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PASKALAKI – Ei paskempi laki 

 
Valtakunnallinen hajajätevesiviikko alkoi tänään ja sitä vietetään 24. - 30.4. Viikolla keskitytään 
tiedottamaan uudesta haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta. Keskeinen sanoma viikolla on, 
että haja-asutuksen jätevesillä on väliä. Tämä sanoma on asetuksen ympärillä pyörineistä 
keskusteluista unohtunut välillä vallan. Kukaan ei halua haistella naapurin jätevesiä tai 
pahimmassa tapauksessa saastuttaa omaa kaivovettä tai järveä omilla tuotoksillaan. Juuri 
tästä on asetuksessa pohjimmiltaan kysymys. Nyt onkin aika laittaa omat jätevesiasiat 
kuntoon, kuivakäymälä tarjoaa siihen yhden modernin, kustannustehokkaan ja helpon 
ratkaisun! 
 
 
Kuivakäymälällä voittavat sekä asukas että luonto!  
 
Kuivakäymälä on ravinnekierron kannalta suorastaan vuosisadan keksintö. Vettä säästyy ja 
kaivovesiä ja rantoja saastuttavat käymäläjätevedet jäävät historiaan. Sen sijaan tuotosten 
arvokkaan ravinteet saadaan takaisin kiertoon omassa koti- tai mökkipuutarhassa. Jokaiseen 
kohteeseen, vanhaan tai uuteen löytyy sopiva malli. Kuivakäymälällä ja harmaiden vesien 
käsittelyllä pääsee 3.4.2017 voimaan tulleen haja-asutuksen jätevesiasetuksen tavoitteisiin eli 
se on myös taloudellisesti merkittävä säästö. Ranta- ja pohjavesialueita koskevat 
parannustoimenpiteet tulee toteuttaa 31.10.2019 mennessä, joten kuivakäymälä kannattaa 
hankkia jo nyt! Asianmukaisen kuivakäymälän omaavat ja kantoveden varassa olevat 
kiinteistöt ovat vapautettuja järjestelmien uusimisesta kokonaan.  
 
Jos kiinteistönomistaja ei tiedä, täyttääkö jätevesijärjestelmä vaatimukset, on hyvä päivittää 
kiinteistön jätevesiselvitys jätevesineuvojan tai muun asiantuntijan avulla. Apua saa mm. 
soittamalla Käymäläseura Huussi ry:lle tai muille jätevesineuvontaa tekeville järjestöille ympäri 
Suomen. 
  
 
Kuvia kuivakäymälöistä saatavissa osoitteessa: http://www.huussi.net/media/galleria/ 
 
 

Lisätietoa:  

 

Karoliina Tuukkanen, puhelin: 045 875 3576 karoliina.tuukkanen@huussi.net tai  

 

Sari Huuhtanen, puhelin: 045 356 4099, sari.huuhtanen@huussi.net 

 

 

 

* Käymäläseura Huussi ry. (KSH ry.) on ekologisen kuivasanitaation ja kuivakäymälöiden 

asiantuntijajärjestö. KSH ry. on vuonna 2002 perustettu kansalaisjärjestö, jonka toimipaikkana on 

Tampere ja toimialueena koko maailma. Yhdistyksellä on jäseniä noin 500. Käymäläseura Huussi 

ry:n visio on tehdä kuivakäymälöistä kestävän kehityksen keskeinen osa, jotta myös tulevat 

sukupolvet voisivat nauttia puhtaasta vedestä ja terveellisestä ympäristöstä. Tavoitteena on edistää 

kuivakäymälöiden käyttöä projekteilla, tiedottamalla, tutkimalla, neuvomalla, antamalla lausuntoja 

ja pitämällä esitelmiä. Lisää tietoa yhdistyksestä: www.huussi.net 
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