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SISÄKUIVAKÄYMÄLÄN VALINTA ON NYT HELPOMPAA Käymäläseura Huussi ry. julkaisee Oma Mökki-messuille 11.4. esitesarjan, joka helpottaa
sisäkuivakäymälän hankintaa ja valintaa

KÄYMÄLÄSEURA HUUSSI RY. (KSH ry.) on tehnyt oppaan, joka helpottaa kuluttajia hankkimaan
sisäkuivakäymälän kiinteistöönsä. Esite on osa Pirkanmaalla toimivan ”Kuivakäymälän hankinta –
tuumasta toimeen!” -hankkeen neuvontatyötä. ”Sisäkuivakäymälän ABC: Hankinta” ja saman sarjan
opasta ”laitemallit” jaetaan ensimmäisen kerran Oma mökki-messuilla 11.4.–14.4.2013 Helsingin
messukeskuksessa. Myöhemmin tänä vuonna julkaistaan myös opas käymäläjätteen käsittelystä.
KUIVAKÄYMÄLÖILLÄ on mahdollista käsitellä jätevedet kiinteistöllä tehokkaasti; kuivakäymälä
kierrättää ihmistuotokset lannoitteeksi puutarhaan ja pelkät pesuvedet eli harmaat vedet voidaan käsitellä
kiinteistöllä helposti. Kuivakäymälä ja pesuvesien erilliskäsittely täyttävät jätevesiasetuksen tiukimmatkin
vaatimukset haja-asutusalueella. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kuivakäymälä on myös edullinen
vaihtoehto. Kuivakäymälä vähentää veden kulutusta ja vesistöihin kulkeutuvia ravinteita ja on ekologinen
sekä oikein toteutettuna hajuton ja miellyttävä vaihtoehto.
PIRKANMAALLA toimivan ”Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen!” -hankkeen tavoitteena on
tiedottaa ja antaa neuvontaa haja-asutusalueen asukkaille kuivakäymälän valinnasta ja käyttökelpoisuudesta
kiinteistökohtaisen jätevesiratkaisun osana. Hankkeessa on tarjottu 158 kiinteistölle neuvontaa ja toteutettu
21kpl kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä, joista on myös julkaistu raportti. Käydyt kohteet olivat hajaasutusalueen vakituisesti asuttuja kiinteistöjä, tuotantotiloja tai suunnitteluvaiheessa olevia kiinteistöjä.
Hankkeen rahoitus saadaan Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämästä Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta.
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--*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 400.
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.
**Vuonna 2013 Käymäläseura Huussi ry. toteuttaa Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen! -hanketta. Hankkeen rahoitus
saadaan Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämästä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013). Hankkeen tavoitteena on tiedottaa ja antaa neuvontaa haja-asutusalueen asukkaille
kuivakäymälän valinnasta ja käyttökelpoisuudesta kiinteistökohtaisen jätevesiratkaisun osana. Hankkeen kohde-alueena on
Pirkanmaan viemäriverkoston ulkopuolelle jäävä kylät ja taajamat. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää hankkeen toteuduttua koko
maassa.

