähköstä. Samalla sähköllä 
toimii myös vesipumppu ja 
pieni lämminvesivaraaja. 

Ajoittaen sähkövirtaa tar-
vitsee myös pumppu, joka 
tyhjentää käytetyn pesuve-
den säiliöstä puutarhan kas-
teluun. Valaistus toimii vähä-

kulutuksellisilla ledeillä.

Kompostikäymälä  
on hajuton

Nykyaikaisen huussin sydän 
on Biolan Kompostikäymälä, 
jonka lämpöeristetyssä säili-
össä jätökset muuttuvat kom-
postiksi. Kompostikäymälä 
tyhjennetään siististi ulko-
kautta ja tyhjennys onnistuu 
helposti lapioimalla komposti 
käymäläsäiliön alaluukusta 
kottikärryyn.

Tätä niin sanottua kate-
kompostia voi levittää ko-
ristekasvien juurelle suoraan 
käymälästä. Kasvimaalla hyö-
dynnettävää käymäläkom-

postia jälkikompostoidaan 
noin vuosi.

– Nykyaikainen kuivakäy-
mälä on hajuttomampi kuin 
vesivessa, koska ilmanvaihto 
vie hajut tehokkaasti pois ves-
satilasta. Myös tyhjennettävä 
jäte on täysin hajutonta ja 
multamaista. Enää ei tarvita 
pyykkipoikaa nenään, kuten 
joskus ennen vanhaan, Kari-
niemi kuvailee.

Koska naapurin raja-aita 
on aivan Kariniemen huussi-
rakennuksen takana, ilmaput-
keen on asennettu aktiivihiili-
suodatin. 

Urinaalista virtsa kerä-
tään lannoituskäyttöä varten 
omaan säiliöönsä. Virtsa on 
typpipitoinen lannoite, jota 
on helppo käyttää lannoit-
teena puutarhassa. 

Myös kompostikäymälästä 
syntyvä vähäinen suotoneste 

kerätään erikseen ja käytetään 
laimennettuna puutarhakas-
vien lannoitukseen.

Sisustamiseen  
aitoa puuta

Kompostikäymälä ja läm-
minvesivaraaja on piilotettu 
istuinlauteen alle. Vesipump-
pu löysi paikan jykevästä 
puisesta allaskaapista, jonka 
puumateriaali on kierrätetty 
vanhasta ladosta. 

Kaikki puhtaana pidettävät 
pinnat on höylätty ja sitten la-
kattu kiiltäviksi venelakalla. 
Muut puupinnat on käsitelty 
vernissalla, tervalla ja pinee-
ritärpätillä. 

Vatupassia ja suorakulmaa 
Kariniemen huussityömaalla 
ei ole käytetty, vaan elävä-
pintainen materiaali ja vapaa 
käden jälki saavat näkyä ja 

luoda tunnelmaa.

Ekologisuus ei laske 
elämisen laatua

− Vessaviihtyvyys vähintään 
tuplaantui tämän kesävessan 
ansiosta. Vessassa käynti on 
nyt päivän paras hetki, kun 
oven voi jättää auki ja kuun-
nella linnunlaulua, Kariniemi 
myhäilee.

Mielihyvää antaa myös tie-
toisuus siitä, että vessakäynti 
ei rasita ympäristöä. Kom-
postikäymälä mahdollistaa 
helpon ravinnekierron omalla 
tontilla.
− Ollakseen ekologinen ei 

tarvitse taantua elämisen ta-
sossa keskiajalle. Vaikka ku-
lutustaso laskisikin, elämisen 
laadun ei tarvitse laskea, Ka-
riniemi summaa.

Riikka Kerttula

Käymälä 
on energia
omavarainen.”

Pekan kesävessa:
 Puhdasta juomavettä ei kulu vessassa lainkaan.  
Käytettävä pesuvesi tulee järvestä.

 Energiaomavarainen. Pumput, valaistus ja veden 
lämmitys toteutetaan aurinkoenergialla.

 Vessa tuottaa kiinteää, kompostoitua lannoitetta, 
nestemäistä typpilannoitetta (urea) ja harmaata vettä 
puutarhan kasteluun n. 600-1000 litraa vuodessa.

 Mahdollistaa lyhyen ravinnekierron toteuttamisen 
omalla tontilla.

 Ravinteita ei sekoiteta veteen ja johdeta kalliita 
putkistoja pitkin (parhaimmillaankin epätäydellisesti 
puhdistettuina) vesistöjä kuormittamaan.

 Järjestelmä on irti viemäriverkostosta, irti 
vesijohtoverkosta ja irti sähköverkosta.

  Pekka kariniemi esittelee 
pesuvesien keruuallasta 
huussirakennuksen takana.

  Pekka 
kariniemen

  kesävessa.
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Turunmaan ja Ahvenanmaan 
välinen saaristo kuuluu maa-
ilman kauneimpiin. Veneili-
jälle se on paratiisi, mutta il-
man venettäkin siihen pääsee 
tutustumaan. 

Turusta lähtiessä Kaari-
nan kohdalta alkaa Saariston 
Rengastie, joka vie kulkijan, 
on hän sitten liikkeellä autol-
la, moottoripyörällä taikka 
polkupyörällä, saarelta saa-
relle usean lautan kautta aina 
Kustaviin ja sieltä takaisin 
Turkuun tai ns. Pikku Ren-
gastie Rymättylään ja sieltä 
Naantaliin. Pituutta pitem-
mälle reitille kertyy yli 200 
km. Polkupyöräilijöitä Ren-
gastiellä liikkuu yhä enem-
män - alkuosuudella Nauvon 
lautalle asti on erillinen sora-
pintainen pyörätie.

Suosittu pysähtymiskoh-
de Rengastien alkupäässä, 
Paraisten keskustasta kah-
deksan kilometriä eteenpäin, 
on vastaantuleva Sattmarkin 
kahvitupa. Korkealta Satt-
markin sillalta avautuu upea 
näkymä Paraisilta Airistolle 
johtavalle salmelle ja kahvi-
tuvan rannassa olevalle vie-
rasvenesatamalle. Punainen 
vanha tupa tönöttää kallio-
töyrään kupeessa avoimen 
pihan laidalla, juhannusruu-
sut kukkivat sen pienten ik-
kunoiden alla.

 Sattmarkin tupa on raken-
nettu vuonna 1750 laivamie-
hen torpaksi ja se toimi los-
sivahdin tupana ennen kuin 
silta valmistui.

– Tupa on toiminut jo pit-
kään kahvitupana. Viime 
vuosina olemme kehittäneet 
aluetta rakentamalla rantaan 
vierasvenesataman ja kau-
sipaikkoja veneilijöille sekä 
kolme savesta tehtyä majoi-
tusmökkiä. Piha-alueella on 
käsityöpuoti ja kalasavusta-
mon pitäjän tilat. Pihalta pää-
see eripituisille kävelyreiteille 
lähialueen vehmaisiin tam-
mimetsiin ja kallioalueille, 
joissa sijaitsee useita pronssi-
kautisia kiviröykkiöhautoja, 
kertoo kiinteistön omistavan 
Lofsdalin kartanon edustaja 
Niklas Reuter. 

– Olemme pyrkineet luo-
maan paikasta kesäaikaisen 
viihtyisän pysähtymispaikan 

saaristotien kulkijoille. Var-
jelemme alueen miljöötä ja 
arkaa luontoa, ekologisuus 
on toimintaperiaatteemme. 
Haasteenamme on ollut, 
miten ratkaista sanitaatio. 
Vesivessahan ei tullut kysy-
mykseenkään ja halusimme 
välttää maaperälle ja vesis-
tölle koituvia riskejä. Pihalla 
oleva nykyinen huussimme 
ei enää vastannut lisääntyvien 
käyttäjien tarpeita ja sen hoi-
to ei ole ollut toimiva. Siksi 
olemme päätyneet PikkuVih-
reän kehittämään kuivakäy-
mäläratkaisuun, joka korvaa 
nykyisen huussimme, kertoo 
Reuter.

 

Uusi huussi- 
kompleksi

PikkuVihreä rakentaa kevään 
aikana alueelle huussikom-
pleksin, missä on naisille ja 
miehille kolme erillistä huus-
sia sekä varastotila mm. kui-
vikkeille. Miesten huusseissa 
on erilliset kuivapisuaarit. 

– Huussien hoitoa helpot-
tavat merkittävästi pyörillä 
varustetut vaihtosäiliöt. Nes-
teet menevät umpisäiliöön, 
koska imeytystä ei voitu alu-
eella järjestää. Ratkaisussa on 
otettu myös huomioon esteet-
tömyys. Kanavapuhaltimella 
toimiva ilmanvaihto ja käsi-
enpesu sekä aurinkokennolla 
toimiva valaistus tekevät käy-
töstä mukavan. Kävijämääriä 
seurataan laskurilla, kertoo 
PikkuVihreän yrittäjä Jukka 
Lindroos. 

Arkkitehti Jukka-Pekka 
Rindell on vuodesta 2010 teh-
nyt yhteistyötä PikkuVihreän 
kanssa. Hän on muun muassa 
laatinut erilaisista ratkaisuista 
arkkitehtikuvat. 

– Kiinnostuin jo opintojeni 
aikana ekologisesta raken-
tamisesta. Vaikka olenkin 
päätyönäni suunnitellut isoja 
kokonaisuuksia, työskentelen 
mielelläni tällaisten ekologi-
sesti kestävien ratkaisujen 
parissa, kertoo Rindell.

– PikkuVihreällä on aina 

tarjota parhaat modulaariset 
komponentit kuivakäymä-
läratkaisujen suunnitteluun. 
Riippuen kunkin kohteen 
tarpeista, kävijämääristä ja 
paikan ympäristöstä voidaan 
PikkuVihreän eri tuotteista 
luoda sopiva ja toimiva ko-
konaisratkaisu.

Arkkitehti Rindellin laati-
mat kuvat kertovat ekologi-
sista ratkaisuista kiinnostu-
neille hyvin havainnollisesti, 
miten PikkuVihreän eri huus-
siratkaisut ja niihin sisältyvät 
tuotteet toimivat.

 

Lähiruokaa, kalaa 
ja puotiostoksia

 – Sattmarkin kaffe & safka 
avautuu toukokuun alussa 
ja on auki elokuun loppuun 
asti. Viime vuosi oli minulle ja 
kumppaneilleni uusina yrit-
täjinä vielä sisäänajovuosi, 
mutta talven aikana olemme 
kehittäneet uusia ideoita ja 
tarjontaa yhdessä kalayrittäjä 
Heikki Eskelisen kanssa, ker-

too Anna-Mari Manninen.
 Tarjolla on kahvin, vir-

vokkeiden, jäätelön ja herk-
kuleivonnaisten lisäksi myös 
brunssi heinäkuussa sunnun-
taisin ja paviljonkirakennuk-
sessa erilaisia menuvaihto-
ehtoja A-oikeuksin. Käsityö-
puodista löytyvät ekologiset 
tuliaiset ja majoittua voi eko-
savimökkeihin, joissa on tilaa 
neljälle hengelle.

– Pyrimme myös tulevana 
kesänä kehittämään yrttipals-
taamme. Tarkoituksemme on, 
että saamme omalta palstalta 
salaatit, retiisit, persiljat, tillit 
ja muut yrtit ja muutenkin 
suosimme lähellä tuotettuja 
tuotteita, kertoo Manninen.

 Kalayrittäjä Heikki Eske-
lisellä on pihan kalapuodis-
sa tarjolla päivän saaliista 
riippuen siikaa, kuhaa, kirjo-
lohta ja kampelaa. Osan hän 
savustaa paikan päällä, osan 
hän myy sellaisenaan ja osa 
päätyy kahvilayrittäjien ruo-
ka-annoksiin. Eskelinen on 
tyytyväinen uudesta huussi-
ratkaisusta, joka helpottaa 
merkittävästi hänen työtään 
sen hoitovastaavana.

Juhannusaattona Satt-
markin piha on perinteisesti 
täynnä juhlijoita, kun juhan-
nussalko nostetaan pystyyn. 
Toinen suosittu tapahtuma 
on kesäkauden päätös, Mui-
naistulien ilta 30.8. Kesän 
aikana ohjelmassa on myös 
konsertteja.

 
Ilkka Vaura

 Lisätietoja:  
Jukka Lindroos, 
PikkuVihreä Oy 
Puh. 0400 782129 
www.pikkuvihrea.fi

Ekologisesti kiinnostavia ratkaisuja
Sattmarkin kahvitupa houkuttelee pysähtymään 

Sattmark 
kaffe & safka
 Avoinna 1.5.–31.8. klo 10–19
 Pöytä- ja ryhmävaraukset 

044 970 2599 tai  
sattmark@gmail.com

 www.sattmarkinfo.fi 

Sattmarkin kahvituvan 
huussikokonaisuus kuvattuna 
takaapäin. Pyörillä varustetut 

vaihtosäiliöt helpottavat huoltoa. 
Nesteet menevät umpisäilöön, 

yleensä ne johdetaan imeytykseen.

Venesatama sijaitsee tuvan alapuolella kapean 
salmen rannalla. Vierailijoiden on mahdollisuus 

kiinnittyä laituriin ja nauttia herkuista joko 
veneessä taikka tuvassa. kuva: tarja Suomi.

kahvituvan pihalla on kauniina päivänä 
mukava nauttia kahvituvan ja kalasavustamon 
herkuista. Hämyisessä, matalassa tuvassa on 

tilaa noin 40 hengelle. kuva: tarja Suomi.



16  •  KUIVIKE

Suomen Majakkaseura tekee 
kunnostustöitä lähinnä su-
lanveden aikaan kahdessa 
majakkasaaressa. Kunnos-
tustöissä voi olla mukana 
kerrallaan toistakymmentä-
kin talkoolaista. Keskikesällä 
saarilla käy päivittäin turiste-
ja, välillä suuriakin ryhmiä. 
Saaret eivät ole kunnallisen 
jätevesiverkoston piirissä ja 
niiden luonto on hyvin karu. 

Suomen Majakkaseura – 
Finlands Fyrsällskap ry. toi-
mii aktiivisesti ja huolehtii 
myös ympäristöstään. Suo-
men Majakkaseuran (SMS) 
tavoitteena on majakoiden ja 
niihin liittyvän rakennus- ja 
kulttuuriperinnön suojelemi-
nen. SMS jakaa myös tietoa 
majakoista ja majakkaperin-
teestä. 

Näkyvä osa toimintaa ovat 
Gustavsvärnin (vuodesta 
2005 lähtien) ja Märketin 
(vuodesta 2007) majakoiden 
kunnostus- ja ylläpitotalkoilu. 
Molemmat paikat ovat pieniä 
meren ympäröimiä kalliosaa-
ria. 

Koska SMS:n arvoihin 
kuuluu myös ympäristöstä 
huolehtiminen, on talkoo-
laisten sanitaation ekologi-
nen järjestäminen ollut tärke-
ää haastavasta ympäristöstä 
huolimatta. Erään aktiivisen 
harrastajan päättämä SMS:n 
tahtotila ”tippaakaan ei me-
reen” ei aina ole ollut helppo 
toteuttaa.

Haastavat majakka-
kohteet

Gustavsvärn sijaitsee noin 
kolme kilometriä Hangon 
kaupungista lounaaseen. 
Kallioisella saarella kasvaa 
muutama pihlaja, mutta maa-
kerros on ohut. Kasvillisuutta 
on oikeastaan vain saarelle ai-
koinaan rakennettujen muu-
rien sisäpuolella. Saarella on 
ollut aikoinaan jonkinlaisia 
huussityyppisiä käymälärat-
kaisuja. Pääsääntöisesti van-
hoina aikoina kaikki jätteet on 
kuitenkin kaadettu mereen.

Märketin majakka on ra-
kennettu 1885 Ruotsin ja 
silloisen Suomen suuriruhti-
naskunnan (Venäjän) rajalle 
Ahvenanmerelle. Majakka-
saari on äärimmäisen karu 
kivinen luoto, jossa kasvaa 
vain muutamia heinämättäi-
tä majakan suojassa. Tälläkin 
saarella on ollut aikoinaan 
jonkinlaisia huussiratkaisuja, 
kunnes 1930-luvulla maja-
kalle rakennettiin eräänlai-
nen – humoristisesti sanoen 
– vesivessa: betonista valettu 
wc on osittain kallion reunan 
ulkopuolella ja jätökset tip-
puivat istuinaukosta suoraan 
mereen.

Talkoolaiset ja turistit sekä 
heidän toimintansa tuottavat 
jätevesiä ja kiinteää jätettä, 
joiden käsittely saarilla on 
vaikeaa. Toisaalta esimerkik-
si osittain kompostoituneen 

käymäläjätteen kuljetus pois 
saarilta on lähes mahdotonta. 

Varsinkin Märketillä kaik-
kien tarvikkeiden kuljetus 
on välillä hyvin haasteellis-
ta. Voimakkaassa aallokossa 
tavaroiden siirtely saarelta 
yhteysalukseen on eräs suu-
rimmista ongelmista. 

Saariin ei voi rakentaa 
imeytyskenttiä, ja tavanomai-
sen umpikaivosysteeminkin 
rakentaminen on vaikeaa, 
koska säännöllisen tyhjen-
tämisen järjestäminen ei on-
nistu. 

Eräs ulosteiden keruutapa 
voisi silti olla suursäiliö, jos-
ta ne imettäisiin huoltolaivan 
tankkeihin. Tällainenkin on 
kallista ja haasteellista to-
teuttaa. 

Määrässä  
isot vaihtelut

Saarilla on haluttu toimia 
ympäristöä kuormittamatta, 
mutta siten, että yksittäisen 
talkoilijan olisi helppo huo-
lehtia pesu- ja wc-toimistaan. 
Talkoolaiset viettävät saarilla 
viikon, pari kerrallaan, turis-
tit viipyvät ehkä vain muuta-
man tunnin. Veneilijät halu-
avat myös mielellään käydä 
maissa tarpeillaan. 

Käymäläjätteen määrä 
vaihtelee paljon, eivätkä kaik-
ki aina osaa käyttää monimut-
kaista wc-systeemiä oikein. 
SMS on halunnut tästä syys-

tä valita mahdollisimman yk-
sinkertaisen ja huoltovapaan 
järjestelmän käymäläjätteen 
käsittelyyn. 

Järjestelmän pitää myös 
kestää suuria kuormitusvaih-
teluita. Alkuaikoina saattoi 
isompi turistiryhmä saada 
kompostikäymälän lähes toi-
mimattomaksi ja suuri suo-
tonestemäärä uhkasi tulvia 
lattialle.

Käymäläjätteen lisäksi 
saarilla syntyy pesuvesiä, 
joita ei haluta laskea suoraan 
mereen. SMS on hankkinut ja 
suosittanut talkoolaisille mu-
kaan otettavaksi ympäristöä 
kuormittamattomia pesu-
aineita. Ohjeena on käyttää 
fosfaatittomia tuotteita.

Gustavsvärnissä on maa-
perässä hiukan kasvillisuutta, 
joka mahdollistaa pesuvesien 
käsittelyä. Tarkoituksena on 
kuitenkin rakentaa tai asentaa 
jokin valmis laitos jätevesien 
parempaan puhdistukseen 
ennen maaperäkäsittelyä. 
SMS haluaa menetelmän 
toimivan täydellisesti myös 
keväisin ja syksyisin, kun 
kasvillisuus ei ole voimissaan.

Kallioluotojen  
kompostit

Gustavsvärnissä on ollut 
käytössä jo jonkin aikaa kom-
postikäymälä. Tässä Biolanin 
kompostikäymälässä kerä-
tään talteen säiliöstä tuleva 

suotoneste ja se toimitetaan 
maihin viemäriverkostoon. 
Suotoneste on hyvää lannoi-
tetta, mutta ennen käyttöä 
sen täytyy olla suljetussa ka-
nisterissaan mieluusti noin 
vuoden, jolloin siitä bakteerit 
kuolevat. 

On todettu helpommaksi 
ohjeistaa ja hoitaa suotoneste 
kunnallisen jätevesipuhdista-
mon prosesseihin. Kuitenkin, 
kertoman mukaan, joskus on 
ollut vaikeaa saada joitakin 
uskomaan suotonesteen mai-
hin kuljetuksen järkevyyttä.

Märketin majakalle raken-
nettiin aluksi yksi komposti-
käymäläratkaisu, mutta aika 
pian se osoittautui liian pie-
neksi kapasiteetiltaan maksi-
mikuormituksen aikaan. Mär-
ketillä todettiin aiheelliseksi 
kokeilla kahta kompostikäy-
mälää vuorokäytöllä. Ideana 
oli, että toisessa käymäläsäili-
össä oleva aines saa kompos-
toitua rauhassa jonkin aikaa 
toisen ollessa käytössä. Suo-
tonesteet kerätään kanisterei-
hin, jotka toimitetaan säätilan 
niin salliessa yhteysaluksella 
kunnalliseen viemäriverkos-
toon.

Märketille hankittiin jo heti 
SMS:n toiminnan alkuaikoina 
Biolanin kompostori keittiö-
jätteen kompostointiin. Gus-
tavsvärnissä voidaan keit-
tiöjätteet alkukompostoida 
kompostikäymälässä. 

Märketillä on huomattu 

kompostorin olevan tehokas 
osaavan ja viitseliään käyttä-
jän hoidossa myös maksimi-
kuormituksen aikaan. Kaikki 
käyttäjät eivät kuitenkaan 
ehdi tai halua perehtyä kom-
postorin toimintaan, mutta 
seuraava käyttäjä on yleensä 
saanut kompostin toiminnan 
herätettyä täysille tehoille.

 

Jälkikompostoinnin 
järjestäminen

Kompostoreiden ja komposti-
käymälöiden täyttyessä niistä 
täytyy ottaa kompostoitunut-
ta ainesta jälkikompostointiin, 
jotta niiden käyttökapasiteetti 
riittäisi koko toimintakauden. 
Kummallekin saarelle on ra-
kennettu jälkikompostointia 
varten peruskompostit. 

Märketillä ympäristö ja 
myrskyt tuottavat jälkikom-
postoinnille suuria haasteita. 
Saarella ei myöskään ole oi-
keastaan ainuttakaan kohtaa, 
missä humus pysyisi kalliossa 
niin kauan, että siihen ehtisi 
juurtua kasvillisuutta sitä si-
tomaan. Valitettavasti Märke-
tiltä myrsky on vienyt useita 
jälkikomposteja.

Märketin talkootöissä 
mukana oleva LVI Kalske 
Oy:n Jari Ketola on yhdes-
sä Käymäläseura Huussi 
ry:n perustajajäsenen Raini 
Kiukkaan kanssa ideoinut 
ratkaisua Märketin kompos-
tin ongelmiin. Kompostiahan 

Suomen Majakkaseura: sanitaatioratkaisuja haastavissa majakkakohteissa

Ei tippaakaan mereen

Willa-harmaavesisuodatin 
käyttöympäristössään Märketillä. 
Kuva Jari Ketola

Urinaalin huoltoa Märketillä.  
Kuva Jari Ketola

Märketin majakka. Kuva Jari Ketola



Sehän on itsestään selvää, 
kaikki me tarvitsemme käy-
mälän. Ja kukapa ei silloin 
tällöin jopa maksaisi tiedosta 
miten löytää sellainen? Eikö?

Käymäläseura Huussi ry 
tarjoaa ainutlaatuisen käy-
mäläkokemuksen – teatterin 
keinoin. 

Marraskuussa 2015 ensi-
iltansa saa Teatteri Vulgaris 
ry:n esittämä ja japanilaisen 

Minoru Betsuyakun kir-
joittama Vessa on tuollapäin 
(Toire wa koshira, käännös 
Kai Nieminen). Näytelmää 
seurataan illallisen merkeis-
sä, ja tapahtuman tuotto oh-
jataan suoraan Käymäläseura 
Huussi ry:n koti- ja ulkomaan 
hanketyön tukemiseen.

Älä jätä vuosikymmenen 
taidepläjäystä väliin – tule 
katsomaan merkillistä näy-

telmää, joka pohtii toimeen-
tuloa, asioiden merkitykselli-
syyttä ja elämää yleensäkin.

Lisätietoja luvassa Huus-
sin nettisivuilla ja Faceboo-
kissa – pysy tutkalla! 
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 vuonna 2002 perustettu 

poliittisesti sitoutumaton 
kansalaisjärjestö

 kotipaikka Tampere, 
toimialue koko maailma

 jäseniä noin 400, mm. 
yrityksiä, kuivakäymälä-
tekniikan asiantuntijoita, 
oppilaitoksia ja kuiva-
käymälöiden käyttäjiä

 edistää kuivasanitaatiota 
ja ravinnekiertoa Suo-
messa ja maailmalla

 kerää ja jakaa tietoa kui-

vasanitaatiosta ja tukee 
osaltaan kuivasanitaa-
tiotekniikan kehitystyötä

 tekee tunnetuksi ve-
dettömiä käymälöitä ja 
niiden merkitystä pohja- 
ja pintavesien suojelulle 
sekä asianmukaista 
lannoituskäyttöä

 edistää kuivasanitaation 
käyttöä tiedottamalla, 
tutkimalla, antamalla 
lausuntoja ja pitämällä 
esitelmiä

Olemme mukana yhteisöllisessä mediassa:

Kolla in den nya Torrtoalett 
ABC broschyr. Du kan bes-
tälla broschyren från vårt 
kontor, toimisto@huussi.net.

Käymäläseura Huussi ry är 
den enda expertorganisatio-

nen i Finland som har specia-
liserat sig på torrtoaletter och 
ekologisk sanitet. Föreningen 
ger råd gällande torrtoalet-
ter, sanitet och DT-teknologi 
(Dry toilet technology).

Missä on vessa?

Käymäläseura Huussi ry:n Tapahtumakalenteri 2015
6.–8.3. Rakentaminen & Talotekniikka -messut, Jyväskylä.
11.3. klo 18  Pirkan opiston luento kompostoinnista ja kuivakäymälöistä, Vesilahti.
22.3.   Maailman vesipäivä
26.–29.3.  OmaMökki -messut, Helsinki. Tervetuloa tutustumaan Huussikortteliin!
1.4. klo 17.30 Pirkan opiston luento kompostoinnista ja kuivakäymälöistä, Pirkkala.
25.4.  Yhdistyksen kevätkokous
18.–24.5.  Jätevesiviikko 
23.–24.5.  Maailma Kylässä -festivaali, Helsinki 
1.–7.6.  Vihreä viikko, Tampereen seutu
1.6.   Ympäristötori Tammelantorilla
5.6.   Maailman ympäristöpäivä. Vuoden Huussiteko -palkinnon luovutus
19.8.   Suomi-päivä, Tampereen ammattikorkeakoulu
19.–22.8.  Kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi, Tampereen ammattikorkeakoulu
15.10.  Maailman käsienpesupäivä
19.11.  Maailman käymäläpäivä ja yhdistyksen syyskokous

Torrtoalett  
– information  
också på svenska!

Käymäläseura Huussi – yhteistyötä ja tietoa yritysjäsenyydestä
Mikäli olet kiinnostunut yritysjäsenyydestämme, ota rohkeasti yhteyttä toimistollem-
me ja kerromme mielellämme lisää jäsenyydestä.

Yritysjäsenetuna järjestämme muun muassa vuosittain Huussikorttelin OmaMökki 
-messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Myös muiden messujen osalta voimme 
toimia yhteistyössä. 

Yritysjäsenenä saat tietoa alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Yritys-
jäsenenä tuet yhdistystämme, jolloin voimme tehokkaasti edistää kuivasanitaatiota 
Suomessa ja ulkomailla. Työllämme lisäämme alan tutkimusta, tiedotusta ja näky-
vyyttä sekä murramme ennakkoluuloja ja asenteita.

Käymäläseura Huussi ry on kiinnostunut myös erilaisista yhteistyömahdollisuuk-
sista yritysten kanssa tärkeän asiamme edistämiseksi. Jaathan meidän kanssa 
innovatiiviset ideasi ja ehdotuksesi osoitteessa toimisto@huussi.net. 

Olemme myös kiinnostuneita hanke- ja projektiyhteistyöstä esimerkiksi ulkomaan 
vienninedistämishankkeissa!

ei missään tapauksessa saisi 
päästää suoraan vesistöön 
sen suuren ravinnemäärän 
vuoksi. 

Hyvä ratkaisu olisi raken-
taa käyttämättömään van-
haan öljysäiliötilaan suuri 
kompostisäiliö. Tällainen säi-
liö tyhjennetään ehkä noin 50 
vuoden välein, ja silloin kul-
jetus maihin ja kustannukset 
eivät ole järjettömiä. Säiliöön 
laitettaisiin suoraan ihmisten 
ulosteet ja keittiöjätteet sekä 
kuiviketta. Kompostoitumi-
nen saisi suljetussa säiliössä 
tapahtua rauhassa ja hallitus-
ti sekä turvallisesti. 

Kirkkonummella toimi-
vassa ravintola Patakukossa 
tällainen ratkaisu on yleisö-
käytössä olevassa komposti-
käymälässä. Metsähallituk-
sella, joka on ollut edelläkä-
vijä Suomessa tässä asiassa, 
on esimerkiksi pääkaupunki-
seudulla Nuuksion kansallis-
puistossa ollut jo vuosia vas-
taavanlainen suuren keräys-
säiliön ratkaisu käytössään. 
Nuuksiossa huussin istuimet 
on rakennettu betonista va-
lamalla, ja sellaiset voisivat 
olla esteettisestikin sopivat ja 
hienot myös karun majakan 
ympäristössä.

SMS on aktiivisesti etsi-
mässä lopullista ratkaisua 
Märketin jälkikompostoin-
nille ja samalla kiinteän elo-
peräisen jätteen käsittelylle 
ja kompostimullan loppu-
sijoitukselle. Jäsenistöstä on 
ehdotettu osittain kompos-
toituneen massan maihin 
kuljetusta joissakin pienissä 
laatikoissa ja siellä tapah-
tuvaa jälkikompostointia. 
Tämä ratkaisu täytynee ottaa 

käyttöön väliaikaisesti, mikä-
li toimivampaa ei voida saa-
relle tehdä. Talkoolaisille on 
monesti ollut haastavaa kä-
sitellä kompostien massoja. 

Märketin majakalta inter-
netissä julkaistusta päiväkir-
jasta on voinut havainnoida 
heidän päivittäisiä toimiaan, 
usein kuvia on myös kom-
postinkäsittelystä. Mahdol-
linen kompostimassojen 
maihin vienti voi olla myös 
ongelmallista samalla pienel-
lä yhteysaluksella turistien 
kanssa. Maksava asiakas ei 
välttämättä halua olla yh-
dessä kompostin kanssa kei-
nuvassa laivassa.

 

Pesuvedet  
puhtaaksi

Märketin harmaat vedet kä-
sitellään saarella. Taloteknii-
kan insinööri ja asiantuntija 
Jari Ketola on suunnitellut 
saaren oloihin mahdollisim-
man hyvin sopivan harmai-
den vesien käsittelyn. Ketola 
on ollut Märketin talkootoi-
minnassa mukana vuodesta 
2008 lähtien, ja hänellä on 
siten paljon tietoa majakka-
saaren olosuhteista. 

Konva-Centerin Willa-
harmaavesisuodatin on 
osoittautunut hyväksi rat-
kaisuksi kalliosaarelle. Myös 
ulkonäkö on erittäin sopiva 
sijoituspaikkaansa, vanhaan 
kattilahuoneeseen, muiden 
metallisten astioiden ja put-
kien keskelle. Käsitellytkin 
harmaat vedet pitää suo-
situsten mukaan imeyttää 
maaperään. Tämä on Märke-
tillä mahdotonta. Willa pois-
taa harmaista vesistä kiinto-

aineen ja sen kyky poistaa 
myös fosforia nesteestä tekee 
siitä käyttökelpoisen virtsan 
käsittelyyn kalliosaarella.

Märketille valmistui ke-
sällä 2014 peseytymistilak-
si uusi sauna, jonka kaikki 
jätevedet ohjataan Willan 
käsittelyyn. Myös tiskivedet 
on ohjeistettu laitettavaksi 
Willaan. Majakalle valmistu-
valle terassille on suunniteltu 
kiinteä tiskauspaikka, joten 
tulevaisuudessa tiskivedet-
kin saadaan suoraan putkea 
pitkin käsittelyyn.

Harmaavesisuodatukseen 
Willaan johdetaan myös kah-
den vedettömän pisuaarin 
kautta tuleva virtsa. Aqva 
Finland oy:n toimittamat 
urinaalit Uridan Sitdown ja 
Standard keräävät miesten 
ja naisten virtsan kätevästi 
puhdistukseen. 

Urinaalit ovat osoittautu-
neet toimiviksi ratkaisuiksi 
ja niiden avulla on saatu 
vähennettyä kompostikäy-
mälöiden joskus liiallistakin 
nestekuormitusta. Tämän 
myötä pienellä saarella jos-
kus kesähelteillä aistittava 
virtsan tuoksukin on pois-
tunut. Myös veneilijät ovat 
suhtautuneet myönteisesti 
miellyttävään tapaan käydä 
maissa tarpeillaan.

On siis osoittautunut mah-
dolliseksi löytää ja kehittää 
miellyttäviä ja helppokäyt-
töisiä sanitaatioratkaisuja 
vaikeisiinkin olosuhteisiin. 
Tärkeää on ollut erityisesti 
käytön helppous ja toimin-
tavarmuus. 

Sanitaatioratkaisuja pyri-
tään aktiivisesti kehittämään 
jatkossakin. Yhteistyö alan 
tietäjien ja tuoteratkaisujen 
tekijöiden kanssa on osoit-
tautunut erittäin antoisaksi 
ja miellyttäväksi. SMS jat-
kaa aktiivista toimintaansa 
majakoiden ja niiden ym-
päristöjen, ainutlaatuisen 
kulttuuriperintömme, kun-
nostamiseksi ja suojelun 
edistämiseksi. 

Samalla haluamme esi-
merkillämme osoittaa, että 
myös vaikeissa saaristo-
olosuhteissa on mahdollista 
toimia kestävästi luontoa 
kunnioittaen.

 
Jari Ketola

Gustavsvärnin kompostikäymälä. Kuva Pertti Rahkonen

Gustavsvärnin kompostit. Kuva Pertti Rahkonen



Lähes joka kotitaloudessa tu-
lee eteen tilanne, ettei asun-
non vessaa voida käyttää ra-
kennuksen putki- ja viemä-

ritöiden tai käymälätilojen 
muiden saneeraustöiden 

vuoksi. Asuminen ko-
dissa remontin ajan 
saattaisi muutoin olla 

hyvinkin mahdollis-
ta, mutta käymälää 

ei ole käytettävis-
sä ja tämä seikka 
usein pakottaa 
asukkaat pois 

kotoa evakkoon.
Nyt hätä ei ole enää tämän 

näköinen. Huoltomaailma 
on aloittanut kotikäyttöön 
soveltuvien pienten käymä-
löiden vuokraustoiminnan. 

Kotikäyttöön hyvin sovel-
tuvat vuokrattavat käymä-
lät ovat kotimaassa valmis-
tettuja Biolanin pakastavia 
kuivakäymälöitä. Pakastava 
käymälä sopii käytettäväksi 
sisällä asunnossa missä ta-
hansa huonetilassa. Intimi-
teettisuojaa voi tarvittaessa 
tehdä siirrettävällä sermillä 
tai muulla sopivalla tavalla.

Pakastava käymälä asete-
taan vapaasti lattian päälle. 
Käymälässä on säädettävät 
tukijalat, joita voidaan säätää 
tarpeen mukaan, jos lattia on 
esimerkiksi kalteva tai muu-
toin epätasainen. Laite ei 
tarvitse vettä eikä viemäriä, 
eikä myöskään kemikaaleja 
tai kuivikkeita.

Laite ei myöskään tarvit-
se tuuletusputkea eikä sitä 
liitetä ilmanvaihtojärjestel-

mään. Ainoastaan sähkö 
riittää. Laitteen teho on 60 
W, ja termostaatin ansios-
ta maksimi sähkönkulutus 
vuorokaudessa on 1,44 kWh. 
Laitteen toimintaperiaattee-
na on jätteen pakastus. Laite 
jäähdyttää jätteen –15 -astei-
seksi, jolloin mikrobitoiminta 
pysähtyy. Lauhdutusilman 
muodostaman lämpölukon 
johdosta käymälässä on 
miellyttävä asioida eikä is-
tuminen tunnu kylmältä.

Tarpeet tehdään laittees-
sa olevaan sisäastiaan, jossa 
käytetään biohajoavaa jäte-
pussia.

Laite pakastaa kaikki jä-
tökset, ja on toiminnassa ha-
juton. Käymälä tyhjennetään 
sen täytyttyä, tyhjennysväli 
riippuu laitteen käyttömää-
rästä. Pakastettu jäte kuljete-
taan biopussissaan kompos-
tiin tai hävitettäväksi muulla 
käyttöpaikassa soveltuvalla 
tavalla. Sisäastia säilyy bio-
pussin ansiosta hygieenisen 
siistinä.

Vuokrakäymälä myös 
työmaiden käyttöön

Kodin vuokrakäymälä so-
veltuu myös saneerauskoh-
teissa ja rakennustyömailla 
työskentelevien henkilöiden 
käyttöön. Työsuojelumäärä-
ykset edellyttävät, että työ-
mailla on käytössä vessa tai 
mahdollisuus käydä tarpeil-
laan esimerkiksi lähimmällä 
huoltamolla. Jos vessa on 
muualla kuin työmailla, ku-
luu näihin vessakäynteihin 
helposti iso määrä palkallista 
työaikaa, joka maksaa rahaa 
ja on tehokkaasta työsuori-
tuksesta pois. 

Rakennus- ja remontti-
miesten käyttöön soveltuu 
erinomaisesti pakastava käy-
mälä sekä myös kompostoi-
va kuivakäymälä. Kompos-
tikäymälään pitää järjestää 
käymälälaitteen tuuletus, 
mutta koska kompostikäy-
mälä ei tarvitse sähkövirtaa, 
soveltuu se erityisen hyvin 
esimerkiksi loma-asuntojen 

ja kesämökkien raken-
nus- ja saneerauskohteisiin.

 

Valtakunnallinen 
vuokrauspalvelu 

Pirkanmaalla toimiva käy-
mälä- ja jätevesiratkaisuihin 
erikoistunut ympäristöalan 
yritys, Huoltomaailma, huol-
taa ja vuokraa käymälälait-
teita omista toimipisteistään. 

Asiakas voi noutaa laitteen 
toimipaikasta. Laite mahtuu 
hyvin henkilöauton tavarati-
laan tai Huoltomaailma voi 
kuljettaa laitteen asiakkaalle 
paikanpäälle.  Muualla Suo-
messa käymälälaitteita vuok-
raa Huoltomaailman yhteis-
työyritykset. Laitteet toimi-
tetaan vuokraukseen aina 
siistinä ja puhtaana, ja niihin 
annetaan käyttöön opastus.

 
 Lisätietoa: Palvelupäällikkö 
Jorma Jokiniitty,  
045 206 9906, 
info@huoltomaailma.fi 
www.huoltomaailma.fi

PuuCee Superi on ollut vuo-
sikymmenten ajan suoma-
laisten kestosuosikki. Tuttu 
nimi säilyy, mutta itse tuote 
on uusiutunut. Sitä voidaan 
käyttää perinteisen puuceen 
lisäksi myös komposti- ja 
kuivakäymälöissä. 

PuuCee Superi edistää 
kompostoitumista ja tekee 

käymäläjätteestä mukavam-
min käsiteltävää. Valmiste 
tasaa kosteusoloja, jolloin 
wc-paperin, kuorikkeiden 
ja muiden kompostoituvien 
materiaalien hajoaminen no-
peutuu. Kompostoituminen 
tapahtuu muutamassa kuu-
kaudessa. PuuCee Superi 
pitää käymäläjätteen hajut-

tomana. 
Tehokkaampi koostumus 

löydettiin Tampereen Am-
mattikorkeakoulun kokeissa 
kesällä 2013*, joissa olivat 
mukana kaikki markkinoil-
la olevat kompostoitumista 
edistävät valmisteet. PuuCee 
Superi oli kokeiden tehok-
kain; se edistää ja nopeuttaa 

eloperäisen jätteen jalostu-
mista käyttökelpoiseksi hu-
mukseksi muita valmisteita 
tehokkaammin.

Kuluttajapalautteessa 
PuuCee Superiin oli toivottu 
luonnollista, keveää tuok-
sua, joka auttaa pitämään 
käymälätilan raikkaana. 
TAMKin testien perusteella

tuot-
teeseen 
löydettiin 
suomalaisia 
miellyttävä 
tuoksu. 
Luonnolli-
sen kevyt männyn 
tuoksu on tutkitusti viesti 
raikkaudesta.

Aikuisen ihmisen ravinnossa 
on suunnilleen sama määrä 
typpeä, fosforia ja kaliumia 
kuin hänen virtsassaan ja 
ulosteessaan. Pieni määrä 
typpeä ja suoloja poistuu 
hikenä erityisesti raskaassa 
ponnistuksessa ja kuumassa 
ilmastossa. 

Typpi poistuu pääasiassa 
virtsa-aineena eli ureana virt-
sassa. Fosforista ja kaliumista 
noin puolet poistuu virtsassa 
ja puolet ulosteessa.

Typpi, fosfori ja kalium 
ovat samalla tärkeimmät 
kasviravinteet. Tuore virtsa 
on yleensä mikrobiologisesti 
aika puhdasta, mutta tuoreen 
ulosteen bakteeripitoisuus on 
tasoa miljardi solua gram-
massa ulostetta. Mikrobien 
tähden uloste on hygienisoi-
tava. Kompostoimalla se vie 
ilmastossamme vähintään 
vuoden sisältäen yhden ke-
säkauden ja kompostoinnin 
jälkeen kasaan ei saa enää 
lisätä mitään. 

Vinkkejä  
virtsan käyttöön 

Jos kodin ympäristössä vil-
jellään ja omat asenteet salli-
vat, virtsa kannattaa käyttää 
sellaisenaan syötävien tai ei-
syötävien kasvien lannoit-
teena. Tällöin käymäläksi 
kannattaa valita erotteleva 
käymälä: kaupallinen tai itse 
tehty, jossa virtsan mukaan 
joudu ulostetta. Pieni määrä 
virtsaa ulosteen joukossa ei 
haittaa. 

Virtsa on erinomainen typ-
pilannoite. Kasvinviljelyssä 
typpeä tarvitaan eniten ke-
väällä kylvön tai taimen kas-
vatuksen yhteydessä. Yleen-
sä typpeä ei kannata käyttää 
enää kasvun myöhäisessä 
vaiheessa, paitsi viljeltäessä 
kasvia, joka kylvetään tai is-
tutetaan syksyllä.

Kevätlannoitusta varten 
virtsaa on kerättävä lähes 
koko vuosi. Yhden aikuisen 
vuotuinen virtsamäärä on lä-

hes 500 litraa, mikä määrää 
virtsasäiliön koon. Virtsan 
määrään vaikuttaa ruumiin 
koko ja juodun nesteen mää-
rä. Virtsan typpimäärään 
vaikuttaa ravinnon valkuais-
ainepitoisuus: pienikokoisen 
kasvissyöjän virtsassa on vä-
hemmän typpeä kuin isoko-
koisen karppaajan tai lihan-
syöjän. 

Virtsalannoitus on hyvä 
tehdä sateen alla tai illalla 
ja siten, että virtsa imeytyy 
heti maahan. Virtsaa ei saa 
levittää kasvien päälle vaan 
juuristoalueelle. 

Levitys kastelukannulla 
kannattaa tehdä noin käm-
menen mitan päähän kasvin 
varresta. Jos levitys tehdään 
lietelantavaunulla, sijoitus on 
hyvä vaihtoehto. 

Karkeasti virtsaa käyte-
tään noin litra neliömetrille. 
Jos viljellään paljon typpeä 
tarvitsevaa kasvia, kuten 
valkokaalia tai lanttua, virt-
saa käytetään enemmän ja 

lannoitus kannattaa jakaa 
kahteen tai kolmeen osaan. 
Jos taas kukkien ja lehtien 
kasvua halutaan hillitä, virt-
san määrää kannattaa vähen-
tää. Teknisesti on helpompaa 
levittää pelkkä virtsa eikä lai-
mentaa sitä vedellä.

Virtsan kohdalla usein 
suositellaan, että virtsaa 
vanhennetaan ennen lannoi-
tusta, sillä virtsaan voi joutua 
vähän ulostetta. Jos virtsa 
seisoo edes viikon 15–20 as-
teessa, siinä tapahtuu urean 
hajoamista ureaasientsyy-
min vaikutuksesta ammoni-
umiksi. Tällöin virtsan pH 
nousee ja ulostebakteereista 
ja -viruksista hyvin monet 
tuhoutuvat. 

Jos pH-paperilla mitaten 
pH on yli 9, ja virtsa levi-
tetään maahan eikä kasvin 
päälle, mikrobiologiset riskit 
sadolle ovat olemattomia – 
varsinkin, kun sato saadaan 
vasta viikkojen kuluttua. Ei 
ole syytä huoleen, vaikka 

maahan joutuu virtsan muka-
na ulostemikrobeja, kun maa-
ta ei syödä. Myös koti- tai vil-
lieläimet voivat elää pellolla. 

 

Virtsa on  
hyvä lannoite

Olemme tutkineet virtsan 
hyötykäyttöä sekä Suomessa 
että Nepalissa. 

Yleisesti virtsa on sopinut 
kaikille tutkituille syötäville 
kasveille. Minkään kasvin 
sadossa ei ole koskaan voitu 
osoittaa suolistobakteereita 
tai ulosteviruksia indikoivia 
bakteriofageja. Kemiallinen 
laatu on vastannut mineraa-
lilannoitteella tuotettuja kas-
viksia, paitsi joskus virtsalla 
lannoitetuissa kasveissa on 
ollut vähemmän nitraattia. 

Vähäinen nitraattipitoi-
suus on hyvä asia. Ero nit-
raatissa voi selittyä sillä, että 
virtsan kloridi alentaa kasvi-
en nitraatin pitoisuutta. 

Missään kokeessa, jois-

sa virtsalannoitus on tehty 
typen mukaan, emme ole 
havainneet kloridin aiheut-
tavan häiriöitä kasveihin – ei 
edes perunalla. 

Makupaneelissa maistajat 
joko eivät ole havainneet ero-
ja tai jos joku tuote on eron-
nut muista, järjestystestissä ei 
ole ollut eroja. Virtsan käyt-
tökelpoisuus on ymmärrettä-
vää, koska urea on monissa 
maissa tärkein kauppalan-
noite (sillä nitraattia pidetään 
liian räjähdysherkkänä). 

Virtsa sopii erinomaisesti 
lehtivihanneksille kuten ke-
räkaalille. Tekemissämme 
kokeissa virtsalannoituksen 
ainoa huomattava ero kau-
palliseen mineraalilannoit-
teeseen verrattuna oli hyön-
teistuhojen vähentyminen. 
Kaaliperhoset siis pystyivät 
havaitsemaan kasvun ai-
kana kaaleissa eron, mutta 
valmiiden kaalien maista-
miskokeessa ihmiset eivät 
eroa huomanneet eikä liioin 

Ulosteesi ja virtsasi ovat sitä, mitä syöt

Vuokrattava kuivakäymälä 
tuo helpotusta elämään kodin 

putkiremonttien ja muiden 
rakennustöiden ajaksi. Biolanin pakastava kuivakäymälä Icelett 

on helppo asentaa, sillä se ei tarvitse vettä,viemäriä, kemikaaleja, 
kuivikkeita tai tuuletusputkea. 

Vuokrakäymälä remontin ajaksi

Uudistunut klassikko Raikas 
PuuCee 

Superi

 Lisätietoa:  
www.kotipuutarhuri.com

*) Degree programme in Environ-
mental Engineering, Summer 2013



Perehdyin melko perusteel-
lisesti kaupallisiin kuivakäy-
mälämalleihin perustamas-
sani Ahlmanin ympäristötai-
topuiston käymälänäyttelys-
sä vuosina 1998–2005. Joskus 
asiakkaiden palaute oli kovin 
kriittinen, jopa tunnetuim-
pia malleja kohtaan. Eniten 
moitittiin tyhjennyksen han-
kaluutta ja heikkoa kompos-
toitumista. Usein syy oli kui-
tenkin asiakkaan tietämättö-
myys eli väärä laitevalinta.

 Koska olosuhteet ja tarpeet 
vaihtelevat, joka tilanteeseen 
sopivaa kuivakäymälää lie-
nee mahdotonta kehittää. 
Esimerkiksi kesäkäyttö on 
ympärivuotista helpompaa, 
joten mökkikäyttöön löy-
tyy runsaasti yksinkertaisia 
malleja. Ympärivuotisessa 
omakotikäytössä tarvitaan 
suurehko makki- ja virtsasäi-
liö, ettei tyhjennyksiä tarvitse 
tehdä talven aikana. 

Makki on ulosteen ja kui-
vikkeen seos. Makkisäiliön 
pitää olla lämpimässä tilassa 
ja ilmanvaihdon on toimitta-
va, jotta jatkuva kompostoi-
tuminen olisi mahdollista. 
Esimerkiksi perinteisissä 
rintamamiestaloissa on kel-
laritila, mutta nykyisissä 
laattapohjaisissa taloissa 
valitettavasti ei. Tällöin on 
tyydyttävä paljon energiaa 
vaativiin ja jätteitä eri tavoin 
käsitteleviin malleihin.

Nykyisin useissa käymä-
läistuimissa on malja, joka 
erottelee virtsan ulosteesta. 

Tämäkään ratkaisu ei ole 
ongelmaton. Nimestään 
huolimatta kuivakäymälän 
prosessi tarvitsee virtsan kos-
teutta ja typpeä. Lisäksi mal-
jan tahriintuminen ulosteista 
aiheuttaa puhdistustyötä.

 

Porraskäymälä 
erottelee

Kuivakäymälän eräs suurin 
ongelma on kompostoitu-
neen ja tuoreen jätteen erot-
taminen tyhjennyksen yhtey-
dessä. 

Noin kymmenen vuotta 
sitten kehitin porraskäymä-
län, ja sain sille patentin. Sii-
nä kompostoituneen makin 
saa ulos hallitusti erityisillä 
pitopuikoilla. 

Teetin makkisäiliön seinä-
levyt lasikuidulla päällyste-
tystä 40 millimetrin uretaa-
nilevystä ja virtsan keräysal-
taan muovista. Keräysaltaas-
sa on rei’itetty keräysputki, 
josta virtsa valuu kanisteriin.

Täyttyneen makkisäiliön 
tyhjennys aloitetaan työn-
tämällä metalliset pitopui-
kot makin läpi. Seuraavaksi 
avataan tyhjennysluukku ja 
kompostoitunut makki lapi-
oidaan ulos työntökärryyn. 
Sillä aikaa pitopuikot kan-
nattelevat nimensä mukai-
sesti tuoretta makkia ylhääl-
lä. Lopuksi tyhjennysluukku 
suljetaan ja pitopuikot vede-
tään pois. Tällöin tuore mak-
ki putoaa alas ja käymälä on 
taas käyttökunnossa. 

Kesämökilläni makin tyh-
jennysväli on ollut kolme 
vuotta, mutta 20 litran virtsa-
kanisteri on pitänyt tyhjentää 
2–3 kertaa kesässä. 

Upotin saavin maahan ja 
sovitin 20 litran virtsakanis-
terin siihen. Lopuksi peitin 
kanisterin vanerikannella.

Tukiaineista, virtsan ja 
makin jälkikäsittelystä sekä 
muista kehittämistäni kuiva-
käymälöistä kerron tarkem-
min internet-sivuilla www.
ekoinfo.fi sekä uudessa Kek-
sintöjen puutarha -kirjassani.

 

Porraskäymälä  
niksibetonista

Porraskäymälästä ei tullut 
kaupallista menestystä, kos-
ka säiliön levyjen kokoami-
nen peltilistoilla ja niiteillä 
vaati liian paljon käsityötä. 
Viime kesänä niksibeto-
nituotteita kehittäessäni 
sain ajatuksen, että säiliön 
seinämät voisi koota noin 
50 millimetrin paksuisista 
niksibetonilevyistä. Levyt 
painavat vain puolet tavalli-
sesta betonista ja ruuvit up-
poavat siihen vaivattomasti. 
Myös virtsan keräysaltaan 
voi muotoilla niksibetonista. 

Lähetän pyydettäessä pii-
rustukset ja teko-ohjeet pos-
tissa tai sähköpostilla, hinta 
15 euroa. Voin myös myydä 
valmistusoikeudet kiinnos-
tuneelle yrittäjälle.

Raimo Flink
keksijä, yrittäjä, tietokirjailija

talous

Ulosteesi ja virtsasi ovat sitä, mitä syöt
kemiallinen analyysi. 

Virtsaa on menestyksel-
lisesti käytetty myös muun 
muassa ruusujen lannoittee-
na. Sitä voisi käyttää muiden-
kin ei-syötävien kasvien lan-
noittamiseen. Virtsa varmaan 
sopisi myös puuvartisten 
kasvien kuten omenapuiden 
tai marjapensaiden lannoi-
tukseen, mutta niitä emme 
ole voineet tutkia rahoituk-
sen lyhytaikaisuuden tähden. 

 

Fosforia ja kaliumia-
kin tarvitaan

Virtsa yksin ei ole ehkä paras 
mahdollinen lannoite kurpit-
salle, jonka hedelmät kasvoi-
vat kokeessa yhtä isoiksi kuin 
mineraalilannoitteellakin ja 
maultaan moitteettomiksi. 
Emikukkien osuus ja siten 
myös hedelmien lukumäärä 
kuitenkin väheni. Ilmeisesti 
syynä oli lievä kaliumin tai/
ja fosforin puutos. 

Virtsalannoituksessa mah-

dollisia kaliumin, fosforin ja 
muiden mineraalien puutetta 
voi korjata käyttämällä lisäk-
si ulosteesta tehtyä kompos-
tia tai puutuhkaa, josta jäl-
kimmäistä olemme tutkineet. 
Virtsa ja puutuhka yhdessä 
olivat tomaatille ja punajuu-
relle sopiva lannoitus.

Sekä virtsassa että ulos-
teessa on normaalia enem-
män fosforia, jos ravinto 
sisältää paljon fosforia. Fos-
foria on runsaasti muun mu-
assa maito- ja lihatuotteissa 
kuten juustoissa, jäätelöissä 
ja makkarassa sekä kolajuo-
missa. Jos maata lannoitetaan 
ilman mineraalilannoitteita ja 
käyttämällä vain kohtuulliset 
määrät kompostia ja virtsaa, 
liian runsas fosforilannoitus 
tuskin olisi ongelma. 

Kaliumia on runsaimmin 
ulosteessa ja virtsassa, jos ra-
vinto on hyvin kasvispitoista. 
Silti kaliumin yliannostuksen 
riski olisi olematon, vaikka 
lannoitteena käytettäisiin 

kasvissyöjien virtsaa ja ulos-
tetta. Virtsalannoitus tai virt-
san ja tuhkan yhteislannoi-
tus ei ole missään kokeessa 
aiheuttanut maahan sadon 
korjuun jälkeisiä haittavai-
kutuksia. 

 

Ja ne pesu- 
vedet sitten 

Vaikka käymälä olisi kuiva-
käymälä, niin sanottuja har-
maita jätevesiä tulee silti. 

Harmaiden jätevesien kä-
sittely on suositeltavaa, sillä 
tätä jätevettä voi tulla kym-
meniä litroja henkeä ja päivää 
kohti. Käsittelemättömässä 
harmaassa jätevedessä voi 
olla tauteja aiheuttavia ulos-
temikrobeja muun muassa 
lasten pyllyjen pesusta, muis-
ta pesuvesistä sekä kalojen ja 
riistan käsittelystä. 

Harmaiden vesien käsitte-
lyyn voidaan valita laitepuh-
distamoita tai maasuodatti-
mia. Laitepuhdistamoissa 

on yleensä ilmastus, fosforin 
kemiallinen saostus sekä liet-
teen ja käsitellyn jäteveden 
erottelu. Laite tarvitsee siksi 
jatkuvasti sähköä ja kemi-
kaaleja fosforin saostukseen. 
Laitteesta voi olla tarpeen 
myös poistaa lietettä, joka 
voidaan joutua viemään jä-
tevedenpuhdistamolle. 

Maasuodattimissa jätevesi 
johdetaan tasaisesti jakoput-
kiston kautta karkeaan hiek-
kaan ja mikrobit puhdistavat 
jätevettä sen valuessa hiekan 
läpi keruuputkistoon. Mu-
kana voi olla esi- tai jälkifos-
forin saostus, joihin kerty-
vää lietettä voidaan joutua 
poistamaan ja kuljettamaan 
jätevedenpuhdistamolle. 
Suodattimessa voi olla myös 
erityisiä fosforia sitovia ker-
roksia hiekan välissä muun 
muassa biotiitista. Käsitelty 
jätevesi johdetaan poistoon. 
Maasuodattimeen kertyy 
vähitellen siis fosforia, kali-
umia ja typpeä, mutta mitoi-

tuksesta ja käytöstä riippuen 
maasuodin voi toimia hyvin 
jopa 30 vuotta. 

Kokeidemme mukaan 
hylätty maasuodin voidaan 
jättää paikalleen, jos uudelle 
maasuodattimelle on tilaa. 
Poistetussa maasuodatti-
messa voitaisiin viljellä kas-
veja, jota olemme tutkineet 
emmekä havainneet mitään 
hygieniariskejä. 

Näistä kahdesta puhdis-
tamotyypistä maasuodatin 
on lähes aina halvempi. Toki 
hintoihin vaikuttavat muun 
muassa maasto ja hiekan 
saanti. Monissa Suomessa 
ja Ruotsissa tehdyissä tutki-
muksissa maasuodattimet 
ovat toimineet luotettavam-
min kuin laitepuhdistamot. 

Kotitalouksien jätevesi-
kuormitus vaihtelee muun 
muassa poissaolojen ja vie-
railujen tähden ja tällöin, 
maasuodattimet pystyvät 
toimimaan hyvin heti uuden 
kuormituksen alkamisen 

jälkeen ja ne kestävät hyvin 
myös ylikuormaa. Sitä vas-
toin laitepuhdistamoiden voi 
olla vaikea sopeutua uuteen 
kuormaan tai varsinkin tila-
päiseen ylikuormaan. Laite-
puhdistamoissa erityisriskinä 
voi olla fosforinsaostuskemi-
kaalin annostus. Jos kuormi-
tus on välillä hyvin runsasta, 
on mahdollista, että saostus-
kemikaalia tulee liian vähän 
ja kemikaali voi myös loppua 
tai annostelulaite tukkeutua.

Sekä laitepuhdistamosta 
että maasuodattimesta tu-
lee käsiteltyä jätevettä, joka 
yleensä johdetaan ojia – mie-
lellään salaojia – myöten ve-
sistöön, sillä tämä jätevesi ei 
saa aiheuttaa omien tai naa-
purien oleskelualueille tai 
viljelmille riskejä. 

 

Helvi Heinonen-Tanski
vieraileva tutkija

Itä-Suomen yliopisto,  
Ympäristötieteen laitos

Tee oma kuivakäymälä 
niksibetonista

ahlmanin 
ympäristötaitopuiston 
käymälänäyttely

1. alasäiliö
2. yläsäiliö
3. nesteallas
4. pitopuikot
5. istuintaso
6. puhallin
7. lattiakaivo
8. virtsakanisteri
9. tukilistat Virtsakanisteri

Porraskäymälän toimintaperiaate

Virtsan keräysallas
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Katso myyntipaikat:

Huussin jälkeen KÄSIPESU!
• Napauta kämmenelläsi 
annostelijan tappia ylöspäin 
ja saat kerta-annoksen vettä.
Vedentulo loppuu hetken 
päästä itsestään.

• Osta Andyhandy, helppo 
asentaa itse ämpärin pohjaan.

• Kätevä käsipesulaite mökille, 
puuceehen, kesäkeittiöön...

www.andyhandy.com
Stella Marketing Ky, Espoo

puh. 044-536 0852

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

raimo.flink@gmail.com

KIRJAA VOI TILATA MYÖS 
SUORAAN KEKSIJÄLTÄ 

• Niin kauan kuin varastoa riittää

-20,
+ postitus 5,-

(sis. alv.)

Messuhinta 20,-

Kovakantisessa kirjassa on lukuisia ideoita 
omatoimiselle viherpeukalolle mm. kasvien 
tukilaitteista, kuivakäymälöistä, kompostoinnista, 
pihalammikoista ja niksibetonista.

Lieriö (lisää kuoriketta)

Allas (täytä turpeella)
Tekniset tiedot
Säiliön korkeus
Säiliön leveys
Allasosan leveys
Syvyys allasosan kanssa

100 cm
50 cm
72 cm

115 cm

Muovitekniikka Oy

www.europlast.fi
EUROPLAST

• Hajuton

• Luontoystävällinen

• Kestävä

• Ei kemikaaleja

• Pitkät huoltovälit

• Alhaiset käyttökustannukset

• Tuottaa multaa maanparannukseen

• Kierrätettävä muoviraaka-aine

EuroMakki
Pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen kompostikäymä-
lä. Helppo asentaa myös vanhoihin ulkokäymälöihin. 
Käymäläelementti on valmistettu kierrätettävästä HD-
muovisekoitteesta. Se kestää vaihtelevissa sääolosuhteissa 
hapertumatta.
Oikein hoidettuna EuroMakki kompostikäymälä on haju-
ton. Kiinteä jäte maadutetaan ripottelemalla kourallinen 
kuiviketta joka käyttökerran jälkeen lieriöön. Kuivike kom-
postoi käymäläjätteen nopeasti ja estää hajun muodos-
tomisen. Iso turpeellia täytettävä pohja-allas haihduttaa 
nesteet tehokkaasti.
EuroMakissa käytetään vain kuiviketta, ei mitään kemi-
kaaleja tai kalkkia. Siksi lopputuloksena on maanparan-
nukseen 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 käyttäjiä jo 40 vuotta!Tyytyväisiä käyttäjiä jo yli 40 vuotta! 

info@dt-keskus.fi • www.dt-keskus.fi
P. 050 572 2257

Kuivakäymälät kätevästi

DT-keskuksesta

Etsimme yhteistyökumppa-
neita huussikummeiksi sekä 
yrityksistä että yksityishen-
kilöistä. Tule mukaan teke-
mään terveempää maailmaa, 
käymälä kerrallaan!

Maailmassa on 2,6 miljar-
dia ihmistä, jotka ovat vailla 
kunnollista käymälää. Huo-
nosta sanitaatiosta tai ve-
destä johtuvat ripulitaudit 
tappavat päivittäin arviolta 
5000–6000 lasta. Mahdolli-

suus kunnolliseen sanitaa-
tioon on yksi ihmisen pe-
rusoikeuksista. Turvaamalla 
asianmukaisen sanitaation 
estämme taudinaiheuttajien 
leviämisen ja juomaveden 
saastumisen. Ekologisella 
sanitaatiolla taataan lisäksi 
ravinteiden hyötykäyttö.

 Huussikummina voit 
tukea pitkäjänteisesti tätä 
konkreettista ja ihmisläheis-
tä kehitysyhteistyötä, joka vie 

avun varmasti perille. Kuiva-
sanitaatiohankkeilla pyritään 
varmistamaan erityisesti las-
ten terveellinen ja turvallinen 
tulevaisuus rakentamalla 
käymälöitä kouluille ja ko-
titalouksiin sekä antamalla 
hygieniakasvatusta.

Katso lisätietoja kummeu-
desta nettisivuiltamme www.
huussi.net, ja ryhdy huussi-
kummiksi täyttämällä kum-
milomake!

TUE JA 
TOIMI!
Mitä sinä voit tehdä edistääksesi vesiasioi-
ta ja vesistön tilaa Suomessa? Miten voisit 
auttaa kehitysmaiden lapsia ja muuta vä-
estöä, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää 
asianmukaista käymälää? Toimiva kui-
vasanitaatio edistää kestävää kehitystä ja 
helpottaa monen elämää.

 

Liity jäseneksi 
Liittymällä yhdistyksen jäseneksi tuet 
tärkeää työtämme kestävän sanitaation 
ja ravinnekierron edistämiseksi. Jäsenenä 
pysyt ajan tasalla ekologisen sanitaation 
ja kuivakäymäläteknologian uusimmista 
käänteistä sekä saat alennusta retkistäm-
me ja muun muassa OmaMökki -messujen 
sisäänpääsyistä. Voit liittyä Käymäläseura 
Huussi ry:n yritysjäseneksi, yhteisöjäse-
neksi tai henkilöjäseneksi. Jäseneksi voit 
liittyä nettisivujemme kautta, tervetuloa 
mukaan yhdistyksen toimintaan!

 
Ryhdy Huussikummiksi ja tuet kehitys-
maahankkeita! Katso lisää: www.huussi.net 

 
Asioi huussikaupassa:  
http://www.huussi.net/kauppa 

Nettikaupastamme löydät kannatus-
tuotteita, aineettomia lahjoja sekä aihetta 
käsittelevää kirjallisuutta. 

Hyödyllinen teos sisäkuivakäymälää 
harkitsevalle on: Huussi muuttaa sisälle, 
Engström; Kiukas; Paavola, 2011.

Sinustako Huussikummi?

Elämää  
Maaseudulla

shl.fi
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