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Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2012
Anniina Kirstinä

DT-konferenssi
neljättä kertaa
Tampereella
Kuivakäymäläalan asiantuntijat eri puolilta maailmaa
kokoontuvat 23.–24.8. Tampereen yliopistolle.
Sivu 3, Talousvesiliite

Minna Tuomaala

Ensimmäinen
kansainvälinen
kuivakäymäläkonferenssi järjestettiin vuonna
2003. Elokuussa
alan asiantuntijat
kokoontuvat
Tampereelle neljättä kertaa.

Käytännön huussivalistusta Swazimaassa: puutarhuri Bhekie Ngobese
(oikealla) esittelee sanitaatioeksperteille ja kuivakäymälöiden omistajille luonnonmukaisesti lannoitettua puutarhaansa.

Suomalaista
käymäläosaamista
maailmalle
Sadat tuhannet kesämökit ovat tehneet lähes jokaisesta suomalaisesta kuivakäymäläosaajia.
Huussitiedolla on kysyntää maailmalla. Toimiva kuivakäymälä
säästää hupenevat vesivarat puhtaana. Lisäksi saadaan pelloille
arvokasta lannoitetta.
Tässä lehdessä esitellään muun muassa Swazimaassa, Etiopiassa,
Sambiassa ja Karjalassa tehtävää kuivakäymälävalistusta.
Sivut 4 ja 10 sekä Talousvesiliite

Kortit välittävät
käymäläoppia
Vantaalaisen Pertti Leppäsen tuhansien
postikorttien kokoelma alkaa olla ainutlaatuinen kansainvälisestikin. Pissa-, kakka- ja pierupostikortteihin erikoistuneella
keräilijällä on harvinainen kokoelma huussikortteja. Osia kokoelmista on ollut esillä
muun muassa Käymäläseura Huussin
messuosastolla ja Postimuseossa.
Korteissa suosittu aihe on luonnollisesti
hädän ja kiireen kuvaaminen. Korttien
kuvakerronnassa ei tunnu kekseliäisyydellä olevan rajoja, etenkään huumoripuolella. Kokoelma vanhimmat noin 100
vuotta sitten painetut propaganda- ja
hupikortit ovat kotoisin postikorttien yhdestä syntykehdosta Saksasta. Uudempaa
valistusta edustavat väkirikkaassa Intiassa
2000-luvulla julkaistut, suuripainoksiset
Meghdoot -postikortit. Niissä viestinä on
esimerkiksi vessa joka talouteen, yksityiset toiletit sopivat myös naisille ja älä
mene ulos tarpeillesi.
Sivu 11

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

Intialaisessa Meghdoot-postikortissa vuodelta 2004
muistutetaan, että tarpeita ei ole hyvä tehdä puskiin.
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• Kuivakäymälät • Käymälärakennukset

• Kätevä käsipesulaite mökille, puuceehen, kesäkeittiöön...
• Osta Andyhandy,
helppo asentaa itse
ämpärin pohjaan.

• Jätevesilaitteet mustille ja harmaille vesille
• Kompostorit • Jätevesisuunnitelmat
• Asennukset • Tarvikkeet • Varaosat

Katso myyntipaikat:

Tervetuloa tutustumaan tai tilaa suoraan
verkkokaupastamme www.kopli.fi

www.andyhandy.com
Stella Marketing Ky, Espoo
puh. 044-536 0852

DT-keskus Kuivakäymälä

EM -mikrobituotteet
meiltä

Kyläojankatu 21, Messukylä TAMPERE, (03) 356 4641
Av. ma–pe 10–17, la suljettu • touko- ja elokuu la avoinna 9-12
www.kopli.fi • www.dt-keskus.fi • info@dt-keskus.fi
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KOTIMAA
Mauno Honkanen, Kuva-Manu

Kalle Heiska

PÄÄKIRJOITUS

Vedettömän vessan
vuosikymmen
Aika tosiaan lentää.
On kulunut jo kymmenen vuotta siitä, kun joukko asialleen omistautuneita henkilöitä tarttui tuumasta toimeen ja perusti yhdistyksen
ajamaan kuivakäymälöiden asiaa. Vuodesta 2002 Käymäläseura
Huussi ry. on puhunut kestävän, ekologisen sanitaation, DT– eli dry
toilet -teknologian ja puhtaamman ympäristön puolesta, ja ajan myötä
tukijoukko on kasvanut muutamasta perustajajäsenestä useisiin satoihin huussimyönteisiin ihmisiin.
Käymäläseura levittää sanaa Suomen haja-asutusalueilla ja mökkikansan parissa, kehitysmaiden perukoilla ja slummeissa, sekä yhä
enemmän myös kehittyneen maailman kaupungeissa.
Vuonna 2011 julkaistu kirja Huussi muuttaa sisälle oli menestys, joten
sisäkuivakäymälällä näyttäisi olevan menekkiä laajemmaltikin.
Kymmeneen vuoteen mahtuu paljon kovaa työtä ja pettymyksiäkin,
mutta kaiken korvaavat ne lukuisat menestystarinat, joita huussiseura
on ollut mukana tekemässä. Hyvänä esimerkkinä on kolmen vuoden
järjestettävä kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi, joka löi läpi
jo vuonna 2003, minkä jälkeen kiinnostus kuivakäymälöihin on ollut
kasvujohteista ympäri maailman.
Viime vuosina myös suomalainen media on herännyt kotimaisen
huussiosaamisen tärkeyteen. Mutta parannettavaa on vielä: medialta
odotetaankin entistä suurempaa panosta elokuussa 2012 järjestettävän
konferenssin näkyvyyden osalta. Kansainvälinen näkyvyys sen sijaan
on ollut jo suurta, sillä osallistujia on luvassa tavan mukaan toista sataa, puhujia on tulossa kymmenistä maista.
Kaiken kansainvälisyyden ja maineen lumoissa voi helposti unohtaa alkuperänsä, mutta näin ei ole käynyt Käymäläseuralle. Huussineuvontaa annetaan edelleen resurssien sallimissa rajoissa ympäri
Suomen maata ja tietoa päivitetään kiireellä.
Kuivakäymäläkonferenssin yhteydessä järjestettävä Suomi-päivän
seminaari Käytä kuivana! – Sisäkuivakäymälä hankinnasta käyttöön tarjoaa
tietoa jokaiselle kuivakäymälää harkitsevalle, myös alan asiantuntijoille. Mukana konferenssissa on perinteisesti myös kuivakäymälänäyttely, jossa laitteita pääsee ihmettelemään luonnossa ja näytteilleasettajille voi esittää kiperiä kysymyksiä.
Suomalaisen huussiosaamisen roolia ei tosiaan sovi vähätellä. Myös
Jorma Ollilan maabrändi-työryhmä nimesi huussiosaamisen yhdeksi
Suomen vahvuuksista. Kyseessä on ympäristön, terveyden ja kestävän kehityksen kannalta tärkeä osa-alue, joka koskettaa meistä jokaista. On siis syytä tukea paitsi huussiosaamisen vientiä maailmalle,
myös huussikulttuurin arvostusta kotimaassa.
Käymäläseura Huussi ry. on ainoa suomalainen edustaja kansainvälisessä kuivakäymälöiden standarointityöryhmässä, jonka tarkoituksena on luoda yleinen standardi kuivakäymälöille käytettäväksi
ympäri maailman. Huussin väkeä on myös vaikuttamassa maailmalla
useissa vesi- ja sanitaatioalan tapahtumissa, tekemässä suomalaista
osaamista tunnetuksi.
Käymäläseura Huussi on valmis jatkamaan työtään vielä toisetkin kymmenen vuotta toivoen samalla, että jonain päivänä se tekisi itsensä tarpeettomaksi ihmisten käsittäessä ravinnekierron ja puhtaan veden tärkeyden.
Siihen asti piskuinen yhdistys
puksuttaa eteenpäin edelleen vapaaehtoisvoimin,
joten kaikki tukijat ja innokkaat
vapaaehtoiset
toivotetaan lämpimästi mukaan
toimintaan.
Erilaisista vaikutusmahdollisuuksista voi lukea
tämänkin lehden
sivuilta.
Yhä kuivempaa seuraavaa
vuosikymmentä
toivottaen
Mia O’Neill
hallituksen
puheenjohtaja
Käymäläseura
Huussi ry.

Yhdistyksen yhteystiedot
Puheenjohtaja:
Mia O´Neill, p. 050 375 6980, hallintotieteiden
maisteri, secretary@drytoilet.org
Toimisto:
p. 050 301 2539, toimisto@huussi.net
Rahastonhoitaja Anne Huisman,
rahastonhoitaja@huussi.net
Kansainväliset hankkeet:
Sari Huuhtanen, p. 045 356 4099,
Käymäläseura
Huussi ry:n toimisto sambia@huussi.net
Kauppakatu 11 C 2.krs,
33200 TAMPERE
puh. 050 301 2539,

DT2012 -konferenssisihteeri: Erja Takala,
p. 045 875 3597, www.drytoilet.org/dt2012
secretary2012@drytoilet.org

toimisto@huussi.net
www.huussi.net
www.drytoilet.org

Olemme mukana yhteisöllisessä mediassa:
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Käymäläseura Huussi
10 vuotta
Käymäläseuran toimintaa vuosien varrelta
– matkalla kohti punaista tiilitaloa

Kangasalan Yhteiskylän yhdeksän omakotitaloa lämpiävät hakkeella, ja kuhunkin
taloon rakennettiin kuivakäymälä osittain Raini Kiukkaan opastamana.

Huussi ry:n perustaminen ja kansainvälinen DT-konferenssi ovat 25 vuotta kuivakäymälöiden puolesta toimineen Raini Kiukaan uran huipentumia. Käymäläseura
Huussi ry:n osasto DT2003-konferenssin näyttelyssä.

Maailmanlaajuisesta huussineuvonnasta tuli Raini Kiukkaan elämäntyö

Vesivessa maaseudulle oli virhe
Raini Kiukas alkoi 1960-luvulla ihmetellä, onko ulkohuussin korvaamisessa sisävessalla mitään järkeä.
Koko vesivessan siihenastinen historia oli Suomessakin erittäin lyhyt,
vasta muutaman kymmenen vuotta.
– Sen sijaan kuivakäymälällä,
vedettömällä sanitaatiolla oli vuosituhantinen historia. Tämän aikana oli kehittynyt osaaminen täysin
käyttökelpoisten ihmisten jätösten
kasvuvoiman hyödyntämiseen sellaisenaan.
Ihminen pilaa kaksi hyvää ainesta
sekoittamalla ne vesivessassa.
– Uuden käymälän, vesivessan
liete lirisi yhden saostuskaivon
kautta rajaojalle haisemaan. Ennen
oli kuivakäymälä navetan päässä,
ja siellä ihmisen jätökset yhdistyivät eläinten jätöksiin, arvokkaaksi
kasvuvoiman raaka-aineeksi.
Raini muistaa, miten lanta oli
kultaakin kalliimpaa – ei tunnettu
keinolannoitteita. Talvella lantala
tyhjennettiin pellolle isoiksi kasoiksi eli pattereiksi, joissa lanta paloi,
kompostoitui. Keväällä se oli valmista levitettäväksi, ravinnon lähteenä uudelle kasvukaudelle.
– Paska oli arvostettu kasvun voima. Tätä se on edelleen.

Kangasala hyöty
jätekeruun pioneeri
Kangasalan ympäristönsuojelusihteerinä toiminut Raini Kiukas alkoi
miettiä, miksi rantamökkien kuivakäymälöitä alettiin korvata vesivessoilla. Ehkä siksi, että ulkokäymälät
haisivat, koska osaaminen puuttui;
huussinhoidon perusasiat olivat
hukassa.
– Hetimiten vesivessojen jälkeen
järvi alkoi rehevöityä. Siinä mentiin
ojasta allikkoon – varsinkin kun rantojen vessavesavesille alettiin puuhata vielä huoltoa vaativaa pienpuhdistusta. Järjetöntä!
Toki myös keinolannoitteiden
pääsy vesistöihin aiheutti rehevöitymistä.
Kangasalan aika oli Rainille pioneerityötä.
– Aloin tulla huussihulluksi.
Aluksi työskentelin Vesijärven
ja Längelmäveden vesien tilaa ja
kuormitusta selvittävissä hankkeissa. Niissä vesissä haja-alueen
kuormitus oli merkittävä, ja huolimaton jätevesikäsittely oli selvä syy
vesienlaadun huononemiseen. Vesikäymälän korvaavista kuivakäymälöistä ei ollut tietoa ja siitä innostuin.
Hän lavensi omaa toimenkuvaansa, ja ideoi Euroopan ensimmäisen
haja-asutusalueen jätehuollon ja
hyötyjäteaseman kirkonkylään.
Kyläyhteisöihin perustettiin jätteille

edes jonkinlainen keruupiste, ja kylän keskustaan keskusasema jätteille, joita voi ja kannatti kerätä: kartonki, lasi, lumppu, metalli, pahvi,
paperi ja kierrätyskelpoiset tavarat.
– Maatiloja alettiin palvella tilakohtaisella ympäristösuunnittelulla:
lantalat, ongelmajätehuolto, polttoainevarastot. Minusta tuli vähitellen
julkinen henkilö Kangasalla, vaikka
kunnassa saa olla vain yksi julkkis.

Kuivakäymälä
pelastaa maailman
Kuivakäymälä on jokaiselle teko
maailman pelastamiseksi. Vesivessa tuhlaa puhdasta tai puhdistettua
vettä; sitä ei meille kaikille maapallolla kerta kaikkiaan riitä.
– Kuivakäymälässä olo helpottuu.
Siinä ilma kiertää, tuoksuu raikkaalle. Asiointi on samankaltaista kuin
vesivessassa, mutta käynnistä kuivakäymälässä saa kaupanpäällisiksi
hyvän mielen.
Raini sanoo, että osaksi kuivakäymälän ansiosta jokainen meistä voisi tuottaa kaiken oman ravintonsa
kompostoimalla ulosteensa, ruuantähteensä ja hukkaviheraineksen.
Vesivessa nimenomaan pilaa hyvän
mahdollisuuden.
– Maapallolla väki ja nälkä lisääntyvät koko ajan. Ravinteet on opittava ottamaan talteen. Maanviljelyssä
lannan fosforia, typpeä ja hivenravinteita ei voi enää kauan korvata
keinolannoitteilla. Kierrätyspakko
tulee, ja lopulta tosi ravinnerikasta
järvien pohjalietettä kaivetaan vielä
talteen, hän ennustaa.

Huussi-yhteisöstä
lisää voimaa
Vuonna 2002 Raini laati perustamisasiakirjat Käymäläseura Huussi
ry:lle, KSH ry. Tämän toiminnassa
päätettiin keskittyä kuivakäymälätietouden ja -tekniikan tunnetuksi
tekemiseen.
– Kuivakäymäläkielteisin taho
on suomalainen lainsäätäjä. Tämä
suunnittelee monia asioita 20–30
vuoden päähän, mutta ei ymmärrä
mitä tekisi sille, että puhdas vesi ja
etenkin raakafosfori loppuu 50 vuoden kuluttua.
Lainsäätäjälle vesihuollon perusta
on vesihuoltolaitoksen talous; ellei
liity heti 10 000–15 000 eurolla viemärijärjestelmään, pakkoliittyminen
tulee vielä kalliimmaksi. Samalla
rahalla saisi monta kuivakäymälää,
vesi säästyisi ja ravinteet kiertäisivät.
– Vanhaa osaamista on paljolti menetetty, ja lainsäätäjää ohjaa
kaupallisuus. Toki laitteita tarvitaan,
mutta ei lainsäätäjä saa olla ohjatta-

Raini Kiukas
aloitti ympäristöalalla jo nuorena:
mittasi ja tutki ympäristön ja
vesien tilaa Rauma-Repolalla ja
tehtaiden päästöjä ilmaan, maahan
ja veteen Saksassa
opiskeli ympäristöalan teknikoksi
ja hallintonotaariksi
työskenteli valmistuttuaan Espoon
ja Hämeenlinnan terveysvalvonnassa
Kangasalan ympäristönsuojelusihteeri 1987–2004
perusti 2004 Tampereelle DT -keskuksen (Dry Toilet)
palkittu muun muassa Kesko Oy:n
ympäristöpalkinnolla

vissa kaupallisilla markkinoilla.
Suomesta puuttuu kuivakäymäläkulttuurin ideointi maaseudulle,
puhumattakaan taajamista.
Euroopassa maaseutu on kylämäistä, ja Hollannissa, Itävallassa,
Saksassa ja Tanskassa on sentään
uskallettu reilusti asentaa maaseudulle kuivakäymälöitä. Huussialalla Norja on meistä kaukana edellä,
itään verrattuna olemme hyvää
keskitasoa.
– Ekosanitaatiossa meillä Suomessa olisi vielä tuhannen taalan paikka
hurahtaa maailmalle. Pitäisi alkaa
kouluttaa ekosanitaatio-insinöörejä
ja alalle tarvitaan professuuri. Myös
perusvesihuoltotekniikan koulutusta on vahvistettava. Vesihuoltoverkostomme on luvattoman huonossa
kunnossa.
Raini sanoo, että esimerkiksi sika
on siisti; tämä tekee tarpeensa yhteen nurkkaan, ja mäyrällä on oma,
erillinen paskakäytävä. Sen sijaan
me ihmiset sotkemme ja pilaamme
vesivessalla sekä puhtaan veden että
ulosteemme.

DT-konferenssi
toinen huipennus
Rainin elämänmittaisessa ympäristötyössä on parasta ollut KSH ry:n
perustaminen.
– Onhan meidät monessa huomioitu. Joka kerta kun menen puhumaan, aina vaan ihmiset tulevat
kuuntelemaan – tulee hyvä olo.
Toinen suuri saavutus oli ensimmäinen DT-konferenssi vuonna
2003. Se oli ensimmäinen Rainin järjestämä kansainvälinen tapaaminen.
Konferenssin aikana luotiin kansainvälinen käsite DT-Technology.
– Itkin ilosta, kun ensimmäiset
vieraat maailman köyhimmiltä seuduilta saapuivat yliopiston aulaan.
Heillä oli kyläläisten tekemät hienot
vaatteet, ja heille oli ihmeellistä, että
he ylipäätään olivat päässet kansain-

väliseen konferenssiin.
Raini on kokenut, että paskasta
puhumiseen liittyy paljon myyttejä. Milloin ulosteet liitetään paholaisiin, milloin ovaalinmuotoinen
reikä pelottaa. Myös kuivakäymälän
tyhjentäminen tuntuu olevan kiinni
”korviemme välisestä”.
– Tarvittaisiin tutkija selvittämään, miksi kasvit sopivat hyvin
ruokaan, mutta miksi niitä ei uskalleta hyödyntää prosessoituneina jätöksinä. Miksi paskasta puhuminen
on kielletty, miksi ulostamme missä
vain – piilossa! Lisäksi, miksi jopa
alkukantaisissa uskonnoissa ulosteet ovat muuttuneet myyttisiksi.

Toive Haavisto
-hurmoksesta
Huussin mukana Raini on puhunut
paljon. Tietoisuus kuivakäymälöistä
ei vain ole muuttunut käytännön teoiksi. Alan opetus on liian vähäistä,
ja lainsäätäjä on liekanarussa vesivessaan.
– Minun oli pakko ottaa tauko
Huussista, ja ainakin hetkeksi keskittyä omaan terveyteni hoitoon.
Puhuminen ei juuri tuo leipää, ja
lainsäätäjän heikkouden takia kuivakäymälä ei mene kaupaksi.
Kuivakäymälän rakentaminen on
monelle kolmen vuoden projekti.
Ensin kyselee perheestä yksi, sitten
kaksi, ja sitten he ymmärtävät ottaa
mittoja varaamastaan kuivakäymälätilasta.
Esimerkiksi auton hankkiminen
20 000 eurolla on parin viikon juttu,
mutta kuivakäymäläpäätös vie tosi
pitkään.
– Siihen, mihin laki sallii, löytyy
varmasti sopiva kuivakäymälä. Toki
rakentamisen osaajaa tarvitaan,
etenkin, kun tehdään tuuletusputki
katon läpi ja sähköistys käymälän
tuuletinta varten.
Rainille tuli presidentinvaaleista
mieleen, että jospa ympäristön puolesta voisi saada aikaan Haavistohurmoksen kaltaisen liikehdinnän.
Pitäisi saada moneen muuhunkin
asiaan uudelleen sallivuutta ja erilaisuuden hyväksymistä – ilman
puoluepolitiikkaa. Ympäristön itsensä vuoksi hiljaisia puurtajia on
valmiiksi paljon.
Raini ja Pentti valmistelevat DTkeskuksesta luopumista tietyllä aikataululla. Lisäksi suunnitelmissa
on muuttaa pois kaava-alueelta, jonne ei saa rakentaa kuivakäymälää.
– Henkilökohtaisen huussimme
rakennamme sitten aikanaan ehkä
Espanjaan. Kävimme juuri Azoreilla; sinnekin olisimme voineet hyvin
jäädä.
Kalle Heiska
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Huussi ry:n perustava kokous pidettiin Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella talvisena
lauantaipäivänä vuonna 2002.
Kokous kesti nelisen tuntia. Eniten keskustelutti yhdistyksen nimi.
Lisäksi mietityttivät säännöt.
Raini Kiukas oli laatinut kokousta varten sääntöehdotuksen, joka
sitten lopulta hyväksyttiin melkeinpä sellaisenaan.
Toiminta käynnistyi saman tien.
Jäsenkirje lähti liikkeelle ja jäsenmaksut keräykseen. Sähköpostiosoitteita kerättiin, www-sivuja, messuja ja
tiedotteita alettiin suunnitella. Kokous päätti myös, että yhdistyksen
toiminnan tulee olla kansainvälistä.

Jäsenkirjeellä
liikkeelle
Alla on ote ensimmäisestä jäsenkirjeestä, jonka saajia oli muutama
kymmenen henkilöä, osa heistä jo
jäseniksi ilmoittautuneita ja loput
asiasta kiinnostuneita.
Ei siinä mennyt vuotta paria kauempaa, kun jo saatiin yhdistys aikaiseksi.
Yhdistys syntyi siis Tampereella
tammikuussa 2002 ja sitä perustamassa
oli reilu tusina asiasta kiinnostunutta.
Niin mikä se asia sitten on, siinäpä
hyvä kysymys. Ylevä tavoite on saada
aikaan keskustelua puhtaan veden puolesta koko maailmassa ja siinä ohessa
löytää hyviä suomalaisia esimerkkejä
siitä, miten ravinteita ja pöpöjä ei päästetä vettä sotkemaan.
Meillä kun sentään voi puhua asiasta, mutta toistaiseksi ehkä laihoin tuloksin. Mutta sitähän varten on tämä
yhdistys, josta yhdistyksen lisäksi saa
koko ajan lisääntyvää käyskätietoa
osoitteesta www.huussi.net.

Käyskä -nimi
ei vakiintunut
Yhdistyksen perustaminen ajoittui
aikaan, jolloin haja-alueen jätevesihuollon kysymykset olivat nousseet

esille ja ratkaisuja haettiin jopa uudenlaisilla panos- tai pienpuhdistamoilla. Jo silloin huomattiin niiden
tarvitsevan huoltoa ja seurantaa,
joten helpompia ja edullisempia
tapoja oli etsinnässä.
Sisäkuivakäymälöitäkin oli ollut
markkinoilla jo jonkun aikaa, mutta
niistä ei juuri puhuttu tai kirjoitettu.
Yhdistys nähtiin tarpeelliseksi
huussin tai sivistyneemmän kuivakäymälän esille tuojana ja tiedon
levittäjänä. Kangasalta peräisin olevan Käyskä -nimen toivottiin olevan
se, jolla kuvataan kaikkia malleja.
Käyskä -nimi ei ole vakiintunut,
mutta monta yhdistyksen perustamiskokouksen ajatusta sen sijaan on
lähtenyt liikkeelle.
Ensimmäisessä jäsenkirjeessä
mietittiin myös tiedotuslehteä eli
aviisia, joka sitten on toteutunut
Kuivike -nimisenä.
Myös ajatus kirjasta oli esillä perustamisvaiheessa. ”Huussi muuttaa sisälle” -kirjaa on ollut saatavilla
keväästä 2011 lähtien. Sen suosio on
yllättänyt.
Kolmantena asiana ensimmäisessä jäsenkirjeessä olivat tulevat
tapahtumat.
Jo perustamiskokouksen aikaan
oli käynnistetty neuvottelu kansainvälisen tapahtuman järjestämisestä. Tämä toteutuikin ja nyt ollaan
tapahtumaa eli DT -konferenssia
järjestämässä jo neljättä kertaa.
Joka kerran on tullut mukaan uusia
maita. Ensimmäisessä oli kolmisenkymmentä maata.
Ja Huussitalikko on luovutettu
vuosittain 5.6. ansioituneelle kuivakäymälän edistäjälle.
Kun nyt on saatu nämä yhdistysmuodollisuudet kuntoon, niin on aika
siirtyä toimiin.
Huussikauden avaus on kesäkuussa
maailman ympäristöpäivänä 5.6. ja ensimmäisen kerran yhdistys on framilla
31.8. Luomurakentajanäyttelyssä.
Siihen mennessä on tehty kattavammat kirjallisuuskatsaukset, aloitettu

DT2003-konferenssin ohessa Raini Kiukas (oikealla) ja saksalainen
konferenssiedustaja maistelevat lähiviiniä Ahlmanin ammattiopiston
ekopuistossa. Kuva: Mauno Honkanen, Kuva-Manu.

Helvi Heinonen-Tanski
maatalous- ja metsätieteiden tohtori
opettaa ja tutkii ympäristömikrobiologiaa Kuopion yliopistossa
jakaa asiantuntemustaan, järjestää seminaareja ja tilaisuuksia, kirjoittaa ja puhuu
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja ja
SLL:n energia- ja ilmastovaliokunnan puheenjohtaja
kokemusta kehitysmaiden ympäristöongelmista
tehnyt pitkän uran ympäristöasioiden tutkijana ja toiminut ekologisen sanitaation ja ravinteiden kierrättämisen
puolestapuhujana vuosikymmeniä

Käymäläseura Huussi ry
kerää ja levittää tietoa erilaista
kuivakäymäläratkaisuista
kehittää kuivakäymälätekniikkaa ja
-kulttuuria
edistää kuivakäymälän käyttöä
osallistuu kuivakäymälätutkimuksiin
toimii kuivakäymälän käyttäjien
edunvalvojana

hyvien ja huonojen käyskäkokemusten
keräily nettiin, ja ennen kaikkea on aloitettu maailman ensimmäisen kuivakäymäläkongressin valmistelu.
Tavoitteena on tapahtuma Tampereella
elokuussa 2003!

Huussikulttuuria
ja -runoja
Kulttuuripuoli on ehkä jäänyt tieteen jalkoihin, mutta varmaan se
sieltä vielä ponnistaa ajan myötä.
Paitsi että yhdistys edistää kuivakäymälöiden eli käyskien käyttöä ja käyttöön ottoa, niin se myös haluaa muistella menneitä ja joskus jopa tulevia. Sitä
varten yhdistys kerää huussirunoja ja
muistelmia sekä mieluusti myös kuvamateriaalia. Kaikille hallituksen jäsenille voi laittaa em. asioista postia. Siitä
sitten aikaa myöden saadaan huussikirja tai -kirjoja ja tulevaisuudessa toivottavasti myös käyskäaapinen aikaiseksi.
Käyskäaviisi ilmestyy ensimmäisen
kerran syksyllä. Ilmoituksia otetaan
vastaan…
Runoja oli aluksi kaikissa jäsenkirjeissä. Tämä tapa on hiipunut,
alla esimerkki. Valitettavasti tekijästä ei löydy mainintaa.
Sisään mennään suurin tuskin
huoliansa häätämään,
muutakin taakse jättämään
ja ulos tullaan
punaposkin.
Uusi toiminnan vuosikymmen on
alkamassa. Vanhat toimijat ovat
väistyneet taka-alalle ja tehneet tilaa
uusille aktiiveille. Heitä on tullutkin
hienosti mukaan. Onnistuneita ponnistuksia toivottaen!
Raini Kiukas

Heidi Hautala, nykyinen kehitysministeri, piti juhlapuheen ensimmäisessä kuivakäymäläkonferenssissa.
Kuva: Mauno Honkanen, Kuva-Manu.
Mauno Honkanen, Kuva-Manu

DT2003-konferenssin kansainvälisiä vieraita get together -illanvietossa Tampereen yliopistolla.

Helvi Heinonen-Tanski palkittiin Vuoden huussiteosta ItäSuomen yliopiston ympäristötieteiden laitoksella Kuopiossa
opiskelijoiden ja laitoksen työntekijöiden järjestämässä kahvi
tilaisuudessa.

Erkki Santala
Suomen Ympäristökeskuksen Vesivarayksikön johtava
asiantuntija (yli-insinööri)
ollut mukana koostamassa useita tietopaketteja niin
haja-asutus alueen jätevesien hoitamisesta kuin yhdyskuntienkin jätevesiasioista 70-luvulta asti
pitkänlinjan ammattilainen jätevesiasioissa
hoitanut aktiivisesti jätevesilaitteiden standardisointia
Suomessa ja Euroopassa
edistänyt työllään merkittävästi Suomen uuden jätevesiasetuksen syntyä

Kultainen talikko kahdelle
Vuoden huussiteosta palkittiin
Erkki Santala ja Helvi Heinonen-Tanski
Käymäläseura Huussi ry. palkitsee
vuosittain ansioituneen kuivakäymälän käytön edistäjän. Vuoden
huussiteko -palkinto, kultainen talikko, luovutetaan maailman ympäristöpäivänä 5.6.
Kesäkuussa 2011 kymmenettä kertaa jaettu kultainen talikko
luovutettiin ensimmäistä kertaa

kahdelle henkilölle. Palkitut ovat
yliopistonlehtori, maatalous- ja
metsätieteiden tohtori Helvi Heinonen-Tanski sekä Suomen ympäristökeskuksen johtava asiantuntija,
diplomi-insinööri Erkki Santala.
LÄHETÄ EHDOTUS VUODEN 2012
HUUSSITEOSTA: toimisto@huussi.net

Kultaisella talikolla palkitut:
2011 Tohtori Helvi Heinonen-Tanski ja
diplomi-insinööri Erkki Santala
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

Palkinto yllätti Erkki Santalan
– Olin juuri aloittamassa omaa esitystäni kuivakäymälöistä Suomen
ympäristökeskuksen järjestämässä
koulutustilaisuudessa, kun Raini Kiukas alkoi siinä purkaa isoa
pitkulaista pakettia. Vasta siinä
vaiheessa arvasin asian. Tilanne
tuli kyllä täydellisenä yllätyksenä,
sanoo Kultaisella talikolla Vuoden
2011 Huussiteosta palkittu Erkki
Santala.
SYKE:n vesivarayksikön yli-insinööri on ollut vuosikymmenten
ajan poikkeus suomalaisessa virkamieskaartissa, joka on suhtautunut
varauksellisesti kuivasanitaatioon.
Käymäläseura Huussi ry:n mielestä
Santala on tehnyt erityisen merkittävää työtä ekologisen ravinnekierron, kestävien käymäläratkaisujen
ja ympäristöasioiden parissa.
– Ensimmäistä kertaa perehdyin
kuivakäymälöihin 1970-luvun alussa valmistellessani diplomityötä leirintäalueiden vesi- ja jätehuollosta.
Vesivessat olivat silloin aika harvinaisia leirintäalueilla ja useita eri kuivakäymälämalleja oli kaupallisestikin saatavissa, Santala muistelee.
– 1980-luvulla olin Suomen
edustajana organisoimassa pohjoismaista kuivakäymälätutkijoiden
seminaaria ja perehdyin niiden testaustoimintaan. Olen tehnyt aihepiiristä useita oppaita ja esitteitä
niin kuntien tarpeisiin kuin haja- ja
loma-asukkaille.
– 1990-luvun lopulla kokosimme
Hajasampo-tutkimusprojektimme
yhteydessä käyttökokemuksia kuivakäymälöistä ja laadimme verkkosivuille markkinakatsauksen.
Yleensäkin olen pyrkinyt pitämään
kuivakäymälät esillä ratkaisuna tai
vaihtoehtona, niin kotimaassa kuin
vähän muuallakin.
Santala lupaa puhua hyvän asian
puolesta jatkossakin, vaikka onkin
jäämässä eläkkeelle.
– Ilman muuta! Huussiseuran
lisäksi toimin parissa muussa yhdistyksessä, joissa asian esille tuominen erilaisissa tilaisuuksissa on
mahdollista.
Santalan mielestä kuivakäymälä
pitäisi saada oikeaksi vaihtoehdoksi
haja- ja loma-asutuksessa.

– Ja mikäli uusi teknologia mahdollistaa tulevaisuudessa, niin myös
kerrostaloissa.
Ekologinen sanitaatio on tärkeä
ratkaisu myös maapallon tulevaisuuden ongelmiin.
– Suuri osa maailman väestöstä
ei voi saada vesihuuhteluun perustuvaa käymälää tai yleensäkään tavanomaista viemäröintiä koteihinsa
näkyvissä olevassa tulevaisuudessa.
Ekologisempia sanitaatioratkaisuja
tarvitaan ja niitä on kehitettävä
sopimaan kaikkiin olosuhteisiin ja
kulttuureihin. Ravinteiden saaminen kiertoon – sen sijaan että ne joutuvat haitaksi väärään paikkaan –
on nykyisin tärkeää. Onneksi paljon
tällaista toimintaa on vireillä.
Kuivakäymälöitä kohtaan tun-

netaan mielenkiintoa ympäri maailmaa. Santala muistuttaa, että suomalaisilla on kuivakäymälätekniikan maailmalle viennissä etulyöntiasema moniin muihin länsimaihin
verrattuna.
– Meillähän jokainen käyttää
kuivakäymälää, jos ei säännöllisesti niin ainakin joskus kesämökillä.
Tätä etua tulisi hyödyntää sekä kehitysyhteistyössä että kaupallisessa vientitoiminnassa! Kun viedään
pyyteettömästi tietoa kehitysmaihin, voimme sanoa osaavamme
tämän jo.
Santala kertoo Kuiva käy! -talousvesiliitteen artikkelissaan muun
muassa Bill Gatesin säätiön työstä
uuden käymälätekniikan kehittämiseksi.

Käymäläseura Huussi ry toivoi kymmenen vuotta sitten Vuoden Huussiteko -palkintoa perustaessaan, että jonakin päivänä Kultainen talikko voitaisiin luovuttaa
myös virkamiehelle. Se päivä oli Maailman ympäristöpäivä 2011. – Tämä palkinto
on hieno idea ja itse arvostan sitä suuresti, Kultaisella talikolla yllätetty Erkki
Santala sanoo.

KUIVIKE
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Ilkka Pulkkinen

Hankkeessa rakennettua kuivakäymälää voidaan käyttää myös koulutusmielessä ja jakaa tietoa kuivakäymälän eduista sekä toiminnasta, huollosta ja jätösten
hyötykäytöstä.

Kestävää
tulevaisuutta
Etiopiaan

ulkomaat

Viiden kuukauden vaihto-opinto
jakso Swazimaassa venyi vuodeksi
Lähdin vuoden 2011 alussa vaihtooppilaaksi Swazimaahan.
Luettuani viisi kuukautta ympäristöterveystiedettä paikallisessa
yliopistossa päätin, ettei pelkkä
teoria riittänyt, vaan janosin kokemusta myös käytännön töistä.
Sain mahdollisuuden tehdä kolmen kuukauden mittaisen harjoittelun maan pääkaupungin, Mbabanen terveystarkastajan virastossa, ja
pisteenä iin päällä innostuin lopulta tekemään myös opinnäytetyöni
Msunduzan kuivasanitaatiohankkeelle.
Msunduzan kuivasanitaatiohanke aloitettiin 2007. Yhteistyökumppaneiden, Turun AMK:n, Msunduzan Pelastusarmeijan, Mbabanen
kaupungin ja Käymäläseura Huussi
ry:n, tavoitteena on parantaa yleistä
terveydentilaa sanitaatiokulttuurin
muutoksen kautta, sekä rohkaista
yhteisön jäseniä käymäläjätteen

kompostointiin ja puutarhan lannoittamiseen ruokavarannon parantamiseksi.
Swazimaassa kärsitään sekä ruoanpuutteesta että korkeista HIV
-tartuntojen määrästä. Edellisvuosi
toi päätökseen kuivasanitaatiohankkeen toisen vaiheen, ja nyt on
aika siirtyä hankkeen kolmanteen,
viimeiseen vaiheeseen. Kolmannen
vaiheen aikana on tarkoitus varmistaa, että aikaansaadut kehitysaskeleet jatkuvat myös hankkeen päätyttyä vuoden 2013 lopussa. Halusin
myös opinnäytetyöni tukevan tätä
tavoitetta.

Näkulmia kukkuloiden
pohjilta ja huipuilta
Kuljin paikallisen tulkin kanssa
ylös ja alas Msunduzan kukkulaista
maastoa keräten materiaalia, jonka
pohjalta on tarkoitus tarkastella kui-

vasanitaatiota innovaationa ja sen
suhdetta ympäröivään yhteisöön.
Msunduza on pääosin epävirallista, urbaania asuinaluetta pääkaupungin tuntumassa. Tietoa kerättiin
haastattelemalla Msunduzan asukkaita, kuivakäymälöiden omistajia,
yhteisön johtajia, hankkeessa vapaaehtoisina työskenteleviä sanitaatioeksperttejä sekä kuivakäymälän
omistavien kotitalouksien naapureita. Haastateltavien monipuolisuudella haluttiin taata, että esille tulee
kattava näkemys kuivasanitaation
roolista osana yhteisöä.
Swazimaassa ulosteiden käsittely on jokseenkin samanlaista kuin
suomalaisella kesämökillä; kaivetaan kuoppa, rakennetaan mökki
kuopan päälle ja kuopan täytyttyä
jätetään jätökset maatumaan ja
kaivetaan uusi. Ongelmana on kuitenkin se, että käymäläjätteen ohella
maan sisään haudataan myös muo-

via, metallia ja muita materiaaleja,
jotka eivät multaan maadu. Lisäksi
jatkuva kuoppien kaivelu alkaa
käydä haastavaksi kukkulaisella, tiheään rakennetulla alueella, ja liian
syvät kuopat aiheuttavat ongelmia
pohjavesille.
Näistä lähtökohdista tarkasteltuna kompostoivaa kuivasanitaatiojärjestelmää voidaan pitää innovaationa, etenkin jos siihen voi liittää
muitakin hyötyjä.
Swazeille tyypillinen kohteliaisuus ja ystävällisyys olivat läsnä
haastattelutilanteissa, ja työ sujui
mukavasti.
Materiaalin analysointi on vielä
kesken, mutta pääpiirteisesti voidaan sanoa, että tulokset tulevat
kuvaamaan yhteisön tuntemuksista sekä kuivasanitaatiota että omaa
yhteisöään kohtaan. Opinnäytetyö
valmistuu vuoden 2012 aikana.

KUIVIKE

Kuiva käy!
Talousvesiliite 2012

–

Käymäläseura Huussi ry

–

www.huussi.net/kuivakay

Kuiva käy!
-videokirja
neuvoo netissä

Anniina Kirstinä
Jonna Heikkilä

Etiopiassa demonstroidaan biokaasu
käymälöitä ja koulutetaan bio- ja
käymäläjätteiden hyötykäytöstä
Kestävä tulevaisuus ry:llä (KeTu)
päättyi helmikuussa 2012 kolmivuotinen hanke, jossa pyrittiin tuomaan kestäviä ratkaisuja energia-,
jätehuolto- ja sanitaatioasioihin Bahir Dar:n kaupungissa Etiopiassa.
Hankkeen aikana Bahir Dar:n perustettiin kaksi osuuskuntaa, jotka
hallinnoivat viljelypalstoja sekä paria kuivakäymälää ja hankkeeseen
rakennettuja biokaasukäymälöitä,
joiden energiaa niiden yhteydessä
toimiva kahvila käyttää. Lisäksi rakennettiin koulutuskäyttöön kolme
erottelevaa kuivakäymälää.
Osuuskuntien nuoria sekä muita
kaupunkilaisia koulutettiin hankkeessa virtsan ja kompostin turvallisesta viljelykäytöstä sekä jätehuollosta ja hygienia-asioista.
Projektin tarkoitus oli toisaalta
tuoda paikallisille nuorille kestäviä elinkeinomahdollisuuksia ja
toisaalta parantaa ympäristön tilaa kokonaisvaltaisesti ja parantaa

asukkaiden terveydentilaa.
Hanke oli järjestöjen yhteistyöhanke, pääkoordinaattorina toimi
KeTu ja paikallisena partnerina
Etiopiassa Lem Ethiopia. Tämän
lisäksi hankkeessa olivat mukana
Suomesta Käymäläseura Huussi ry.,
Suomi-Etiopia seura sekä Tekniikka
elämää palvelemaan (TEP). Järjestöjen lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulu koordinoi käytännön
projektinhallintaa etiopialaisen
kumppanin kanssa.
Hanke päättyi helmikuussa 2012,
mutta lähitulevaisuudessa on tarkoitus järjestää hankkeen tulosten
seurantamatka. Lisäksi seurataan
toiminnan onnistumisia ja arvioidaan hankkeen kestävyyttä. Hanke
rahoitettiin Ulkoasiainministeriön
(UM) kansalaisjärjestötuella.

Yksi Kiberaan johtavista teistä. Slummin sisällä ei ole juurikaan teitä tai muutakaan infraa, vain kapeita asuntojen reunustamia kujia, joiden keskellä soljuu avoviemäri. Vaikka Kiberan kadut ovat likaisia,
kodit ovat siistejä ja vaatteet puhtaita. Slummeissakin on vauraampia ja köyhempiä alueita ja niiden sisällä tapahtuu muuttoliikettä. Kuvan perhe (kuva oikealla) on ehkä vasta muuttanut slummiin ja siksi
kodissa ei ole vielä kunnon seiniä.

Haastattelu
tilanne.
Vasemmalla
Anniina Kirstinä, keskellä
tulkki Bhekie
Ngobese, ja oikealla yhteisön
johtaja Bhekie
Hlatshwayo.

Aino-Maija Kyykoski
Lisätietoja:
www.ketury.org, ketury@ketury.org

Sanitaatioprojekteja maalla ja kaupungissa,
kokemuksia jo vuodesta 2006
Käymäläseuran hankkeista Sambiassa on jo saatu roppakaupalla
kokemuksia kehitysmaaoloissa toi-

mimisesta.
Hanke Kalokon maaseudulla on
jo ollut käynnissä vuodesta 2006 ja

vuonna 2012 hankkeesta käynnistyy
kaksi viimeisintä vuotta.
Lusakassa, Sambian pääkaupun-

gin lähiössä Madimbassa hanke
aloitettiin vuonna 2008.
– Olemme nyt monta kokemusta
rikkaampia ja kokeneempia kuin
aloittaessamme toimintaa kehitysmaissa vuonna 2006, kertoo hanketta jo vuonna 2005 suunnitellut ja
vuodesta 2006 luotsannut projektipäällikkö Sari Huuhtanen.
– Kyllähän me aika keltanokkia
silloin olimme ja rohkean luottavaisina hommiin lähdimme ilman, että
meillä oli esimerkiksi tietoa siitä,
miten hommaamme hankkeelle 15
prosentin omarahoitusosuuden.
Kaikki on sujunut kuitenkin hyvin: huussikummeja eli hanketta
rahoittavia yrityksiä ja yksityisiä
henkilöitä on ollut mukavasti ja
muutenkin hankkeet paikallisista
haasteista huolimatta on saatu hoidettua suunnitelmien mukaisesti.

Samanlaisia ongelmia,
erilaisia ratkaisuja
Sekä Kalokossa että Madimbassa
ongelmat olivat pitkälle samanlaiMaaseudulle ja kaupunkeihin
tarvitaan erilaisia ratkaisuja,
Sari Huuhtanen sanoo.

sia.
Asianmukaisia vessoja ei ollut
eikä edes kaupungista saati sitten
maaseudulta löytynyt puhdasta
juomavettä.
Tämä aiheutti erityisesti terveysongelmia mutta vaikeutti myös
esimerkiksi tyttöjen koulunkäyntiä,
sillä tytöt usein huolehtivat veden
kannosta, Kalokon tapauksessa jopa
kahdeksan kilometrin päästä kotoa.
Koulujen käymälöiden puuttuminen heikensi tyttöjen koulussaolomahdollisuuksia.
Jo heti hankkeiden alkumetreillä
huomattiin, että vaikka maalla ja
kaupungissa painittiin samanlaisten ongelmien kanssa, hankkeissa
tarvittiin erilaiset lähestymistavat
olojen parantamiseen.
Maaseudulla, missä tilaa on
enemmän ja ihmisten toimeentulo
perustuu pitkälle pienviljelyyn toimi käymälöistä saatu virtsa ja käymälälannoite parempana motivaattorina paikallisille kuin hygienia- ja
terveyssyyt.
Kaupungissa sen sijaan, missä
tilaa oli vähän ja esimerkiksi koleraepidemiat ahtaissa tiloissa jokavuotisia, terveysnäkökohdat olivat
ihmisille riittävä peruste innostua
asiasta.

Kaupungissa lannoitekäytössä oli
aluksi jopa vaikeuksia, sillä monilla
ei ollut omaa puutarhaa ja osa piti
käymälälannoitteen käyttämistä
syötäville kasveille vaarallisena.
Myös erilaiset kulttuuriseikat ja traditiot nousivat esille, jopa noituuden
harjoittamista käymälöiden tuotoksilla pelättiin.
Koulutusten ja muiden tilaisuuksien järjestämisten myötä nämä pelot ovat kuitenkin pikkuhiljaa väistyneet ja nyt omaa vessaa odottaa jo
useampi kymmenen perhettä.

Tavoitteena tieto ja
kestävät tulokset
Vuoden 2011 aikana rikottiin sadan
valmistuneen käymälän raja!
Käymälöitä on isompia, esimerkiksi kouluilla ja muissa yleisissä
kohteissa ja pienempiä perhekäyttöön suunniteltuja malleja. Tärkeintä on kuitenkin viedä koulutusta,
tietoa ja innostusta paikallisille, jotta
käymälöiden määrä kasvaisi lopulta
kyläläisten omin voimin.
Hankkeen kestävyyteen tähdätään erityisesti hankkeiden loppuvaiheessa, jotta tulokset jäävät
pysyviksi ja tilanne alueella jatkaa
paranemistaan.

5

Huussi mukana kansainvälisessä
standardointityössä
Käymäläseura Huussi ry on kutsuttu mukaan kansainväliseen standardointityöhön (ISO TC 224/ WG 8),
jonka ensimmäinen kokous pidettiin viime vuoden marraskuussa
Kenian Nairobissa.
Suomen edustajan VTM Pia
Engströmin tehtäväksi tuli vetää
kansainvälistä tehtäväryhmää
Education, health and hygiene. Työn
tavoitteena on löytää kestävän kehityksen mukaisia ja yksinkertaisia
sanitaatioratkaisuja, jotka ovat mahdollista toteuttaa myös maailman
kaikkein köyhimmillä alueilla.
Työ kestää noin kuusi vuotta ja
siihen osallistuu ympäri maailmaa
asiantuntijoita, jotka yrittävät yhdessä ja pienemmissä tehtäväryhmissä etsiä ratkaisuja paitsi teknisiin ratkaisuihin, myös kulttuurisiin ja huollon kannalta keskeisiin
haasteisiin.
Työryhmän työ on sinänsä hieman poikkeuksellista. Standardointityön lähtökohtana ja asian-

tuntijoiden rahoittajina eivät ole
kaupalliset intressit, mutta loppua
kohden kaupallisuus tulee varmasti
lisääntymään, sillä ilman kaupallisia toimijoita sanitaatiota tarvitsevat ihmiset jäävät ilman pyttyjä ja
niiden vaatimaa infraa, joka pohjautunee tuotosten biokaasu- ja/tai
kompostointikäsittelyyn.
Standardin käynnistäjänä toimi
Kenya Bureau of Standards. Sanitaatio-ongelma onkin Keniassa ja
sen pääkaupungissa Nairobissa valtava, sillä 60 prosenttia kaupungin
väestöstä elää slummeissa.
Slummeista suurin on Kibera,
jossa asuu lähes miljoona ihmistä
noin 2,5 neliökilometrin maa-alalla
pääosin yksikerroksisissa noin kymmenen neliön kokoisissa majoissa
ja käytännössä ilman minkäänlaista
vesi- ja viemärihuoltoa.
Käymälät ovat maksullisia, niitä
on liian vähän ja yöaikaan alue on
hyvin vaarallinen. Niinpä tarpeet
on tehtävä muovipusseihin, jot-

ka heitetään katoille (flying toilet)
odottamaan seuraavaa sadetta,
joka huuhtelee jätökset kaduille ja
Nairobijokeen.
Käymälöiden puute äärimmäisen
tiiviisti asutulla alueella on ihmisarvoa alentavaa ja aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Lavantauti ja
kolera ovat yleisiä ja Nairobijoki
patoaltaineen on pahasti saastunut
ja rehevöitynyt.
Kibera on vain yksi esimerkki
maailman slummeista, joiden väestö kasvaa koko ajan: YK:n arvion
mukaan vuonna 2030 maailman
slummeissa elää kaksi miljardia
ihmistä. Suomen kannalta tämä
tarkoittaa valtavia markkinoita
tietotaidon ja käymälöiden myynnissä, mutta myös mahdollisuutta
globaalin vastuun kantamiseen.
Suomessa on muutaman muun
maan ohella varsin korkeatasoinen
sanitaatio-osaaminen sekä hygienian että kulttuurisen osaamisen
suhteen, jota on edistänyt oma kesä-

mökki ja huussiperinteemme. Muut
maat ovat kuitenkin kirimässä meitä kiinni, sillä kasvavat markkinat ja
kasvava vesipula lisäävät kilpailua.
Suomelle olisikin eduksi, jos
saisimme mitä pikimmiten omaa
poikkitieteellistä tutkimustoimin-

taa ja professuurin kuivasanitaation
alalle ja lisäksi sanitaatio-opetusta
eri kouluasteille. Myös kaupallisia
toimijoita ja niiden taloudellisia
panoksia tarvitaan sekä tuotekehittelyyn että standardointityön
mahdollistamiseen.

Nairobin keskusta rajautuu
luonnonpuistoon,
jonka yhteydessä
sijaitsee mm.
uhanalaisten kirahvien ja elefanttien suojeluun
tarkoitetut orpokodit. Nairobi
Giraffe Centerissä
sai syöttää omin
käsin Rothschildin kirahveja.

Kuivakäymäläkonferenssi
neljättä kertaa Tampereella
Tampereella järjestetään elokuun lopussa neljättä kertaa kansainvälinen
kuivakäymäläkonferenssi. Sen pääpuhujiksi on saatu nimekkäitä alan
asiantuntijoita eri puolilta maailmaa.
Juuri ennen konferenssia Tampereen teknillinen yliopisto järjestää
kestävän sanitaation workshopin
professori Tuula Tuhkasen johdolla. Heti konferenssin jälkeen pidetään Tukholmassa vesiviikko, jonka
pääaiheena on myös ruokaturva.
Konferenssin suojelijana toimii kehitysministeri Heidi Hautala.

Käytä kuivana -teema:
tietopaketti suomeksi

Vaikka konferenssi on englanninkielinen kansainvälisen kattavuuden maksimoimiseksi, järjestetään
23.8. Käytä kuivana -seminaari eli
”Suomi-päivä”, jossa aihetta käsitellään kotimaisesta näkökulmasta.
Nimekkäät tutkijat, virkamiehet ja
alan ammattilaiset kertovat kokemuksistaan ja käsittelevät käytännön kysymyksiä kattavasti.
Esimerkiksi emeritus suurlähetti-

läs Kari Karanko kertoo kuivakäymälöistä Suomen maabrändissä. Lopuksi järjestetään paneelikeskustelu
kuivakäymälöiden mahdollisuuksista Suomessa Pasi Toiviaisen johdolla. Panelisteina on muun muassa
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Näyttelyssä monenlaisia
käytännön ratkaisuja
Konferenssiin sisältyy myös kuivakäymälänäyttely, jossa valmistajat

ja myyjät esittelevät tuotteitaan
sisä- ja ulkokäyttöön. Näyttely on
avoin kaikille vierailijoille, ja lisäksi
eri medioita käytetään tiedon levittämiseksi.
Yritykset ja organisaatiot voivat
varata näyttelypaikkoja 1.6. asti.
Konferenssiin odotetaan noin
kahtasataa osallistujaa ja lisäksi
näyttelyvieraita. Osallistujat tulevat kymmenistä maista ympäri
maailmaa.
Osallistu konferenssiin tai Käytä
kuivana -seminaariin ja tule tutus-

tumaan erilaisiin kuivakäymäläratkaisuihin näyttelyssä. Rekisteröidy
viimeistään 15.5., niin osallistumismaksu on edullisempi!
Keskiviikkona 22.8. järjestetään
konferenssin oheistapahtumana
retki Tampereen ammattikorkeakoulun Opi Enempi -hankkeen
sisäkuivakäymäläkohteisiin sekä
Nekalan siirtolapuutarhaan, jossa
tutustutaan käymäläjätteen kompostointiin.
Lue lisää Kuiva käy -liitteen
takasivulta

Kuiva käy! -videokirja kertoo havainnollisesti ja käytännönläheisesti
huussista, joka muuttaa sisälle.
Nimensä mukaisesti teoksessa
yhdistyvät kirjoitetun tekstin ja elävän kuvan parhaat puolet: lukijalle
tarjotaan kuivasanitaation perustiedot napakassa paketissa, ja katsoja
pääsee tutustumiskierrokselle kuivakäymälöiden maailmaan.
Kuiva käy! -videokirja on tarkoitettu kaikille, jotka harkitsevat kuivakäymälän hankintaa tai tarvitsevat muuten tietoa aiheesta.
Kirja kertoo, millä perustein laite valitaan, mitä sen asennuksessa
on syytä ottaa huomioon ja kuinka
kuivakäymälää käytetään.
Sisältö rakentuu tutkimustuloksista, käyttäjäkokemuksista ja laitevalmistajien keräämästä tiedosta.
Mukana on myös kuivasanitaation
hyötyjä valottava osuus.
Kuiva käy! -videokirjan on kehittänyt 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 nettisivuilla.
Lisätietoja: www.huussi.net/kuivakay

Kansainvälinen
kuivakäymäläkonferenssi

Dry Toilet 2012
23.–24.8.2012
klo 9–17.30
Tampereen yliopiston
päärakennus, Kalevantie 4
Konferenssin sivut ja rekisteröinti
koko konferenssiin ja
oheistapahtumiin: drytoilet.org/
dt2012/
Käytä kuivana -seminaarin
(Suomi-päivän) sivut ja
rekisteröinti pelkästään
seminaariin: huussi.net/
tapahtumat/dt2012/

Kuiva käy!
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Yleistyvätkö
kuivakäymälät
maailmalla?
Suomessa lähes miljoona ihmistä asuu hajaasutusalueilla vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulottumattomissa. Melkein
sama määrä asuu osan vuodesta lomaasunnoilla, valtaosa kaukana vesihuollon
verkostoista.
Läntisen Euroopan maissa selvästi Suomea suurempi osuus väestöstä on viemärilaitosten palvelujen piirissä. Koko Euroopassa kiinteistökohtainen jätevesihuolto
on kuitenkin ainoa mahdollisuus useille
kymmenille miljoonille asukkaille.
Suomessa erilaisia kuivakäymälöitä
käytetään osana kiinteistökohtaista jätevesihuoltoa, loma-asunnoilla jopa pääasiallisesti. Tällöin lähinnä pesuvesistä muodostuvien jätevesien eli ns. harmaiden vesien
käsittely on yksinkertaisempaa kuin myös
WC:n jätevesiä sisältävien ns. mustien jätevesien.

Kuivakäymälät harvinaisia
Pohjoismaiden ulkopuolella
Ruotsissa kuivakäymälät ovat melko yleisiä
loma-asunnoissa. Osa kunnista on asettanut
niille säädöksiä. Erilaisia ekologisen rakentamisen kokeiluja on tehty paljon, myös ns.
yleishyödyllisten rakennuttajien toimesta.
Norjassa kuivakäymälöitä ei mainita
pienpuhdistamoita säätelevässä asetuksessa päästöjen rajoittamisesta. Kunnat voivat
asettaa vaatimuksia kuivakäymälöille rakennuslain perusteella. Erilaiset kuivakäymälät, erityisesti kompostoivat käymälät,
ovat erittäin yleisiä varsinkin tunturialueiden loma-asunnoissa.
Pohjoismaita lukuun ottamatta nykyaikaiset kuivakäymälät ovat vielä suhteellisen
harvinaisia Länsi-Euroopassa.
Esimerkiksi Ranskassa lainsäädäntö on
hyväksynyt kuivakäymälät vasta vuonna
2009. Määräyksen mukaan niistä ei saa aiheutua haittaa naapurustolle eikä pinta- tai
pohjavesien saastumista.
Keräyssäiliön ja kompostiastian tulee olla
vesitiiviitä, kompostiastian myös ilmatiivis.
Käytöstä aiheutuvat sivutuotteet on hyödynnettävä paikan päällä, eli käytännössä
kompostoitava.
Kuivakäymälöiden markkinat ovat Ranskassa vielä melko pienet ja useimmiten kaupan olevat mallit ovat maahantuotuja.
Saksan jätevesihuoltoa koskevassa lainsäädännössä ei mainita kuivakäymälöitä,
eikä niitä yleensä suosita pienpuhdistamoiden vaihtoehtona. Kuivakäymälöiden katsotaan olevan soveltuvia vain silloin, kun
kiinteistössä ei synny muita jätevesiä. Niitä
käytetään siten lähinnä siirtolapuutarhaalueilla, joilla tiedetään olevan käytössä yli
30 000 kuivakäymälää.
Saksalaiskodeissa on harvoin kuivakäymälöitä. Kuitenkin kymmenissä niin sanottuun ekologiseen rakentamiseen liittyvissä
projekteissa niitä on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana rakennettu sekä
omakotitaloihin että kerrostaloasuntoihin.

Käsiteltyä jätevettä
WC:n huuhteluun
Eräs ajankohtaisimmista jätevesihuollon kehittämistarpeista maailmalla liittyy puhtaan
veden riittävyysongelmiin. Siksi käsitellyn
jäteveden uudelleen käyttäminen on monilla alueilla välttämätöntä maataloudessa.
Kaupungeissa puhdasta vettä säästetään
muun muassa hyödyntämällä käsiteltyä jätevettä WC:n huuhtelussa.
Turvallisen viljelysten kasteluveden aikaansaaminen edellyttää jäteveden sisältämien haitallisten aineiden vähentämistä
tehokkaasti. Paljon tutkimusta on siksi tehty
myös virtsan erottelusta jo käymälässä, koska siten saadaan ravinteetkin tehokkaimmin hyötykäyttöön.
Tutkimuskohteena on myös virtsan mukana jäteveteen päätyvien lääkeaineiden ja
hormonien vesistöihin ja maaperään pääsyn estäminen.
Puhtaan veden riittävyysongelmiin olisi
apua myös kuivakäymälöiden käyttämisestä, kun vettä ei tarvittaisi huuhteluun
lainkaan.

Bill Gatesin säätiö etsii
uusia käymälätekniikoita
Käymälätekniikan nopea kehittäminen on
tarpeen maailman köyhimmän väestönosan
terveysolojen parantamiseksi.
Kehittyneissä maissa tavanomaista WCja viemäröintitekniikkaa ei koskaan saada
kaikkien ulottuville. Mielenkiintoista on,
että aiheeseen on panostanut myös Bill ja
Melinda Gatesin säätiö. Osana 265 miljoonan dollarin Vesi, Sanitaatio & Hygienia
-ohjelmaansa säätiö haastoi 22 yliopistoa
ja korkeakoulua kehittämään kokonaan
uusia käymälätekniikoita ”Reinvent the
toilet” -hankkeessa.
Parhaat kehittämisideat esittäneille kahdeksalle yliopistolle jaettiin viime vuonna
avustuksina kolme miljoonaa dollaria. Tavoitteena on kehittää ilman vettä toimiva
käymälä, joka on hygieeninen, köyhille
alueille perhekäyttöön soveltuva, haitallisia lika-aineiden päästöjä aiheuttamaton ja
jonka lopputuotteet ovat hyödynnettävissä.
Käyttökustannukset eivät saisi olla enempää
kuin viisi senttiä päivässä käyttäjää kohden.
Tavoitteet on siis asetettu erittäin korkealle.
Nähtäväksi jää, miten tutkijat työssään
onnistuvat ratkaisemaan etenkin laitteiden
helppokäyttöisyyden, sillä kaikkien kahdeksan tutkimusryhmän esittämät ideat
perustuivat varsin korkeaan teknologiaan.
Suomessa lähes kaikilla on omia kokemuksia kuivakäymälöiden käytöstä ainakin
silloin tällöin kesämökeillä ja niiden määrä
maassa on suuri. Tästä syystä suomalaiset
voivat esiintyä läntisen Euroopan asiantuntijoita uskottavammin, kun kuivakäymäläteknologian käyttöä yritetään edistää
köyhemmissä maissa.
Erkki Santala
Suomen ympäristökeskus

Haja-asutuksen jätevesien
koostumus ja määrä
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen Haiku-hankkeessa
vertailtiin haja-asutusalueiden kiinteistöistä
muodostuvien kaikkien jätevesien (uloste ja
virtsa sekä pesuvedet) sekä pelkkien pesuvesien laadullisia ja määrällisiä eroja.
Tutkimuksessa oli mukana yhdeksän
kiinteistöä, joissa viidessä jäteveden puhdistusjärjestelmään johdettiin pelkät pesuvedet ja neljässä kaikki asumajätevedet.
Kiinteistöihin asennettiin vesimittarit. Vesinäytteet (neljä kertaa vuoden aikana) otettiin tulevasta jätevedestä (saostussäiliöstä)
vuorokauden kokoomanäytteinä. Näytteistä
analysoitiin mm. biologinen hapenkulutus,
ulosteperäiset bakteerit, kokonaisravinteet
ja ammoniumtyppipitoisuus.

Pesuun 63, käymälään
32 vesilitraa päivässä
Saostuskaivokäsittelyn jälkeen tulevan pesuveden typpi- ja fosforikuormitus alitti
keskimäärin asetuksen tiukan raja-arvon.
Siten pesuvesistä jäi puhdistettavaksi vain
vähän (keskimäärin 2 g/as/vrk) orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta
asetuksen perusvaatimustasoon (10 g/as/
vrk) nähden.
Tutkimuskiinteistöillä asumajätevesiä
syntyi vuosikeskiarvona 95 litraa asukasta
kohti vuorokaudessa. Siitä pesuvesiä on 63
l/as/vrk ja käymälävesiä 32 l/as/vrk (33 %).
Käymälävesien sisältämän ammoniumtypen havaittiin aiheuttavan jopa suuremman
biologisen hapenkulutuksen kuin orgaanisten aineiden biologinen hapenkulutus
(kuva 2). Tätä ammoniumtypen aiheuttamaa hapenkulutusta asetuksessa ei oteta
huomioon.
Pesuvesissä ammoniumtypen happea
kuluttava vaikutus on hyvin vähäistä (kuva
2), sillä suurin osa kotitalouksien jätevesien typpiyhdisteistä (90 %) on ulosteessa ja
virtsassa.

Käymälävesien erilliskäsittely kannattaa

Talousvesiliite
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Käymälät
päällekkäin

Kuva 1. Kotitalouksista muodostuvien
jätevesien suhteellinen koostumus
käymälä- ja pesuvesissä Haikuhankkeessa. Kokonaishapenkulutukseen
on laskettu mukaan orgaanisten aineiden
happea kuluttavan vaikutuksen lisäksi
ammoniumtypen happea kuluttava vaikutus.
1 mg ammoniumia kuluttaa hapettuessaan
nitraatiksi 4,33 mg happea.

Koska asetuksen puhdistusvaatimus typen
osalta on alhainen (30 %) ja suurin osa puhdistamoista poistuvasta typestä on pelkistyneessä ammonium-muodossa, asetuksen
velvoitteet täyttäessäänkin, kaikkien jätevesien yhteiskäsittelystä voi purkautua am-

Kirjoittaja,
Erkki Santala
palkittiin
Vuoden 2011
Huussiteosta
Kultaisella
talikolla
(Kuivike,
sivu 3).
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Kuva 3. Käsittelemättömien pesu- ja käymälävesien kuormitus Haiku-hankkeessa suhteessa hajaasutuksen jätevesiasetuksen kuormituslukuihin. BHK kuvaa orgaanisten yhdisteiden hapenkulutusta. Kokonaishapenkulutus = orgaanisten aineiden ja ammoniumtypen aiheuttama hapenkulutus. Kokonaishapenkulutuksen osalta ”asetuksen kuormitus” on laskennallinen.
moniumtypen aiheuttamana jopa kolminkertainen (yli 30 g/as/vrk) hapenkulutus
asetuksen perusvaatimustasoon nähden.
Verrattaessa hankkeen tuloksia hajaasutuksen jätevesiasetuksessa esitettyihin
kuormituslukuihin havaitaan, että käymälävesien ravinnekuormitus oli hiukan alhaisempaa kuin asetuksessa esitetty kuormitus. Tämä selittyy mm. sillä, että yhdellä tutkimuskiinteistöllä oli käytössä kemiallinen
esisaostus WC-istuimessa, joka pienensi ko.
kiinteistön kuormitusta huomattavasti.
Pesuvesien ravinnekuormitus oli niin

Kuva 2. Pesu- ja käymälävesien osuus kotitalouksien kokonaishapenkulutuksesta Haiku-hankkeessa.
Kokonaishapenkulutus = orgaanisten aineiden ja ammoniumtypen aiheuttama hapenkulutus.

ikään alhaisempaa kuin asetuksessa esitetty kuormitus. Erityisen huomioitavaa ja
poikkeavaa on se, että orgaanisten aineiden
biologisen hapenkulutuksen (BHK) osalta
Haiku-hankkeessa pesuvesien kuormitus
on huomattavasti alhaisempi ja toisaalta
käymälävesien hieman korkeampi kuin
asetuksessa esitetty kuormitus.
Tämä viittaa siihen, että asetuksessa on
yliarvioitu pesuvesien biologisen hapenkulutuksen osuutta (kuva 3).
Johtamalla käymälävedet umpisäiliöön
vähenee lähiympäristöön kohdistuva jätevesikuormitus typen osalta 90 prosenttia,
fosforin 80 prosenttia ja kokonaishapenkulutuksen 80 prosenttia sekä ulosteperäisten bakteerien aiheuttaman hygieniariskin osalta 98 prosenttia. Siten käymälä- ja
pesuvesien erillisviemäröinti ja -käsittely
on kiistatta ekologisesti kestävin, halvin ja
vaivattomin kiinteistökohtainen jäteveden
käsittelyjärjestelmä.
Ehtyvät luonnonvarat, etenkin fosfori, on
saatava kiertoon. Ekologisesti kestävin tapa
on käymäläjätteen kompostointi tai umpisäiliöön johdettujen käymälävesien (mahdollisimman vähävetisiä WC-ratkaisuja
suosien) kalkkistabilointi mahdollisimman
lähellä niiden syntypaikkaa ja käyttäminen
lannoitteena viljelyksillä.
Asko Särkelä ja Kirsti Lahti
Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry

”Siis sonnitaanko siinä toisten niskaan?!” No varmaankaan siitä ei
ole kyse, vaikka kuivakäymälät sijoitettaisiinkin nykyaikaiseen kerrostaloon.
Siis miksi ei? Mitään varsinaista
estettä asialle ei ole.
Suurin este taitaa edelleen olla
ennakkoluuloissa. Tekniset ratkaisut löytyvät jo nyt ja vain oikeaoppisella asennuksella päästään kiinni
kerrostaloissakin vettä ja rahaa säästäviin sekä ravinteita kierrättävään
vaihtoehtoon.
Mistään ei tarvitse tinkiä. Vessassa on edelleen suihku/amme,
pesukoneliitännät, lavuaari ym.
Niissä kuitenkin vieläkin tarvitaan
vettä. Puhdasta vettä. Vain vettä
käyttävä wc-pönttö on vettä käyttämätön istuin. Se saattaa olla jopa
ihan samannäköinen kuin nykyinen
pönttösi.
Kuivakäymälä on joko lattian
päälle suoraan asennettava tai vain
istuin ja varsinainen säiliö on kellaritiloissa, jonne tuotokset tippuvat
kuilua pitkin.
Lattian päälle asennettava on
huoneiston asukkaiden itse tyhjennettävä ulko-ovensa kautta, mutta
kellaritiloissa oleva säiliö on ns.
yhteinen, johon johtaa monta kuilua. Huoltoa toki kumpikin versio
kaipaa ja jos sitä ei haluta itse huoneisto/taloyhtiökohtaisesti tehdä,
siihen voidaan palkata henkilö hoitamaan sitä.
Kustannukset eivät kuitenkaan
nouse, vaan raha huussihuoltajan
palkkaan kertyy vesimaksujen säästöistä. Olemmekin unohtaneet että
vesivessan kertahuuhtelu maksaa
aika paljon. Maksamme puhtaasta
tulevasta vedestä – ja likaisesta menevästä vedestä maksamme vieläkin enemmän.
Mihinkä se asukas tai huussihuoltaja tyhjentää sen kuivakäymälän

tai kellarin isomman säiliön? Tämä
on asia joka pitää ehdottomasti selvittää ensin.
Kunnan kanssa on sovittava voidaanko tuotokset jatkokompostoida
taloyhtiön pihalla vai hoidetaanko
ne esimerkiksi kunnalliseen kompostointiin. Jos kompostoidaan
omalla pihalla, niin mihin valmis
multa sijoitetaan?

Ilmastointi tärkeää
Vessan ilmastointi on kaiken a ja o.
Mielestäni kerrostaloissa kuivakäymälällä on oltava ehdottomasti
koneellinen ilmanvaihto. Siis tuuletin puhaltaa istuimesta/kompostisäiliöstä ulos ilmaa ja korvausilma
otetaan vessasta. Näin mahdollisista
hajuhaitoista ei ole ongelmaa.
Kaikki saman jätös- ja ilmastointikuilujen huoneistojen ilmastointi on
säädettävä samansuuruiseksi. Esimerkiksi kun on käyty suihkussa ja
vessassa on ylimääräistä kosteutta,
se halutaan nopeasti pois. Lämmin
kostea ilma on vessan katonrajassa.
Siellä on nykyisinkin ilmanvaihtoventtiili. Se kytketään kymmeneksi minuutiksi päälle, mutta se on
säädetty pienemmälle kuin kuivakäymälän ilmastointi. Muutoinhan
ilman virtaus saattaisi olla väärään
suuntaan ja asukas saattaisi saada
epämiellyttäviä hajuja.
Katonrajan ilmaventtiili voi olla
omanaan tai yhteydessä kuivakäymälän ilmastointiin. Se on vain
oltava suljettavaa mallia. Muutoin
kuivakäymälän ilmastointi hoitaa
koko vessatilan ilmastoinnin.
Jo käytössä olevaan kerrostaloon
voi olla hankala alkuun saada kuivakäymälöitä. Kuilujen ja ilmastointien varaukset ja tilat ovat ahtaat
ja talon kaikkien asukkaiden olisi
samalla kertaa vaihdettava järjestelmään.

Ville Sarvola

Helpoiten kerrostalokuivakäymälöihin päästään käsiksi kun jo
suunnitteluvaiheessa arkkitehti/
suunnittelija huomioi kuivakäymälöiden vaatimukset, jotka eivät
todellakaan nosta talon hintaa sekä
uuteen taloon muuttavat asukkaat jo
etukäteen tietävät että huoneistoissa
on kuivakäymälät. Uskon että näin
saatujen positiivisten kokemusten
ja säästöjen kautta kuivakäymälöitä
tulee myöhemmin myös olemassa
oleviin kerrostaloihin joissa nyt on
vesivessa.
Kuivakäymälän myötä jokaisessa
huoneistossa on myös oma kompostori keittiöjätteille. Siitäkin tulee
”säästöä” kun bioroskista ei tarvitse
käydä tyhjentämässä pihan jätekatoksessa vaan sen voi tehdä omassa
huoneistossaan.
Miksei ihminenkin oppisi käymään kerrostalossa kuivakäymälässä kun kissanikin on tehnyt niin
jo vuosia? Aiheesta lisää syksyllä
2012 TV2:lla esitettävässä Hullu
juttu -ohjelmassa.
Siis pannaanpa haisemaan. Eikun
eihän se haise vaan pistetään hihat
heilumaan.
Antti Raita
Metsähallitus, Nuuksion kansallis
puiston puistonhoitaja
Käymäläseura Huussin
hallituksen varapj.
As oy Erkin-Salpa hallituksen varapj.

TV2:n Hullu juttu -ohjelman
toimittaja Marjut Tervola ja
Antti Raita selvittävät, miten
kuivakäymälän saisi kerrostaloon.
Jakso esitetään syksyllä 2012.

Miksi turvaudumme monimutkaisiin,
häiriöalttiisiin ja kalliisiin ratkaisuihin?
M

iksi meillä on taipumusta tehdä yksinkertaisista
asioista monimutkaisia?
Miksi emme voi hyväksyä ratkaisuja, jotka ovat suunnilleen
oikeita sen sijaan että ne osoittautuvat ennen pitkää enemmän
vääriksi?
Miksi hylkäämme yksinkertaiset
mutta toimintavarmat ratkaisut ja
sen sijaan täydellisyyden tavoittelussa investoimme monimutkaisiin, häiriöalttiisiin ja kalliisiin
ratkaisuihin, joka sitten toistuvasti
pettäessään aikaansaavat lopulta
suuremman vahingon?
Tapaninpäivänseudun myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja
on hämmästelty ja siirtoyhtiöiden
varautumista ja korjausten ripeyttä
arvosteltu.
Epäilemättä aiheuttivat runsaasti vahinkoa, epämukavuutta ja
vahinkovaatimuksia. Vähemmän
on kuitenkin näkynyt sellaista
pohdintaa, miten ja miksi omilla
valinnoillamme asetumme alttiiksi tilanteille, missä syntyneen
tilanteen ratkaisut ovat vaikutusmahdollisuuksiemme ulottumattomissa.

Sähkökatkojen seurauksina syntyi tilanteita, joissa kiinteistöt jouduttiin jättämään oman onnensa
nojaan ja alttiiksi entistä suuremmille vahingoille.
Asettumatta puolustamaan
infratoimijoiden vastuuta, viisaalla ja häiriötilanteet huomioon ottavalla suunnittelulla vahinkoja ja
epämukavuutta voidaan lieventää
ja ehkäistä.
On hyvä huomata, että oli kiinteistöjä, joille jopa viikon kestänyt sähkökatko aikaansai tietysti
kiusaa, mutta asumisen kannalta
elintärkeät toiminnot eivät merkittävästi heikentyneet.

M

oderni talotekniikka on
kaukana yksinkertaisuudesta ja riippumattomuudesta. Nykyrakentamisen johtotähtenä olevat energiatehokkuus
ja ympäristöystävällisyys ovat päämäärinä erittäin kannatettavia.
Mutta kun perinteiset, toimintavarmat ja lähes yhtä hyvät ratkaisut unohdetaan ja täydellistä
energiatehokkuutta jahdataan
monimutkaisilla, investointeina
kalliilla ja riippuvuutta synnyttä-

villä järjestelyillä, kysymys kuuluu
kuinka kulutusta, säätä, häiriöitä
ja ympäristöllisesti kestäviä nämä
ratkaisut haja-asutusalueella
ovat.
Käytöstä ja käyttäjistä riippumattomat käyttökatkokset seurausvaikutuksineen pistävät arvelemaan, säästämmekö todella
ympäristöä vai kuormitammeko
sitä lopulta kuitenkin enemmän.
Esimerkiksi naapurillani viimeisen päälle optimoiva energiatehokas ohjausjärjestelmä irtisanoutuu
lähes joka ukonilmalla ja aikaansaa
tapahtumaketjun, joka ei kustannuksiltaan saavutettuun hyötyyn
nähden ole vähäinen.
Jätevesien käsittelyssä ollaan
menossa hyvää vauhtia samaan
suuntaan. Käsittelyvaatimuksissa
riman asettaminen korkealle on
lähtökohtana hyvä mutta niistä
pitäisi osata viisaasti peruuttaa
kohtuulliset toteutusedellytykset
huomioiden ja niin, ettei teoreettisen täydellisyyden vaatiminen
johdakin huonompaan tai päinvastaiseen tulokseen.
Meillä ei ole edelleenkään tarjolla
haja-asutusalueelle pien- ja panos-

puhdistamosektorilla toimintavarmoja, kohtuullisen huoltovapaita
tai -turvattuja ja kustannuksiltaan
kohtuullisia ratkaisuja.
Erillisviemäröidyissä talouksissa harmaiden jätevesien maasuodatus, olosuhteet ja vesistöjen
läheisyys huomioiden, tuottavat
suurimmalla todennäköisyydellä
toimintavarmoina, autonomisina
ja yksinkertaisina ratkaisuina elinkaarensa yli ympäristön kannalta
hyvän lopputuloksen ja ovat kustannustehokkaita.

K

äymäläjätteelle on tarjolla
myös yksinkertainen ja
toimintavarma ratkaisu eli
kompostoivat käymälät. Investointi on vähemmän kuin kymmenen
prosenttia verrokkeihin nähden ja
aika ajoin nähtävää omaa vaivaa
lukuun ottamatta käyttökustannukset ovat käytännössä nolla.
Elinkaarikustannuksena ollaan
prosenttien suuruusluokassa
vaihtoehtoihin verrattuna ja todennäköiset käyttöhäiriöt huomioon ottaen ympäristöllisesti
luultavasti jopa tehokkaammassa
ratkaisussa.

Toimintavarmuudeltaan kompostoivan käymälän kanssa lähes
samanvertainen on painovoimainen umpitankkiin huuhtelu. Kun
kompostoivassa käymälässä lopputuote on välikompostoinnin
kautta paikan päällä pihalla ja
puutarhassa kelpaava ja ravinteet
täysin kierrättävä kasvulannoite,
lähes sama lopputulos on umpitankin sisältö; sen reitti samaan
lopputulokseen on vain pidempi.
Lietevelli matkaa siirtokuljettuna jätevesien käsittelylaitokselle
missä erotetaan ja puhdistetaan
se, mikä alkupisteessä puhtaina
laitettiin yhteen eli uloste ja vesi.
Vesi joutuu aikanaan puhdistettuna vesistöön ja liete kompostoinnin kautta nykyään kiitettävästi
viherrakentamiseen.
Siitä ilosta, että saa huuhdella
ulosteen umpitankkiin, seuraa
iloon nähden kalliit ja ympäristöä
välillisesti rasittavat seuraukset.
Mutta ratkaisu toimii kustannusvastuullisesti eli se joka tämän valitsee myös siitä maksaa.
Jätevesiasetuksen vaatimia valintoja joutuvat punnitsemaan sadat tuhannet kiinteistöt. Valinnan

vaikeutta korostaa tosiasia, etteivät
toimintavarmat, yksinkertaiset ratkaisut ole saaneet niiden tuomien
etujen mukaista asemaa.
Vanha hokema, että paras on
hyvän pahin vihollinen, tulee
osoittautumaan oikeaksi ja laskusta tulee kallis sekä ympäristölle että yksityisille talouksille.
Siksi olisi toivottavaa, että kuntien
ja suunnittelijoiden sidotut kädet
vapautettaisiin taputtamaan myös
näiden ratkaisujen puolesta ja niin,
ettei valinta jää vain kiinteistöjen
omistajien omatoimisuuden ja tällaisia ratkaisuja edustavien toimijoiden varaan.
Varmaa on, että kaikki kunnallistekniikka kallistuu ja varmaa on,
että samanlaisia sähkökatkoshässäköitä tullaan näkemään tulevaisuudessakin.
Supistamalla niiden tekijöiden
määrää, mitkä saavat kiinteistön
toiminnan suistamaan raiteiltaan,
kiinteistön omistaja valinnoillaan
on viime kädessä se, joka suojelee
parhaalla tavalla ympäristöä, mielenrauhaansa ja lompakkoansa.
Pekka Österlund
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Envirolet toimii mökillä ja kotona

Hyväntekeväisyystempauksilla hankitaan
käymälöitä Juraguan kylään Kuubaan

Biolan vie kuiva
käymälähygieniaa

Envirolet-kompostikäymälät soveltuvat
sekä mökille että omakotiasumiseen. Ne
haihduttavat sähkön avulla jätteestä nesteen ja kompostoivat tehokkaasti jäljelle
jääneen kiintojätteen. Toiminta perustuu
patentoituun ilmankierto- ja haihdutusjärjestelmään, joka haihduttaa jätteestä nesteen
ja auttaa muun jätteen luonnonmukaista
kompostoitumista.
Kompostoituminen on luonnon oma
prosessi, joka tappaa jätteestä haitalliset
mikrobit ja jättää jäljelle typen ja fosforin.
Tyhjennettävä lopputuotos on käyttöval-

Kuubassa, Juraguan kylässä, hygienia-olot ovat puutteelliset. Esimerkiksi kyläkoulussa opiskelee 58 oppilasta ja yhdeksän opettajaa eikä koulussa ole minkäänlaisia saniteettitiloja.
Kylässä syntynyt Reina Cervantes päätti toteuttaa
unelmansa puhtaamman veden ja luonnon puolesta ja
viedä kylään kompostoivan kuivakäymälän. Sen piti
olla varmatoiminen, helppokäyttöinen ja hajuton. Käymälän pitää myös toimia ilman vettä ja sähköä.
Helmikuun puolivälissä Reina lähti matkaan mukanaan ensimmäinen Biolan -kompostikäymälä. Kevään
aikana kuivakäymälöitä on tarkoitus kerätä lisää erilaisten hyväntekeväisyystempauksien avulla. Suomalainen Biolan Oy on lupautunut hankkeeseen mukaan
mittavalla panoksella.
Reina Cervantes puolestaan opettaa Juraguan kylän
väen käyttämään käymälää. Esimerkiksi banaanin ja sokeriruon lehdistä sekä turpeesta tullaan valmistumaan
kuiviketta. Myöhemmin kuivikkeen valmistus tulee
työllistämään yhden paikallisen henkilön.

mista maanparannusainetta. Täysin kompostoivat Envirolet -käymälät ovat kanadalaisia ja testattu vuosikymmenten saatossa
vaativissa luonnonolosuhteissa. Valmistaja
antaakin laitteen ulkokuorelle ikuisen ja
kaikille osille viiden vuoden takuun.

Helppo asentaa ja käyttää
Lämmitys- ja ilmankiertojärjestelmän kaksi
sähköistä tuuletinta ja lämmitysvastus haihduttavat jätteen nesteen ilmastointikanavaa
pitkin ulos. Laite kuluttaa sähköä noin kah-

deksan euron edestä kuukaudessa.
Haihdutusprosessin ansiosta viemäriä tai
erillistä nesteen keräysastiaa ei enää tarvita.
Jäljelle jäänyt kiintojäte kompostoituu lämpimässä ja tuuletetussa tilassa hajuttomasti.
Nopean ja tehokkaan tuuletuksen ansiosta laitteet ovat täysin hajuttomia ja vaativaan sisäkäyttöön mökille tai omakotitaloon soveltuvia käymälöitä. Mökkikäytössä
riittää tyhjennys kerran kesässä.
Envirolet -mallistossa on sekä kuivakäymälöitä että vähän vettä käyttäviä
pienhuuhtelukäymälöitä. Kaikissa mal-

leissa toimintaperiaate on sama tehokas
kompostointijärjestelmä. Toimitus sisältää
kaikki asennukseen tarvittavat tarvikkeet.
Asennus on yksinkertaista: tuuletusputki
ulos ja pistotulppa seinään.
Valmistajan lippulaiva on uusinta käymäläteknologiaa edustava FlushSmart -alipainekäymälä. Markkinoiden pienivetisin
käymälä käyttää vain 0,2 litraa vettä huuhtelukerralla.
Lisätietoa: info@tuli-sahko.fi tai puhelin 010
420 2266, 040 535 4771, www.tuli-sahko.fi

Kansainvälinen kuiva
käymäläkonferenssi kerää
asiantuntijoita eri puolilta
maailmaa Tampereelle 23.–
24. elokuuta. Konferenssi
järjestetään Tampereen yliopiston päärakennuksessa.

kkela mökkeilijä
säästää
itseään
ja
luontoa
Dry Toilet 2012 kerää kansainväliset

Reina Cervantes syntyi Kuubassa, pienessä Juraquan
kylässä vuonna 1962. Vuonna 1979 hän muutti opiskelemaan Leningradiin, silloiseen Neuvostoliittoon.
Siellä hän tapasi tulevan aviomiehensä, suomalaisen
Into Lehtolan. Erilaisten vaiheiden jälkeen nuoripari
muutti Suomeen vuonna 1984.
Koska kotikylään Juraquan kylään jäivät vanhemmat
ja muut rakkaat sukulaiset, Reina matkustaa Kuubaan
vuosittain avustaen kyläläisiä erilaisin keinoin.
Kylässä mullistaa
asuu noin 300 mielikuvan
ihmistä ja pääelinkeino on
mpostikäymälä
Vastuullinen mökkeilijä huolehtii myös rantavesistä.
maatalous. Kylässä on myös ala-aste ja pieni kyläkaupSuomessa on jo vuosia oltu vesialan ja jätevesihuollon nitaation aikaansaamiseksi, ja tieteellisen tutkimuksen
kärpäsin varustetusta
huussikurimuksesta.
BiolaninMonenlaisten
uusi Harmaavesisuodatin
pa. Keskikuukausi-ansio
Kuubassa on 12 euroa.
ansiostaon
yhä useammat ihmiset alkavat nähdä kuivaedelläkävijöitä.
teknologioiden joukossa light
Osakompostoituvat
kylän taloista on vielä ilman
sähköä ja Reinan
edut.
on myös
kuivakäymäläeli dry toilet
(DT) -teknologia,
käymälässä
hajuttomaksi
toimiva
ja edullinen
ratkaisu,
sillä jokäymälöiden
400 euron
tarkoitus on ollut parantaa kyläläisten elinoloja. AvusKonferenssin tavoitteena on edistää kuivakäymälätiejoka pyrkii edistämään ekologista sanitaatiota niin keannusaineeksi
niin kakka kuin keittiöjätekin
laiteinvestoinnilla puhdistuvat kesämökin pesuvedet
tuskohteita on paljon ja siksi Reina päätti suomalaisten
hitysmaissa kuin Suomen haja-asutusalueilla – ja mik- toutta ja mahdollistaa kuivakäymälän käyttö kaikkialla
ystäviensä kanssahirvitä
perustaa avustusyhdistyksen.
Virallisei ympäristömääräysten
kaupungeissakin. Tavoitteena on mukaisesti.
vähentää veden maailmassa. Jo kymmenen vuoden ajan DT-teknologian
känokkaisintakaan
huussin tyhjennys.
sesti rekisteröity yhdistys, Kuuba-Manzanillo/Juragua
käyttöä ihmisjätteiden käsittelyssä, sillä vesi toimii pa- sanomaa on levitetty suomalaisittain aktiivisesti KäyYstävyys ry, käynnisti toimintansa vuonna 2006.
togeenien levittäjänä aiheuttaen tappavia epidemioita mäläseura Huussi ry:n johdolla, ja hiljalleen puhe on
Pieni Juraquan kotikylä Kuubassa on aina Reinan
alkanut vaikuttaa myös asenteisiin ja käytäntöihin.
ympäri maailmaa.
RMAAVESIBIOLAN
KOMPOSTIKÄYMÄLÄ
sydämmessä vaikka
ulkomailla
asuttuja vuosia on
Ongelmana on ihmisjätteen käsittely ja keskustelun
Maissa ja katastrofialueilla, joissa juotavaa vettä ei ole
kertynyt jo yli 30.
Reina on käyttöä
auttanut juraqualaisia
mitä
helposti käymälä,
saatavilla, vettä
ei voida
LIGHT
Ahkeraa
kestävä lämpöeristetty
jossa
on tuhlata sanitaatioon, vaikeus: monet eivät mielellään puhu aiheesta, sillä se voi
erilaisimmin keinoin. Aluksi kyläläisille vietiin vaatteita
joka on kuitenkin yksi ihmisarvoisen elämän perus- olla tabu. Monissa maissa satoja ja tuhansia vuosia vanoduuli
painovoimainen ilmanvaihto. Säiliön
alaosassa olevasta luukusta
ja koulutarvikkeita. Nyt rima on korkeammalla; kuivahat käytännöt ravinnekierron edistämiseksi on kielletty.
edellytyksistä.
kesäkäyttöön
tyhjennetään
ainoastaan
jo
multamainen
aineskuitenkin
eli raakaa
käymälät ovat tärkeä panostus kyläläisten hygieniaan
Vain sadan vuoden ikäisestä vesivessasta on tullut
Tarvitsemme
lisää tietoa kuivakäymälöinnukseen. ja terveyteen. käymäläjätettä ei tarvitse käsitellä.den käytöstä ja mahdollisuuksista. Tutkimustiedon statussymboli ja normi, ja ihmisjäte huuhdellaan pois
i 300 l/vrk/
levittämiseksi Käymäläseura Huussi ry on järjestänyt silmistä aiheuttamaan mikrobikuormitusta vesistöissä.
Riikka Kerttula
Ovh. n. 600 €
ennus
Fosforia louhitaan lannoitekäyttöön, puhtaan veden
kansainvälisen kuivakäymäläkonferenssin Tampereella
e tai
jo vuodesta 2003 – ja kiinnostusta aiheelle on edelleen puute on uhkakuva monessa maailmankolkassa, ja samaan aikaan arvokkaat ravinteet vedetään viemäristä
niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
ottaen.
Rahoitus tulee useilta organisaatioilta, muun muassa alas rehevöittämään vesistöjä. Tutkimukselle ja tiedolle
avissa
ulkoasiainministeriöltä ja ympäristöministeriöltä sekä on siis suuri tarve turvallisten ja kestävien sanitaatiokäyohteisiinkin
useilta säätiöiltä. Dry Toilet 2012 -konferenssin talou- täntöjen kehittämiseksi, jotta ihmisperäisiäkin lannoitteiKompostoitava
dellinen vastuu on Käymäläseura Huussi ry:llä. Konfe- ta osattaisiin käyttää kalliiden keinolannoitteiden sijaan.
ateriaali.
Tutkijat ja ruohonjuuritason työntekijät pystyvät
renssissa suuri joukko ihmisiä antaa kortensa kekoon,
0€
jakamaan löytönsä ja keskustelemaan kestävän sanijoista iso osa vapaaehtoispohjalta.
taation hyvistä käytännöistä, tai toisaalta – välttämään
Ekologisen sanitaation edut ja haasteet muiden tekemiä virheitä.
Vesialan ja -huollon konferensseja on maailmalla luOn selvää, että sanitaation tulee olla kestävää niin so- kuisia. Kansainvälinen kuivakäymäläkonferenssi on
kuitenkin ainoa laatuaan keskittyen ekologiseen sasiaalisesti, taloudellisesti kuin ekologisesti.
Kuivakäymälä tarjoaa hyvän ratkaisun kestävän sa- nitaatioon moni- ja poikkitieteellisestä näkökulmasta,
Juraguan koulussa ei ole minkäänlaisia saniteettitiloja.

ykköshankinnat: Biolan Kompostikäymälä & Harmaavesisuodatin light

www.biolan.fi

sanitaation asiantuntijat Tampereelle
mikä tekee aiheen käsittelyn monipuoliseksi.

Kyläojankatu 21,
Messukylä
TAMPERE,
(03) 356 4641

Suomalaista vesiosaamista maailman haasteisiin
DT-keskus Kuivakäymälä

www.kopli.fi

DT-keskus Kuivakäymälä on haja-alueen käymälä- ja jätevesihuollon erikoismyymälä Tampereen Messukylässä.
Tuotteitamme ovat jätevesisuunnitelmat, kuivakäymälät,
käymälärakennukset, jätevesilaitteet, kompostorit, hygieniatuotteet ja muut tarvikkeet.

Tällä kertaa konferenssin pääteemana on Drivers
for ecological dry toilets in urban and rural areas eli
ekologisten kuivakäymälöiden käytön edistäminen
kaupunki- ja maaseutuoloissa. Tavoitteena on edistää
ekologista sanitaatiota jakamalla tietoa tutkimustuloksista, joita on saatu muun muassa dt-teknologian ja
ravinnekierron alalla sekä kulttuurisissa, sosiaalisissa
ja lainsäädännöllissä kysymyksissä.
Abstrakteja on vastaanotettu useiden alojen edustajilta
yhteensä 154 kappaletta yli 40 maasta. Suosituin aihealue
on ollut tuottava sanitaatio eli ruokaturva ja energiansäästö (35 abstraktia). Myös kulttuuriset, sosiaaliset ja
gender-kysymykset ovat olleet suosittuja (25 abstraktia).
Yhteensä abstrakteja on tullut yhdeksään eri aihealueeseen. Eniten papereita on tullut köyhästä Nepalista
ja rikkaasta Japanista. Arvovaltainen tieteellinen toimikunta arvioi abstraktit, ja tavoitteena on saada noin 50
suullista esitelmää.
Pääpuhujiksi on saatu nimekkäitä alan asiantuntijoita, kuten intialainen Kamal Kar, jonka käsialaa on kehitysmaissa menestyksen saavuttanut yhteisöjohtoinen
sanitaatiomenetelmä Community-Led Total Sanitation,
ja Guy Mbayo Kakumbi Unicefin Ruandan toimistolta.
Parhaimmat abstraktit esitetään suullisesti ja muut saavat tilaa postereina, jotka nekin läpikäydään.
Lisätietoja: secretary2012@drytoilet.org, 045 875 3597.

vesiensuojeluyhdistys ry

Hatanpäänkatu 3 B, 33900 TAMPERE
www.kvvy.fi, info@kvvy.fi
Puh. (03) 246 1111
Monipuoliset ympäristötutkimus- ja

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.

Olemme mukana
laboratoriopalvelut näytteenotosta raportointiin.
-messuilla

www.biolan.fi

osastolla 5f11

Oy Wassis Ab
- Rakentajan erikoisliike-

www.lassila-tikanoja.fi

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

BioLoo-vesikäymälä ilman jätevesijärjestelmää
Uudenmaan Kuivakäymäläkeskus Wassis
Oy tuo keväällä 2012 Suomen markkinoille
uusvanhan käymälämallin BioLoon Ruotsista.
BioLoon toi vuonna 1990 Ruotsin markkinoille Mauritz Bolin, joka halusi vapaaajanasuntoihin sopivan käymälän. Keksijä
kuoli tapaturmaisesti 85 vuoden ikäisenä
vuonna 2009.
BioLoo -käymälään mökillään ihastunut
perhe osti oikeudet keksintöön varmistaakseen sen tuotannon jatkumisen.
– BioLoo on täydellinen käymälä, jos
haluat mökissä samaa tasoa kuin kotona
mutta ilman jätevesijärjestelmää. Käymälä
on hiljainen, hajuton, hygieeninen ja toimii vaikka mökissä ei ole sähköä tai vettä.

Käyttäjän ei tarvitse kantaa kuivikesäkkejä
sisään tai lietepusseja ulos. Jopa pienetkin
lapset voivat helposti pumpata lietemassan
eteenpäin ulkokompostoriin tai umpisäiliöön, mikä tehdään noin kerran viikossa
riippuen kuormituksesta, BioLoo -käymälän oikeudet hankkinut Kicki Thornér kuvaa tuotetta.

Alle desi huuhteluvettä
Lähes 30 vuoden ajan ruotsalaisilla ja norjalaisilla mökeillä testattu malli on todettu
toimivaksi pohjoisissa oloissa.
BioLoo -käymälä on ainutlaatuinen toimivuudeltaan.
Vesikäymälä asennetaan sisätiloihin ja

50 millimetrin purkuputki viettää suoraan
tiiviiseen käymäläkompostoriin tai umpisäiliöön. Kompostori ei haise niin kauan
kun se saa olla rauhassa.
– Meillä on ollut oma kompostori auringossa, tuulensuunnassa, kolmen metrin
päässä ulkoterassista, jossa syömme kaikki
ateriat kesäisin. Hajuongelmia ei ole ollut.
500 litran kompostori täyttyy mökkikauden
aikana noin puoleen väliin, Kicki Thornér
kertoo.
Sen lisäksi että BioLoota on helppo ja
halpa käyttää, niin se on äärimmäisen ympäristöystävällinen. Kertahuuhtelu vie vettä noin ¾ desilitraa, ja huuhteluun kelpaa
esimerkiksi sadevesi.
BioLoo ei tarvitse sähköä tai kemikaaleja.

Vesi kiertää paikallisesti tontilla, eikä ympäristöön tai vesistöön pääse suotonestettä.
Ruotsissa ei vaadita lupia, kun asentaa
vesikäymälä BioLoon, koska äärimmäisen
vähäisen huuhteluveden ansiosta se katsotaan kuivakäymäläksi.
Umpisäiliötä varten sen sijaan tarvitaan
lupa.
Kannattaa kysyä omasta kunnasta, miten
erilaisiin malleihin suhtaudutaan.
BioLoosta löytyy kaksi mallia. Toinen on
harmaa, muovista tehty. Toinen on valkoinen, lujitemuovista tehty.
Lisätietoja: www.bioloo.se
Maahantuoja: info@wassis.fi, www.wassis.
fi, 050 572 8744

Mullis -käymäläperhe kahteen kerrokseen
Vuodesta 1974 markkinoilla ollut Mullis on
vanha ruotsalainen malli, mutta Suomeen
se kotiutui vasta syksyllä 2011.
Kaikki Mullis -käymälöiden säiliöt valmistetaan ruostumattomasta teräksestä.
Kahteen kerrokseen – eli istuin ja säiliö
– rakentuva kokonaisuus tarjoaa siistin
ja toimivan kuivakäymäläratkaisun niin

kesämökeille kuin omakotitaloonkin tai
vaikkapa kylätaloon.
Mullis -käymälöiden mallivalikoima on
laaja, mikä helpottaa rakentajaa monin tavoin. Kun valittavana on niin pitkää kuin
pyöreääkin säiliötä lattian alle, löytyy varmasti se oikea koko ja malli.
Paras tilanne on silloin, kun alakerran

säiliötilan korkeus on riittävä huollon ja
hoidon tekemiseen eli korkeutta noin kaksi metriä.
Mullis voidaan sovittaa matalampaankin
tilaan. Silloin tyhjennysluukku sijoitetaan
seinän viereen.
Käymälätuotteet ovat happamia ja prosessin päästöt vaativat myös kestävää

materiaalia. Ruostumaton teräs ja posliini
yhdessä tekevät vuosia kestävän tuotteen.
Muoviset istuimet ovat myös korkealaatuisia ja malleja on useita.
Esittely ja myynti: www.dt-keskus.fi
(www.kopli.fi)
Maahantuoja: www.batsystems.fi

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN

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

Puh. 046-8104533

Alipainekäymälä (kuva vasemmalla) ja BioLoo -käymälä käyttävät pienen tilkan huuhteluvettä.

Tieteellinen ohjelma

Talousvesiosaajat palveluksessasi
suosituin
Suomen tikäymälä
kompos 00.000
– jo yli 1 sa!
taloudes

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin ja on merkittävä puupohjaisten
biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja
uusioraaka-aineiden toimittaja

Nettikävijät kysyvät,
Huussi-väki vastaa
Aloittelemme omakotitalon rakennusprojektia
ja haluaisin laittaa taloomme kuivakäymälän.
Perheessämme on 4 hlöä. Kellaritilaa ei meidän taloomme ole tulossa, vaan tuulettuva
alapohja. Mikä käymälä ratkaisu tulisi kysymykseen, kun yleensä näyttivät nuo ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut mallit vaativan
lämmitetyn kellarin säiliölle?

300 asukkaan köyhä kylä

Finnish Water Forum on yhdistys, jonka toiminta-ajatuksena
on yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin ponnistukset vesiosaamisemme kansainvälisen liiketoiminnan voimakkaaksi
kasvattamiseksi. Lisäksi FWF tukee Suomen veteen liittyvien
strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista edistämällä kehitysyhteistyöhön ja muuhun kansainväliseen
toimintaan liittyviä
hankkeita sekä Suomen näkyvyyttä.

Käymäläseura Huussin nettisivujen vieraskirja
osoitteessa www.huussi.net palvelee myös
kysymys–vastaus -palstana.

Wassis Oy on Uudenmaan oma Kuivakäymäläkeskus laajalla
myyntinäyttelyllä. Myynnissä on myös AirStar, SolarVenti,
kompostoreita, jätevesi- ja aurinkojärjestelmiä ym. Wassis
Oy tuo maahan patentoituja Nordic Eco-säästösuihkuja ainutlaatuisella suihkusuuttimella. Oman suunnittelupalvelun
ja urakoitsijaverkoston kautta tarjotaan kokonaisratkaisuja
jätevesialalla.
www.wassis.fi • info@wassis.fi • Stefan Wasström 050-5728744
Käyntiosoite: Tonttukaari 9A, 10160 Degerby (Kantatie 51:n varrella, Inkoo)

Kuiva käy!

Talousvesiliite
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

Miksi valita alipainekäymälä?
Kevään myötä monessa kodissa käydään
tänäkin vuonna vilkasta keskustelua siitä,
mikä käymälävaihtoehto olisi sopivin kotia remontoitaessa – tai kun huussi muuttaa
mökillä sisälle.
Monet haluavat vapaa-ajan-asumiseen
samaa mukavuutta kuin vakituisessa
asunnossa. Silloin käymälältä edellytetään
enemmän kuin mökillä on perinteisesti totuttu.
Kun käymälämukavuudesta ei haluta
tinkiä, tulee kyseeseen väistämättä posliiniistuin ja vesivessa. Valinnan varaa löytyy
tästäkin valikoimasta.
Vettä käyttävistä vessoista ekologisin
vaihtoehto on muutaman vuoden markkinoilla ollut alipainekäymälä. Alipainekäymälä ei kuitenkaan ole vesivessa vaan se on
alipainekäymälä.
Yhteinen piirre alipainekäymälöille on,

että ne käyttävät minimaalisen määrän vettä istuimen huuhteluun ja ilma kuljettaa jätteen keräyssäiliöön. Tästä syystä normaali
viemäriputki vaihtuu useimmiten halkaisijaltaan pienempään putkeen.
Esimerkiksi Jets-alipainekäymälöissä alipainepumpun muodostama ilmanpaine on
niin tehokas, että totuttua laskua ei viemäriputkessa enää tarvita vaan pumpun teho
riittää jopa nostamaan jätettä ylöspäin.
Peruspumpun teho riittää kuljettamaan
jätteen jopa 30 metrin päässä sijaitsevaan
keräyssäiliöön.
Jäte voidaan ohjata joko perinteiseen
umpisäiliöön tai valmistajan patentoimaan
biosäiliöön, josta jäte siirretään säiliön täyttyessä kompostiin.
Alipainekäymälät ovat käytössä taloudellisia. Ne ovat pieniä sähkönkulutukseltaan
ja niiden aiheuttamat tyhjennyskustannuk-

set ovat moninkertaisesti pienemmät kuin
normaalin vesivessan.
Alipainekäymälään liitetty umpisäiliö
tyhjennetään kerran siinä kuin vesivessaan
liitetty umpisäiliö kahdeksan kertaa. Tämä
lienee pienen vedenkulutuksen ohella
alipainekäymälän suurin etu vesivessaan
verrattuna.
Alipainekäymälät soveltuvat hyvin myös
haja-asutusalueiden omakotitaloihin, joissa
vakituisen asumisen myötä tyhjennyskertoja tulee säiliön koosta riippumatta useita
kertoja vuodessa. Säästöt vedenkulutuksessa ja tyhjennyskertojen vähetessä ovat
tuntuvia.
Alipainekäymälän asennus on yleensä
suhteellisen yksinkertainen pienten putkien ansiosta.
Saneerauskohteisiin, joissa alipainejärjestelmä asennetaan entisen vesivessan tilalle,

Alipainekäymälän etuja
pieni vedenkulutus
alhainen jäteveden määrä
käytön helppous ja vaivattomuus
luontoa rasittamattomat ominaisuudet
alhaiset käyttökustannukset
harvemmat tyhjennyskerrat
pienet putkikoot, 32 mm ja 50 mm –
alhaiset asennuskustannukset

isojen viemäriputkien sisään asennetaan
halkaisijaltaan pienempi putki eikä vanhaa
putkistoa yleensä tarvitse purkaa.
Alipainekäymälät ovat luonnon kannalta
ekologisia vaihtoehtoja monessa mielessä.
Ne säästävät herkkää luontoamme, mutta
takaavat meille parhaan mahdollisen mukavuuden. Lisäksi ne ovat toimintavarmoja
ja luotettavia järjestelmiä.
Lisätietoja: www.tuli-sahko.fi,
puh. 010 420 2266 tai 040 535 4771

Yleisenä vinkkinä: Sisäkuivakäymälän hankkijan
kannattaa ehdottomasti tutustua kirjaamme:
Huussi muuttaa sisälle. Sieltä löytyy neuvoja ja
vinkkejä kuivakäymälää hankkiville ja tarkkoja
tietoja eri malleista. Kirjaa voi tilata nettikaupastamme. www.huussi.net/kauppa/. Tutustukaa myös Kuiva käy! -videokirjaan, joka löytyy
sivuiltamme.
Osa kahden kerroksen malleista vaatii lämpimän kellaritilan tai ainakin tilan, jossa lämpötila
ei ole kovin kauaa pakkasen puolella. Tätä voi
tosin kompensoida eristämällä laitteen tai käyttämällä lämpövastusta. Jäätynyt komposti lähtee käyntiin lämpötilan noustessa kuten mökkihuusseissakin, joten sinänsä kompostikäymälän
jäätyminen ei haittaa, kunhan säiliössä on tilaa
talvikaudella tuleville massoille. Optimaalisen
käytön ja kompostoitumisen kannalta toki on
parempi, jos komposti ei jäädy.
Istuinmallit (lattiatasoon asennettavat laitteet)
sopivat ko. tapauksessa ainakin. Niistä voi
valita sopivan tilan, käyttötarpeiden ja jätteen
loppukäsittelyn mahdollisuuksien mukaan. Malleissa on esimerkiksi virtsan erottelevia/kompostoivia, virtsan haihduttavia/kompostoivia,
kompostoivia, pakastavia ja polttavia.
Kahden kerroksen laitteista osa saattaa sopia
myös ko. tapaukseen, riippuen siitä kuinka paljon lattian alla on tilaa. Mutta tässä tapauksessa
pitää tietää tarkat mitat, joten varmuudella ei
voi sanoa. Suursäiliölliset mallit ovat poissuljettuja, kun varsinaista kellaritilaa ei ole. Lisäksi
kannattaa huomata, että laitteen tyhjennys pitää
miettiä tarkkaan, sillä vaikka mittojen puolesta
laite saattaisikin sopia tilaan, voi tyhjennys olla
mahdotonta toteuttaa. Jotta ikäviltä yllätyksiltä
vältytään, miettikää siis sekä tilantarve että
käyttö, huolto ja tyhjennys suunnitelmia tehdessä. Mitä väljempi tila on, sen mukavampi
sitä tietenkin on käyttää ja huoltaa.
Suunniteltaessa käymälää ilmastointi tulee
miettiä tarkoin ja toteuttaa valmistajan ohjeiden
mukaisesti. Lähes kaikki markkinoilla olevat
kuivakäymälät tarvitsevat poistoilmastoinnin ja
usein myös oman korvausilmakanavan tai –aukon. Mitä suoremmin putken saa vedettyä ylös,
sitä paremmin ilmastointi toimii. Ilmastointia
ei tule liittää talossa olevaan ilmastointijärjestelmään vaan kuivakäymälälle on tehtävä oma
ilmastointiputki. Vanhoissa tiloissa yleensä
poistoilma-aukko käymälätilan katossa on
suljettava.
Suosittelisin käymään kuivakäymälöihin erikoistuneessa kaupassa. Sieltä saa asiantuntevat
neuvot ja opastusta käymälän valintaan sekä
näkee näitä erilaisia malleja. Rautakaupoissa
myydään usein vain muutamaa mallia, eikä
myyjillä ole välttämättä kokonaiskäsitystä kuivakäymälöistä.
Uusi, uljas ja korkea kuukauden käytössä ollut kompostihuussimme kaipasi lisää putkea
katolle. Asennuksen yhteydessä pääsi pyttyyn
pienten huone sellaisten näköisten kärpästen
kolonna joka tosin saatiin pois muutamassa
tunnissa. Nyt pytyn seinillä kiipeilee vaaleita
matoja, jotka onneksi eivät Raidista tykkää.
Ehtivätkö ryökäleet munia siinä lyhyessä
ajassa eli ovatko madot kärpästen jälkeläisiä? Vai mahtavatko olla peräisin ruoanjätteistä, joita alkuvaiheessa on ollut suhteessa
paljon ihmistuotoksiin verrattuna. Erityisesti
kahvin suodatinpusseja on runsaasti, onko
siitä haittaa? Heikentääkö Raid -kuuri kompostihuussin toimintaa?
Biojätteen mukana voi päästä monenlaisia munia käymälään ja siksi sen käyttöä kannattaa vähentää, jos ongelmia ilmenee. Munia voi päästä
käymälään myös kuivikkeen mukana, varsinkin
jos käyttää pihakariketta. Kärpästen käymälään
pääsyn estämiseksi kannattaa muistaa sulkea
kuivikeastian ja käymälän kannet aina hyvin ja
tarkistaa, että ilmastointiputken päässä oleva
kärpäsverkko on ehjä.
Raidia voi käyttää eikä se haittaa kompostoitumista, mutta se ei tuhoa kärpästen munia, joten
sitä voi joutua käyttämään usein.
Tarpeeksi korkea kompostin lämpötila (yli 43
astetta) tuhoaa kärpästen munia. Viimeinen keino, jos muu ei auta, on tyhjentää huussi ja pestä se läpikotaisin pienintäkin rakosta myöten.
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Ryhdy huussikummiksi

Karjala-hankkeen turvin rakennettiin muun
muassa kuivakäymälöitä kouluille (kuva
vasemmalla).

Maailmassa on noin 2,6 miljardia
ihmisiä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet asianmukaista käymälää.
Käymälöiden puute surmaa tänäänkin
tuhansia lapsia ja aikuisia. Asianmukainen kuivasanitaatio helpottaa
elämää – kummitoiminnalla voit vaikuttaa! Voit lahjoittaa tai ryhtyä kummiksi täyttämällä lomakkeen netissä:
www.huussi.net/

Keskisessä Euroopassa opastettiin jo 100 vuotta sitten oikeanlaista huussikäyttäytymistä kuvasarjalla. Jokaisesta ruudusta on olemassa myös omat korttinsa.

Huussit postikorteilla
Vantaalainen Pertti Leppänen
aloitti huussikorttien keräilyn, kun
piti löytää aihe, jota muut eivät
harrasta. Leppäsen kokoelmat oli-

Kaikki kylien yhteis
kaivot eivät ole
kunnossa.

Kyykkylöiden metsästystä ja tullimuodollisuuksia
Ulkoasianministeriön kansalaisjärjestöjen lähialuetyötuella on rahoitettu Karjalan kylien sanitaation
kehittämishanketta vuosina 2008–
2011. Lähtökohtana on ollut huoli
Itämeren saastumisesta ja juomaveden hälyttävän huono laatu Venäjän
Karjalassa.
Käymäläseura Huussi ry:tä on
kiinnostanut hankkeiden toteuttaminen Karjalan tasavallassa, yritysjäseniä myös kuivakäymälälaitteiden markkinat Venäjällä.
Hankealuetta ovat olleet Äänisjärven ja Laatokan valuma-alueilla
sijaitsevat kylät ja matkailukohteet.
Yhteistyötä on tehty pääasiassa Äänisenrannan piirissä Pain, Derevjannoen ja Soutjärven kylissä, Kizhin
ulkomuseon alueella ja Karjalan
opetusministeriön kohteissa Matkachin leirikeskuksessa ja Harlun
koulussa Pitkärannan piirissä.
Kiinteistökohtaisilla käynneillä vuosina 2008–2009 selvitettiin
juomaveden hankintaa, jätevesien
käsittelyä ja käymälöiden ominaisuuksia kylissä ja matkailukohteissa. Yhteensä käytiin 140 kiinteistöllä, joista valtaosa on yksityisiä
asuinkiinteistöjä tai kesäasuntoja,
loput julkisia kohteita kuten kauppoja, sairaaloita, kouluja, leiri- ja

kulttuurikeskuksia tai matkailukohteita.
Toimivia uudenaikaisia kuivakäymälöitä ei ole käytössä juuri
missään Venäjän Karjalassa. Lisäksi
kaivot ovat huonokuntoisia ja jätevesien käsittely olematonta.
Käymälöitä rakennettaessa ei ole
useinkaan huomioitu tyhjennyksen helppoutta. Tyhjennysluukut
puuttuvat, eikä käymälän takana
ole tilaa toimia. Ilmastointia, nesteen erottelua, kuiviketta ja erillistä
käsien pesupaikkaa käymälässä tai
sen vieressä ei yleensä ollut.
Yksityiskiinteistöillä käymäläjätettä kompostoitiin. Julkisissa
kohteissa se on mahdotonta, jos
käymälöitä puhdistetaan kloorilla,
sekaan heitetään sekajätteet ja/tai
jätevedet. Karjalan kouluista viidesosasta puuttuu käymälä tai se
on ulkohuussi.

Asukkaat vaarantavat
oman juomavetensä
Kizhin saarella käymäläjätteen käsittely on suuri haaste, sillä siellä
vierailee jopa 200 000 turistia kesässä.
Juomaveden hankinta on yhteisten kaivojen varassa. Kizhillä käy-

Karjalan kylien sanitaatio
-hankkeen yhteistyökumppanit
Russian Toilet Organization
(RTO), Venäjän toilettiyhdistys
Northern Water Problems Institute (NWPI), Pohjoisten alueitten
vesiongelmien instituutti
Itämeri-instituutti
Tampereen ammattikorkeakoulu
(TAMK)
Pirkanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskustti
Biolan Oy
Lassila&Tikanoja Oy
PikkuVihreä Oy
Raita Environment Oy
Suomen Clivus Oy
tetään juomavetenä myös järvivettä.
Pintavesien laatua heikentää vilkas
laivaliikenne. Talot sijaitsevat hyvin
lähellä rantaa, joten myös asukkaiden omat jätevedet heikentävät veden laatua, kun ne lasketaan puhdistamatta maahan lähellä järven
rantaa.
Kizhillä on käytössä yksi harmaavesipuhdistuslaite restaurointihalleilla. Jätevedet heitetään pääsääntöisesti puhdistamattomina maastoon, kompostiin tai käymäläjätteen
sekaan.

Soutjärven kylän keskitettyyn
vesi- ja viemäriverkoston alueeseen
kuuluu puolet asukkaista. Käytössä on edelleen myös puurakenteisia
kaivoja, mutta myös betonirenkaisten kaivojen rakenteiden kunto on
huono. Puutteellisten kansi- ja suojarakenteiden sekä suojavyöhykkeiden vuoksi kaivovesien pilaantumisriski on huomattava.
Vesikäymälöiden jätevesiä ja harmaavesiä kerätään umpisäiliöihin
ennen kaikkea julkisissa kohteissa.
Säiliöitä tyhjennetään loka-autolla,
mutta on epäselvää, mihin liete
kuljetetaan. Säiliöistä useimmat
vuotavat.

Mikään ei toimi,
mutta kaikki järjestyy
Vuonna 2009 ympäristöministeriön rahoituksella rakennettiin Derevjannoen lasten leirikeskukseen
ja Soutjärven vepsäläisten etnografiseen museoon ensimmäiset kuivakäymälät. Ne herättivät paljon
kiinnostusta ja Soutjärven kylässä
jatkettiin yhteistyötä.
Vuoden 2009 maastokartoitusten
lisäksi aloitettiin vesihuollon nykytilan selvitys. Matleena Pyhälahti
perehtyi diplomityössään Soutjär-
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ven kylän vesihuollon haasteisiin ja
kehittämismahdollisuuksiin.
Soutjärven pintavesilaitoksesta saa juomavetensä puolet kylän
asukkaista. Kartoitustyössä raakavedenlähteiltä aina käyttäjän hanaan asti, havaittiin 62 verkostoveden laatua vaarantavaa tekijää. Suurin uhka on puolentoista kilometrin
päähän vedonottamosta laskettavat
puhdistamattomat jätevedet.
Kylän yhteiset kaivot tippuivat
joko ”korkean” tai ”hyvin korkean” riskin luokkaan tehdyssä kartoituksessa. Kyselyyn vastanneista
asukkaista ainoastaan 12 prosenttia
uskoi juomaveden voivan olla terveydelle haitallista. Lisäksi Matleena Pyhälahti laati koululaisille
valistuspaketin juomaveden laatua
uhkaavista tekijöistä.
Vuosina 2010–11 rakennettiin
neljä kuivakäymälää Kizhille, Matkachiin ja Harlun koululle. Kaikki
käymälät ovat suomalaisten asiantuntijoiden suunnittelemia, paikalliset ovat maksaneet rakennustarvikkeet ja palkanneet rakentajat.
Käymälöissä on suomalaiset laitteet
ja hanketta tukeneiden suomalaisyritysten laitteita on nyt kattavasti
esillä Karjalassa. Lisäksi Kizhille Yamkan kesäkoulun keittiöön

asennettiin harmaavesien puhdistuslaitteet.
Kizhiltä ja Harlusta toivottiin
saada kyykkykäymälät. Kaikki
suomalaiset mallit ovat kuitenkin
istuttavia. Niitä yritettiin hankkia
Kiinaa ja Sri Lankaa myöten ja selvitettiin jopa betonimuotin valmistuskustannuksia. Lopulta RTO:lta
Moskovasta saatiin tilattua myös
virtsan erottelevat kyykkylaatat.
Harluun tilatut kyykkylaatat
lähtivät rahtina Moskovasta ja ne
seikkailivat Karjalassa, kunnes ne
lopulta monien vaiheiden jälkeen
saatiin määränpäähän. Harmaavesilaitteet kuljetti Karjalaan Suomesta
harjoittelijamme ystävänsä kanssa.
Tullimuodollisuudet ja laitteiden
kuljetus oli kallista ja aikaa vievää,
osa laitteista saatiin sentään ostettua
Venäjältä.
Sanonta mikään ei toimi, mutta
kaikki järjestyy, pitää paikkansa
myös tätä hanketta toteutettaessa,
parasta oli ihmisten vieraanvaraisuus ja aktiivisuus, keskustelu oli
aina vilkasta ja kaikki esittivät mielipiteensä. Kansalaisjärjestökumppanimme kutsusta osallistuttiin
myös Sotshin olympialaisia koskeviin seminaareihin.

Käymäläseura Huussi ry
vuonna 2002 perustettu
poliittisesti sitoutumaton
kansalaisjärjestö
kotipaikka Tampere, toimialue koko maailma
jäseniä noin 400, mm.
yrityksiä, kuivakäymälätekniikan asiantuntijoita, oppilaitoksia ja kuivakäymälöiden
käyttäjiä
edistää kuivasanitaatiota ja
ravinnekiertoa Suomessa ja
maailmalla
Olemme mukana
yhteisöllisessä mediassa
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vat esillä keväällä 2010 Helsingin
messukeskuksessa Käymäläseura
Huussin osastolla ja Postimuseossa
helmikuussa 2011.

Sako-Jussi

12.–17.3. 6th World Water Forum
29.3.–1.4. Huussikortteli Helsingin OmaMökki 2012 -messuilla
14.4. Kevätvuosikokous, Tampere
17.5. Mahdollisuuksien tori,
Väinö Linnan aukio, Tampere
26.–27.5. Maailma kylässä -festivaali, Helsinki
5.6. Vuoden Huussiteko -palkinnon luovutus Maailman ympäristöpäivänä
20.–22.8. Safe and sustainable
sanitation workshop, Tampereen
teknillinen yliopisto
22.–25.8. Dry Toilet 2012 -konferenssi, Tampereen yliopisto
23.8. Käytä kuivana! -seminaari,
DT2012-konferenssin ”Suomipäivä”
19.11. Syysvuosikokous, Tampere, Maailman käymäläpäivänä

harmaavesien
suodattamiseen

Sako-Jussi -harmaavesisuodatin Ympärivuotinen käyttö on mahdolsopii jokaiseen saunaan, mökkiin ja lista maan sisään Termosuojaan
asennettuna. Sako-Jussi kasvaa
huvilaan.
vaatimusten ja kuormituksen mukaan yhdestä jopa kolmiosaiseksi.

Sako-Jussi Sauna
500 l/vrk hanavedelle
vähäiseen käyttöön
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tuli pöntön pohjalle ja huussin takareunaan tuleva osa pohjasta noin 20
senttimetriä ylemmäs. Sitten irrotin
kannen roskapöntöstä. Piirsin kynällä mallilevyn muodot roskiksen
kanteen. Sahauksen jälkeen kansi
sopi pohjalle varsin hyvin.
Porasin sopivankokoisia reikiä
tämän pohjalevyn täyteen.
Seuraavaksi porasin takareunan
kulmaan suodosnesteelle reiän ja liitin siihen ”miljoonalaatikosta” löytämäni letkunkiinnikkeen. Tähän
liitin pätkän vanhaa pesukoneen
poistovesiletkua.
Huussi tarvitsi uuden istumakannen, jonka tein lattialaudasta.
Laudan huullokset pitävät kannen
hyvin koossa.
Anatomisten tutkimusten jälkeen
sahasin kanteen pyöreän reiän 45
asteen kulmassa sähköisellä pistosahalla. Pyöreä muoto ehkäisee
reiän kannen ikävän katoamisen.
Hiomisen jälkeen se tuntuu varsin
mukavalta. Styroksia tai muuta
pehmikettä siihen ei tullut.
Istumakansi kokonaisuudessaan on irtonainen, ja asetetaan
paikalleen ylhäältä asettamalla.
Roskapöntön alla on lautalattia.
Sen päällä on kaksi laudanpätkää,
jotka nostavat pönttöä kaksi senttiä

ylöspäin. Näin korkeus on helppo
tasata, ja irtonainen kansi joustaa
tarvittaessa ylöspäin. Tyhjennettäessä kohotuslaudat otetaan pois,
ja pönttö on helppoa vetää taaksepäin ulos rakennuksesta. Pöntössä
on valmiina tukevat kuljetuskahvat
ja pyörät jälkikompostorin luokse
kuljettamista varten.
Istumakanteen on porattu vielä
takaosaan rasiaporalla reikä. Tähän
on laitettu 75mm:n viemäriputki
pystyyn ja se menee suoraan katon
lävitse. Putken alapää täytyy laittaa kannen alareunan tasoon eikä
alemmaksi. Putkessa ”pidempi on
parempi” ja jos löytyy vielä musta
putki, niin ilmastointi on taattu.
Rakennuksen pienuudesta johtuen portaat ovat varsin korkeat.
Tämän voi ehkäistä tekemällä pidemmän huussirakennuksen.
Mustasta pilkkimiehen ahkiosta voisi tehdä myös suodoksen
haihduttimen. Roskiksen lävitse
voi myös laittaa harjateräkset, jotka pitävät kompostin ilmavampana. Nämä ja muita hienouksia
tulee sitten seuraavaan huussirakennukseen, kunhan hirsimökin
siirtoprojekti saareen ensin etenee
valmiiksi.
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Petri Siuro

Biolan Kompostikäymäläeco

valmistetaan tuulivoimalla toimivassa tehtaassa.

Tamperelainen Petri Siuro pitää rakentamisesta ja kierrättämisestä. Huussin saneeraus kompostoivaksi maksoi varsin vähän
ja antoi mielenkiintoista tekemistä päiväksi.

Sako-Jussi Huvila
600 l/vrk hanavedelle
vaativaan käyttöön
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www.termosuoja.ﬁ

Susanna Pakula

Suomen suosituin kompostikäymälä
Kompostoi myös biojätteet

Biolan Oy
PL 2, 27501 Kauttua
Neuvonta- ja palautepuhelin:
0600 16999 arkisin klo 9-12

600 l/vrk hanavedelle

a
un

Sa

Sako-Jussi_myymalataulu_700x1000_luonnos300112.indd 1

♥
♥

Sako-Jussi Mökki
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Kompostihuussi itse tehden
Huussin alusta näkyi kuopasta kauas polulle asti. Se ei ollut erityisen
mieltäylentävä näky. Perinteinen
lautarakenteinen huussi tarvitsisi
siis tuunausta 40 vuoden palveluksen jälkeen.
Kaupallisia kompostipönttöjä
olisi ollut kyllä saatavilla. Siispä
kauppaan katsomaan tuotteita.
Jonkun laatu oli suoraan sanottuna surkea. ”Markkinajohtajan”
pönttö oli taas selkeän ylihinnoiteltu, ja huussin istuinosan reikä
liian pieni täysikasvuisen uroksen
istunnolle.
Valittavana oli myös periaate:
hankkiako mersu vai lada? Uloste
ei tiedä minkä nimisessä pöntössä
se on.
Koon puolesta 200 litraa tuntui
sopivalta kahden ihmisen viikonloppukäyttöä varten.
Päätin rakentaa kompostihuussin
itse. Tarvitsin astian, joka on sopivankokoinen ja kohtuuhintainen.
Vastaus löytyi paikalliselta kierrätysasemalta. ”Sulo” roska-astia.
Maksoi alle viisikymmentä euroa.
Pohjalle tarvitaan jonkinlainen
siivilä, jonka lävitse suodosneste
valuu pois ja komposti saa ilmaa.
Leikkasin vanhasta pahvilaatikosta mallilevyn. Levyn etureuna

kerää ja jakaa tietoa kuivasanitaatiosta ja tukee osaltaan
kuivasanitaatiotekniikan
kehitystyötä
tekee tunnetuksi vedettömiä
käymälöitä ja niiden merkitystä pohja- ja pintavesien
suojelulle sekä asianmukaista lannoituskäyttöä
edistää kuivasanitaation
käyttöä tiedottamalla, tutkimalla, antamalla lausuntoja
ja pitämällä esitelmiä

Uudenmaan Kuivakäymälä- ja jätevesikeskus

Käymäläseura Huussi ry
Vuoden 2012 tapahtumia

Karjala -hankkeilla vietiin kuivakäymälöitä julkisiin kohteisiin
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www.biolan.fi

Biolan ympäristötuotetehdas käyttää omaa
tuulivoimaa

30.1.2012 19:10:30
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Wostman Ecology Finland
Ruotsissa kehitetyt ja valmistetut, useissa maissa
suuren suosion saavuttaneet laatutuotteet
ECO-DRYTM

ECO-DRY™ on ekologinen kuivakäymälä

joka on tehty posliinista. Se on päivänselvä valinta sinulle joka haluat 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 minimaalisen huuhteluveden käytön.

ECO-FLUSHTM

Alipainekäymälä

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

Olemme mukana
Oma mökki -messuilla

WM-FILTERTM

osastolla 7n41

WM-FILTER™
on ilmastettu biologinen suodatin

joka puhdistaa jäteveden. Suodatin puhdistaa huomattavasti paremmin kuin tavanomainen imeytys. Se on myös yksinkertaisempi ja vie
vähemmän tilaa.

Maahantuoja: Linnalan Tila, Kerimäki
linnalantila.fi • 040-4174233 • info@linnalantila.fi
Etsimme jälleenmyyjiä ympäri Suomea

u

u
Tunt

lle
ä
v
y
h

!

Ekolet kompostikäymälä säästää
sinua, rahaa ja luontoa.
Soita, 010 666 2690

Muovitekniikka Oy

EUROPLAST
www.europlast.fi
EuroMakki
Pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen kompostikäymälä. Helppo asentaa myös vanhoihin ulkokäymälöihin.
Käymäläelementti on valmistettu kierrätettävästä HDmuovisekoitteesta. Se kestää vaihtelevissa sääolosuhteissa
hapertumatta.
Oikein hoidettuna EuroMakki kompostikäymälä on hajuton. Kiinteä jäte maadutetaan ripottelemalla kourallinen
kuiviketta joka käyttökerran jälkeen lieriöön. Kuivike kompostoi käymäläjätteen nopeasti ja estää hajun muodostomisen. Iso turpeellia täytettävä pohja-allas haihduttaa
nesteet tehokkaasti.
EuroMakissa käytetään vain kuiviketta, ei mitään kemikaaleja tai kalkkia. Siksi lopputuloksena on maanparannukseen sopiva multa.
Tilavan säiliön ansiosta EuroMakin tyhjennysväli on
normaalissa perhekäytössä pitkä. Säiliö tyhjennetään
korkeintaan kerran vuodessa, mieluiten keväällä, kun
komposti on talven jäljiltä. Jäte on jatkokompostoitava
ennen käyttöä.
Tyytyväisiä käyttäjiä jo 40 vuotta!
• Hajuton
• Luontoystävällinen
• Kestävä
• Ei kemikaaleja
• Pitkät huoltovälit
• Alhaiset käyttökustannukset
• Tuottaa multaa maanparannukseen
• Kierrätettävä muoviraaka-aine

Tekniset tiedot
Säiliön korkeus
Säiliön leveys
Allasosan leveys
Syvyys allasosan kanssa

UUS
UUT

Lieriö (lisää kuoriketta)

Allas (täytä turpeella)
100 cm
50 cm
72 cm
115 cm

