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Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2008
YK:n sanitaatiovuosi 2008:

Salarakkaan
Salarakkaan
Suomalainen
kuivakäymälä
häätö
häätö
on vietävän hyvä innovaatio
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paavo Väyrynen avasi käymäläseura
Huussi ry:n näyttelyn Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. YK on
julistanut tämän vuoden sanitaation
vuodeksi. Tavoitteena on saada ilman
käymälää tai kunnollista sanitaatiota
olevien ihmisten lukumäärä puolitettua vuoteen 2015 mennessä
Kuivakäymälät ovat kestävän kehityksen mukaista teknologiaa, jota
Suomi voisi viedä entistä enemmän
kehitysmaihin.
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Kuivakäymälätekniikka sopii niin
Tuottaja: Bonobon Oy
Tuottaja: Bonobon Oy
kotimaassa kuin ulkomaillakin erityisen hyvin maaseudulle ja pieniin
Kiertonäyttely on osa Sanitaatio kaikille! -kampanjaa.
taajamiin, koska näin saadaan ravinteita kierrätettyä luontaisella tavalla.
Kun käymäläjätteet kompostoidaan,
kompostiaines voidaan käyttää omalla tontilla.
Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi uskoo suomalaisilla olevan uskottavuutta kuivakäymälöiden viennin edistämisessä, sillä
suomalaiset eivät ole vieraantuneet
niiden käytöstä: monilla mökeillä ja
maaseutuasunnoissa on kompostoiva
tai muu kuivakäymälä.
Käymäläseura Huussin puheenjohtaja, tekniikan tohtori Pekka Pietilä
korostaa kuivakäymälän olevan varKäymäläseura Huussin sani- Käymäläseura Huussi ry:n
taationäyttelyn nimi on Sala- asiantuntijoiden kanssa. Numteenotettava ja järkevä keino vähentää
jätevesien aiheuttamia haittoja meillä
rakkaan häätö. Se on huumorin men yritys Bonobon on näyttesävyttämä tositarina ulosteen ja lyn tuottaja.
Suomessakin. Kun ulosteita ja virtsaa
ei sekoiteta veteen, loput jätevedet
Muodonmuutoksia ry edistää
pissan liitosta, jonka salarakas
on yksinkertaisempaa käsitellä. Näin
eli vesi pilaa. Mutta myös paran- tieteen popularisointia, elävöittäytetään helpommin myös jätevesien
nuskeino on olemassa: kuiva- tämistä ja uudistamista sekä kekäsittelyvaatimukset.
käymälä. Tämä kaikki näytetään hittää monitieteistä ja -taiteista
taiteen ja tieteen keinoin.
toimintaa.
Sivut 3–4
Näyttelyn värikkäät, vanerilMaaliskuun ajan Suomen
le maalatut öljyvärityöt ja niihin ympäristökeskuksessa esillä olKansanedustaja Satu Taiveaho
liittyvä tarina ovat kuvataiteilija lut näyttely lähtee kiertämään
on maailman ensimmäinen
Suomea YK:n sanitaation teeTiina Poutasen käsialaa.
huussilähettiläs. Hän lupaa
Näyttelyn on ideoinut Muo- mavuoden ajaksi.
donmuutoksia ry:n toiminnantuoda sanitaatiota esille
Sivu 7
kehitysyhteistyökeskusteluissa
johtaja Outi Nummi yhdessä
eduskunnassa ja julkisuudessa.
DT-keskus Kuivakäymälä
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Sanitaationäyttely lähtee
kiertämään maata
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Sambian Kalokoon rakennetun mallihuussin ensimmäinen käyttäjä oli kymmenvuotias Dominick Simba.
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Yhdistyksen yhteystiedot
Toimistosihteeri Jarmo Salonen, p. 050-301 2539,
toimisto@huussi.net
Projektikoordinaattori Sari Huuhtanen, Sambia hankkeet, p. 0500-953 357, sambia@huussi.net
Messut ja Sanitaatiovuosi 2008: Raini Kiukas,
sihteeri@huussi.net p. 040-829 3488
Tiedotus ja DT2009 -konferenssi: Anne Kärkkäinen, p.
050-375 6980, tiedotus@huussi.net

Sanitaatiovuosi
YK on julistanut vuoden 2008 kansainväliseksi sanitaatiovuodeksi.
Likainen juomavesi, puutteellinen sanitaatio ja vesistöjä saastuttavat jätevedet ovat valtava maailmanlaajuinen ongelma. Maapallon sairaaloiden vuodepaikoista
puolet on täyttynyt huonon veden tai puutteellisen sanitaation
sairastuttamista ihmisistä.
Viemäriverkostoja on käytössä
laajasti niin, että jätevedet saadaan kyllä pois ihmisten silmistä,
mutta valtaosa näistä jätevesistä
lasketaan luontoon täysin puhdistamattomina. Yli kuudesta miljardista pallomme asukkaasta vain
runsaan kolmensadan miljoonan,
eli vain viiden prosentin, jätevedet
puhdistetaan asianmukaisesti.
Käymäläseura Huussi ry on
sanitaatiovuoden esille tuomiseksi koonnut sanitaationäyttelyn ”Salarakkaan häätö”. Näyttely kiertää vuoden mittaan eri
puolilla Suomea ja on nähtävissä
muun muassa asuntomessuilla
Vaasassa.
Meillä Suomessakin on vielä
tekemistä, vaikka muihin maihin
verrattuna Suomessa vesiasiat on
hoidettu mallikkaasti. Useissa vesisektorin kansainvälisissä vertailuissa Suomi on aivan kärjessä.
Suomalaisia asuu noin miljoona haja-asutusalueilla viemäriverkkojen ulkopuolella. Lisäksi
meillä on lähes puoli miljoonaa
kesämökkiä.
Maamme on niin laaja ja monin
paikoin niin harvaan asuttu, ettei
ole mitään taloudellisia mahdollisuuksia eikä muutenkaan järke-

vää ulottaa keskitettyjä viemärijärjestelmiä joka kolkkaan.
Vuonna 2004 voimaan tullut
asetus edellyttää viemäriverkkojen ulkopuolella olevilta kiinteistöiltä jätevesien puhdistusta
varsin tiukkojen vaatimusten
mukaisesti.
Kiinteistökohtaisia jätevedenpuhdistusjärjestelmiä on tarjolla
ja niitä on käytössä. Valitettavasti
puhdistustulokset eivät monesti
ole sitä tasoa, mitä edellytetään.
Mikäli vesivessan sijaan hankitaan kuivakäymälä, eikä ihmisen
ulostetta ja virtsaa siten johdeta
muun jäteveden sekaan, niin
asetuksen edellyttämät poistovaatimukset saadaan täytettyä
typen kohdalla jo kirkkaasti
ja fosforinkin kohdalla miltei.
Muille jätevesille riittää sitten
paljon yksinkertaisempi käsittely. Kompostoidut ihmisen jätökset
voidaan sitten palauttaa luonnon
ravintokiertoon.

Pekka E. Pietilä
Käymäläseura Huussi ry:n
puheenjohtaja

Käymäläseura Huussi ry
Vuonna 2002 perustettu poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. jonka kotipaikka on
Tampere ja toimialueena koko
maailma. Jäseniä on noin 400.
KSH ry:n kuuluu yrityksiä,
kuivakäymälätekniikan asiantuntijoita, oppilaitoksia ja kuivakäymälöiden käyttäjiä. KSH
edistää kuivasanitaatiota ja ravinnekiertoa niin kotimaassa
kuin ulkomaillakin. Yhdistys
kerää ja jakaa tietoa kuivasanitaatiosta ja tukee osaltaan kuiva-

sanitaatiotekniikan kehitystyötä.
Toiminnan pääpaino on löytää
erilaisia keinoja, joilla tehdään
tunnetuksi vedettömiä käymälöitä ja niiden merkitystä pohja- ja pintavesien suojelulle sekä
asianmukaista lannoituskäyttöä.
Yhdistyksen visio on tehdä
kuivakäymälöistä kestävän
kehityksen keskeinen osa. Yhdistys edistää kuivasanitaation
käyttöä tiedottamalla, tutkimalla, selvittämällä, antamalla lausuntoja ja pitämällä esitelmiä.

Yhdistys kouluttaa
Yhdistys tekee yhteistyötä
julkishallinnon, yritysten, oppilaitosten ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhdistykseltä
voi tilata räätälöityä koulutusta
esimerkiksi kuivakäymälöiden
käytöstä, asennuksesta, eri

laitteista, käymälälaitteiden
valinnasta, käymäläjätteen käsittelystä, jätevesiasetuksesta,
ympäristönsuojelumääräyksistä
ja kehitysmaiden sanitaatiosta
ja pyytää toteutettujen mallikohteiden esittelyjä.

Huussikortteli
OmaMökki 08 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa
Huussikorttelissa on jälleen
esillä suurin osa Suomessa myytävistä kuivakäymälälaitteista.
Esittelijät kertovat laitteiden
toiminnasta ja vastaavat tarvittaessa visaisiinkin kysymyksiin. Käymäläseura Huussi ry:n

osastolta saa tietoa mm. käymälätuotteen jälkikäytöstä ja vanhojen käyttäjien kokemuksista.
Päivittäin tietoisku: Miksi ja
miten kuivakäymälä kannattaa
valita. Aiheesta kertoo huussipioneeri Raini Kiukas messukeskuksen ohjelmalavalla hallissa 6 .
Huussikortteli osasto 6m29

Käymäläseura Huussi ry:n tapahtumia 2008:
5.3. Salarakkaan häätö -kiertonäyttelyn avajaiset (aikataulu s. 7)
3.-6.4. Huussikortteli, OmaMökki -messut, Helsinki
16.4. Yhdistyksen kevätvuosikokous Helsinki, eduskunta.
17.-18.5. Mahdollisuuksien tori
ja Suomen sosiaalifoorumi,

Tampere: Kamoto -ryhmän
esiintyminen (ks. sivu 7)
24.-25.5. Maailma kylässä festivaalit: Kamoto -ryhmän
esiintyminen
5.6. Vuoden Huussiteko -palkinto
19.11. syysvuosikokous, Maailman käymäläpäivä

Hanki Huussi -tuotteita ja tietoa
Käymäläseura Huussi ry myy
muun muassa huussin pienoismalleja, käymäläpyyhkeitä ja
alan julkaisuja.
Katso valikoima: www.huussi.

net/kauppa.
Yhdistyksen julkaisemia raportteja ja esitteitä voi ladata
nettisivuilta, painettuja ja paperikopioita voi tilata toimistolta.

KOTIMAA

Käymäläseura
Huussi ry:n toimisto
Kauppakatu 11 C 2.krs
33200 TAMPERE
puh. 050 301 2539,
toimisto@huussi.net
www.huussi.net
www.drytoilet.org

Hallitus 2007, varsinaiset jäsenet:
Pekka Pietilä, puheenjohtaja
vanhempi tutkija, Tampereen teknillinen yliopisto
Bio- ja ympäristötekniikan laitos, pekka.e.pietila@tut.ﬁ
Anne Kärkkäinen, toimittaja, ViestintäOK,
anne@viesintaok.net
Raini Kiukas, haja-alueen jätevesihuollon
suunnittelija, DT –keskus Kuivakäymälä,
kopli@kopli.ﬁ, sihteeri@huussi.net

Kaj Paavola, tuotekehityspäällikkö, Biolan Oy,
kaj.paavola@biolan.ﬁ
Heikki Iisalo, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, luonnonsuojelu, heikki.iisalo@metsa.ﬁ
Hallituksen varajäsenet:
Jaana Röytiö, ympäristötuotekehittelijä, Biolan Oy
jaana.roytio@biolan.ﬁ
Harri Mattila, projektipäällikkö ja yliopettaja,
ympäristöteknologia, HAMK,
harri.mattila@hamk.ﬁ
Suvi Holm, toimitusjohtaja, Ekokumppanit Oy,
suvi.holm@tampere.ﬁ
Annalena Sjöblom, projektipäällikkö,
Turunmaan seutu,
annalena.sjoblom@parnet.ﬁ
Krista Salonen, projektisihteeri,
Tampereen ammattikorkeakoulu,
krista.salonen@tamk.ﬁ

Sanitaatiotietoa koululaisille
Käymäläseura Huussi ry:ltä on
valmistunut tietopaketti maailman sanitaatiosta koululaisille.
Materiaali liittyy YK:n sanitaation
teemavuoteen 2008 ja se on suunnattu seitsemäsluokkalaisille ja sitä
vanhemmille.
Materiaalia voidaan käyttää
esimerkiksi koulun biologian ja
maantiedon opetuksessa sekä kansainvälisyyskasvatuksessa.
Materiaali tukee ympäristöaiheisia materiaaleja ja sopii hyvin
esimerkiksi kehitysmaiden vesiteemaa käsiteltäessä. Se sisältää
powerpoint -esityksen, joka on saatavana myös kalvoina. Taustamateriaalissa on lisätietoja ja tehtäviä.

TIESITKÖ ETTÄ...
2008 on YK:n
sanitaation teemavuosi
Noin 2,6 miljardia
ihmistä maailmassa
elää ilman käymälää
Noin 5000 lasta
kuolee JOKA PÄIVÄ
ripulitauteihin, jotka
johtuvat käymälöiden puutteesta ja
likaisesta vedestä
Puolet kehitysmaiden ihmisistä kärsii
jatkuvasti puhtaan
veden ja asiallisen
sanitaation puuttumisen aiheuttamista
terveysongelmista
443 miljoonaa
koulupäivää ja 5
miljardia työpäivää
jää tekemättä joka
vuosi huonon sanitaation vuoksi

Entä jos pitäisi
pidätellä päivä?
Koulutusmateriaali on osa Sanitaatio kaikille! kampanjaa, joka saa ulkoasianministeriön tiedotustukea.
– Kampanjan osa kohdentuu
koululaisille, he ovat tulevaisuuden päättäjiä, projektikoordinaattori Sari Huuhtanen Käymäläseura
Huussi ry:stä kertoo.
– Harva koululainen tulee aja-

telleeksi, että hänen ikätoverinsa
toisella puolella maapalloa saattaa
joutua keskeyttämään koulun-

käyntinsä vessojen puutteen takia!
Lisäksi moni kärsii pidättämisestä
aiheutuvista ongelmista, kuten

virtsatietulehduksista.
– Puhumattakaan siitä, kuinka
monta koulupäivää lapset sairastavat huonon sanitaation vuoksi
vuosittain, Sari Huuhtanen lisää.

Kalvot netistä,
asiantuntija KSH:sta
Materiaalia voi tilata Käymäläseura Huussi ry:stä (KHS ry.)tai sitä
voi tulostaa yhdistyksen verkkosivuilta. Kalvoja on rajallisesti, joten
kannattaa pitää kiirettä, jos haluaa
ne koululleen.
Yhdistys tekee myös kouluvierailuja ja esittelee esimerkiksi kehitysmaahankkeita.
– Kerromme mielellämme tekemästämme työstä. Haluamme ihmisten huomaavan etteivät meille
niin itsestään selvät asiat, kuten
vessassa käynti ja puhdas vesi,
olekaan arkipäivää lähes puolelle
maailman ihmisistä, Sari Huuhtanen toteaa.
Lisätietoja: Projektikoordinaattori
Sari Huuhtanen, puh. 0500 953 357,
sambia@huussi.net
www.huussi.net

Parhaat saavat
Talikosta
PikkuVihreän yrittäjä, Käymäläseura Huussi ry:n perustajajäsen
Jukka Lindroos oli aikoinaan itse
ideoimassa Kultaista talikkoa eli
Vuoden Huussiteko -palkintoa.
Mitä merkityksiä ja odotuksia
Kultaiseen talikkoon ladattiin aloitusvuonna 2002?
– Pyrittiin nostamaan yhdistyksen profiilia ja samaan yhdistys
esiin mediassa. Mielestäni on onnistuttu hyvin, Talikon julkisuus
on osittain onnistunut.
– Tiedotushommia on nähdäkseni lisättävä, Jukka Lindroos painottaa.
Vieläkö Talikolla on töitä?
– Talikolla on töitä edelleen
runsaasti, saajia ja kohderyhmiä
riittää.
Alemyyntiin ryhdytä, pidetään
korkeaa profiilia, jotta arvostus
säilyy.
– Mielestäni Talikon rinnalle pitäisi saada pikkutalikko, jonka saisi
esimerkiksi ympäristöalan opiskelija pienen stipendin kera. Pikkutalikko voitaisiin jakaa samaan
aikaan, Jukka Lindroos ideoi.

Julkaisija: Käymäläseura Huussi ry.
Päätoimittaja: Pekka E. Pietilä
Toimitussihteeri: Asta Rajala
Ilmoitusmyynti ja sivunvalmistus:
Sydän-Hämeen Lehti

Taitto: Tommi Liljedahl,
Sydän-Hämeen Lehti
Painopaikka:
Pirkanmaan Lehtipaino, 2008
Painos: 10 000 kappaletta

Ministeri Paavo Väyrynen Sanitaatiovuoden avajaisissa:

Kuivakäymälöitä
vesivessojen sijasta
kehitysmaihin
– Kun miljoonilta ihmisiltä puuttuu edelleen kunnollinen käymälä, vesi-WC:n sijasta kehitysmaihin
tulisi levittää kuivakäymälöitä,
linjasi sanitaatiovuoden suojelija
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen ja kehotti
käymäläseuralaisia pitämään yhteyttä aatteesta ja käymälöistä.
– Kuivakäymälät voisi yhdistää
valtiovallan edistämiin hankkeisiin, totesi ulkomaankauppa- ja
kehitysministeri Paavo Väyrynen,
joka avasi on Käymäläseura Huussin sanitaatioaiheisen näyttelyn
Suomen ympäristökuksessa maaliskuun alussa.
– Käymäläseura Huussin toiminta ansaitsee kaiken tuen kehitysyhteistyössä, sanitaatiovuoden
suojelija sanoi.
Kahden roolin ministeri kertoi
edistävänsä mielellään kuivakäymäläaatetta ja myös kuivakäymälöiden vientiä tuotteena useista
syistä.
Ministeri piti kuivakäymälää
luonnontaloudellisesti perusteltuna erityisesti vesipulasta kärsivissä
maissa. Hän myös arvosti sitä, että
ravinteet voidaan kierrättää takaisin pelloille ja puutarhaan ruuan
tuotantoa varten.
– Kun miljoonilta ihmisiltä puuttuu edelleen kunnollinen käymälä,
vesi-WC:n sijasta kehitysmaihin tulisi levittää kuivakäymälöitä, jotka
ovat luonnon kannalta kestävämpi
ratkaisu.
Kuivakäymälällä on ministerin
mielestä tuotteena know how.
– Se on vientituotteena mahdollinen, hän pohdiskeli ja kehotti
käymäläseuralaisia ottamaan yhteyttä niin kuivakäymäläaatteen
levittämisestä kuin mahdollisista
tuotteistakin.

Kuivien maiden
käsienpesulaite?
Käymäläseuralaisia hän kannusti
erityisesti keksimään ratkaisuja,
miten kehitysmaissa saataisiin
hoidettua vakavia hygieniapulmia.
Hän pohti käsienpesumahdollisuutta vielä puheensa jälkeenkin
näyttelytilassa, jonne oli tuotu
yksinkertainen desinfiointiautomaatti.
Suomessa ministeri Väyrynen
näki kuivakäymälöillä olevan
markkinarakoa siellä, missä joudutaan ajanmukaistamaan jätevesien
käsittelyjärjestelmiä. Hän piti niitä
omasta kokemuksestaan yhdelle
taloudelle kalliina.
– Kuivakäymälä on moderni ja
loistava ratkaisu. Nyt on vetäviä
malleja. Ihmiset pitää vakuuttaa
kuivakäymälöistä.
Ministeri Väyrynen päätti ryhtyä YK:n sanitaation teemavuoden
suojelijaksi Suomessa Käymäläseura Huussin aloitteesta. Seura
on Suomessa ainut organisaatio,
joka otti vastuulleen YK:n patistuksen levittää tietoa sanitaation
huonosta tilasta maailmassa ja
tavoitteesta korjata asiaa vuoteen
2015 mennessä.

Huussilähettiläs
lupasi julkisuutta
Maailman ensimmäinen huussilähettiläs kansanedustaja Satu Taiveaho lupasi omassa puheessaan,
että pitää sanitaatiovuoden teemoja
esillä julkisuudessa ja eduskunnan
kehitysyhteistyössä.
– Vesi- ja sanitaatiokysymyksiä
on korostaa kehitysyhteistyöpolitiikassa.
Kansanedustaja näki puhtaan

veden ihmisen perustarpeena. Hän
kantoi erityistä huolta lapsista, joita
kuolee päivässä tuhansia jätösten
saastuttaman juomaveden takia.
Sanitaatio-ongelmien hoitamiseksi
kansanedustaja Taiveaho piti kuivasanitaatiota ratkaisuna erityisesti
vesipulasta kärsivissä maissa.
Huussilähettiläänä kansanedustaja Taiveaho lupasi kehittää käymäläseuralaisten kanssa erilaisia
ideoita, miten ihmisiä saataisiin
haastettua huussitalkoisiin ja
konkreettisiin tekoihin sanitaation
edistämiseksi maailmassa.
Hän muistutti myös mahdollisuudesta ruveta huussikummiksi,
kansalaisjärjestötoimintaan liittymisestä ja kehotti myös ihmisiä ottamaan yhteyttä kansanedustajiinsa sanitaatioasioiden edistämiseksi.
Käymäläseura Huussi pyysi
Satu Taiveahoa huussilähettilääksi
tämän vuoden alussa.
Ministeri Paavo Väyrynen tutustui huusseihin Suomen ympäristökeskuksen pihalla.

Huussia voidaan
viedä uskottavasti
Sanitaatiovuoden näyttelyn avajaissa puhuivat myös Suomen
ympäristökeskuksen pääjohtaja
Lea Kauppi, Käymäläseura Huussin puheenjohtaja Pekka Pietilä ja
näyttely tuottaja Outi Nummi.
Pääjohtaja Kauppi uskoi, että
kuivakäymälästä olisi vientituotteeksi, koska maassamme on ve-

sialan osaamista ja täällä on säilynyt käytännön huussiperinne.
Suomella olisi pääjohtaja Kaupin
mielestä uskottavuutta markkinoida osaamistaan.
Outi Nummi kertoi, miten Salarakkaan häätö eli sanitaatiovuoden
näyttely oli syntynyt. Huomiota
herättävä nimi johtuu siitä, että
näyttely on kuvallinen tarina, jossa
pissan kakan liitosta häädetään sin-

Sanitaatio kuntoon jäätelön syönnin hinnalla
Ilman käymälää elää 2,6 miljardia ihmistä. YK asetti tämän vuosituhannen
alussa tavoitteeksi, että vuoteen 2015 mennessä käymälät ja sanitaatio saataisiin
runsaalle miljardille ihmiselle. Tavoitteista ollaan myöhässä. Siksi YK julisti tämä
vuoden sanitaatiovuodeksi, jotta sanitaation puute nostettaisiin esille kehittyneissä maissa ja asia saataisiin ratkaistua. Sanitaatio saataisiin samalla rahalla, jonka
eurooppalaiset käyttävät vuodessa jäätelöön.

Jopa neljännes kotitalouden jätevesistä syntyy vesivessassa.
Kun tästä ravinteikkaimmasta
osasta luovutaan, kiinteistön vedenpuhdistukseen riittävät selvästi
kevyemmät keinot.
– Itsestään asia ei kuivakäymälänkään kanssa hoidu, muistuttaa
kuluttajaneuvoja Reetta Rinne
Biolanilta.

Nöyrin mielin
kunniapaikalle
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ne kuulumaton jäsen, vesi. Näytely
kertoo, mitä tapahtuu, jos jätökset
sotketaan veteen, mutta myös siitä,
kuinka kuivakäymälä voi ratkaista
ongelmat.
Tuottaja Nummi kiitti näyttelyn
aikaan saamisesta erityisesti ideoijia eli Käymäläseuran hallituksen
jäsentä Raini Kiukasta ja seuran
työntekijöitä Sambia-projektin
vetäjää Sari Huuhtasta ja näyttelykoordinaattoria Susanna Pakulaa.

Käymälänäyttely
ulkona
Oheistapahtumana Suomen ympäristökeskuksen pihalla oli tilaisuus
tutustua kolmeen kuivakäymälään. Kaksi niistä oli tuonut paikalle Käymäläseuran jäsenyritys,

Biolan Oy.
Kolmas oli design-huussi, jonka
olivat suunnitelleet ja rakentaneet
Oulun yliopiston arkkitehtiosaston
kansainvälisen Monarch-kurssin
oppilaat yhdessä opettajiensa, menestyneiden arkkitehtien Anssi Lassilan ja Vesa Humaliston kanssa.
Käymäläseura Huussin ja YK:
n tavoite sanitaation nostamisesta
esille on alkanut mainiosti. Asia
on saanut runsaasti julkisuutta
lehdistössä ja radiossa. Näyttelyn
avajaisista ja sanitaatiovuodesta on
julkaistu useita kymmeniä lehti- ja
radiojuttuja.
Näyttely kiertää eri puolilla Suomea tämän vuoden aikana. Tietoja
eri paikkakuntien näyttelyaikatauluista: www.huussi.net
Anne Kärkkäinen

Lirissä käymälän nesteiden kanssa?

KULTAISELLA TALIKOLLA PALKITUT:
2007 Jukka Lindroos, Pikku Vihreä Oy
2006 Ulkoasiainministeriö
2005 Tampereen ammattikorkeakoulu
2004 Työtehoseura, tutkija Sirkka Malkki
2003 Västanfjärdin kunta
2002 Metsähallituksen makkitiimi

Jukka Lindroos sai järjestyksessä
kuudennen talikon itse, vuonna
2007 ja se ojennettiin pioneerityöstä, pitkäaikaisista ansioista alan
kehittäjänä ja puolestapuhujana.
–- Otin talikon vastaan nöyrin
mielin, arvostin asiaa kovasti. Talikolla on myös iso merkitys yrityksellemme. Koin asian niin, että
tämä palkinto tuli koko perheelle,
ennen kaikkea vaimolleni ja pojalleni Juholle jotka ovat tukeneet
minua DT -työssä.
Missä Kultainen Talikkosi on?
– Kultainen Talikko on kunniapaikalla ﬁrman sisääntuloaulassa
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Useimmissa teollisuusmaissa ihmisen ulosteita käytetään lannoitteena puhdistamolietteen muodossa, vaikka lietteen ravinnepitoisuudet ovat melko pieniä.
Suomessakin puhdistamo- ja saostuskaivolietteestä hyötykäytetään tilastojen
mukaan noin puolet.
Virtsan sisältämät hormonit, etenkin ehkäisypillereistä peräisin olevat naisten
sukupuolihormonit ja niiden hajoamistuotteet, saattavat virtsan lannoitekäytössä
lisätä syöpäriskiä ja alentaa miesten siittiöiden kuntoa. Esimerkiksi antibiooteista
erittyy virtsaan aktiivisessa muodossa 30–90 %. Aineita ei saada poistettua edes
vedenpuhdistuslaitoksissa.

Pesuvesille riittää
kevyt käsittely

Jukka Lindroos ja Leena Vaura-Lindroos palkittiin Vuoden huussiteosta Kultaisella talikolla. Kuvassa oikealla Susanna Pakula.
kaikkien tutkittavissa.
Lisätietoja: Jukka Lindroos,
puh. 0400-782129,
jukka.lindroos@pikkuvihrea.fi

LÄHETÄ EHDOTUS VUODEN 2008
HUUSSITEOSTA osoitteeseen

tiedotus@huussi.net

Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti
YK:n sanitaatiovuoden 2008 erikoisnumero
YK:n sanitaatiovuosi 2008

Käymäläseura Huussi ry järjestää 2008 YK:n sanitaatiovuoden
kunniaksi kiertonäyttelyn, jossa
sanitaatioteemaa käsitellään tieteen ja taiteen keinoin. Näyttely

avataan 5.3 Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. Teemavuoden kiertonäyttely kertoo
tarinoiden avulla hyvän sanitaation merkityksestä, Teemavuonna
yhdistyksestä on saatavissa

kouluille tietopaketteja.
Teemavuoden aikana järjestetään tapahtumia ja seminaareja.
Sambialainen yhteisöteatteriryhmä esiintyy Suomessa
toukokuussa.

Vessavesistä erillään pidetyt pesuvedet voi puhdistaa maaperäkäsittelyssä tai pienpuhdistamossa.
– Esimerkiksi Biolanin maanpäälle asennettavat harmaavesisuodattimet pystyvät käsittelemään 500
litraa jätevettä päivässä. Pesu- ja
tiskikoneita voi käyttää huoletta,
Rinne vakuuttaa.
Biologista puhdistamoa käytettäessä veteen ei saa laittaa liian
tehokkaita pesuaineita.
– Tehoaineet tappavat niin huonot kuin hyvätkin mikrobit. Puhdistamon teho perustuu nimenomaan
ravinteita syöviin mikrobeihin,
jotka majailevat suodatinmateriaalissa, esimerkiksi sammaleessa,
Rinne kertoo.

Virtsa kuormittaa
vesistöjä
Täysikasvuinen ihminen erittää
virtsaa reilun litran vuorokaudessa.
Vuodessa saldoksi tulee 450 litraa

Kompostikäymälässä syntyy suotonestettä, jota voi hyödyntää kompostoinnissa.
plus 70 kiloa kiinteitä ulosteita.
– Kuivakäymälästä kertyvien
nesteiden määrä ja hävittäminen
riippuu käymälätyypistä. Aina se
vaatii huolellisuutta, sillä ravinteet
voivat aiheuttaa ongelmia ympäristössä. Vaikka virtsaa on vain
prosentti kotitalouksien jätevesistä, se aiheuttaa peräti viidenneksen
vesistöjen typpikuormituksesta.

Yleisimmin järviä rehevöittävää
fosforiakin erittyy virtsaan keskimäärin gramma päivässä.
– Viemäriverkoston ulkopuolella asuvan suomalaisen vesistöille
aiheuttama fosforikuorma on yli
viisinkertainen viemäröidyssä taajamassa asuvaan verrattuna, Rinne
yllättää.

Seisotus mahdollistaa
lannoitekäytön
Typen ja fosforin lisäksi virtsa sisältää lukuisia muita ravinteita,
muun muassa runsaasti kaliumia.
Se on kasveille käyttökelpoisessa
ionimuodossa ja lannoiteteholtaan
väkilannoitteen veroista.
– Haitta-aineiden kuten ras-

kasmetallien pitoisuudet jäävät
pieniksi lähes bakteerittomassa
virtsassa. Työtehoseuran suositteleman puolen vuoden seisottamisen jälkeen ihmisvirtsaa voi huoleti
käyttää lannoitteena syötävillekin
kasveille, Rinne vakuuttaa.
Seisotuksessa haitalliset mikrobit tuhoutuvat sitä paremmin, mitä
lämpimämmässä neste on, mitä
vahvempaa virtsaliuos on ja mitä
vähemmän liuoksessa on hajoavaa
orgaanista materiaalia.
– Eri mikrobilajit viihtyvät eri
lämpötiloissa, joten varastointiolojen muuttaminen säilytyksen aikana todennäköisesti edistää puhdistumista, asiantuntija kertoo.
Eroteltu virtsa säilytetään umpinaisessa säiliössä. Varastoitaessa urea muuttuu ammoniumiksi ja
nesteen pH-arvo kohoaa.
Korkean pH:n vuoksi suuri osa
lannoitteena arvokkaasta typestä
uhkaa haihtua ammoniakkina taivaan tuuliin.
– Virtsan sekoittamista varastoitaessa kannattaakin välttää, sillä

seisovan nesteen pintaan syntyy
ammoniakin haihtumista hidastava vähätyppinen kerros, kuuluu
hyvä ohje.

Suotoneste imeytyy
kompostiin
Kompostikäymälästä tulee suotonestettä selvästi vähemmän kuin
erottelevasta käymälästä virtsaa.
Arvioiden mukaan viisihenkisessä
perheessä nestettä syntyy nollasta
sataan litraa kuukaudessa.
Suotoneste kannattaa kierrättää
uudelleen kompostisäiliöön tai
imeyttää ravinneliuoksena lehtikompostiin.
– Suotonestettä ei saa levittää vedellä kyllästyneeseen maaperään
vesistöjen lähettyvillä eikä alueilla,
joissa pohjaveden pinta on korkealla. Neste kannattaa levittää laajalle alueelle, eikä samaa aluetta tule
käyttää usein, Rinne opastaa.
Lisätietoja: kuluttajaneuvoja Reetta
Rinne p. 040-7230927 / Biolan
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ULKOMAAT

Kiinalainen juttu:

TEEMU TOIVOLA, ULKOASIANMINISTERIÖ

Kuivakäymälät
kerrostalossa
Dongshengissa
Sisäkuivakäymälän tekniikka ja
käyttömukavuus sopivat kerrostaloihinkin. Kiinan Dongshengissa
kokonaisen lähiön sanitaatio toimii
jo dry toilet -tekniikalla. Teknologian lisäksi erityistä huomiota on
kiinnitetty huollon ja logistiikan
kehittämiseen.
Sisä-Mongolian autonomisen tasavallan alueella Pohjois-Kiinassa
sataa vähän ja vedenkulutus kasvaa jatkuvasti. Asukkaita on noin
430 000 ja ympäröivällä Erdosin
alueella asuu noin 1,4 miljoonaa ihmistä. Luonnonvarojen ja teollisuuden takia seutu on varsin vaurasta,
ja Dongsheng kasvaa nopeasti.
Tampereen ammattikorkeakoulun delegaatio kävi elokuussa 2007
Dongshengissa konferenssissa ja
näki sekä keskustan että ekolähiön tilanteet.
–- Dongshengin kaupungin keskustan asukkaista noin yksi kolmesta käyttää omaa, huuhtelevaa
käymälää. Kaksi kolmesta käy julkisissa käymälöissä. Ne ovat lähes
kaikki kuoppakäymälöitä, joiden
siisteys ja hygieniataso kauhistuttaa, suunnittelija Kati Hinkkanen
sanoo.
– Dongshengin viemäröinnissä ja jätevedenpuhdistuksessa on
puutteita ja osa jätevesistä menee
käsittelemättöminä vesistöihin ja
pohjaveteen.
Sisä-Mongolian keskushallinto
ja Kiinan rakennusministeriö rakennuttivat Ecotown -lähiön ensisijaisesti jatkuvan vesipulan takia.
Myös ravinteiden kiertoa pyrittiin
takaamaan. Hankkeen konsultoinnista vastasi Ruotsin ympäristökeskuksen SEI:n Ecosanres -ohjelma.

Dongshengin ekolähiöön nousi ensimmäisessä vaiheessa 825 asuntoa,
joihin asettui 1600 asukasta. Talot
ovat 4- ja 5-kerroksisia. Lähiössä on
kauppa, päiväkoti ja ala-aste.
– Asunnot myytiin vapailla
markkinoilla kaikki heti ja niiden
arvo nousee noin 30 prosenttia
vuodessa, kuten Dongshengissa
muutenkin, Kati Hinkkanen kertoo.
Kiinalaiseen tapaan ekokylässä
on runsaasti käyttö- ja huoltohenkilöstöä.
– Kaikilla on tarkkaan määritellyt tehtävät ja varamiehet.
Asuntoalueen viidentoista huoltohenkilön tehtäviin kuuluu esimerkiksi kuivikkeen jakelu, säiliöiden
tyhjennys ja yleisestä siisteydestä
huolehtiminen.
Biojätteiden käsittelyn lisäksi
asuinalueella on oma harmaiden
jätevesien puhdistusjärjestelmä.
– Puhdistettu jätevesi johdetaan
varastoaltaaseen, josta sitä käytetään kasteluvetenä lähiön viheralueilla. Altaat ovat yllättävän
kirkasvetisiä eivätkä ne haisseet
ollenkaan, Kati Hinkkanen toteaa.
Kuivakäymälä-kerrostalokohteita on jo Euroopassakin, ainakin
Saksassa ja Ruotsissa. Niissä on
kuitenkin kyse yksittäisistä taloista.
Kiinassa toteutus on nyt viety
pisimmälle, kun on rakennettu
kokonainen asuinalue.
Lisätietoja: www.ecosanres.org – China-Sweden Erdos Eco-town project
Kati Hinkkanen, suunnittelija TAMK p.
040 801 6389 kati.hinkkanen@tamk.fi

EROTTELEVAT KUIVAKÄYMÄLÄT KERROSTALOSSA – NÄIN SE TOIMII
Posliiniset käymäläistuimet erottelevat virtsan.
Virtsa johdetaan omaa keräyslinjastoa pitkin talon umpikaivoon.
Virtsa tyhjennetään kaivoista imuautolla ja viedään lähialueen viljelijöille käytettäväksi peltojen lannoitukseen.
Kiinteä jäte putoaa asuntokohtaista kuilua pitkin talon kellariin, Sulo -jäteastiaan.
Käymälät ”huuhdellaan” nappia painamalla, jolloin kuiluun tippuu annos kuiviketta.
Kuivikepurua saa kiintiöannoksen asuntoa kohti kerran kuukaudessa.
Huoltohenkilöstö tyhjentää säiliöt ja kuljettaa sisällön kompostoitavaksi ja käytettäväksi viljelyssä.
Asuntojen ostajat sitoutuvat kuivakäymälätekniikan käyttöön.
Asukkaita ohjaa tiedottaja-sosiaalityöntekijä, joka käy tarvittaessa kotona.
Ilmanvaihtoa on jouduttu tehostamaan vaihtamalla tehokkaammat tuulettimet.
Asukkaat ovat enimmäkseen tyytyväisiä käymälöihinsä ja osaavat puhdistaa ne.
KATI HINKKANEN

kanssa kylät, joita varten tehdään
kunnostussuunnitelmat
Kunnostussuunnitelmat toteutetaan ja tehdään tarvittavat
investoinnit tavoitteena saada
valittuihin kyliin puhdasta juomavettä, toimivat käymälät ja
jätevesienpuhdistus, joko alueellisena vesihuoltojärjestelmänä tai
kiinteistökohtaisesti. Hankkeessa
voidaan myös kehittää käymäläjätteen, mahdollisesti myös lantaloiden lietteen hyväksikäyttöä ja
kierrätystä. Toteutuessaan hanke
vähentää merkittävästi päästöjä
pintavesiin ja suojelee pohjavesiä.
Lisätietoja: Susanna Pakula, Käymäläseura Huussi ry., tiedotus@huussi.net,
www.huussi.net, www.drytoilet.org

Uuden kolmivuotisen Lusakan hankkeen avajaiset 15.3.2008. Suomen Sambian suurlähettiläs Sinikka Antila, ja Sambian kehitysministeri Catherine Namugala
leikkaavat hankkeen avaavan nauhan ja istuttavat puun.

Matkapäiväkirja Sambiasta, marraskuu 2007:

Käymäläkierros Kalokon kyliin
Emmanuel Mutamba Green Living
Movement -järjestöstä (GLM) oli
projektipäällikkö Sari Huuhtasta
vastassa lentokentällä.
– Emmanuel teki hankkeen väliraportin. Yksi matkan tarkoituksista oli käydä sitä läpi kaikkien osapuolten kanssa. Raportti osoittautui ansiokkaaksi ja sen perusteella
voimme parantaa toimintatapojamme ja löytää keinoja hankkeen
kehittämiseen sekä hallinnossa että
kentällä, Sari Huuhtanen kertoo.
Eniten aikaa käytettiin kylissä,
katsastamassa rakennustöitä ja
järjestämässä kokouksia.
– Kandulween käymälä näytti
tosi hyvältä! Yläosa oli vielä rappaamatta ja putkia laittamatta
mutta muuten käymälä oli valmis.
Käymälä on Health Outpostin eli
kyläklinikan ja viereisen koulun
käytössä, Sari Huuhtanen kertoo.
Myös Mwaitwassa näytti tosi
hyvältä. Edellisen käynnin jälkeen
sinne oli rakennettu uusi koulu,
käsipumppukaivo ja käymälä enää
pientä viimeistelyä vaille – kaikki
mitä koululaiset tarvitsevat!
– Rahoitus niihin oli tullut eri
projekteista, mutta siinä ne olivat,
samassa pihapiirissä, pienistä yksittäisistä projekteista syntynyt hieno kokonaisuus!, Sari Huuhtanen
iloitsee.

pia kylän asioiden parantamisessa,
Michelo kertoi Sarille.

Mielipidejohtajat
ja kriittinen massa
Kweshan koululle kokoontui noin
30 henkilöä kylistä, joissa käymälöitä jo rakennettiin. Keskustelu oli
avointa.
– Kyläläiset nostivat esiin juuri
niitä ongelmia, joita Emmanuelkin
oli raportissaan esittänyt. Ehdotimme ratkaisuksi, että kyläläiset perustaisivat sanitaatiokerhoja, jotka
tekisivät ehdotuksia rakennettavien käymälöiden tarpeesta, paikoista ja tarvittavista koulutuksista.
Kokous antoi aihetta tyytyväisyyteen.
– Vaikka toimisimme vain aktiivisten kanssa, toimimme yhdessä.
Saamme lisää ihmisiä mukaan,
kun ensivaikutelma kompostoin-

nista vaikeana, hitaana ja likaisena
muuttuu. Ihmiset huomaavat, peltojen tuottavan paremmin ja lasten
olevan terveempiä!, Sari Huuhtanen vakuuttaa.

Isaac on urhea,
sadekautenakin
Ndolasta käytiin etsimässä rakennustarvikkeita.
– Isaac sai sadeasun ja -saappaat. Työnteko sadeaikaan ilman
niitä on aika mahdotonta. Löysimme hänelle puusepän tarvikkeet
ovien tekemistä varten. Ostimme
sementtiä, ja kanistereita virtsan
säilytykseen.
– Sadekauden aikana on järkevä keskittyä yhteen paikkaa, sillä
kulkuyhteydet kyliin ovat huonot
ja rakennustarvikkeiden, erityisesti sementin säilyttäminen vaikeaa,
Sari Huuhtanen toteaa.

– Isaac on ollut urhea. Sementin
kuljettaminen pyörän tarakalla
pehmeässä hiekassa ei ole herkkua,
varsinkin kun pyörätkään eivät ole
mitään parasta tekoa!
Kalokon koululla Sari Huuhtanen tapasi rehtorin.
– Kiertelimme ja päätimme tulevien koulukäymälöiden paikat.
Rehtori esitteli peltotilkkun, johon
perustetaan koeplantaasi. Lupasin
aitatarvikkeet, muuten kanat, aasit
ja muut kotieläimet syövät kaikki
tuotteet!, Sari Huuhtanen kertoo.
Kalokon klinikalla Mr. Matabishin ja Mr. Chishan halusivat
tiivistää yhteistyötä.
– Koulutuksia kannattaa yhdistää kylissä pidettävän lasten klinikan kanssa samoille päiville.
Väki tulee joka tapauksessa,
vaikka ei muuten tulisikaan sanitaatiokoulutukseen, Sari hahmottelee.
SALLA VUORINEN

Kasamwan Health Outpostilla oli
uusi käsipumppukaivo, ja käymälä
viittä vaille valmiina. Sarin ja seurue jatkoivat Kweshaan. He kuulivat, että käsikaivoja oli jo yhteensä
16 eri puolilla.
– Mikä edistysaskel, vettä on
haettu pitkien matkojen päästä.
Erityisesti tyttöjen elämä helpottuu!
Kweshan käymälä rakennettiin
kyläläisten päätöksellä Kwesha
Health Outpostin luo.
– Kweshan koulun käymälät
ovat onneksi kohtuullisia, joten
niillä pärjäilee vähän aikaa. Koulu
muuttaa ja uuden koulurakennuksen yhteyteen voisimme rakentaa
käymälät, projektipäällikkö kaavailee.
– Kwesha Health Outpost on
syntynyt naisten voimin. Ainoastaan heinäkaton tekemisessä miehet ovat auttaneet. Monella alueella
naiset ovatkin miehiä aktiivisem-

Kiberan slummissa ei tunneta kuivasanitaatiota, vaikka sen avulla monet veteen
ja sanitaatioon liittyvät ongelmat olisivat ratkaistavissa.

Sanitaatiota
Nairobin Kiberassa
Suomalainen vesiasiantuntija Maria Notley asuu Nairobissa, joka
viime aikoina on tullut kuuluisaksi
etnisestä väkivallasta ja mellakoista
slummeissa. Afrikan suurin slummi Nairobin Kibera on päässyt otsikoihin maailman mediassa.
Sanitaatiovuoden 2008 vuoksi Maria Notley päätti tutustua
Kiberan vesihuolto- ja sanitaatiotilanteeseen. Slummin kujia reunustavat pikkuliikkeet: baareja,
kampaamoita, kierrätystavaran
kauppoja ja ompelijoita. Alueella
ei lainkaan julkisia palveluja kuten
kouluja tai terveysasemia, joukkoliikennettä tai vesi- ja jätehuoltoa.
Roskaa on joka paikassa, ja haju.
Aamuneljältä Kibera herää ja työläiset lähtevät kävelemään työpaikoilleen kaupunkiin.

Lentävä käymälä
Sanitaatiotilanne on hälyttävä.
Takapihoilla on hyyskiä, mutta
on runsaasti asumuksia, joilla ei
ole käymälää. Asukkaat kokoavat
ulosteet muovipussiin ja heittävät
kadulle. Kiberasta on tullut tunnetuksi ”lentävä käymälä”.
– Kujilla virtaa avoviemäreitä
ja jätteitä on joka paikassa. Hoitamattomien vesijohtojen vesi saastuu, kun ne välillä ovat tyhjinä ja
vuotokohdista pääsee saastunutta

Helpotusta naisten
ja tyttöjen elämään

Kuivakäymälää vedettäessä säiliöstä tulee veden sijaan kuiviketta.

KHS ry hakee rahoitusta
Karjala -hankkeelle
Karjalan kylien sanitaation kehittämishankkeessa on tarkoitus
keskittyä Äänisjärven ja Laatokan
valuma-alueilla sijaitsevien pienten
kylien ja alueelle tärkeiden matkailukohteiden vesihuollon ja jätevesien käsittelyn kehittämiseen.
Hanke etenee kolmivaiheisesti.
Nyt rahoitusta haetaan hankkeen
ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen.
Ensimmäisessä vaiheessa valitaan yhteistyökumppaneiden
kanssa ne kylät ja matkailukohteet,
joissa tehdään tarvittavat maastoselvitykset yhdessä asukkaiden
kanssa, käytännössä kartoitetaan
vesi- ja jätevesihuollon nykyinen
tilanne. Toisessa vaiheessa valitaan
yhdessä yhteistyökumppaneiden

Vesipula vauhditti
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vettä sisään. Veden keittäminen ei
ole tapana, vesijohtovettä juodaan
suoraan hanasta, Maria Notley
kertoo.
Lapset sairastavat yleisesti saastuneen veden välityksellä leviäviä
tauteja, kuten lavantautia. Tuberkuloosi leviää epähygieenisessä,
ahtaassa ympäristössä.
– Laittomat sähkö- ja vesiliittymät ovat yleisiä, sillä laillisia ei juuri saa. Vesi- ja sähköyhtiöt eivät ole
rakentaneet alueelle verkostojaan.
Useimmat vesiliittymät ovat
laittomia. Vesihuolto on yksityisten
vedenmyyjien varassa.
– Yksityiset myyvät vettä Kiberan asukkaille. 20 litran kanisteri
vesijohtovettä maksaa noin viisi
eurosenttiä. Jakelulinjassa on häiriöitä ja vedestä pulaa, hinta kohoaa
jopa 20 eurosenttiin.
– Vesi maksaa Kiberassa 2,5–10
euroa kuutiometri! Helsingin Vesi
myy vettä noin kahden euron kuutiohintaan. Nairobin vauraissa kaupunginosissakin laillinen ja puhdas
vesi on huomattavasti halvempaa.
Kansalaisjärjestöt työskentelevät
Kiberassa ympäristön ja elinolosuhteiden parantamiseksi.
– Kibera kokoinen slummi tarvitsee järeämpiä ja kattavampia otteita satojentuhansien asukkaiden
elinympäristön kohentamiseksi,
Maria Notley toteaa.

KEISARI IHASTUI
LANGINKOSKEEN

Erotteleva käymäläistuin keisarillisesta kalamajasta.

Raini Kiukas kertoo, että kuivakäymälöitä kysellään yleisökäymälöiksikin.

Huussikaupan kuumia uutisia

DT-Keskus Kuivakäymälän kauppias Raini Kiukas, mitä kuivakäymäläkauppaan kuuluu?
– Kiitos hyvää ja hiljalleen kiihtyvää. Kuivakäymälöiden kysyntä
on lisääntynyt todella. Erottelevia
malleja kysytään jatkuvasti ja nyt
myös isoihin kohteisiin.
Onko kiinnostus vaihtaa vesikäymälä mökeillä kuivakäymäläksi lisääntynyt?
– Kyllä on niitä, että ihmiset
eivät halua jatkaa vesikäymälän
käyttämistä. Niistä halutaan eroon
huolto- ja hoitotöiden takia, erityisesti talvilämmityksestä johtuvan
energiankulutuksen ja tyhjennysten takia. Kuivakäymälä on pakkaskestävä.
– Jos huoneistossa on vesikäy-

mälä, siellä on pidettävä ympäri
vuoden peruslämpö päällä, jotta
putket eivät jäädy ja vesivessa
pysyy ehjänä ja toimivana. Olen
kuullut laskelmasta, että yhden
ydinvoimalan vuoden energiantuotanto tarvittaisiin siihen, että
kaikki Suomen 400 000 vapaa-ajan
asuntoa pidettäisiin vesivessan
takia talvisin lämpiminä, huussikauppias selvittää.
– Kuivakäymälä on joustava. Jos
panospuhdistamo tai umpisäiliö
täyttyy, sitä ei voi käyttää ennen
kuin se on tyhjennetty.
Onko uusia malleja tullut ja mikä
on tänä keväänä erityistä?
– Malleja tulee lisää jatkuvasti.
Lisäksi on tullut vähän vettä käyttäviä malleja, joita kysytään myös.

Ajatuksena on, että vähäinen vesi
menisi kompostiin. Se ei ehkä ole
aivan kuivakäymälä, mutta vettä
säästävä ja tervetullut lisä valikoimaan, Raini Kiukas toteaa.

Mikä mättää?
– Suurin ongelma ja este ovat tilat,
Raini Kiukas sanoo.
Uusia mökkejä ei suunnitella
ajatellen kuivakäymälää, vaan
aina vesikäymälää. Käymälätila
on keskellä taloa, ja se ei ole hyvä.
Kuivakäymälä on käytännöllisintä
tyhjentää suoraan ulos. Käymälätilan tulee olla seinän vieressä,
ilmanvaihdon järjestelyjen helpottamiseksi, ja saisi asukas luonnonvaloakin sinne.

Mikä on ihan parasta?
– Viime vuosina kuivakäymälöistä ovat kiinnostuneet yhä isommat
kohteet, kuten leirikeskukset ja matkailukohteet. Myös kesäravintolat
ovat ottaneet yhteyttä. Kuivakäymälä soveltuu yleisökäymäläksikin
varsin monenlaisiin paikkoihin.
Ja sitten vielä loppukevennys:
– Näin Kotkan Langinkoskella
keisarin erottelevan käymälän. Se
on aivan hurmaava. Huoneissakin
jokaisella vieraalla on oma potta
-yöastia, kiinteää jätettä varten
soma posliiniämpäri ja käsienpesuvälineet!
Lisätietoja: DT -keskus Kuivakäymälä
/ Kopli Oy www.kopli.fi p. 050-5722257
tai 050-4938145 / Kiukas

Alipainekäymälä säästää

Alipainekäymälän vedenkulutus on ainoastaan puoli litraa per käyttökerta.
Tavallinen WC käyttää 5-6 litraa vettä
joka vedolla.
Lisätietoja: Tuli-Sähkö Oy, Kalevi
Tuli, p. 050 516 6140, Carita Tuli, p.
040 535 4771 info@tuli-sahko.fi

Satojen tuhansien vapaa-ajan
asuntojen ja haja-asutusalueilla sijaitsevien omakotitalojen omistajat
joutuvat lähivuosina ratkaisemaan
jätevesihuoltonsa uuden jätevesiasetuksen vaatimalla tavalla.
Ympäristöministeriön arvion
mukaan haja-asutusalueilla on noin
200 000 kiinteistöä vailla asianmukaista jätevesijärjestelmää.
Huolimatta siitä, että erilaisia
käymälä-järjestelmiä on tullut
markkinoille runsaasti, on tarjonta
ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuista sisäkäymälöistä edelleen
hyvin suppea. Vaihtoehtoina perinteisen WC:n rinnalla ovat erilaiset
kuiva- ja sähkökäymälät.
– Mikään ratkaisu ei ole täysin

ongelmaton. Esimerkiksi tavanomaisen WC:n käyttökustannukset muodostuvat yleensä suuriksi,
Tuli-Sähkö Oy:n toimitusjohtaja
Kalevi Tuli toteaa.
Uudet JETS® -alipainekäymälät
soveltuvat lähes kaikkiin asuntoihin ja vapaa-ajankohteisiin. Ratkaisu on useimmille tuttu junista
ja laivoista.
Uusi järjestelmä alentaa puhtaan
juomaveden kulutusta 90 prosentilla ja jäteveden määrää 80 prosentilla. Rahaakin säästyy, koska jätteen
käsittelytarve vähenee.
Vastaavan kokoinen vesivessaan
liitetty umpisäiliö on tyhjennettävä
seitsemän kertaa useammin kuin
alipainekäymälään liitetty umpi-

säiliö, samalla käyttäjämäärällä.
Umpisäiliön sijasta jäte on kerättävissä myös biosäiliöön, josta se
onkin valmista siirrettäväksi kompostiin. Menetelmä vaatii käyttäjältään omatoimisuutta, mutta
on edullisin ja luonnonmukaisin
ratkaisu. Se ei aiheuta lainkaan
käyttökustannuksia ja jäte on palautettavissa takaisin luontoon ilman mitään lisäaineita. Biosäiliön
kapasiteetti on 300 henkilövuorokautta.
– Tietenkin jäte voidaan johtaa
myös viemäriverkostoon, mikäli
sellainen on käytettävissä, Kalevi
Tuli huomauttaa.
Alipainekäymälä on mukava ja
helppo käyttää.

Erotteleva ja lämmin istua

ULKOKÄYMÄLÄN EROTINLAITE

Vedenmyyntipiste Kiberassa.

Vierashuoneissa oli kaikki käymälöintiin tarvittava varustus.

Venäjän keisari Aleksanteri III
ihastui Langinkoskeen siellä
vieraillessaan. Hän rakennutti paikalle vuonna 1889 kalastusmajan,
missä hän perheineen kävi useana
kesänä. Kalastusmaja toimii nykyisin museona ja on liki samanlainen
kuin keisariperheen aikoihin.
Alkuperäiset huonekalut ovat
paikoillaan. Museon alakerrassa
ovat olohuone, keittiö, keisarinnan
pukeutumishuone ja keisarin
työhuone. Yläkerrasta löytyvät
makuuhuoneet.

Jo keisari Aleksanteri erotteli...

WehoSeptic -erotteleva kuivakäymälä soveltuu sisäasennukseen myös
kylmiin tiloihin. Ulkokäymälän erotinlaitteen käyttö vähentää käymälän
tyhjennystarpeen murto-osaan.

Käymälän rakennustyöt täydessä vauhdissa. Tällä hetkellä (3/2008) valmiina kuusi käymälää ja lisää rakentuu koko
ajan.
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Erottaa virtsan kuivajätteestä
Ympäristöystävällinen
Helppo käsitellä
Vähentää käymälän tyhjennystarpeen
murto-osaan
Ergonominen käyttää ja tyhjentää
Hygieeninen ja kestävä lämpöistuin
Valmistettu ympäristöystävällisestä
muovista
Kierrätettävä

WehoSeptic erottelevalla kuivakäymälällä voit rakentaa sisäkäymälän
mukavuudet mökillesi ilman vesijohtoa. Istuin erottelee virtsan, joka
ei pääse kosketuksiin kiintoaineen
kanssa.
WehoSepticin istuimen sisällä
oleva tuuletin vetää ilmaa ulos
tuuletusputkeen ja luo alipaineen.
Erottelun ja tehokkaan tuuletuksen ansiosta kiintoaines kuivahtaa
nopeasti ja näin päästään eroon
hajuhaitoista. Lisäksi kiintoaines
kuivahtaessaan menee pieneen tilaan ja tyhjennystarve on vähäinen.
Istuimen materiaali on polyeteeniä
ja istuimen kansi polypropeenia.
Materiaalit ovat kierrätettäviä ja
helppoja pitää puhtaina.
Aseta WehoSeptic -erotteleva
kuivakäymälä sopivaan tilaan,
mielellään ulkoseinän viereen.
Tuuletusputken liitosyhde sijaitsee
istuimen takana.
– Liitä se kaksoismuhvilla tuuletusputkeen ja vedä putki ulos,
Jaana Honkonen ohjaa.
Valmistaja suosittelee tuuletusilman johtamista läpiviennillä
katolle.
– Kiinnitä istuimen alaosa latti-

HOITOVINKKEJÄ
Huuhtele virtsa-astia tasaisin väliajoin vedellä.
Lisäämällä hieman kuoriketta, vessapaperi painuu alas ja vie vähemmän
tilaa.
Mikäli käymälä on pitkään käyttämättä, valmistaja suosittelee kiintoaineastian tyhjentämistä, virtsa-astian huuhtelua ja tuulettimen irti kytkemistä.
Jos tuuletin ei pitkän seisonnan jälkeen käynnisty, heilauta siipipyörää.

aan mukana tulleilla ruuveilla. Istuimen takana sijaitsee liitosputki
virtsan viemäröimiseksi joko ulkopuoliseen säiliöön tai harmaavesijärjestelmään, hän jatkaa.
– Aseta pussi kiintoaineen tyhjennysastiaan. Keskitä astia ja varmista, että se on hyvin paikoillaan.
Liitä virtalaite 230 V verkkoon.
Tuulettimen tarvitsema jännite
on 12 V, joten sitä voidaan käyttää
myös akulla, aurinkopaneelilla tai
muulla 12 V energialähteellä, Jaana
Honkonen täydentää.
Sopiva käsittelytapa on hyvä tarkistaa mökkikunnan ympäristö- ja
terveysviranomaisilta.

– Tyhjennettäessä, nosta istuimen yläosa sivuun, taita muovipussin reunat sisään ja tyhjennä
astia esimerkiksi kompostiin. Jos
käytät kompostoituvia pusseja voi
tyhjentää kiintoaineen kompostiin
pusseineen päivineen. Muista asettaa uusi pussi tyhjennysastiaan!
Ulkokäymälän erotinlaite on
tarkoitettu asennettavaksi vanhaan
tai uuteen ulkokäymälään erottamaan virtsa kiintoaineesta. Näin
saat hajuhaitat kuriin helposti ja
käymäläjätteen käsittely aiheuttaa
mahdollisimman vähän ympäristökuormitusta.
Erotinlaite toimitetaan täydellisenä, jolloin mukana on lämpöistuin ja kansi sekä letku kiinnikkeineen. WehoSeptic-lämpöistuin on
valmistettu erikoismateriaalista,
umpisolurakenteisesta polypropeenista (PP). Se on siten erittäin
kestävä ja helppo pitää hygieenisenä.
Lisätietoja: Jaana Honkonen, KWHPipe, myynti-insinööri /ympäristötekniikka, p. 040 860 7019,
jaana.honkonen@kwhpipe.com
www.wehoputs.com

KUIVIKE
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Liity huussikummiksi,
osta huussi Sambiasta!
Voit hankkia huussin maailmalta
samaan tapaan kuin ostaisit teatterista vakiopaikan itsellesi tai yrityksellesi. Taiteen sijasta tuet terveyttä.
Vaikka et itse asioi käymälässäsi,
monen hätä huojentuu. Maailmassa on noin 2,6 miljardia ihmistä,
jotka eivät ole koskaan käyttäneet
asianmukaista käymälää.
Käymälöiden puute surmaa tänäänkin tuhansia lapsia ja aikuisia.
Asianmukainen kuivasanitaatio

helpottaa elämää. Kummitoiminnalla voit vaikuttaa!
Huussikummien lahjoitukset auttavat Käymäläseura Huussi ry:tä rakentamaan käymälöitä ja antamaan
sanitaatiovalistusta Sambiassa.
Kummitoiminta vie avun ihmiseltä ihmiselle ja varmasti perille.
Uusien käymälöiden ja tiedon
myötä Kalokon ihmisten hyvinvointi kohenee ja he ovat terveempiä auttamaan itse itseään.

Käymälät rakennetaan yleisiin
kohteisiin, kuten kouluille ja klinikoiden yhteyteen.
Näin ne hyödyttävät mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa ja
edistävät terveystiedon omaksumista.
Yleisökäymälöissä ja koulutustilaisuuksissa yksityiset ihmiset
saavat vinkkejä omien hygieenisten käymälöiden rakentamiseksi
ja tietoa jätteiden käsittelystä ja

Mikä sai ryhtymään Huussikummiksi?
Mitä Huussikummius on antanut?
Kenet tai minkä haluat haastaa mukaan Huussikummiksi?
Kati Javanainen, Varsinais-Suomen Agendatoimisto
– Haluamme osaltamme olla
talkoissa mukana edistääksemme
ihmisten mahdollisuutta perustarpeiden asianmukaiseen hoitoon
ja terveydentilan parantumista.
– Olemme saaneet mielenkiintoisia kuulumisia hankkeen
etenemisestä sekä ajankohtaista
asiaa maailmalta.
– Haastan kaikki käymälöitä
valmistavat yritykset.
Sirkku Hölttä, Auratalot Oy
– Asianne on perustavanlaatuisen tärkeä.
– Toivomme, että joku tai
mieluummin jotkut Sambiassa
säästyvät hygienian puutteesta
johtuvilta vaivoilta.

– Haastan Biolan Oy:n, heiltä
löytyisi paljon asintuntemusta
kuivakäymälöistä.
Carolina Pajula, toinennäkymä oy
– Tutustuin Huussi ry:n toimintaan Tampereen kesäyliopiston
järjestämän Aluekehittäjäkouluksen yhteydessä vuonna 2006. Yksi
yhdistyksen aktiivijäsen osallistui
koulutukseen, jossa kouluttajan
työhöni kuului sparrata osallistujien hanke/projekti-ideoita.
Pääsin ohjaajan perehtymään
laaja-alaisesti yhdistyksen
toimintaan ja siihen liittyviin
haasteisiin. Vuoden koulutuksen
aikana kuivasanitaatio tuli meille
koulutukseen osallistuneille läheiseksi. Päätin että haluan tukea
yhdistyksen ansiokasta toimintaa

jatkossakin. Huussikummitoiminnan myötä yrityksemme voi
pienimuotoisesti avustaa hyviä
kehittämishankkeita.
– Aina kun kummius tulee jossain yhteydessä esille, se herättää
hilpeyttä. Mitä kummaa ympäristötyötä voi ’paskahuussien ’
avulla tehdä? Kun kerron asiasta
enemmän, se saa aikaan oivalluksen. Erityisesti nyt Nokian vesiongelmien myötä yhdistyksen
toiminta kiinnostaa. Kun asia on
tullut lähelle, ihmiset ymmärtävät
ehkä paremmin, miksi yhdistyksen toimintaa kannattaa tukea.
Tämä on hyvin erottuvaa ’kummityötä ’ ja jää kuulijan mieleen.
– Haastan kaikki Aluekehittäjäverkoston jäsenet mukaan
Huussikummitoimintaan. Käymäläseura Huussi ry:n toiminta
liittyy hyvin moniin eri toimialoihin ja sisältää valtavasti uusia
kehittämishankemahdollisuuksia.

Haja-asutuksen aiheuttamaa
vesistökuormitusta voidaan luonnehtia pistemäiseksi hajakuormitukseksi. Huolimatta kuormituksen luonteesta sekä lainsäädännön
vaatimuksista talousvesien käsittely ja vaatimukset ovat vaihdelleet alueittain huomattavastikin.
Kiinteistöjen talousvesien käsittelyjärjestelmät eivät ole useinkaan
vastanneet ympäristönsuojeluvaatimuksia, eikä järjestelmissä ole
myöskään hyödynnetty saatavilla
olevia menetelmiä ja laitteistoja.

Mitä tehdä
hajajätevesille?
Vuoden 2004 alusta talousvesien käsittelyä viemäriverkostojen
ulkopuolella täsmennettiin valtioneuvoston asetuksella. Tällä
pyrittiin yhtenäistämään käsittelyvaatimuksia, vähentämään vesistökuormitusta ja parantamaan
lähiympäristön tilaa.
Siirtymäkauden edetessä on
huomattu, että asetus aiheuttaa
runsaasti kysymyksiä ja soveltamisen ongelmia. Asetuksen soveltamisesta ei vielä tähän mennessä
ole tehty soveltamisoppaita ja asetuksen soveltaminen eri tavalla eri
puolilla Suomea aiheuttaa kansalaisten eriarvoisuutta. Asetusta
saatetaan lukea myös hyvin kirjaimellisesti eli kiinteistölle haetaan
asetuksen vaatimukset paperilla
täyttävä ratkaisu. Tällöin varsinainen tavoite eli kiinteistön ympäristökuormituksen minimoiminen on
jäänyt taka-alalle.
Erilaisia jätevesijärjestelmiä ja
laitevalmistajia on kymmeniä. Yhtä
parasta ratkaisua ei ole olemassa-

kaan, vaan järjestelmä tulisi aina
suunnitella kunkin kiinteistön ja
erityisesti käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Erityistä huomiota olisi
kiinnitettävä käsittelylaitteistojen
oikeaan käyttöön ja huoltoon,
jolloin niiden toimintavarmuus
paranee.
Ympäristövaikutusten ja kestävän kehityksen sekä usein myös
taloudellisuuden perusteella kompostoivat ja vähävetiset käymäläratkaisut ovat ensisijaisia vaihtoehtoja haja-asutusalueiden jätevesien
käsittelyssä. Valitettavasti näitä
ratkaisuja pidetään edelleenkin
ainoastaan vaihtoehtoisina, vaikka
myös ne ovat voimakkaasti kehittyneet. Markkinoilla onkin tarjolla
erilaisia vaihtoehtoja kunkin kiinteistön tarpeisiin.
Kuivakäymälöiden kuten kaikkien järjestelmien käyttö vaatii
myös tietoa ja neuvontaa. Huussi
ry on tehnyt vuosien mittaan edistyksellistä työtä kuivasanitaatioratkaisujen edistämiseksi. Tämän
perusteella Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto on myöntänyt
yhdistykselle vesiensuojelupalkinnon vuonna 2006.
Haja-asutuksen jätevesien asianmukainen käsittely vaatii yhteistä
vastuuta sekä haja-asutusalueen
asukkailta ja vapaa-ajanviettäjiltä
että myös valvovilta viranomaisilta
ja asiantuntijoilta, siis lähes meiltä
kaikilta. Talousjätevesien käsittely
osaltaan tukee tavoitteita vesien
hyvän tilan turvaamiseksi.
Vesienhoitolain myötä kaikilta
kuormittajilta ja vesienkäyttäjiltä
vaaditaan sitoutumista yhteisiin
tavoitteisiin ja toimenpiteisiin
sekä sisäisen että ulkoisen kuor-

Vuoden 2008
jäsenmaksut:
henkilöjäsenet 14 €
opiskelijat 5 €
yritykset 150-300 €
yhdistykset 22 €
Sambia henkilökummit 50 €
yritys- ym. kummit
150-500 €.
Verkkolomakkeet
osoitteessa
www.huussi.net/yhdistys/liity.html tai
www.huussi.net/sambia/kummi

Lisätietoja: projektikoordinaattori
Sari Huuhtanen, sambia@huussi.net,
puh. 0500 953 357.

Elintärkeän asian tukeminen tuo
hyvän mielen.
Tarja Niemelin, Insinööritoimisto A.Niemelin
– Ympäristöalan toimijana ja
kuivakäymälöiden maahantuojana Huussikummeus tuntui aivan
luonnolliselta tukimuodolta.
Huussi ry on tehnyt erinomaista
työtä kuivasanitaation edistäjänä
ja tiedon välittäjänä myös maailmalla, joten olen iloinen kun voin
panoksellani tätä työtä auttaa.
– Huussikummiudesta on iloa
ihan konkreettisesti kun tiedän
että panostani tarvitaan. Ilolla
otan vastaan myös kummipostia.
– Haluan haastaa kaikki jätevesialan toimijat mukaan, niin laitevalmistajat, suunnittelijat kuin
myös jälleenmyyjät! Tämä seurue
on niin iso että sillä panoksella
saataisiin ehkä jo pieni tai suurikin ihme aikaiseksi.

Tutkittua tietoa vesistöistä
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten
Liitto ry. on 11 alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen valtakunnallinen yhteenliittymä.
Liiton tarkoituksena on edistää
vesien- ja ympäristönsuojelutyötä yhteistyössä viranomaisten ja
muiden tahojen kanssa mm. koulutuksen, tiedotuksen ja neuvonnan avulla.
Taustajäsenistönsä kautta liitto
edustaa laajapohjaisesti ja monipuolisesti maamme vesienkäyttäjiä kuten kuntia, teollisuutta, neuvontajärjestöjä, vesiosuuskuntia,
vesialueiden omistajia, suojeluyhdistyksiä sekä monia muita ympäristöömme liittyviä intressitahoja.
Liiton jäsenyhdistykset tuottavat
laboratorioineen runsaasti tutkimustietoa ympäristön ja vesistöjen
tilasta. Asiantuntemuksensa ja jäsenistönsä kautta vesiensuojeluyhdistyksillä ja liitolla on sekä hyvät
mahdollisuudet että myös haastava
asema olla edistämässä ympäristön
ja vesistöjen suojelua.
Pistekuormituksen kuten teollisuuden ja taajamien asumajätevesien käsittely on tehostunut ja
kuormittajien alapuolisten vesialueiden tila on kohentunut. Myös
hajakuormituksen, kuten maa- ja
metsätalouden, alentamiseen on
kohdennettu jo varsin pitkään
runsaasti voimavaroja, mutta näiden kohdalla asetettuja tavoitteita
ei ole saavutettu. Myös vesistöjen
sisäinen kuormitus on tiedostettu.
Vesiensuojelussa on edetty tilanteeseen, jossa tarvitaan sekä uusia
innovatiivisiakin täsmäratkaisuja,
että yhä enemmän vesistöjen tilan
sekä siihen vaikuttavien toimien
kokonaistarkastelua.

LIITY JÄSENEKSI
TAI KUMMIKSI

käytöstä.
Käymäläseura Huussi ry:n verkkosivulla voit esitäyttää kummisopimuksen.
Mikäli ostat huussin lahjaksi,
täyttäkää lomake lahjan saajan tiedoilla. Lahjakortti lähetetään sinulle tai suoraan lahjan saajalle.

Huussikummit helpottavat
maailman hätää, mutta miksi?

Käymäläseura Huussi ry:n
kansainväliset hankkeet 2008
Käymäläseura Huussi ry. toteuttaa kuivakäymälähankkeita kehitysmaissa. Nykyiset hankkeet Sambiassa ja Swazimaassa jatkuvat, ja niitä
rahoittavat ulkoasiainministeriö kehitysyhteistyövaroistaan sekä yksityiset Huussikummit lahjoituksillaan.
Käynnissä olevat hankkeet:
Sambian kuivasanitaation kehittämishanke 2006–2008, Kalokon alueella.
Swazimaa -hanke (2007–2008) parantaa Msunduzan slummialueen sanitaatiotilannetta ja lisää tietoutta sanitaaion, hygienian ja sairauksien
välisistä suhteista.
Uusi hanke:
Lusakan sanitaation kehittäminen (2008–2010) hankkeessa parannetaan
Sambian pääkaupungin lähiön sanitaatiota rakentamalla kuivakäymälöitä ja vesipisteitä ja antamalla hygieniakoulutusta.

JULKAISUJA

Huussi, suomalainen innovaatio
Ilkka Taipale (toim). 100 suomalaista innovaatiota – 100 Social
Innovation from Finland
Ilkka Taipaleen toimittama 100
suomalaista innovaatiota ilmestyi
ensin Suomeksi, nyt englanniksi, ja
on toimittaen käännettävänä myös
espanjaksi ja venäjäksi.
Kirjasen tarkoitus on tehdä

maailmalla selväksi, mistä tulee
yksikamarinen eduskunta, astiankuivauskaappi, ilmaiset kouluateriat, xylitolipurkka, sauvakävely
ja kuivakäymälä. Kirjaan valitut
innovaatiot edistävät kansalaisten
ja sukupuolten tasa-arvoa, yleistä
turvallisuutta, tasapainoista elämää ja hyvinvointia. Hupaisaa ja
opettavaista luettavaa!

Kuluttaja -lehti vertailee kuivakäymälöitä

Multaa omasta takaa
Kuluttaja -lehti 2/2008 sisältää kuuden sivun päivitetyn markkinakatsauksen kuivakäymälätarjontaan.
Käymäläseurankin asiantuntemusta käyttänyt toimittaja Elina Ruhanen aloittaa käytännön
asiatekstillä, testiosuus jakaa huussit sisä- ja ulkokäyttöisiin, koti- ja
mökkihuusseihin.

Pienimuotoinen mutta suuntaaantava testi keskittyy seuraaviin
asioihin: miten toimii, millaista
huoltoa kaipaa, kuivike, jätösten
käsittely, asennus ja mahdollinen
sähkönkulutus. Huomioita seuraavat valmistajan yhteystiedot. Juttu
on luettavissa lehden verkkosivulla, testi harmittavasti ei.

Kompostikäymälät yleisökäytössä
Sandberg, Teemu: Kompostoiva
kuivakäymälä yleisökäytössä
Opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu, ympäristöteknologian koulutusohjelma, 2007.
mituksen alentamiseksi. Joissakin
vesistöissä vaaditaan lisäksi kunnostustoimenpiteitä hyvän tilan
saavuttamiseksi. Olemme siirtymässä vesiensuojelusta yhä enemmän kohti vesienhoitoa, hyvä niin
koska suunta ainakin on oikea.

Jukka Koski-Vähälä
Toiminnanjohtaja
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry.
Lisätietoja: www.vesiensuojelu.fi

KUIVIKE

KULTTUURI

Osana Vanajaveden reitin kehittämishanketta pyrittiin edistämään
vesiensuojelua hankkimalla moderneja, kompostoivia kuivakäymälöitä muutamaan kohteeseen
hankealueella. Kehittämishankkeen
rahoituksella hankittiin neljä kompostoivaa kuivakäymäläyksikköä.
Ne sijaitsevat uimarannalla Lopella, virkistysalueella Kalvolassa ja
Hämeenlinnassa sekä Hausjärvellä
moottoriurheiluradan yhteydessä.
Ennen käymälöiden hankintaakartoitettiin mahdollisia sijoituspaikkoja, yleisökäyttöön soveltuvien kuivakäymälöiden tarjontaa ja
tutustuttiin esimerkkikohteeseen.
Teemu Sandberg teki aiheesta
opinnäytetyön Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmaan. Opinnäyte-

työssä on mallikohdekartoituksen ja
kuivakäymälöiden toimintaperiaatteen lisäksi esitelty lainsäädäntöä.
Työhön sisältyy tietoa käymäläjätteen käsittelyn vaihtoehdoista ja
yleisökäyttöön hankittavan kuivakäymälän kriteereistä. Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa Suomen Ympäristökeskuksen
verkkosivulla.
Yleisökäyttöön hankittavan
kuivakäymälän on oltava muuan
muassa helppokäyttöinen, helposti
huollettava ja kestävä. Sandberg on
opinnäytetyössään arvioinut myös
tyypillisimpiä ongelmia ja niiden
ratkaisuja. Kävijämäärän lisäksi on
hyvä pohtia onko käyttöä ympärivuotisesti. Nämä tiedot auttavat
myös käymälän hoitotoimenpiteiden ajoittamisessa.
Lisätietoa: Sandberg, Teemu. Kompostoiva kuivakäymälä yleisökäytössä
(pdf-tiedosto, 2,9 Mt).
http://www.ymparisto.fi/ (hae > Teemu
Sandberg)

Yhdeksänhenkinen sambialaisryhmä
vierailee Suomessa toukokuussa
Yhdeksänhenkinen sambialaisryhmä Kamoto esiintyy 17.–18.5. Mahdollisuuksien torilla Tampereella,
23.5. Sello-salissa Espoossa ja 24.–

25.5. Maailma kylässä -festivaaleilla
Helsingissä. Muita esityksiä tulee
olemaan muun muassa Helsingissä, Tampereella, Nurmijärvellä ja

KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI ry
SALARAKKAAN HÄÄTÖ
– kiertävän näyttelyn aikataulu

PVM

PAIKKA

OSOITE

ke 5.3.
– to 2.4.

HELSINKI. Suomen ympäristökeskus

audit. aula, 1 krs.
arkisin
Mechelininkatu 34 a, klo
00250 HELSINKI
9-16

www.ymparisto.ﬁ

Asiakaspalvelu,
katutaso, Helsinginkatu 24, 00510
HELSINKI

ma
– pe
8.15-16

www.hel.
ﬁ/ymk/
asiakaspalvelu

www.
espoo.ﬁ

HELSINKI. Helma 7.4.
singin kaupungin
– pe 2.5.
Ympäristökeskus

AUKI

ke 7.5.
– su 1.6.

ESPOO. Espoon
Elfvikintie 4
kaupungin Luonto02600 ESPOO
talo Villa Elfvik

ma
– pe
9–16
la - su
10–16

la 7.6.
–su
29.6.

KORPPOO/KORPO. Saaristokeskus
Korpoström,
Skärgårdscentrum
Korpoström

joka
päivä
10-20

pe 11.7.
–su
10.8.

VAASA. Vaasan
kaupungin kirjasto

LAHTI. Lahden
ke 13.8.
seudun ympäristö–to 28.8.
palvelut

Korpoström
21710 KORPPOO

JÄRVENPÄÄ.
Paikka vielä avoin

ti
16.9.–ti
28.10.

PORVOO. Porvoon
Kaivokatu 40
museo / Luonnonhistoriallinen
06100 Porvoo
museo

ti 4.11.
–to
20.11.

TAMPERE.
Ympäristötietokeskus Moreenia

ti 2.12.
–pe 9.1.

TURKU. VarsinaisSuomen agendatoi- Vanha Suurtori 7
misto

3. kansainvälinen
kuivakäymäläkonferenssi
3rd International
Dry Toilet
Conference

23.–26.8.
2009
Tampere
Finland
www.huussi.net
www.drytoilet.org

www.skargardscentret.ﬁ/

Ympäristöpalvelupiste

ma 1.9.
–su
14.9.

DT 2009

WWW

kokoustila, Satakunnankatu 13 b, patosilta 33100 Tampere

ti 10-15
ke - to
10-18

www.
tampere.
ﬁ/ekokumppanit/moreenia/index.html

Keuruulla.
Ulkoministeriö rahoittaa sambialaisen Kamoto -ryhmän Suomen
-vierailua ja YK:n 2008 teemavuoden

sanitaatiotiedotusta. Sari Huuhtanen Käymäläseura Huussista on ollut yhteydessä ryhmään ja tavannut
vieraat Sambiassa maaliskuussa.

7

Pyhäjoen Puu Oy
Puh. (040) 533 8438
myynti@naturalli.ﬁ

Olemme mukana OMA MÖKKI 2008
-messuilla osastoilla 6m29, 6n4
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Muovitekniikka Oy
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www.europlast.fi
EuroMakki
Pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen kompostikäymälä. Helppo asentaa myös vanhoihin ulkokäymälöihin.
Käymäläelementti on valmistettu kierrätettävästä HDmuovisekoitteesta. Se kestää vaihtelevissa sääolosuhteissa
hapertumatta.
Oikein hoidettuna EuroMakki kompostikäymälä on hajuton. Kiinteä jäte maadutetaan ripottelemalla kourallinen
kuiviketta joka käyttökerran jälkeen lieriöön. Kuivike kompostoi käymäläjätteen nopeasti ja estää hajun muodostomisen. Iso turpeellia täytettävä pohja-allas haihduttaa
nesteet tehokkaasti.
EuroMakissa käytetään vain kuiviketta, ei mitään kemikaaleja tai kalkkia. Siksi lopputuloksena on maanparannukseen sopiva multa.
Tilavan säiliön ansiosta EuroMakin tyhjennysväli on
normaalissa perhekäytössä pitkä. Säiliö tyhjennetään
korkeintaan kerran vuodessa, mieluiten keväällä, kun
komposti on talven jäljiltä. Jäte on jatkokompostoitava
ennen käyttöä.
Tyytyväisiä käyttäjiä jo 40 vuotta!
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