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TRENDIKÄS SISÄKUIVAKÄYMÄLÄ TAI TUUNATTU MÖKKIHUUSSI – huussikauden 

uudet tuulet esillä kevätmessuilla  

 

Käymäläseura Huussi ry* yritysjäsenineen on jälleen vahvasti esillä Kevätmessuilla 
(http://kevatmessut.messukeskus.com/). Torstaista sunnuntaihin (6-9.4.2017) 
HUUSSIKORTTELISSA osastolla 7 E100 voit nähdä lähes kaikki Suomen markkinoilla olevat 
kuivakäymälät ja tutustua erilaisiin harmaan veden käsittelyratkaisuihin. Korttelissa esitellään 
erilaisia käymäläratkaisuja niin sisälle kuin ulos, pieneen ja isoon käyttöön. Lisäksi esillä on 
mm. erilaisia kuivikkeita ja käsienpesu-annostelijoita. Yhdistyksen osastolla saa tietoa ja 
neuvoa kuivakäymälän valinnasta, käytöstä ja ravinteiden kierrätyksestä niin pysyvään 
asutukseen kuin mökkikohteisiin.  
 
Kuivakäymälällä voittavat sekä asukas että luonto!  
 
Kuivakäymälä on ravinnekierron kannalta suorastaan vuosisadan keksintö. Vettä säästyy ja 
kaivovesiä ja rantoja saastuttavat käymäläjätevedet jäävät historiaan. Sen sijaan tuotosten 
arvokkaan ravinteet saadaan takaisin kiertoon omassa mökki- tai kotipuutarhassa. Jokaiseen 
kohteeseen, vanhaan tai uuteen löytyy sopiva malli. Kuivakäymälällä ja harmaiden vesien 
käsittelyllä pääsee 3.4.2017 voimaan tulleen haja-asutuksen jätevesiasetuksen tavoitteisiin eli 
se on myös taloudellisesti merkittävä säästö. Ranta- ja pohjavesialueita koskevat 
parannustoimenpiteet tulee toteuttaa 31.10.2019 mennessä, joten kuivakäymälä kannattaa 
hankkia jo nyt! Asianmukaisen kuivakäymälän omaavat ja kantoveden varassa olevat 
kiinteistöt ovat vapautettuja järjestelmien uusimisesta kokonaan.  
  
Tietoiskut päivittäin torstaista sunnuntaihin  
Yhdistys pitää päivittäin klo 15 LYKKYÄ PYTYLLE – valitse kuivakäymälä -tietoiskun 
Pohjantähti-lavalla.  
 
Tervetuloa messuille tutustumaan tulevaisuuden teknologiaan!  
 
Kuvia saatavissa osoitteessa: http://www.huussi.net/media/galleria/ 
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Lisätietoa:  

 

Karoliina Tuukkanen, puhelin: 045 875 3576 tai  

 

Sari Huuhtanen, puhelin: 045 356 4099, sari.huuhtanen@huussi.net 

 

Yritysjäsenistämme Kevätmessuilla mukana: 

 

Huussikortteli (7 E 100) 

  

• Ekolet Oy  

• DT-keskus Kuivakäymälä 

• Ecoteco 

• Kekkilä Oy 

• Andy Handy 

• Suomen Biokiertotaloustuote Oy 

 

Lisäksi: 

• Biolan Oy (osasto 6c88) 

• Jätevesiliike Vestelli Oy (osasto 7d100) 

 

 

 

* 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 500. 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 projekteilla, tiedottamalla, tutkimalla, neuvomalla, antamalla lausuntoja 

ja pitämällä esitelmiä. Lisää tietoa yhdistyksestä: www.huussi.net 
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