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Selvityksen tarve ja tavoite

� Saattaa käymäläjätehuolto säädösten, 

palvelutarpeiden sekä ylläpitoon liittyvien 

odotusten edellyttämälle tasolle

� Löytää vaihteleviin olosuhteisiin ja 

käyttötilanteisiin soveltuvat 

käymäläjätehuollon käytänteet mukaan lukien 

jatkokäsittely ja loppusijoitus



Esityksen sisältö

� Selvityksen toteutus

� Käymäläjätehuollon nykytila kohteilla

� Koli, Ylläs-Pallas, Patvinsuo

� Kehitys- ja tutkimustarve

� Käymäläjätehuollon suunnittelussa yleisökohteille 
huomioitava yksittäisen kohteen osalta

� Ehdotus käymäläjätehuollon periaatteista 
luonnonsuojelualueilla



Selvityksen toteutus

� Maastoselvitykset: syyskuu 2008 – toukokuu 2009

� Aineiston keruu yhteensä 65 kohteelta kolmen 

kansallispuiston retkeilyalueilla

� Käymälöiden ja käymälälaiteiden, jatkokäsittelypaikkojen 

valokuvaus

� Huoltohenkilökunnan sekä vastaavien suunnittelijoiden 

haastatteleminen kenttähuollon toimivuudesta ja käymäläjätteen/-

tuotteen loppusijoittamisesta

� Kirjallisuuskatsaus: Lainsäädäntö, aikaisemmat 

selvitykset ja aihetta käsittelevä kirjallisuus



Sijainti ja kävijämäärät 2008
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puistojen kävijämäärät vuonna 2008,

Metsähallitus 2009

Patvinsuo                  12 000

Koli                            60 000

Pallas-Ounas             120 000

Ylläs-Pallas                325 000



Kolin kansallispuisto

Käymälälaitteet ja esikäsittely
� EKOMAKKI

� Loma-
asuntokäyttöön 
suunniteltu

� EUROMAKKI

� Yhden perheen 
loma-
asuntokäyttöön

� Haihduttava, 
mutta turve 
liettyi, joten -> 
pohjaan porattiin 
reiät

� 90 litran saavi

� Pohjastaan rei’itetty

� TAI ei laitetta 
lainkaan (1 kohde)

� Kapasiteetti: rajaton

� Sijainti kallio

� Käyttö: vähäinen



Kolin kansallispuisto

Muut mallit

� -> patentoitu 

kaksiastiainen

käymälälaite, 

nesteiden  

maahan imeytys

� <-Biolan

kompostoiva 

kuivikekäymälä

� Ei sovellu 

talvikäyttöön



Kolin kansallispuisto

Jatkokäsittely ja loppusijoitus

� TARA –kompostori, Katettu maakuoppa tai maakuoppa

� Kompostoitunut käymäläjäte kuljetetaan osalta kohteista maastosta pois ja 

loppusijoitetaan puiston ulkopuolella metsäpalstoille



Yhteenveto Koli

� Käymäläjätehuolto aiheuttaa hygieniariskin 

huoltohenkilökunnalle ja käymälän 

ympäristössä liikkuville, sekä saattaa 

aiheuttaa maaperän pilaantumista 

suotonesteiden maahan imeyttämisen ja 

jätteen maahan hautaamisen vuoksi.

� Käymälöitä liian vähän ja niiden sijoittelu 

maastossa epäedullinen huollon näkökulmasta



Ylläs-Pallastunturin kansallispuisto

Kävijämäärät

saattavat vaihdella

sesonkiaikaan

kohteittain 20

päiväkävijästä 1200

päiväkävijään



Ylläs-Pallas

Runsaan käytön kohde, latukahvila

� Käymäläjätehuollon kaoottisuutta sesonkiaikaan runsaan 
käytön kohteella. Ylläs, Kotamajan/Latvamajan kahvilat



Ylläs-Pallas

Puiston uudet käymälälaitteet

� Green toilet

� Kompostoiva

� Nesteen erottelu mahdollinen

� Rakenteiden todettu 
pettäneen kuljetuksen 
yhteydessä

� Epätarkoituksenmukainen 
käyttö

� Nesteen erottaminen makin
sulamisen jälkeen 
kanistereihin 
� > käymisreaktio, 

kuohuminen



Ylläs-Pallas

Clivus multrum

� Kompostoiva käymälälaite

� Suunniteltu sisätiloihin (?), 
testattu oloissa, jossa ympäristön 
lämpötila +15 C°

� 5 hengen ympärisvuotiseen
käyttöön

� Testataan soveltuvuutta alueella

� Nesteen talteenottava malli, 
erottelu mahdollinen.
� Testattu kanistereihin erottamista –

nesteen käyminen, kuohuminen!



Ylläs-Pallas

Clivus multrum ja maahanimeytys

� Pallaksen kodalla on tehty patentoitu käymäläsuotonesteiden 
imeytyskenttä



Yhteenveto Ylläs-Pallas

� Käymäläjätehuollon huoltoresursseissa selkeä

vajaus tarpeeseen nähden

� Käymäläjätteen loppusijoitusmenettely on 

kestämätön, käymäläjätteen kuljetus aiheuttaa 

suuren ympäristökuorman 

� Suotonesteiden käsittelyn vaihtoehdot ovat 

rajalliset nykyisillä resursseilla



Patvinsuon kansallispuisto

Käymälälaitteet ja esikompostointi

� Käymäläjäte 

esikompostoidaan 

maastossa, 

kuljetetaan pois 

lumen aikaan 

jälkikompostoitu

maan

� Käymälälaitte, 

tiivispohjainen, 

ilmastointikouruilla 

varustettu laatikko

� Neste imeytetään 

kuivikkeeseen, osa haihtuu



Patvinsuon kansallispuisto

Jälkikompostointi

� Kaksisäiliöinen (6 m3) Jälkikompostori

� Kapasiteetti riittää juuri 12 000 kävijälle 
(Pennanen, E. 2009)

� Jälkikompostointi 1 vuosi, jonka jälkeen 
tyhjennetään traktorin avulla

� Suotoneste hyödynnetään kompostoinnissa, 
umpisäiliö varalta.

� Loppusijoitus ??



Patvinsuon kansallispuisto

� Etuna vähäinen kävijämäärä ja sesongin 

ajoittuminen kesään

� Vuotuinen kävijämäärä 12 000

� Käymäläjätehuollossa toteutetaan suljettua kiertoa

� Käymäläjätehuollon ongelma syntyneen 

käymäläkompostin hyötykäyttö ja loppusijoitus

� Käymälöitä riittävästi ja sijoittelu onnistunut sekä

huollon, että käyttäjien huollon näkökulmasta



Kehitys- & tutkimustarve
� Loppusijoitus!!

� Pallas-Ylläksellä Kittilän tai Tornion kaatopaikka, 

� Kolilla puiston maaperä tai lähimetsät

� Patvinsuolla kompostituotteelle on kysyntää, mutta lannoitevalmistelaki 
pelottaa ostajat.

� Käymäläjätehuollon puutteet usein resurssikysymys! (Rauhala, T. 2009)
� Kompostia, kompostoivia käymälöitä ei ole resursseja hoitaa

� Tiedot seurannan ja käymäläjätehuollon suunnittelun avuksi
� Jätemäärät, kävijämäärät kohteittain (kävijätutkimuksissa huomioitava)

� Käymälöiden ympäristövaikutukset – mikä mittariksi?
� Luonnonolojen muuttuminen Z kuljetuksen ja loppusijoituksen 

ympäristövaikutukset

� Maahanimeytyksen riskit



Käymäläjätehuollon suunnittelussa yleisökohteille 

huomioitava yksittäisen kohteen osalta

� Kohteelle soveltuvan käymäläkäytänteen valitsemiseen vaikuttavat monet 
tekjät ja niiden yhteensovittamisen mahdollisuudet

� 1. Kävijämäärä, kävijätyypit ja sesongin ajoittuminen

� 2. Sijainti ja saavutettavuus
� Saavutettavuus huollon näkökulmasta

� Ympäristön asettamat rajoitteet huoltotoimenpiteiden suorittamiselle

� 3. Kohteen luonne
� Nähtävyys tai muu kävijäkeskus, päiväretkikohde, vaellusreittikohde, erämaakohde..

� 4. Kohteen muut huoltotoimenpiteet ja niiden yhteensovittaminen 
käymäläjätehuollon toimiin

� 5. Kohteen ympäristön tila 
� Kohteen vesiolosuhteet, vesistöjen läheisyys ja sijainti vesistön valuma-alueella, 

vedenpinnan suurin korkeus ja tulvaherkkyys

� Maaperän laatu

� Soveltuvuus suotonesteen maahan imeytykseen, pohjavesiolosuhteet



Ehdotus käymäläjätehuollon periaatteista 

luonnonsuojelualueilla

� Käymäläjätteen käsittelyssä tulisi pyrkiä kansallispuistoalueilla suljettuun 
kiertoon, jolloin ravinteita ei pääsisi paikallisesti maaperään tai ympäristöön 
aiheuttaen hallitsematonta pistekuormitusta ja tästä johtuen muuttamaan alueen 
luonnontilaa. Kaatopaikkasijoittaminen ei ole vaihtoehto vaan korkeintaan 
väliaikainen ratkaisu (Norberg, 2009).

� Käymäläjätteen käsittelyssä tulee huomioida terveydensuojelulliset näkökohdat. 
Käymäläjätettä ei tulisi käsitellä ennen kuin sen käsittely on turvallista, eli 
esimerkiksi esikompostoitumisen ja niin kutsutun kompostoitumisen kuuma-
vaiheen jälkeen tai jäätyneenä. 

� Käymäläjäte tulisi kierrättää ja hyödyntää mahdollisimman lähellä
syntypaikastaan, jolloin jätteen kuljetuksesta syntyvät ympäristövaikutukset 
pysyisivät mahdollisimman pieninä. 

� Käymälöistä syntyvän urean ja suotonesteen käsittelyssä tulisi hyödyntää sen 
ravinnesisältö, esimekiksi kierrättämällä se jälkikompostoitumisprosessissa. 
Jälkikompostointi ja hyödyntäminen tulisi toteuttaa keskitetysti ja hallitusti 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, esimerkkeinä puolustusvoimat ja 
maaseutuyrittäjät. Käymäläjätteen mahdollisuutta hyödyntää se 
biokaasulaitoksessa tulee myös tarkastella vaihtoehtona.
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