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Mikä laite on paras? 
 

Kuivakäymälöiden laitemallivertailu – Helpotusta hätään 
 

Mikä laite on paras? – tämä on yksi yleisimmistä kysymyksistä, joka esitetään kysyttäessä apua 
kuivakäymälän valintaan Käymäläseura Huussi ry:n* asiantuntijoilta. Vastaaminen puhelimessa 
kestää helposti puolisen tuntia, sillä ensin täytyy selvittää vähintään käyttäjämäärä, saadaanko laite 
asennettua sille valittuun tilaan ja miten käymälätuotokset halutaan hyödyntää kiinteistöllä. 
Päätöksentekoa helpottamaan Käymäläseura Huussi ry on julkaissut nyt uuden laitemallivertailu -
sivuston osana haja-asutusalueiden jätevesineuvonta -hanketta**. 
 
Sivustolle on koottu tuotekohtaisesti tietoa kuivakäymälöistä, jossa voi vertailla eri laitemalleja, 
käyttämällä hakukriteerinä laitteen toimintaperiaatetta, käyttäjämäärää, sähkön tarvetta, 
asennustapaa tai tuotosten laatua. Käymälälaitteen lyhyt tuotekuvaus sisältää vertailuluokat, tuotteen 
nimen ja lyhyen luonnehdinnan. Pitkä tuotekuvaus sisältää lisäksi laitteen mitat ja linkin laitetta 
myyvän yrityksen verkkosivuille, josta löytyy perusteellisemmat tiedot.   
 
Jätevesijärjestelmien tulisi täyttää viimeistään 31.10.2019 lainsäädännön puhdistusvaatimukset ranta- 
ja pohjavesialueilla. Asetuksen takaraja lähestyy ja siirtymäajan piirissä olevilla alueilla lähes 70 % 
kohteista tarvitsee jätevesijärjestelmän uusinnan tai täydennyksen. Kuivakäymälä ja harmaiden 
vesien erilliskäsittely on todettu olevan halvin ja ympäristöystävällisin vaihtoehto jätevesien käsittelyyn 
haja-asutusalueella. Laitemallivertailusivuston lisäksi yhdistyksen verkkosivuilla on paljon tietoa 
kuivakäymälöistä ja sekä Youtube-kanavalla videoita ja soittolistoja haja-asutuksen jätevesistä. 
 
 
Käymäläseura Huussi ry: www.huussi.net  
 
Laitemallivertailu: https://vertailu.huussi.net/kuivakaymalat/  
 
Videot kuivakäymälästä vakituisessa asunnossa:  
https://www.youtube.com/watch?v=kQkfwPNtAl8  
https://www.youtube.com/watch?v=sU7HHDDBASo  
 
Muu neuvontamateriaali kuivakäymälöistä: https://www.huussi.net/toimintamme/hankkeet-
nyt/jatevesineuvonta-kuivakaymala-jatevesiratkaisuna/materiaalit-ja-oppaat/  
 
Lisätietoja: 
projektiasiantuntija Susanna Pakula +358 45 875 3576, susanna.pakula@huussi.net  
 
 * Käymäläseura Huussi ry (KSH ry.) on ekologisen kuivasanitaation ja kuivakäymälöiden asiantuntijajärjestö. KSH ry. on 
vuonna 2002 perustettu kansalaisjärjestö, jonka toimipaikkana on Tampere ja toimialueena koko maailma. Yhdistyksellä on 
jäseniä noin 450. Käymäläseura Huussi ry:n visio on tehdä kuivakäymälöistä kestävän kehityksen keskeinen osa, jotta myös 
tulevat sukupolvet voisivat nauttia puhtaasta vedestä ja terveellisestä ympäristöstä. Tavoitteena on edistää 
kuivakäymälöiden käyttöä tiedottamalla, tutkimalla, neuvomalla, antamalla lausuntoja ja pitämällä esitelmiä. www.huussi.net   
**Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta 2019 – Kuivakäymälä jätevesiratkaisuna – hanke. Neuvontahankkeen 
tavoitteena on tarjota haja-asutuksen asukkaille tietoa kuivakäymälöistä ja harmaiden vesien erilliskäsittelystä yhtenä 
varteenotettavana vaihtoehtona jätevesien käsittelyyn haja-asutusalueella. Neuvonta toteutetaan valtakunnallisena puhelin-, 
internet- ja sähköpostineuvontana, järjestämällä ja osallistumalla muiden järjestämiin yleisötilaisuuksiin, pitämällä luentoja 
kuivakäymälöistä sekä jakamalla materiaalipaketteja tapahtumissa ja muille yhteistyökumppaneille. 
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