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Käymäläseura Huussi ry

Käymäläseura Huussi ry on 
vuonna 2002 perustettu kansa-
laisjärjestö, jonka toimipaikka 
on Tampere, mutta toimialuee-
na koko maailma. yhdistyksel-
lä on henkilö-, yritys- ja yhtei-
söjäseniä yhteensä noin 500.

Y
hdistyksen kunnianhimoinen 
visio on tehdä kuivakäymä-
löistä kestävän kehityksen 
keskeinen osa, jotta myös tu-

levat sukupolvet voisivat nauttia puh-
taasta vedestä ja terveellisestä ympä-
ristöstä. Haluamme, että sanitaatio 
kaikkialla toteutetaan ekologisesti, 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja kult-
tuurillisesti kestävästi, ja että ravin-
nekierto toteutuu. 

Teemme erilaisia ravinnekiertoa, kui-
vakäymälöiden käyttöä ja esimerkiksi 
kaupunkiviljelyä edistäviä hankkeita 
sekä kotimaassa että ulkomailla. An-
namme neuvontaa kuivakäymälöihin 
ja sanitaatioon liittyvissä kysymyksis-
sä, koulutamme ja osallistumme ta-
pahtumiin. Käymäläseura Huussi ry 
järjestää joka vuosi Helsingin messu-
keskuksessa OmaMökki -messuilla 
Huussikorttelin, jossa kävijät pääse-
vät tutustumaan yhdistyksen yritysjä-
senten tuotteisiin. Lisäksi yhdistys on 
järjestänyt vuodesta 2003 joka kol-
mas vuosi kansainvälisen kuivakäy-
mäläkonferenssin (International Dry 
Toilet Conference), joka kokoaa yh-
teen kansainväliset sanitaatio-alan 
asiantuntijat.

Lisätietoja toiminnasta:   
www.huussi.net

KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI RY
GLOBAL DRY TOILET ASSOCIATION OF FINLAND

Global Dry ToileT    
associaTion of finlanD

The Global Dry Toilet   
association of finland is a 
non-governmental organiza-
tion established in 2002.  
The association is based in 
Tampere but our area of oper-
ation covers the whole world. 
We have about 500 members, 
including company members 
and association members.

T
he association’s ambitious vi-
sion is to make dry toilets an 
essential part of sustainable 
development in order to en-

sure that future generations will also 
be able to enjoy clean water and a 
healthy environment. We want sani-
tation everywhere to be ecologically, 
socially, economically and culturally 
sustainable, and for a natural nutrient 
cycle to be fulfilled globally.

We implement projects related to the 
use of dry toilets, nutrient recycling 
and for example urban farming both 
in Finland and abroad. We give advice 
on matters related to dry toilets and 
sanitation, educate and participate in 
events. We also organize a Dry Toilet 
section in Own Cabin Fair in Helsin-
ki every year, where visitors can get 
to know different types of dry toilets 
and other products of the associa-
tion’s company members. In addition, 
the association organizes the Inter-
national Dry Toilet Conference in Tam-
pere every three years, which brings 
together international experts in the 
field of sanitation.

Käymäläseura Huussi ry:n HanKKeeT
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Käymäläseura Huussi ry:n HanKKeeT
yhdistyksellä on hankkeita sekä ko-
timaassa että ulkomailla. yhdistys on 
tehnyt kehitysyhteistyöhankkeita vuo-
desta 2006 ja toiminut tähän mennes-
sä neljässä maassa: sambiassa, swazi-
maassa, Tansaniassa ja Ghanassa. 

M
onissa maissa käymälöiden puu-
te ja puutteelliset tiedot hygieni-
asta ovat edelleen valtava haaste 
ja huonosta sanitaatiosta aiheu-

tuu päivittäin mittavia terveys ja- ympäris-
töhaittoja. Annamme hankkeissamme mm. 
hygienia ja- sanitaatiokoulutusta, opastam-
me ja rakennamme kuivakäymälöitä sekä 
vesipisteitä ja kehitämme ravinnekiertoa 
kohdealueilla. Toimimme kehitysyhteistyö-
hankkeissamme yleensä köyhimmillä alu-
eilla muun muassa yhteistyössä koulujen 
kanssa ja tuemme käymälöiden rakenta-
mista ja käymälätuotosten lannoitekäyttöä 
sekä siihen liittyvää liiketoimintaa. Koulun 
käymälät ovat erittäin tärkeitä erityisesti tyt-
töjen koulunkäynnin edistämisessä. 

Kotimaan toiminnassa keskitymme jäte-
vesiratkaisujen ja ravinnekierron kehittämi-
seen kuivakäymäläteknologian avulla. Eri-
tyisesti virtsan lannoitekäytön edistäminen 
ja ravinnekierron tehostaminen myös taa-
jama-alueilla on uusimpien hankkeiden ta-
voitteena. Ihmiset tuottavat päivittäin huo-
mattavan määrän kasveille välttämättömiä 

ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, jotka 
tällä hetkellä huuhdellaan puhtaalla vedel-
lä jätevedenpuhdistamoille. Ravinteet kar-
kaavat osittain puhdistamoilta vesistöihin 
tai muuttuvat kasveille huonosti käyttökel-
poiseen muotoon. Yhdistys tarjoaa vaihto-
ehtoisia keinoja ihmistuotosten ravinteiden 
hyödyntämiseen ja ravinnekierron edistä-
miseen. 

Yhdistys on ollut mukana useissa ra-
vinnekierron edistämiseen liittyvissä hank-
keissa. Tavoitteena on ollut laatia malli ja 
kokeilla käytännössä laajamittaisen erillis-
kerätyn virtsan ja käymäläkompostin kerä-
yksen, käsittelyn ja hyötykäytön teknisiä to-
teutuksia, edistää erilliskerätyn virtsan ja 
käymäläkompostin tuotteistamista lannoi-
tevalmisteeksi, saada tietoa virtsan lannoi-
tekäytön pitkäaikaisvaikutuksista, vaikut-
taa myönteisesti asenneilmapiiriin, edistää 
ravinnekiertoa kaupunkiviljelyssä sekä ke-
hittää tapahtumasanitaatiota. Erilliskerä-
tyn virtsan lannoitekäyttöä tutkittiin kolmen 
vuoden ajan kahdella maatilalla. Tutkimuk-
sissa todettiin, että virtsa on lannoitetehol-
taan erittäin hyvä ja oikein käsiteltynä se 
on hygieeninen lannoite. Lääke- ja haitta-ai-
nejäämiä ei löytynyt maaperästä tai ohran 
jyvistä kasvukauden lopussa. Lisäksi virt-
san syntypaikkaerottelulla ja lannoitekäy-
töllä osoitettiin olevan selkeitä ympäristö-
hyötyjä.

Global Dry ToileT associaTion of 
finlanD ProJecTs

The association has projects both in Finland 
and abroad. We have been implementing 
developing aid projects since 2006 and so 
far worked in four countries: Zambia, Swazi-
land, Tanzania and Ghana. 

In many countries, the lack of toilets and 
inadequate hygiene knowledge remains 
an enormous challenge, and poor sanita-
tion causes health and environmental prob-
lems on a daily basis. In our projects we con-
centrate on hygiene training, build and give 
training on dry toilets, build water kiosks as 
well as focus on improving nutrient recycling 
in our project areas. We generally operate in 
the poorest regions and often in cooperation 
with schools. We support the construction 
of dry toilets, nutrient recycling from toilet 
output and develop business opportunities 
around the construction of dry toilets and 
the re-use of dry toilet output. School toilets 
are very important specially to ensure girls 
school attendance. 

Our projects in Finland focus on devel-
oping solutions for wastewater treatment 
and nutrient recycling through Dry Toilet (DT) 
technology. We promote the use of urine as 

fertilizer and develop more efficient ways to 
recycle human nutrients in the urban and ru-
ral areas. Every day people produce a signifi-
cant amount of nutrients essential to plants 
(such as nitrogen and phosphorus) which 
are currently flushed away with clean water 
to sewage treatment plants. 

Global Dry Toilet Association of Finland 
has been involved in many projects, which 
enhance nutrient recycling. The goal has 
been to develop a model and experiment in 
practice the technical implementations of 
large scale collection, treatment and use of 
source separated urine and dry toilet com-
post. Simultaneously, the promotion of the 
said urine and compost has been on going 
with a purpose to commercialise their ferti-
lise use. The projects have collected infor-
mation of the long term impacts of urine and 
the effect towards people’s attitudes has 
been positive. Other focus areas have been 
urban farming and sanitation at events. The 
fertiliser use of source separated urine was 
studied at two farms for three years. The re-
search showed that urine is a very efficient 
and, when used correctly, a hygienic ferti-
liser. No traces of pharmaceuticals or other 
harmful substances were found either in soil 
or in grains at the end of the growing sea-
son. In addition, the environmental bene-
fits of source separation and fertiliser use of 
urine were indisputable.
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KuivaKäymälä raTKaisuna 
 asumiseen ja möKille

KuiVaKäymälä

•  säästää puhdasta juomavettä
•  helpottaa jäteveden käsittelyä
•  on toimintavarma sähkökatkoista,   
 sääolosuhteista, kuivuudesta ja   
 jäätyneistä putkista huolimatta
•  kerää ravinteet talteen
•  ei saastuta pohjavesiä eikä vesistöjä.

Toimiva kuivakäymälä on hajuton. Se ei 
kärsi sähkökatkoksista tai putkien jäätymi-
sestä. Ravinteiden palautuminen turvalli-
sesti ravinnekiertoon suojelee lähiympä-
ristön järviä ja samalla ihmisten tuottamat 

ravinteet saadaan hyötykäyttöön. Kuivakäy-
mälän suosio mm. haja-asutusalueella on 
viime vuosina noussut tasaisesti myös ym-
pärivuotisessa käytössä. 

Kuivakäymälät ovat kehittyneet huimas-
ti vuosien varrella. Tähän esitteeseen on 
koottu eri laitevalmistajien tuotteita sekä 
kuivakäymälöiden että harmaiden vesien 
puhdistuksen osalta. Valikoimasta löytyy 
malleja erilaisiin käyttötarkoituksiin tilas-
ta ja tarpeesta riippuen. Nykyaikaista kui-
vakäymälää on helppo ja miellyttävä käyt-
tää ja samalla saa kasvuvoimaa puutarhaan 
kaupan päälle!

Dry ToileT as a soluTion

Usually we realize the importance of a func-
tioning toilet when there is none to be 
found in the time of need. A functioning toi-
let is one of the basic human needs. It is 
not necessary to spend litres of valuable 
drinking water to have modern and hygienic 
toilet facilities. Dry toilet technology offers 
a variety of choices from summer cottages 
to stylish bathrooms.

Dry ToileT

•  saves pure drinking water
•  makes wastewater management easier

Käymälän merkityksen huomaa usein 
vasta siinä vaiheessa, kun sellaista ei 
ole hädän hetkellä saatavilla. Toimiva 
käymälä kuuluu ihmisen perustarpei-
siin. moderni ja hygieeninen käymälä 
ei tarvitse vettä. Kuivakäymälätekno-
logioista (DT-teknologia) löytyy vaih-
toehtoja kaikkiin tarpeisiin.

2

1

3

4

5
6

7

1.  Ilmanvaihto/Ventilation
2.  Imuri/Extractor
3.  Kanavapuhallin  vaihtoehtona imurille/
 Channel fan instead of extractor
4.  Puhallin käymälälaitteessa/ Fan in the toilet device
5.  Kompostori/Composter
6.  Pesuvedet/Grey Water
7.  Suotoneste/Leachate
8.  Eroteltu virtsa/Source separated urine

Katso myös Sisäkuivakäymälän ABC -hankintaopas sivuiltamme www.huussi.net 
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•  works in all conditions, including power  
 cuts, droughts and frozen water pipes
•  collects the nutrients, thus protecting  
 the water systems and enhancing   
 nutrient recycling
•  does not pollute the ground water   
 reservoirs.

Dry toilet is not affected by water shortag-
es or frozen pipes. When correctly installed 
and functioning, a dry toilet is more odour-
less than a water closet due to the clever 
ventilation system. The nutrients are safely 
returned to the natural nutrient cycle with-
out causing eutrophication of local waters. 

Finland, “the land of a thousand lakes”, 
has a long tradition in the use of dry toilets. 
Dry toilets have developed rapidly from the 
early days of outhouses. There are many 
models, each suited for a specific place and 
use. Modern dry toilets are easy to main-
tain and comfortable to use and are also 
cost effective. There are models for both 
permanent residency and summer cottag-
es, which are introduced in more detail in 
this brochure.

Kootut ohjeet ja vinkit
instructions

ennen laitteen hankintaa
Kuten kaikessa rakentamisessa, hyvä suunnittelu on en-
siarvoisen tärkeää. Käyttäjämäärä ja käyntitiheys vai-
kuttavat laitteen valintaan. Jo ennen laitteen hankki-
mista kannattaa miettiä, minkälaista käyttöä laitteella 
tulee olemaan, minkälaiseen tilaan se asennetaan ja 
miten käymälätuotoksia on mahdollista käsitellä omal-
la tontilla.

Tarpeeksi tilaa 
Tilan tarve vaihtelee käymälälaitteen mukaan. Jos talo 
on vasta rakenteilla, on laitteen valinta hyvä tehdä en-
sin. Mikäli käymälätila on jo olemassa, tulee laite vali-
ta käytettävissä olevan tilan mukaan. Muista ottaa huo-
mioon laitekohtaiset vaatimukset, kuten mahdollisten 
säiliöiden tilantarve ja ilmanvaihtoputkien läpiviennit. 
Laitteen lisäksi on varattava tarpeeksi tilaa käymälän 
huoltoa ja tyhjennystä varten. Myös itse käymälässä asi-
ointi on mukavampaa, jos tilaa on tarpeeksi. Muista ot-
taa huomioon myös käsienpesun mahdollisuus. 

ilmanvaihto kuntoon 
Toimiva ilmanvaihto pitää käymälätilan hajuttomana ja 
edistää laitteen toimintaa. Käymälän ilmanvaihtoputki 
tulee asentaa mahdollisimman suorana katolle ja kylmi-
en tilojen osalta ilmanvaihtoputket on eristettävä. Ilman 
kulkua voi tehostaa joko sähköisen tai huipulle asennet-
tavan tuulettimen avulla.

Kuivikkeella hajut haltuun
Kuivikkeella tarkoitetaan ainetta, jota lisätään useim-
piin kuivakäymälälaitteisiin kompostoitumisprosessin 
tehostamiseksi. Yleensä laitteen valmistajat suosittele-
vat käyttämään tiettyä kuiviketta. Valmistajilla on myös 
suositukset kuivikkeen lisäysmäärästä ja -tiheydestä. 
Suosituksia on hyvä noudattaa parhaan lopputuloksen 
saamiseksi. Kuivikkeen tarkoitus on ehkäistä epämiel-
lyttäviä hajuja sekä kuohkeuttaa massaa. Itse tehdyis-
tä kuivikkeista parhaiten toimii turpeen ja puuhakkeen 
seos, jossa on noin 50 % haketta ja 50 % turvetta. Turve 
imee tehokkaasti nesteitä ja hake luo ilmatilaa. Käytet-
tävän turpeen tulee ehdottomasti olla lannoittamatonta 
ja kalkitsematonta raakaturvetta.

Kuivakäymälän huolto
Siistissä käymälässä on mukava asioida. Muista ottaa 
huomioon, että osa laitteista ei kestä suurta vesimää-
rää. Viikkosiivouksessa käymäläistuimen ulkopinnat 
pyyhitään kostealla liinalla. Noudata puhdistuksessa lai-
tevalmistajan ohjeita. Laitteen tyhjennystiheys riippuu 
mm. säiliön koosta ja käyttäjämäärästä. Huoltotoimen-
piteiden yhteydessä on hyvä tarkistaa laitteesta riippu-
en mm. ilmanvaihtoputket, virtsaletkut ja muut laitteen 
toimintaan liittyvät osat. 

Kasvuvoimaa käymälätuotoksista
Ihminen tuottaa vuodessa noin 500 litraa virtsaa ja 50 
kg ulostetta. Käymälätuotos sisältää paljon ravintei-
ta, joita voi hyvin käyttää omassa puutarhassa. Suurin 
osa ravinteista on virtsassa. Käymäläistuimessa eroteltu 
puhdas virtsa on erinomaista lannoitetta ja sitä voi käyt-
tää omalla tontilla jo noin kuukauden säilyttämisen jäl-
keen sopivassa suhteessa laimennettuna (esim. 1:3). 
ulosteen läpi suotunut virtsa (suotoneste) taas sisältää 
ulostebakteereja ja sitä pitää säilyttää vähintään vuo-
si ennen käyttöä. Kompostoidusta käymälätuotoksesta 
saadaan erinomaista maanparannusainetta. Käymälä-
tuotosta kannattaa kompostoida vähintään vuoden ajan 
ennen käyttöä. Valmis komposti voidaan levittää pensai-
den juurelle tai sekoittaa kasvualustaan. 

Tarkempia ohjeita löydät osoitteesta     
www.huussi.net 

before selecting your dry toilet
As in all construction, good planning is the key.   
The number of users and the frequency of use affect the 
choice of the dry toilet model.  Already before acquiring 
the equipment one should consider how much it will be 
used, what kind of space it will be installed in and how 
the toilet output can be treated on site. 

enough space
Space requirements will vary according to the toilet mo-
del. If the house is still under construction, it is best to 
choose the device first. If you will install the toilet in an 
existing place, choose your device according to the spa-
ce available. Be sure to take into consideration any toi-
let-specific requirements, such as potential need for 
containers and ventilation pipes. Also reserve enough 
space for maintenance and emptying of the toilet and do 
not forget the hand washing facilities.

Ventilation 
Adequate ventilation keeps the toilet odourless and en-
sures that the toilet functions properly. The toilet’s ven-
tilation pipe should be installed as straight as possible 
and should lead directly to the roof.  Airflow can be en-
hanced for example with an electric fan.

bulking material reduces odours
Bulking material is the substance which is added to 
most dry toilet models to improve the composting pro-
cess. Generally, device manufacturers recommend the 
use of a specific bulking material and it is advised to fol-
low the recommendations in order to obtain the best re-
sult. The use of bulking material also helps to prevent 
unpleasant odours and aerates the toilet compost.  The 
best mixture for self-made bulking material is peat and 
wood chips, with about 50% wood chips and 50% peat. 
Peat effectively absorbs liquids and wood chips inc-
rease the aeration. Only use raw peat that is not fertili-
zed or calcified.

maintenance of dry toilets
A clean toilet is more comfortable to use. Please remem-
ber that some toilet models do not withstand the use 
of water. During weekly cleaning wipe the seat with a 
damp cloth. Follow the manufacturer’s instructions for 
cleaning the device. The emptying frequency of the toi-
let depends on the size of the container and the number 
of users. During maintenance please also check the ven-
tilation pipes, urine tubes and other components asso-
ciated with the operation of the toilet.

Growth power from dry toilet
The human being produces about 500 liters of urine 
and 50kg of faeces annually. Toilet output is high in nut-
rients, most of which can be found in urine. Clean urine 
from a urine diverting toilet is an excellent fertilizer that 
can be used in the garden after one month’s storage (di-
lution ratio c.a. 1:3). The leachate is urine that has gone 
through the faecal material. It contains faecal bacteria, 
and it must be stored for at least one year prior to use. 
Also the toilet output should be composted at least one 
year prior to use. The toilet compost is an excellent soil 
conditioner.

For further information visit:  
www.huussi.net
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Tuuletus-
putki

WC Keittiö

Pesuvesien KäsiTTelyjärjesTelmä 
valiTaan TarPeen muKaan

Toimiva jätevesienkäsittely lisää asumismukavuutta ja 
kiinteistön arvoa sekä pitää lähiympäristön puhtaana. 
Pesuvesienkäsittelyn perusratkaisut ovat puhdistaa pe-
suvedet maaperässä tai tehdasvalmisteisessa suodatin-
laitteessa.

J
ätevesijärjestelmä suunnitellaan aina kokonaisuutena veden 
käyttöpisteistä järjestelmän purkupaikalle asti. Kuivakäymä-
lällisellä kiinteistöllä suunniteltavaksi tulee paitsi pesuve-
sien käsittely myös kuivakäymälästä mahdollisesti tulevien 

nesteiden käsittely. Jos nesteet halutaan johtaa pesuvesien kä-
sittelyjärjestelmään, tulee nesteiden sisältämät ravinteet ja hy-
gieeninen kuormitus huomioida järjestelmän suunnittelussa ja 
mitoituksessa. Ammattitaitoinen suunnittelija auttaa löytämään 
kiinteistölle sopivimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun. 

Kuivakäymälällisillä kesämökeillä pesuvesien käsittely on 
yleensä yksinkertaista. Jos vesiä tulee vain muutama ämpärilli-
nen, riittää niiden maahan imeyttämiseen esimerkiksi kivillä täy-
tetty kuoppa tai kaivonrenkaista tehty pohjaton imeytyskaivo. 
Tarvittaessa imeytyspinta-alaa voidaan lisätä imeytysputkella 
kaivon perässä. Suoraan vesistöön vähäisetkään pesuvesimää-
rät eivät saa valua, vaan ne pitää imeyttää maahan.

Kun vedenkäyttö on suurempaa ja kiinteistöllä on esimer-
kiksi suihku ja tiski- tai pyykkikone, tarvitaan pesuvesille tehok-
kaampaa puhdistusta. Kaksiosainen saostussäiliö ja imeytys-
kenttä on usein toimiva ratkaisu. Mikäli maaperän imeytyskyky 
on huono, voidaan kentän pohjalle lisätä kokoomaputket, jolloin 
imeytyskentästä tulee maasuodattamo. Pesuveden lika-aineet 
puhdistuvat maaperässä mikrobien hajotustyön tuloksena. Maa-
peräkäsittelyn sijaan pesuvedet voidaan puhdistaa myös eri-
tyisissä pesuvesien suodatinlaitteissa. Niissä mikrobiologinen 
puhdistuminen tapahtuu suodinmateriaalin pinnalla. Suodinma-
teriaali tuleekin vaihtaa tai huoltaa säännöllisesti laitevalmista-
jan ohjeiden mukaisesti.

Ympäristöasiantuntija Satu Heino KVVY ry

Grey WaTer TreaTmenT sysTem     
cHosen baseD on neeDs

Functioning wastewater treatment increases the comfort of living 
and the value of the property as well as keeps the environment 
clean. The basic solutions for grey water treatment are to filter the 
water through a soil filtration field or a factory manufactured filter-
ing device. Choosing the system depends on the amount and the 
quality of the waste as well as the characteristics the property.  
A professional planner will help to find the most suitable and cost 
efficient solution for the property.

Lisätietoa jätevesien kiinteistökohtaisesta käsittelystä löydät 
osoitteesta kvvy.fi/jatevesi

KoKemäenJoen VesisTön VesiensuoJeluyHDisTys ry
Patamäenkatu 24, PL 265, 33101 Tampere • www.kvvy.fi

Perusratkaisu kiinteistön kaikkien jätevesien maaperäkäsittelyyn on 
maasuodattamo. WC:n vaihtaminen kuivakäymäläksi vähentää jäteve-
den puhdistustarvetta merkittävästi, jolloin kentän kokoa ja rakennetta 
voidaan keventää ja näin säästää kustannuksissa. Lisäksi arvokkaat ra-
vinteet saadaan kuivakäymälästä käyttöön omalle tontille.

Kurkkaa kaivoon!

Selvitä kaivo-
veden laatu

KVVY Tutkimus Oy

kauppa.kvvy.fiTilaa kaivovesipullot
verkkokaupastamme

kvvy.fi
KVVY Tutkimus Oy
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Turvallinen ja asianmukainen sanitaatio on keskeinen tekijä vesihuollossa ja 
terveyden edistämisessä. noin 4,5 miljardia ihmistä maailmassa on yhä vail-
la turvallista sanitaatiota. ongelmana ei pelkästään asianmukaisten käymälöi-
den puute, vaan myös vajavainen jätevesien käsittely, jonka myötä vesistöihin 
päätyy taudinaiheuttajia, rehevöittäviä ravinteita, mikromuoveja, lääkeaineita 
ja muita haitallisia aineita. maailmanlaajuisesti 80 prosenttia jätevesistä johde-
taan vesistöihin käsittelemättä tai puutteellisesti käsiteltynä.

Kestävän kehityksen tavoite 6

V
esi ja sanitaatiotavoitteen (SDG6) 
tavoitteena on varmistaa veden 
saanti ja kestävä käyttö sekä sani-
taatio kaikille vuoteen 2030 men-

nessä. Tavoite 6 liittyy keskeisesti myös 
muihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, 
kuten nälän poistamiseen ja sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon. Investoinnit veteen ja 
sanitaatioon satsatut rahat maksavat itsen-
sä takaisin moninkertaisesti muun muas-
sa vähentyneinä terveydenhuoltokuluina. 
Tehostamalla ravinteiden talteenottoa saa-
daan vesistöjen tilaa parannettua ja ruoka-
turvan kannalta tärkeät ravinteet hyödyn-
nettyä.

Käymäläseura Huussi ry kokosi osa-
na ”Vedellä ja sanitaatiolla kestävää kehi-
tystä” -hankettaan vuoden 2018 raporttiin 
SDG6:tta käsittelevän osion, jossa käsi-
teltiin tavoitteen globaali, kansallinen ja 
paikallinen tilanne. Raportissa annetuista 
suosituksista yksi on jo toteutunut eli uusi 
Suomen kansainvälinen vesialan strategia 
on julkaistu elokuussa 2018. Lue lisää: 

Kansalaisjärjestöjen seurantaraportti 2018
suomen vesialan kansainvälinen strategia

susTainable DeVeloPmenT Goal 6: 
clean WaTer anD saniTaTion

Safe and appropriate sanitation is a cen-
tral factor in water supply and wastewater 
management, as well as in health promo-
tion. Approximately 4,5 billion people in 
the world are still lacking safe sanitation, 
but also defective wastewater management 
that allows infectious diseases, micro-plas-
tics, remnants of medicines, and nutrients 
causing eutrophication to enter the water 
system. On a global scale, 80 % of waste-
water is conducted to water systems un-
treated or with insufficient treatment.

Sustainable development goal 6 tar-
get on ensuring availability and sustaina-
ble management of water and sanitation for 
all by 2030. Goal 6 crucially related to oth-
er sustainable development goals, such as 
ending hunger and achieving gender equal-
ity. Investments in water and sanitation are 
recoupered many times over as reduced 
costs in health care. Efficient recovery of 
nutrients improves the condition of water 
systems and enables the utilisation of nu-
trients important for food security.

Global Dry Toilet Association of Finland 
collected a section of SDG 6 theme for a re-
port in project ”Vedellä ja sanitaatiolla kes-
tävää kehitystä” in 2018 where global, na-
tional and local situation of the target were 
discussed. One of the given recommenda-
tions was accomplished, the Finnish Water 
Way – Finland’s international water strate-
gy was published in August 2018.   
Read more: 

a follow-up report by csos 2018
finland’s international water strategy
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anDyHanDy
www.andyhandy.fi

Tee se iTse KäsiPesulaiTe

Joka huussin ”must”.
Asenna itse AndyHandy annostelija astian
pohjaan ja saat kätevän käsipesulaitteen.
Tarvitset vain Ø14mm reiän astian pohjaan. 
Napauta kämmenselällä annostelijan tap-
pia ylös ja saat pienen annoksen vettä. Ve-
den tulo loppuu automaattisesti itsestään. 
Myydään myös kokonaisuuksina:
rei’itetty ämpäri + kansi + annostelija.

Diy a HanD WasHinG ”auTomaT”

The real must accessory for a dry toilet.
Assembling the AndyHandy dose is
simple. You will need only a hole of Ø14 
mm in the bottom of the container.
Lift the tap of the AndyHandy dose up-
wards with the back of your hand and you
will get a small amount of water. The dush 
will end automatically after a while.
You can also buy a complete set: a bucket
with ready made a hole + cover + dose.

–käsipesulaitteessa on ideaa!

75 mm

45 mm

liiTy jäseneKsi 
Tai laHjOiTa 

– pienikin auttaa isosti!

Jäsenet ovat toimintamme perusta. 
liittymällä jäseneksemme vaikutat 

suoraan toimintamahdollisuuksiimme, 
olipa kysymys hankkeiden 

toteuttamisesta, yhdistyksen 
tarjoamasta ilmaisesta neuvonnasta 
tai tekemästämme vaikutustyöstä. 

Te teette siitä 
mahdollisen tuellanne!

Jäsenenä pysyt ajan tasalla ekologisen 
sanitaation, kuivakäymäläteknologian 

sekä ravinnekierron uusimmista käänteistä 
sekä saat alennusta retkistämme ja mm. 
OmaMökki –messujen sisäänpääsyistä. 

Voit liittyä Käymäläseura Huussi 
ry:n henkilöjäseneksi (vuonna 2019 

henkilöjäsen 30 €, opiskelijajäsen 15 
€ ja perhejäsen 50 €), yritysjäsen (200 
€/300 €/600 €) tai yhteisöjäseneksi 
(50 €). Jäsenyyden voit ostaa helposti 

Huussin verkkokaupasta (www.huussi.net/
kauppa) tai täyttämällä jäsenlomakkeen 

nettisivuillamme www.huussi.net.

 Asioi huussikaupassa:   
www.huussi.net/kauppa

Löydä huussikaupasta 
kannatustuotteemme ja alan kirjallisuus 

tai osta aineeton lahja sille, joka ei 
enää tarvitse yhtäkään kynttilänjalkaa! 
Aineettomien lahjojen sähköisen kortin 

voit ladata ja tulostaa milloin vain.

join our association 
or donate – 

every little helps!
Be a part of the work we do and help us 
strengthen the project, consultation and 

education work we do in Finland and 
abroad. If you are not a Finnish citizen you 
can join us as a supporting member (30 €) 

from our www-pages www.huussi.net.

You can also buy our products and gifts 
that make a difference from our store at 

www.huussi.net/kauppa.

KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI RY
GLOBAL DRY TOILET ASSOCIATION OF FINLAND
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anDyHanDy

biolan simPleTT

Biolan Simplett on pieni, helppohoitoinen 
ja siisti kuivakäymälä. Simplett erottelee 
virtsan kiinteästä jätteestä jo istuinosassa. 
Kiinteälle jätteelle laitteessa on erillinen si-
säastia. Sisäastiassa on tukevat kantosan-
gat ja kansi, joten käymälän tyhjentäminen 
on helppoa ja kevyttä. Simplett asennetaan 
suoraan lattian päälle ja se soveltuu sijoi-
tettavaksi sekä ulkokäymäläksi että asuin-
tilojen yhteyteen. Käymälä ei vaadi toi-
miakseen vesi- eikä sähköliitäntää, vain 
kuivikkeen käyttö riittää.

biolan simPleTT

Biolan Simplett is a small, easy-care and 
neat dry toilet. Simplett separates the 
urine from the solid waste. This separation 
takes place inside the unit. There is a sep-
arate container for the dry waste. The con-
tainer has sturdy carrying handles and a 
lid, so emptying is easy and light. You can 
install the Simplett onto an existing floor, 
and it can be installed as an outside toilet 
or in living spaces. The toilet does not re-
quire water or an electrical supply for oper-
ation as the litter alone will be sufficient.

Tekniset tiedot/Technical information

• Sisäastian tilavuus/
 Container volume 20 l
• Syvyys/Depth 64 cm
• Leveys/Width 44 cm
• Korkeus/Height 56 cm
• Paino/Weight 30 kg
• Sähkönkulutus/vrk/Power usage/day
 keskimärin/on average 0,73 kWh/vrk
• Jännite/Voltage 230 V
• Sulake/Fuse 4A
• Teho/Capacity 45 W

biolan KomPosTiKäymäläeco

Biolan Kompostikäymälä on hajuton, siis-
ti ja ympäristöystävällinen kuivakäymälä. 
Laite voidaan asentaa vanhaan ulkokäymä-
lään. Biolan Kompostikäymälä sopii käytet-
täväksi myös retkeilymajoilla, taukotuvilla ja 
muissa yleisökohteissa. Tehokas ilmastointi 
pitää huonetilan hajuttomana ja haihdutuk-
sen ansiosta säiliön pohjalta kertyvän suo-
tonesteen määrä on vähäinen. Istuinosa ja 
lämpöeristetty kompostisäiliö ovat kestävää 
ja hygieenistä polyeteenimuovia. Istuimena 
Kompostikäymälässä on mukava, saranoi-
tu, helposti puhdistettava lämpöistuin. Hy-
vin lämpöeristetty säiliö tuottaa kompostia 
nopeasti ja sinne voi laittaa myös keittiöjät-
teet. Jälkikompostointi ei ole välttämätöntä. 
Tyhjennys tapahtuu siististi alaluukusta. Pa-
tentoitu ilmastointijärjestelmä. Käymälä ei 
vaadi toimiakseen vesi- eikä sähköliitäntää, 
vain kuivikkeen käyttö riittää. 

biolan comPosTinG ToileT

The Biolan Composting Toilet is 
well-suited for any place where 
the general cleanliness and emp-
tying of toilet facilities presents a 
problem. Due to the efficient com-
posting process, the period be-
tween emptying is long. Our pat-
ented air conditioning system 
ensures effective composting and 
also prevents the formation of 
odour. Owing to the evaporation 
and recovery systems used, liq-
uid build-up is minimal. Liquids 
are directed either to a canister lo-
cated in the ground or to a ground 
filter. The Biolan Composting Toi-
let is insulated with polyurethane 
throughout. It is easy to install and 
may also be easily situated within 
existing facilities.

Tekniset tiedot/
Technical information

• Sisäastian tilavuus/
 Container volume 28 l
• Syvyys/Depth 56 cm
• Leveys/Width 53 cm
• Korkeus/Height 52 cm
• Paino/Weight 8 kg

biolan iceleTT

Biolan Icelett on hajuton, siisti ja ympäris-
töystävällinen pakastava käymälä. Icelett 
asetetaan lattian päälle. Toiminta ei tarvit-
se vettä eikä viemäröintiä, sähkö riittää. 
Laitteen toimintaperiaatteena on jätteen 
pakastus. Laite jäähdyttää jätteen -15 as-
teiseksi, jolloin mikrobitoiminta pysähtyy. 
Lauhdutusilman muodostaman lämpölu-
kon vuoksi Iceletissa on miellyttävä asioida 
eikä istuminen tunnu kylmältä.

biolan iceleTT

The Biolan Icelett is an odourless, tidy and 
environmentally friendly toilet. The Icelett is 
placed on the floor. It requires neither wa-
ter nor connection to a sewer to operate – 
just electric power. The operating principle 
of the unit is to cool the waste down to -15 
degrees Celsius, at which temperature it be-
comes frozen and all microbial activity ceas-
es. Thanks to the heat lock formed by the 
condensing air, the Icelett is pleasant to sit 
on, and the seat does not feel cold.

Tekniset tiedot/
Technical information 

• Paino/Weight n. 24 kg
• Säiliön korkeus/
 Container height 97 cm
• Säiliön tilavuus/
 Container volume 200 l
• Pohjan ala/Under base 54 x 54 cm

www.biolan.fi



10

EKOLET KOMPOSTIKÄYMÄLÄT 

Ekoletin nelilokeroiset mallit ovat aidosti 
100% kompostoivia käymälöitä, sillä myös 
jälkikompostointi tapahtuu laitteessa. Ne 
eivät tarvitse kuiviketta käytön jälkeen, ei-
vät viemäröintiä tai nestekanistereiden 
tyhjentelyä. Suurin osa nesteestä haihtuu 
ja biologisesti puhdistunut loppuneste voi-
daan johtaa suoraan kasveille. Ulkomal-
lit eivät tarvitse edes sähköä ja soveltuvat 
siksi hyvin vapaa-ajan asunnoille. Ekolet 
kuivakäymälät ovat patentoidun ratkaisun-
sa ansiosta täysin hajuttomia ja toimivat 
hyvin myös vakituisessa ympärivuotisessa 
käytössä. Ekolet sisäkäymälällä voit kor-
vata tavallisen vesivessan. Yksilokeroinen 
Onni-malli vaatii jälkikompostoinnin. Tilaa 
Ekolet käymälä verkkokaupastamme ja toi-
mitamme sen juuri sinne minne haluat. 

EKOLET COMPOSTING TOILETS 
Ekolet four-compartment models trans-
form the waste to 100% fertilizing soil 
for plants since also the after-compost-
ing happens in the system. Toilets don’t 
need any additives, water, sewage or liq-
uid emptying. Outdoor models don’t need 
even electricity. Because of the patented 
solution, Ekolet toilets are odorless and 
suitable also for Africa and Asia. Although 
they are dry toilets, water can be used with 
them for cleaning in addition to toilet pa-
per. The single-compartment model Onni/
Happy_Loo requires after-composting.

www.ekolet.com
info@ekolet.com
p. 010 666 2690

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 700 l
• Säiliön korkeus/Height 95 cm
• Säiliön halkaisija/Diameter 117 cm

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 650 l
• Säiliön korkeus/Height 62 cm
• Säiliön halkaisija/Diameter 134 cm

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 2000 l
• Säiliön korkeus/Height 215 cm
• Säiliön halkaisija/Diameter 123 cm

Tekniset tiedot/Technical information

• Säiliön tilavuus/Container volume 350 l
• Säiliön korkeus/Height 96 cm
• Säiliön halkaisija/Diameter 73 cm

Ekolet OnniEkolet ULKO VU

Ekolet KOTI YVEkolet SISÄ VS

PARAS KUIVAKÄYMÄLÄ
HUOLETTOMAAN KESÄÄN

Hajuton, helppo, varma
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www.pikkuvihrea.fi 
asiakaspalvelu@pikkuvihrea.fi
Vanha ahteentaantie 1, 
21140 rymättylä, finland
Puh./Tel. +358 2 242 1089

GeoTraP on Suomessa valmistettu, tehokas ja var-
matoiminen harmaan veden suodatin esimerkik-
si kesämökin pesuvesien suodatukseen. GeoTrapin 
puhdistusteho perustuu ravinnesiepparimassaan, 
joka on kehitetty Åbo Akademin ja Turun Yliopiston 
yhteistyönä. 

GeoTraP is a grey water purifier which has been 
developed in Finland and is suitable for filtering all 
grey water in eg. holiday homes. 

Geotrap harmaan veden suodattimen edut/
GeoTrap grey water purifier benefits:
•  Helppo asennus, voi jäädä kokonaan maan  
 päälle
•  Alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset
•  Ei vaadi sähköä toimiakseen
•  Prosessi ei ole niin riippuvainen lämpötilasta  
 kuin biologisissa puhdistimissa
•  Tutkimustuloksiin perustuva tuote
•  Käytetty suodatinmateriaali voidaan kompostoida

•  Easy assembly, can be left on the ground totally
•  Low costs for maintenance and use
•  No electricity needed
•  The purifying process does not depend on the  
 temperature as with biological purifiers
•  The purifying power proved in tests
•  Used GeoTrap mass can be composted

mitat/measurements:    
 •  Korkeus/height 50 cm   
 •  Halkaisija/diameter 72 cm

GeoTrapia voidaan käyttää myös kuivakäymälässä 
sitomaan ravinteita sekä hajujen hallintaan.

GeoTrap can also be used in a dry toilet to catch the 
nutrients and control odours.

Green ToileT on kotimainen, Suomessa 
suunniteltu ja valmistettu kompostoiva kui-
vakäymälä. Ekologinen Green Toilet toimii 
ilman vettä tai sähköä, joten se soveltuu 
mökeille ja kaikenlaisiin käymälärakennuk-
siin esimerkiksi virkistysalueilla (golf-ken-
tät, vierasvenesatamat, luontoreitit, kesä-
kahvilat jne.)

Green Toiletin asennus, tyhjentäminen ja 
säiliön vaihtaminen onnistuu tukevan kah-
van ja suurien pyörien ansiosta helposti. 
Green Toiletin hyvä kompostointiteho pe-
rustuu säiliön sisällä olevaan kaksoispoh-
jaan, joka erottelee ylimääräisen nesteen 
kompostimassasta. Vaihtosäiliöiden avulla 
saadaan järjestelmästä kapasiteetiltaan ra-
jaton ja vältytään käsittelemästä kompos-
toitumatonta käymäläjätettä.

Green ToileT is an ecological composting 
dry toilet, designed and manufactured in 
Finland. Green Toilet operates without wa-
ter and electricity and is therefore an ide-
al solution for holiday homes, outhouses 
and public sites outside the sewage system 
(golf courses, nature trails, marinas, sum-
mer cafes etc.)

Thanks to its sturdy handle and large 
wheels – installation, emptying and replac-
ing the container is easy. The good com-
posting ability of Green Toilet is based on 
the special double base, which separates 
the excess liquid of the solids. By using 
Green Toilet spare containers, it is possible 
to have an endless capacity and avoid han-
dling raw compost.

Green ToileT family 120

Sopiva koko n. neljän hengen kesämökkikäyttöön
Suitable for a family of four in a holiday home

Green ToileT 330

Sopiva esim. isommalle perheelle, ympärivuoti-
seen käyttöön tai julkiseen kohteeseen. 
Suitable eg. for larger families, to continuous use 
or to public sites.

Green Toilet on helppo asentaa myös vanhaan 
huussirakennukseen. 
Green Toilet is easy to put into an old outhouse 
as well.

Green Toiletia voidaan käyttää myös 
posliini-istuimen sekä sähköisen 

kanavatuulettimen kanssa. 

Green Toilet is also suit-
able to be used with a 
porcelain seat and an 

electrical fan.

mitat/measurements 

• Korkeus/height 695 mm
• Leveys/widht 660 mm
• Syvyys/depth 6600 mm
• Tilavuus/volume 120 l

mitat/measurements 

• Korkeus/height 920 mm
• Leveys/widht 720 mm
• Syvyys/depth 820 mm
• Tilavuus/volume 330 l
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PolTTaVa Käymälä cinDi® family

Polttava kuivakäymälä CINDI® Family antaa sinul-
le vesivessaa vastaavan mukavuuden – missä ta-
hansa oletkin. Käymäläjäte poltetaan korkeassa 
lämpötilassa ja jäljelle jää vain pieni määrä hel-
posti käsiteltävää tuhkaa. Käymälässä on LCD-
näyttö, jolla käymälä ilmoittaa esimerkiksi, kun 
on aika tyhjentää tuhka-astia. Polttava kuiva-
käymälä suositellaan huollatettavan joka toinen 
vuosi vapaa-ajan asumuksessa ja vuosittain vaki-
naisessa asumuksessa käytettäessä.

CINDI® Basic malliin verrattuna Familyssa on 
enemmän mukavuusominaisuuksia, joista mer-
kittävimpinä akku, informatiivinen näyttö ja kan-
nen avaustunnistin. Akku varmistaa käymälän 
tuulettumisen ja käymälätilan hajuttomuuden 
myös sähkökaton aikana. Kannen avaustunnistin 
puolestaan katkaisee polton siksi aikaa, kun käy-
mälää käytetään.

incineraTinG ToileT cinDi® family

CINDI® Family provides the same comfort as a 
regular WC – wherever you are. The humanure is 
incinerated in high temperature leaving only a 
small amount of ash to handle. CINDI® Family has 
a display which shows information for example 
regarding the need of emptying the ash pan. It’s 
recommended to do a service on the toilet every 
other year when used in a second home and eve-
ry year when used in permanent home. 

Compared to CINDI® Basic the Family has more 
functions to increase the comfort and ease of 
use. Battery, informative display and a sensor in 
the lid are the most notable of these functions. 
Battery ensures that the toilet is ventilated and 
that the toilet room is free of odours even during 
a blackout. The sensor in the lid pauses the in-
cineration when the toilet is used.

Tekniset tiedot/Technical information

•  Kapasiteetti/Capacity: 6 hlöä/people
•  Sähköliitäntä/Connection: 2,5 m johto ja  
 maadoitettu pistoke/2.5 m cord with   
 grounded plug
•  Energian kulutus/Energy consumption:   
 0,4-1,7 kWh/käynti/visit
•  Korkeus/Height: 53,5 cm
•  Pituus/Length: 63,5 cm
•  Leveys/Width: 39,5 cm
•  Materiaali/Material: Valkoiseksi maalattu  
 galvanoitu pelti/White enamelled   
 galvanised plate
•  Maksimikantavuus/Max load: 150 kg
•  Äänitaso n./Noise level about: 55 dB(A)
•  Kokonaisteho/Total effect: 1,8W
•  Jännite/Voltage: 230V
•  Paino/Weight: 42 kg

PolTTaVa Käymälä cinDi® basic

Polttava kuivakäymälä CINDI® Basic on yksinker-
tainen yhden painikkeen polttava käymälä. Käy-
mäläjäte poltetaan korkeassa lämpötilassa ja jäl-
jelle jää vain pieni määrä helposti käsiteltävää 
tuhkaa. Käymälä ilmoittaa valomerkillä ja käy-
mälän takana olevalla koodinäytöllä esimerkiksi, 
kun on aika tyhjentää tuhka-astia. Polttava kui-
vakäymälä suositellaan huollatettavan joka toi-
nen vuosi vapaa-ajan asumuksessa ja vuosittain 
vakinaisessa asumuksessa käytettäessä.

incineraTinG ToileT cinDi® basic

CINDI® Basic is a simple one button incinerating 
toilet. At a high temperature the humanure is in-

cinerated leaving only a small amount of ash to 
handle. CINDI® Basic indicates with a light sig-
nal and on a digit-screen located behind the toi-
let when for example there is the need of empty-
ing the ash pan. It’s recommended to do a service 
on the toilet every other year when used in a sec-
ond home and every year when used in perma-
nent home.

Tekniset tiedot/Technical information

•  Kapasiteetti/Capacity: 6 hlöä/people
•  Sähköliitäntä/Connection: 2 m johto ja   
 maadoitettu pistoke/2 m cord with   
 grounded plug
•  Energian kulutus/Energy consumption:   
 1,7 kWh/käynti/visit
•  Korkeus/Height: 53,5 cm
•  Pituus/Length: 63,5 cm
•  Leveys/Width: 39,5 cm
•  Materiaali/Material: Valkoiseksi maalattu  
 galvanoitu pelti/White enamelled   
 galvanised plate
•  Maksimikantavuus/Max load: 150 kg
•  Äänitaso n./Noise level about: 55 dB(A)
•  Kokonaisteho/Total effect: 1,8W
•  Jännite/Voltage: 230V
•  Paino/Weight: 42 kg

PaKasTaVa Käymälä sePareTT freeze

Separett Freeze on pakastava kuivakäymälä, joka 
sopii niille, jotka tarvitsevat käymälän, joka ei vaa-
di kiinteää asennusta. Tarvitset vain sähköpistok-
keen ja käymälä on käyttövalmis tunnin päästä 
virran kytkemisestä. Freeze toimii pakastearkun ta-
voin. Käytön jälkeen jäte jäädytetään ja siitä tulee 
hajutonta. Täysi sisäsäiliö tyhjennetään esimerkik-
si käymäläjätekompostoriin. 

Freeze sopii hyvin väliaikaiseksi käymäläratkaisuk-
si kylpyhuoneremontin yhteydessä, mutta se on 
myös oivallinen käymälä vapaa-ajan asunnolle tai 
yökäymäläksi. Freeze valmistetaan Suomessa ja 
sillä on 3 vuoden takuu.

freezinG ToileT sePareTT freeze

Separett Freeze is a freezing toilet that is a good 
option for those who need a toilet that doesn’t re-
quire an installation. The only thing you’ll need is 
a wall plug and the toilet is ready for use after an 
hour. Freeze works like a freezer box. After a visit 
the waste is frozen, and it will become odourless. 

CINDI® Family

CINDI® Basic Separett Freeze



13

Tekniset tiedot/Technical information

•  Sähköliitäntä/Connection: 2,3 m johto ja  
 maadoitettu pistoke/2,3 m cord with   
 grounded plug
•  Energian kulutus/Energy consumption:   
 0,73 kWh/vrk/day
•  Korkeus/Height: 55 cm
•  Pituus/Length: 63,5 cm
•  Leveys/Width: 44 cm
•  Materiaali/Material: Pulverimaalattu pelti/ 
 Powder varnished plate
•  Maksimikantavuus/Max load: 150 kg
•  Äänitaso n./Noise level about: 39 dB(A)
•  Kokonaisteho/Total effect: 60W
•  Jännite/Voltage: 230V

eroTTeleVa Käymälä Villa 9000

Korkean kapasiteettinsa ansiosta Villa soveltuu 
sekä vakinaiseen että vapaa-ajan asuntoon. 20 
vuoden kehitystyön ansiosta Villan kestävyys on 
omaa luokkaansa ja sitä on erittäin helppo käyt-
tää. Designin, laadun ja mukavuuden osalta Villa 
vastaa vesivessaa.

Virtsan erottelu vähentää sekä hajuja, että kä-
siteltävän jätteen määrää. Kiinteä jäte kerätään 
käymälän takaosassa sijaitsevaan säilöön, joka 
voidaan tyhjentää esimerkiksi Separett Roslag 
käymäläjätekompostoriin, joka kompostoi jätteet 
suoraan. Virtsa johdetaan ulos käymälästä säili-
öön tai viemäriin. Mikäli virtsa halutaan käyttää 
lannoitteena, voidaan se johtaa Separett ejektori-
säiliöön, jossa se paineveden avulla sekoitetaan 
sopivassa suhteessa kasteluveteen.

urine DiVerTinG ToileT Villa 9000

Thanks to its high capacity Villa is the perfect 
choice for both in permanent and second homes. 
Due to 20 years of development Villas durability 
is on a high level and the toilet is easy to use. By 
design, quality and comfort Villa matches a WC.

A full bucket is emptied in for example a Separett 
Roslag humanure composter. 

Freeze is a perfect solution as a temporary toilet 
solution during a bathroom refurbishment but also 
a good choice as a toilet for second home or as a 
night-time toilet. Separett Freeze is manufactured 
in Finland and it comes with 3-years warranty.

Thanks to the separation there is less odours 
and less waste to handle. The solid waste is col-
lected in a bucket inside the toilet. It can be emp-
tied into a Separett Roslag humanure composter 
which then compostes directly. Urine is led out 
from the toilet to a container or to the sewer. It 
the urine is to be used as a fertilizer it can be led 
to Separett Ejectortank from which it can be di-
luted into water in correct ratio with the help of 
water from a garden hose.

sePareTT eJeKTorisäiliö

Ejektorisäiliö on huoleton ja siisti tapa käsitellä 
virtsaa. Ejektorisäiliöllä virtsaa sekoitetaan kas-
teluveteen suhteessa: 8 osaa vettä ja 1 osa virt-
saa ja seos ruiskutetaan helposti nurmelle ja 
pensaille. Tässä suhteessa virtsan ravinteet ovat 
muodossa, jossa kasvit voivat hyödyntää ne va-
hingoittumatta. 

Säiliössä oleva koho ilmaisee, kun säiliö on täyn-
nä. Kun ejektorisäiliö täyttyy, liitetään se taval-
liseen puutarhaletkuun, jonka avulla virtsaa se-
koittuu veteen säiliön sisältä. Jotta tuote toimisi 
oikein, on vedenpaineen oltava vähintään 2,5 
bar (250 kPa).

sePareTT eJecTorTanK

The Ejectortank is an easy and tidy way of han-
dling the urine. Urine is mixed with water in 1:8 
ratio in the Ejectortank and the mixture can eas-
ily be sprayed on the grass or bushes. In this ra-
tio the nutrients can be used by plants without 
being damaged. 

Separett Freeze

Tekniset tiedot/Technical information

•  Kapasiteetti/Capacity: Rajoittamaton/
 Unlimited
•  Sähköliitäntä/Connection: 
 1,7 m johto ja maadoitettu pistoke/1,7 m  
 cord with grounded plug
• Tehoasetusten määrä/Effect modes: 2
•  Energian kulutus/Energy consumption:   
 0,276-0,396 kWh/vrk/day
•  Korkeus/Height: 54,1 cm
•  Pituus/Length: 67,2 cm
•  Leveys/Width: 45,6 cm
•  Materiaali/Material: Kierrätettävä korkea- 
 kiiltoinen polypropeeni/Recyclable high- 
 polish polypropylene
•  Maksimikantavuus/Max load: 150 kg
•  Äänitaso/Noise level: 31-41 dB
•  Kokonaisteho/Total effect: 11-16.5W
•  Jännite/Voltage: 230VVilla 9000

Separett ejektorisäiliö

The built-in float will indicate when the container 
starts to fill up. When full a regular garden hose 
is attached to the container and the flow of water 
will suck urine from the container. In order of the 
system to work properly the water pressure must 
be at least 2,5 bar (250 kPa).

Tekniset tiedot/Technical information

•  Tilavuus/capacity: 50 l
• Korkeus/Height: 46,5 cm
• Pituus/Length: 47,5 cm
• Leveys/Width: 47,5 cm
• Materiaali/Material: Kierrätettävä poly-  
 propeeni/Polypropylene, recyclable

roslaG KäymäläJäTeKomPosTori

Roslag käymäläjätekompostori on kestävä kom-
postori käymäläjätteen kompostointiin. Tiiviin kan-
nen ansiosta kompostoria voi käyttää sekä käymä-
lä-, keittiö-, että puutarhajätteen kompostointiin 
aina 5 henkilön jätteisiin asti.

Kompostoriin ei saa lisätä käymäläjätettä 12 kuu-
kauden vanhetusajan aikana. Kompostori tulee 
sijoittaa aina ensisijaisesti varjoisaan paikkaan 
ja mahdollisimman kauas asuinrakennuksista. 
Roslag käymäläjätekompostorin voi halutessaan 
haudata myös maahan aina ilmaluukkujen korke-
uteen asti.

roslaG Humanure comPosTer

Roslag humanure composter is a durable compost-
er for composting of humanure. Thanks to its tight 
lid the composter can be used for composting of 
humanure, household- and garden waste to the 
use of up to 5 people. The 500 litres container can 
cope with a great amount of compostable waste.

One may not add humanure to the first contain-
er for 12 months which is required to ensure that 
the bacteria is killed. A composter should always 
be placed in the shade and as far away as possible 
from residences. The Roslag composter can also be 
dug into the ground up to the level of the ventila-
tion grids.

Tekniset tiedot/Technical information

•  Tilavuus/capacity: 500 l
• Korkeus/Height: 84 cm
• Pituus/Length: 97,5 cm
• Leveys/Width: 92,5 cm
• Materiaali/Material: Kierrätettävä iskunkes-
 tävä polyeteeni, kansi: galvanoitua peltiä/
 Recyclable impact-resistant polyethylene,
 lid: galvanised plate

Roslag käymälä-
jätekompostori
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nokialle Kohmalan kylään on rakennettu nuorelle parille kellarikerrok-
sellinen hirsitalo. Tontti sijaitsee haja-asutusalueella eli liittyminen 
kunnalliseen viemäriverkostoon ei ollut mahdollista. uuden kodin jä-
tevesiratkaisuksi päädyttiin valitsemaan sisäkuivakäymälä sekä har-
maavesipuhdistamo talon muille pesuvesille. Käyttövesi tulee omasta 
porakaivosta.

T
alon emännälle kuivakäymälät olivat 
tulleet tutuiksi työn puolesta, joten 
valinta oli helppo. Myös tontin malli 
on niin haastava, että ajatusta pihan 

myllertämisestä jätevesijärjestelmien vuok-
si tuntui turhalta. 

Rakennuslupaa haettaessa viranomai-
silta tuli tietoa, että alueelle suunnitellaan 
jätevesiviemäröintiä ja vesijohtoa. Tontin 
omistajat varmistivat viranomaisilta, ettei 
tulevaan kunnallistekniikkaan ole myöhem-
minkään liittymispakkoa. Viranomaisten 
mukaan liittymisvelvoitetta ei tämänhetki-
sen tiedon mukaan ole, koska kiinteistö ei 
sijaitse vesihuoltolaitoksen vahvistetulla 
toiminta-alueella. Mahdollisuus tulevaisuu-
dessa liittyä viemäriin varmistettiin kuiten-
kin tekemällä vessaan ja kylpyhuoneeseen 
viemärivaraukset sekä toteuttamalla talolta 
harmaavesipuhdistimelle tulevan viemäri-
putken kaato oikeassa kulmassa, jotta put-
ken liittäminen kunnalliseen viemäriin on 
mahdollista.

Huolellinen     
suunniTTeluJärJesTelmä

Talo on rinnemallinen, joka mahdollisti kui-
vakäymälämalliksi kahteen kerrokseen 
asennettavan suursäiliöisen kompostikäy-
mälän Ekolet YV:n. Ajatus neljällä lokerolla 
varustetusta pyörivästä suursäiliöstä miel-
lytti, sillä se mahdollistaa riittävän pitkän 
kompostoitumisen. Kahden hengen talou-
dessa tuotokset ehtivät kompostoitumaan 
ainakin kaksi vuotta ennen kuin tyhjennys 
on ajankohtaista. Ideologiana koko raken-
nusprojektimme suhteen on ollut, että vali-
taan yksinkertaisia ja toimintavarmoja rat-
kaisuja. Ekoletin YV-mallissa ei pitäisi olla 
osia, jotka rikkoutuessaan tai tukkeutues-
saan estäisivät käymälän käytön. Myöskin 
sähkökatkojen aikana käymälää voi käyt-
tää. Myös posliinipytty käymälätilassa ja 
riittävä kapasiteetti isommallekin vierasjou-
kolle kuului kriteereihin.

Suunniteltaessa taloa piti miettiä tar-
kasti ilmanvaihto, tarvittavat läpiviennit, 
tyhjennys sekä tilavaatimukset. Ympäris-
töministeriön ilmanvaihtonormien mukaan 
kompostisäiliön tuuletusta ei saa kytkeä 
suoraan asunnon ilmanvaihtokoneeseen, 
ellei kyseessä ole väliaineellinen lämmön-
talteenottojärjestelmä. Kompostikäymäläs-
tä pitää mennä oma tuuletusputkensa suo-
raan katolle. Ohjeistukseksi saatiin myös 
se, että kanavapuhaltimeen kannattaa 
asentaa kierrosluvun säädin, jotta puhalti-
men tehon voi säätää juuri oikeaksi, eli sel-
laiseksi ettei asuntoon tule hajuja. Tuule-
tusputken voi asentaa lähtemään suoraan 
kompostisäiliöstä, kuten tässä talossa teh-
tiin, tai vaihtoehtoisesti käymäläistuimen 
takaa, jolloin painovoimainen ilmastointi 
toimii parhaiten mahdollisen sähkökatkok-
sen aikana. 

sisäKuivaKäymälä 
uuDisraKennuKseen

Kuva Riina Heinisuo
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Ylhäällä: Lattiaan porattavan käymäläistuimen   
läpiviennin paikka on mitattava tarkasti.

Alhaalla: WIlla-harmaavesipuhdistimen asennus.

Kuva Timo Saari

Kuva Timo Saari

Ilmanvaihtoputki saadaan kuljetettua ka-
tolle väliseinän sisässä, joten wc-tilaan ei 
tule lainkaan ylimääräisiä kotelointeja vaati-
via putkia. Vessa tulee näyttämään katsojan 
silmään täysin normaalilta wc-tilalta, jota ko-
ristaa valkoinen posliinipönttö. Kuiviketta-
kaan ei valmistajan mukaan tarvitse käyttää. 
Eroavaisuudet vesivessaan nähden ovat, että 
pöntössä on normaalia suurempi reikä josta 
tuotokset tippuvat alla olevaan säiliöön sekä 
se, että käytön jälkeen pitää muistaa laskea 
pytyn kansi alas. 
Iso ja pyöreä karusellisäiliö vaatii tilaa talon 
teknisestä tilasta ja lisäksi tekninen tila tuli 
saada suoraan käymälän alapuolelle. Säiliön 
tyhjennys on myös otettava huomioon poh-
jaratkaisua suunniteltaessa. Helpointa olisi, 
jos tekniseen tilaan olisi oma sisäänkäyntin-
sä. Tätä ei kuitenkaan ollut talossa mahdol-
lista toteuttaa, joten tyhjennys on suoritetta-
va sisäkautta.

Talotoimittajan Kontion mallistosta löyty-
vän Hilla -rinnetalon pohjapiirrosta pyöritel-
tiin pitkään käymälävaatimuksiakin silmäl-
lä pitäen. Talomyyjä kertoi myöhemmin, että 
häntä oli aluksi hirvittänyt pariskunnan ta-
losuunnitelma, mutta lopulta saatiin toimiva 
pohjapiirros ja myyjäkin myönsi, että hyvä-
hän siitä tuli. Tiedossa on ikäviäkin tarinoita 
siitä, kuinka talonrakennusprojektissa suun-
nittelija on kieltäytynyt toteuttamasta asiak-
kaan kuivakäymälätoiveita. Lisää osaamista 
kuivakäymäläratkaisujen suunnitteluun ja to-
teutukseen kaivataan kipeästi.

JäTeVesiraTKaisun KusTannuKseT

Ekologisten ideologioiden lisäksi jätevesirat-
kaisuja mietittäessä myös raha on puhtaasti 
mielessä. Lopputulema oli, että kuivakäymä-
lä tulee halvimmaksi vaihtoehdoksi varsinkin 
pitkällä tähtäimellä.

Kiinteistön jätevesiratkaisun kokonais-
hinnaksi tuli n. 7000€. Hintaan on lasket-
tu mukaan laitteet (kuivakäymälä + harmaa-
vesipuhdistin) sekä harmaavesipuhdistimen 
asennukseen liittyvät putkitukset ja kaivuu-
työt maatäyttöineen. Asennustyöt tehtiin 
itse, mutta ne olivat loppujen lopuksi melko 
yksinkertaisia, enemmän vaati luonteen lu-
juutta hääriä marraskuun loskasateissa ku-
ramontussa.

Kaikki laitteet vaativat huoltoa ja osia 
menee rikki. Myös kuivakäymälän ja harmaa-
vesisuodattimen kanssa saa takuuvarmas-
ti puuhailla; niiden toimintaa pitää seurata 
säännöllisesti, ja huoltaakin niitä pitää. Pi-
tää muistaa, ettei mikään laite toimi ilman 
säännöllistä huoltoa ja vesivessatkin vaativat 
haja-asutusalueella huoltoa. Toisaalta juuri 
siksi omistajat halusivat muuttaa helppohoi-
toisesta osakehuoneistosta maaseutumaise-
maan, jotta omakotitalossa pääsee puuhas-
telemaan iltojen ratoksi.
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biolan oy
PL 2

27501 KAUTTUA
Puh. +358 2 5491 600 

www.biolan.fi

eKoleT oy
Estetie 3

00430 HELSINKI
Puh. +358 10 666 2690

www.ekolet.com

PiKKuViHreä oy
Vanha Ahteentaantie 1 

21140 RYMÄTTYLÄ 
Puh.+358 2 242 1089

www.pikkuvihrea.fi

sePareTT ab
Teknobulevardi 3-5

01530 VANTAA
Puh. +358 1 9241 8230

www.separett.com

sTella marKeTinG Ky
Metsäneidonkuja 10

02130 ESPOO
Puh. +358 44 536 0852 

www.andyhandy.fi

YHTEiSTYöSSÄ MUKANA:

KoKemäenJoen VesisTön 
VesiensuoJeluyHDisTys ry

Patamäenkatu 24
PL 265, 33101 TAMPERE

www.kvvy.fi

yHTeysTieDOT
cOnTacTs

KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI RY
GLOBAL DRY TOILET ASSOCIATION OF FINLAND
Väinämöisenkatu 19, 33540 TAMPERE
Puh. +358 50 301 2539
www.huussi.net


