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Kysely: Kuivakäymälä voi olla tulevaisuuden kaupunkikäymälä (5.6.2018)
Kuivakäymälöitä on perinteisesti ollut mökeillä, mutta Biolanin ja
Kierrätyskeskuksen tuore kysely paljastaa, että kuivakäymälöitä halutaan myös
kaupunkiin. 79 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kuivakäymälät voisivat
yleistyä yleisökäymälöinä.
Moni mieltää kuivakäymälän mökkikäymäläksi. Kyselyyn vastanneista 92 prosenttia
on sitä mieltä, että kuivakäymälä sopii mökille. Lähes kolme neljästä ottaisi
kuivakäymälän festareille ja joka toinen myös omaan kotiinsa. Kyselyn mukaan 76
prosenttia pitää kuivakäymälää kaupunkiin sopivana.
‒ Kyselyn tuloksissa erityisen ilahduttavaa on, että 79 prosenttia vastaajista toivoo
kuivakäymälöiden lisääntyvän yleisökäymälöinä ja lähes yhtä iso osa vastaajista on
sitä mieltä, että kuivakäymälä sopii myös kaupunkiin. Tämä viestii selvästi
kuivakäymälämyönteisyyden kasvusta, iloitsee Biolanin tuotekehitysjohtaja
Hannamaija Fontell.
Epäsiisteys ja kakan näkeminen inhottaa
Kyselyn mukaan 83 prosenttia kokee kuivakäymälässä asioinnin miellyttäväksi tai
melko miellyttäväksi. Kuivakäymälöiden hajua ei enää pelätä, mutta
kuivakäymälöiden käytössä mietityttävät epäsiisteys ja toisten kakan näkeminen.
‒ Samat epäsiisteyspelot koskevat kaikkia käymälöitä. Eipä vesivessassakaan ole
mukava käydä, jos edellinen kävijä on kastellut istuinrenkaan ja lattian.
Kuivakäymälöissä jätökset peitetään kuivikkeella ja jos jokainen kävijä muistaa sen
tehdä, ei edellisen kävijän jätöksiä tarvitse ihmetellä. Kuivakäymälät poikkeavatkin
oleellisesti kemiallisista käymälöistä, joissa kaikkien kävijöiden jätökset lilluvat
kemikaaliliuoksessa, pohtii Biolanin Hannamaija Fontell.
Kuivakäymälä on ekologinen
Kuivakäymälällä on monia etuja vesivesaan verrattuna. Vastaajat ovat lähes
yksimielisiä siitä, että kuivakäymälä säästää vettä. Tätä mieltä on 94 prosenttia
vastaajista. Lähes yhtä moni näkee kuivakäymälän etuna sen mahdollistaman
paikallisen ravinnekierron.

‒ Luonnonvarojen entistä tehokkaampi kierrätys on jo lähitulevaisuudessa
välttämätöntä. Tämä koskee myös ravinteiden kierrätystä eli esimerkiksi virtsan
sisältämää fosforia ja typpeä, jotka ovat keskeisiä ruoantuotannossa lannoitearvonsa
takia. Kuivakäymälästä ravinteet saadaan paikallisesti ja vesivessaa helpommin
hyötykäyttöön. Ravinteiden paikka on pellossa ja puutarhassa eikä pilaamassa
Itämerta ja muita vesistöjä, kertoo Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen
kehityspäällikkö Pia Engström.
Julkinen kuivakäymälä kerää kiitosta
Biolan ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ovat testanneet vuoden ajan
asiakkaille tarkoitettua ulkokuivakäymälää Suomenojan kierrätysmyymälän
yhteydessä. Kaunis ja hyvin hoidettu ulkohuussi istuu mainiosti urbaanin ja siistin
myymälän terassille. Palaute asiakkailta ja henkilökunnalta on ollut todella
positiivista.
‒ Biolan on edelläkävijä nykyaikaisten kuivakäymälöiden kehittämisessä
yksityishenkilöiden käyttöön. Luonteva jatko kehittää ekologinen
kuivakäymälävaihtoehto myös yleisökäyttöön. Yhteistyössä Kierrätyskeskuksen
kanssa toteutettavien kokeilujen kautta saamme tarpeellista tietoa ratkaisujen
toimivuudesta. Yhteinen tavoitteemme on kohottaa kuivakäymäläkulttuurin imagoa
ja laajentaa kuivakäymälöiden käyttökohteita, kertoo Biolanin Hannamaija Fontell.
Biolanin ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen yhteinen kuluttajakysely
toteutettiin sähköisesti toukokuussa 2018 ja siihen vastasi 927 suomalaista.
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Kuivakäymälä sopii myös julkiseen käyttöön
Espoon Suomenojalle rakennettiin viime kesänä kuivakäymälä asiakaskäyttöön.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus ja Biolan haluavat herättää ihmiset
huomaamaan ravinnekierron tärkeyden ja kuivakäymälöiden roolin osana sitä.
Palaute kuivakäymälästä on ollut rohkaisevaa.
Kestävän elämäntavan ratkaisuja
Kuivakäymälä rakennettiin Suomenojan kaupalle aivan kaupan sisäänkäynnin lähelle,
paraatipaikalle. ”Haluamme ilahduttaa asiakkaitamme ja henkilökuntaamme
kauniilla ja nostalgisella kuivakäymälällä sekä testata ihan käytännössä, miten huussi
sopii kaupunkiin ja asiakaskäyttöön”, kertoo Kierrätyskeskuksen kestävän
elämäntavan ja kiertotalouden johtaja Katja Viberg.
Kierrätyskeskus on pitkään kouluttanut ja kannustanut pääkaupunkiseutulaisia
kompostoimaan perinteisesti ulkona, mutta myös sisällä tunkiolierojen avustuksella.
Tänä vuonna uutuutena on päiväkodeissa toteutettava kaupunkiviljelyn ohjelma,
jossa yhdessä tekemällä opitaan, mistä ruoka tulee. ”Tähän kokonaisuuteen
kuivakäymälät sopivat varsin mainiosti. Haluamme olla herättämässä keskustelua
siitä, miten ravinnekierto tulee näkymään arjessa ja tavallisen kuluttajan elämässä”,
kertoo Kierrätyskeskuksen Katja Viberg.
Virtsaa pitää kerätä siellä, missä sitä syntyy eli kaupungeissa. Erotteleva kuivakäymä
lä ei saakaan olla vain haja-alueen asukkaiden etuoikeus. Biolan lähti
tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontellin mukaan mielellään mukaan
asiakaskuivakäymälän kokeiluun: ”Biolania ja Kierrätyskeskusta yhdistää yhteinen
tavoite lisätä virtsan lannoitekäyttöä ja vähentää ravinteiden päätymisestä
vesistöihin. Meille on tärkeää ymmärtää, millä ehdoin kuluttajat ovat valmiit
hyväksymään kuivakäymälän arkeensa.”

Käymälälaitteeksi valittiin yleisökäymäläksi suunniteltu Biolan Populett. Sitä
muokattiin niin, että eroteltu virtsa saadaan suoraan talteen kuution vetoiseen
säiliöön. Säiliöön asennettiin hana, jotta virtsaa on helppo ottaa lannoitekäyttöön.
“Olemme Biolanilla pohtineet erilaisia uusia kuivikeratkaisuja ja kuunnelleet
asiakkaiden toiveita. Yhteistyö Suomenojalla antoi meille mahdollisuuden testata
uudenlaista kuiviketta myös yleisökäymälässä”, kertoo Biolanin Hannamaija Fontell.
Tämähän on viihtyisä, eikä kulu vettä!
Suomenojan asiakaskuivakäymälä on ollut käytössä puolisen vuotta, ja sekä
asiakkailta että henkilökunnalta saatu palaute on ollut todella positiivista, kertoo
Suomenojan myymäläpäällikkö Päivi Vartiainen. Ensi kesänä kuivakäymälä ja
kaupunkiviljelylaatikot saavat kaupan terassille seurakseen pihakatoksen, joten piha
tulee entistä paremmin käyttöön. Kun asiakkailta viime syksynä kysyttiin, miksi he
valitsivat kuivakäymälän sisävessan sijaan, yksi asiakkaista tiivisti asian näin: ”Nyt
jätökseni voidaan hyödyntää ja kakkaani ja pissaani ei tarvitse huuhtoa
juomavedellä.”
Seuraava suuri kysymys onkin selvittää, mitä mahdollisuuksia ja velvollisuuksia liittyy
virtsan lannoitekäyttöön kaupunkialueella. Se ei ole aivan yksiselitteistä, mutta
ehdottomasti selvittämisen arvoinen asia. Pienet määrät virtsaa voidaan hyödyntää
Kierrätyskeskuksen omilla kaupunkiviljelykursseilla, mutta suuremman mitan
käytöstä puuttuu selkeä ohjeistus. Biolan ja Kierrätyskeskus toivovat, että
viranomaiskäytäntöihin saadaan selkeyttä: Kuka kunnissa osaa antaa vastauksia ja
luvan, kun yksityishenkilö haluaa pystyttää huussin omakotitalon tai rivitalon pihalle?
Tai kun yrittäjä haluaa tarjota asiakkailleen taajamassa tai kaupunkialueella kestävän
kehityksen mukaisen käymälän?
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