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 erikoismyymälä

Ulkoministeriö tukee Käymäläseura Huussi ry:n kuiva-
sanitaatiohankkeita Sambiassa ja Swasimaassa.

Sambian kuivasanitaatiohankkeesta hyötyvät Luan-
sobe-Luankunin maaseudun 10 000 asukasta 11 kylässä. 
Käymäläseuran yhteistyökumppanina on maaseudun 
kehitystyöhön perehtynyt KalokoTrust -järjestö. 

Hankkeessa rakennetaan käymälöitä ja porakaivoja 
sekä annetaan monipuolista koulutusta. Asiantuntija-
apua antavat Tampereen ja Hämeen ammattikorkea-
koulut, joiden opiskelijat osallistuvat tausta- ja seuran-
taselvitysten tekemiseen. 

Vuosittain 2–4 ammattikorkeakoulun opiskelijaa osal-
listuu toteutukseen tekemällä selvityksiä, kouluttamalla 
sambialaisia ja kehittämällä käymälöitä. Vesihuolto ja 

sanitaatio ovat suomalaisen kehitysyhteistyöosaamisen 
vahvoja alueita.

Käymäläseura Huussin toinen hanke Sambiassa 
tavoittaa noin 6 000 asukasta maan pääkaupungissa 
Lusakassa köyhällä asuinalueella. 

Hallitsemattomasti kasvavalla slummialueella puut-
teellinen sanitaatio saastuttaa pohjaveden ja vaarantaa 
ihmisten terveyden.

Lusakan hanke käynnistyi vuonna 2008. Mallikäy-
mälät ovat osa kehitysyhteistyöhanketta. Kuivakäy-
mälähankeen pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää 
ekokylämalli yhdessä paikallisen kumppanin, asukkai-
den ja kaupungin kanssa.

Sivu 4
Valtioneuvosto hyväksyi 10. maaliskuuta uuden jäte
vesi asetuksen. Se määrittelee uudet vähimmäisvaati
mukset hajaasutusalueen talousjätevesien puhdistus
tasolle. Asetuksen siirtymäaika päättyy vuonna 2016.

Sivu 3 , Talousvesiliite

Huussikortteli on ollut OmaMökki messujen vakitui
nen suosikkiosasto. Tänä vuonna Huussikorttelista 
löytyy uunituore Huussi muuttaa sisälle kirja 20 euron 
messu tarjoushintaan.

Lauantaina 9.4. voi hankkia Paska juttu kirjan nim
marilla varustettuna, sillä toimittaja, kirjailija Anu Valve 
on paikalla Huussikorttelissa. Lauantaina kello 13–15 
Messukeskuksen Ballroom 1:ssä järjestetään ”Huussi
seminaari”, jonka asiantuntijoina toimivat Anu Valve, 
Pia Engström, Minna Paavola ja Raini Kiukas.

Minna Paavola pitää Huussikorttelissa neuvonta
nurkkaa, josta voi varata ajan yksilölliseen kuiva käy
mälä neuvontaan, oli sitten kyse uuden käymälän raken
tamisesta tai vanhan korjaamisesta. Osastolla on myös 
jätevesineuvoja, jolta voi tilata myös suunnitelmia.

Käymäläseura Huussi ry kokoaa jälleen mökkimessujen 
Huussikortteliin kaikki kuivakäymälämallit sekä alan 

ajankohtaisimman tiedon.

Mukana Kuiva käy! -talousvesiliite – Uusi asetus saattaa ajan tasalle tärkeän säädöksen 
kirjaimen ja hengen, sanoo Saara Bäck (vasemmalla). 
KSH ry:n puheenjohtaja Mia O`Neill on samaa mieltä.

Haja-asutuksen jäte-
vesien puhdistus-
vaatimuksista
uusi päätös

Käymälöitä kyliin ja 
köyhille asuinalueille

Huussikortteli  
OmaMökki-messuilla

Mzundusalaiset raivaavat ja parantavat viljelysmaita sekä viljelevät ravintokasveja kaupunkialueella.

Itämeren tilaa on pyritty parantamaan jäteveden
puhdistamoiden ja muiden pistekuormittajien remon
teilla. Sen sijaan hajaasutusalueet ovat jääneet vähem
mälle huomiolle. 

Hajaasutusalueille ei ole aina mahdollista rakentaa 
keskitettyä vesi ja jätevesiverkostoa vaan täytyy tehdä 
kiinteistö tai kyläkohtaisia ratkaisuja.

Käymäläseura Huussi ry on selvittämässä ja ratkai
semassa Karjalan tasavallan vesihuollon ongelmia. 
Toistaiseksi on rakennettu kuivakäymälöitä sekä selvi
tetty kaivojen kuntoa, verkostovesien laatua ja kuntoa. 
Karjalassa talousvesien laatu on monin paikoin hälyt
tävän huono.

Sivu 10

Populet kuivakäymälä oli tervetullut  
parannus Yamkan kylässä.

Käymälä osaamista  
Karjalaan

Sivut 5–8

Ympäristötekniikkaa 
haja-asutusalueille

Puhelin 0400-912 111
Ankkuritie 2, 21590 Karuna
Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki

www.raita.com

AQ biologiset wc:t - HS puhdistamot

EV ekovessat - BioBox suodattimet

Valitse oikein!

Jenni Koivisto

Juri Protasov
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Käymäläseura Huussi ry
 vuonna 2002 perustettu 
poliittisesti sitoutumaton 
kansalaisjärjestö

 kotipaikka Tampere, toimi
alue koko maailma

 jäseniä noin 400, mm. 
yrityksiä, kuivakäymälätek
niikan asiantuntijoita, oppi
laitoksia ja kuiva käymälöiden 
käyttäjiä

 edistää kuivasanitaatiota ja 
ravinnekiertoa Suomessa ja 
maailmalla

 kerää ja jakaa tietoa kuivasa
nitaatiosta ja tukee osaltaan 
kuivasanitaatiotekniikan 
kehitystyötä

 tekee tunnetuksi vedettömiä 
käymälöitä ja niiden merki
tystä pohja ja pintavesien 
suojelulle sekä asianmukais
ta lannoituskäyttöä

 edistää kuivasanitaation 
käyttöä tiedottamalla, tutki
malla, antamalla lausuntoja 
ja pitämällä esitelmiä

Jätevesiasetus on kuohuttanut tunteita, tuottanut otsikoita ja osoittanut 
kiinteistökohtaisen neuvonnan tarpeen. Haja-asutuksella asuvat ja mök-
kikansa ovat joutuneet painimaan lainsäädännön vaatimusten ja laiteval-
mistajien tarjousten kanssa tietämättä, mitä heidän kiinteistönsä jätevesi-
järjestelmälle olisi tehtävä. Miten säädöksiä pitäisi soveltaa käytännössä?

Käymäläseura Huussi ry. on puolueeton neuvontajärjestö, joka pyrkii 
olemaan hyödyksi sopivan jätevesijärjestelmän kehittelyssä. Muutok-
sia ei edes tarvita, jos käytössä on toimiva kuivakäymälä. Sen lisäksi 
tarvitaan vain kevyt puhdistusmenetelmä harmaille vesille. Kuiva-
käymälän saa myös sisätiloihin. Käymäläseura Huussi ry. on kustan-
tanut juuri kirjan Huussi muuttaa sisälle. Kirja vastaa ajankohtaisiin 
kysymyksiin ja jakaa sisäkuivakäymälöiden käyttäjien kokemuksia. 

Kuivakäymälä löytyy monesta kodista, käyttäjän ei tarvitse olla 
haja-asutusalueen asukas tai muuten kuivakäymäläorientoitunut. 
Käyttäjät ovat myös huomanneet, että heillä on kätevä, siisti ja hajuton 
vaihtoehto, joka tuottaa tehokasta lannoitetta puutarhaan. Hygienia-
taso voi olla jopa vesivessaa parempi, koska kuivakäymälä ei käytä 
vettä, jonka mukana bakteerit leviävät nopeasti. Sisäkuivakäymälää 
sietää harkita niin mökille kuin uudiskohteisiinkin! 

Suomen brändityöryhmä mainitsi kuivakäymäläosaamisen rapor-
tissaan. Onko ekologinen, hygieeninen ja tyylikäs käymäläratkaisu 
uusi suomalainen vientituote? Maailmalla kaivataan tietoa vedettö-
mistä sanitaatioratkaisuista. 

Käymäläseura Huussi ry. tekee työtä ulkomaan hankkeissa Karja-
lassa, Sambiassa ja Swasimaassa. Huussitietoutta kaivataan ympäri 
Afrikkaa, Aasiaa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa. Käymäläseura 
Huussi ry:n toiminta tiedonlähteenä ylittää jo rajat, ja sana Huussi on 
alan asiantuntijoiden tiedossa! Sanitaatiotietoutta edistää kansainväli-
nen Dry Toilet 2012 -konferenssi, jonka yhdistys järjestää jo neljännen 
kerran Tampereella. Valmistelut on aloitettu, tarkkailkaa verkkosivuja 
www.drytoilet.org/dt2012

Kesällä 2010 YK julisti käymälän ihmisoikeudeksi. Kuivakäymälä-
kysymykset eivät lopu – päinvastoin! Tiedon lisääntyminen luo uusi 
kysymyksiä, joihin Käymäläseura Huussi ry. haluaa löytää vastauksia 
yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Tule mukaan toimintaan! Liity yhdistyksen jäseneksi ja osallistu tapah-
tumiimme, messuille ja kehitä kanssamme keinoja parantaa yhdistyksen 
toimintaa. Henkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat tukea ulkomaan hankkei-
tamme Karjalan huussiystävinä tai Sambian huussikummeina! Merkki-
päivän kunniaksi voi ostaa päivänsankarille huussin tai käsienpesuväli-
neet sambialaiseen kylään. Mikä on sinun, yrityksesi, järjestösi tapa edis-
tää kuivasanitaatiota, puhtaan veden saatavuutta ja ravinnekierrätystä?

Astu rohkeasti kuivakäymä-
löiden maailmaan – tutkimus 
osoittaa, että käyttäjäkokemus 
koukuttaa. Käymälässä kunin-
gaskin käy yksin, mutta aihetta 
voi ja pitääkin pohtia yhdessä. 
Käymäläseura Huussi ry:n asi-
antuntijat ovat sitä varten, ota 
yhtettä kuivakäymälään liitty-
vissä asioissa!

Mia O’Neill
hallituksen  

puheenjohtaja
Käymäläseura Huussi ry.

Kultaisen talikon Vuoden 2010 
Huussiteosta 2010 sai Tampereen 
Teknillisen yliopiston professori 
Tuula Tuhkanen, erityisesti DT2009 
työpajoista ja verkko-opintojaksosta 
Safe and Sustainable Sanitation.

– Talikko on laitoksen kokous-
huoneen seinällä kaikkien muiden 
sertifikaattien rinnalla, Tuula Tuh-
kanen toteaa.

Vuoden 2006 DryToilet -konfe-
renssia edelsi uraauurtava työpaja. 
Sen anti koottiin professori Tuula 
Tuhkasen johdolla oppimateriaaliksi. 

TTY:n Bio- ja ympäristötekniikan 
laboratorio suosittelee opintojaksoa 

suomalaisille ja ulkomaalaisille yli-
opisto-opiskelijoille osaksi tutkin-
toa. Kurssi on saatavilla Avoimen 
yliopiston kautta, esimerkiksi sani-
taation ammattilaisille. Opintojakso 
suoritetaan etäopintoina verkkoym-
päristön kautta. Opintojakso on vii-
den opintopisteen laajuinen, mikä 
vastaa 135 työtuntia. Kurssikieli on 
englanti. 

Tuula Tuhkanen laski taannoin, 
että työpajoihin ja kurssille oli osal-
listuttu jo 48 maasta. Kurssin on 
suorittanut 220 opiskelijaa.

Antoisia työpajoja

Tuula Tuhkanen vetää henkilökoh-
taisesti DryToilet-konferensseja 
edeltävät Safe and Sustainable Sa-
nitation -työpajat. Ulkoministeriön 
tuella kutsutut kehitysmaiden hal-
litusten edustajat ja kansalaisjärjes-
töjen aluetason toimijat vaihtavat 
työpajoissa ajatuksia ja kokemuksia 
kuivasanitaatiosta. 

– Monikulttuurisissa vertaisryh-
missä käytyjä keskusteluja on luon-
nehdittu uudenlaiseksi ja antoisaksi 

kokemukseksi. Käymälähygienia on 
pedagogisesti haastava aihe, koska 
se on hyvin kulttuurikohtainen, ar-
kaluonteinenkin, sekä terveys- että 
usein myös tasa-arvokysymys, Tuu-
la Tuhkanen kertoo.

Safe and Sustainable Sanitation 
-opintojakso on joka suhteessa an-
siokas edelläkävijä. Sen myötä sa-
nitaatiotietous on ollut esillä myös 
DryToilet -konferenssien välillä. 

Opintojakson teemoja ovat muun 
muassa sanitaation historia, terveys 
ja turvallisuus, sosio-ekonomiset nä-
kökohdat ja kehitysyhteistyö. Työ-
pajat pidetään taas ennen järjestyk-
sessä neljättä, DT2012 konferenssia.

– Rahankeräys on osaltamme 
aloitettu, saadaan tasokas kaksipäi-
väinen konferenssia edeltävä work-
shop. Se on vuorovaikutteinen ohjel-
ma ulkomaisille konferenssivierail-
le, jotka tulevat kaukaa hakemaan 
ja jakamaan tietoa. Tehdään uutta 
materiaalia ja liitetään workshopiin 
uusia verkko-oppimistyökaluja, jot-
ka helpottavat kontaktien ottamista 
ja pitämistä ympäri maailmaa, Tuu-
la Tuhkanen lupaa.

Sanitaatio on kasvuala
Käymäläseura Huussi ry:n ry:n hal-
litus korostaa, että vesi- ja sanitaatio 
on kasvuala. 

Korkeatasoinen kansainvälinen 
Safe and Sustainable Sanitation 
-opetus edistää osaltaan suomalai-
sen vesi- ja sanitaatio-osaamisen 
tunnettuutta maailmalla. 

Palkittua Tuula Tuhkasta työllis-
tää laitoksella vasta alkanut kaksi-
vuotinen EU -projekti DryCloset, 
jossa partnerit ovat Ranskasta, 
Saksasta ja Espanjasta. 

– Yhteistyössä kehitetään helppo-
hoitoista, entistä parempaa kuiva-
käymälää. Sain EU-hankkeen avaus-
kokouksessa Espanjassa puhelun, 
että Suomen TEKESin vesiohjelma 
ei nähnyt tässä liiketoimintapoten-
tiaalia! , sanoo tutkija.

– Yhteistyö TAMKin kanssa tii-
vistyy, kun sinne tuli uudet ihanat 
laboratoriot. Kehitämme yhteistyös-
sä ainakin virtsan hyväksikäyttöä. 
Selvittämme miten virtsaan joutu-
vat lääkeaineet ja hormonit mah-
dollisesti vaikuttavat ympäristöön, 
Tuula Tuhkanen lisää.

Parhaat saavat Talikosta:

Tuula Tuhkanen ja 
Safe and Sustainable Sanitation

Professori Tuula Tuhkanen Tampereen teknillinen yliopiston Kemian ja biotekniikan laitoksesta vastaanotti Kultainen talikko -palkinnon 
maailman ympäristöpäivänä 2010.

Kultaisella talikolla palkitut:
2010 Professori Tuula Tuhkanen
2009 YLE: Paska juttu ohjelmasarja
2008 Ari Aaltonen, Patakukko
2007 Jukka Lindroos, Pikku Vihreä Oy
2006 Ulkoasiainministeriö
2005 Tampereen ammattikorkeakoulu
2004 Työtehoseura, tutkija Sirkka Malkki
2003 Västanfjärdin kunta
2002 Metsähallituksen makkitiimi

LÄHETÄ EHDOTUS VUODEN 2011
HUUSSITEOSTA: toimisto@huussi.net

Kuiva ja hajuton 
pääkirjoitus

Kuiva käy! -videokirja kertoo ha-
vainnollisesti ja käytännönläheisesti 
huussista, joka muuttaa sisälle. 

Nimensä mukaisesti teoksessa 
yhdistyvät kirjoitetun tekstin ja elä-
vän kuvan parhaat puolet: lukijalle 
tarjotaan kuivasanitaation perustie-
dot napakassa paketissa, ja katsoja 
pääsee tutustumiskierrokselle kui-
vakäymälöiden maailmaan.

Kuiva käy! -videokirja on tarkoi-
tettu kaikille, jotka harkitsevat kui-
vakäymälän hankintaa tai tarvitse-
vat muuten tietoa aiheesta. 

Kirja kertoo, millä perustein lai-
te valitaan, mitä sen asennuksessa 
on syytä ottaa huomioon ja kuinka 

kuivakäymälää käytetään. 
Sisältö rakentuu tutkimustulok-

sista, käyttäjäkokemuksista ja lai-
tevalmistajien keräämästä tiedosta. 
Mukana on myös kuivasanitaation 
hyötyjä valottava osuus.

Kuiva käy! -videokirjan on ke-
hittänyt Tampereen Protomossa 
toimiva Sulka-tiimi yhteistyössä 
Käymäläseura Huussi ry:n kanssa. 
Se on uudenlainen sähköinen kirja, 
jota voit lukea ja kokea tietokoneella 
ja tablet-laitteella. 

Tutustu kirjaan Huussin netti-
sivuilla.

 Lisätietoja: www.huussi.net/kuivakay

Kuiva käy! -videokirja 
Katso, lue ja kuuntele

7.–10.4. Huussi
kortteli, Helsingin Oma
Mökki 2011 messuilla, 
16.-17.4. Pohjanmaan 
Suur messut, Botniahal
li, Vaasa
28.4. Kevätvuosikoko
us, Tampereen ammat
tikorkeakoulu
2.-8.5. Jätevesiviikko
14.–15.5. Terve Talo 
messut, Aitoon Honka
lassa, Pälkäneellä

28.-29.5. Maailma 
kylässä festivaali, 
Helsinki
2.6. Mahdollisuuksien 
tori, Väinölinnan aukio, 
Tampere
5.6. Vuoden Huussite
ko palkinnon luovutus
19.11. Syysvuosikoko
us, Maailman käymälä
päivänä, Tampereella

Vuoden 2011 tapahtumia:Oikea asentaminen on hyvin toimi-
van, luonnonvoimiin peruvan kom-
postikäymälän A ja O. Kirjallisten 
asentamisohjeiden lukeminen on 
kuitenkin työlästä, eikä lukijan pää-
hän synny aina oikeaa mielikuvaa. 
Väärin asennettu laite on ongelma 
sekä käyttäjälle, myyjälle että lait-
teen valmistajalle. 

Ekolet on ottanut käyttöön kirjal-
listen ohjeiden tueksi asennusvide-

ot. 5–10-minuuttisen asennusvide-
on katsominen ja kuunteleminen on 
helppoa. Video antaa katsojalleen 
heti oikean kuvan siitä miten ku-
kin kohta tulee asentaa.  Sen jälkeen 
kaikki on asennuspaikalla jo ennalta 
nähtyä ja tuttua. Asentaminen no-
peutuu ja samalla varmistuu, ja laite 
toimii parhaalla mahdollisella taval-
la. Asentamisvideot löytyvät Ekole-
tin kotisivuilta, www.ekolet.com.

Videot avuksi asentamiseen
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Kansallispuistot ovat luonnon aar-
reaitta yhä kasvavalle kävijäjou-
kolle. Kokemus monimuotoisessa, 
puhtaassa luonnossa virkistää mie-
len ja antaa voimia. Hyvä luonto-
retki on toteutettu niin, että sen voi 
tehdä iloisin mielin kohteen luontoa 
rasittamatta. 

Roskaton retkeily on lyönyt itsen-
sä läpi Metsähallituksen kansallis-
puistoissa: minkä viet mennessä-
si, jaksat tuoda takaisin! Kaikkea 
ei tarvitse kantaa: asiakkaiden ja 
luonnon kannalta oikea ratkaisu 
on kuivakäymälä. Hyvin toimiva, 
oikein huollettu ja siisti kuivakäy-
mälä sopii luontoon. Käymälätuote 
eli makki  kompostoidaan mullak-
si eikä ravinteita päästetä pilaa-
maan vesiä. Kuivakäymälät ovat 
myös kustannuksiltaan edullinen, 
sähköstä ja putkista riippumaton 
vaihtoehto.

Kaikissa olosuhteissa? 

Metsähallituksessa selvitettiin vii-
me vuonna, mitkä ovat keskeisiä 
onnistumisen edellytyksiä hyvälle 
käymälähuollolle. Tavoitteena oli 
löytää yksinkertainen toimintamal-
li, joka soveltuisi eri puolille maata 
ja joka olisi myös helppohuoltoinen 
ja kustannuksiltaan edullinen.

Metsähallituksen luontopalve-
luilla on hoidossaan kaikkiaan noin 
2600 käymälää. Eteläisimmät sijait-
sevat Saaristomerellä ja pohjoisim-
mat Utsjoella. Vuodenaikojen vaih-
telu on suurta. Kylmänä vuodenai-
kana kompostoituminen on hidasta 
tai sitä ei tapahdu ollenkaan. Toisen 
suuren haasteen käytännön käymä-
lähuollolle tekee asiakaskäyntien 
määrä ja tiheys: kompostoitumi-
selle pitää luoda aina suotuiset 
olosuhteet. Jos kompostoituminen 
ei ole kunnossa, asian haistaa heti! 
Valtaosa käymälöiden käytöstä toki 
tapahtuu lämpimänä vuodenaika-
na, jolloin kompostoituminen on 
tehokasta. 

Keskeisin asia oli selvittää käyt-
tömäärältään erilaisten kohteiden 
vaatimukset.  Pitäisikö suuren 
käytön kohteissa rakentaa alusas-
tiakapasiteetiltaan suuria käymä-
löitä? Tällöin huolto vaatii erityiset 
järjestelyt ja toimintaketjut. Tavoit-
teena oli, että huoltaja voi yksin tai 
työparin kanssa tehdä kaikki käy-
mälähuoltoon liittyvät työt. 

– Totesimme, että käyttämiemme 
tuulettuvien alusastioiden (200–400 
litraa) kapasiteetti on hyvä, kunhan 
vain käymälä toimii oikein ja kom-
postoitumiselle on hyvät olosuhteet, 
Tapani Eskola toteaa. 

Sopivan seosaineen annostelu 
ja ylimääräisen, kompostimassaan 
sitoutumattoman virtsan johtami-
nen pois alusastiasta ovat avainky-
symyksiä. Mikäli käytön määrä on 
niin suuri, että yhdellä alusastialla 
ei pärjätä, otetaan käyttöön vaih-
toastia, ja täyttynyt astia siirretään 
syrjään jatkokompostoitumaan. 

Kesän aikana kertynyt käymä-
lätuote on niin kompostoitunutta, 
melkein jo mullaksi muuttunutta, 
että se voidaan hyvin siirtää jäl-
kikompostointiin joko käymälän 
läheisyyteen tai keskitettyyn paik-
kaan. 

Kompostoiva kuivakäymälä on 
hyvä ratkaisu niin erämaan au-
tiotuvalla ja vilkkaiden kohteiden 
käymälänä. Onnistuneet ratkaisut 
edellyttävät huolellista sijoittami-
sen ja mitoittamisen suunnittelua, 
vastuullisuutta käyttäjiltä ja hyvää 
huoltoa.

 Onnistunut käymälähuolto Met-
sähallituksen hoitamissa kansallis-
puistoissa on kompostoitumispro-
sessin hallintaa käymälätuotteesta 
mullaksi, niin että kävijä kokee 
hädän hetkellä vierailleensa muka-
vuuslaitoksessa!

 Lisätietoja:  
Metsähallitus, Luontopalvelut,  
Tapani Eskola, puh. 0400 202 873, 
luontoon.fi

Haja-asutuksen kuormituksella on 
suuri vaikutus vesistöjen tilaan. 
Haja-asutus aiheuttaa yhdeksän 
prosenttia fosfori- ja kolme prosent-
tia typpipäästöistä. Tarkentuneet 
vesienhoitoalueittaiset luvut osoit-
tivat, miten kuormitus vaihtelee – 
jopa 14 prosenttia fosforista voi joil-
lain alueilla tulla haja-asutukselta.

Hajajätevesiasetus tuli voimaan 
2004. Siirtymäaikana kiinteistöistä, 
joille puhdistusvelvoite syntyi, tart-
tui toimeen noin 10–15 prosenttia. 
Asetuksen toimeenpano takkuili. 

Ministeri Paula Lehtomäki ni-
mitti Lauri Tarastin selvitysmie-
heksi syksyllä 2009. Hän ehdotti 
toimeenpanon tehostamista, ase-
tuksen selkeyttämistä ja tiedollista 
ohjausta. 

Kesällä 2010 annettiin hallituksen 
esitys ympäristönsuojelulain muut-
tamisesta. Perustuslakivaliokunta ja 
ympäristövaliokunta valmistelivat 
sitä syksyn ja alkutalven, ja mietin-
nössään katsovat, että osa hajajäte-
vesiasetuksen sisällöstä tulee säätää 
lain tasolla. 

Kohtuullisuus kunniaan

Jos kiinteistön haltijat ovat täyttä-
neet 68 vuotta lain voimaantulles-
sa, he vapautuvat automaattisesti 
jätevesijärjestelmän uusimisesta, 

edellyttäen että heillä on toimin-
takuntoinen järjestelmä. Viiden 
vuoden lisäaikaa saa hakea, jos on 
sosiaalinen suorituseste, kuten sai-
raus tai työttömyys. 

Eduskuntakäsittelyn jälkeen ym-
päristöministeriö sorvasi eduskun-
nan antamien ohjeiden ja suunta-
viivojen mukainen esityksen, jonka 
valtioneuvosto hyväksyi 9. maalis-
kuuta 2011.

Lopputuloksena perusvaatimus-
taso lievenee, mutta kunnilla on oi-
keus vaatia korkeampia puhdistus-
tasoja ranta- ja pohjavesialueilla.

– Katson että asian sekava ja mo-
nipolvinen käsittely on kuitenkin 
selkeyttänyt kunnille ja kiinteis-
tönomistajille tilannetta, ympäris-
töneuvos Saara Bäck sanoo.

Nyt Ympäristöministeriön, Kun-
taliiton, ELY -keskusten ja SYKE:n 
edustajat jalkautuvat messuille ja 
tapahtumiin, ja tiedotusmateriaalia 
uusitaan. Saara Bäck oli Tampereella 
kevään Asta -messuilla kertomassa 
lainsäädäntömuutoksen taustoista, 
vaikutuksista ja hajajätevesistä. 

– Kyllä 68-vuotiaatkin saavat 
uusia puhdistusjärjestelmänsä. Jos 
kiinteistö tulee käyttöön jatkossa-
kin, sen arvo nousee. Teko myös 
parantaa lähiympäristön tilaa. On 
paljon iäkkäitä, jotka ovat jo te-
hostaneet kiinteistönsä jätevesien 

puhdistusta tai suunnittelevat te-
kevänsä sen lähitulevaisuudessa, 
Saara Bäck vakuuttaa.

Jos rakennetaan talli, terassi tai 
uusitaan vesikatto, moni turvautuu 
ammattiapuun. 

– Haluan painottaa, että monet 
kotitalouden suuremmat hankinnat 
ovat sellaisia, että on aivan luonnol-
lista käyttää ammattisuunnittelijaa. 
Asiantuntijan avulla löytyy juuri 
omalle kiinteistölle sopiva, oikein 
mitoitettu ratkaisu, ja näin se vähen-
tää omaa työtä. 

Käänteentekevä käymälä

Jolla on vesivessa, joutuu todennä-
köisesti tehostamaan jäteveden puh-
distusta. Joka käyttää kuivakäymä-
lää, tarvinnee vähän tai ei lainkaan 
muutoksia. Käytetty talousvesi on 
harmaata, lähinnä pesuvesiä.

– Ensiarvoisen tärkeää on huoma-
ta, että ellei ole paineista vettä, pää-
see vähimmällä. Ei tarvita ”kymp-
pitonnin ratkaisuja”. Jätevesien 
puhdistamiseen on kehitetty mo-
nia, erilaisia hyviä ratkaisumalleja, 
kuten maaperään liittyvät ja laite-
puhdistamot. Jokaiselle kiinteistölle 
löytyy sopiva. Kustannuksiltaan ne 
toki ovat erilaisia. Joillekin umpisäi-
liö ja sen tyhjennys ovat ihan sopi-
va, Saara Bäck jäsentelee.

Miljoonia valistukseen

Eduskunta antoi lisätilausarvioissa 
miljoonan neuvontapilotin käynnis-
tämiseen. 

Vuoden 2011 talousarviossa on 
miljoona hajajätevesineuvontaan. 
Jo nyt nettineuvonta on laajaa ja 
oppaita uudistetaan pikaisesti. 

Valistusmiljoona lisätalousarvios-
ta 2010 on jo jaettu järjestöille, joilla 
on kokemusta neuvonnasta. 

Se kohdennettiin muutamalle 
alueelle. 

Valistuspilotin toteuttavat Valo-
nia AMK Varsinais-Suomessa, Pro 
Agria Oulu, Etelä-Karjalan VSY, 
Omakotiliitto ja Kyläyhdistysten 
liitto. 

Toisen miljoonan jakamiseen vai-
kuttavat pilotin kokemukset (kevät 
ja kesä). 

Eduskunta sanoo mietinnössään, 
että käytetään teknologianeutraaleja 
perusteita eli ei mihinkään menetel-
mään sitoutuneita neuvojia.

Käymäläseura Huussi ry jäänee 
vaille tukea oman valistustyönsä 
kanssa, koska edustaa kuivasani-
taatiota – sitä edullisimmin uusien 
ympäristönormien kirjaimen ja hen-
gen toteuttavaa vaihtoehtoa.

 Lisätietoja:
 www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Vuoden 2011 tapahtumia:

Kansallis-
puistoissakin  
hädän hetkellä  
mukavuuslaitokseen

Kuiva 
käy!

Tulevaisuuden 
festarivessa vihertää
Tampereen Keskustorille kohoaa 2.–
3.9.2011 Tulevaisuuskylä, joka esit-
telee näkymiä Tampereelta vuonna 
2050. Taiteen- ja tieteentekijöitä yh-
distävän, monivuotisen projektin 

tulos jakaa tietoa ilmastonmuutok-
sesta ja kestävästä elämäntavasta – 
tavoitteena on tuoda tieto kaiken-
ikäisten ulottuville elämyksellises-
ti. Tulevaisuuskylässä kohtaavat 

nuoriso ja kaupunkisuunnittelijat, 
aktivistit ja liiketalouden ammatti-
laiset, tulevaisuudentutkijat ja kan-
santieteilijät. Tapahtuma haastaa eri 
arvomaailmoja edustavat yhteisöt 

rakentamaan yksissä tuumin kestä-
vää tulevaisuutta.

Tulevaisuuskylä yhdistelee tule-
vaisuuden teknologiaa ja mennei-
den sukupolvien omavaraista elä-
mäntapaa. Ekotehokas asuminen, 
ravinto, liikenne ja energiantuotanto 
ovat läheisiä asioita - tuuligeneraat-
torin rakentaminen itse on mahdol-
lista. Kylän infopisteet, näyttelyt ja 
keskustelutilaisuudet jakavat käy-
tännönläheisiä vinkkejä kestävään 
elämäntapaan. Tulevaisuuskylä ot-
taa erityisesti huomioon tulevaisuu-
den rakentajat. Nuorille ja lapsille 
on tarjolla taidetyöpajoja ja Tule-
vaisuuden Tampere -liveroolipeli. 

Kylämäistä tunnelmaa luodaan 
jurttien, tiipiin ja tapahtumaa varten 
suunnitellun viherkattoisen pavil-
jongin avulla. Kylä tuottaa käyttä-
mänsä energian. 

Tulevaisuuskylässä tavoitellaan 
vihreämpää tapahtumajätehuoltoa: 
esimerkiksi sanitaatio pyritään jär-
jestämään kuivakäymälöin. 

Essi Santala

Saana Karala ja Tuomo Joensuu

Tuottajat: Sanataideyhdistys Yöstäjä, 
Tampereen kaupungin ECO2ohjelma, 
Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tam
pereen Maan ystävät. 
Tukijat: opetusministeriö ja Taiteen 
keskustoimikunta. 
Lisätietoja: www.tulevaisuuskyla.net

Tulevaisuuskylä 

Tulevaisuuskylä tuo uusiutuvat energialähteet ja hyötykasviviljelmät osaksi kaupunkitilaa. 

Ympäristöneuvos  
Saara Bäck: 

Ympäristöneuvos Saara Bäck (oikealla) ja Satu Heino Ko-
kemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä kävivät 

läpi haja-asutusalueiden päivitettyjä jätevesimääräyksiä.

Linnasaaren kansallispuiston Mäntyniemessä on erittäin toimiva käymälä saaristo-
oloissa. Helppohoitoinen, siisti ja hajuton sekä ympäristön kannalta erinomainen 
– huippupeli!
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Ulkoministeriö tuki vuonna 2010 
Käymäläseura Huussi ry:n kuivasa-
nitaatiohankkeita Sambiassa ja Swa-
simaassa yhteensä 170 000 eurolla.

– Käymäläseura Huussi ry on 
hoitanut hankkeiden raportoinnin 
mallikkaasti ja ajallaan, sanoo ylitar-
kastaja Minna Hares ulkoministeri-
ön kansalaisjärjestöyksiköstä. 

Tuki on osa ulkoministeriön 
myöntämiä valtionavustuksia 
suomalaisten kansalaisjärjestöjen 
kehitysyhteistyölle. Vuonna 2010 
ulkoministeriö tuki kansalaisjärjes-
töjen kehitysyhteistyötä kaikkiaan 
83,7 miljoonalla eurolla. Kehitys-
yhteistyöhön osallistuu parisataa 

suomalaista järjestöä.
Kansalaisjärjestöjen kehitysyh-

teistyötä ohjaa tuore kehityspoliit-
tinen kansalaisyhteiskuntalinjaus. 
Kehitysyhteistyötukea voivat saa-
da hakuhetkellä vähintään kaksi 
vuotta yhdistysrekisterissä olleet, 
oikeustoimikelpoiset ja voittoa ta-
voittelemattomat yhdistykset tai 
säätiöt. Niillä täytyy olla riittävästi 
asiantuntemusta kehitysyhteistyön 
tekemiseen ja tuen hallinnointiin.

Slummin sanitaatio 
kuntoon Swasimaassa
Käymäläseura Huussi ry toteuttaa 

Mbabanen kaupungissa Swasi-
maassa vuonna 2007 käynnistynyt-
tä hanketta yhdessä Turun ammat-
tikorkeakoulun (TUAK) kestävän 
kehityksen linjan kanssa. Slummi-
alueen sanitaatiota parannetaan 
koulutuksen ja kuivakäymälöiden 
rakentamisen avulla. Niiden raken-
tamisessa etsitään uusia ja paikalli-
siin olosuhteisiin soveltuvia, koh-
tuuhintaisia ratkaisuja. 

Kompostoidun jätteen hyödyntä-
minen kotipuutarhoissa on osa kou-
lutusta. TUAK on mukana pitkäai-
kaisessa yhteistyössä Swasimaassa 
suomalaisten kuntien kehitysyhteis-
työohjelman kautta.

Swazimaa on pieni kuningaskun-
ta eteläisessä Afrikassa. Huussi 
ry:n, Turun ammattikorkeakoulun 
ja Swazimaan Pelastusarmeijan 
yhteishankkeessa pyritään paran-
tamaan maan pääkaupungin sani-
taatiotilannetta. Ulkoministeriön 
rahoittama hanke on pyörinyt vuo-
desta 2007 lähtien.  

Tarve kestävämmälle sanitaa-
tiolle Msunduzan slummialueella 
on ilmeinen: Köyhä asuinalue on 
rakennettu vuorten rinteille. Perin-
teinen kuoppakäymälä on hankala 
rakentaa.  Vesivessa ei ole vaihtoeh-
to, sillä ihmisillä ei ole varaa maksaa 
vedestä, eikä kallista viemäröintiä-
tehdä epävirallisille asuinalueille. 

Msunduzan kuivasanitaatio-
hankkeen tavoitteena on parantaa 
tilannetta rakentamalla käymälöitä 
ja kouluttamalla ihmisiä. Hankkees-
sa rakennetaan käymälöitä kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville ko-
titalouksille sekä julkisiin paikkoi-
hin, kuten kouluille, jalkapallokent-
tien laidoille ja kokouspaikoille. 

Yleisiä käymälöitä on kaivattu 
kipeästi: ennen hankkeessa raken-
nettuja käymälöitä kokouksiin ja 
peleihin osallistuvat ovat tehneet 
tarpeensa milloin mihinkin, ja ym-
päristö on ollut sen näköinen. Tyttö-
jen ja naisten osallistumista vaikeut-
taa se, että he kaipaavat enemmän 
näkösuojaa. Puskissa käyminen on 
etenkin pimeään aikaan vaarallista, 
sillä se altistaa naisten joutumista 
seksuaalisen väkivallan uhriksi. 

Rakennetut käymälät edellyttävät 
yhteisöltä nyt uudenlaisia toiminta-
malleja ja yhteisöllisyyttä. Hanke ei 
huolehdi käymälöistä rakentamisen 
jälkeen, vaan vastuu kunnossapidos-
ta siirtyy yhteisölle. Tosin koulutus-
ta järjestetään rakentamisen jälkeen-
kin ja kunnossapidossakin autetaan. 

Uusista käymälöistä ollaan yl-
peitä, niitä halutaan lisää ja niiden 
halutaan pysyvän siistinä. Msundu-
zassa esiintyy yleisesti ilkivaltaa, jo-
ten yhteisön johtajat päättivät laittaa 
vessoihin lukot.  Käymälöiden tulee 

kuitenkin olla ihmisten käytettävis-
sä, ja niinpä ratkaisuksi keksittiin 
”huussitalkkarit”. He huolehtivat 
käymälöiden siisteydestä ja avaa-
vat ja lukitsevat ovet tarvittaessa. 
Uusien käytäntöjen omaksuminen 
ei ole ongelmatonta, mutta suuri 
halu toimia oman yhteisön eduksi 
auttaa. Paikallisten antama koulu-
tus ja yhteisön johtajien antama tuki 
ja esimerkki ovat korvaamattoman 
arvokasta.

Jenni Koivisto 
TurkuAMK

KSH ry:n edustajilta kysytään, mik-
si suomalaisten pitää mennä Afrik-
kaan näyttämään miten huusseja 
tai kaivoja rakennetaan, eivätkö ne 
osaa tehdä niitä itse? Toiset taas ra-
kentaisivat satoja huusseja – eihän 
yhden huussin rakentaminen nyt 
kauan vie?

Sambian kaltaisessa maassa, jos-
sa käymälöitä ja kaivoja ei ole joka 
nurkalla, näkee pian, miksi tätä työ-
tä tehdään. Toisaalta, aika nopeasti 
käsittää myös, ettei käymälähuollon 
järjestäminen ole niin helppoa kuin 
se ehkä kuulostaa. 

KSH ry:n Sambian hankkeissa 
on vuoden 2010 loppuun mennessä 
rakennettu yhteensä 85 kuivakäy-
mälää Kalokon kylään ja Lusakan 
lähiöön Madimbaan. Iso ponnistus 
oli myös kymmenen porakaivon 
tekeminen ja vanhojen kaivojen 
kunnostaminen. Lisäksi on paran-
nettu muun muassa Madimban 
jätehuoltoa. Hankkeet ovat paljon 
muutakin kuin rakentamista ja in-
sinöörityötä. 

– Osaamisen vieminen on tär-

kein tehtävä, projektipäällikkö Sari 
Huuhtanen summaa. 

Uusien hygieenisten toiminta-
tapojen vakiintuessa perheiden 
sairastuvuus vähenee. Lapset ja 
nuoret ovat erityisen otollinen 
kohderyhmä, sillä toimintatapojen 
muutos parantaa heidän tulevien 
perheidensä elämää.

– Pidämme hygienia- ja kuiva-
käymälöiden käyttökoulutusta 
säännöllisesti kouluilla ja kylien 
lastenneuvolapäivien yhteydessä. 
Tällöin tavoitamme erityisesti pal-
jon äitejä ja lapsia. Terveyskasvatus 
on avain parempaan tulevaisuuteen, 
vaikka tulosten näkyminen terveys-
tilastoissa voi viedä vuosia. 

Sitoutuminen on 
onnistumisen avain 
Hankkeiden onnistuminen vaatii 
pitkäaikaista ja tavoitteellista työ-
tä sekä suomalaiselta järjestöltä 
että paikallisilta asukkailta. Mitä 
enemmän asukkaat ovat mukana 
hankkeen eri vaiheissa aivan suun-

nittelusta lähtien, sitä paremmin voi 
olettaa asioiden hoituvan hankkeen 
loppumisen jälkeen. 

– Tarve on asukkailla, mutta han-
ke voi tukea toteutusta ja ongelmien 
ratkaisua. Päävastuu hankkeen to-
teuttamisesta kuuluu paikallisille, 
Sari Huuhtanen toteaa. 

Esimerkiksi hankkeen edetessä 
esille tuli ongelma: Kalokon alu-
eella oli toisten projektien tekemiä 
käsipumppukaivoja, joista osa oli 
lakannut toimimasta. Taitoa tai 
välineitä niiden kunnossapitoon 
ei ollut, vettä kannettiin kaukaa ja 
otettiin likaisista lähteistä. 

KSH ry:n hanke osti tarvittavat 
työkalut ja huussivalistuksen ohel-
la koulutettiin joka kylässä useita 
henkilöitä huoltamaan pumppu-
kaivoja. 

Kyläläiset halusivat ja heitä au-
tettiin perustamaan vesikomiteoita, 
jotka vastedes huolehtivat kunnos-
sapitoon vaadittavien varojen ke-
räämisestä ja huollosta. Tavoitteena 
on, että hanke tekee lopulta itses-
tään tarpeettoman! 

Neljäs kansainvälinen kuivakäy-
mäläkonferenssi DT2012 järjeste-
tään Tampereella elokuussa 2012. 
Aikaisemmat konferenssit DryToi-
let2003, DT2006 ja DT2009 onnistui-
vat hyvin ja olivat erittäin kansain-
välisiä. Vuonna 2009 osanottajia oli 
43 maasta.

Järjestelytoimikunta ottaa vas-
taan ehdotuksia ajankohtaisista 
aihealueista ja avoimista kysymyk-
sistä, joita haluatte käsiteltävän 
tulevan konferenssin ohjelmassa. 

Konferenssiin sisältyy myös Suomi-
päivä, jossa paneudutaan kuivakäy-
mäläasioihin Suomen näkökulmas-
ta. Pyydämme osoittamaan ideat ja 
ehdotukset DT2012 konferenssi-
sihteerille.  Tiedotamme DT2012 
-konferenssista ja Suomi-päivästä 
verkkosivuillamme.
Lisätietoja: 
Käymäläseura Huussi ry, www.huussi.
net, www.drytoilet.org/dt2012
Konferenssisihteeri Erja Takala, secre
tary2012@drytoilet.org

Dry Toilet 2009 
-tapahtuman 
osanottajat 
tutustumassa 
suomalaiseen 
huussiosaamiseen 
DT-Keskus 
Kuivakäymälässä.

Ekologisen sanitaation ystävät eri puolilta maailmaa kokoontuvat Tampereelle

Neljäs DT-konferenssi 
elokuussa 2012

Ryhdy 
huussi-
kummiksi
Maailmassa on noin 2,6 miljardia 
ihmisiä, jotka eivät ole koskaan 
käyttäneet asianmukaista käy-
mälää. 

Käymälöiden puute surmaa tä-
näänkin tuhansia lapsia ja aikuisia. 
Asianmukainen kuivasanitaatio 
helpottaa elämää – kummitoimin-
nalla voit vaikuttaa! 

Voit lahjoittaa tai ryhtyä kum-
miksi täyttämällä lomakkeen ne-
tissä: www.huussi.net/sambia/kum-
mi/index.html

Sambian hätä ei helpotu 
hätäratkaisuilla

Käymäläseura Huussi 
kehittää kuivakäymälöitä 
yhteistyössä ammatti-
korkeakoulujen kanssa

Yleiset käymälät slummi-
yhteisön haave ja haaste

Arto Suominen

Ministeri 
Michael Kaingu 
(oik. ylärivi) ja 
suurlähettiläs 
Sinikka Antila 
seurueineen 
vieraili 
Madimbassa 
huhtikuussa. 
Keskellä edessä 
KSH:n projekti-
päällikkö Sari 
Huuhtanen.

Hankkeen avulla pistetään ravinteet kiertoon Msunduzan slummialueilla.
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KUIVa Käy!
TAMKissa vuoden 2010 lopulla avatussa 
Opi enempi -oppimisympäristössä testa-
taan, tutkitaan ja kerätään käyttäjäkoke-
muksia Suomen ensimmäisistä julkisista 
sisäkuivakäymälöistä. 

Hanke on ainutlaatuinen. Oppimisympä-
ristöissä on uusiutuvan energian laitteita jo 
muuallakin, mutta vastaavaa, kuivakäymä-
lätekniikkaan liittyvää tilaa ei tiettävästi ole 
ulkomaillakaan oppilaitoksessa toteutettu. 

Uusi oppimisympäristö tuo ympäris-
tötekniikan ja uusiutuvat energiamuodot 
todellakin osaksi opiskelijan ja henkilökun-
nan arkea. Myös muilla kiinnostuneilla, yh-
teistyötahoilla ja oppilaitoksilla on mahdol-
lisuus tutustua ja kokeilla laitteita.

Tiina Kolari-Vuorio on TAMKin kuiva-
käymälöiden testiryhmään kuuluva pape-
ritekniikan laboratoriomestari.

– Kun minua pyydettiin testiryhmään, 
nousi ensimmäiseksi mieleeni ajatus hai-
sevasta kesämökin huussista. Ennakko-
luulot olivat vääriä, sillä käytöstä ei ole 
syntynyt minkäänlaisia hajuhaittoja.

Kuivakäymälän käyttö herättänyt Tiinan 
mielessä nyt vain positiivisia ajatuksia. Hän 
asuu haja-asutusalueella ja hankkisi mielel-
lään sisäkuivakäymälän kotiinsa. 

– Sen lisäksi että kuivakäymälän käyttäjä 
säästää vettä ja edistää ympäristön hyvin-
vointia, voisin myös käyttää jätteen kom-
postoinnin kautta omassa kasvimaassani.

– Mielestäni kuivakäymälävaihtoehto pi-
täisi löytyä jokaisesta julkisesta organisaati-
osta. Kuivakäymälän käyttö on helppoa ja 
siihen syntyy nopeasti rutiini, ennakkoluu-
lot hälvenevät ensimmäisen käyttökerran 
jälkeen, Tiina Kolari-Vuorio sanoo.

Ennakkoluulot hälvenevät

TAMKinEnvironmental Engineering -kou-
lutusohjelmassa opiskeleva etiopialainen 
Tsegaye Firew on käyttänyt sisäkuivakäy-
mälää muutaman kerran, ja hänen koke-
muksensa olivat hyviä. 

– Afrikkalaisena minulla ei ollut ennak-
koluulojakaan. 

Hän tekee kouluprojektinaan tutkimusta 
liittyen sisäkuivakäymälöiden käyttöön. 

– Jos kuivakäymälät ovat näin hyvä, ih-
mettelen miksi niitä ei käytetä enemmän? 
Kerään käyttäjäkokemuksia ja toivon, että 
projektini päättyessä minulla on tähän ky-
symykseen vastaus.

Opi enempi -hankkeen projektipäällik-
kö Aino-Maija Kyykoski TAMKista toteaa 

kuivakäymälöiden olevan merkittävä osa 
oppimisympäristöä. 

– Luomme uutta yhteiskuntaa ja hälven-
nämme ennakkoluuloja näyttämällä, että 
kaikki tämä on mahdollista. Kuivakäymälät 
eivät ole uusi asia, mutta sisätiloissa käytet-
täviä kuivakäymälöitä kohtaan on paljon 
ennakkoluuloja. Lisäämällä tietoa, tuoteke-
hityksellä yhteistyössä valmistajien kanssa 
ja tuomalla laitteita kokeiltavaksi rohkai-
semme kuivakäymälöiden hankintaan. Si-
säkuivakäymälän pitäisi olla tunnetumpi, 
todellinen vaihtoehto erityisesti haja-asu-
tusalueen jätevesiasioiden ratkaisemiseksi.

Tiina Kolari-Vuorio
Karoliina Lindqvist

 Lisätietoja: opienempi.projects.tamk.fi/

Viime aikoina on keskusteltu laajalti uudes-
ta hajajätevesiasetuksesta ja sen toimeen-
panosta.

Monet haja-asutusalueen asukkaat ja ke-
sämökkiläiset ovat huolissaan rahanmenos-
ta, johon arvelevat asetuksen pakottavan.

Julkisuudessa kun on puhuttu pitkälti 
pienpuhdistamoista ja muista pömpeleis-
tä. Laitteet eivät suinkaan aina ole välttä-
mättömiä.

Noin 400 000 kesämökkiä on varustettu 
vain ulkohuussilla. Käyttövesi kannetaan 
kaivosta tai järvestä. Näihin kohteisiin ei 
nytkään tarvitse hankkia puhdistamoa. 
Asetuskaan ei sitä edellytä.

Vastoin yleistynyttä luuloa, pelkkä huus-
si on edelleen täysin sallittu haja-asutuk-
sella!

Edellytyksenä on, että huussi tai vedetön 
käymälä on kunnossa. Se tarkoittaa kahta 

asiaa. 
Ensinnäkin, nesteet pääsevät erottumaan 

kiinteästä jätteestä. 
Ja toiseksi, makkia ei kaadeta tai haudata 

kompostoimatta maahan.
Nykyään markkinoilla on monenlaisia 

hyviä kuivakäymälöitä, tämä lehti esittelee 
useimmat niistä.  

Myös vanhan huussin kunnostaminen 
käy laatuun. Kun nesteet erotellaan tai ne 

haihtuvat, se helpottaa kompostoimista.
Käymälä, joka istuimessa erottelee nes-

teen, tarjoaa lannoitetta mökkipihan ruu-
suille – steriilin virtsan muodossa. Käyttö-
liuos tulee laimentaa vedellä noin yhden 
suhde viiteen. 

Mia O’Neill
Hallituksen puheenjohtaja
Käymäläseura Huussi ry.

Uuden EV 400 -ekovessan toiminta pe-
rustuu kompostointiin ja nesteiden kä-
sittelyyn. 

Kiintoaines kompostoidaan ja nesteet 
käsitellään haihduttamalla ja suodatta-
malla. Kompostoitumisen edistämiseksi 
käytetään erityistä kompostointirouhet-
ta.

EV400:n kompostointitila on ilmastoi-
tu ulos. Koska säiliö on aina alipaineinen 
ja ilma vaihtuu laitteen kautta ulos, laite 
toimii aina hajuttomasti vaikka kuormi-
tuskin vaihtelisi. 

Yksinkertainen rakenne ja helppo-
hoitoisuus varmistavat toiminnan sisäl-
lä pientalossa ja loma-asunnossa. Ison 
kompostointivaunun kapasiteetti on 400 
käyttäjävuorokautta. 

EV 400 -ekovessaa markkinoi ympäris-
tötekniikkaan erikoistunut Ympäristö Raita 
Environment. Sen tuotteet ja menetelmät 
perustuvat pitkään kokemukseen ympä-
ristötekniikan alalla.

 Lisätietoja: www.raita.com
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TAMK, Opi enempi -projekti:

Sisäkuivakäymälät testissä 
TAMKin oppimisympäristössä

Kuiva käy – toimiva huussi on täysin sallittu!

Jätevesiviikko toukokuussa
Tule mukaan vauhdittamaan haja-asutusalueiden jätevesien hyvää käsittelyä!
Jätevesiviikkoa vietetään jälleen keväällä. 
Tänä vuonna viikko järjestetään 2.–8. tou-
kokuuta. Tavoitteena on keskittää viikolle 
mahdollisimman paljon aiheeseen liittyvää 
viestintää, kuten neuvontaa.

Kevät on hyvä aika jätevesiviestinnälle, 
sillä kansalaisten mielenkiinto oman kiin-
teistön kunnostamiseen ja myös vesien ti-
laan heräilee. Myös lainsäädännön uudis-
tukset ovat tänä keväänä ajankohtaisia. 

Jätevesiviikko onkin mainio tilaisuus saa-
da näkyvyyttä asialle, joka koskettaa lähes 
miljoonaa suomalaista.

Kukin voi osallistua itselleen luontevim-
malla tavalla. 

Toiminta voi olla vaikkapa koulutus- ja 
neuvontatilaisuuksien järjestämistä, jär-
jestelmien asen-
nusnäytöksiä tai 
aiheeseen liittyvän 
materiaalin, kuten 
esitteiden, toimitta-
mista edelleen. 

Pienikin toiminta 
on hyödyllistä, kun 
useat sidosryhmät 

keskittävät toimintaa samaan ajankoh-
taan!

Ympäristöministeriö sidosryhmineen 
tuottaa viestinnän tueksi materiaalia, joka 

julkaistaan huhtikuussa ympäristöhallin-
non verkkopalvelussa. 

 Lisätietoja: www.ymparisto.fi/hajajatevedet

Ekovessa 
kompostoi,
suodattaa ja 
haihduttaa

Ti
in

a 
Pa

ju

TAMK tekee Biolanin kanssa tutkimus- ja tuotekehitystyötä sisäkuivakäymälöistä, yhtenä tärkeänä 
osana on käyttäjätutkimus. Kuvassa testiryhmään kuuluva TAMK:n laboratoriomestari Tiina 
Kolari-Vuorio.

Etiopalainen Tsegaye Firew tutkii 
sisäkuivakäymälöiden käyttöä. 

Karoliina Lindqvist/TAMK



Kesämökin jätevedet voidaan hoitaa saostuskai-
volla ja pensasistutuksella. Matti Ylösjoen mark-
kinoima luonnonmukainen jäteveden puhdistus-
menetelmä on niin yksinkertainen, että hän arveli 
maailmalta jo löytyvän vastaavia keksintöjä.

– Olen kokeillut menetelmää jo parikymmentä 
vuotta omalla mökillä. Yllätyin kun patenttiasia-
mies sanoi, ettei estettä patentin saamiselle ole. 
Idea on periaatteessa jokaisen silmien alla, Matti 
Ylösjoki ihmettelee.

Ylösjoen kesäasunnon jätevedet johdetaan sa-
ostuskaivoon, jonne jäävät isoimmat partikkelit, 
kuten keittiöstä tulevat sattumat. 

Muut ainesosat kulkeutuvat kaivosta putkis-
toa pitkin pensaille.

– Pensaspuhdistukseen kulkeutuvat typpi ja 
fosfori. Kasvit pumppaavat ravinteet maape-
rästä, käyttävät ne hyväkseen, minkä jälkeen ne 
kulkeutuvat tuulen mukana muualle. Kasvit siis 
tekevät kaiken työn. 

Pensaiksi soveltuu kolme lajiketta

Saostuskaivosta jätevettä kuljettava putkisto 
on sijoitettu altaaseen pensaiden alle. Putkien 
välissä ja allasrakenteen päällä on multakerros. 
Tuuletusputket johtavat happea mullan alle ja 
niitä pitkin voidaan koko putkisto tarvittaessa 
huuhdella.

– Allas toimii pensaiden ravinnenestevarasto-
na, sillä multa varastoi ravinteita. 

Allas on 65 senttiä syvä kuusi metriä pitkä ja 
120 senttiä leveä eli suuren soutuveneen kokoi-
nen. Multaa menee altaan täyttöön 4,2 kuutio-
ta. 

Pensaspuhdistukseen soveltuu Ylösjoen koke-
muksen mukaan ainakin kolme Suomessa yleistä 
koristepensaslajiketta. Ne kasvavat muutamas-
sa vuodessa 2–3-metrisiksi, jolloin niiden pump-
pausteho on parhaimmillaan. Lajit viihtyvät Ou-
lun korkeudelle. 

Kemikaaleja ei tarvita

Järjestelmä ei vaadi huoltoa, eikä mitään kemi-
kaaleja tarvita.  

Matti Ylösjoki kertoo, että sakosäiliö täyttyy 
verkkaan. Hajajätevesiasetus (209/2011) kuiten-
kin säätää, että lietteen poisto saostussäiliöstä on 
tehtävä ainakin kerran vuodessa.

– Jos kasvupaikka ei ole altis tuulille, kan-
nattaa lehdet haravoida kerran vuodessa. 
Näin ravinteet eivät jää kiertämään pensaiden 
juurelle, sillä pensaat eivät jaksa käyttää kaik-
kea putkiston kautta tulevaa uutta ravinne-
kuormaa tehokkaasti hyväkseen. Pensaat on 
hyvä nuorennusleikata aika ajoin, kuten hyvään 
puutarhanhoitoon kuuluu.

Tusina pensaita riittää mökillä

Tavanomaisessa käytössä kesämökin pensaspuh-
distukseen riittää 12 pensasta. 

Matti Ylösjoki on laskenut mitoituksen sen 
mukaan, että neljä henkeä käyttää mökkiä kaksi 
kuukautta vuodessa ja käytössä on Ekolet-kom-
postikäymälä sekä vesikalusteet kuten pesuallas 
ja suihku. 

Vuoden aikana fosforia tulee 530 grammaa, 
josta Ekolet kompostikäymälään ja jäteveden 
pensaspuhdistamoon jää 430 grammaa eli 80 
prosenttia. Talousvesiasetuksen vähimmäisvaa-
timus 70 prosenttia ylittyy siis selvästi. 

Orgaanisen hapenkulutuksen ja typen kohdal-
la lain vaatimat vähimmäisarvot ylittyvät myös 
selkeästi. 

Saostuskaivo maksaa noin 1000 euroa. Put-
kisto tukirakenteineen ja altaineen maksaa 1490 
euroa, lisäksi multa ja pensaat maksavat muu-
taman sata euroa. 

Pensaspuhdistuksestakin tulee tehdä ilmoitus 
kunnalle.

– Olen markkinoinut asiaa kunnille, jotta 
niissä olisi tietoa luonnonmukaisen menetel-
män helppoudesta ja varmuudesta. Suomen 
Ympäristökeskuksesta on ainakin vakuutettu, 
ettei luvan myöntämiselle pitäisi kunnissa olla 
mitään esteitä.
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Me suomalaiset kulutamme vettä 
keskimäärin 155 litraa henkilöä 
kohti vuorokaudessa.  Vaihteluväli 
on kuitenkin suurta, toisille riittää 
90 litraa, toiset lutraavat 270 litraa 
vuorokaudessa. Tavoitteena on 130 
litraa per asukas. 

Päivittäin vettä kuluu eniten pe-
seytymiseen. Suihkussa kulutamme 
vartissa vettä lähes 200 litraa, jos 
hana on koko ajan auki.

Käyttötottumukset vaikuttavat 
oleellisesti vedenkulutukseen. Suih-
kunraikkaaksi tulee jo 60 litralla, 
kun sulkee hanan saippuoinnin ja 
hiustenpesun ajaksi. Lämpimän ve-
den osuus vedenkulutuksestamme 
on noin 40 prosenttia. 

Vesi on elintärkeä ja arvokas 
luonnonvara. Sen käsittelyn eri vai-
heissa kuluu runsaasti energiaa ja 
kemikaaleja. Käytä siis vettä, ja eri-

tyisesti lämmintä vettä tuhlaamatta, 
näin säästät energiaa, ympäristöä ja 
rahaa.

Terttu Viteli, Tiina Hakala
Moreenian ympäristöneuvojat

Lutraa  
kohtuudella!

 Vesivinkkejä:
 pese täysiä astian ja pyykinpesuko

neellisia.
 laita tulppa altaiden pohjalle, kun 

tiskaat ja huuhtelet astiat.
 käytä hammasmukia, kun huuhtelet 

hampaat.
 opettele käyttämään vessanpönttöä 

oikein – sinne EIVÄT kuulu roskat!
 pidä vesikalusteet kunnossa – ei tur

hia vuotoja.
 kun remontoit, suosi vesipihejä ka

lusteita.
 Arjen vedenkäyttövinkkejä: 

 www.ekokumppanit.fi/moreenia 
 www.moreenia.fi/vm/

Kuivakäymälän omistajien ja sellais-
ta käyttävien mielikuvat kuivakäy-
mälästä ovat paljon myönteisempiä 
kuin niiden, joilla kuivakäymälää 
ei ole tai jotka eivät sellaista käytä. 
Mielikuvat sisäkuivakäymälästä 
muuttuvat kokemuksen myötä sel-
västi positiivisemmiksi, tutkija Pia 
Engström kertoi tutkimuksestaan 
Käymäläseura Huussi ry:n syys-
vuosikokouksessa.

Pia Engström on sosiologi, ja tut-
kii sisäkuivakäymälöiden ja niiden 
hankintaan liittyviä arvoja ja asen-
teita. Hän toteaa, että sisäkuivakäy-
mälän hankkijaan tai omistajaan 
suhtaudutaan arvostavasti.Sisä-
kuivakäymälä on monen mielestä 
mahdollinen valinta kakkoskotiin 
tai mökille. Ykköskotiinsa sen kel-
puuttaisi harvempi.

Sisäkuivakäymälän hankinta 
tehdään pääpiirteittäin kahdesta 
syystä: veden säästämiseksi tai pa-
kon edessä.

Veden säästämisessä tärkeää on 
resurssien järkevä käyttö, ravin-
teiden suljettu kierto, lähivesien 
suojelu, taloudellisuus, tuhlaa-
mattomuus, ekologisuus ja oikein 
tekemisen tunne. Ekologisuuden 
painoarvo vaihtelee vastaajien välil-
lä, eikä sitä voida pitää määräävänä 
hankintaperusteena.

Pakko seuraa siitä, kun vesives-
salle ei saada rakennuslupaa tai kun 
kustannukset on pidettävä kurissa. 
Silloin kuivakäymälä on järkevä ja 
joskus ainoa vaihtoehto saada käy-
mälä sisälle taloon. Ekologisuus ei 
ole peruste hankinnalle, vaan pi-

kemminkin kiva kylkiäinen.
Laitteet vaativat tuotekehittelyä. 

Erilaisille talouksille sopivia ja hy-
vin toimivia laitteita löytyy, mutta 
niiden hoitaminen ja huoltaminen 
vaatii vesivessan verrattuna hie-
man enemmän aikaa ja viitseliäi-
syyttä. Silti sisäkuivakäymälän jo 
omistavien mielestä siivous, tyh-
jentäminen tai muu hoitaminen ei 
ole erityisen työlästä, aikaa vievää 
tai likaista.

Rakennussuunnittelu, käytännön 
työ työmailla ja lupaviranomaiset 
eivät tunne asiaa riittävästi. Kulut-
tajan pitää itse toimia asiantuntijana 
ja aktiivisena tiedon hankkijana. Jot-
ta sisäkuivakäymälä olisi kuluttajal-
le todellinen vaihtoehto, sen pitäisi 
olla ostettavissa talopaketin muka-
na avaimet käteen -toimituksena.

Ajatus vedettömästä käymäläs-
tä on monelle vieras ja inhottava. 
Kynnys hankkia sisäkuivakäymälä 
voi olla korkea, sillä ennakkoluulot 
vaikuttavat voimakkaasti. Tuttavan 
luokse asennettu ja hyvin toimiva 
sisäkuivakäymälä on paras kuiva-
sanitaation puolestapuhuja.

Toimiva pensaspuhdistamo (kuva vasemmalla) ja sen rakentamistarvikkeet.

Koristepensaat  
puhdistavat jätevedet

VEDEN KÄYTTö KOTITALOUDESSA

Pia Engström on tutkinut kuivakäymä-
löihin liittyviä arvoja ja asenteita.

Järjen valolla vai 
tunteen palolla?

Sisäkuivakäymälän valinta

Sähkötoiminen käymälä polttaa korkeassa 
lämmössä käymäläjätteen ja kuukautissuojat 
harmaaksi tuhkaksi päästämättä ilmaan hajuja 
katalysaattorinsa ansiosta.

Incinolet -sähkökäymälä on helppo asentaa 
kaikkialle missä on sähkövirtaa; vain pistoke 
seinään ja poistoilmaputki ulos niin Incinolet 
on käyttövalmis. 

Ei vettä, kalliita viemäröintejä tai kemikaaleja.

 Lisätietoja: www.kakkala.fi

Messuemännät esittelevät Incinolet-pyttyä.

Sähköpytty
ei vaadi  
viemäreitä
eikä vettä



Valtioneuvosto hyväksyi 10. 
maaliskuuta uuden jätevesiase-
tuksen. Se määrittelee uudet 
vähimmäisvaatimukset haja-
asutusalueen talousjätevesien 
puhdistustasolle. Asetuksen siir-
tymäaika päättyy vuonna 2016.

Uudet vähimmäisvaatimukset 
vastaavat aiemman jätevesiase-
tuksen lievempää vaatimustasoa. 
Puhdistustasovaatimukset on 
määritelty orgaaniselle aineel-
le, fosforille ja typelle. Herkästi 
pilaantuvilla alueilla, kuten ran-
noilla, kunta voi ympäristönsuo-
jelumääräyksissään edellyttää 
perusvaatimuksia korkeampaa 
puhdistustasoa.

Asetuksen vaatimukset kos-
kevat uudisrakentamista vä-
littömästi. Ennen vuotta 2004 
rakennettujen kiinteistöjen on 
täytettävä asetuksen puhdistus-
vaatimukset vuoden 2016 maa-
liskuuhun mennessä. Uusi asetus 
tulee voimaan 15.3.2011. Se ku-
moaa aiemman valtioneuvos-
ton asetuksen talousjätevesien 
käsittelystä vesihuoltolaitosten 
viemäriverkostojen ulkopuoli-
silla alueilla.

Jätevesien käsittelyä 
koskeva laki muuttui 
Jätevesiasetus täydentää haja-
asutusalueen talousjätevesien 
käsittelyä koskevien säädösten 
uudistuksen. Jätevesien puhdis-
tukseen liittyvä ympäristönsuo-
jelulain muutos tuli voimaan 9. 
maaliskuuta.

Säädösmuutoksilla kohtuul-
listetaan jätevesien käsittelyn 

tehostamiseksi tarvittavia in-
vestointeja. Lisäksi varmistetaan 
iäkkäiden ja vaikeassa elämänti-
lanteessa olevien mahdollisuus 
saada vapautus vaatimuksista. 
Säädöksissä on säilytetty myös 
riittävä ympäristönsuojelun taso. 
Se täyttää esimerkiksi Itämeren 
suojelukomissio HELCOMin 
suositukset.

Kiinteistönomistajan kannalta 
tärkeää on ehkäistä lähiympäris-
tön, kuten pohja- tai kaivoveden, 
pilaantumista ja muita asuinym-
päristön hygieenisyyshaittoja. 
Sopivan jäteveden käsittelyjär-
jestelmän valinta edellyttää aina 
kiinteistökohtaista arviointia. 
Tarvittavat toimenpiteet eivät 
välttämättä vaadi mittavia inves-
tointeja. Esimerkiksi valtaosalla 
vapaa-ajan asunnoista säädökset 
eivät aiheuta mitään rakentamis-
toimenpiteitä.

Poikkeukset  
määritelty erikseen
Automaattisesti jätevesien puh-
distustasoa koskevan vaatimuk-
sen noudattamisesta vapautuvat 
kiinteistönomistajat, jotka asu-
vat kiinteistöllä vakituisesti ja 
ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 
9.3.2011.

Myös erityisen vaikeassa elä-
mäntilanteessa olevat, esimerkik-
si työttömät ja pitkäaikaissairaat, 
voivat saada hakemuksesta va-
pautuksen puhdistusvaatimus-
ten noudattamisesta. Vapautusta 
haetaan kunnalta ja se myönne-
tään viideksi vuodeksi kerral-
laan.

Runsas puolet haja-asutusalueen 
kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä 
on yli kaksikymmentä  vuotta van-
hoja. 

Saneeraustarvetta siis on. 
Toimimaton jätevesijärjestelmä 

on aina riski kaivovedelle. 
Noin kolmasosasta kaivoista löy-

tyy ulosteperäisiä koliformeja, selvi-
ää Kokemäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistyksen tutkimuksista.

Kokemäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistys on tehnyt haja-asu-
tuksen jätevesineuvontatyötä Pir-
kanmaalla vuodesta 2007 alkaen. 

Vuonna 2010 yhdistyksen neu-
vojat kiersivät yli 150 kiinteistöllä 
neuvomassa. 

Samalla kerättiin tietoa kiinteistö-
jen vesihuollon nykytilasta.

Jätevedet  
pilaavat kaivon

Kiinteistökäynneillä todettiin, että 
yli puolet käytössä olevista jäteve-
sijärjestelmistä on yli 20 vuotta van-
hoja. Jopa 1940-luvulla rakennettuja 
järjestelmiä oli edelleen käytössä. 

Saneeraustoimia oli vuosien saa-
tossa tehty vähän. Noin kolmasosal-
la kiinteistöistä jätevesijärjestelmä 
oli epätarkoituksenmukaisessa 
paikassa esimerkiksi liian lähellä 
juomavesikaivoa tai rakennusta. 
Yleisin käytössä ollut jätevesijär-
jestelmä oli kaksi saostussäiliötä ja 
purkuputki suoraan ojaan.

Ikääntynyt jätevesijärjestelmä 
kannattaa aina saneerata. Erityi-
sesti saneerauksella lisää oman 

pihan viihtyvyyttä, kun hajuhaitat 
hälvenevät ja lähiojan vedenlaatu 
paranee. Kun jätevesijärjestelmän 
kunto on huono, riskinä on myös 
pohjaveden pilaantuminen.

Kokemäenjoen vesistön vesien-
suojeluyhdistyksessä tutkitaan run-
saan tuhannen kaivon vesi vuosit-
tain. Noin kolmasosasta tutkituista 
kaivoista löytyy juomavedeksi 
kelpaamaton määrä ulosteperäisiä 
koliformeja. Jopa yli sata metriä 
syvistä porakaivoista on löydetty 
ulosteperäisiä bakteereja. 

Kaivovesi  
kannattaa tutkia
Ulosteperäiset bakteerit eivät usein-
kaan maistu kaivovedessä ja siksi 

kaivon vedenlaatu onkin syytä tut-
kia säännöllisesti. 

Suositus on, että perustutkimus 
kaivovedestä tehdään kolmen vuo-
den välein. Jos vedestä löytyy ulos-
teperäisiäbakteereitaa, on tarpeen 
selvittää syy veden huonoon laa-
tuun, poistaa likaaja ja tarvittaessa 
kunnostaa kaivon rakenteet. 

Vesiensuojeluyhdistykset tutki-
vat kaivovesiä ja neuvovat tulos-
ten tulkinnassa sekä tarvittavien 
jatkotoimenpiteiden valinnassa. 
Lähimmän vesiensuojeluyhdistyk-
sen yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.vesiensuojelu.fi.

Satu Heino
projektipäällikkö, Kokemäenjoen  

vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
www.kvvy.fi
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Kuivike jututtaa vuosittain paria 
Huussikummia. Vastausvuorossa 
2011 ovat Minttu Peuraniemi Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä 
ja kansanedustaja Satu Taiveaho.

Mikä sai lähtemään 
Huussi kummiksi?
Minttu: Yhdistyksemme on jo 
vuosien ajan lahjoittanut jouluter-
vehdyksiin tarkoitetut määrärahat 
erilaisiin aatteellisiin tarkoituksiin. 
Viime joulun alla huussikummius 
tuli puheeksi eräässä tilaisuudessa 
joululahjavinkkinä. Nyt kun jäte-
vesiasiat ovat olleet tapetilla ja kun 
yhdistyksemmekin on aktiivisesti 
mukana hajajätevesineuvonnassa ja 
lämpimästi kannattaa kuivakäymä-
läasiaa, tuntui kummius sopivalta 
tavalta huomioida joulun henki.

Satu: Huussikummius on hyvä ja 
helppo tapa tukea omalta pieneltä 
osin tärkeää työtä sanitaatio-ongel-
mien ratkaisemiseksi. Vesi- ja sani-
taatiokysymykset ovat äärimmäisen 
tärkeitä. 2,6 miljardia ihmistä elää 
ilman kohtuullista sanitaatiota ja 1,2 
miljardia ihmistä ilman puhdasta ja 
riittävää juomavettä. Puhtaan ve-
den ja sanitaation puute on suurin 

yksittäinen sairauksien aiheuttaja 
maailmassa. 1,5 miljoonaa alle vii-
sivuotiasta lasta kuolee vuosittain 
sanitaation puutteesta seuranneisiin 
sairauksiin. Käymäläpula on yksi 
väheksytyimmistä, mutta vakavim-
mista terveysongelmista. 

Veden välityksellä leviävistä sai-
rauksista kärsivät potilaat täyttävät 
jatkuvasti puolet maailman sairas-
vuoteista. Sanitaation puutteet vai-
keuttavat lasten, etenkin tyttöjen 
koulun käyntiä sekä alistavat nai-
sia erilaiselle hyväksikäytölle. Sa-
nitaation puute aiheuttaa mittavia 
taloudellisia menetyksiä vuosittain 
esimerkiksi kasvavina sairaan-
hoitokuluina ja tuottavuuden ja 
verotulojen sekä muiden resurssi-
en vähentymisenä. Inhimillisesti 
katsottuna jokaisella tulisi olla oi-
keus asianmukaiseen santiaatioon. 
Huussikummina voin omalta pie-
neltä osin edistää yhden hankkeen 
kautta tapahtuvaa sanitaatio-olojen 
parantamista.

Mitä huussikummius 
on antanut?
Minttu: Yhdistyksellemme positii-
vista näkyvyyttä Huussi ry:n sekä 

omien jäseniemme ja asiakkaidem-
me piirissä. Sambiassa ennen kaik-
kea parempaa sanitaatiota!

Satu: Olen saanut tietoa, muun 
muassa Sambian hankkeen kuu-
lumisista. Olen myös mukavalla 
ja konkreettisella tavalla voinut 
edistää Käymäläseura Huussi ry:n 
tärkeää toimintaa. Tämä on tuotta-
nut itselleni ainakin hyvää mieltä! 
Toimin Huussi ry:n nimeämänä 
Huussilähettiläänä ja sitäkin kautta 
päässyt perehtymään yhdistyksen 
tekemään työhön ja nähnyt työn 
äärimmäisen tärkeänä.

Kenet tai minkä haluat 
haastaa kummiksi?
Minttu: Muut vesiensuojeluyhdis-
tykset.

Satu: Haastaisin kaikki kansan-
edustajat, erityisesti eduskunnan 
globaaliryhmän jäsenet. Globaali-
ryhmään kuuluu yli puoluerajojen 
kehitysyhteistyöasioista kiinnostu-
neita kansanedustajia.

 Lisätietoa: http://www.huussi.net/
sambia/kummi/

Huussikummit helpottavat maailman hätää

Satu Taiveaho helpottaa 
maailman hätää huussikummina.

Toimimaton jätevesi-
järjestelmä voi pilata kaivon

Uudet haja-
asutuksen 
jätevesien 
puhdistus-
vaatimukset 
voimaan

Vesien-suojeluyhdistyksen neuvojat Katariina Pesonen ja Antti Heinonen arvioivat vanhojen saostussäiliöiden kuntoa Lempäälän Säijässä. 

Satu Heino/KVVY ry



Wassis Oy on Uudenmaan oma Kuivakäymäläkeskus laajalla 
myyntinäyttelyllä. Myynnissä on myös AirStar, SolarVenti, 
kompostoreita, jätevesi ja aurinkojärjestelmiä ym. Wassis 
Oy tuo maahan patentoituja Nordic Ecosäästösuihkuja ai
nutlaatuisella suihkusuuttimella. Oman suunnittelupalvelun 
ja urakoitsijaverkoston kautta tarjotaan kokonaisratkaisuja 
jätevesialalla.

Oy Wassis Ab
- Rakentajan erikoisliike-

www.wassis.fi • info@wassis.fi • Stefan Wasström 050-5728744
Käyntiosoite: Tonttukaari 9A, 10160 Degerby (Kantatie 51:n varrella, Inkoo)

Biolan Ympäristötuotteet ovat toimiva osa luonnollista 
jätehuoltoa mökillä ja omakotitaloissa. Tuotteiden avulla 
voit huolehtia paremmin omasta lähiympäristöstäsi. 
Biolan ympäristötuotevalikoimaan kuuluvat kompostorit, 
kuivakäymälät sekä laitteita jätevesien käsittelyyn.

www.biolan.fi

Nokkela mökkeilijä säästää itseään ja luontoa
Kesän ykköshankinnat: Biolan Kompostikäymälä & Harmaavesisuodatin light
Biolan Kompostikäymälä mullistaa mielikuvan 
hajuin ja kärpäsin varustetusta huussikurimuksesta. 
Kompostikäymälässä kompostoituvat hajuttomaksi 
maanparannusaineeksi niin kakka kuin keittiöjätekin 
eikä herkkänokkaisintakaan hirvitä huussin tyhjennys.

BIOLAN KOMPOSTIKÄYMÄLÄ
Ahkeraa käyttöä kestävä lämpöeristetty käymälä, jossa on 
painovoimainen ilmanvaihto. Säiliön alaosassa olevasta luukusta 
tyhjennetään ainoastaan jo multamainen aines eli raakaa 
käymäläjätettä ei tarvitse käsitellä. 
Ovh. n. 600 €

Vastuullinen mökkeilijä huolehtii myös rantavesistä. 
Biolanin uusi Harmaavesisuodatin light on 
toimiva ja edullinen ratkaisu, sillä jo 400 euron 
laiteinvestoinnilla puhdistuvat kesämökin pesuvedet 
ympäristömääräysten mukaisesti. 

BIOLAN HARMAAVESI-
SUODATIN LIGHT
Suodatinmoduuli 
pesuvesille kesäkäyttöön 
tai sisäasennukseen. 
Kapasiteetti 300 l/vrk/
moduuli. Asennus 
maanpäälle tai 
osittain upottaen. 
Laajennettavissa 
painevesikohteisiinkin 
sopivaksi. Kompostoitava 
suodatinmateriaali. 
Ovh. n. 400 €

Suomen suosituin 

kompostikäymälä

– jo yli 100.000 

taloudessa!

ww
w.

bi
ol

an
.fi

DTkeskus Kuivakäymälä on hajaalueen käymälä ja jä
tevesihuollon erikoismyymälä Tampereen Messukylässä. 
Tuotteitamme ovat jätevesisuunnitelmat, kuivakäymälät, 
käymälärakennukset, jätevesilaitteet, kompostorit, hygie
niatuotteet ja muut tarvikkeet.

Kyläojankatu 21, 
Messukylä 
TAMPERE, 
(03) 356 4641

DT-keskus Kuivakäymälä 

KSPelti Oy:n tuotekehityksen tulos on 
KSKERROSKOMPOSTORI ja KOMPOSTIKÄYMÄLÄ. 

Valmistamme ja myymme tuotettamme itse.

Peltikuja 9, Suinula, P. (03) 376 2494 

www.ks-pelti.fi Tarjoamme saman katon alla laajan valikoiman ympäris
töystävällisen jätehuollon tuotteita, niin ympärivuotisiin 
kuin kesäasuntoihinkin. 
Olemme erikoistuneet ekologisiin käymälöihin, harmaiden 
vesien käsittelylaitteisiin ja kompostointiin.

Europlast on Nakkilassa toimiva tyhjiömuovausalan 
yritys.Ympäristötuotteiden saralla tuotekehityksemme 

tulos on EuroMakki, pitkäikäinen ja 
ympäristöystävällinen kompostikäymälä.

Lieriö (lisää kuoriketta)

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

100 cm
50 cm
72 cm

115 cm

Muovitekniikka Oy

www.europlast.fi
EUROPLAST

• Hajuton

• Luontoystävällinen

• Kestävä

• Ei kemikaaleja

• Pitkät huoltovälit

• Alhaiset käyttökustannukset

• Tuottaa multaa maanparannukseen

• Kierrätettävä muoviraaka-aine

EuroMakki
Pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen kompostikäymä-
lä. Helppo asentaa myös vanhoihin ulkokäymälöihin. 
Käymäläelementti on valmistettu kierrätettävästä HD-
muovisekoitteesta. Se kestää vaihtelevissa sääolosuhteissa 
hapertumatta.
Oikein hoidettuna EuroMakki kompostikäymälä on haju-
ton. Kiinteä jäte maadutetaan ripottelemalla kourallinen 
kuiviketta joka käyttökerran jälkeen lieriöön. Kuivike kom-
postoi käymäläjätteen nopeasti ja estää hajun muodos-
tomisen. Iso turpeellia täytettävä pohja-allas haihduttaa 
nesteet tehokkaasti.
EuroMakissa käytetään vain kuiviketta, ei mitään kemi-
kaaleja tai kalkkia. Siksi lopputuloksena on maanparan-
nukseen sopiva multa.
Tilavan säiliön ansiosta EuroMakin tyhjennysväli on 
normaalissa perhekäytössä pitkä. Säiliö tyhjennetään 
korkeintaan kerran vuodessa, mieluiten keväällä, kun 
komposti on talven jäljiltä. Jäte on jatkokompostoitava 
ennen käyttöä.
Tyytyväisiä käyttäjiä jo 40 vuotta!

Suomalaista ympäristötekniikkaa viemäriverkostojen ulko-
puolisille alueille 1960 luvulta alkaen - laaja valikoima eri 
menetelmiä: • biosuodatus • panospuhdistus • biomoduulijär
jestelmät • ekovessat • biologiset vessat • rasvanerotus 
• pumppaamot • saostuskaivot • umpisäiliöt • tasaussäiliöt.
Ratkaisut jätevedenpuhdistukseen, kompostointiin:
• kesämökit • loma-asunnot • pientalot • yhteispuhdistamot 
•kyläpuhdistamot • maatalouden puhdistamot • teollisuuden 
puhdistamot

Puhelin 0400912 111, Ankkuritie 2, 21590 Karuna
Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki, www.raita.com

Puh. 046-8104533

email: info@kakkala.fi
www.kakkala.fi

VALITSE OIKEIN!
Haja-asetuksen jätevesijärjestelmää 

valittaessa on otettava huomion 
kiinteistön käyttöaste ja  

mahdolliset muuttuvat tarpeet  
tulevaisuudessa. 

Järjestelmän valintaan  
vaikuttavat mm. mikä  

wc-järjestelmä kiinteistölle valitaan.

Tuotevalikoimassamme on  
ratkaisuja, jotka soveltuvat  
erilaisiin käyttökohteisiin. 

Myös kallioisille ja  
savisille tonteille.

Lisätietoa:

WWW.RAITA.COM

Loma-asunnot:
Mukavuuksia haluttaessa voidaan käyttää AQ biologista wc:tä 
sekä HS puhdistamoa, jotka mahdollistavat wc:n, astianpesu-
koneen ja pyykinpesukoneen käyttämisen. Laitteistot kestävät 
hyvin kuormitusvaihteluita ja ne voidaan huoltaa myös itse. 
Liete voidaan kuivattaa ja kompostoida kuivatusyksikössä.

Pientalot:
Pientaloihin ja kokovuotisessa käytössä oleviin loma-asuntoihin 
soveltuu PA MULTI puhdistamo. Mallistossamme on myös van-
hoihin kaivoihin asennettavia laitteistoja. Puhdistamo käsitte-
lee kaikki jätevedet, myös liete kuivatetaan jatkokompostoita-
vaksi. Valikoimassamme on myös suurempia puhdistamoita.

Ympäristötekniikkaa haja-asutusalueille
Puhelin 0400-912 111

www.raita.com
Ankkuritie 2, 21590 Karuna

Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki

Kesämökit:
Kesämokeille soveltuu vedetön EV ekovessa, 
jonka mallistossa on myös sisätilaan asen-
nettavia malleja. Pesu- ja huuhteluvedet 
käsitellään BioBox tai SK+Biobox puhdis-
tamoilla, jotka mahtuvat pieneen tilaan. 
BioBoxin suodattimet ovat  
puhdistettavia.

AQ biolo-
ginen wc

HS puh-
distamo

Haja-asutusalueen  
wc- ja jätevesiratkaisut K O K E M Ä E N J O E N  V E S I S TÖ N

v e s i e n s u o j e l u y h d i s t y s  r y

Monipuoliset ympäristötutkimus ja 
laboratoriopalvelut näytteenotosta raportointiin. 

Hatanpäänkatu 3 B, 33900 TAMPERE 
www.kvvy.fi, info@kvvy.fi

Puh. (03) 246 1111 

Päätoimittaja: Mia O´Neill
Julkaisija:

Käymäläseura Huussi ry
Kauppakatu 11 C 2.krs

33200 TAMPERE
puh. 050 301 2539, 
toimisto@huussi.net

www.huussi.net
www.drytoilet.org

L&T Puutarha- ja 
mökkikompostori 

310 l

www.lassilatikanoja.fi

Olemme mukana 
Oma mökki -messuilla 
osastolla 5f11

Av. ma–pe 10–17, la suljettu 
• touko- ja elokuu la avoinna 9-12

www.kopli.fi

TalousvesiosaajaT palveluksessasi

Käsien hygieenisyydestä huolehti-
minen on tärkeää.

Hyvään käsihygieniaan kuuluu 
käsien puhdistaminen ennen ateri-
ointia tai ruuanlaittoa, aina WC:ssä 
ja huussissa käymisen jälkeen ja kun 
olemme käyneet julkisissa paikois-
sa ja koskeneet käsin samoja pintoja 
kuin muutkin.

Miksi?

Joka jättää kätensä pesemättä voi 
toimia omassa ympäristössään var-
sinaisena pöpöpankkina. Flunssat, 
influenssat ja vatsataudit leviävät 
tehokkaasti kosketuksen mukana. 
Käsien pesu on yksinkertaisin ja 
helpoin tapa estää bakteerien levi-
ämistä paikasta toiseen.

Kuinka usein?

Ei ole mitään tiettyä sääntöä; se riip-

puu täysin aktiviteeteistasi. Tavan-
omaista useammin kädet tulee pes-
tä, kun on kosketuksissa sairaaseen 
henkilöön, erityisesti jos hänellä on 
flunssa tai vatsatauti.

Millä?

Huuhtelu juoksevassa vedessä on 
melko hyvä keino poistaa mik-
robeja, mutta saippua lisää tehoa 
poistamalla epätoivottua materi-
aalia veteen. Saippua ja vesi eivät 
tapa bakteereita, vain poistavat ne 
käsistä. Käsisaippuaksi kannattaa 
valita nestemäinen.

Normaalisti ja kotioloissa käsien 
desinfiointi erikoisaineilla ei ole tar-
peellista, sillä elimistömme on tot-
tunut tuttuihin mikrobeihin ja jopa 
tarvitsee niitä pysyäkseen terveenä. 
Epidemioiden aikana desinfiointi 
erikoisaineilla on kotioloissakin 
suositeltavaa.

Wassis Oy sijaitsee vilkkaan kanta-
tie 51:n varrella Degerbyssä, noin 
puolen tunnin ajomatkan päässä 
Helsingistä länteen. Päätyseinän 
peittävät isot mainoskyltit. Aiem-
min Stefan Wasströmin yritys on 
ollut ahkerasti mukana kyläpäivillä 
ja messuilla. 

– Sain parhaan kontaktin asiak-
kaisiin tapahtumissa. Toivon, että 
mökkiläiset löytävät uuteen Was-
sikseen, olen järjestänyt isot park-
kipaikat ja turvallista tilaa lapsille 
ulkona, yrittäjä jännittää.

LVI-insinööri Stefan Wasström 
Inkoosta perusti 2005 jätevesisuun-
nitteluyrityksen. Hajajätevesiasetus 
oli tuore ja jopa kunnat suosittelivat 

kiinteistönomistajille odottamista: 
ei kannata kiirehtiä, koska tuotteet 
vasta kehittyvät.

– Tehtiinkö meillä jätevesiala 
väkisin vaikeaksi? Samaan aikaan 
Norjassa ja Ruotsissa kaikki sujui 
normaalisti, vaikka vaatimukset 
siellä ovat kovempia, ihmettelee 
Stefan Wasström.

Länsi-Uusimaa on aktiivista seu-
tua. Stefan Wasström onkin ahke-
roinut jätevesi-suunnitelmia ympäri 
vuoden yhdessä paikallisten ura-
koitsijoiden kanssa. Asiakkaille on 
järjestetty tarpeen mukainen koko 
paketti. Yhteistyön tuloksena on to-
teutettu 450 jätevesisuunnitelmaa: 
lomamökkejä, omakotitaloja, kar-

tanoita, maitotiloja, kyläkouluja ja 
kyliä. Stefan Wasström toimii myös 
KVV-valvojana.

Asiakkaat haluavat jo suunnit-
teluvaiheessa perehtyä laitteisiin. 
Syntyi ajatus, että yritys voisi sa-
malla markkinoida ja myydä alan 
tuotteita. Vuonna 2008 Stefan Was-
ström perusti Oy Wassis Ab:n. 

– Kävin Turussa tutustumassa 
PikkuVihreän toimintaan ja Jukka 
Lindroos antoi hyviä neuvoja ja 
kannusti minua ottamaan myyn-
tiin myös kuivakäymälöitä, Stefan 
Wasström kiittää.

Uudeltamaalta on  puuttunut 
oma Dry Toilet Center. Alusta asti 
Wassis Oy piti kymmenkunta mal-

lia esillä, ja aikoo nyt kerätä koko 
tarjonnan saman katon alle. 

– Huomasin heti, että asiakkaat 
ovat tyytyväisiä päästessään vertai-
lemaan useita malleja, sanoo Stefan 
Wasström.

Wassiksen näyttelytilassa on esil-
lä käymälärakenteita, kompostoivia 
sisä- ja ulkokäymälöitä, pakastavia 
ja polttavia käymälöitä, virtsane-
rottelevia sisä- ja ulkomalleja sekä 
alipaine- ja pienhuuhtelu-posliini-
vessoja. 

Wassis Oy pitää valikoimassa 
oheistuotteet ja vaihtomassat näihin 
käymälöihin. 

Kuivakäymäläala on jo varsin 
monipuolinen kaikkine vaihtoeh-
toineen. Malleja on tullut koko ajan 
lisää. Monet mökinomistajat halua-
vat nykyään yövessan sisätiloihin, 
toteaa Stefan Wasström.

– Opin asiakkailta paljon, kun he 
kertovat omia kokemuksiaan eri 
malleista, hän jatkaa.

Wassis Oy esittelee myös harmaa-
vesisuodattimia, kompostoreja, au-
rinkovoimajärjestelmiä, SolarVenti 
-aurinkovaraajia, AirStar -ilman-
vaihtimia ja WatMan – vedenpuh-
distuslaitteita. Wassis Oy myy lähes 
kaikkien valmistajien eri jätevesijär-
jestelmiä. 

– Suunnittelukonttori muutti 
mukana, asiakkaat saavat täyden 
palvelun jätevesisasioissa, Stefan 
Wasström vahvistaa.
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Suomalaista vesiosaamista maailman haasteisiin

Finnish Water Forum on yhdistys, jonka toimintaajatuksena 
on yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin ponnistukset ve
siosaamisemme kansainvälisen liiketoiminnan voimakkaaksi 
kasvattamiseksi. Lisäksi FWF tukee Suomen veteen liittyvien 
strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista edistämällä kehitys
yhteistyöhön ja muu
hun kansainväliseen 
toimintaan liittyviä 
hankkeita sekä Suo
men näkyvyyttä. 

Muista pestä kädet!

 Kädet tulisi 
 pestä aina
 kun tulet kotiin
 ennen kuin 

ryhdyt valmis
tamaan ruokaa

 raa’an lihan, 
broilerin, kalan 
ja vihannesten 
käsittelyn 
jälkeen

 ennen aterian 
tai välipalan 
naut timista 
ja vauvan 
tai lapsen 
syöttämistä

 vessassa 
käyn nin, 
vauvan vaipan 
vaihtamisen ja 
roskapussin 
tyhjen tämisen 
jälkeen

 yskimisen, 
aivas tamisen 
tai nenän 
niistämisen 
jälkeen

 vieraiden eläin
ten silittämisen 
jälkeen

Uusimaa sai Wassis
-kuivakäymäläkeskuksen

Kuivakäymäläkeskukset
 Uusimaa: Wassis Oy, Tonttukaari 9, 

Inkoo, www.wassis.fi, info@wassis.fi, 
puh 050 572 8744
 Pirkanmaa: DT keskus Kuivakäymä

lä, Kyläojankatu 21, Tampere, www.
kopli.fi, dtkeskus@kopli.fi, puh 050 
572 2257
 Varsinais-Suomi: PikkuVihreä Oy, 

Taalintehtaankatu 6, Turku, www.pikku-
vihrea.fi, asiakaspalvelu@pikkuvihrea.fi 
puh. 0400 782 129

Wassiksen näyttelytilassa on esillä käymälärakenteita, kompostoivia sisä- ja ulkokäymälöitä, pakastavia ja polttavia käymä-
löitä, virtsanerottelevia sisä- ja ulkomalleja sekä alipaine- ja pienhuuhtelu-posliinivessoja. 

AndyHandy tuo juoksevan veden myös sinne, missä ei ole 
vesijohtoja.

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristön
huoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tuki
palveluihin ja on merkittävä puupohjaisten 

biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja 
uusioraakaaineiden toimittaja

KUIVa Käy! Talousvesiliite
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Wassis Oy:n kevään uutuus on eri-
koissuihku Nordic Eco Shower, pa-
tentoitu Norjassa.

Säästösuihku on ihanteellinen, 
jos mökin porakaivo ei ole syvä tai 
vedentulo muuten on vähäinen. 
Suutin säästää vedenkulutuksessa 
ja siten myös vedenlämmityksessä 
mukavuudesta tinkimättä. Suutti-
messa ei ole pieni reikiä, jotka su-
pistavat vedentuloa ja usein kalk-

kiutuvat kiinni. 
Suihkusuutinta vaihtamalla perhe 

voi säästää jopa satoja euroja vuo-
dessa. Suihkusuuttimilla on viiden 
vuoden takuu, ja mallivaihto-ehtoja 
on monta.

Ekosuihkua markkinoiva kuiva-
käymäläkeskus Wassis järjestää In-
koossa kevään aikana ajankohtaisia 
teemapäiviä.

Lauantaina 16.4. kello 9–15 vie-

tetään mökki- ja huussipäivää. Tee-
mana ovat käymälät, kompostorit 
ja aurinkojärjestemät. Paikalla on 
mökkimyyjiä ja edustajia.

Lauantaina 7.5. kello 9–15 järjes-
tetään jätevesipäivä, jossa valmis-
tajien edustajat esittelevät erilaisia 
jätevesijärjestelmiä.

 Lisätietoja: www.wassis.fi,  
 info@wassis.fi, puh. 050 5728744

MullToa on kaikkea mistä unelmoit, 
kun tarvitaan käymälä ilman vie-
märiä ja vettä. Se on markkinoiden 
ainoa ruotsalaisvalmisteinen biolo-
ginen käymälä, joka on ympäristö-
merkitty joutsenmerkillä. Ympäris-
tömerkin saadakseen MullToa 65 on 
läpäissyt laajan testin, johon sisältyy 
ympäristö-, toimivuus- ja laatukri-
teereitä. 

Suurisäiliöiseen Mulltoa 65:een 
mahtuu neljän henkilön vuosituo-
tos. Mukavassa käymälässä unoh-
tuu, ettei se ole tavanomainen ve-

sikäymälä. 
Käytännölliset merkkivalot il-

maisevat tyhjennystarpeen ja nes-
teenkorkeuden. Istuimen näkösuo-
ja toimii kahdella tavalla niin, että 
käyttäjä voi asioida joko seisoen vai 
istuen. 

”Pikkuveli” MullToa 55 on ku-
ten MullToa 65, mutta kapasiteetti 
ei ole aivan yhtä suuri tavallisessa 
käytössä ja ylikuormitustilanteis-
sa.  Jos säiliön ei tarvitse vetää nel-
jän henkilön vuosituotosta, vaan 
käyttö on sesonkiluonteista kuten 

kesäasunnolla, MullToa 55 on mitä 
parhain.

MullToa 55:een mahtuu neljän 
henkilön vapaa-ajan käytön, kun-
han sen käytännöllinen multalaatik-
ko tyhjennetään kerran kaudessa. 
Koska biohajoaminen tapahtuu jo 
MullToan säiliössä, sieltä otetaan 
ulos kompostimultaa, joka on pa-
lautettavissa luonnon kiertokul-
kuun. 

Yksinkertaista ja mukavaa, mutta 
myös kestävää ja ympäristöystäväl-
listä.

Biolan Harmaavesisuodatin light 
on pesuvesien käsittelyyn tarkoi-
tettu lämpöeristämätön suodatin-
moduuli. 

Suodatinmoduuli tai moduuleista 
rakennettu käsittelyjärjestelmä sopii 
ulosasennettuna kesäkäytössä ole-
vaan kohteeseen, kuten kesämökille 
tai siirtolapuutarhamökille. Jäteve-
si johdetaan suoraan moduuleihin 
painovoimaisesti tai pumppaamalla 
– saostuskaivoja ei tarvita. 

Light sopii pesuvesien puhdis-
tukseen erityisen hyvin kiinteistöil-
lä, joissa on kuivakäymälä. Tällöin 
kuivakäymälän nesteet kerätään 
erilliseen säiliöön ja hyötykäytetään 

tontilla lannoitteena.
Light-moduulit sopivat myös 

ympärivuotiseen käyttöön, mikäli 
ne on asennettu tilaan, missä läm-
pötila pysyy nollan yläpuolella. 

Aina kun harmaavesisuodatin si-
joitetaan asuinrakennuksen lämpi-
miin tiloihin, tai asuinrakennuksen 
välittömään yhteyteen, asennuksen 
oikeellisuus tulee varmistaa raken-
nuksen LVI-suunnittelusta vastaa-
valla asiantuntijalla.

Biolan Harmaavesisuodatin 
lightin toiminta perustuu jäteve-
den mekaaniseen ja biologiseen 
suodattamiseen. Suodattimessa 
käytetään eloperäistä suodatinma-

teriaalia, johon jäteveden lika-aineet 
tarttuvat. Materiaalin pinnalla elävä 
pieneliöstö käyttää veden epäpuh-
tauksia ravinnokseen. 

Moduulissa on viisi päällekkäin 
sijoitettua suodatinlaatikkoa. Jäte-
vesi johdetaan ylimmäiseen suo-
datinlaatikkoon. Suodattimen si-
sällä jätevesi valuu suodatintasolta 
toiselle laatikon päädyssä olevien 
aukkojen kautta. 

Moduulin suodatinmateriaalin 
puhdistusteho säilyy noin sata 
käyttövuorokautta, minkä jälkeen 
se vaihdetaan. Yhden moduulin 
kapasiteetti riittää noin 300 litran 
päivittäiseen kuormitukseen.

Kuntien ja kaupunkien viranhalti-
jat ovat jalkautuneet tarkastamaan 
haja-asutusalueilla mökkirakenta-
misen ja jätehuollon tilannetta. 

Tarkastuksissa huomio usein 
kiinnittyy rakennus- ja toimenpi-
delupien olemassaoloon. 

Nyt on ajankohtaista tarkastaa, 
ovatko huussituotosten käsittely-
laitteet asianmukaiset! 

Myös vanhat tynnyrinpuolikas-

huussit on aika tarkastaa ja huo-
mauttaa korjaustarpeesta.

Jos vanha huussi on rakenteel-
taan vielä hyvä, kannattaa harkita 
sen saneerausta. 

Maalia pintaan ja säädökset täyt-
tävä käymäläratkaisu vanhan tyn-
nyrinpuolikkaan tilalle. Riittää, kun 
löytyy itselle mieluisa ja samalla 
vanhaan tilaan sopiva ratkaisu.

Teleskooppi-Euromakki on jous-

tava ratkaisu. 
Se sopii tilaan, jonka korkeus on 

80–130 senttimetriä, ilman maahan 
upotusta tai korokkeen rakenta-
mista. 

Korkeampikin malli tehdään ti-
lauksesta. 

 Lisätiedot: Muovitekniikka Oy  
 Europlast, puh. 020 786 2410,  
 europlast@europlast.fi

Erilaisten kuiva- ja kompostikäymä-
löiden ja vesivessan rinnalle on vii-
me vuosina tullut vähän vettä käyt-
täviä pienhuuhtelu- ja alipainekäy-
mälöitä. Ne soveltuvat hyvin niin 
haja-asutusalueiden omakoti- ja va-
paa-ajanasumiseen. Kuiva- ja kom-
postikäymälät ovat hyviä ja suosi-
teltavia ratkaisuja, mutta entä jos 
mieli silti halajaa oikeata vesivessaa?  

Pienhuuhtelu- ja alipainekäymä-
lät tuottavat minimaalisen määrän 
jätevettä ja takaavat samalla käyt-
täjälleen vesivessasta tutun mu-
kavuuden ja helppouden ilman 
vaativia hoito- ja huoltotoimenpi-
teitä. Osa meistä ei halua sitoutua 
säännöllisiin, aikaa vieviin tai rahaa 
maksaviin huoltotoimenpiteisiin.

Perinteisen vesivessan veden-
kulutus on huuhtelukerralta noin 
5–6 litraa. Alipainekäymälöiden 
vedenkulutus on alle kymmenes-
osa tästä. Esimerkiksi muutaman 

vuoden Suomen markkinoilla ollut 
Jets -alipainekäymälä käyttää vain 
0,5 litraa vettä huuhtelukerralla. Jär-
jestelmän tuottama jätevesimäärä 
on 80 prosenttia tavanomaista ve-
sivessaa pienempi. Jäte johdetaan 
umpisäiliöön, viemäriverkostoon 
tai kompostiin tyhjennettävään 
Jets -biosäiliöön. Se on ekologinen 
ja edullinen vaihtoehto, josta ei tule 
tyhjennyskustannuksia silloin kun 
jäte käsitellään omalla tontilla. 

Jets -alipainekäymälä on yk-
sinkertainen ja toimintavarma. Se 
koostuu tutusta posliini-istuimesta, 
alipainepumpusta ja elektronisesta 
ohjausyksiköstä. Kun istuinta on 
käytetty, alipainepumppu imee jät-
teen ja jauhaa sen hiukkasiksi. Ilma 
kuljettaa jätteen 32-millimetristä jä-
tevesiputkea pitkin keräyssäiliöön 
ja vesi huuhtelee istuimen. 

Alipainepumpun ansiosta järjes-
telmä ei vaadi laskua keräyssäiliöön 

vaan pumpun teho riittää nosta-
maan jätteen ylempänä sijaitsevaan 
keräyssäiliöön. Järjestelmä soveltuu 
230 tai 12 voltin sähköjärjestelmiin 
tai painevesijärjestelmään. Tarvitta-
essa se toimii vesipumpun avulla 
myös kantovesikohteissa.

Alipainekäymälät alentavat jäte-
vedenpuhdistamojen kuormitusta. 
Jets -alipainejärjestelmään liitetty 
umpisäiliö tarvitsee tyhjentää vain 
kerran samassa ajassa, kun vesives-
satalouden säiliötä on tyhjennetty jo 
seitsemän kertaa. Ylivuotonesteitä 
ei pääse luontoon. 

Alipainekäymälä yhdessä hy-
vin tehdyn ja toimivan harmaiden 
vesien imeytyskentän kanssa on 
toimiva, varma ja suositeltava jäte-
vesiratkaisu.    

 Lisätietoja: TuliSähkö Oy/Carita Tuli,
 www.tuli-sahko.fi, 
 puh. 010 420 2266, 040 535 4771

TALOUS

Joutsenmerkitty
biologinen käymälä

Kuivakäymälän kaveriksi
Harmaavesisuodatin pesuvesien käsittelyyn kiinteistöille, joissa on kuivakäymälä

Euromakki uudistaa
vanhan huussin

Teleskooppi-makin asennus mallihuussiin.

Vähävetinen vaihtoehto:
alipainekäymälä

Säästöä suutinta vaihtamalla

MullToa-
kuiva käymälää 

varten ei tar-
vita viemäriä, 

eikä vettä. 
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JULKAISUJA

Raini Kiukas – Pia Engström – Minna 
Paavola: Huussi muuttaa sisälle 68 s.
Käymäläseura Huussi ry:n julkaisema 
Huussi muuttaa sisälle kirja on sisälle 
asennettavan vedettömän käymälän 
suunnittelun ja käytön opas. Kirjassa 
neuvotaan sopivan käymälälaitteen 
valinnassa käyttökohteen mukaan.  
Kirja kertoo laitteiden teknisistä 
ominaisuuksista, laitteiden huollosta ja 
käymälän hoidosta. 

Opaskirja jakautuu kahteen osaan. 
Kirjan alkuosa kertoo haastattelujen 
pohjalta kuvauksen kuivakäymälän 
ostajasta ja käyttäjästä. Kirjoittajan, 
Pia Engströmin, kuin monen muunkin 
mielikuva hankkijasta on ollut toisen
lainen kuin haastattelut paljastavat. 
Kuivakäymälän ostaja tekee päätöksen
sä järkiperustein. Ostoa perustellaan 
ennen kaikkea hinnalla, laadulla ja vai
vattomuudella – ja kaupan päälle tulee 
sitten ympäristöystävällisyys. 

Toinen puoli kirjasta antaa yksityiskoh
taista teknistä tietoa asuintiloihin tarkoi
tetuista laitteista. Jokaisesta laitteesta on 
kuva sekä valmistajan ohjeet huollosta 
ja hoidosta. Kirjassa ei oteta kantaa lait
teen paremmuuteen, vaan esitellään ne. 

Lisäksi kirjasta löytyy yleisiä kysy
myksiä ja vastauksia käymälöistä ja 
niiden toimintaedellytyksistä. Kirjoit
tajat toivovat opaskirjasen auttavan 
kuivakäymälätiedon hankinnassa. Ja 
toiveena on myös, että kirjaa hankki
sivat käymälän ostajien lisäksi myös 
jätevesisuunnittelijat, arkkitehdit ja 
talopakettien suunnittelijat. 

Kirjan ovat kirjoittajista Raini Kiu
kas muistaa lapsuudestaan huussin 
navetan vintillä. Tuotokset tippuivat 
lantalaan karjanlannan sekaan. Kevään 
tullen maata viljelevä isä tyhjensi lan
talan pellolle, kuten maalla oli tapana 
silloin 60 vuotta sitten. Pia Engström 
on vanhaa taloa remontoiva valtiotie
teen kandidaatti. Melkein satavuotiaan 
talon sisälle rakennettiin kuivakäymälä. 
Minna Paavola on kemian ja ympä
ristötekniikan insinööri, joka kiersi 
Käymäläseura Huussi ry:n edustajana 
messuilla ja markkinoilla puhumassa 
kuivakäymälöistä. Käymälöiden ha
juttomuuden ja siisteyden varmistaa 
oikea rakennustapa ja ilmastointi, sekä 
muutama seikka, joihin tässä kirjassa 
voi tutustua. 

Maa ja vesitekniikan tuki ry:n antama 
tuki on mahdollistanut oppaan tekemisen.

 Lisätietoja: pia.engström@utu.fi ja
Käymäläseura Huussi ry.
Kirjaa saa tilata hintaan 25 e + 
lähetyskulut Käymäläseura Huussi ry:n 
toimistosta: toimisto@huussi.net,  
p. 050 301 2539

Matleena Pyhälahti teki Karjalan 
kylien sanitaation kehittämishank-
keessa kattavan vesihuollon koko-
naistarkastelun ja kaivojen riskikar-
toituksen Soutjärven kylässä. 

Kizhillä ja Matkachissa on edetty 
toteutusvaiheeseen. 

Kizhin ulkomuseon alueelle on 
rakennettu kolme yksipaikkaista 
käymälää ja Karjalan opetusminis-
teriön Matkachin lasten leirikeskuk-
seen yksi kaksipaikkainen käymälä.  

Matkachi sijaitsee noin 40 ki-
lometriä Petroskoista luoteeseen 
– sitä ei löydy kartalta sillä sinne 
kuljetaan sotilasalueen läpi.

Tampereen ammattikorkeakou-
lun TAMKin harjoittelijat Andriy 
Kiuru ja Sidney Kitchen olivat 
kesä-elokuun Karjalassa tekemässä 
maastoselvityksiä ja osallistumassa 
toteutukseen. Raini Kiukas suun-
nitteli käymälärakennukset. Piirus-
tukset valmistuivat kesäkuussa, ne 
teki harjoittelija Tomi Kananoja 
(TAMK). Kohteiden rakentaminen 
aloitettiin heti. 

Käymälärakennukset on suunni-
teltu elementeistä. Ne voidaan ra-
kentaa verstaalla ja kuljettaa sieltä 
paikan päälle pystytettäväksi. Tämä 
helpotti rakentamista erityisesti 
Kizhin saarella, jossa tarvikkeita 
täytyy siirtää vesiteitse. 

Biolanin Populet 200 ja 300 -käy-

mälät toimitettiin Kizhin saarel-
le heinäkuussa Biolanin Pietarin 
myymälästä. Siirrettävä käymälä 
otettiin käyttöön heinäkuun lopul-
la kolmessa yleisötapahtumassa. 
Tärkein Kirkastumisen juhla järjes-
tetään Kizhin kirkkosaaren päänäh-
tävyyksien kunniaksi, paikallinen 
regatta Äänisellä ja jalkapalloturna-
us Vorobyin kylässä. 

Harjoittelijat olivat kokoamassa 
siirrettävää käymälää Juri Protaso-

vin johdolla ja esittelemässä käymä-
län käyttöä saarelaisille. Yamkan ky-
län toinen Populet otettiin käyttöön 
syyskuussa. Kolmaskin käymälä 
suunniteltiin Podjelnikin kappelin 
läheisyyteen, mutta käyttöönotto 
viivästyi, Green Toilet laitteiden 
toimitus venyi syyskuulle. 

Suomesta toimitettiin Green 
Toilet laitteet myös Matkachiin. 
Rakennukset tehtiin paikan päällä 
heinäkuussa, mutta asentamaan 

päästiin syyskuussa, kun laitteiden 
kuljetusta varten tarvittavat sertifi-
kaatit ja tullimuodollisuudet saatiin 
vihdoin järjestymään. 

Suomesta käytiin yhdessä har-
joittelijoiden ja suunnittelijoiden 
kanssa katsomassa kohteiden to-
teutusta syyskuun lopulla. Konsuli 
Anna-Kaisa Heikkinen Petroskoin 
toimipisteestä oli mukana Kizhin 
saarella katsomassa sinne rakennet-
tuja käymälöitä. Kizhin saarelle on 
suunniteltu myös harmaavesilaittei-
den asennusta, mutta puhdistamon 
toteutus siirtyi kesälle 2011.  Venä-
jältä ei voi ostaa sopivia laitteita, 
joten  ne täytyy toimittaa Suomesta.  

Kesän 2011 suunnitelmissa on 

kouluttaa opettajia valistamaan 
koululaisia juomaveden riskiteki-
jöistä. 

Toteutusta suunnitellaan yhdessä 
Karjalan opetusministeriön kanssa. 
Matkachin leirikeskus toimisi kou-
lutuskohteena. 

Tavoitteena on rakentaa kuiva-
käymälä Pitkärannan piirin Harlun 
kylän kouluun.

Karjalan tasavallan 224 koulusta 
54:ssä on ulkohuussi tai se puut-
tuu kokonaan. Saaduista tuloksista 
pyritään tiedottamaan kansainvä-
lisesti.

Susanna Pakula
hankepäällikkö

karjala@huussi.net

Karjalan kylien sanitaation kehittäminen

Matleena Pyhälahti ja Andriy Kiuru kaivovesinäytteitä analysoimassa Soutjär-
vellä 2010.

Soutjärvi sijaitsee Äänisjärven rannalla.Denis Kovyazin Yamkan kylässä Kizhin saarella 2008.

Karjalan huussiystävien lahjoituk-
sin tuetaan Karjalan alueen sani-
taatiohankkeita. Myönnetyt julkiset 
rahoitukset eivät kata hankkeita 
ohjaavan Käymäläseura Huussi 
ry:n kustannuksia kokonaan. Lah-
joituksin kartutetaan niin sanottua 
omarahoitusosuutta. 

Karjala -hanketoiminta käynnis-
tyi vuonna 2008 yhdistyksen yritys-
jäsenten ja yksityisen lahjoittajan 
avulla. 

Karjalan huussiystävien tuella 

kartoitetaan tarpeita kohdealueilla 
ja tehdään parannussuunnitelmia.  
Tukijat auttavat kehittämään käy-
mäläkulttuuria Karjalassa, edistä-
vät Äänisen alueen vesiensuojelua, 
juomaveden laatua, ravinnekiertoa, 
yleistä hygieniaa ja vastuullista tu-
rismia. Kohde julkisella paikalla 
parantaa useampien oloa ja uusien 
käytäntöjen leviäminen tehostuu.

 Lisätietoa: www.huussi.net/karjala/
huussiystava.html#ystava

Karjalan huussiystäväksi!

Käymäläseura Huussi ry teetti 
vuonna 2010 Karjalan Soutjärven 
kylässä vesihuollon monialaisen 
kartoitustyön.  Vesihuoltoa tar-
kasteltiin kokonaisuutena, johon 
sisältyvät tekniset, taloudelliset, 
hallinnolliset ja käytännön pulmat 
paikallisten näkökulmasta. 

Matleena Pyhälahden diplomityö 

Soutjärven vesihuollon nykytila ja 
kehitysmahdollisuudet kertoo ka-
rusti, miten vesihuollon talous- ja 
hallinnolliset ongelmat  yhdistyvät  
yleiseen tietämättömyyteen. Venä-
jän maaseudun vesihuollon perus-
tana ovat kaivot, jotka ovat riski 
paikallisten terveydelle. Yhteiset 
kaivot ovat surkeassa kunnossa ja 

huonosti sijoitettu.
Suomalaiset  ovat tehneet ve-

sialan yhteistyötä Karjalassa jo 
useita vuosia, mutta kansalaisjärjes-
tötyö on ollut vähäistä. Toiminta yh-
dessä kylätoimijoiden ja kyläläisten 
kanssa voisi parantaa kylien huonoa 
ympäristöterveydellistä tilaa.  

Iso osa Soutjärven kyläläisistä 

hakee juomavetensä tien vieressä 
olevasta kaivosta, jossa ei ole edes 
kunnon kantta saati puhdasta ve-
dennoudinta. 

– Kyläläiset ja kylän johtaja luot-
tavat siihen, että kaivovesi on hyvää 
tai vähintäänkin tyydyttävää, sillä 
sitä on aina juotu. Selvitykseen liit-
tyvässä riskinarvioinnissa kuitenkin 
kaikki kylän yleiset kaivot putosivat 
korkean tai hyvin korkean riskin 
luokkaan. Huonojen rakenteiden ja 
puutteellisen ylläpidon lisäksi on-
gelmia aiheuttavat erilaiset kaivoja 
likaavat toiminnot kuten asiattomat 
käymälät tai jätevesien laskeminen 
maahan, kertoo Matleena Pyhälahti.

Neuvostoliiton  
perintö painaa
Vesihuollon rakenteet ja käytännöt 
ovat Neuvostoajalta. Verkostovesi 
on huonolaatuista, mutta sitä on 
käytettävä. Turvallisen veden puu-
te on yksi suurimmista ongelmista, 
sanoo kylän lääkäri. 

Suurin riski on kylän vedenotta-
mosta 1,5 kilomerin päähän johdet-
tavat puhdistamattomat jätevedet. 
Jätevedenpuhdistamon käytöstä 
on luovuttu. Hygieenisen turvalli-
suuden lisäksi ongelmana on veden 
karsinogeenisuus, kun runsaasti 
orgaanista ainesta sisältävään pin-
taveteen lisätään klooria. Yleisluon-
toisessa kartoitustyössä havaittiin 

veden kulussa raakavedenlähteiltä 
käyttäjän hanaan asti yhteensä 62 
verkostoveden laatua vaarantavaa 
tekijää. Yksityiskohtaisempi tarkas-
telu olisi luultavasti tuonut esiin 
vielä runsaammin vaaratekijöitä. 

Kyläläisiä  
osallistamaan
Venäjän Euroopan suurimmat ve-
sitalousmarkkinat ovat jo tuoneet 
sijoittajat kaupunkeihin. Kyliin ke-
hitys ehtii hitaimmin. Tekniikassa 
ja laitteissa on puutteita ja kyliin 
on hankalaa saada osaavaa henki-
lökuntaa. Yhtenä rahapulan syynä 
ovat olleet liian pienet vesimaksut, 
joilla  on voitu kattaa vain välttä-
mätön ylläpito. Soutjärvenkin ve-
simaksut ovat hiljalleen nousseet 
(kolminkertaiseksi  läheisen Petros-
koin maksuihin verrattuna), mutta 
parannukset  ovat kovin vähäisiä.

Venäjänkielisen vesi- ja sanitaatio-
tiedon lisäksi tarvitaan osallistavaa 
ympäristökasvatusta. Venäjän his-
toria ja kulttuuri asettavat haasteen, 
kuinka saada kyläläiset näkemään, 
että he voivat itse parantaa elinym-
päristöään. Yleistyvän kaivovesien 
käytön turvallisuutta parantaa heti 
se, että huolehditaan käymäläjät-
teistä, jätevesistä ja muista jätteistä.  
Iloiset esimerkit elävistä kylistä, tai 
edes turvallisista käymälöistä ovat 
vielä harvassa.

Niin lähellä mutta niin kaukana

Soutjärven 
eli Vepsän 
kyläläiset 
kokoontuivat 
kuulemaan  
vedenlaadun
tutkimus-
tuloksia. 

Huussi muuttaa sisälle
Kuivakäymälä sisätiloissa – opas viranomaisille ja kuluttajille

Pia Engström, Raini Kiukas ja Minna Paavola
Käymäläseura Huussi ry
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Nokkela mökkeilijä säästää itseään ja luontoa
Kesän ykköshankinnat: Biolan Kompostikäymälä & Harmaavesisuodatin light
Biolan Kompostikäymälä mullistaa mielikuvan 
hajuin ja kärpäsin varustetusta huussikurimuksesta. 
Kompostikäymälässä kompostoituvat hajuttomaksi 
maanparannusaineeksi niin kakka kuin keittiöjätekin 
eikä herkkänokkaisintakaan hirvitä huussin tyhjennys.

BIOLAN KOMPOSTIKÄYMÄLÄ
Ahkeraa käyttöä kestävä lämpöeristetty käymälä, jossa on 
painovoimainen ilmanvaihto. Säiliön alaosassa olevasta luukusta 
tyhjennetään ainoastaan jo multamainen aines eli raakaa 
käymäläjätettä ei tarvitse käsitellä. 
Ovh. n. 600 €

Vastuullinen mökkeilijä huolehtii myös rantavesistä. 
Biolanin uusi Harmaavesisuodatin light on 
toimiva ja edullinen ratkaisu, sillä jo 400 euron 
laiteinvestoinnilla puhdistuvat kesämökin pesuvedet 
ympäristömääräysten mukaisesti. 

BIOLAN HARMAAVESI-
SUODATIN LIGHT
Suodatinmoduuli 
pesuvesille kesäkäyttöön 
tai sisäasennukseen. 
Kapasiteetti 300 l/vrk/
moduuli. Asennus 
maanpäälle tai 
osittain upottaen. 
Laajennettavissa 
painevesikohteisiinkin 
sopivaksi. Kompostoitava 
suodatinmateriaali. 
Ovh. n. 400 €

Suomen suosituin 

kompostikäymälä

– jo yli 100.000 

taloudessa!

ww
w.

bi
ol

an
.fi

ECO-DRY™ on ekologinen kuivakäymälä 
joka on tehty posliinista. Se on päivänselvä valinta sinulle joka halu-
at  parhainta mahdollista mukavuutta ja oikean vessan tuntua

ECO-FLUSH™ on vesivessa 
joka kuluttaa erittäin vähän vettä. Se toimii kuten tavallinen vessa, 

mutta siinä on virtsaa erotteleva etukulho. Tämä mahdollistaa mini-
maalisen huuhteluveden käytön.

Alipainekäymälä 
on ekologinen ja erittäin vähän vettä kuluttava. WC-istuin käyttää 
0,6 litraa vettä huuhteluun. Sinulle jolla on käytössä yksityinen jäte-
vesijärjestelmä ja haluat oikean vessan tuntuman. 

WM-FILTER™ 
on ilmastettu biologinen suodatin 

joka puhdistaa jäteveden. Suodatin puhdistaa huomattavasti parem-
min kuin tavanomainen imeytys. Se on myös yksinkertaisempi ja vie 

vähemmän tilaa.

Maahantuoja:  Linnalan Tila, Kerimäki
linnalantila.fi • 040-4174233 • info@linnalantila.fi

Ruotsissa kehitetyt ja valmistetut, useissa maissa 
suuren suosion saavuttaneet laatutuotteet

Wostman Ecology Finland

Etsimme jälleenmyyjiä ympäri Suomea

ECO-DRYTM

ECO-FLUSHTM

WM-FILTERTM

ECO-VACTM

Uudenmaan Dry Toilet Center

Oy Wassis Ab
www.wassis.fi 050-5728744

KÄTEVÄT JA HELPPOHOITOISET

KS-KERROS-
Peltikuja 9, Suinula, P. (03) 376 2494 

www.ks-pelti.fi

• KUIVAKÄYMÄLÄT
• KOMPOSTORIT

Puh. 050 538 4007 Tero Kankila
Puh. 0400 236 145 Reino Mantsinen

humuspehtoori.fihumuspehtoori.fihumuspehtoori.fi

Humuspehtoori Oy

Talletuksia maaperään.

Humuspehtoorin tuotteet 
soveltuvat maaperän humustason 

nostoon tai lannoittamiseen.

Tuotteet ovat orgaanisia 
kasvualustan biologista aktiivisuutta

 lisääviä tuotteita.

Käymäläseura linnan juhlissa
Käymäläseura Huussi ry:n kansain-
välinen hanketyö sai syksyllä 2010 
tunnustusta hienolla tavalla. Kirje 
tasavallan presidentiltä projekti-
päällikkö Satu Huuhtaselle sisälsi 

kutsun itsenäisyyspäivän vastaan-
otolle 6.12.2010.

Yhdistyksen hallitus ja jäsenet 
iloitsevat Sarin työn laadusta ja sen 
saamasta arvostuksesta.

Presidentti kertoi halunneensa kutsua edustajan yhdistyksestä, joka on tehnyt 
hyvää työtä.

 Suomen brändityöryhmän raportti: 
www.tehtavasuomelle.fi 
> lataa ohjelma > drink Finland, s.145

 opettavainen tietoisku vedestä lap
sille ja nuorille www.vesikoulu.fi 

 harmaan veden uudelleen käsittely
järjestelmä www.harmaavesi.fi 

 varaa matkasi edullisesti ja tue KSH 
ry:n kansainvälistä hanketyötä 
www.gonice.com/huussi

Huussin linkkivinkkejä
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Lieriö (lisää kuoriketta)

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

100 cm
50 cm
72 cm

115 cm

Muovitekniikka Oy

www.europlast.fi
EUROPLAST

• Hajuton

• Luontoystävällinen

• Kestävä

• Ei kemikaaleja

• Pitkät huoltovälit

• Alhaiset käyttökustannukset

• Tuottaa multaa maanparannukseen

• Kierrätettävä muoviraaka-aine

EuroMakki
Pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen kompostikäymä-
lä. Helppo asentaa myös vanhoihin ulkokäymälöihin. 
Käymäläelementti on valmistettu kierrätettävästä HD-
muovisekoitteesta. Se kestää vaihtelevissa sääolosuhteissa 
hapertumatta.
Oikein hoidettuna EuroMakki kompostikäymälä on haju-
ton. Kiinteä jäte maadutetaan ripottelemalla kourallinen 
kuiviketta joka käyttökerran jälkeen lieriöön. Kuivike kom-
postoi käymäläjätteen nopeasti ja estää hajun muodos-
tomisen. Iso turpeellia täytettävä pohja-allas haihduttaa 
nesteet tehokkaasti.
EuroMakissa käytetään vain kuiviketta, ei mitään kemi-
kaaleja tai kalkkia. Siksi lopputuloksena on maanparan-
nukseen sopiva multa.
Tilavan säiliön ansiosta EuroMakin tyhjennysväli on 
normaalissa perhekäytössä pitkä. Säiliö tyhjennetään 
korkeintaan kerran vuodessa, mieluiten keväällä, kun 
komposti on talven jäljiltä. Jäte on jatkokompostoitava 
ennen käyttöä.
Tyytyväisiä käyttäjiä jo 40 vuotta!

VALITSE OIKEIN!
Haja-asetuksen jätevesijärjestelmää 

valittaessa on otettava huomion 
kiinteistön käyttöaste ja  

mahdolliset muuttuvat tarpeet  
tulevaisuudessa. 

Järjestelmän valintaan  
vaikuttavat mm. mikä  

wc-järjestelmä kiinteistölle valitaan.

Tuotevalikoimassamme on  
ratkaisuja, jotka soveltuvat  
erilaisiin käyttökohteisiin. 

Myös kallioisille ja  
savisille tonteille.

Lisätietoa:

WWW.RAITA.COM

Loma-asunnot:
Mukavuuksia haluttaessa voidaan käyttää AQ biologista wc:tä 
sekä HS puhdistamoa, jotka mahdollistavat wc:n, astianpesu-
koneen ja pyykinpesukoneen käyttämisen. Laitteistot kestävät 
hyvin kuormitusvaihteluita ja ne voidaan huoltaa myös itse. 
Liete voidaan kuivattaa ja kompostoida kuivatusyksikössä.

Pientalot:
Pientaloihin ja kokovuotisessa käytössä oleviin loma-asuntoihin 
soveltuu PA MULTI puhdistamo. Mallistossamme on myös van-
hoihin kaivoihin asennettavia laitteistoja. Puhdistamo käsitte-
lee kaikki jätevedet, myös liete kuivatetaan jatkokompostoita-
vaksi. Valikoimassamme on myös suurempia puhdistamoita.

Ympäristötekniikkaa haja-asutusalueille
Puhelin 0400-912 111

www.raita.com
Ankkuritie 2, 21590 Karuna

Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki

Kesämökit:
Kesämokeille soveltuu vedetön EV ekovessa, 
jonka mallistossa on myös sisätilaan asen-
nettavia malleja. Pesu- ja huuhteluvedet 
käsitellään BioBox tai SK+Biobox puhdis-
tamoilla, jotka mahtuvat pieneen tilaan. 
BioBoxin suodattimet ovat  
puhdistettavia.

AQ biolo-
ginen wc

HS puh-
distamo

Haja-asutusalueen  
wc- ja jätevesiratkaisut

Katso video
WWW.EKOLET.COM

P. 010 666 2690

ulko

käsi

sisä

Olemme mukana 
Oma mökki -messuilla 
osastolla 5f11

L&T Puutarha- ja 
mökkikompostori 

310 l

• Napauta kämme-
nelläsi annostelijan 
tappia ylöspäin ja 
saat kerta-annoksen 
vettä.
Vedentulo loppuu 
hetken päästä 
itsestään.

• Kätevä käsipesulai-
te mökille, puucee-
hen, kesäkeittiöön...

• Osta Andyhandy, 
helppo asentaa itse 
ämpärin pohjaan.

Katso myyntipaikat:

www.andyhandy.com
Stella Marketing Ky, Espoo

puh. 044-536 0852


