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Seinäjoen kaupunki 
Kaupunginhallitus 
 
 
LAUSUNTO 10.6.2013 
 
Käymäläseura Huussi ry. 
 
 
ASIA:  Lausunto Seinäjoen kaupungin kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikön laatimaan 
asemakaavan muutokseen ja laajennukseen koskien Seinäjoen asuntomessualuetta 2016, alue 
Huhtala/Pruukinranta.  
 
 
Käymäläseura Huussi ry. (KSH ry.) ei ole mainittuna osallistumissuunnitelmassa osallisena, 
mutta on valtakunnallisesti toimiva asiantuntijajärjestö, joka kokee olevansa osallinen 
kaikissa uusien asuinalueiden kehittämisissä ja erityisesti näyttökohteissa kuten 
asuntomessut. KSH ry. toimii ekologisen sanitaation ja vedettömien tai vähävetisten 
käymälöiden edistäjänä Suomessa ja maailmalla. KSH ry. esittää ottamaan alueen 
suunnittelussa ja alueen rakentamistapamääräyksissä/-ohjeissa huomioon seuraavat seikat: 
 
 

Asuntomessut ja asuntomessualueet Suomessa pyrkivät esittelemään jotain uutta ja 
innovatiivista sekä tulevaisuuden rakentamista ja mahdollisuuksia rakennusalalla. 
Trendi asuntomessualueilla on, että energiatehokkuus pyritään ottamaan huomioon ja 
siihen otetaan kantaa myös rakennustapaohjeissa tai –määräyksissä, mutta 
vesitehokkuutta ei huomioida vielä lainkaan. Kuitenkin Suomi ajaa valtiona 
vesiasioita voimakkaasti muun muassa kehitysyhteistyössä sekä haluaa edistää 
suomalaisen vesiosaamisen vientiä ulkomaille ja brändätä Suomesta puhtaiden vesien 
maata. Ekologinen sanitaatio eli kuivakäymälät tai vähävetiset käymälät säästävät 
puhdasta vettä, eivät kuormita vesistöä ravinteilla ja edesauttavat ravinteiden pääsyä 
takaisin luonnolliseen kiertoon kompostoinnin kautta. Kuivakäymälät ovat ekologinen 
ja hygieeninen tapa hoitaa jätevesiasiat kiinteistöllä hajautetusti. Erityisesti 
mallikohteissa, kuten asuntomessut, Suomen ja eri kaupunkien tulisi pyrkiä 
esittelemään moderneja sisäkuivakäymälöitä, jotta ne ovat tulevaisuudessa aidosti 
vaihtoehto erityisesti haja-asutusalueilla, mutta myös kaupungeissa. Asuntomessujen 
tulee herättää myös laajemmin kiinnostusta Suomen ulkopuolella, jotta suomalaista 
rakennusalan osaamisen vientiä voidaan edistää. Nykyinen vesivessa ja edelleen 
laajeneva viemäriverkosto ja keskitetty jätevedenpuhdistus ei ole ekologisesti tai 
taloudellisesti kestävällä pohjalla. Laaditussa kaavassa mainitaan kestävä 
rakentaminen, joten asuntomessujen tulee edelläkävijänä edistää ja esitellä mainitun 
energiatehokkuuden lisäksi kestävän kehityksen mukaisia vedettömiä käymälöitä.   

   
KSH ry. suosittaa täten, että asuntomessualueelle tulee oma kortteli/kiinteistöjä, joita 
ei pakoteta liittymään viemäriverkostoon mikäli jätevedet kiinteistöllä pystytään 
hoitamaan suljetussa kierrossa ympäristöä kuormittamatta. Mikäli kiinteistöllä 
hoidetaan käymäläjätevedet kuivakäymälällä ja pelkästään vähän ympäristöä 
kuormittavat harmaat vedet johdetaan kaupungin viemäriin, pyydetään esittelykohteen 
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viemäriverkostoon liittymismaksuja alentamaan tapauskohtaisesti hakemuksesta. 
Vapautukset tai alennukset voidaan antaa asuntomessualueelle poikkeusluontoisesti 
esittelykohteen luonteen vuoksi ja kannustamaan mallikohteiden ja pilottien 
syntymistä.  

 
Rakennustapamääräyksissä ja –ohjeissa pyydetään huomioitavaksi 
asuntomessukohteissa, että kohteisiin on mahdollista asentaa kuivakäymälä ja 
mahdollisesti myös oma harmaiden vesien puhdistusjärjestelmä sekä kompostoida ja 
käsitellä käymälätuotokset omalla kiinteistöllä hajuttomasti ja hygieenisesti sekä 
ympäristölle turvallisella tavalla.  
 
Tontinluovutusehdoissa pyydetään ottamaan huomioon, että niissä suositaan myös 
vesitehokkuutta ja erilaisia vettä säästäviä ja ravinteita kierrättäviä vaihtoehtoja, kuten 
kuivakäymälät.  

 
KSH ry. sitoutuu tällä lausunnolla antamaan maksutonta neuvontaa ja asiantuntija-apua Seinäjoen 
kaupungin asuntomessuorganisaatiolle, kaavoitus- ja kaupunkisuunnitteluyksikölle ja erityisesti 
yksittäisille rakentajille asuntomessualueella kuivakäymälöistä ja niiden toteutuksesta sekä 
oikeaoppisesta suunnittelusta ja asennuksesta. KSH ry. markkinoi myös omille kotimaisille ja 
laajoille ulkomaisille sidosryhmilleen asuntomessuja mikäli ekologinen kuivakäymälä 
esittelykohteeksi/kohteiksi toteutuu.  
 
Suomi puhtaan veden ja kuivakäymälöiden mallimaaksi! 
 
 
Käymäläseura Huussi ry. 
 
 
Mia O’Neill, pj 
 
 
Erja Takala, sihteeri  
 
 


