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Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2009

Mia O´Neill

Kuivakäymälät
mökkimessujen
Huussikorttelissa
Käymäläseura Huussi ry kokoaa jälleen kuivakäymälöiden valmistajat
ja maahantuojat yhteen Huussikortteliin maaliskuun lopussa Helsingissä järjestettäville OmaMökki -messuille.
Osastolle löytää helposti, korkealla korttelin osastojen päällä kohoaa kutsuva Huussikortteli -banderolli. Huussikortteli näkyy heti
osastolle 5 tullessa suoraan edessä. Tule tutustumaan, mukana on
ennätysmäärä laitteita ja todella monta uutuutta.
Sivu 2

DRY
TOILET
2009
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Tampere 12.–15.8.2009

Eduskunnalle
huussivalistusta
Käymäläseura Huussi ry järjesti eduskunnan globaaliryhmän kanssa
vesi- ja sanitaatiopäivän helmikuussa. Tapahtuman avasi globaaliryhmän puheenjohtaja Jutta Urpilainen.
Tilaisuudessa todettiin, että investointi kehitysmaiden vesihuoltoon maksaa itsensä 3–60 -kertaisesti takaisin muun muassa
vähentyneinä sairauksina ja terveydenhuoltokustannuksina sekä
tuottavuuden paranemisena.
Käymäläseura Huussi ry lahjoitti tilaisuuden yhteydessä valtionvarainministeri Jyrki Kataiselle huussin Sambiasta.
Sivu 3
Juha Auramo

Näkymä elämästä Madimban alueelta Lusakasta. Etenkin sadekaudella teille tulviva vesi on suuri terveyshaitta.

Sanitaation skandaali
Käymäläseura Huussi ry järjestää
yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja
Tampereen ammattikorkeakoulun
kanssa elokuussa 2009 jo kolmannen kansainvälisen kuivakäymäläkonferenssin.
Edelliset konferenssit järjestettiin vuosina 2003 ja 2006. Tällä
kertaa tapahtumapaikkana on

Proper sanitation is more important than independance”
(Kunnollinen sanitaatio on tärkeämpää kuin itsenäistyminen)
Mahatma Gandhi
Tampereen teknillinen yliopisto,
TTY.
YK:n kansainvälisen sanitaation
teemavuoden 2008 aikana on ollut
runsaammin aiheeseen liittyviä ta-

pahtumia ja seminaareja sekä Suomessa että kaikkialla maailmassa.
Puhutaan sanitaation skandaalista, onhan maailmassa edelleen
noin 2,6 miljardia ihmistä vailla

Haja-alueen jätevesihuollon asiantuntijaliike
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kunnollista käymälää. YK:n vuosituhattavoitteisiin lukeutuu tämän
luvun puolittaminen vuoteen 2015
mennessä. Tavoitteen toteuttamisessa ollaan kuitenkin jäljessä. Tähän saakka kunnollisiin käymäläratkaisuihin on kiinnitetty aivan
liian vähän huomiota.
Sivu 3

Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki
Ankkuritie 2, 21590 Karuna

Tel 0400 912 111
Tel 0400 912 111
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Raini Kiukas (oikealla), Sari Huuhtanen (keskellä) ja muut Käymäläseura
Huussi ry:n asiantuntijat veivät kuivakäymälätietoutta eduskuntaan.

YMPÄRISTÖ
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...BioBox puhdistamo..
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Mukavuudet ympäristöystävällisesti loma-asunnolle, kesämökille.. sisätilaan, ulkorakennukseen..
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PÄÄKIRJOITUS

Käymäläseura Huussi ry:n mittavin
ponnistus tänä vuonna on kolmas
kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi – 3rd International Dry
Toilet Conference eli DT 2009, joka
järjestetään 12.–15.8.2009.
Tällä kertaa tapahtumapaikkana on Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), joka on keskeinen
yhteistyökumppani erityisesti
konferenssin tieteellisessä osuudessa. Mukana järjestelyissä on
edellisten konferenssien tapaan
myös Tampereen ammattikorkeakoulu.
Edellisten, vuosina 2003 ja
2006 järjestettyjen konferenssien
perusteella odotamme kahtasataa
osallistujaa vähintään kolmestakymmenestä maasta. Järjestelytoimikunnalle lähetettyjen esitelmäehdotusten suuri määrä vahvistaa
uskoamme siitä, että osallistujia
on tulossa vähintään edelliskertojen tapaan.
DT 2009 konferenssin yhteydessä järjestetään TTY:llä torstaina 13.8.2009 koko päivän kestävä
suomenkielinen seminaari, jossa
esitellään kokemuksia ja ajankohtaista tietoa kuivakäymälöistä ja
niiden käytöstä Suomen olosuhteissa. Tapahtumaan liittyy samoissa tiloissa oleva näyttely, jossa alan yritykset ja laitevalmistajat
esittelevät uusimpia tuotteitaan.
Kiristyneet vaatimukset viemäriverkostojen ulkopuolella olevien
kiinteistöjen jätevesien käsittelystä
astuvat voimaan 1.1.2014 (asetus
N:o 542/2003). Perinteinen sakokaivokäsittely ei enää riitä.
Viemäriverkostojen laajentamisella haja-asutusalueille ei
ongelmaa voida ratkaista, vaikka
viime vuosina onkin maaseudulle

perustettu entistä enemmän vesiosuuskuntia, jotka rakentavat
myös viemäriverkon. Jätevesien
käsittely jää siis edelleen kiinteistökohtaisen ratkaisun varaan.
Asumisen jätevesikuormituksesta ratkaiseva osuus johtuu
vesivessoista. Jos WC korvataan
kuivakäymälällä, niin asetuksen
vaatimukset typen poiston osalta täyttyvät kirkkaasti ja fosforin
poiston osalta miltei. Muille jätevesille riittää tällöin huomattavasti yksinkertaisempi ja halvempi
puhdistusjärjestely.
Yhtenä ongelmana meillä on se,
että kuivakäymälä sisätiloissa on
edelleen outo lintu. Talosuunnittelijoilla ja rakennustarkastajilla
ei ole kokemusta. Ihmisillä on ennakkoluuloja. Käymäläseura Huussi
ry pyrkii selventämään tilannetta
ja lieventämään ennakkoluuloja
hankkeella ”huussi muuttaa sisälle”, josta kuullaan muun muassa
DT 2009 konferenssin suomenkielisessä seminaarissa.

Pekka E. Pietilä
Käymäläseura Huussi ry:n
puheenjohtaja

Mökkimessujen Huussikortteli
Käymäläseura Huussi ry on jo
pari kertaa koonnut jäsenyrityksistään kuivakäymälöiden
valmistajat ja maahantuojat
yhteen Huussikortteliin Helsingin OmaMökki -messuilla.
Huussikorttelista saatu
palaute on ollut todella kannustavaa ja innostavaa. Osasto
on kuulunut kävijöiden suosikkeihin ja myös esittelijät
ovat olleet tyytyväisiä. Aikaa
säästyy kun kaikki löytyy sieltä

samasta korttelista.
Käymäläseura Huussi ry:n
omasta neuvontapisteestä saa
tietoa, kokemuksia ja näkemyksiä kuivakäymälöistä sisällä
ja ulkona sekä käymäläjätteen
käsittelystä. Voit hankkia kirjallisuutta asian tiimoilta. Myös
YK:n sanitaatiovuoden 2008
Kiertonäyttely Salarakkaan häätö on esillä Huussikorttelissa.
Tapaamisiin Huussikorttelissa
26.–29.3.2009 osastolla 5 (5h21).

Kuivakäymäläalan ratkaisut on koottu mökkimessujen Huussikortteliin.

Käymäläseura Huussi ry:n tapahtumia 2009:
13.–15.2. Jätevesikortteli, Asta
rakentaja -messut, Tampere
25.2. Sanitaatiopäivä, eduskunta
26.–29.3. Huussikortteli, OmaMökki -messut, Helsingin Messukeskus
31.3. Yhdistyksen kevätvuosikokous, Turku
26.–17.5. Mahdollisuuksien tori,
Tampere
23.–24.5. Maailma kylässä -festivaalit, Helsinki
5.6. Huussiteko -palkinto

12.–15.8. Dry Toilet 2009 -konferenssi (englanninkielinen) Tampereen teknillisellä yliopistolla
13.8. Huussi muuttaa sisälle -seminaari DT2009 -konferenssin
yhteydessä (ohjelma viereisellä
sivulla)
13.–14.8. Kuivakäymälänäyttely
(maksuton yleisölle) DT2009 konferenssin yhteydessä
19.11. Maailman käymäläpäivä,
yhdistyksen syysvuosikokous,
Tampere

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

Yhdistyksen yhteystiedot

Pekka Pietilä, puheenjohtaja
vanhempi tutkija, Tampereen teknillinen
yliopisto, bio- ja ympäristötekniikan laitos,
pekka.e.pietila@tut.fi
Toimistosihteeri: Minna Paavola,
p. 050-301 2539, toimisto@huussi.net
Messut: Raini Kiukas,
p. 040-829 3488, sihteeri@huussi.net

DT2009 -konferenssi: Tittiina Repka,
p. 050-375 6980, secretary@drytoilet.org
Sambia- ja Swazimaa -projektit:
Sari Huuhtanen, p. 0500 953 357,
sambia@huussi.net
Karjala-projekti: Susanna Pakula,
p. 050 371 1051,
karjala@huussi.net

Parhaat saavat talikosta:

Patakukko
Tilausravintola ja kesäkahvila Patakukko sijaitsee 3,5 kilometrin päässä
Kirkkonummen keskustasta.
Patakukko tarjoaa viihtyisät
puitteet niin pieniin kuin suuriinkin yritystilaisuuksiin ja perhejuhliin. Tilaa on noin sadalle
henkilölle. Tarjoiluista vastaa Pitopalvelu Patakukko 14 vuoden
kokemuksella. Juhlatilaan kuuluu
uusi ja tyylikäs käymälätila, jossa
on kaksi miesten, kaksi naisten ja
yksi inva-kuivakäymälä.
Ravintoloitsija Ari Aaltonen
Patakukosta sai Vuoden Huussiteko
-palkinnon, Kultainen talikko 2008
-palkinnon.
– Oli ilo saada talikosta. Tuntui
siltä, että olen tehnyt jotain suurta
valitsemalla tällaisen ratkaisun wcongelmaan paikkaan, josta jätettä
tulee suhteellisen paljon.
Aaltonen myöntää, että tunnustus tuli yllätyksenä. Talikon myötä
hän sai nauttia myönteisestä julkisuudesta. YLE oli luovutuspäivänä
paikalla haastattelemassa palkittua
radioon. Lisäksi Patakukon käymäläratkaisusta tehtiin television
huussiohjelmaan pätkä, joka esitetään keväällä 2009.
Missä Kultainen Talikko on?
– Kultainen Talikko löysi heti paiLÄHETÄ EHDOTUS
VUODEN 2009 HUUSSITEOSTA:
toimisto@huussi.net

Kultaisella talikolla palkitut:
2008 Ari Aaltonen, Patakukko
2007 Jukka Lindroos, Pikku Vihreä Oy
2006 Ulkoasiainministeriö
2005 Tampereen ammattikorkeakoulu
2004 Työtehoseura, tutkija Sirkka Malkki
2003 Västanfjärdin kunta
2002 Metsähallituksen makkitiimi

kan käymäläsiiven eteisaulasta, jossa ihmiset ovat saaneet sitä ihmetellä.
Mitä kuivakäymälälle kuuluu?
– Se toimii erinomaisesti ilman
minkäänlaisia ongelmia ja hajuja!
Miten asiakkaat ovat suhtautuneet?
– Asiakkaat ovat olleet positiivisesti yllättyneitä. Ainoat kummastuneet kommentit on kuultu
eläkeläisiltä, jotka eivät ole ymmärtäneet toimintaperiaatetta. He ovat
ihmetelleet, miksi ei ole rakennettu
perinteistä vesivessaa, koska vettä
kuitenkin on käytettävissä. Kuivakäymälät ovat heidän mielestään
mökkiratkaisuja.
Mitä uutta kuuluu?
– Mukavinta on se, kuinka ihmiset ajattelevat nykyään luontomme
puolesta ja yrittävät laittaa kortensa kekoon. Varsinkin palkinnon
jälkeen tuli paljon puhetta ja kyselyitä miksi ja miten on rakennettu.
Olen saanut puhua kuivakäymälän
puolesta ja rikkoa ikäviä mielikuvia huussista.
Haluatko lähettää talikon tiimoilta terveisiä?

– Olkaa rohkeita ja edelläkävijöitä tämän asian suhteen, jolla me ihmiset hoidamme elämän perusasioita. Me täällä Suomessa elämme
ylellistä elämää, monessa muussa
maailman kolkassa käymäläasiat
ovat iljettävällä tolalla. On hienoa,

Käymäläseura Huussi ry järjesti eduskunnan globaaliryhmän
kanssa vesi- ja sanitaatiopäivän
25. helmikuuta.
Tapahtuman avasi globaaliryhmän puheenjohtaja Jutta Urpilainen.
– Suomalaiset pitävät vesi- ja sanitaatiopalveluita itsestäänselvyytenä. Harva tietää, että esimerkiksi
kaksi kolmesta lapsesta maailmassa
syntyy sanitaatiopalveluiden ulkopuolella, tai että puolet maailman
sairaalapaikoista täyttyy potilaista, joilla on huonon veden ja käymälöiden puutteen takia leviäviä
sairauksia, Juttu Urpilainen totesi
avauspuheenvuorossaan.
Päivän aikana jaettiin tietoja maailman vesi- ja sanitaatiotilanteesta.
Mukana oli sekä kansalaisjärjestöjä
että vesi- ja sanitaatiosektoriin liittyvää opetusta ja tutkimusta tekeviä oppilaitoksia.
Alustuksessaan professori Riku
Vahala Teknillisestä korkeakoulusta muistutti siitä, miten tärkeää
on tehostaa nimenomaan vesi- ja
sanitaatioasioiden parantamista
kehitysmaissa.
– Investointi kehitysmaiden vesihuoltoon maksaa itsensä 3–60 kertaisesti takaisin muun muassa
vähentyneinä sairauksina ja terveydenhuoltokustannuksina sekä
tuottavuuden paranemisena.

Eduskuntaryhmien edustajille
esitettiin Käymäläseura Huussi ry:n
vetoomus, jossa toivottiin kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämistä kohti tavoitetta, 0,7 prosenttia
kansantulosta, sekä varojen kohdistamista erityisesti turvaamaan
vesi- ja sanitaatiohuoltoa.

Muun muassa kansanedustajat Janina Anderson (etualalla), ”Veltto” Virtanen, Sirpa Asko-Seljavaara ja Satu Taiveaho saivat rautaisannoksen huussitietoutta.
Vetoomusta vastaanottamassa
oli edustaja jokaisesta eduskuntaryhmästä.
Edustajat totesivat vastauspuheenvuoroissaan pitävänsä kehitysyhteystyötä tärkeänä ja kannattavansa kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattamista.
– Tavoite lähestyy myös taloustaantuman vuoksi, sillä bruttokansantuotteen laskiessa myös
määrärahojen prosentuaalinen
osuus kasvaa, totesi kansanedustaja Sirpa Asko-Seljavaara.

Ministeri Kataiselle
huussi Sambiasta
Käymäläseura Huussi ry lahjoitti
tilaisuuden yhteydessä valtionvarainministeri Jyrki Kataiselle
huussin Sambiasta osana Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen
(KEPA) Toivo tulee talkoisiin -kampanjaa. Lahjan vastaanotti ministeri Kataisen eduskunta-avustaja
Hannamiina Tanninen.
– Lahjalla yksi Sambian koululainen saa mahdollisuuden käyttää

että Talikko -palkinto jaetaan ja se
tuo esille käytännön ekologisuutta
nykypäivän ihmisille. Nämä asiat
eivät ole ylivoimaisia.

500 litraa virtsaa. Normaalisti
virtsa on puhdasta eli siinä ei ole
bakteereita tai viruksia. Vähäisiä
bakteerimääriä toki esiintyy, lähinnä virtsatien suulla. Bakteeritai viruspitoisuus ei ole erityisen
suuri ongelma. Virtsan säilyttäminen vähintään puolen vuoden ajan
nostaa nesteen pH-arvoa jolloin
happamuus tappaa bakteerit.
Ravinteikas virtsa on oivaa
lannoitetta. Suurin osa ravinteista tulee ulos juuri virtsassa, 82 %
typestä, 48 % fosforista ja 63 % kaliumista. Kasvien kannalta niiden
keskinäinen suhde on juuri oikea ja
helposti hyödyksi käytettävä. Jotta
typpi ei muuntuisi pahanhajuiseksi
ammoniakiksi, virtsatankin tulee
olla tiivis ja kaivettu maahan, menettely hillitsee bakteerikasvua.
Virtsan erottelu johtaa siihen, että
jäljelle jäävä jätevesi sisältää hyvin
vähän kasviravinteita. Systeemi
säästää vettä, koska erottelussa vähäinen vesimäärä 1–2 desiä riittää
huuhtomaan virtsan säiliöön, kun
vessanvetämisen kuluttaa 8–12 litraa vettä.
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Koeviljely
Koeviljely tehtiin Kuopion yliopiston ja tohtori Helvi HeinonenTanskin kanssa yhteistyössä. Avomaan kurkku, peruna ja kaali kasvatettiin ihmisvirtsan avulla, ja sitä
verrattiin perinteiseen lannoituksen. Virtsaa ruiskutettiin kasveille
kolme kertaa kasvukauden aikana.
”Amazon” -perunaa kasteltiin
Västanfjärdin ihmisten virtsalla.
Tuloksia vertailtiin tavanomaiselle
mineraalilannoituksella tuotettuun
kasvuerään. Kasvien hygieeninen
laatu tutkittiin, eikä mistään kasvierästä, ei virtsalla eikä perinteisellä
lannoitteella tuotetuista käytetyillä
välineillä pystytty toteamaan jälkeäkään suolistobakteereista (somaattiset kolifagit, ulosteperäiset
koliformiset bakteerit, enterokokit
ja ulosteklosridit). Kurkkuja maistettiin.
Aluksi kasvutulos näytti hyvin
samanlaiselta. Kasvukauden lopulla elokuussa erityisesti ihmisvirtsalla lannoitetut kurkut villiintyivät hurjaan tuottavuuteen. Koska

Käymäläseura Huussi ry
vuonna 2002 perustettu
poliittisesti sitoutumaton
kansalaisjärjestö
kotipaikka Tampere, toimialue koko maailma
jäseniä noin 400, mm. yrityksiä, kuivakäymälätekniikan asiantuntijoita, oppilaitoksia ja kuivakäymälöiden

käyttäjiä
edistää kuivasanitaatiota
ja ravinnekiertoa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin
kerää ja jakaa tietoa kuivasanitaatiosta ja tukee osaltaan
kuivasanitaatiotekniikan
kehitystyötä
tekee tunnetuksi vedettömiä

käymälöitä ja niiden merkitystä pohja- ja pintavesien
suojelulle sekä asianmukaista lannoituskäyttöä
edistää kuivasanitaation
käyttöä tiedottamalla, tutkimalla, selvittämällä, antamalla lausuntoja ja pitämällä
esitelmiä

ammattikorkeakoulu, Tampereen
teknillinen yliopisto, Tekniikka
Elämää palvelemaan (TEP), Turun
ammattikorkeakoulu ja WaterFinns
ry.
Lisätietoja ja yhteydenotot:
Projektikoordinaattori Sari Huuhtanen, p. 0500 953 357
sambia@huussi.net
Toivo tulee talkoisiin -kampanja:
www.globbarit.fi/tempaukset/toivo_tulee_talkoisiin

OmaMökki -messuyleisö pääsee
tutustumaan Salarakkaan häätö kiertonäyttelyyn 26.–29.3. Helsingissä.
Salarakkaan häätö -kiertonäyttely on osa YK:n sanitaation 2008
teemavuotta Suomessa.
Vuoden kiertänyt näyttely avattiin juhlallisesti 5.3.2008 Suomen
ympäristökeskuksessa ja se on
tilattavissa. Näyttelyn suojelijana
toimii ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.
Näyttelyn toteutuksesta vastaa
kuvataiteilija Tiina Poutanen.
Näyttely jakaa tietoa käymälöistä, jätevesistä ja puutteellisen
sanitaation seurauksista taiteen ja
huumorin keinoin. Fimus ja Urea
Tuotoksen avioliitto saa kohtalokkaan käänteen Vita Aquan virrattua kuvioihin. Salarakkaan häätö
on kertomus myös vedestä: vesi vie
janon, se virkistää ja puhdistaa.
Kiertonäyttely koostuu kahdeksasta pystyssä seisovasta näyttelyrakenteesta. Yksi esittelee näyttelyä
ja sen tarkoitusta, toinen sisältää aiheeseen liittyvää materiaalia, loput
kuusi muodostavat tarinan. Kiertonäyttelyn vuokralle ottaja vastaa
kuljetuksesta, näyttelyn vakuuttamisesta ja valvonnasta. Vuokrahinta sovitaan aina erikseen.
Käymäläseura Huussi ry tiedottaa
näyttelyn liikkeistä verkkosivuillaan, ja toivoo, että sen ilmaista esitemateriaalia on näyttelyn ohessa
aina saatavilla.
Lisätietoja: Minna Paavola
Käymäläseura Huussi ry.
toimisto@huussi.net
p. 050 301 2539
Tiina Paju

Suomi-päivän ohjelma:

Lisätietoja: www.patakukko.fi
Ari Aaltonen, p. 010 836 4100

koealat olivat pieniä, voidaan todeta vain, että virtsalla kasvaa avomaankurkkuja siinä missä mineraalilannoituksellakin. Tulokset perunalla ja kaalilla olivat samanlaiset.
Tutkimuksen tulos on yksiselitteisesti se, että virtsa pitäisi erotella
muusta jätevedestä, jotta se ei kuormittaisi ravinteilla puhdistusprosessia vaan olisi käytettävissä hyödyksi viljelykasvien tuotannossa.
Virtsanerottelu on varsin helppo
toteuttaa. Virtsan palauttaminen
mahdollisimman suoraan kasvinviljelyn kautta ravinnekiertoon on
hyödyllinen ja toimiva mahdollisuus.
Lisätutkimus on tarpeen sen selvittämiseksi mitkä kasvit hyötyvät
eniten virtsalannoituksesta. Lisäksi olisi selvitettävä vaikuttavatko
lääke- ja hormonijäämät kasveihin,
joita käytetään ihmisten tai eläinravinnoksi. Huoletta voi suositella,
että kesämökillä eroteltu virtsa käytetään kukkapenkkien, nurmikon ja
pensaiden kasteluun ilman vähäisintäkään bakteeri-infektioriskiä.
Annalena Sjöblom

asianmukaista käymälää. Näin hän
voi keskittyä koulunkäyntiin, pysyy terveempänä ja rakentaa itselleen parempaa tulevaisuutta. Kunnon käymälä edesauttaa erityisesti
tyttöjen koulunkäyntiä, todettiin
ministeri Kataisen lahjakirjeessä.
Mukana tilaisuudessa olivat
Hämeen Ammattikorkeakoulu,
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus
(KEPA), Kestävä Tulevaisuus ry,
Käymäläseura Huussi ry, Suomen
UNICEF, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry, Tampereen

Salarakkaan
häätö -kiertonäyttely
tilattavissa

Maria Notley

Huussi pyrkii sisälle
Kansainvälisen konferenssin rinnalla pidetään Suomi-päivä torstaina 13.8.2009.
Päivän teemana on kuivakäymälän rakentaminen sisälle niin vakituisiin asuntoihin kuin vapaa-ajan
asuntoihinkin.
Aluksi proﬁloidaan kuivakäymälän käyttäjä/ostaja. Päivän mittaan
perehdytään asioihin, jotka tulee
ottaa huomioon, kun laitetaan kuivakäymälä sisätiloihin, vakinaisiin
tai loma-asuntoihin: sisätiloihin sopivat laitteet, poisto- ja korvausilman järjestäminen, käymäläjätteen
poisto ja jatkokäsittely.

Virtsanerottelu, osa ravinnekiertoa
Virtsassa on runsaasti typpeä ja lisäksi fosforia ja kaliumia. Lyhyesti
sanottuna, virtsassa on kivennäisja hivenaineita, joita kasvit käyttävät. Raskasmetalleja taas on hyvin
vähän.
Kestävän kehityksen ja jätelainsäädännönkin mukaan ihmisvirtsa pitäisi käyttää kasvinviljelyssä.
Virtsaa ei pitäisi sekoittaa muihin
jätevesiin, koska sen käytettävyys
heikkenee. Virtsa soveltuu viljan,
nurmi- ja öljykasvien kasvattamiseen. Puutarhassa sitä voi käyttää
nurmikon ja kukkien kasteluun.
Talousjätevedessä on virtsaa,
kylpy-, tiski- ja pesuvesiä. Viljelyn
kannalta kiinnostavat suolat typpi, fosfori ja kalium ovat peräisin
enimmäkseen virtsasta. Virtsaa on
prosentti jäteveden määrästä. Jos se
erotellaan ja käytetään lannoitukseen, tulevat ravinteet uusiokäyttöön. Jäteveteen jää hyvin vähän
ravinteita. Kun vedessä on vähemmän mineraaleja, suuretkin jätevesimäärät ovat helpommin puhdistettavissa – ja se on kuitenkin tehtävä.
Henkilö tuottaa vuodessa noin
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Kuivakäymälä – oiva sijoitus!

Vetoomus eduskuntaryhmille

Ari Aaltonen palkittiin Vuoden huussiteosta Kultaisella talikolla.

KUIVIKE

KOTIMAA

Juha Auramo

Huussi
muuttaa sisälle

Käymäläseura
Huussi ry:n toimisto

KOTIMAA

Koululaisia Nairobissa. Kuivakäymälä edistää tasa-arvoa, sillä ilman toimivaa sanitaatiota moni kehitysmaan tyttö ja
nainen ei voisi opiskella tai toimia julkisesti.

DRY TOILET 2009

Kolmas kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi 12.–15.8.2009
DT2009 -konferenssin pääteemana
on sanitaatiovuoden tarkastelu.
Kiinnostaa, miten erityyppiset kuivakäymäläratkaisut mahdollistavat
tavoitteiden saavuttamisen.
Konferenssin painopisteitä ovat
käymälöihin ja käymäläjätösten
käsittelyyn liittyvät terveellisyysja turvallisuuskysymykset. Kuivakäymälöiden tekninen kehitys
-teemaan liittyy jälleen laaja, yleisöllekin avoin kuivakäymälänäyttely konferenssipaikalla.
Pääluennoitsija on tällä kertaa
tulossa Yhdysvalloista: Humanure
-teoksen kirjoittaja Joseph Jenkins!
Muut avauspuheenvuorot tulevat
Meksikosta, Intiasta, Norjasta ja
Saksasta.

Konferenssikutsuun vastasi
määräaikaan mennessä 129 halukasta, joista 50–60 voidaan kutsua
esiintymään luennoitsijana tai posterilla. Konferenssiohjelma tarkentuu parhaillaan.
Yllättävät sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset kysymykset
voivat osoittautua kuivasanitaation
rakentamisen ja käytön haasteiksi
– tai olla osa ratkaisua.
– Tapaamme ja kuulemme ihmisiä Suomen Nepalin hankkeista, Turun ammattikorkeakoulun
ja KHS ry:n yhteisestä Swazimaan
hankkeesta ja yhdistyksen Sambian hankkeista ja TAMKin Etiopia
-projektista, konferenssisihteeri
Tittiina Repka iloitsee.

– Naisia on tulossa kehitysmaista
ja myös Moldovasta, Tadzikistanista ja Kazakstanista, sekä WECF:n
(Women in Europe for a Common
Future) hankkeista eri puolilta
maailmaa. Oikeus käyttää asianmukaista käymälää antaa tytöille
ja naisille mahdollisuuden opiskella ja toimia julkisesti. Monissa
maissa hygienia-asiat ovat naisten
vastuulla, siksi sukupuolikysymys
on teema DT -konferenssissa, Repka kertoo.
Lisätietoa: Konferenssisihteeri
Tittiina Repka p. 050 3756980
secretary2009@drytoilet.org
Ilmoittautuminen:
www.drytoilet.org/dt2009

Päivän toinen aihe on luontopolkujen ja luonnonsuojelualueiden
käymäläratkaisut ja käymäläjätteen käsitteleminen näillä erityisillä
alueilla.
Kumpaakin teemaa käsitellään
kokemusten ja esimerkkien sekä
laitekohtaisten esittelyjen kautta.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.huussi.net
Raini Kiukas p. 040 829 3488
sihteeri@huussi.net
– varhaisen ilmoittautujan etu 1.6.
saakka, huom. jäsen- ja opiskelijaalennukset.

HUUSSI MUUTTAA SISÄLLE
Kuivakäymälä -seminaari 13.8.2009 Tampereen teknillisellä yliopistolla
Ohjelma:
9.00 Tervetuloa Raini Kiukas, KSH hallituksen jäsen
9.15 Arvot ja asenteet vai raha ohjaa kuivakäymälän ostoa, valtiotieteen
ylioppilas Pia Engström
9.40 Miten sujuu työmaalla, kuivakäymälä alusta asti mukana, ympäristökonsultti, tekn. lis. Raimo Lilja, Ekoleima Ay
10.00 Minäkin halusin huussin sisälle,
ympäristösuunnittelija Sari Hautakangas, vanhan villan korjaaja
10.40 Mitä huomioitava, kun huussi muuttaa sisälle, uuden kirjan esittely,
ympäristötekniikan insinööri AMK Minna Paavola, KSH
11.15 Kompostoin ja käytän, tietokirjailija Ulla Lehtonen
Ruokailu ja tutustumien DT2009 kuivakäymälänäyttelyyn
13.15 Asenna ja käytä oikein -teema, yhdistyksen yritysjäsenten puheenvuorot
Biolan Oy , Kaj Paavola,
DT -keskus Kuivakäymälä, Raini Kiukas
Ekolet Oy, Matti Ylösjoki
Insinööritoimisto Niemelin, Tarja Niemelin
Pikkuvihreä Oy, Jukka Lindroos
Raita Environment, Ilkka Raita
Sunwind Oy, Jonne Holmberg
Suomen Clivus Oy, Marcus Österberg
Tuli-Sähkö Oy, Kalevi Tuli
14.30 Rakennustarkastajien kommentteja sisäkuivakäymälöihin,
DI Pekka Österlund
15.30 Yleisökäymälät luonnonsuojelualeilla, tilanne ja parannusehdotuksia
ympäristöinsinööri AMK Leena Mehtätalo
16.00 Tervehdys YM:n hajajätevesityöryhmältä,
hallitusneuvos Ulla Kaarikivi-Laine, ympäristöministeriö

Jätevesiviikko 20.–26.4.

Vauhtia jätevesien hyvään
käsittelyyn
Jätevesiviikkoa vietetään haja-asutusalueiden jätevesien hyvän käsittelyn edistämiseksi. Tavoitteena on
keskittää viikolle mahdollisimman
paljon aiheeseen liittyvää viestintää ja neuvontaa.
Mukana viikolla ovat muun
muassa ympäristöministeriö,
Suomen ympäristökeskus, alueellisia ympäristökeskuksia, maa- ja
metsätalousministeriö, Suomen
vesiensuojeluyhdistysten liitto ry
ja sen alueelliset vesiensuojeluyhdistykset, Omakotiliitto, Muoviteollisuus ry sekä Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry.
Jätevesiviikko järjestetään 20.–
26.4.2009. Kevät sopii jätevesiviestintään. Kansalaisten mielenkiinto
oman kiinteistön kunnostamiseen
ja myös vesien tilaan heräilee.
Toimijat järjestävät koulutus- ja
neuvontatilaisuuksia, järjestelmien asennusnäytöksiä ja aiheeseen
liittyvän materiaalin jakelua. Neuvonta tavoittaa, kun se keskitetään
samaan ajankohtaan! Ympäristöministeriö toivoo, että viikon viettäjät
ilmoittaisivat osallistumisestaan
viikon viettämiseen.
Jätevesiviikon sivuilta www.ymparisto.ﬁ/jatevesiviikko löytyy muun
muassa julistepohjia, kuvitusta,
kalvopaketti haja-asutuksen jätevesistä ja huoneentaulu -esite jätevesijärjestelmän tehostamiseksi.
Lisätietoja:
tiedottaja Ulla Ahonen, ympäristöministeriö, p. 050 524 5269
ulla.ahonen@ymparisto.fi

KUIVIKE
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Sambian
sanitaatiohaasteet

Jossakin
Zambiassa…
Antti Hannila piti blogia keväällä 2008 Afrikan matkasta, jolla teki myös lopputyönsä kenttäosuuden.
Osan ajasta hän vietti Käymäläseura Huussi ry:n Sambia
-hankkeen kenttätyössä Kalokossa.
Lue lisää: http://zambiantti.blogspot.com

Viime vuonna 174 000 retkeilijää tutustui Nuuksion
kansallispuistoon ja sen kuivakäymälöihin.
– Pohjavesialueella kunnallistekniikan ulottumattomissa kuivakäymälät ovat ainoa järkevä ratkaisu,
puistonhoitaja Antti Raita sanoo.
Vihdin, Espoon ja Kirkkonummen alueille levittäytyvä Nuuksion kansallispuisto on monelle retkeilijälle
portti kuivakäymälöiden maailmaan. Puiston alueella on parikymmentä kuivakäymälää, joita kävijät
osaavat puistonhoitaja Antti Raidan mukaan käyttää
kohtuullisen hyvin.
– Etenkin länsimaiset vierailijat osaavat käyttää
huusseja. Esimerkiksi aasialaisilla on tietysti hiukan
erilainen vessakulttuuri. Yleisin huussirike on kuivikkeen laittamatta jättäminen.

jatkokompostista kompostointilaitokselle.

Kuin varta vasten suunniteltu
Puistonhoitaja on ollut tyytyväinen toukokuusta asti
koekäytössä olleisiin Populett -käymälöihin.
Metsähallitus on jo tilannut lisää Populetteja, joilla
korvataan liian pienet ja herkästi rikkoutuvat 120litraiset käymälät.
Populetit sopivat Metsähallituksen käyttöön, onhan ne suunniteltu yhteistyössä Metsähallituksen
ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Suunnittelussa
huomioitiin se, että koko kompostisäiliön voi tarvittaessa vaihtaa uuteen tyhjennysvaiheessa. Jäte voi jäädä
säiliöön kompostoitumaan tai se voidaan kuljettaa

Toimiva huolto on tärkeä

Vuoden 2008 viimeisen kuivakäymälän perustukset kaivettiin yhdessä aamupäivässä. Oikealla kapteeni Piet Semono.

Joskus, ruuhkaisimpina päivinä käymälöiden hetkellisesti huono kunto saattaa kirvoittaa kommentteja.
Huoltotarve vaihtelee käymälöiden sijainnin mukaan.
– Noin kolmena päivänä viikossa joko Metsähallituksen omat huoltomiehet tai Nuuksiossa työskentelevät avolaitosvangit kiertävät huolehtimassa
siisteydestä ja seosaineen lisäyksestä.
Käymälöiden sijoittelussa on huomioitu käyttötarve ja huollon helppous. Esimerkiksi takakautta
tyhjennettävät Biolanin Populett -astialliset käymälärakennukset on tien varressa peräseinä tielle päin.
Puiston käymälät tyhjennetään peräkärryn avulla
kompostointilaitokseen. Se on kolmeosastoinen ylhäältä täytettävä rakennus. Ensimmäistä osastoa on
täytetty nyt pari vuotta, ja se alkaa olla puolillaan.
Kompostimullan loppusijoitus ei ole ajankohtaista
vielä moneen vuoteen!
Puiston keskiosan käymälät huolletaan kesäisin
mönkijällä ja talvisin moottorikelkalla. Ne tyhjennetäänkin ensin jatkokompostiin paikanpäällä, ja vasta

Sanitaatioekspertti Futhie Shabangun tehtävänä on levittää hygieniatietoutta ja valvoa uusien
kuivakäymälöiden kuntoa.

Kuivakäymälät nousevat Msunduzan esikaupunkiin
Msunduzan kaupunginosa Swasimaan pääkaupungin
Mbabanen kyljessä näyttää joulukuussa paratiisimaiselta, kun alkaneen toisen sadekauden sateet ovat saaneet
ympäristön vihertymään. Pienet savi- ja tiilitalot nousevat vuorenrinnettä pitkin lähes huipulle saakka ja pihapuutarhoissa kukoistavat maissit, tomaatit ja salaatit.
Vihreyttä ja maisemaa ei kuitenkaan voi syödä,
mikä paljastuu seuraavien kahden viikon aikana,
kun Msunduzan kuivakäymäläprojektia evaluoimaan
tullut suomalaisryhmä tekee lähempää tuttavuutta
kivikkoisten vuoristopolkujen ja Msunduzan asukkaiden kanssa.
Alueella on vuodesta 2007 lähtien toteutettu Swasimaan Pelastusarmeijan ja Käymäläseura Huussin yhteistyönä kuivasanitaatiohanketta, jonka tarkoituksena on
rakentaa alueelle kuivakäymälöitä ja lisätä asukkaiden
hygieniatietämystä. Hanke jatkuu vuoden 2010 loppuun saakka.
– Paikallisten ihmisten ongelmat eivät liity pelkästään
sanitaation puutteeseen, vaan suoranaiseen köyhyy-

teen, toteaa Pelastusarmeijan kapteeni Piet Semono.
Ihmiset eivät siis suinkaan ole piittaamattomia terveydestään, vaikka eivät olekaan suin päin ryntäämässä mukaan uuden käymälän rakentamiseen. Jos
vastakkain on päivittäisen ruuan hankinta ja käymälän
rakentamiseen vaadittavat investoinnit, ei ole vaikea
arvata kumpi saa etusijan.

Käymäläjätteestä kasvimaaksi
Msunduzan tällä hetkellä yleisimmin käytössä oleva
käymälämalli on niin sanottu kuoppakäymälä. Kuoppakäymälän ongelma on sen kertakäyttöisyys. Kun
vähintään kahden metrin syvyiseksi ja noin metrin
levyiseksi kaivettu kuoppa täyttyy, käymälä hylätään
ja lähistölle kaivetaan uusi kuoppa. Pienillä kaupunkitonteilla tila loppuu pian ja lisäksi vaarana on virtsan
imeytyminen pohjavesiin.
Rikkaimmissa talouksissa käytössä on vesivessoja,
mutta myöskään ne eivät sovellu Msunduzaan. Alu-

een viemäröinti ja jätevesien käsittely ovat puutteellisia, joten jätevesisäiliöt voivat tulvia yli ja levittää
taudinaiheuttajia ympäristöön. Lisäksi puhtaan veden
käyttö wc:n huuhteluun on melkoista haaskausta alueella, jossa suurella osalla talouksista ei ole käytössään
puhdasta juomavettä.
Kuivakäymälöille olisi siis tarvetta, mutta ensin
paikalliset asukkaat on saatava ajatukselle myötämielisiksi. Sanitaatio- ja terveyskasvatusta tekemään
on palkattu joukko paikallisia miehiä ja naisia, joiden
tehtävänä on kertoa kuivakäymälöiden rakentamisen
ja käytön hyödyistä.
Sanitaatioeksperttien yhdyshenkilönä toimiva noin
kolmekymppinen perheenäiti Futhie Shabangu on
kuivakäymälähankkeen mallimannekiini. Hän kiertää
reippaasti koulujen päivänavauksissa, kaupunginosien kokouksissa ja kodeissa puhumassa sanitaatioon
liittyvistä asioista.
Kuivakäymälöiden tarjoama maatunut käymäläjäte
tarjoaa ilmaista maanparannusainetta puutarhoille. Tä-

män luulisi olevan melkoinen markkinavaltti Msunduzassa, jossa harrastetaan paljon kotipuutarhaviljelyä.
– Asia ei ole msunduzalaisille ihan näin yksinkertainen, toteaa Futhie Shabangu.
– Ulosteeseen liittyy vielä monia tabuja, joten erityisesti vanhemmille ihmisille ajatus ulosteen käytöstä
viljelyssä tuntuu mahdottomalta. Jos ei ole nähnyt,
missä muodossa maatunut käymäläjäte pellolle levitetään, ajatusta on vaikea omaksua.
Parhaiten asia Futhie Shabangun mielestä etenee
todennäköisesti vasta sitten, kun käytössä on toimivia
kuivakäymälöitä ja niihin liittyviä mallipuutarhoja.
Idean on jo ottanut omakseen joukko nuoria, jotka etsivät työtä ja uusia tulonlähteitä perustamalla omaa
puutarhaa vuoren pengermälle.
Kuivasanitaatioprojekti tukee nuoria lahjoittamalla
heille työkaluja ja siemeniä, jotta työ lähtisi kunnolla
käyttöön. Joskus puutarhan perustaminen voi nimittäin olla vain siemenpussin hinnasta kiinni.
Mari Maasilta

Haja-Karjala kuormittaa
Vuonna 2008 tehtiin kolme hankematkaa VenäjänKarjalaan.
– Ensivierailulla tapasimme yhteistyökumppanit ja
tutustuttiin tutkimusalueisiin. Kaksi tarkastusmatkaa
kohdistui Pajn kylään, Derevjannoen ja Kizhin ulkomuseon alueelle, koordinaattori Susanna Pakula kertoo.
– Työryhmä selvitti juomavedenhankintaa, jätevesi-

en käsittelyä ja käymälöiden ominaisuuksia. Yhteensä
noin 90 kiinteistöä tarkastettiin, useimmat Pajn kylässä.
Juomaveden hankinta on yhteiskaivojen varassa.
– Kaivot on rakennettu betonirenkaista tai puurakenteisia. Kaivolla ei ollut nostoämpäreitä, vaan
kaikki käyttivät omiaan, mikä on hygieniariski. Juomaveden pilaantumisriski on merkittävä puutteelisten
suojavyöhykkeiden vuoksi ja jätevedet heikentävät
juomavetenä käytetyn järviveden laatua. Raakavesi
puhdistettiin yhdessä kohteessa. Viisi taloa Pajssa saa
kunnallisesta vesijohtoverkosta porakaivovettä, joka ei
kuitenkaan sovi juotavaksi. Kizhin saarella myös järvivettä käytettiin juomavetenä, Susanna Pakula tiivistää.
Pajssa kahdeksalla kiinteistöllä oli vesikäymälät,
Kizhillä kuudella. Kuivakäymälöissä joko ei ole säiliöitä tai niitä vaikea tyhjentää. Ilmastointia, nesteen erottelua, kuiviketta ja käsienpesupaikka ei yleensä ole.
Kotitalouksissa käymäläjätettä kompostoitiin.
– Kompostointi on mahdotonta jos ja kun käymäläjätteen seassa on maatumatonta sekajätettä, käymälää
oli puhdistettu kloorilla tai mukana on jätevedet. Osa
likakaivoista tyhjennettiin loka-autolla, mutta on epäselvää minne ne tyhjentävät lastinsa.
– Vain Kizhillä oli yksi jätevesien pienpuhdistamo.
Umpikaivoliete vietiin pois. Jätevedet heitettiin pääsääntöisesti joko puhdistamattomana maastoon tai
käymäläjätteen sekaan.
Susanna Pakula puhui hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuseminaarissa Tampereella 29. tammikuuta. Seminaarin alustukset ovat luettavissa osoitteessa
www.huussi.net/karjala/kuulumisia.html
Susanna Pakula
Project coordinator, Käymäläseura Huussi ry
Lisätietoa ja Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen
käsittely -opas venäjäksi: www.huussi.net/karjala

Uusi hanke edistää kuivakäymälöiden
käyttöä Karjalan tasavallassa
Ympäristöministeriön rahoituksella on vasta alkanut uusi hanke nimeltään Kuivakäymälöiden käytön
edistäminen Karjalan tasavallassa. Kaksi koekäymälää
rakennetaan kesällä, yksi Derevjannoen lasten leirikeskukseen ja yksi Sholtozeron kotimuseoon Prionezskin

piirissä.
Suomalaiset laitevalmistajat Lassila&Tikanoja ja Raita
Environment toimittavat laitteet. Suomalaiset asiantuntijat suunnittelevat toteutuksen, ja Käymäläseura
Huussi ry koordinoi.

siinä pois. Säiliön voi tarvittaessa tyhjentää jäteautolla, ja sen liikuttelu esimerkiksi moottorikelkalla
on mahdollisimman helppoa. Kahvatkin ovat niin
isot, että rukkasilla saa hyvän otteen.
Populett suunniteltiin mahdollisimman monikäyttöiseksi. Kun siltä vaaditaan suurta kapasiteettia, se
voidaan asentaa erottelevaksi, jolloin suurin osa nesteestä johdetaan kompostimassan ohi keräykseen.
Vähäisemmässä käytössä nesteet saavat kostuttaa
kompostia.

Nuuksion Haukkalammelle rakennetaan parhaillaan
uutta kuivakäymäläkompleksia.
– Toistaiseksi reittien lähtöpisteessä on ollut käytössä kaksi Taran käymälää, mutta ruuhkaisimpina
aikoina jonottajia on ollut 40–50, joten lisäkapasiteetti
tulee tarpeeseen, Antti Raita kertoo.
Uuden käymälän alla on betoniset jätesäiliöt, joiden
tyhjentämisväliksi on arvioitu viitisen vuotta. Myös
vessan istuimet valetaan betonista. Kustakin neljästä
istuimesta johtaa suora kuilu säiliöön, jonka pohjalta
suotoneste erotetaan viereiseen umpisäiliöön. Käyttäjien ei tarvitse lisätä kuiviketta, vaan huoltomiehet
hoitavat sen. Monet seikat huollosta selviävät kuitenkin vasta ajan kanssa.
– Tällaista ei ole ennen ollut, mutta käytäntö opettaa, Antti Raita toteaa.
Reetta Hulmi, Biolan

UUSIA TUOTTEITA
Uutta Suomessa: Tuhkaa nyt
myös kaasulla ja dieselillä
EcoJohn SR5 kaasupolttokäymälä SR12 -malli toimii
neste- ja maakaasulla sekä
polttoöljyllä.
Kaasupolttokäymälän valmistus
on aloitettu USA:ssa kuutisen
vuotta sitten ja nyt sitä saa
Suomestakin. Polttava laite
soveltuu sinne, missä vettä ja
sähköä on vähän tai ei ollenkaan, mutta kaasua tai dieseliä
on, esimerkiksi työmailla, leiripaikalla tai veneissä.
SR5-malli on vedestä riippumaton toiletti, joka polttaa
korkeassa kuumuudessa käymäläjätteen ja kuukautissuojat steriiliksi tuhkaksi.
Tuhkan tyhjennysväli on suunnilleen sama aika kuin
11 kilon nestekaasupullon vaihtoväli. Kaasupullo riittää
80–160 käyttökertaan riippuen käyttötavoista.
SR5 toimii nestekaasulla (propaanipohjainen kaasuseos) ja 12 voltin tasavirralla. Aurinkopaneelin tuottama
sähkövirta riittää mainiosti toiletin käyttöön. Maksimivirrankulutus on 0,312 Amph / käyttökerta.
SR5 toiminta aloitetaan painamalla joko pikkuhätä- tai
isohätä- starttinappulaa. Kuljetinruuvi siirtää jätteen
polttokammioon. Sen jälkeen toiletti käynnistyy automaattisesti ja tuhkaa pikkuhädän 7 minuutissa ja sen
isomman 25–30 minuutissa. Käymälää voi käyttää
myös polton aikana. Toilettia voi käyttää myös bideenä.
Lisätietoa (englanniksi): http://www.ecojohn.com/
sr_operation.html

Clivus -tuoteperheeseen
uusi suomalainen iso säiliö

Äänisellä Kizhin saarella käy paljon tursiteja ja tapahtumavieraita, joten toimivan sanitaation järjestäminen on haaste.

”Huussimerkit” opastavat ulkoilijan helpotuksen
äärelle. Sisällä on selkeät ohjeet käyttäjälle.

Uutta tuotantoa betonista

Puistonhoitaja Antti Raita esittelee helppohoitoisiksi
suunniteltujen kuivakäymälän huoltoluukkuja.

Karjalan vesi- ja käymäläjätehuoltoa kehittämässä
Karjalan kylien sanitaation kehittämishankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi huhtikuussa 2008 Ulkoasianministeriön kansalaisjärjestöjen lähialuetuella. Vuoden
2009 rahoituspäätös käynnistää toisen vaiheen.
Karjalan sanitaation kehittämiseen johti huoli Itämeren saastumisesta sekä juomaveden ja vesihuollon
hälyttävän huono tila Karjalan tasavallassa.
Suomenlahden valuma-alueella on tehty mittavia
toimia, mutta ei juuri viemäriverkostojen ulkopuolisella alueella. Hajakuormituksen vähentäminen merkitys
kasvaa, kun pistekuormitus vähenee muun muassa
Pietarin jätevedenpuhdistuksen parantuessa.
Karjalan sanitaation kehittämishankkeen Venäläiset
yhteistyökumppanit ovat Russian Toilet Organization
(RTO), Nothern Water Problems Institute (NWPI), Karelian Research Centre ja Russian Academy of Sciences.
NWPI:llä on toimivat yhteistyösuhteet Prionezskin
kunnallispiirin (Äänisenrannan piiri) ja Kizhin ulkomuseon kanssa. Niiden alueilla tehtiin ensimmäisen
vaiheen maastotarkastukset.
Suomalaiset yhteistyökumppanit ovat Itämeri-instituutti, Tampereen ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan
ympäristökeskus ja asiantuntija Juhani Laurila Vaasan kaupungilta. Hanketta tukevat suomalaisyritykset
Raita Environment, Biolan, PikkuVihreä, LassilaTikanoja
ja Suomen Clivus.
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Lisätietoa Sambian sanitaatiosta:
O’Neill Mia (2009), Towards a Common Goal. The
Challenges of the Sanitation Sector in Zambia. Saatavissa osoitteessa http://tutkielmat.uta.fi
Akatama Leena (ed.) (2008), Experiences of Dry
Sanitation in Southern Africa. Saatavissa osoitteessa
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522160782.pdf
Mian blogi: http://mia-miau.vuodatus.net/

KUIVIKE

Nuuksio, portti kuivakäymälöiden maailmaan

Kizhi, Juri Protasov

YK:n julistamat sanitaation vuosi 2008 ja vuosituhattavoitteet nostavat esiin tärkeän kysymyksen sanitaation
tilasta kehitysmaissa. Suurella osalla kehitysmaiden
asukkaista ei ole käymälää tai puhdasta vettä, mikä
on uhka muun muassa kansanterveydelle ja ympäristölle.
Mia O’Neill matkusti kesällä 2008 Sambiaan tutkimaan paikallista tilannetta.
– Tehtäväni oli selvittää Käymäläseura Huussi ry:lle,
mikä on Sambian sanitaatiotilanne. Ketkä tai mitkä
ovat tärkeimmät toimijat ja suurimmat haasteet sanitaation kehittämisessä. Kolmen kuukauden kuluttua
palasin Suomeen ja tein aiheesta pro gradu -opinnäytetyön. Se valmistui 2009 helmikuussa, kertoo Mia
O`Neill.
Sambiassakin sanitaatiota olisi parannettava pikimmiten, mutta kuten kaikki suuret muutokset, myös
sanitaation kehittäminen vie aikaa.
– Sambia on kehitysmaana riippuvainen avunantajamaiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden
avusta kehitysprosesseissaan. Lisäksi paikalliset ja
kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat tärkeässä roolissa neuvonantajina sekä toimeenpanijoina.
Toimijoiden suuri määrä vaikeuttaa sanitaatiosektorin tarkkaa kartoitusta.
– Sambiassa tutustuin paikalliseen hallintoon, kehitysyhteistyön kiemuroihin sekä vessa- ja jätevesikysymyksiin. Tapasin ministeriöiden, avunantajamaiden ja
kansalaisjärjestöjen edustajia, ja keskustelin tilanteesta.
Vaikka näkemykset olivat osin eriäviä, niistä peilautui
sama huoli sanitaatiotilanteen hitaasta kehityksestä,
Mia O´Neill kertoo.
Suurimmat ongelmat liittyivät hallinnon rakenteeseen ja poliittisiin kuvioihin.
– Asianosaisten mukaan tekniset ongelmat kuten
kehnot jätevedenpuhdistamot ja viemäröinnit johtuivat puutteista hallinnossa ja toimintatavoissa. Valtarakenteet nousivat esiin jokaisessa haastattelussa. Keskusteluiden myötä kävi ilmi, että kukaan tietty toimija
ei ole suoranaisesti ottamassa vastuuta sanitaatiosta
kokonaisuutena.
Periaatteessa vastuussa on hallitus, mutta käynnissä
on hallinnon hajauttamisstrategia joka jakaa vastuuta myös kunnille. Käytännössä päätöksenteko kulkee
edelleen keskushallinnon kautta.
– Lisäongelman aiheuttavat toimijoiden motiivit,
jotka ovat muotoutuneet useista syistä. Kaikki toimijat
pyrkivät samaa tavoitetta kohti, mutta heidän näkemyksensä parhaista toimintatavoista ja niiden vaikutuksista eroavat usein suuresti, Mia O´Neill pohtii.
Sambian sanitaatiosektoria on vaikea määritellä.
– Terveysviranomaisilla on oma näkemyksensä,
ja niin myös kansalaisjärjestöillä, ös Uniceﬁlla, ulkomaalaisilla konsulteilla ja suurlähetystöjen edustajilla.
Paikalliset kaipaavat käymälöitä ja puhdasta vettä,
mutta heidän mielipiteitään tai olosuhteitaan ei aina
huomioida päätöksenteossa. Hyvinvointipolitiikan
sorvaaminen on vaikeaa. Kaikkia on mahdotonta
miellyttää, mutta toimiva ratkaisu on keksittävä, Mia
O`Neill selvittää.
– Tulin siihen tulokseen, että sanitaation kansallinen
tila on epätasapainossa, mutta parantumassa. Kansallisia toimintastrategioita valmistellaan ja yhteistyö toimijoiden välillä kehittyy. Lisäksi yhteisöjä rohkaistaan
osallistumaan sanitaatiotyöhön omilla alueillaan.
– Hallituksen vastuulla on johtaa koko sektoria.
Pariisin julistuksen mukaan toimiessaan avunantajat tukevat hallituksen toimia, ja hallitus vuorostaan
tukee kansalaisyhteiskuntaa. Loppujen lopuksi kyse
on hyvästä hallinnosta ja yhteistyöstä, Mia O´Neill
pelkistää.

TALOUS

Pekka E. Pietilä

Kohti yhteistä tavoitetta:

ULKOMAAT

Euroopan vanhin kuivakäymälöiden ja siihen liittyvien laitteiden valmistaja Clivus Multrum
tuo tänä keväänä markkinoille
uuden tyylikkään käytännöllisen
kompostoivan kuivakäymälämallin, kuvassa säiliö.
Suomessa valmistettu Clivus
CL1500 uusi malli on erittäin
helppokäyttöinen. Se on helppo asentaa, huoltaa ja
tyhjentää. Käyttäjämäärästä riippuen CL1500voidaan
käyttää monta vuotta tyhjentämättä. Erillinen välipohja erottaa käymäläjätteen nesteestä ja neste
voidaan tyhjentää tarpeen mukaan alla kiinteästi
olevasta noin sadan litran säiliöstä. Tuuletusputki
poistaa hajun, joten uusi malli sopii sekä sisä- että
ulkokäyttöön, sekä mökille että kotiin.

Sisälle on saatavissa tyylikkäät Clivus -istuimet, jotka asennetaan säiliön päälle suoralla putkella. Etäisyys säiliön ja istuimen välillä voi siis olla vaihteleva.
Myös vähän vettä käyttävä Sealand Traveller tulee
kyseeseen. Mallia voidaan tilata myös madallettuna,
mikäli tila ei salli normaalia säiliön korkeutta.
Uusi kompostoivaa Slivus CL1500 on ensiesittelyssä
OmaMökki09 -messuilla maaliskuun lopussa. Suomessa myynnistä vastaa DT -keskus Kuivakäymälä
www.kopli.fi. Laitetta on saatavilla myös Suomen
Clivuksen kautta.
Lisätietoa: DT-keskus Kuivakäymälä, p. 050-4938
145, 050-5722257, Suomen Clivus Oy 050-3271967

Aina on tilaa
pakastavalle käymälälle
Toimii käytännössä kuten
tavallinen kotipakastin. Ei
vettä, ei hajua, ei kemikaaleja, vain sähkö tarvitaan. Jäte
pakastuu välittömästi, jolloin
se ei haise ja bakteerikasvu
pysähtyy.
PikkuVihreä Oy:n valmistuttama Pakastava Privetti -käymälä toimii kompressorilla.
Sen lämpötilaa säätää kiinteästi asennettu ja säädetty termostaatti. Käymälässä
on pääkatkaisija.
Jäteastiassa käytetään kompostoituvaa BioBag ekopussia. Pakkanen pysyy alhaalla astiassa ja laite
toimii samalla myös huoneilman lämmittäjänä. Ja
istuinosa lämmitetty!
Privetin jäteastia pusseineen tyhjennetään kompostiin. Huolellisesti kompostoitu käymäläjäte sisältää
runsaasti maaperälle hyödyllisiä ravinteita, siihen
pakastaminen ei vaikuta mitenkään.
Työtehoseuran tutkimuksen mukaan pakastava
käymälä on helppohoitoisimpia ja toimintavarmimpia käymäläratkaisuja (Työtehoseuran tutkimus
12/2004). Tavanomaisen käytön lisäksi Privetti voi
ratkaista liikuntarajoitteisten, vanhusten tai rakennus- tai saneerausaikaisen käymälän tarpeen.

Biolanilta uusi
kompostikäymälä
Talvella markkinoille ilmestyi uudistettu Biolan kompostikäymälä, joka eroaa mitoiltaan vanhasta.

Uusi kompostikäymälä kapenee alaspäin, eli se on yksinkertainen asettaa paikoilleen lattian läpi. Vanhassa
mallissa lattian reikä tehtiin käymälää mallina käyttäen,
uudessa siihen on avuksi paperinen leikkausmalli.
Tyhjennysluukku on uudessa kompostikäymälässä koko
alaosan levyinen, joten tyhjentäminen on aiempaa helpompaa. Suotonesteen aiempaa paksumpi, 32-millinen
poistoputki pysyy hyvin tukkeutumattomana.

Vähemmän jätettä,
enemmän multaa!
Kompostoinnin suosio kasvaa.
– Kompostorien myynti kiihtyi erityisesti viime vuoden
aikana. L&T:n kompostorimyynti lähes kolminkertaistui
vuonna 2008. Jälleenmyyjät
odottavat puutarhakaupan
kasvavan tänäkin vuonna,
joten kompostori löytynee
jatkossa yhä useammalta pihalta, arvioi L&T:n
ympäristötuotteiden kotimaan myyntipäällikkö Iida
Vakkuri.
Keittiön ja puutarhan biojätteiden lisäksi myös mökkikäymälän jätteet voi kompostoida.
– Kolmasosa kotitalouksien jätteistä on biojätettä.
Kun se määrä on pois sekajätteestä, voidaan jäteastia tyhjentää harvemmin. Kompostoija välttyy myös
mullan ostamiselta, kertoo L&T:n ympäristönhuollon
asiantuntija Johanna Krabbe.
Vastauksena nykyvaatimuksiin L&T tuo keväällä
markkinoille uuden L&T® Duomatic -kompostikäymälän, joka kompostoi tehokkaasti ja helposti kaikki
mökillä syntyvät käymäläjätteet.
L&T® Duomatic -kompostikäymälä on helppo asentaa, käyttää, tyhjentää ja puhdistaa. Kaksisäiliöisen
käymälän yksi sisäastia riittää neljän hengen käytössä noin 70 päiväksi. Lisäksi L&T® Duomaticissa on
tehokas ilmanvaihtojärjestelmä ja erillinen haihdutustila nesteille.
L&T® Duomatic -kompostikäymälä voidaan asentaa
uuteen tai vanhaan rakennukseen, se on suomalainen avainlipputuote ja sillä on kahden vuoden takuu.
Noin 780 euron hintainen kompostikäymälä on
herättänyt kiinnostusta myös Venäjällä ja muissa
Pohjoismaissa.
Lisätietoja: L&T kotimaan myyntipäällikkö Iida
Vakkuri, p. 050 531 3765, L&T ympäristönhuollon
asiantuntija Johanna Krabbe, p. 050 385 6827

Kiinteistö siirtyy Tampereen kaupungin omistuksesta asukkaille,
joita edustaa yhdistys, Pirkanmaan
yhteisöasujat ry.
Muuttaessaan Annikkiin uudet
asukkaat uudistivat kuivakäymälöitä tuomalla virtsan ja kiinteän
aineen erottelevat istuimet ja virtsankeräyssäiliöt, toistaiseksi virtsa
kuitenkin menee vanhoihin viemäreihin.
Annikki on umpikortteli, jonka
viehättävältä sisäpihalta on kulku
43 asuntoon, asuinpinta-alaa on
noin 1 500 neliötä.
Talo on osittain tiili- ja osittain
puurakenteinen, yksi- ja kaksikerroksinen. Pihan keskellä on
käymälärakennus, jota useimmat
asukkaat käyttävät. Lisäksi asukkailla on sisäkuivakäymälöitä
asunnossaan.
– Kiinteistön omistajanvaihdos
kestää vielä vuoden tai kaksi. Käytämme ajan nykyaikaisen, jätösten
lannoitekäytön mahdollistavan
järjestelmän etsimiseen.
Marko Ulvila
Pirkanmaan yhteisöasujat ry
marko.ulvila@kaapeli.fi
p. 044 533 2368

DT2009-konferenssisihteeri Tittiina
Repka tutustui keskellä Tamperetta
sijaitsevaan Annikin umpikortteliin.
Yhteisön huussi on portaiden
yläpäässä.

PikkuVihreä – DT-teknologian pioneeri
PikkuVihreän toiminta käynnistyi
Turussa vuonna 1989. Yrityksen

uskalias liikeidea oli toimia kuivakäymälöiden, kompostoinnin
PikkuVihreä

ja kierrätyksen tieto-, näyttely- ja
myyntikeskuksena. Rohkeasta liikeideasta on kehittynyt alalla hyvin tunnettu DT-teknologiayritys,
jonka tuotteita ja osaamista arvostetaan myös maailmalla.
Viime vuonna PikkuVihreän
toiminnassa käynnistyi uusi vaihe,
kun yritys investoi uusiin omiin
tiloihin Turun Lausteella. Tavoitteena on toimia DT-teknologian
tieto- ja kehittämiskeskuksena. Toimintaa on suunnattu myös energiansäästöä edistävien ratkaisujen
kuten aurinkoenergian ja tuulivoiman esittelyyn ja myyntiin.
Alussa korostui tiedon jakaminen. Rohkea ote puri suureen
yleisöön ja myös tiedotusvälineiden kiinnostus heräsi. PikkuVihreä
ja sen edustama toiminta on ollut
esillä tuhansissa lehtiartikkeleissa
ja useissa radio- ja televisio-ohjelmissa.
–Tälle työlle tärkeä etappi oli
Käymäläseura Huussi ry:n perustaminen vuonna 2002, korostaa Jukka Lindroos.
Hän toimi seuran hallituksen
ensimmäisenä puheenjohtajana ja
on aktiivisesti osallistunut seuran
toiminnan kehittämiseen.

Oma tuotekehitys

Kuivakäymäläalan edelläkävijä Jukka Lindroos palkittiin vuosi sitten Vuoden
huussiteosta Kultaisella talikolla.

PikkuVihreä on toimittanut vuosien aikana tuhansia ympäristöystävällisiä käymäläratkaisuja Suomeen ja myös ulkomaille.
– Vuosien tiivis työskentely käyttäjien kanssa osoitti, että markkinoilla olevat tuotteet eivät olleet
kovin käyttäjäystävällisiä. Oman

tuotekehitystyömme tuloksena syntyivät GreenToilet -kuivakäymälätuotteet ja Privetti-pakastekäymälät.
PikkuVihreän pitkästä kokemuksesta ja omasta tuotekehityksestä
kiinnostuttiin myös kansainvälisesti.
Jukka Lindroos osallistui kutsuttuna luennoitsijana World Toilet -järjestön kongresseihin Singaporessa
vuonna 2001 ja Pekingissä 2004,
jossa hän lanseerasi esitelmässään
Dry Toilet -teknologian.

Kaikissa maanosissa
PikkuVihreä toteutti Perun ympäristö- ja luonnonsuojeluviranomaisten toimeksiannosta Macchu
Picchun Inkapolulle saniteettiratkaisun vuonna 2002. Yritys asensi
koko reitille kehittämänsä Green
Toilet -käymälät sekä koulutti
vastuuhenkilöt.
Lisäksi PikkuVihreä on osallistunut kuivasanitaatioprojekteihin Gambiassa ja Swazimaassa ja
osana Finnpron projektia Kiinan sanitaatio-ongelmien selvittämiseen
sekä on mukana Venäjän Karjalan
kylien sanitaatioprojektissa.
– Kuluvan vuoden tammikuussa
toimitimme merikontillisen Green
Toilet -tuotteita jopa Tyynellä merellä sijaitsevaan Uuteen Kaledoniaan, joten nyt niitä on kaikissa
maanosissa, Jukka Lindroos kertoo.
Perheyritys PikkuVihreän hallituksen puheenjohtaja on Leena
Vaura-Lindroos ja toimitusjohtaja
Leenan ja Jukan poika Juho Lindroos.
Ilkka Vaura

Huussita eloperäinen jäte mullaksi
Olen opetellut kompostointia 1960luvun loppuvuosilta lähtien, aluksi
kesäpaikalla ja nyttemmin pääasiassa kotipuutarhassamme.
Talomme lämpiää puulla, sähköllä ja omatekoisilla aurinkopaneeleilla. Kompostikäymälä
on tupakeittiön seinän takana.
Tiskipöydässä on kattilan kannen
kokoinen aukko, josta kaikki keittiössä syntyvä eloperäinen jäte pudotetaan talomme alakerrassa olevaan multatehtaaseen eli multioon.

Kompostikäymälä, huussi, on pieni
huone muitten huoneiden joukossa
ja sijaitsee keskellä taloamme.
Pihallamme on aina kaksi avokompostia, joiden kierto on hyvin
pitkä. Kaikki jätteet tulevat moneen
kertaan syödyiksi eikä kakka tule
mieleenkään.
Onko kompostoitu multiojäte
sitten hyvää lannoitetta? Mietin
tätä monesti viljeltyäni kymmenisen vuotta puutarhaani luomuna.
Sain vastauksen, kun yksi luomun

uranuurtajista, agronomi Jukka
Rajala, toi Joensuun yliopiston
opiskelijoita kasvimaalleni. Hän
otti kouraansa puutarhamultaani
ja sanoi: Nuoret, katsokaa, kuinka
upeaa luomumulta on!
Ja sitähän se on. Luomumulta
elää, hengittää ja tuoksuu hyvältä.
Yksi sen salaisuuksista lienee siinä,
että kaikki mitä maasta viljelemällä
otetaan, palautetaan sinne kompostoituna takaisin. Myös kolmen vuosikymmenen mittaisella katevilje-

lyllä on oma mittaamaton arvonsa.
Ulla Lehtonen
Ulla Lehtosen kaikki 11 kirjaa
käsittelevät luonnonmukaista kotipuutarhaviljelyä ja kasvisten käyttöä ravintona. Hän on kirjoittanut
muun muassa Ullan puutarha- ja
viljelyvinkit, luonnonmukaisesti
omassa kotipuutarhassa ja Syö
itsesi terveeksi eli 100 puutarhakasvia ruokana ja rohtona.
Terve elämä-lehden kirjoituksia:
www.juhovainionsaatio.fi.

Monitoimikompostori täytetään puutarhan lehtijätteillä. Ruuantähteet lisätään
putkikompostoreihin, joita tässä on neljä.

Flinkin vinkit mökkihuussiin ja kotikompostiin
Ekoinfo -yhdistyksen Kompostointiopas.
Nykyisin virtsa yleensä erotellaan omaan säiliöönsä. Virtsan erottelu voi
oikeastaan epäonnistua vain, jos poistoputki menee tukkoon.
– Ei ole yhdentekevää, miten putki kiinnitetään saavin pohjaan. Jos putki
lähtee saavin kyljestä, reikä menee helposti tukkoon kuivikkeista. Jos
putken pää on vähänkin pohjan yläpuolella, pohjalle jää nestettä. Kummassakin tapauksessa aiheutuu hajua, tamperelainen LVI-teknikko ja keksijä
Raimo Flink kertoo.
Mies ratkaisi ongelman johtamalla putken saavin koko sisämitan halki ja
sahaamalla sen alapintaan rakoja.
– Virtsa ei jää pohjalle haisemaan ja kymmenen rakoa takaa, että putki ei
mene tukkoon. Putken toinen pää on taivutettu ylös hapen saannin varmistamiseksi. Ratkaisu on hämäävän yksinkertainen, mutta letkuun sopivan ja
taivutusta kestävän putken löytäminen sekä saavin öljyiseen kierrätysmuoviin tarttuvan liiman löytäminen olivat työn takana.
Ruokajätteiden hävittäminen tuottaa mökillä enemmän ongelmia kuin käymäläjäte. Jos tähteet hautaa lehtikompostiin, eläimet haistavat ne ja kaivavat esiin. Käymäläsäiliöön laitetut ruuantähteet houkuttelevat kärpäsiä.
Raimo Flink pohti ongelmaa ja kehitti monitoimikompostorin.
– Pyöreän puumattokehän sisäpuolelle on sovitettu neljä putkimaista ruokajätekompostoria kansineen. Käytäntö on osoittanut, että putkia tarvitaan
noin yksi per henkilö. Putkikompostorit voidaan toki sovittaa myös kulmikkaiden kompostikehien nurkkiin, keksijä toteaa.
Lisätietoja: www.ekoinfo.net

Oppikirja haja-asutusalueiden jätehuollosta
Katriina Kujala-Räty, Harri Mattila & Erkki Santala (toim.): Haja-asutusalueiden vesihuolto, HAMK julkaisuja 7/2008.
Lain mukaan kukin kiinteistönhaltija vastaa vesihuollosta omalla kiinteistöllään, mutta vain harvalla meistä on alan koulutusta.
Talousvesikaivoissa on usein puutteita. Joko niiden tarjoama vesi on heikkolaatuista tai ne kuivuvat kuivuusjaksojen aikana.
Vuosituhannen vaihteeseen saakka yksittäisen kiinteistön jätevesien käsittelyksi riitti kiinteän jätteen erottelu saostuskaivossa. Säädösten kiristettyä
haja-asutuksen jätevesijärjestelmien kehitys on kiihtynyt. Sekä talousvesilähteiden ongelmat että jätevesien käsittelyn kehittämistarpeet ovat molemmat luoneet kysyntää soveltuvalle koulutusmateriaalille.
Haja-asutusalueiden jätehuolto -oppikirjaan on koottu olennaisimmat asiat
haja-asutuksen vesihuollon järjestämisestä.
Lisätietoja: HAMK Julkaisutilaukset julkaisut@hamk.fi, p. 03-6461

Kaivon paikka – hyvä talousvesi on tarpeen
Tuomo Hatva, Toivo Lapinlampi ja Sanna Vienonen: Selvitykset ja tutkimukset kiinteistön kaivon paikan määrittämiseksi, Edita Publishing 2008
Kaivoveden laadulla on suuri terveydellinen ja taloudellinen merkitys. Noin
puoli miljoonaa suomalaista käyttää päivittäin omasta rengas- tai kallioporakaivosta otettua vettä. Lisäksi yli miljoona loma-asukasta käyttää kaivovettä pitkäaikaisesti tai satunnaisesti.
Kaivon paikka -oppaassa annetaan ohjeet selvityksistä ja maastotutkimuksista, joita tarvitaan yhden talouden vedenhankintaa varten rakennettavan
rengas- tai porakaivon paikan määrittämisessä. Ohjeet ovat käytännönläheiset, selkeät sekä varta vasten otetuilla kuvilla ja piirroksilla kuvitetut.
Oppaassa on lukuisia esimerkkejä erilaisiin maa- ja kallioperäolosuhteisiin
rakennetuista rengas- ja porakaivoista. Opas kuvaa myös pohjaveden
muodostumisen periaatteita erilaisissa maa- ja kallioperäolosuhteissa sekä
niiden vaikutusta kaivon sijoittamiseen ja veden laatuun.
Kaivoa ei pidä rakentaa keskelle pihaa tai peltoa, ei puutarhaan, eikä jätevesijärjestelmän läheisyyteen. Kaivon rakentajan tulisikin varata parhaan
mahdollisen paikan selvittämiseen aikaa noin vuosi. Ensimmäiseksi tulee
hankkia kiinteistön lähialueilta uusimmat kartat. Peruskartan lisäksi ovat
tarpeen maa- ja kallioperäkartat, myös radonkarttoja on saatavilla.
Opas on tarkoitettu kiinteistönomistajille, kuntien viranomaisille ja konsulteille. Opas täydentää Suomen ympäristökeskuksen aikaisemmin julkaisemia oppaita, ohjeita, sopimusmalleja ja mallipiirustuksia. Se ei sisällä
ohjeita kaivojen rakentamisesta.
Opas on luettavissa ympäristöministeriön nettisivuilla, netti- ja kirjakaupoistakin sitä saa. Opasta myy Edita Publishingin asiakaspalvelu numerossa 020 450 05 ja osoitteessa www.edita.fi/netmarket.

Tutkituta kaivovesi: Analyysitulkki auttaa
Kaivovesi pitäisi tutkituttaa kuuden vuoden välein perusteellisesti ja
kolmen vuoden välein suppeammin. Suomen ympäristökeskuksen
julkaisemassa Kaivon paikka -oppaassa 2008 neuvotaan myös kaivoveden laadun tutkimisessa.
Internetissä on suomalaista kaivon omistajaa palveleva työkalu, joka
auttaa arvioimaan vesinäytteestä laboratoriossa teetetyn analyysin
sanoman. Analyysitulkkiin voi syöttää tietoja ominaisuus kerrallaan ja
tuloksena on tietoa veden laatutasosta ja mahdollisesti tarvittavista
toimenpiteistä sen parantamiseksi.
www.ymparisto.fi/kaivot/analyysitulkki

Käsihygienialla on suuri merkitys
tarttuvien tautien ehkäisyssä.
Olemme päivittäin vuorovaikutuksessa muiden kanssa, emmekä
voi välttää saamasta käsiimme erilaisia haitallisia mikrobeja. Hyvään
käsihygieniaan kuuluu käsien puhdistaminen ennen ateriointia tai
ruuanlaittoa, aina WC:ssä ja huussissa käymisen jälkeen ja oltuamme
kosketuksissa julkisissa paikoissa
kosketeltavien pintojen kanssa.
Käsien pesusta laistava ihminen
voi toimia omassa ympäristössään
varsinaisena pöpöpankkina. Flunssat, inﬂuenssat ja vatsataudit leviä-

vät tehokkaasti kosketuksen mukana. Käsien pesu on yksinkertaisin
ja helpoin tapa estää bakteerien
leviämistä paikasta toiseen.
Saippua ja vesi eivät tapa bakteereita, vaan poistavat niitä mekaanisesti käsistä. Normaalitilanteessa
kotioloissa käsien desinﬁointi erikoisaineilla ei ole tarpeellista, sillä
elimistömme on tottunut tuttuihin
mikrobeihin, ja jopa tarvitsee niitä
pysyäkseen terveenä.

Kolmiulotteiset suunnittelukuvat
Ekolet -kompostikäymälöistä
Kaikista Ekolet-käymälöistä on
valmistunut suunnittelijoiden käyttöön GDL-objektit, jotka aukeavat
ArchiCad ohjelmalla. Moderni arkkitehtien suosima tapa on laatia rakennuksista kolmiulotteiset suunnitelmat, joita voidaan tarkastella

niin kuin valmista rakennusta.
Katsoja näkee kaiken kolmiulotteisena. Tämä nopeuttaa suunnittelua ja vähentää virheitä. Myös
maallikon on helppo nähdä miltä
rakennus näyttää valmiina.
Ekolet-käymälöiden sijoitta-

minen tähän ympäristöön on
nyt helppoa: kopioidaan valmiit
kolmiulotteiset käymälän kuvat
Ekoletin kotisivuilta www.ekolet.
com/ekolet-ﬁn/lisatietoja.htm ja
sijoitetaan ne suunnitteilla olevaan
rakennukseen.

Saranoitu
lämpöistuin
nyt irrallisena

Vuoden 2009
jäsenmaksut:
henkilöjäsenet 14 €
opiskelijat 5 €
yritykset 150-300 €
yhdistykset 22 €

Biolanin uusi Pehvakka on kotimainen, saranallinen lämpöistuin
lisäämään perinteisen lautakantisen huussin käyttömukavuutta.
Biolanin kuivikekäymälöistä
tutussa Pehvakassa sekä kansi
että istuinrengas nousevat, joten
istuimen puhdistaminen on helppoa. Sen voi pestä yleisimmillä
kodinpuhdistusaineilla. Pehvakka soveltuu lautakantiseen huussin ja valmiskäymälään, jonka saranatappiväli on 16 tai 18 senttiä.

Sambia henkilökummit 50 €
yritys- ym. kummit
150-500 €.
Verkkolomakkeet
osoitteessa
www.huussi.net/yhdistys/liity.html tai
www.huussi.net/sambia/kummi

Kissakin
osaa käyttää
sähköpolttokakkalaa
Yrittäjä Antti Salo sai norjanmetsäkissastaan tyytyväisen sähköpolttokakkalan käyttäjän. Miten?
– Kissan pissalaatikkoa siirretään päivien mittaan pöntön
viereen päin. Sitten, pikkuhiljaa
nostetaan pisulootaa ylöspäin.
– Laita vaikka kirjoja alle, kunnes ollaan reunan korkeudella.
Sitten pisuloota sijoitetaankin jo
pöntölle. Seuraavassa vaiheessa
jätetään loota pois ja sijoitetaan
sopiva kulho toilettiin. Siihen
laitetaan vähän kissanpissaisia
muruja pisulaatikosta, että tuoksahtaa tutulta.
– Lopulta onkin aika ottaa kulho pois ja niin kissa pissii ja kakkii
kakkalaan!
Aikaa opetukseen menee Antti
Salon mukaan viikko, puolitoista.
Kissa suhtautuu asiaan häveliäästi, joten kuvaa odotellaan.

-jälleenmyyjäsi osoitteesta

KOMPOSTIKÄYMÄLÄ
Ahkeraa käyttöä kestävä lämpöeristetty
käymälä, jossa voi kompostoida myös
keittiön biojätettä. Käymälän alaosassa
olevasta luukusta tyhjennetään ainoastaan jo multamainen aines, eli raakaa
käymäläjätettä ei tarvitse käsitellä.

www.pikkuvihrea.fi
Edulliset ratkaisut
mökille ja kotiin!

UUTUUS!

EROTTELEVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ
Nesteen erottelu kiinteästä käymäläjätteestä tapahtuu jo istuinosassa. Käymälän jätesäiliössä olevissa sisäastioissa
on tukevat kantosangat ja kannet, joten
tyhjennys kompostiin on sekä siistiä että
vaivatonta.

Huussirakennukset
alk. 550 eur

Käymälälaitteet
alk. 189 eur

(Euromakki, kuvassa.)

alk. 79 eur

(GreenLine Garden,
kierrätysmuovia,
kuvassa.)

Tervetuloa tutustumaan!
DT-Keskus

Pikkuvihreä Oy
Taalintehtaankatu 6, 20750 Turku
puh. 02-242 1089
avoinna ark. klo 10 -17

Sunwind Gylling Oy
Niemeläntie 1, Kaarina
P. 02-236 1515
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www.ekoinfo.fi

PIKAKOMPOSTORI 220
Joutsenmerkillä palkittu pikkujätti,
joka huolehtii talous- ja keittiöjätteen ympärivuotisesta kompostoinnista. Pikakompostori on nimensä
veroinen, sillä katekompostiaines on
valmista jo noin 6–7 viikossa.

Hajussa kasvaa ja kaunistuu, sanotaan. Huomattavasti miellyttävämpää kukkaloiston
aikaansaamiseksi on käyttää ravinteikasta multaa, jota Biolan Kompostikäymälä ja
Pikakompostori tuottavat. Ohi ovat ajat, jolloin huussin tyhjentämiseen tarvittiin riuskat
otteet ja rohkaisuryyppy.

Homma hoituu hymyillen kun suodattimessa lukee Biolan
BIOLAN HARMAAVESISUODATIN 125
Puhdistaa tehokkaasti ja turvallisesti
pesu-, tiski- ja saunavedet. Sopii
myös ympärivuotiseen käyttöön.
Kasetissa sijaitsevan suodatinmateriaalin vaihto on helppoa ja se
voidaan kompostoida. Suodattimen
kapasiteetti n. 500 l/vrk.
Mitat: L 600 x K 1230 x S 1000 mm

BIOLAN HARMAAVESISUODATIN 70
Soveltuu paikkoihin, joihin Harmaavesisuodatin 125 ei korkeutensa
vuoksi mahdu. Suodattimen kapasiteetti n. 500 l/vrk. Mitat: 2 kpl á
L 600 x K 700 x S 1010 mm

BIOLAN SAUNASUODATIN
Vähäisten vesien suodatukseen ympäristö ystävällinen tehopakkaus. Suodattimen kapasiteetti n. 250 l/vrk.
Mitat: L 600 x K 700 x S 1010 mm

Perkiönkatu 65 B 9
33900 TAMPERE

0400-626 860

POPULETT 220 JA 300
Uusi Biolan Populett on helppokäyttöinen käymälä myös reilumpaan
käyttöön. Soveltuu esim. mökille,
työmaakäyttöön tai yleisökohteeseen. Laitteeseen on saatavana
kasettimainen vaihtosäiliö, mikä
mahdollistaa jätteen kompostoinnin säiliössä. Säiliöiden siirtely on
pyörien avulla helppoa. Käymälä on
tyhjennettävissä myös jäteautolla.

Se on loppu nyt
– pökälepuntun retuuttaminen!

Kompostorit

Katso lähin

EKOINFO
ry
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AndyHandy helpottaa käsien pesua
esimerkiksi kesämökillä.

LIITY JÄSENEKSI
TAI KUMMIKSI

www.sunwind.fi

Juha Auramo

Satavuotias puutalokortteli Annikki Tampereen keskustassa kokee
huolellisen peruskorjauksen 2011
alkaen.
Annikki on DT2009 -konferenssin vierailukohde. Ehkä seuraavan
konferenssin osanottajat näkevät
sen uudistettuna?
Asukas Marko Ulvila esittelee
konferenssissa mahdollisuuksia rakentaa keskustakortteliin sellainen
nykyaikainen käymäläjärjestelmä,
joka vastaa kaikilta osin kestävän
kehityksen haasteisiin. Suunnitelmaan liittyy ajatus käymäläjätteen
kierrättämisestä viljelyskäyttöön.
Annikissa on ollut kuivakäymälät jatkuvasti. Alue kaavoitettiin
puistoksi 1960-luvulla. Rakennusta ei sen jälkeen juuri kunnostettu
ja kuivakäymälätkin jäivät käyttöön.
Annikin ystävät puolustivat talovanhusta purkamiselta, kunnes
vuonna 2001 Annikki suojeltiin.

Muista pestä kädet!

JULKAISUJA
Raimo Flink

Annikki – sata vuotta suomalaista
kuivakäymäläkulttuuria kaupungissa

KUIVIKE

KULTTUURI

www.biolan.fi

KUIVIKE
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Vaivattomia ekotekoja
Biolan ympäristötuotteilla jäteveden käsittely hoituu nykymääräysten mukaisesti. Lisää tietoa
tutkituista ja testatuista Biolan ympäristötuotteista saat osoitteesta www.biolan.fi

KUIVIKE

8

�����������

��������������
���������������������

��������������

����������������������
������������������
�������������������������
������������������������

��������������

Helppo ja hajuton - kiinni veti,
Ekolet- käymälän hankin heti.
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Kompostikäymälä
sisään tai ulos
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WWW.EKOLET.COM
Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki

Muovitekniikka Oy

Ankkuritie 2, 21590 Karuna

Tel 0400 912 111
Tel 0400 912 111
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tel int. +358 400 912 111

www.europlast.fi

EV ekovessa ja …
...BioBox puhdistamo..

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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Co2

Puhdistettu
vesi

Biologinen
puhdistus

Sauna Bio-Box

Mukavuudet ympäristöystävällisesti loma-asunnolle, kesämökille.. sisätilaan, ulkorakennukseen..

- wc vedet - harmaat vedet

..Pientaloon, loma-asuntoon

1
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AQ biologinen
wc ja …HS0.6
puhdistamo..
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X
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AQ laitteisto asennetaan lämmitettyyn tilaan
HS 0.6 puhdistamo asennetaan ulos maahan
YMPÄRISTÖ

Raita
ORIGINAL

C

ENVIRONMENT

