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Mitä tapahtuu 
käymäläkaupassa 

Asiakas kesällä 2012: 

-  tässä kaupassa ei tehdä heräteostoksia 

 

Myyjä eilen 

-  en kyllä kuvitellut, miten paljon kysymyksiä voi 
liittyä yhden käymälän hankintaan 

-  esim. sähkökulutus (paljonko vie 
kahvinkeitin,jos sitä kysyy, niin ei ole tietoa) 



Kolme tärkeintä kysymystä 
Tampereella 

!  onko ne varmasti hajuttomia 

!  käyttääkö noita pyttyjä kukaan, ostetaanko niitä 
teiltä ihan oikeasti 

!  minkä mallin myyjä valitsisi meille 



Kolme tärkeintä syytä tulla 
ostamaan sisälle 

kuivakäymälä 
!  ikä tuo tilanteen, ettei enää oikein päästä 

ulkohuussiin 

!  kaavamääräykset tai jätevesisuunnitelma kieltä WC 
–käymälän 

!  aito kiinnostus vähentää päästöjä ympäristöön ja 
näiden määrä kasvaa, mutta hitaasti 



Käymälän osto 
kolmivaiheinen 

!  ensimmäinen kerta käydään katsomassa, otetaan 
esitteitä 

!  toinen kerta tullaan porukalla 

!  kolmas kerta saattaa olla ostopäätös tai vielä 
tarkennetaan sitä tai tätä 

 

   Ostohanke kestää usein vuosia, ja mallit ehtivät 
muuttua… uusi alku 



Karjala –hanke opetti 
perustelemaan kunnon 
käymälän merkitystä 





 
  
 

Pro gradu -tutkimuksen tulosyhteenveto 
 
 

SISÄKUIVAKÄYMÄLÄ –  
HANKINNAN PERUSTEITA, ESTEITÄ JA 
KÄYTTÖKOKEMUKSIA 
 

Pia Engström 23.8.2012 
Käytä kuivana! Sisäkuivakäymälä hankinnasta käyttöön 



Mielikuva 
!  Mielikuvat muuttuvat kokemuksen myötä 

!  Omistajien/kokeneiden ja ei-omistajien/
kokemattomien mielikuvat sisäkuivakäymälästä 
eroavat toisistaan merkittävästi. Mielikuvat muuttuvat 
kokemuksen myötä selvästi positiivisemmiksi. 

!  Sisäkuivakäymälän hankkijaan tai omistajaan 
suhtaudutaan arvostavasti. 

  



Hankinnan perusteet 
Sisäkuivakäymälän hankinta tehdään pääpiirteittäin 
kahdesta syystä: 

!  Veden säästämiseksi. Veden säästämisessä tärkeää on 
resurssien järkevä käyttö, ravinteiden suljettu kierto, 
lähivesien suojelu, taloudellisuus, tuhlaamattomuus, 
ekologisuus ja oikein tekemisen tunne. Ekologisuuden 
painoarvo vaihtelee vastaajien välillä, eikä sitä voida 
pitää määräävänä hankintaperusteena. 

!  Pakon edessä. Kun vesivessaan ei saada rakennuslupaa 
tai kun kustannukset on pidettävä kurissa. Silloin 
kuivakäymälä on järkevä ja joskus ainoa vaihtoehto 
saada käymälä sisälle taloon. Ekologisuus ei ole peruste 
hankinnalle, vaan pikemminkin trendikäs kylkiäinen. 



Laitteet ja käyttö 
!  Laitteet vaativat tuotekehittelyä. Erilaisille 

talouksille sopivia ja hyvin toimivia laitteita löytyy, 
mutta niiden hoitaminen ja huoltaminen vaatii 
vesivessan verrattuna hieman enemmän aikaa ja 
viitseliäisyyttä.  

!  Sisäkuivakäymälän jo omistavien mielestä siivous, 
tyhjentäminen tai muu hoitaminen ei ole erityisen 
työlästä, aikaa vievää tai likaista. 



Tee-se-itse vai avaimet 
käteen 

!  Rakennussuunnittelu, käytännön työ työmailla ja 
lupaviranomaiset eivät tunne asiaa riittävästi. 
Kuluttajan pitää itse toimia asiantuntijana ja 
aktiivisena tiedon hankkijana. Jotta 
sisäkuivakäymälä olisi kuluttajalle todellinen 
vaihtoehto, sen pitäisi olla ostettavissa talopaketin 
mukana avaimet käteen -toimituksena. 



Lika 
!  Ajatus vedettömästä käymälästä on monelle ei-

omistavalle vieras ja inhottava. Kynnys hankkia 
sisäkuivakäymälä voi olla korkea, sillä ennakkoluulot 
vaikuttavat voimakkaasti  

!  Sisäkuivakäymälä on monen mielestä mahdollinen 
valinta kakkoskotiin tai mökille. Ykköskotiinsa sen 
kelpuuttaisi harvempi. 

!  Tuttavan luokse asennettu ja hyvin toimiva 
sisäkuivakäymälä on paras kuivasanitaation 
puolestapuhuja. 

!    


