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Kenian pääkaupungin 
Nairobin liepeillä on tiiviisti 

asuttu Kiberan slummialue. 
Suuressa osassa Kiberaa 

sanitaatiota ei ole järjestetty 
mitenkään.  Tarpeet tehdään 

muovipussiin ja heitetään 
katolle odottamaan seuraavaa 
sadetta (flying toilet). Jätökset 
ja taudinaiheuttajat ajautuvat 

kujilta sateiden mukana 
Nairobijokeen.
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DT-keskus Kuivakäymälä 

Asiantunteva erikoismyymälä

Asiantunteva

 erikoismyymälä

Sata kuiva
käymälää  
Kuubaan

Puutteellinen  
sanitaatio pilaa 

juomavedet
Keniassa Kuivakäymäläkursseja Sambiassa

Kuivakäymälä pelastaa maailman
– Kuivakäymälä pelastaa maailman, sa-
noo Kultaisella talikolla palkittu Raini 
Kiukas.

Hän on ollut laittamassa alulle Käymä-
läseura Huussi ry:tä, kansainvälistä Dry 

Toilet -konferenssia ja Helsingin Oma-
Mökki -messujen Huussikorttelia.

Kuivakäymälän puolesta tehtävä työ 
jatkuu eri puolilla maailmaa. Elokuussa 
2012 neljättä kertaa järjestetty kansainvä-

linen kuivakäymäläkonferenssi kokosi sa-
nitaatioekspertit kymmenistä eri maista 
Tampereen yliopistolle. Konferenssin yh-
teydessä pidettiin myös suomenkielinen 
seminaari aiheenaan ”Käytä kuivana – si-

säkuivakäymälä hankinnasta käyttöön”. 
Puhdas vesi ei ole Suomessakaan it-

sestäänselvyys, ja siksi kuivakäymälän 
toivotaan yleistyvän etenkin haja-asu-
tusalueilla.



Tampereen yliopistolla oli 
painavaa asiaa 23.–24.8.2012, 
kun sanitaatiosektorilla toi-
mivat asiantuntijat kokoon-
tuivat neljänteen kansain-
väliseen kuivakäymäläkon-
ferenssiin. Konferenssi on 
ainutlaatuinen maailman 
mittakaavassa. 

Dry Toilet 2012 -konfe-
renssiin tuli paikalle 160 
osallistujaa 38 eri maasta. 
Pääteemana olivat ekologi-
set kuivakäymälät kaupun-
ki- ja maaseutualueilla. Ul-
koministeriön myöntämällä 
avustuksella saatiin katettua 
37 osallistujan kustannuksia.

Tieteellisten sessioiden ai-
heina oli mm. eri teknologisia 
vaihtoehtoja, sosiaalisia ky-
symyksiä, sanitaatiota kriisi- 
ja muilla erityisalueilla sekä 
kuivakäymälöiden taloudel-
lisuus ja niiden markkinointi. 

Konferenssin aikana kuul-
tiin 74 suullista esitystä, ja 
lisäksi esiteltiin noin kah-
denkymmenen tutkimus- ja 
tuotekehityshankkeen tulok-
sia postereiden avulla. Paras 
posteri -palkinto myönnet-
tiin nepalilaiselle Sangita 
Khadkalle naisten sanitaati-
okampanjan esittelemisestä 
länsi-Nepalissa. 

Tohtori Harri Mattila, joka 
oli yksi loppupaneelin osal-
listujista, esitti kysymyksen 
”Mitä tarkoittaa hyvin varus-
teltu kesämökki?” Tuleeko 
siitä kaikille mieleen mök-
ki, jossa on vesivessa, vai 
voisiko hyvin varustellussa 
mökissä ollakin sisäkuiva-
käymälä? Näin kesämökin 
omistajat eivät joutuisi ole-
maan jätevedenpuhdista-
mon hoitajia, vaan he pääsi-
sivät helpommalla, ja kaiken 

lisäksi saisivat tuotosten 
arvokkaat ravinteet omalle 
pihalleen hyötykäyttöön. 

Koska kehitysmaissa kai-
killa ei ole käytössään min-
käänlaista käymälää, on 
siellä jouduttu turvautumaan 
kuoppiin, muovipusseihin ja 
tienpenkkoihin ”käymälöi-
nä”. Tämä aiheuttaa muun 
muassa ripulia, turvatto-
muutta, yksityisyyden me-
netystä, hukattuja ravinteita 
ja menetettyjä koulupäiviä. 

Tapahtuman yhteydessä 
järjestettiin myös näyttely, 
jossa eri tahot saivat tuoda 
esille tuotteitaan ja palvelui-
taan. Näytteillä oli yhteensä 
11 organisaatiota ja usei-
ta käymälämalleja, muun 
muassa Biolanin pakastava 
Icelett-käymälä sekä käymä-
lämalleja Etelä-Afrikasta.

 Konferenssin esitelmät ja 

tulokset ovat nähtävillä Käy-
mäläseura Huussi ry:n verk-
kosivuilla osoitteessa www.
huussi.net ja www.drytoilet.
org (englanniksi). Myös yh-
distyksen Facebook-sivuilta 
löytyy päivityksiä konferens-
sin tapahtumista. 

Konferenssin tuloksena 
syntyi Käymäläseura Huus-
sin toimittama suomenkie-
linen julkaisu. Siihen valit-
tiin kymmenen tieteellistä 
artikkelia, jotka valottavat 
kehitysyhteistyötä sanitaa-
tiosektorilla. Julkaisu ilmes-
tyi joulukuussa 2012. Sitä on 
saatavilla sähköisenä ver-
siona yhdistyksen verkkosi-
vuilta ja paperiversiona toi-
mistolta. Seuraavan kerran 
kansainvälinen kuivakäy-
mäläkonferenssi järjestetään 
vuonna 2015.

ErJa TaKala

Maailma tarvitsee kestä-
vämpiä sanitaatioratkaisuja. 
Fosforia ei nykyisellä käyt-
tötahdilla riitä enää kuin pa-
riksikymmeneksi vuodeksi. 

Ihmisen ulosteet sisältä-
vät arvokkaita ravinteita ja 
ne tulisi saada paremmin 
hyötykäyttöön. Asenteet 
niin asukkailla kuin virka-
miestasollakin ovat kuiten-
kin esteenä kuivasanitaati-
oon siirtymiselle. Ihminen 
tottuu kulttuurisesti tiettyyn 
toimintamalliin ja alkaa pitää 
sitä normaalina. 

Resurssitehokkuuden 
edistämiseksi eri jätejakeet 
tulisi pitää alun perin eril-
lään, jolloin myös loppu-
tuotteen laatu ja hyödynnet-
tävyys on paremmin hallitta-
vissa. Teknisiä ratkaisuja on 

kyllä olemassa ja niistä on 
kokemusta niin kotimaasta 
kuin maailmalta. Enemmän 
kyse on uskalluksesta lähteä 
murentamaan totuttuja toi-
mintamalleja.

Virtsasta lannoite 
lainmuutoksella

Yksittäisen kiinteistön osalta 
kuivakäymälätuotosten lan-
noitekäyttö ei ole ongelma. 
Niin virtsan kuin käymälä-
kompostinkin voi hyödyntää 
omassa pihassa lannoitteena. 

Isompaan mittakaavaan 
siirryttäessä asiat mutkis-
tuvat. Käymäläkompostin 
myyminen ja virtsan kau-
pallinen hyödyntäminen 
vaativat lannoitevalmistelain 
mukaiset (539/2006) luvat. 

Virtsalta puuttuu koko-
naan käsittelyvaatimukset ja 
sen laajamittainen hyödyn-
täminen on tällä hetkellä 
käytännössä mahdotonta. 
Virtsan lannoitekäyttöön saa-
minen vaatisikin muutoksen 
lainsäädäntöön. Esimerkiksi 
Ruotsissa vanhentaminen on 
hyväksytty menetelmä virt-
san käsittelyksi ennen hyö-
dyntämistä lannoitekäytössä. 

Kuivasanitaatiosta 
uusi vientituote

Suomessa yli 80 prosenttia 
asukkaista on viemäriverkos-
ton piirissä. Jotta kuivasani-
taatiolla oikeasti voitaisiin et-
siä ratkaisuja ravinnepulaan, 
tulisi ravinteiden talteenotto 
tapahtua kaupungeissa. 

Tämä kuitenkin vaatisi niin 
suuren muutoksen nykyi-
seen infraan, että sen laaja-
mittaisempi toteuttaminen 
on käytännössä mahdollista 
lähinnä uusia asuinalueita 
suunniteltaessa. 

Niin tehokkaampi ravin-
teiden kierrättäminen kuin 
pesuvesienkin tehokkaampi 
hyödyntäminen palvelisivat 
myös tarvetta tuottaa viher-
massaa hiilinieluiksi kau-
punkeihin. Uusien alueiden 
suunnittelussa tulisi huomi-
oida esimerkiksi viherkatot 
ja -seinät.

Kuivasanitaatioon perus-
tuvaan kaupunkisuunnit-
teluun on tarvetta ja siitä 
olisikin mahdollisuus tehdä 
Suomelle uusi vientituote. 

Kehitysmaiden kaupun-

11.–14.4. Oma mökki messut 2013, 
Helsinki. Julkaisemme Kuivike-
lehden 2013 ja uuden kuivakäymä-
läesitteen oma mökki -messuille! 
Huussikorttelissa paljon tietoa ja 
laitemyyjiä mukana.
15.–21.4. Jätevesiviikko
16.4. Mökkiläisten klubi-ilta, järjes-
täjänä Ekokumppanit, Moreenia, 
Tampere
7.5. Kompostointipäivä, Ekokump-
panit, klo 14-18 
24.–25.5. Maailma Kylässä -festi-

vaali, Helsinki
3.–9.6. Vihreä viikko, Tampere
8.6. Mahdollisuuksien tori, Tampe-
re. Vuoden huussiteko -palkinnon 
luovutus
8.6. Hämeenpuiston kyläraitti 
-tapahtuma, Tampere 
15.10. Maailman käsienpesupäivä 
19.11. Maailman käymäläpäivä ja 
yhdistyksen syyskokous 

KUTSU MEIDÄT MUKaaN MUI-
HINKIN TaPaHTUMIIN!

Ei vettä ilman 
käymälää
YK on julistanut vuoden 2013 kansainväliseksi vesiyhteis-
työn vuodeksi. Vuoden tarkoituksena on kiinnittää huomioi-
ta vesi- ja sanitaatiosektorin yhteistyöhön ja sen haasteisiin, 
kuten veden saavutettavuuteen, jakeluun ja palveluihin. 

Kuten vesialalla usein käy, keskittyy avunanto puhtaan 
veden hankkimiseen, kuten kaivojen ja putkistojen rakenta-
miseen. Aina ei kuitenkaan muisteta käsitellä sanitaatiopuol-
ta, mikä usein johtaa kaivoveden saastumiseen ja tautien 
leviämiseen. 

Puhdas vesi on tietenkin tärkeä asia, ja jopa 783 miljoonaa 
ihmistä, noin 10 prosenttia maailman väestöstä, kärsii puh-
taan juomaveden puutteesta. Kuitenkin sanitaation puut-
teesta kärsiviä on jopa 2,5 miljardia, ja puutteellinen sanitaa-
tio voi aiheuttaa myös puhtaan veden pilaantumista – ilmiö 
on tuttu myös Suomesta. 

Jätevesi väärässä paikassa aiheuttaa muun muassa ripu-
litauteja, mikä on paitsi kiusallista, myös hengenvaarallista 
lapsille, vanhuksille ja sairaille. Sanitaatio-ongelmat eivät ra-
joitu kehitysmaihin, joissa infrastruktuuri on puutteellinen, 
vaan myös kehittyneihin maihin, joissa ongelmat nähdään 
eri valossa. 

Suomessa asia nousi puheeksi haja-asutusalueiden jäte-
vesikiistassa, kun asetusta kiristettiin ja vaadittiin riittävät 
jätevesijärjestelmät kesämökeille ja haja-asutusalueelle (tie-
tyin poikkeuksin). Uudistus aiheutti marinaa, ovathan uudet 
järjestelmät kalliita ja pisara meressä verrattuna esimerkiksi 
maatalouden ja teollisuuden päästöihin. 

Moni mökkiläinen ei kuitenkaan tullut ajatelleeksi te-
kojensa arvoa pienemmässä mittakaavassa. Mitä jos sinun 
mökkijärvesi asukkailla ei kenelläkään olisi kunnollista 
jätevesijärjestelmää, vaan pesuvedet johdettaisiin järveen 
ja ulkohuussin lilluva liete kammettaisiin mäkeen? Järvi 
ei pysyisi kauniina kauan, vaan erilaiset levät ja vesikasvit 
lisääntyisivät nopeasti. Saunasta on kelju pulahtaa rehevöi-
tyneeseen järveen, saattaapa sinilevä jopa estää saunomisen 
kokonaan. Meidän pienillä teoillamme on siis merkitystä.

Eikä jätevesijärjestelmän tarvitse olla viimeistä huutoa 
oleva minikokoinen puhdistuslaitos. Mökeiltä tutut kuiva-
käymälät ovat kehittyneet, ja mukavia malleja on tarjolla 
myös sisätiloihin. 

Tee-se-itse -intoilija voi myös kehitellä itselleen hajutto-
man huussin, eivätkä kaupallisienkaan mallien hinnat ole 
taivaissa. Kuivakäymälä kompostoi tuotoksen, jotkut mallit 
erottelevat virtsan oivalliseen lannoitekäyttöön. Harmaille 
vesille riittää esimerkiksi maahanimeyttämö, eikä jätevesi-
järjestelmän hinta siten ole ihmeitä – etenkin jos pohditaan 
kustannuksia ja vaivaa järjestelmän koko elinkaaren ajalta. 

Myös ympäristö kiittää kuivakäymälän valitsijaa; Suomen 
Ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimuksen mukaan se on 
koko elinkaareltaan ympäristöystävällisin vaihtoehto jäteve-
sijärjestelmälle.

Vesi ja sanitaatio ovat siis tapetilla jälleen tänäkin vuonna, 
mikä onkin hyvä, sillä jano ja hätä ovat meidän jokaisen 
päivittäisiä huolenaiheitamme. Asiat tuntuvat arkisilta, kun 
kaikki on kunnossa, mutta jos puhdasta vettä tai käymälää 
ei olisi, huomaisimme pian olevamme ahdingossa.

Käymäläseura Huussi haluaa muistuttaa, että sanitaatio 
on ensimmäinen askel myös vesisektorilla. Käymälöiden 
rakentaminen ja hygieniakasvatus eivät aina ole trendikkäin 
tapa tehdä kehitysyhteistyötä, mutta se on välttämätöntä. 

Käymälään investointi tuntuu olevan haastavaa joskus 
myös Suomessa, vaikka me tunnemme käymälän ja hygie-
nian merkityksen terveydelle ja ympäristölle. On kuitenkin 
muistettava, että pienistä puroista kasvaa suuri virta, ja siinä 
olisi syytä virrata kirkasta vettä haisevan mömmön sijasta. 
Jos ajatuksemme ei-
vät yllä maailmalle 
tai edes Itämereen 
asti, ehkä ne yltävät 
lähijärven rantaan. 
Toivottavasti se jär-
vi on kirkasvetinen 
ja kaunis.

PÄÄKIrJOITUS

Mia O’Neill
hallituksen puheenjohtaja
Käymäläseura Huussi ry.

Käymäläseura Huussi ry
Tapahtumakalenteri 2013

Yhdistyksen yhteystiedot 
 Puheenjohtaja: Mia O´Neill 

p. 050 375 6980, secretary@drytoilet.org

 Toimisto: p. 050 301 2539,  
toimisto@huussi.net 

 Kansainväliset hankkeet: Sari Huuhtanen 
p. 045 356 4099, sambia@huussi.net

 Suomen toiminta – viestintä ja 
kehitysprojektit: aino-Maija Kyykoski
sihteeri@huussi.net, 045-875 3576

 Haja-asutusalueiden neuvonta 
Pirkanmaalla: Susanna Pakula
pirkanmaa@huussi.net, 050-371 1050  

Käymäläseura 
Huussi ry
Kauppakatu 11 C 2.krs, 
33200 TaMPErE
www.huussi.net   
www.drytoilet.org

Olemme mukana yhteisöllisessä mediassa:

Tue ja toimi! 
Mitä sinä voit tehdä edistääksesi 
vesiasioita ja vesistön tilaa Suomes-
sa? Tai miten auttaisit kehitysmaiden 
lapsia ja muuta väestöä, joilla ei 
ole mahdollisuutta koskaan käyttää 
asianmukaista käymälää? asian-
mukainen kuivasanitaatio edistää 
kestävää kehitystä ja helpottaa 
monen elämää. 

Liity jäseneksi 
liittymällä yhdistyksen jäseneksi tuet 
tärkeää työtämme kestävän sanitaa-

tion edistämiseksi ja saat jäsenetuja 
sekä tietoa ajankohtaisista alan 
asioista. Jäsenryhmiä ja etuja tarjo-
amme yritysjäsenille, yhteisöjäsenille 
sekä henkilöjäsenille. www.huussi.
net/yhdistys/liity.html  

Ryhdy Sambian huussikummiksi: 
www.huussi.net

tue yhdistyksen toimintaa lahjoituk-
sella tilille FI65 5104 0020 0652 01   
lahjoita kehitysmaahankkeisiin viite: 

107. lahjoita Suomen toimintaan 
viite: 165  
Asioi huussikaupassa: www.huussi.
net/kauppa. 
Myytäviä ja tilattavia tuotteita mm. 
huussiheijastimia, pyyhkeitä, kirjoja ja 
esitteitä löydät nettikaupastamme. 

Yhdistyksen julkaisemia raportteja ja 
maksuttomia esitteitä voi ladata net-
tisivuilta sekä niiden paperikopioita 
voi myös tilata toimistolta postikuluja 
vastaan.

Yhteistyötä Käymäläseura Huussin kanssa 
ja tietoa yritysjäsenyydestä
Mikäli olet kiinnostunut yritysjäsenyy-
destämme, ole yhteydessä toimistol-
lemme ja kerromme lisää. 
Yritysjäsenetuina järjestämme muun 
muassa huussikorttelin Oma mökki 
-messuilla vuosittain. Myös muiden 
messujen osalta voimme toimia 
yhteistyössä. 
Yrityksen yhteystiedot julkaistaan 
www-sivuillamme ja teemme yri-
tysjäsenesittelyjä Facebook -sivuil-

lamme (jo 900 tykkääjää ja määrä 
kasvussa). Yritysjäsenenä saat myös 
tietoa alan ajankohtaisista asioista ja 
tapahtumista. 
Yritysjäsenenä tuet yhdistystämme, 
jolloin voimme tehokkaasti edistää 
kuivasanitaatiota Suomessa ja 
ulkomailla.  
Työllämme lisäämme alan tutki-
musta, tiedotusta ja näkyvyyttä 
sekä murramme ennakkoluuloja ja 

asenteita.
Käymäläseura Huussi ry. on kiin-
nostunut erilaisesta yhteistyöstä 
yritysten kanssa tärkeän asiansa 
edistämiseksi, joten otamme ideoita 
ja ehdotuksia vastaan osoitteeseen 
sihteeri@huussi.net. 
Olemme myös kiinnostuneita hanke- 
ja projektiyhteistyöstä esimerkiksi 
ulkomaan vienninedistämishank-
keissa!

Dry Toilet 2012 -konferenssi elokuussa 2012 Tampereella:

Käymälä: 
itsestäänselvyys 
länsimaissa, elinehto 
kehitysmaissa

kuva: reka Hajdu-rahkama

Dry Toilet -konferenssin yhteydessä järjestettiin posterikilpailu. Parhaana palkittiin Nepalin vesi- ja huussitilannetta esittelevät julisteet. Konferenssin valokuvia on esillä osoitteessa www.flickr.com/photos/87438051@N04/

Suomi  –  kuivakäymälöiden   mallimaa?
gistuminen nykyisen vesi-
infran pohjalta on ekologisesti 
kestämätöntä. Päätösten teol-
la on kiire, koska kaupunkien 
rapistuvaa infraa korjataan 
koko ajan ja jätevesiä johde-
taan yhtä suurempiin yksiköi-
hin käsiteltäväksi. Käytännös-
sä näin suuria investointeja 
tehdään 20–50 vuoden välein 
ja mikäli saneerauksia jatke-
taan nykyisen vesiteknolo-
gian pohjalta, karkaa mah-
dollisuus kuivasanitaation 
käyttöön vuosikymmenten 
päähän. 

Nyt vaaditaan rohkeita 
päätöksiä, joilla kuivasanitaa-
tiosta tehdään haluttu brändi 
ja vientituote! Parhaiten asen-
teet muuttuvat, kun ihmiset 
pääsevät itse kokeilemaan 
kuivakäymälää ja toteamaan, 

että sen käyttö on helppoa ja 
hajutonta.

Käytä kuivana  
oli menestys

Edellä oleva yhteenveto 
perustuu neljättä kertaa 
Tampereella viime kesänä 
järjestetyn kansainvälisen 
kuivakäymäläkonferenssin 
Suomi-päivään. Käytä kui-
vana -seminaari oli monin 
tavoin menestys. Osallistujia 
oli eri aloilta reilusti yli sata, 
keskustelut ja esitykset olivat 
antoisia ja kotiin voitiin lähteä 
hyvillä mielin siitä, että kui-
vasanitaatio on entistä tunne-
tumpi ja myös tunnustetumpi 
vaihtoehto Suomessa. 

Seminaari poiki verkosto-
ja ja uutta osaamista, mutta 

myös konkreettisia toimia. 
Näistä mainittakoon kuiva-
käymälöiden huomioiminen 
Vantaan asuntomessuilla – ja 
toivottavasti jatkossa myös 
muillakin asuntomessuilla – 
sekä keväällä 2013 järjestetty 
virtsan lannoitekäytön asian-
tuntijafoorumi. 

Seminaarin palautteet on 
luettu tarkkaan ja ne huomioi-
daan vuonna 2015 järjestettä-
vän seminaarin järjestelyissä. 

Käytä kuivana! -seminaarin 
päätteeksi järjestetyn paneeli-
keskustelun puheenjohtajana 
toimi arkkitehti ja ympäris-
tötiedetoimittaja Pasi Toivi-
ainen. Paneelikeskustelun 
keskustelijat ja teemat olivat:
•	 Arja Vuorinen, Evira: Lain-

säädännön nykytila ja ke-
hittämistarpeet

•	 Tero Myllyvirta, Itä-Uu-
denmaan ja Porvoonjoen 
vesien- ja ilmansuojeluyh-
distys ry: Kuivasanitaatios-
ta ratkaisu tulevaan ravin-
nepulaan

•	 Outi Palttala, kuivakäymä-
län käyttäjä, Arkinor Oy: 
Asenteet kuivakäymälän 
yleistymisen mahdollista-
jina

•	 Annalena Sjöblom, Ke-
miönsaaren kunta: Visio 
kuivasanitaatioon perus-
tuvasta vesihuollosta

•	 Sirpa Pietikäinen, Euro-
parlamentaarikko: Tahto-
tila Suomen nostamiseksi 
kuivakäymälöiden malli-
maaksi

– Tahdommeko nostaa Suomen 
kuivaköymälöiden mallimaaksi, 

Sirpa Pietikäinen kysyi.

raini Kiukas

KOTIMaa
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Käymäläseura Huussi ry on 
saanut tukea Euroopan maa-
talousrahastosta Pirkanmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukselta Manner-Suo-
men maaseudun kehittämis-
ohjelman 2007–2013 hankkee-
seen nimeltä Kuivakäymälän 
hankinta – tuumasta toimeen! 

Hankkeen kohdealueena 
on Pirkanmaan viemäriver-
koston ulkopuolelle jäävät 
kylät ja taajamat, joissa jäte-
vesien käsittely täytyy jär-
jestää kiinteistökohtaisesti. 
Pirkanmaalla saatuja tuloksia 
voidaan hyödyntää hankkeen 
toteuduttua koko maassa. 

Tehtävänä on tiedottaa 
ja antaa neuvontaa haja-
asutusalueen asukkaille kui-
vakäymälän hankinnasta ja 
käyttökelpoisuudesta kiin-
teistökohtaisen jätevesirat-
kaisun osana. 

Kuivakäymälää pidetään 
usein vaatimattoman loma-
asunnon ratkaisuna, eikä ole 
oivallettu sen etuja vesikäy-
mälän haastajana erityisesti 
vakituisesti asutuilla kiin-

teistöillä. 
Vaikeasti puhdistettavia 

käymäläjätettä sisältäviä mus-
tia jätevesiä ei synny lainkaan, 
kun kiinteistöllä on käytössä 
kuivakäymälä. Teknisesti vä-
häravinteisten harmaiden ve-
sien eli pesuvesien puhdistus 
on helpompaa kuin mustien 
jätevesien puhdistus. Etuna 
on lisäksi juomaveden säästö 
ja kaivovesien laadun turvaa-
minen, sekä ilmainen lannoite 
ja maanparannusaine.

Joulukuusta 2012 helmi-
kuuhun 2013 kiinteistön-
omistajilla Pirkanmaalla on 
ollut mahdollisuus saada 
henkilökohtaista ja puolu-
eetonta neuvontaa sisäkui-
vakäymälän suunnitteluun. 
Neuvonnan on toteuttanut 
Kokemäenjoen vesistön ve-
siensuojeluyhdistys. 

KVVY:n jätevesineuvoja 
Reetta Toivanen on selvit-
tänyt kiinteistökäynneillä 
laitteiden tilavaatimuksia, 
mahdollisuuksia hyödyntää 
käymäläjätettä ja asukkaiden 
toiveita laitehankinnassa. 

Asukkaat ovat saaneet ehdo-
tuksen kiinteistölle sopivasta 
ratkaisusta.

Asiantuntijaryhmän joh-
dolla on laadittu ohjetta si-
säkuivakäymälää hankkivan 
ja käyttävän avuksi. Yleisten 
ohjeiden lisäksi laitevaihtoeh-
doista tehdään oma esite. 

Asiantuntijaryhmän työs-
kentelyyn on osallistunut 
kuivakäymälän omistajien, 
viranomaisten, oppilaitos-
ten, laitevalmistajien ja mui-
den sidosryhmien edustajia. 
Esitteet tulevat ladattavaksi 
yhdistyksen nettisivuille ja 
niitä jaetaan kaikissa yhdis-
tyksen tapahtumissa.

Yhteistyössä alueellisten 
toimijoiden kanssa annetaan 
neuvontaa tapahtumissa eri 
puolilla Pirkanmaata. Kyläyh-
distysten itsenäistä neuvontaa 
tuetaan laatimalla materiaalia 
käytettäväksi hankkeen pää-
tyttyä. Asukkaille järjestetään  
myös tutustumisretkiä kuiva-
käymäläkohteisiin. 

Kaiken neuvonnan ja tiedo-
tuksen tavoitteena on saada 

Kesä 2012 oli kiireinen Ko-
kemäenjoen vesistön ve-
siensuojeluyhdistykselle. 
Pirkanmaan haja-apu -hanke 
käynnistyi tohinalla kolmen 
jätevesineuvojan voimin 
toukokuussa 2012. Jätevesi-
neuvontaa tehtiin kaikissa 
Pirkanmaan kunnissa ja mar-
raskuun loppuun mennessä 
kiinteistöjä oli kierretty 1331. 

Positiivisena yllätyksenä 
nousi asukkaiden kiinnostus 
sisäkuivakäymälöitä kohtaan, 
sillä noin kymmenen prosent-
tia kaikista neuvotuista kiin-
teistöistä (sisältää myös 276 

vapaa-ajan asuntoa) ilmoitti 
kiinnostuksestaan. 

Neuvontakauden lähes-
tyessä loppuaan päädyttiin 
yhteistyöhön Käymäläseura 
Huussin kanssa kohdenne-
tusta kuivakäymäläneuvon-
nasta osana ”Kuivakäymälän 
hankinta – tuumasta toimeen!” 
-hanketta. Neuvojana toimi 
jätevesineuvoja Reetta Toi-
vanen, joka on erikoistunut 
kuivakäymäläteknologiaan. 
Puolueettomalla neuvon-
nalla haluttiin antaa tukea 
kuivakäymälöistä kiinnostu-
neille kiinteistöille, jotta mah-

dollinen hankita ei jäisi kiinni 
ainakaan luotettavan tiedon 
puutteesta.

Kiinteistön omistajille tar-
jottiin kirjeitse mahdollisuus 
varata kuivakäymäläneu-
vontakäynti. Käyntejä toteu-
tettiin kymmenen joulukuun 
2012 aikana ja toinen moko-
ma helmikuussa 2013. Niiden 
yhteydessä käytiin läpi eri-
laiset kiinteistölle soveltuvat 
kuivakäymälävaihtoehdot. 
Erityisesti asennus ja ilman-
vaihdon järjestäminen käytiin 
läpi tarkasti. 

Käyttö- ja huoltoasiat olivat 

tärkeä osa neuvontaa, muun 
muassa jatkokompostointi oli 
aihe mistä keskusteltiin pal-
jon. Myöskään harmaiden 
vesien käsittelyä ei unohdet-
tu, vaan eri pesuvesien käsit-
telyjärjestelmät käytiin läpi. 
Kuten jätevesienkäsittelynkin 
kanssa, tulee aina tarkistaa vi-
ranomaisilta kuntakohtaiset 
määräykset esimerkiksi käy-
mäläjätteen kompostoinnista 
ja lupamenettelyistä.

Kiinteistökäyntien pohjalta 
on tullut selväksi, että puolu-
eettomalle ja helposti ymmär-
rettävälle tiedolle on suuri 

tarve. Neuvonnan pohjalta 
on selvinnyt, että erilaisten 
sisäkuivakäymälöiden asen-
nusvaatimukset eivät aiheu-
ta ongelmia ja asukkaat ovat 
olleet valmiita niin pieneen 
kuin isompaankin remonttiin, 
mikäli valittu laite sitä vaatii. 

Tärkeämpänä on pidetty 
ennen kaikkea käytön ja huol-
lon helppoutta. Asukkaille 
on ollut tärkeää tietää myös 
mahdollisista vikatilanteista 
ja miten niissä kuuluu toimia. 
Käyttökokemukset eri lait-
teista kiinnostivat, ja olikin 
iloinen yllätys, että jokaiselta 

kiinteistöltä oltiin halukkaita 
antamaan käyttökokemuspa-
lautetta, mikäli kiinteistöillä 
päädytään hankkimaan sisä-
kuivakäymälä. 

Jätevesineuvonta jatkuu 
Pirkanmaalla kesällä 2013 ja 
myös Kanta-Hämeessä aloite-
taan uuden hankkeen voimin. 
Vesiensuojeluyhdistyksessä 
odotellaankin jo innolla lumi-
en sulamista ja maastokauden 
alkua! 

rEETTa TOIVaNEN
Jätevesineuvoja

Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry

Nekalan siirtolapuutarhassa, 
keskellä Tamperelaista kau-
punkimaisemaa, luonnolli-
nen ravinnekierto toteutuu 
ihanteellisella tavalla kun 
kompostikäymälät tuottavat 
ravinteita puutarhan omaan 
käyttöön. Nekalassa on 300 
siirtolapuutarhamökkiä ja 
vilinää kesäviikonloppuisin 
jopa 400 ihmisen voimin. 

– Siirtolapuutarhaan on 
hankittu ja asennettu yhdek-
sän Green Toilet -merkkistä 
kuivakäymälää, kertoo Ne-

kalan siirtolapuutarhan isäntä 
Taavi Seppälä. 

Tilavuudeltaan 330 litran 
kokoiset kuivakäymälät on 
varustettu pyörillä, joten nii-
den tyhjennys sujuu vaivatto-
masti alueelle rakennettuihin 
kolmiosaisiin kompostorei-
hin. 

Aiemmin jokaisen kuiva-
käymälän välittömässä lä-
heisyydessä oli kompostorit, 
mutta yhteisellä päätöksellä 
kompostorit vietiin hieman 
kauemmas käymälöistä. 

Kuivakäymälöiden täyt-
tyessä laitetaan tilalle tyhjät 
vaihtosäiliöt, ja kuivakäymä-
lätuotokset kompostoituvat 
vielä hetken toisessa säiliössä. 
Loputkin nesteet haihtuvat 
auringossa. Tämä takaa kevy-
en kuorman ja astian helpon 
siirreltävyyden kauemmas 
jälkikompostointiin. 

Hyvä huomio Seppälältä 
on, että suotonestettä (ylimää-
räinen neste, joka on pääosin 
valunut kiinteän ulosteen 
läpi ja josta suurin osa ohjau-

tuu Green Toiletissa erilliseen 
suotonesteen keräilysäiliöön) 
ei kerry juurikaan säiliöihin, 
jotka on sijoitettu aurinkoon 
päin. Sijoittelulla on siis mer-
kitystä haluttaessa mahdol-
lisimman helppoa ja nopeaa 
kompostointiprosessia, jopa 
ilman erillistä tuuletinta (il-
mastointiputket malleissa 
toki on). 

Kesäaikana parhaaseen 
käyttöaikaan huussisäiliöt 
tyhjennetään lähes viikoittain. 
Hyvä maanparannusaine 
kuljetetaan jälkikompostoi-
tumaan itse tehtyihin kolme-
osaisiin kompostoreihin. Ne 

on vuorattu muovilla, jotta 
pohja olisi umpinainen. Um-
pinaista pohjaa vaativat kau-
pungin ympäristönsuojelu-
määräykset. Seppälä kertoo, 
että kaikki alueella on tehty 
ohjeiden ja vaatimusten mu-
kaan. 

Käymäläjätettä kompos-
toidaan ainakin kaksi vuotta. 
Sen takia Nekalassa kompos-
torissa on monta lokeroa – 
yksi lokero täyttyy vuodessa 
ja maatuu kaksi vuotta.

Koska siirtolapuutarha 
sijaitsee kaupungin viemäri-
verkoston toiminta-alueella, 
on alueella myös kaksi vesi-

vessaa. Tämän lisäksi osalla 
asukkaista on omia käymälöi-
tä tonteillaan ja mökeissään. 

Taavi Seppälä arvioi, että 
vesivessoja käytetään saman 
verran kuin kuivakäymälöi-
täkin ja palaute kuivakäymä-
löistä on ollut verrattain posi-
tiivista. Kuivakäymälöistä ky-
sytään paljon ja Seppälä onkin 
saanut isännöidä vierailu- ja 
tutustumisretkiä alueelle. 

Mikä olisikaan ihanampi 
huussiretkikohde kuin kesäi-
nen täynnä kukkia, pensaita ja 
vihreää elämää oleva siirtola-
puutarhamiljöö. 

aINO-MaIJa KYYKOSKI 

Vuoden Huussiteosta myönnettiin Kul-
tainen talikko jo 11:ttä kertaa. Vuoden 
2012 palkinto luovutettiin Tampereen 
Tammelantorilla osana Ympäristötoria ja 
Tampereen kaupungin ympäristönsuo-
jelun järjestämää Vihreää viikkoa, jonka 
teemana oli osuvasti vesi.

Talikosta sai Raini Kiukas, joka on 
vienyt huussisanomaa eteenpäin jo vuo-
sia. Hänen kädenjälkensä näkyy Käymä-
läseura Huussissa, kansainvälisessä Dry 
Toilet -konferenssissa, Helsingin Oma-
Mökki-kevätmessujen Huussikorttelissa 
ja monen mattimeikäläisen kuivakäymä-
lässä. Vuoden Huussiteko -tunnustus 
oli samalla elämäntyöpalkinto. Vaikka 

Raini Kiukas luopui Käymäläseuran 
luottamustoimista, työ on vielä kesken. 
Huussisanomaa väsymättä julistava Rai-
ni jatkaa työtä kuivakäymäläkauppansa 
DT-keskuksen sekä oman tutkimuksensa 
parissa. Käymäläseura Huussin hallitus 
koki, että kymmenvuotisjuhlavuonna 

on erityisen sopivaa myöntää Kultainen 
talikko yhdistyksen kivijalalle. 

– Kuivakäymälä on jokaiselle teko 
maailman pelastamiseksi. Vesivessa 
tuhlaa puhdasta tai puhdistettua vettä; 
sitä ei meille kaikille maapallolla kerta 
kaikkiaan riitä. Kuivakäymälässä olo 
helpottuu, mutta käynnistä saa kaupan-
päällisiksi hyvän mielen.

Käymäläseura Huussi ry. 
on kutsuttu asiantuntijaksi 
kansainväliseen ISO stan-
dardoinnin työryhmään, 
jonka tavoitteena on laatia 
kestävän kehityksen mu-
kainen ohjeisto sanitaation 
parantamiseksi erilaisilla 
asuinalueilla. Työryhmässä 
on nimitetty asiantuntijajä-
sen tällä hetkellä Suomen 
lisäksi Sambiasta, Japanista, 
Ranskasta ja Keniasta. 

Kyseessä on standardi ISO 
TC 224: Service activities 
relating to drinking water 

supply systems and was-
tewater systems – Quality 
criteria of the service and 
performance indicators. 

Työryhmä 8:n otsikko ja 
tavoite, Onsite Domestic 
Wastewater Management 
Using Low Technologies, 
on vapaasti käännettynä: 
kotitalouksien jätevesien 
käsittely matalan teknolo-
gian keinoin jätevesien syn-
typaikalla. 

 Lisätietoja: Pia Engström, 
pia.engstrom@kierratyskeskus.fi

Talikko jalkautui torille

Missä on edistetty kuivakäymäläkulttuuria tai 
puhuttu ekologisen sanitaation puolesta? Vinkkaa 
Käymäläseuran toimistolle ehdokkaasi! Hallitus 
valitsee ehdotuksista vuosittain Vuoden Huus-
siteon, jonka voi olla tehnyt yksityinen henkilö 
tai organisaatio. Palkinto luovutetaan Maailman 
ympäristöpäivänä 5.6. tai samalle viikolle osuvassa 
aiheeseen liittyvässä tapahtumassa.  

Tunnetko huussienkelin? 
2012 raini Kiukas
2011 Tohtori Helvi Heinonen-Tanski  
ja diplomi-insinööri Erkki Santala
2010 Professori Tuula Tuhkanen
2009 YlE: Paska juttu -ohjelmasarja
2008 ari aaltonen, Patakukko
2007 Jukka lindroos, Pikku Vihreä Oy
2006 Ulkoasiainministeriö
2005 Tampereen ammattikorkeakoulu
2004 Työtehoseura, tutkija Sirkka Malkki
2003 Västanfjärdin kunta
2002 Metsähallituksen makkitiimi

Kultaiset talikot 

raini Kiukkaan motto on ”Kuivakäymälä 
pelastaa maailman”
Kuva: Harri Helin, Ekokumppanit

Huussi vaikuttaa 
maailman 
sanitaatioon

Käymäläseura Huussi ry.:n vuonna 
2011 julkaisemaa ”Huussi muuttaa 
sisälle” -kirjaa on vielä saatavana. Tilaa 
oma kappaleesi Käymäläseura Huussin 
verkkokaupasta tai suoraan toimistolta: 
toimisto@huussi.net
Myös muita julkaisuja tai tuotteita on 
saatavissa yhdistyksen verkkokaupasta. 
Vuonna 2013 uudistamme myös verkko-
kauppaamme helppokäyttöisemmäksi ja 
monipuolistamme tuotevalikoimaamme. 
Tsekkaile kauppaa kuluvan vuoden 
aikana ja tue toimintaamme tilaamalla!

Työryhmä 8:n 
työskentely aloitettiin 
tutustumalla Kiberan 
slummiin Kenian 
pääkaupungissa 
Nairobissa. Suuressa 
osassa Kiberaa 
sanitaatiota ei 
ole käytännössä 
järjestetty mitenkään, 
vaan jätökset ja 
taudinaiheuttajat 
ajautuvat kujilta 
sateiden mukana 
Nairobijokeen läpi 
äärimmäisen tiiviisti 
asutun slummialueen. 
alueella asuu 
arvioiden mukaan jopa 
miljoona ihmistä.

Ravinteet kiertoon kaupunkimaisemissa 
Kuivakäymälä sopii siirtolapuutarhan idylliin

Kuivakäymälät 
ja tuuletusputket 

säiliöissä.

Kuivakäymälä kuivikkeineen.

Kuivakäymälä neuvoja  
Pirkanmaan sivukylissä

Sisäkuivakäymälä kiinnostaa

sisäkuivakäymälöitä Pirkan-
maalle. Samalla kerätään tie-
toja valmiista tai rakenteilla 

olevista käymäläkohteista, 
joissa voidaan käydä tutus-
tumassa kuivakäymälän 

käyttöön ja huoltoon tai do-
kumentoimassa sen rakenta-
mista.

 Lisätietoja: projektipäällikkö Susanna Paku-
la, pirkanmaa@huussi.net, 050 371 1050 
projektikoordinaattori aino-Maija Kyykoski, 
sihteeri@huussi.net, 045 875 3576

aino-Maija Kyykoski 
kuivakäymälätietoa jakamassa.

KOTIMaa
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kuvat:
Taavi Seppälä



Tampereen ammattikorkea-
koulussa on ollut käytössä 
kaksi kuivakäymälää kahden 
vuoden ajan. Ne ovat tietääk-
semme ainoat julkisissa tilois-
sa sijaitsevat sisäkuivakäymä-
lät Suomessa. 

Käymälöiden asennus tuli 
mahdolliseksi koulumme la-
boratoriosiiven suurremontin 
yhteydessä. Käymälöitä var-
ten tarvittiin vain tila, johon 
ne saatiin mahdutettua eikä 
se ole yhtään suurempi kuin 
normaalin vesikäymälän vaa-
tima tila kellarin huoltotilaa 
lukuun ottamatta. 

Ilmanvaihtoa piti aluksi 
säätää, koska käymälätilat 
vaativat oman ilmanvaihton-
sa ja niiden toiminnan tasa-
painottaminen talon muun 
ilmastoinnin kanssa kesti 
jonkin aikaa. Nyt kaikki toi-

mii loistavasti. 
Koska käymälät sijaitsevat 

laboratoriosiivessämme, ne 
eivät ole kovinkaan hyvin 
kaikkien opiskelijoiden ja 
henkilökunnan saavutetta-
vissa, mutta laboratoriossa 
työskenteleviä on kannustet-
tu niiden käyttäjiksi. 

Käyttäjäkokemuksia on 
kerätty tilassa olevien muis-
tivihkosten kautta ja ne ovat 
olleet pääsääntöisesti posi-
tiivisia. Muistivihkoseen on 
kertynyt kommentteja kuten 
”tuoksuu mullalta niin kuin 
mummon mökillä”, ”täydel-
linen”, ”outo mutta mukava”, 
”parasta aikaa elämässä-
ni”, ”paras kokemus ikinä”, 
”hyvä, virkistävä kokemus”, 
”reikä vähän pieni, ei haise, 
OK”, ”hieman tuulinen is-
tuessa”, ”mielenkiintoinen”, 

”lisää tällaisia”. 
On kuitenkin huomioitava 

että suurin osa käyttäjistä on 
ympäristötekniikan opiskeli-
joita, joilla on jo valmiiksi po-
sitiivinen asenne ympäristöä 
kohtaan ja täten myös vettä 
säästäviin toimiin.

Saamiimme kokemuksiin 
perustuen suosittelen läm-
pimästi kuivakäymälöiden 
rakentamista lisää erilaisiin 
julkisiin tiloihin ja asuntoi-
hinkin. 

Käymälän hoitaminen vaa-
tii vain hieman lisävaivaa, 
mutta toisaalta se säästää vet-
tä ja on halvempaa kuin ny-
kyinen vesivessajärjestelmä. 

rENJa YrJöNEN
laboratorioinsinööri

Tampereen 
ammattikorkeakoulu 

Käymäläseura Huussi ry:n 
hankkeissa Sambiassa vuosi 
2013 on toistaiseksi viimeinen 
tällä hankekaudella. Kalokos-
sa hanketoiminta loppuu var-
masti ja Lusakassa mahdolli-
sesti jatketaan laajemmalla 
alueella. Paikalliset tietenkin 
jatkavat toimintaa omin voi-
min ja toivottavasti siemen 
on istutettu myös toiminnan 
laajenemiseen paikallisten 
voimin. 

Myös muita hankealueita 
ja kumppaneita Sambiassa 
on kartoitettu ja vuoden 2013 
aikana varmistuu missä toi-
mintaa aiotaan jatkaa. 

– Nyt olisi taottava, kun 
rauta on kuumaa, sanoo ke-
hitysmaahankkeiden projek-
tipäällikkö Sari Huuhtanen. 

Vuonna 2012 onnistumisia 
tuli paljon ja tietoa on saatu 

hankealueiden lisäksi levitet-
tyä myös maanlaajuisesti ja 
hallinnon tasolle sekä maassa 
toimiville muille järjestöille. 

 

Vesifoorumissa ja 
mediakampanjassa

Yhdistys osallistui marras-
kuussa 2012 Sambian vesifoo-
rumiin ja siellä pidettävään 
näyttelyyn, jonka suosio oli 
huima! 

Toista kertaa järjestettäväs-
sä kaksipäiväisessä foorumis-
sa oli 360 rekisteröitynyttä 
osanottajaa ja esityksiä pidet-
tiin monesta näkökulmasta. 

Sari Huuhtanen ja Lusakan 
koordinaattori Obed Kawan-
ga pitivät seminaarissa esityk-
set. Ilahduttavaa oli sanitaa-
tioon liittyvien esitysten ja 
keskustelujen määrä. 

Ensimmäisenä vuonna fo-
kus oli pitkälti vedessä, tällä 
kerralla toisena päivänä pu-
huttiin lähes kokonaan sani-
taatiosta. Sanitaatioasioiden 
nousu näkyi myös yhdistyk-
sen ständillä näyttelyssä. 

– Ständillämme kävi kova 
kuhina ja materiaalit menivät 
kuin kuumille kiville. Kiin-
nostuneita oli todella paljon 
ja uusia yhteyksiä solmittiin, 
kertoo Sari Huuhtanen. 

 Vuoden 2012 erityisenä 
läpimurtona tiedonlevityk-
sessä voidaan pitää hanke-
kumppanimme NECOS:in 
mediakampanjaa, joka to-
teutettiin hankkeen ohessa, 
erillisellä rahoituksella (Civil 
Society Environmental Fund, 
jonka rahoitus tulee myös 
osittain Suomesta). Kampan-
jan avulla järjestettiin tv- ja 

radiokeskusteluja sekä jär-
jestettiin seminaari, jossa esi-
teltiin hankkeiden tuloksia ja 
kokemuksia ministeriöille ja 
muille alan piirissä toimiville. 
Sen myötä yhdistys sai tuke-
van jalansijan myös Sambian 
vesi- ja sanitaatiolinjausten 
ja lainsäädäntötyöskentelyn 
työryhmässä. Siellä yhdistyk-
sen tavoitteena on saada kui-
vakäymälät osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. 

Hankealueilla jatkettiin 
rakentamista, koulutuksia ja 
paikallisten järjestöjen ja toi-
mijoiden kapasiteetin kasvat-
tamista. Hankkeen viimeisinä 
vuosina on tärkeä varmistaa 
työn kestävyys ja vastuun 
siirtyminen paikallisille. Ta-
voitteena, että tulokset puhu-
vat puolestaan ja asia alkaa le-
vitä tarpeen luomisen jälkeen 

laajemmalle. 
Koulutuksia on järjestetty 

paljon ja niihin on vuoden 
aikana osallistunut satoja ih-
misiä. Vuoden 2012 lopussa 
Sambiassa oli hankkeiden 
puitteissa rakennettu reippaat 
160 käymälää ja 12 vesipistet-
tä! Niitä on sekä yleisissä koh-
teissa, esimerkiksi kouluilla 
ja klinikoilla, että yksityisissä 
kotitalouksissa. Kysyntä on, 
varsinkin perhekohtaisten 
käymälöiden osalta on ollut 
suurta, joten siltä osin tavoit-
teemme kysynnän luomisesta 
on onnistunut. 

 

Tunnettuus 
kasvanut 

Paitsi Sambiassa myös muu-
alta maailmalta kuuluu iloi-
sia uutisia sanitaatioasioiden 

tärkeyden kasvamisesta. Niin 
YK:ssa kuin monessa isossa 
kansainvälisessä järjestössä 
on alettu rummuttaa sanitaa-
tion puolesta! Myös yhdistys 
on saanut tunnettuutta kuiva-
käymälöiden ja sanitaatioasi-
oiden osaajana. 

Hankeyhteistyö kiinnostaa 
järjestöjä eri puolilta maail-
maa. Yhdistyksen tekemään 
hanke-ehdotuspyyntöön 
vastasi 30 järjestöä 22 maas-
ta! Myös kyselyjä yhteistyöstä 
muiden suomalaisten järjestö-
jen kanssa on tullut kiitettä-
västi. Tämä on osaltaan merk-
kinä siitä, että hankkeiden 
tekeminen on hyödyttänyt 
niin paikallisesti kuin yhdis-
tyksen oman tunnettuuden 
lisäämisessä.  

 

Opiskelijat kehuvat 
sisäkuivakäymälöitä

Biolan-ryhmään kuuluvan 
Favorit Tuote Oy:n uusi tuo-
tantolaitos edustaa teknisiltä 
innovaatioiltaan maailman 
huippua. 

Kestävä kehitys ja ekologi-
suus toteutuvat sekä tuotan-
toprosessissa että komposto-
reiden ja kuivakäymälöiden 
valmistuksessa. 

Eurassa sijaitseva ympä-
ristötuotetehdas saa energiaa 
tuulivoimasta. Tehtaan jäteve-
det kierrätetään ja käsitellään 
Biolanin kehittämillä laitteilla. 

Tuotantoprosesseissa on 
kiinnitetty erityistä huomio-
ta energiatehokkuuteen, op-
timaaliseen raaka-aineiden 
käyttöön sekä mahdollisuu-
teen hyödyntää kierrätys-
materiaaleja. Myös energiaa 
kierrätetään ja säästetään.

Uudessa tehtaassa valmis-
tetaan kaikki Biolan-ryhmän 
ympäristötuotteet, kuten 
kompostorit, kuivakäymälät 
ja jätevesijärjestelmät. Töitä 
tehdään kolmessa vuorossa. 
Tehdas työllistää 12 henkilöä.

Tuotantolinja säästää
energiaa ja raaka-aineita

Tehtaalle on rakennettu koko-
luokassaan maailman ensim-
mäinen sähkölämmityksellä 
varustettu linja ja Pohjoismai-
den ensimmäinen täysauto-
maattinen rotaatiovalulinja. 

Rotaatiovalulinjalla val-
mistetaan suuria, onttoja, 
kestomuovisia kappaleita, 
kuten kompostoreita ja kom-
postikäymälöitä. Edistyksel-
lisen valuprosessin hallinnan 
ja täysautomaation ansionsa 
muoviraaka-aineen kulutus 
on saatu jopa 20 prosenttia 
pienemmäksi. 

Tuotteiden eristämiseen 
käytettävä uretaani on läm-
pöarvoltaan parempaa ja 
kevyempää. Ympäristötuo-
tetehtaassa on myös uusi 
polyuretaanin sekoituspro-
sessi, jolla tehtaan käyttämät 
raaka-aineet saadaan entistä 
ympäristöystävällisemmiksi 
uretaanivalmisteiksi. 

Lisää ekologisuutta tuotan-

toon saadaan omavaraisella 
tuulienergialla. Omalla tuuli-
voimalla saavutetaan vuodes-
sa noin 700 megawatin säh-
köntuotto, joka riittää koko 
tehtaan sähköntarpeeseen. 

– Tuulivoima on hyvä mah-
dollisuus yrityksille pienen-
tää hiilijalanjälkeään, kertoo 
Biolan Oy:n toimitusjohtaja 
Esa Mäki. 

Suljettu jätevesi-
järjestelmä

Tehdasta ei ole liitetty kun-
nan viemäriverkostoon, vaan 
kaikki jätevedet käsitellään 
Biolanin kehittämällä sulje-
tulla jätevesijärjestelmällä. 

Tehtaan jätevedet on jaet-
tu useaan eri viemärilinjaan. 
Mustat vedet käsitellään sul-
jetussa järjestelmässä, josta 
puhdistettu vesi kierrätetään 
uudelleen wc-huuhteluve-
deksi. Tuotantotilojen vie-
märivedet ohjataan itse ke-
hitetyn hiekka- ja kiintoaine 
-erottimen läpi Biolan Trio 

-puhdistamoon. Kemikaalit 
kerätään omaa linjaa pitkin 
umpisäiliöön.

– Ensimmäinen suljettu 
jätevesijärjestelmä rakennet-
tiin Biolanin pääkonttoriin. 
Siitä saadut kokemukset on 
hyödynnetty uuden tehtaan 
järjestelmän toteutuksessa. 
Tavoitteemme on kaupallis-
taa suljettu jätevesijärjestelmä 
tuotteeksi, sanoo Esa Mäki. 

Biolan valmistaa ja myy 
luonnonmukaiseen viljelyyn 
ja ekologiseen viheralueiden 
hoitoon soveltuvia tuottei-
ta sekä ympäristötuotteita. 
Omaa tuotantoa on Suomes-
sa, Eestissä ja Kiinassa. 

Favorit Tuote Oy on osa 
Biolan-ryhmää. Se valmistaa 
muun muassa Biolanin kom-
postoreita, kuivakäymälöitä 
sekä jätevesijärjestelmiä. 

Biolan-ryhmän liikevaihto 
vuonna 2012 oli 32 miljoonaa 
euroa. 

rIIKKa KErTTUla

 Lisätietoja: www.biolan.fi  

Kuva: Tiina Kolari-Vuorio/TaMK

Tampereen ammattikorkeakoulu on kerännyt kahden vuoden ajan kokemuksia kahdesta kuivakäymälästä. Niiden tekniikka on viety näkymättömiin kellarikerrokseen. 

Biolanin uusi tehdas säästää luonnonvaroja

Kompostori- ja 
käymälätehdas 
käsittelee ja 
kierrättää itse 
jätevetensä. 
Sähkö tuotetaan 
tuulivoimalla.

KOTIMaa

Sambian hankkeissa onnistumisia 
sekä kylätasolla että maanlaajuisesti

UlKOMaaT

Lähde Kapuamatkalle 
Sambiaan ja Botswanaan
Oletko aina halunnut nähdä 
”oikeata Afrikkaa” pelkkien 
turistikohteiden sijaan? Kiin-
nostaako sinua nähdä, mitä 
Käymäläseuran hankkeissa 
tehdään ja osallistua konk-
reettisesti hankkeen tekemi-
seen kyläläisten kanssa? 

Nyt voit toteuttaa haaveesi 
ja kerätä samalla varoja Sam-
bian hankkeille. Oma Kapu-
alta ja yhdistykseltä saat väli-
neet varainhankintaan ja tuen 
kampanjointiin! 

Alustavaa matkaohjelmaa 
on suunniteltu loka–mar-

raskuulle 2013 mutta sitä 
voidaan hieman räätälöidä 
ryhmän tarpeiden ja kiinnos-
tuksen mukaan. 

Ohjelmassa on muun mu-
assa tutustumista ja työntekoa 
hankkeissa, vierailu Victorian 
putouksilla Livingstonessa ja 
Choben kansallispuistossa 
Botswanassa. Matkanjärjes-
täjänä toimii Mandalatravel. 

 Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
www.kapua.fi/oma tai www.
huussi.net, sambia@huussi.net, 
Sari Huuhtanen 045 356 409

Sari  
Huuhtanen 

esitelmöi 
Sambian vesi-

foorumissa.

Uuden kuivakäymälän valmistuminen on juhlahetki. Sambiaan on Käymälä-
seura Huussin hankkeiden avulla  rakennettu 160 kuivakäymälää.
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Swazimaassa toteutettavassa Msunduzan 
kuivasanitaatiohankkeessa on käynnissä vii-
meinen vaihe. 

Turun ammattikorkeakoulun, Käymälä-
seura Huussin ja paikallisen Pelastusarmeijan 
yhteistyössä toteuttama ja ulkoasiainministe-
riön rahoittama hanke pyörii seitsemättä ja 
viimeistä vuottaan Swazimaan pääkaupun-
gin Mbabanen liepeillä sijaitsevalla epäviral-
lisella Msunduzan asuinalueella. Alueelle on 
rakennettu 33 kuivakäymälää, minkä lisäksi 
seitsemän uutta on tarkoitus saada valmiiksi 
vuoden loppuun mennessä. 

Hankkeen viimeinen vaihe on keskittynyt 
tulosten kestävyyteen, omistajuuden kasvat-
tamiseen sekä kuivasanitaation tietoisuuden 
levittämiseen hankealueen ulkopuolelle. 
Merkittäväksi tekijäksi edellä mainituissa on 
noussut yhteistyö ja kokemusten jakaminen 
Sambiassa toteutettavien kuivasanitaatio-
hankkeiden kanssa. 

Vuoden 2012 elokuussa kaksi Swazimaan 
hankkeen vapaaehtoista ”sanitaatioekspert-
tiä” matkustivat yhdessä hankkeen opiskelija-
assistentin kanssa Sambiaan tutustumaan ja 
vaihtamaan kokemuksia sikäläisten hanketoi-

mijoiden kanssa. Matkan aikana he tutustuivat 
sekä Kalokon että Lusakan hankkeisiin ja sel-
vittivät omassa hankkeessaan esiin nousseita 
kysymyksiä, kuten virtsan käyttöä lannoittee-
na, kompostointiaikaa sekä sikäläisiä haasteita 
hankkeen toteuttamisessa. 

Lisäksi vuoden 2012 lokakuussa Swazi-
maassa järjestettiin viikon kestänyt kuivasa-
nitaatiokurssi, johon osallistui msunduzalaisia 
huussinomistajia, alueen paikallisia johtajia, 
sanitaatioekspertit, swazimaassa toimivi-
en kansalaisjärjestöjen edustajia, yliopiston 
opettajia ja opiskelijoita sekä paikallisia että 
kansallisen tason virkamiehiä. 

Kurssin vetäjänä toimi sambialainen Em-
manuel Mutamba, joka on työskennellyt Käy-
mäläseura Huussin kanssa jo pitkään. Tarkoi-
tuksena oli jakaa kokemuksia alan toimijoiden 
kanssa, suunnitella tapoja miten sanitaatiota 
saadaan Swazimaassa kehitettyä sekä levit-
tää kuivasanitaatiotietoutta hankealueen ul-
kopuolelle. 

Kurssin kuvasi itsenäinen tuotantoyhtiö tar-
koituksenaan nostaa Swazimaan sanitaatio-
haasteet esille sekä kertoa kuivasanitaatiosta 
ja sen mahdollisuuksista. Lisäksi lehtiartikkeli 

kurssista julkaistiin paikallisessa maanvilje-
lyä käsittelevässä ammattilehdessä. Tämä on 
merkittävää maassa, jossa sanitaatiosta puhu-
minen koetaan edelleen tabuksi eikä tiedotus-
välineissä asiaa käsitellä juuri lainkaan. 

Sambian hanketutustumismatka, kuivasa-
nitaatiokurssi ja edelleen jatkuvat työpajat 
Swazimaassa yhteistyössä Sambian kanssa 
ovat osoittaneet miten merkittävässä asemassa 
etelä-etelä välinen yhteistyö on hankkeiden 
onnistumisen tukemisessa. 

Maassa, jossa sanitaatiosta puhuminen eri-
tyisesti tuntemattomien kanssa on haaste ja 
ihmisperäisen jätteen kanssa tekemisissä ole-
minen koetaan joillain alueilla noituudeksi, 
on toisinaan hyvin vaikeaa länsimaisena vesi-
vessakulttuurin edustajana vakuuttaa ihmisiä 
kuivakäymälän eduista ja hyödyistä. 

Msunduzan kuivasanitaatiohankkeessa 
stigma on ollut haaste, jonka kanssa on koko 
hankkeen ajan tehty töitä. Vertaistukea kaiva-
taan ja kun kokemus tulee toiselta samoista olo-
suhteista kotoisin olevilta henkilöiltä, asian hy-
väksyminen on jo huomattavasti helpompaa. 

JONNa HEIKKIlÄ
projektipäällikkö, Turun aMK

Vuoden 2013 alussa julkaistiin KSH:n uu-
sin teos ”Kehitysyhteistyöllä kestävää sani-
taatiota”, joka rahoitettiin ulkoministeriön 
viestintä- ja kehityskasvatustuella. 

Nimensä mukaisesti julkaisu kertoo, 
mitä kehitysyhteistyöhankkeilla on vii-
me vuosina saatu aikaan kuivasanitaati-
on osalta ja sen edistämiseksi eri puolilla 
maailmaa. Kirja vie mukanaan Nepalin 
vuoristoon, Haitin maanjäristysseuduille 
ja Afganistanin konfliktialueille sekä eri-
puolille köyhää ja kuivaa Afrikkaa. 

Julkaisu koostuu yhteensä kymmenestä 
artikkelista, jotka valittiin elokuussa 2012 
pidetyn 4. Kansainvälisen kuivakäymälä-
konferenssin aineistosta. 

Kirjan artikkelit tarkastelevat kestävää 
sanitaatiota monista eri näkökulmista, 
muun muassa miten ilmastonmuutokseen 
voidaan sopeutua hyödyntämällä kuivasa-
nitaatiotekniikoita, sekä miten köyhyyttä 
on mahdollista vähentää sanitaation ja 
maanviljelyn linkittämisellä. 

Kirjassa käsitellään lisäksi kuivakäymä-
löiden hyväksyntään vaikuttavia tekijöitä, 
asennemuutosta, koulutusta sekä päättä-
jien vakuuttamisen problematiikkaa kui-
vakäymälöiden suhteen. Näiden seikkojen 
ratkaiseminen on tärkeää riittävän sanitaa-
tion takaamiseksi tasapuolisesti kaikille 
maailman ihmisille, ikään, sukupuoleen 
ja varallisuuteen katsomatta.  

Julkaisua voi noutaa tai tilata (posti- ja 
käsittelykuluja vastaan) KSH:n toimistol-
ta Tampereelta (Kauppakatu 11, toimisto@
huussi.net).  

KIrSIKKa PYNNöNEN

Marraskuussa 2011 kaksi ympäristösuun-
nittelun opiskelijaa matkasi Etelä-Afrikkaan 
kuivakäymäläprojektia varten. Kyseessä oli-
kin aika ainutlaatuinen kuukauden mittainen 
työharjoittelu, jossa tavoitteena oli tavata kun-
nan maaseudun asukkaita ja kartoittaa heidän 
nykyistä käymälätilannettaan ja mahdollisia 
tarpeitaan. 

Vaikka opiskelijat olivat suhteellisen tie-
tämättömiä siitä mitä he kohtaisivat toisella 
puolella maapalloa, he odottivat sitä mitä 
innokkaimmin. Tiedän sen, koska olin itse 
toinen näistä opiskelijoista.  

Olimme kuulleet tästä hankemahdollisuu-
desta loppukesästä 2011 korkeakoulumme 
lehtorilta. Raaseporissa sijaitsevaa Yrkeshög-
skolan Noviaa oli pyydetty mukaan Raase-
porin kunnan ystäväkuntahankkeeseen, jossa 
tavoitteena oli jakaa osaamista ystäväkuntien 
kesken. 

Raaseporin ystäväkuntana toimi eteläafrik-
kalainen Makanan kunta, jossa parhaillaan oli 
noussut eripuraa kuivakäymälöistä kuntalais-
ten ja kunnanhallituksen kesken. 

Ympäristöalan opiskelijoita pyydettiin 
matkaamaan Makanaan ja viemään kunnan-
hallituksen jäsenille lisätietoutta erilaisista 
kuivakäymälöistä. 

Maaseudun nykyinen käymälätilanne 
oli huonosti tunnettu kunnantalolla Gra-
hamstownissa, johon Makanan kunnan hal-
linto oli keskitetty. 

Kaksi viikkoa 
kyläkierroksella

Grahamstownissa meille oli kahdelle ensim-
mäiselle viikolle suunniteltu maastokäyntejä 
Makanan maaseudulle. Ehdimme vierailla 
monissa asuinyhteisöissä, ananaksen ja appel-
siinin viljelytiloilla sekä kolmessa ala-asteen 
kouluissa. 

Mukanamme oli joka kerta kunnanhallituk-
sen jäsen (municipal counsellor), joka toimi 

tulkkina meidän ja asukkaiden välillä. 
Kouluilla oli suhteellisen hyvät kuivakäy-

mälät käytössään, kun taas suuressa osassa 
asuinyhteisöissä ei ollut mitään käymälän 
kaltaistakaan. Vierailujen aikana kerroimme 
asukkaille myös kompostoivan kuivakäymä-
län hyödyistä, muun muassa kuivakäymälä-
jätteen uudelleenkäytöstä viljelyssä. Vaikka 
asia ensin kuulostikin asukkaille vastenmie-
liseltä, pidin aina vakavan ilmeeni ja jatkoin 
vakuuttamista, kunnes asukkaidenkin kasvot 
viestittivät siitä, että he ottivat asian tosissaan. 

Kerroimme tietenkin myös kompostoimisen 
myötä tulevista haasteista. Uskon, että asuin-
yhteisöissä oltiin iloisia kuivakämälöiden 
mahdollisuuksista. Eräässä asuinyhteisössä 
vanhin nainen jopa tokaisi: ”Mikäli sellainen 
(kuivakäymälä) olisi, minustahan tulisi oikea 
lady!”.     

Vierailimme myös yhdellä persikan viljelyti-
lalla, johon kunta aiemmin oli perustanut kui-
vakäymälöiden pilottihankkeen. Harmiksem-
me saimme kuulla, että suuri osa käymälöistä 
ei ollut enää käytössä. Syiksi lueteltiin paha 
haju, toimimattomuus ja ovien puuttuminen. 

Pahan hajun pääteltiin johtuvan rikkinäises-
tä rotaatiosysteemistä, jonka piti sekoittaa käy-
mälän jätteet ja kuivikkeet keskenään. Jätesäi-
liön tarkastamisen jälkeen huomasimme, että 
kuivikkeena ja wc-paperina käytettiin suuria 
määriä vanhoja sanomalehtiä. Lehtien määrä 
on voinut tukkia ja hajottaa rotaatiosysteemin. 

Jotkin ovista olivat menneet käytössä rikki, 
ja näin ollen siirretty muualle. Ovet ja käymä-
lät olivat jääneet vaille huoltoa, koska vastuu-
henkilöä ei ollut nimetty. Asukkaat syyttivät 
kunnanhallitusta ja kunnanhallitus puolestaan 
asukkaita. 

Hankkeen aikana teimme opiskelijaystäväni 
kanssa paljon taustatutkimusta käymäläpro-
jekteista. Huomasimme monia syitä pilotti-
hankkeen epäonnistumiseen. 

Pyysimme myös neuvoja Huussi ry:n 
Sambia-hankkeelta. Kysymyksiimme vastat-
tiin innokkaasti ja saamamme neuvot olivat 
kullanarvoisia! 

Matkamme lopuksi esittelimme kunnanhal-
litukselle kartoituksen tuloksia, asukkaiden 
myönteisiä palautteita kompostoivista kuiva-
käymälöistä ja hallituksen toivomusten mu-

kaan esittelimme myös erilaisia suomalaisia 
kuivakäymälämahdollisuuksia. 

Suomalaisten kuivakäymäläyritysten har-
miksi esittelimme myös halvempia itseraken-
nettavia kuivakäymälöitä, koska kuivakäy-
mälöhin ei ollut käytettävissä paljon rahaa. 
Esittelyyn mahtui myös suosituksia kuivakäy-
mälähankkeiden toteuttamiseksi, jotta kunta 
tulevaisuudessa voisi ehkäistä niitä ongelmia, 
joita persikan viljelytilan pilottiprojektissa oli 
esiintynyt. 

Opiskelijaystäväni oli myös valinnut lop-
putyönsä aiheeksi kuivakäymälähankkeisiin 
liittyvät haasteet, Makanan tulevaisuuden 
kuivakäymäläprojektien tueksi. Esittelytilai-
suuteen oli myös päässyt mukaan paikallista 
lehdistöä, joka varmaan piti huolen siitä, ettei 
vierailumme Makanassa ainakaan heti jäänyt 
unholaan. 

Toivon mukaan Raaseporin ja Yrkeshögsko-
lan Novian yhteistyö Makanan kanssa pääsi 
tavoitteisiinsa. Ainakin minä ja opiskelijays-
täväni opimme Makanan asukkailta valtavan 
paljon uutta. 

Grahamstownissa meidät oli majoitettu 
kotoisaan B&B taloon, jossa emäntämme 
Joan piti huolen vatsamme tyytyväisyydestä 
ja kiinnostavien keskustelunaiheiden riittä-
vyydestä. Isäntäperheemme opettikin meille 
kaikkea apartheidista ruoanlaittoon. Me taas 
esittelimme heille meille tavanomaisen, mutta 
heille aivan uuden ruokaidean: voileipäkakun! 

Vanha sanonta taitaa päteä myös nuoriin 
naisiin; tie miehen sydämeen käy vatsan kaut-
ta. Joan oli mitä mahtavin emäntä! Sen todistaa 
vielä tänä päivänä minun ja opiskelijaystäväni 
haaveet palata takaisin syömään ja keskuste-
lemaan Joanin ruokapöydän ääreen. Toivon 
mukaan palaamme vielä. 

HENNa TIMONEN
Ympäristösuunnittelun opiskelija

Yrkeshögskolan Novia, raasepori

Kehitysyhteistyöllä
kestävää sanitaatiota
Kirsikka Pynnönen ja Mia O’Neill (toim.)

Käymäläseura Huussi ry

Kehitysyhteistyöllä kestävää sanitaatiota
Kirsikka Pynnönen ja M
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’N

eill (toim
.)

Mitä on kestävä sanitaatio, ja mitä tekemistä sillä on 
kehitys yhteistyön kanssa? Miksi suomalaiset tekevät 
kehitysyhteistyötä – ja miksi se on niin tärkeää? Miksi 
kestävän sanitaa tion tulisi olla läpileikkaava teema 
kehitysyhteistyössä, ja mitä haasteita tämä näkemys 
on kohdannut?
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Tähän julkaisuun on koottu tutkimustuloksia joka puo lelta 
maailmaa, ja ne kertovat kestävän ja eko logisen sanitaa-
tion tärkeydestä kehitysmaissa ja kriisialueilla. Artikkelit 
on koottu Tampereella vuonna 2012 järjestetyn Kansain-
välisen kuivakäy mälä konferenssin (the 4th International 
Dry Toilet Conference) tuloksista. Julkaisun on toimittanut 
Käymäläseura Huussi ry ulkoasiain ministeriön viestintä- 
ja kehityskasvatustuella.
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Käymäläseura Huussi ry:n jäsenistö hyväksyi 
syyskokouksessa 2012 yhdistykselle uuden 
strategian vuosille 2013–2017. Strategia on lu-
ettavissa yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa 

www.huussi.net/yhdistys. 
Käymäläseura Huussin VISIO ja unelma on, 

että Sanitaatio kaikkialla toteutetaan ekologisesti, 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kes-

tävästi ja ravinnekierto toteutuu. Käymäläseura 
Huussi ry on Suomen tunnetuin ekologista sani-
taatiota ja DT-teknologiaa edistävä asiantuntija-
organisaatio.

Yhdistyksen unelmana kestävä 
sanitaatio ja ravinnekierto

Kuivasanitaatiokurssilla jaettiin kokemuksia Msunduzassa 
ja suunniteltiin yhdessä eri tason toimijoiden kanssa 
kuivasanitaation levittämisestä alueen ulkopuolelle. 

UlKOMaaTUlKOMaaT

 KUIVIKE  •  9

Jonna Heikkilä



Auringon noustessa päivä 
päivältä korkeammalle suo-
malaiset alkavat valmistautua 
uuteen kesään. Siirtyminen 
mökkikauteen lataa ihmiset 
mukavan tekemisen ja ajan-
vieton odotuksin. 

Aivan kaikki tekeminen ei 
kuitenkaan ole omiaan ko-
hottamaan mielialaa. Näihin 
vähemmän miellyttäviin, 
mutta välttämättömiin toi-
miin kuuluu talousjätteistä 
huolehtiminen ja huussin aika 
ajoin tehtävä tyhjentäminen.

Mutta hoidettava nekin as-
kareet on. 

Biojätettä 
kertyy paljon

Biojätteitä syntyy kohtuulli-
sen paljon. Kompostointi on 
niille järkevin vaihtoehto. 
Mutta ihan ongelmatonta ei 

sekään ole.
Toimimattoman, liian mä-

rän tai kuivan kompostin tun-
tuvimpina haittoina ovat haju 
ja hidas maatuminen. Haju 
houkuttelee sankoin joukoin 
kärpäsiä, eikä kukaan mielel-
lään katsele ruokapöydässään 
pörrääviä hyönteisiä, jotka 
ennen ilmestymistään ovat 
talloneet ties missä. 

Toimimattoman kompostin 
ruoanjätteet vetävät puoleen-
sa myös hiiriä ja rottia, jotka 
kerran paikalle pesiydyttyään 
pyrkivät hankkiutumaan tal-
ven tullen taloihin sisälle. 
Komposti on siten välillisesti 
myös terveyshaitta. 

Ennen kuin huussikompos-
tia voidaan käyttää pihalla tai 
puutarhassa, tarvitaan nor-
maaliin maatumiseen pitkä 
aika. Löytyisiköhän näihin 
ongelmiin järkevää ratkaisua?

Kuivikerouhe  
sitoo nesteet

Biomass Refine Technologies 
OY:n BRT Compost kuivi-
kerouhe on orgaanisen BRT 
imeytysaineen ja uusiutu-
van pintaturpeen sekoitus. 
Se imee sisäänsä kompostin 
suotonesteet, estää hajun-
muodostusta ja nopeuttaa 
jätemassan maatumista. 

Hajun väheneminen vä-
hentää epämiellyttävien tuok-
sujen lisäksi myös kärpästen 
ja muiden hyönteisten mää-
rää ja kiusaa.

Kuivikerouhetta lisätään 
kerroksittain jätteen kanssa. 
Myrkytön, synteettinen, täy-
sin biohajoava kuivikerouhe 
sopii kaikkien orgaanisten 
kuivikkeiden lisäaineeksi. 
BRT kuivikerouhe sitoo no-
peasti biojätteen nesteet ja 

luovuttaa ne takaisin hyvin 
hitaasti. Näin massa pysyy 
sopivan kosteana ja parem-
min maatuvana.

Compost -kuivikerouheen 
toimintaa voi tehostaa käyttä-
mällä Bio- T -käymälänestet-
tä, joka on luonnonmukainen 
ratkaisu hajunpoistoon. Käy-
mäläneste esihajottaa jätteen 
kompostointia varten. Tämä 
tekee jatkokäsittelystä vaivat-
tomampaa sekä ympäristöys-
tävällisempää.

Näillä tavoin syntyneet kas-
vualustoiksi muuttuneiden 
jätteiden kasvuominaisuuksia 
voidaan vielä tehostaa lisää-
mällä maatuneeseen massaan 
BRT EverGreen imeytysmas-
saa, jonka avulla kasvit pys-
tyvät hyödyntämään veden 
ja ravinteet kasvun kannalta 
kaikkein tehokkaimmin. 

EverGreen lisää maapohjan 

kasvutehoa merkittävästi. Se 
sopii mainiosti kaikkiin kas-
vualustoihin, mutta erityisesti 
sen teho näkyy niukkaravin-
teisissa ja eroosiolle alttiissa 
kasvupaikoissa. 

EverGreenin käyttö mah-
dollistaa kasvatuksen esi-
merkiksi niukkaravinteisissa 
hiekkamaissa. Kasvuunlähtö 
tapahtuu nopeasti ja vähen-
tää huomattavasti tarvittavan 
veden määrää, koska kastelu 
voidaan kohdistaa tarkoin 
kasvun kannalta tärkeimpään 
juuristoalueeseen.

BRT EverGreenin käyttö 
parantaa oleellisesti maa-ai-
neksen viljelyominaisuuksia 
nopeuttamalla kasvien juur-
tumista ja kasvuunlähtöä, 
jotka ovat kasvien elinkaaren 
kannalta kriittisiä vaiheita. 
Kyseessä ei ole lannoite, vaan 
kasvualustan parannusaine. 

Kasvualusta itsessään lannoi-
tetaan normaalisti maapoh-
jan ominaisuudet ja kasvien 
ravinnetarpeet huomioon 
ottaen.

Tutkimuksen ja testauksen 
kautta kehitetyt ominaisuu-
det ovat osoittautuneet myös 
tosikäytössä hämmästyttävän 
hyviksi. Niiden avulla suoma-
lainen voi tehdä kesästään en-
tistä vaivattomamman, viih-
tyisämmän ja tuottoisamman. 

Evergreen -tuotteet ovat 
turvallisia ja ekologisia. Tuot-
teet ovat saaneet Suomen 
Elintarvikeviraston tyyppihy-
väksynnän, jonka mukaan ne 
soveltuvat elintarviketuotan-
toon käytettävän maapohjan 
ja kasvualustojen parannus-
aineiksi. 

JarMO PIHKOla

 Lisätietoja: www.brt.fi 

Ensimmäinen kysymys, joka 
tehdään kuivakäymälää si-
sälle ostettaessa, on ”haiseeko 
se?” Vastausta on perustelta-
va yleensä moneen kertaan 
ja vielä kerran sen päällekin 
vaaditaan vakuuttelua. 

Moni sisätilaan tarkoitet-
tu kuivakäymälälaite pitää 
itsessään jo sisällä poistoil-
mapuhaltimen. Ellei sellaista 
ole, niin suositellaan asen-
nettavaksi kanavapuhallin 

tai imuri ilmastointiputkien 
päähän. Hajut poistuvat huo-
netilasta ilman kulkiessa ulos 
käymälälaitteen läpi. Ja tila on 
hajuton.

Käymälämallin valinta pe-
rustuu käyttäjän toiveisiin ja 
tilan suomiin mahdollisuuk-
siin. 

Käymälää on pystyttävä 
huoltamaan, tilaan pitää it-
sekin mahtua, puhallinta ja 
mahdollista muuta sähköistä 

toimintaa varten on saatava 
verkkovirta ja ilmastointi-
putket on saatava vietyä ulos. 

Kaiken vaatimusten sovit-
taminen ei aina ole helppoa, 
mutta melkein aina löytyy 
kuitenkin ratkaisu. Vanhassa 
rakennuksessa putkien vie-
minen suoraan katolle ei aina 
onnistu, jolloin on valittava 
putkien vieminen ulkokautta 
tai tehtävä mutkia. 

raINI KIUKaS 

Biolanilta laivattiin joulu-
kuussa sata kompostikäymä-
lää kohti Kuubaa. Käymälöi-
den määränpää on Juraguan 
kylä, jossa hygieniaolot ovat 
puutteelliset. Esimerkiksi ky-
läkoulussa opiskelee 58 oppi-
lasta ja yhdeksän opettajaa, 
eikä koulussa ole minkään-
laisia saniteettitiloja. Ainoa 
mahdollisuus saada paikalli-
sille asukkaille hygieeniset sa-
niteettitilat on käymälä, joka 
toimii ilman vettä ja sähköä. 

Kuivakäymäläprojekti 
alkoi vuonna 2012, jolloin 
Kuubaan vietiin kolme Bio-
lan -kompostikäymälää.  
Tällä hetkellä Juraguan ky-
lässä rakennetaan käymälära-
kennuksia. Rakennusprojekti 
on hieman suunnitellusta jäl-
jessä johtuen viranomaislu-
vista sekä Sandy-myrskyn 
aiheuttamista tuhoista. 

– Yhdistyneiden kansa-
kuntien elintarvike- ja maa-
talousjärjestö FAO:n mukaan 
noin 2,5 miljardia ihmistä elää 
ilman kunnollista saniteetti-
huoltoa, eli vailla vessaa ja 
viemäröintiä. Maailmaa ei 
muuteta hetkessä eikä ker-
ralla. Kuuban kuivakäymä-
läprojektilla parannetaan yh-
den kylän ihmisten elinoloja, 
kertoo Biolan Oy:n toimitus-
johtaja Esa Mäki. 

Tavoitteena on opettaa pai-
kalliset ihmiset käyttämään 
käymälää. Lisäksi paikallisille 
opetetaan käymälöiden käy-
tössä tarvittavan kuivikkeen 
valmistamista. 

Esimerkiksi banaanin ja 
sokeriruon lehdet sekä turve 
ovat hyvää kuivikemateriaa-
lia. Myöhemmin kuivikkeen 
valmistuksen on tarkoitus 
työllistää paikallisia ihmisiä. 

Kotikylää 
auttamassa

Joulukuussa matkaan saate-
tut kuivakäymälät saapuivat 
Kuubaan helmi-maaliskuus-
sa. Paikalle matkusti Biolanin 
asennusryhmä ja hankkeen 
puuhanainen, kuubalaissyn-
tyinen, nykyään suomalainen, 
Reina Lehtola-Cervantes.

Lehtola-Cervantes syntyi 
Kuubassa, pienessä Juraquan 
kylässä vuonna 1962. Vuon-
na 1979 hän muutti opiskele-
maan Leningradiin, silloiseen 
Neuvostoliittoon. Siellä hän 
tapasi tulevan aviomiehensä, 
suomalaisen Into Lehtolan. 
Erilaisten vaiheiden jälkeen 
nuori pari muutti Suomeen 
vuonna 1984. Lehtola-Cer-
vantesin vanhemmat ja muut 
rakkaat sukulaiset jäivät ko-
tikylään. Reina matkustaa 
Kuubaan vuosittain avustaen 
kyläläisiä erilaisin keinoin. 

Juraquan kylässä asuu noin 
300 ihmistä ja pääelinkeino on 
maatalous. Kylässä on myös 
ala-aste ja pieni kyläkauppa. 
Keskikuukausi-ansio Kuu-
bassa on 12 euroa. Osa kylän 
taloista on vielä ilman sähköä. 

Avustuskohteita on paljon 
ja siksi Reina päätti suoma-
laisten ystäviensä kanssa pe-
rustaa avustusyhdistyksen. 
Virallisesti rekisteröity yh-
distys, Kuuba-Manzanillo/
Juragua Ystävyys ry, käyn-
nisti toimintansa vuoden 2006 
ystävänpäivänä.

 

Biolan mukaan 
Weconomy Startiin

Biolan Oy on valittu ensim-
mäisten joukossa mukaan 
suomalaisille yrityksille 

suunnattuun innovaatio-oh-
jelmaan, Weconomy Startiin. 

Suomen World Vision 
tuottaa Weconomy Startin 
yhdessä Aalto-yliopiston ja 
Finpron kanssa. Ohjelma vie 
suomalaiset yritykset kehitys-
maiden köyhiin yhteisöihin 
kehittämään ja testaamaan 
liikeideoita yhdessä loppu-
käyttäjien, vähävaraisten ih-
misten kanssa. 

Tavoitteena on liiketoimin-
ta, josta hyötyvät sekä suoma-
laiset yritykset että paikalliset 
ihmiset. Yhdessä on mahdol-
lista aikaansaada merkittäviä 
muutoksia köyhien ihmisten 
elämään osallistamalla yhtei-
söt mukaan kehitystyöhön 
tasavertaisina kumppanei-
na. Samalla luodaan pohjaa 
uudenlaiselle tulevaisuuden 
yhteistyömallille.

– Jo usean vuoden ajan 
olemme kartoittaneet vienti-
mahdollisuuksia kehittyviin 
maihin. Kansainvälistymisen 
edellytys on konkreettinen 
toiminta kohdemarkkinoilla, 
Biolan Oy:n toimitusjohtaja 
Esa Mäki sanoo.

Viime vuonna aloitettu 
Biolanin Kuuban kuivakäy-
mäläprojekti on osoittanut 
toimintatavan oikeaksi. 

– Nyt alkava yhteistyö 
World Visionin, Aalto-yliopis-
ton, Finpron ja Biolanin kes-
ken perustuu nimenomaan 
paikan päällä tapahtuvaan 
toimintaan. Intiassa ja Sri Lan-
kassa elää miljoonia ihmisiä 
vailla vessaa. Tätä ongelmaa 
ratkaisemalla luomme heille 
paremmat elinolot ja edistäm-
me suomalaisten innovaatioi-
den vientiä, Mäki toteaa.

rIIKKa KErTTUla

TalOUS

Asuntomessut ovat rakenta-
jan ja talotoimittajan vuoden 
kohokohta – asuntomessuilla 
myydään unelmia, visioita ja 
ratkaisuja. Energiatehokkuus 
ja ekologisuus ovat nousseet 
viime vuosien messujen tee-
moiksi vahvasti, mutta todel-
liset näytöt puuttuvat suures-
ta osasta kohteita. Usein ener-
giatehokkuus ja muut ekolo-
giset arvot syödään isoilla 
ikkunoilla ja kodin suurella 
neliömäärällä. 

”Rebound” -ilmiö hymyi-
lyttää messuilla kävijää; tiivi-
ys ja energiatehokkuus ovat 
maksimissaan, mutta kiinteis-
tössä tuhlataan vettä kahden 
suihkun ja porealtaan voimin. 

Vesiasioihin ei ole osattu 
kiinnittää huomiota tarpeeksi 
edelleenkään. Puhdas vesi tai 
ainakaan puhdas, edullinen 
vesi ei ole tulevaisuudessa 
itsestään selvä asia edes Suo-
messa. Maailmalla vesipula 
on paikoin sietämätön ja myös 
rakentamisessa Suomessa on 
tämä otettava huomioon. 

Mikäli mielimme olla edel-
läkävijöitä, olkaamme sitä 
rohkeasti. 

Vuonna 2015–2017 Käy-
mäläseura Huussi haluaa 
asuntomessuille.  Huussi on 
jo muuttanut sisälle, joten teh-
dään siitä toimivaa, helposti 
monistettavaa ja kustannus-
tehokasta. 

Loppukäyttö, siihen liit-
tyvän infran suunnittelu ja 
huolto vaativat edelleen tar-
kempaa suunnittelua alan toi-
mijoilta. Pilottikohteita erilai-
silta alueilta ja erilaisista rat-
kaisuista kaivataan kipeästi. 

Rakennatko sinä uudis-
kohdetta tai halajatko asun-
tomessurakentajaksi? Käy-
mäläseura Huussi neuvotteli 
Vantaan 2015 asuntomessu-
organisaation kanssa kuiva-
käymälöiden rakentamisesta 
messualueelle ja lupa raken-
tamiseen sekä kansantuotteen 
käsittelyyn kiinteistöllä, kau-
punkialueella, myönnettiin 
ekologisin perustein. 

Kukaan rakentaja ei ehkä 

tarttunut vielä haasteeseen 
– varsinkin kun viemäriin 
liittymispakko on alueella 
olemassa ja infra suunniteltu 
viemäröintiä varten, mutta 
siemen on jo kylvetty. 

Asuntomessuasiaa jatke-
taan ja yhdistys on sitoutunut 
antamaan maksutonta neu-
vonta- ja muuta konsultaa-
tioapua asuntomessualueelle 
rakentavalle myös muilla 
kuin Vantaan messuilla. 

Tämän lisäksi laitesponso-
reita on jo löydetty muutama 
kappale. Ole rohkeasti yhte-
ydessä allekirjoittaneeseen 
Käymäläseura Huussin toi-
mistolle mikäli kiinnostuit!

aINO-MaIJa KYYKOSKI
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Haetko tonttia Vantaan 
asuntomessuille 2015?

Tiesitkö, että asuntomessu- 
alueelle voit rakentaa kotiisi

ekologisen sisäkuivakäymälän?   

 Maksutonta neuvonta- ja
 suunnitteluapua sekä 
 laitesponsorien
 hakuapua saat meiltä! 

 www.huussi.net

Ekologinen kuivakäymälä 
sopii asuntomessutaloon 

Biolanilta sata kuiva käymälää Kuubaan

Onnellisia kyläläisiä käymäläkuorman äärellä.

•	 jos käymälämalliin kuuluu ilmas-
tointi, on putket asennettava 
ohjeiden mukaan

•	 ellei ohjeita voi noudattaa, niin on 
kysyttävä myyjältä/maahantuojalta 
muita ratkaisuja

•	 piipun hormia voi käyttää, jos sii-
hen ei johdeta muuta poistoilmaa

•	 korvausilman saannista on huoleh-
dittava, tuhkaavien laitteiden osalla 

korvausilma otetaan ulkoa
•	 käymälätilasta ei saa olla muuta 

poistoa, poistoilmaventtiili on 
suljettava

•	 putkien viennissä 90 asteen 
mutkia on vältettävä

•	 mikäli mutkia kuitenkin on raken-
teellisista syistä asennettava, niin 
mutkat kannattaa suunnitella loi-
vemmilla mutkilla (45 ja 30 astetta 

tai joustava putki väliin)
•	 ilmastointiputki ei saa päätyä 

räystään tai minkään muunkaan 
esteen alle

•	 ilmastointiputken päähän ei saa 
laittaa tiivistä sadesuojaa, muuta-
ma sentti rakoa ennen suojaa tai 
pelkkä verkko

•	 lue aina valmistajan ohjeet ilmas-
toinnin järjestämisestä

Käymälän ilmanvaihdon järjestämisen muistilista

Kuivakäymälä ei haise sisälläkään, kun 
ilmastointiputket asennetaan oikein.

Kuivakäymälä – eikä haise

Ensimmäinen perhe saanut oman kompostikäymälänsä.

Huussista ja kompostista 
tehokkaasti puutarhamultaa

TalOUS
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Käymäläseura Huussi haki alkuvuodesta 2013 
lehti-ilmoituksella kuivakäyumälästä kiinnostunutta 
asuntomessutalon rakentajaa.



Lauhkeassa ilmastossa kuten 
Suomessa käymäläjätteen 
kompostoituminen ulkona 
hyvissä olosuhteissa kestää 
kahdesta kolmeen täyttä 
vuotta täyttövaiheen loput-
tua. Tällöin jäte on muuttunut 
rakenteeltaan multamaiseksi 
ja on hajutonta. 

Jätteessä olevien hajotus-
työtä tekevien mikrobien 
määrä kasvaa potenssikäyrän 
mukaisesti samoin kuin ih-
miskunta maapallolla. Alussa 
lisääntyminen on vähäistä ja 
jäte säilyttää silminnähden al-
kuperäisen muotonsa. Toisen 
tai kolmannen kompostointi-
vuoden kuluessa tapahtuu 
näkyvä muutos. Mikrobien 
määrä on saavuttanut riittä-
vän tason ja jäte hajoaa lan-
noittavaksi mullaksi. 

Hyvän kompostoitumisen 
edellytyksenä on, että kiinteä 
jäte on sopivan kosteaa. Mär-
kyys saadaan aikaan joko 
kompostia kastelemalla tai 
sitten suodattamalla virtsa 
kompostimassan läpi. Virt-
san suodattamisella kompos-
timassan läpi on lisäksi se etu 
että osa virtsan fosforista si-
toutuu kiinteään jätteeseen ja 
tuottaa siis ravinnerikkaam-
man kompostin ja helpommin 
puhdistettavan suotonesteen.

Diplomi-insinööri Matti 
Ylösjoen kehittämässä tyn-
nyrinmuotoisessa, pyöritet-
tävässä Ekolet-komposti-
käymälässä on neljä lokeroa 
kiinteille jätteille sekä suodat-
tavan välipohjan alla nesteen 
haihdutus- ja puhdistusjärjes-
telmä. Kun vuosittain täyttää 
yhden lokeron niin jätteellä 
on aikaa kolmesta neljään 
vuotta kompostoitua ennen 
kuin siihen tarvitsee koskea 
tyhjennyksen yhteydessä. Sil-
loin komposti on jo valmista 
ravitsevaa multaa kasveille 
annettavaksi. 

Nesteen ja kiinteän aineen 
saattaminen ensin yhteen ja 
sitten suodattamalla erotta-
minen on kompostoinnin ja 
nesteen biologisen puhdis-

tamisen kannalta oleellisen 
tärkeää.

Suotonesteelle on vanhaan 
avoimeen saaviin verrattuna 
kymmenkertaisesti hyvin 
tuuletettua haihdutuspinta-
alaa, joten suuri osa – usein 
kaikki – nesteestä haihtuu. 
Loppu tulee ulos poistolet-
kusta esipuhdistuneena. 

Kompostikäymälän 
käyttökokemuksia

Ekolet-kompostikäymälä on 
Matti Ylösjoen yli 20 vuotta 
jatkuneen kehitystyön tulos. 

Taannoin eläkkeelle jäänyt 
diplomi-insinööri on käyt-
tänyt yli kahdenkymmenen 
vuoden aikana päivittäin 
kompostoivaa kuivakäymä-
lää. 

– Moni muistelee mökin 
vanhaa haisevaa vessaa mutta 
todellisuudessa moderni kui-
vakäymälä on hajuttomampi 
kuin vesivessa, Ylösjoki sa-
noo.

Vesivessassa hajut leviävät 
ensin käymälähuoneeseen ja 
poistuvat sitten vähitellen ka-
ton rajassa olevasta tuuletus-
putkesta. Kompostikäymäläs-
sä hajut imetään jo alun perin 
istuimen kautta ulos eikä niitä 
levitetä lainkaan käymälä-
huoneeseen. 

Vatsatautisenkin asiakkaan 
jälkeen käymälähuoneen ilma 
on puhtaan raikas. Samaa ei 
voi sanoa vesivessasta. 

Ylösjoen kuivakäymälässä 
ei vedetä vettä tai käännellä 
vipuja istunnon jälkeen. Riit-
tää kun istunnon jälkeen las-
kee istuimen kannen paikoil-
leen odottamaan seuraavaa 
käyttäjää. 

Jos unohtaa kannen auki 
niin siitä seuraa ainoastaan 
kompostimassan hieman 
huonompi ilmastus, kun ali-
paine purkautuu istuimen 
kautta eikä kompostimassan 
läpi. 

Käyttäjä ei lisää käyntinsä 
jälkeen mitään kuivikkeita tai 
muita aineita käymälään. 

Puhtaanapito  
helppoa

Moderni kuivakäymälä pysyy 
hyvin puhtaana, sillä istuimen 
jäteaukon poikkipinta-ala on 
kolme- neljä kertaa suurempi 
kuin vesivessan vesipinta-
ala. Täten jäte osuu harvem-
min istuimen seinämiin. 

Ekolet-kuivakäymälän 
seinämät ovat hyvin liukasta 
erikoismuovia, jonka puhdis-
tukseen riittää yleensä vesi-
huuhtelu. Kompostikäymälä 
on helppo pitää puhtaana pe-
sualtaaseen liitetyllä käsi- eli 
bideesuihkulla.

Matti Ylösjoki tekee käy-
mälälle vuosihuollon kerran 
vuodessa, toukokuussa, jol-
loin kasvit tarvitsevat lannoi-
tetta. Huolto kestää käymä-
lämallista riippuen puolesta 
tunnista tuntiin. 

Huollossa tyhjennetään 
vanhin lokero tyhjäksi val-
miiksi kompostoituneesta 
mullasta, laitetaan pohjalle 
suodatinkankaan päälle muu-

taman sentin paksuudelta ol-
kia, kuorisilppua tai hapanta 
turvetta ja käännetään näin 
valmisteltu lokero käymäläis-
tuimen alle uuteen täyttöön. 

Tyhjennyksen yhteydes-
sä omakotitalon käymälästä 
tulee valmista multaa noin 
kolme kottikärryllistä ja ke-
säasunnon käymälästä yksi 
kottikärryllinen. Kompos-
toituessaan jätteen määrä on 
pienentynyt puoleen.

Ulos tulevan suotonesteen 
Ylösjoki on johtanut kesä-
asunnolla koristepensaik-
koon. Esipuhdistettu neste 
ei enää polta kasvien juuria 
vaan saa kasvit rehottamaan 
villisti. Näin syntyy auto-
maattinen kastelu- ja lannoi-
tusjärjestelmä.

Ratkaisu  
kärpäsongelmaan

Yleinen ongelma komposti-
käymälöissä ovat pienet he-
delmäkärpäset (Drosophila), 
jotka tulevat käymälään kaa-

dettavan keittiön biojätteiden 
mukana. Ongelma pienenee 
jos keittiön likaämpäri on 
kannellinen. Jos käymälään ei 
laiteta muita kuin käymäläjät-
teitä ei kärpäsiä esiinny ellei 
niitä ole tullut kuorirouheen 
tai turpeen mukana. 

Kärpäsiä torjutaan nor-
maaleilla torjunta-aineilla. Jos 
kärpäsiä esiintyy, niin ne ha-
keutuvat keittiön likaämpärin 
tai kosteiden elintarvikkeiden 
ympärille. 

Ylösjoki esittelee myös yk-
sinkertaisen, mutta toimivan 
kärpäspyydyksen. 

– Hyvä pyydys saadaan 
laittamalla juomalasiin vet-
tä, omenaetikkaa ja muuta-
ma lusikallinen pesuainetta. 
Omenaetikan haju houkutte-
lee kärpäsiä, ja ne hukkuvat 
veteen.

Huollon  
helppous tärkeää

Matti Ylösjoki sanoo, että 
kuivakäymälää hankittaessa 

ei tule tarkastella pelkästään 
käymälälaitteita, vaan laittei-
ta ja huoltoa yhdessä. 

Jos tarjolla on työvoimaa, 
joka edulliseen hintaan on 
valmis käsittelemään raakaa 
käymäläjätettä ympäristön ja 
lain vaatimalla tavalla, on pe-
rinteinen reiällinen saavi be-
tonialustalla riittävä ratkaisu. 

Jos työvoimaa ei löydy, niin 
on syytä valita kuivakäymä-
lä, joka kompostoi jätteet val-
miiksi lopulliseen ympäristöl-
le vaarattomaan muotoon eli 
lannoittavaksi mullaksi. 

Sama koskee myös suoto-
nestettä. 

Jos löytyy halukkaita le-
vittämään laimennettua virt-
saa kasveille, on perinteinen 
reikäsaavi ja pissaämpäri oi-
kea ratkaisu. 

Jos työvoimaa ei löydy, 
niin kannattaa hankkia laite, 
joka esipuhdistaa virtsan sii-
hen muotoon että se voidaan 
vaaratta johtaa suoraan pihan 
kasveille.

Muisti lista kuiva käymälöiden vertailuun
Rakenteelliset  
näkökohdat

a. Onko mahdollista asentaa kui-
vakäymälä olemassa olevaan 
tilaan

b. Halutaanko osaksi kylpyhuo-
netta vai erillinen käymälä

c. Onko kylpyhuoneessa mah-
dollista asentaa sähkölaite 
riittävän kauas vesipisteestä

d. Onko riittävästi tilaa käymä-
läistuimelle

e. Onko kaksi kerrosta on tarpeen
f. Saadaanko ilmastointi toimi-

vaksi

Ympäristö näkökulma
a. Voidaanko ravinteet hyödyn-

tää
b. Kuluttaako laite sähköä tai 

muita aineita – paljonko

Toiminnan  
varmuus

a. Onko laitteessa rikkoutuvia tai 
tukkeutuvia osia

b. Saako varaosia
c. Toimiiko käymälä myös säh-

kökatkosten aikana
d. Saako laite jäätyä (huvila tyh-

jillään)
e. Onko huoltomiestä saatavissa

Jätteen käsittely  
ja jatkokäyttö

a. Vaatiiko jälkikompostointia
b. Haihduttaako laite suotones-

teen
c. Onko käyttöä erotellulle virt-

salle tai suotonesteelle

Käyttäjän  
näkökulma

a. Lisätäänkö kuiviketta
b. Voivatko miehet asioida myös 

seisaaltaan
c. Voiko käsisuihkua käyttää 

alapesuun ja istuimen puhdis-
tamiseen

d. Onko muita käyttörajoituksia 
tai lisätoimenpiteitä vesives-
saan verrattuna

e. Tarvitaanko lapsille oma is-
tuin

Huollon  
näkökulma

a. Onko huolto hygieenistä
b. Onko istuin helppo puhdistaa 

ja kestävä
c. Kuinka usein vaaditaan huol-

totoimenpiteitä (tyhjennys 
jne.)

d. Tarvitaanko huollon yhteydes-
sä lisäaineita – mitä

e. Voiko huoltotoimenpiteet teh-
dä asuntoon sisään tulematta 
(huoltomies, tyhjennysreitti 
ulkokautta)

f. Vaatiiko huolto välineitä, työ-
kaluja tai paljon voimaa

 

Diplomi-insinöörin 25 vuoden kehitystyön tuloksena 
syntyi hajuton ja helposti huollettava kuivakäymälä

Kuivakäymälä 
päihittää 
vesivessan 

Matti Ylösjoen 
kehittämässä 

kuivakäymälässä 
käytetään yhtä 

lokeroa kerrallaan. 
Kolme muuta 

kompostoituvat.

lokero tyhjennetään valmiiksi kompostoituneesta mullasta ja 
pohjalle laitetaan suodatinkankaan päälle muutaman sentin 

paksuudelta olkia, kuorisilppua tai hapanta turvetta.

Vapaa-ajan 
ulkokäymälä 
toimii samalla 
lokeroperiaatteella 
kuin sisäkäymäläkin.

Kuivakäymälän eli käyskän 
ekologisuus ja käytön edul-
lisuus on aiheeseen perehty-
neelle asukkaalle selviö. 

Käymälöiden malliva-
likoima on runsas, mutta 
vaatii niihin perehtymistä 
toiminnan ja huollon määrän 
selvittämiseksi. Kuivakäymä-
län valinnasta on positiivise-
na seurauksena jätevesien 
käsittelyn helpottuminen, 
koska suurin osa fosforista 
ja typestä jää kuivakäymä-
län tuotoksiin. Voisi puhua 
leikillisesti kuivakäymälän 
ja harmaavesipuhdistamon 
pakkoavioliitosta. 

Harmaavesipuhdistamoi-
den valikoima on huomatta-
vasti pienempi kuin kuiva-
käymälöiden. 

Vuoden 2005 keväällä pää-
tin rakentaa kesämökilleni 
omatekoisen harmaavesi-
puhdistamon. Kokeilin ensin 
silloin myynnissä olleiden 
puhdistamoiden suodatin-
materiaaleja. 

Jo ensimmäisen kesän la-

boratoriotestit osoittivat, että 
liian tiheät suodatinmateriaa-
lit, kuten turve, sahanpuru ja 
vuorivilla eivät poista merkit-

tävästi ravinteita. Suodattimi-
na ne toimivat hyvin, mutta 
biologisen hapenkulutuksen 
BHK7 osalta eivät. Syynä on 

liian tiheän materiaalin ha-
penpuute. 

Luonnollisesti testasin 
myös harvat suodatinmate-

riaalit, kuten kevytsoran ja 
erilaiset muoviverkot. Näillä 
ei hapesta pitänyt olla puutet-
ta, mutta veden läpivirtaus oli 
niin nopea, että bakteereille ei 
jäänyt aikaa syödä ravinteita. 

Ongelmaan oli keksittävä 
ratkaisu. Suodattimen on 
saatava happea, mutta läpi-
menoajan on siitä huolimatta 
oltava pitkä. Keväällä 2007 oi-
valsin tehdä ilmavasta kevyt-
sorasta ja keinokuitutilkuista 
seoksen. Pakkasin seoksen 
verkkosäkkeihin ja ladoin ne 
koepuhdistamoon. Nimesin 
säkit mikrobisäkeiksi. 

Testitulos parani lähes 
asetuksen vaatimalle tasolle, 
mutta ei aivan. 

Syksyllä huomasin, että 
jakolevyn reiät olivat limoit-
tuneet tukkoon. Seuraavana 
talvena kehittelin jakoaltaan, 
jossa on helposti puhdistet-
tava suodatin. Allas jakaa 
veden myös tasaisesti mikro-
bisäkkien päälle. 

Jos mökissä on vain käsitis-
ki ja sauna, ei saostuskaivoa 
tarvita, koska sakan voi pois-
taa helposti jakoaltaan päältä 
keväällä tai syksyllä. Testien 
tulokset olivat biologisen ha-
penkulutuksen BHK7 osalta 
90–95 prosenttia. Ne ylittivät 
reilusti asetuksen vaatimuk-
set eli 80 prosenttia. 

Tulosten selvittyä mik-
robiologituttavani asensi 
seuraavan koepuhdistamon 
omakotitaloonsa syksyllä 
2008. Keväällä 2009 aloitin 
yhteistyön Wavin-Labko Oy:n 
kanssa ja myin ensimmäiset 
harmaavesipuhdistamot asi-
akkaille. 

Testit jatkuivat ja niiden 
aikana tein muutamia ha-
vaintoja:
•	 Biologinen hapenkulutus 

heikkenee talvella noin 50 
prosenttia jäteveden kyl-
mentyessä.

•	 Harmaa jätevesi voi olla 
joskus likaisempaa (BHK7 
yli 1000 mg/l) kuin kau-
pungin jätevesi BHK7 noin 
500 mg/l. Esimerkkeinä 
käsitiski ja pitopalvelu. 

•	 Harmaavesipuhdistamo 
näyttää toimivan myös 
lampivesien puhdistamo-
na. 

•	 Testitulosten varmistut-
tua asensin ensimmäisen 
mustavesipuhdistamon 
asiakkaalle omakotitaloon 
syksyllä 2010. Sen tulokset 
ovat ylittäneet kaikki odo-
tukset.

raIMO FlINK
keksijä, yrittäjä, tietokirjailija

 Lisätietoja: www.ekoinfo.net/
puhdistamot, 0400 626 860

Kuivakäymälä & harmaat jätevedet

Wavin-labko Oy valmistaa raimo Flinkin kehittämää 
harmaavesipuhdistamoa. Sen myynti alkaa keväällä.

Harmaavesipuhdistamon suodattimen on saatava happea. Toisaalta läpimenoajan on oltava pitkä. 
Tähän päästään mikrobisäkeillä: verkkosäkkeihin on sekoitettu ilmavaa kevytsoraa ja keinokuitutilkkuja.

Jakoallas jakaa veden tasaisesti mikrobisäkkien päälle. altaassa on helposti puhdistettava suodatin. 

raimo Flinkin kehittämän 
harmaavesipuhdistamon 
toimintaperiaate.
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Käymäläseura Huussi ry

 vuonna 2002 perustettu 
poliittisesti sitoutumaton 
kansalaisjärjestö

 kotipaikka Tampere, 
toimialue koko maailma

 jäseniä noin 400, mm. 
yrityksiä, kuivakäymälä-
tekniikan asiantuntijoita, 
oppilaitoksia ja kuiva-
käymälöiden käyttäjiä

 edistää kuivasanitaatiota 
ja ravinnekiertoa Suo-
messa ja maailmalla

 kerää ja jakaa tietoa kui-

vasanitaatiosta ja tukee 
osaltaan kuivasanitaa-
tiotekniikan kehitystyötä

 tekee tunnetuksi ve-
dettömiä käymälöitä ja 
niiden merkitystä pohja- 
ja pintavesien suojelulle 
sekä asianmukaista 
lannoituskäyttöä

 edistää kuivasanitaation 
käyttöä tiedottamalla, 
tutkimalla, antamalla 
lausuntoja ja pitämällä 
esitelmiä

Uudenmaan Kuivakäymälä- 
ja jätevesikeskus

Oy Wassis Ab
www.wassis.fi info@wassis.fi

050-5728744

Askeleet lumessa kulkevat 
kohti pientä puista pihara-
kennusta. Sovitan omat jal-
kani edellisen kävijän jälkiin 
ja avaan oven. 

Pari minuuttia myöhem-
min tulen ulos samasta ovesta 
tehtyäni tarpeeni ja peitettyä-
ni ne kuivikkeella. Kokemuk-
sessa ei itsessään ole mitään 
uutta; samanlaisissa huus-
seissa olen käynyt varmaan 
tuhansia kertoja. 

Vain paikka on poikkeuk-
sellinen: olen Helsingin yti-
messä, Pasilassa. Huolimatta 
maalaisesta olemuksestaan, 
tämä taitaa olla urbaanein 
kuivakäymälä, jonka tiedän. 

Vierailijoita  
ympäri maailmaa

Pasilan veturitallit kätkevät 
sisäpihalleen paljon muu-
takin kuin kuivakäymälän. 
Näin talvisaikaan on hiljai-
sempaa, mutta kesällä täältä 

löytyy todellinen viherkeidas: 
kasvihuone, viljelylaareja, 
kesäkahvila terasseineen ja 
kohtaamispaikka, jossa voi 
järjestää monenlaista viljely-
toimintaa, työpajoja, talkoita 
sekä tori-, ruoka- ja kulttuu-
ritapahtumia. 

Mikään salaisuus paikka 
ei kuitenkaan ole, sen verran 
paljon huomiota ympäristö-
järjestö Dodon kaupunkivil-
jelykeskus Kääntöpöytä on 
saanut sen jälkeen, kun se 
avautui keväällä 2012. 

Dodon kaupunkiviljely-
toimintaan oli ennenkin suh-
tauduttu sympatialla, mutta 
Kääntöpöytä viimeistään 
teki siitä tosissaan otettavan 
kaupunki-ilmiön. 

Aikaisemmin enemmän 
maaseutuun liitetyt termit, 
kuten vaikkapa omavarais-
viljely ja ravinnekierto, nou-
sivat esiin monissa uutisissa 
ja blogikirjoituksissa Kään-
töpöydästä. Se myös valittiin 

osaksi maailman designpää-
kaupungin virallista ohjelmaa 
Helsingissä, joka toi sinne vii-
me kesänä vierailijoita ympäri 
maailmaa.

Kaupunkikuiva- 
käymälän mallia

Palataan hetkeksi Kääntö-
pöydän alkujuurille. 

Vuoden 2011 keväällä Dodo 
oli parin kasvukauden ajan 
kestäneen kaupunkiviljelytoi-
mintansa aikana saanut hyvin 
ihmisiä innostumaan asiasta 
ja perustamaan viljelylaareja 
ympäri Helsinkiä ja joihinkin 
muihinkin kaupunkeihin. Jo-
tain kuitenkin puuttui. 

Porukka oli vähän hajal-
laan omien viljelmiensä pa-
rissa ja kausi tuntui kovin ly-
hyeltä. Tarvittiin siis ainakin 
toimijoita yhdistävä paikka ja 
sinne kasvihuone. 

– Tavoitteeksi asetettiin, 
että toiminnasta tulisi kaikin 

Jo jonkin aikaa minua on kiin-
nostanut EM-bakteereiden 
käyttö niin mädätyksessä, 
kompostoinnissa kuin kasvi-
en kasvatuksessakin. Vuoden 
2011 aikana asiat etenivät ja 
sain mahdollisuuden kokeil-
la. 

EM-bakteerit ovat luonnos-
ta peräisin olevia bakteereita, 
joiden ”täsmämonistetta” 
käytetään kymmeniin eri 
kohteisiin antamaan kas-
vuvoimaa ja parantamaan 
kasvien omaa kykyä taistella 
erilaisia uhkia vastaan. EM-
bakteereiden kehitystyö on 
lähtöisin Japanista ja niitä 
käytetään lähes jokaisessa 
maapallon maassa. Suomessa 
kuitenkin käyttö on vähäistä.

Keväällä 2012 ensimmäi-
sen kasvatuskokeilun tein 
EM-bakteerikäsitellyllä ruo-
kamädätteellä. Näin tehtyä 
mädätettä laitoin kukkapur-
kin pohjaan ja vanhaa multaa 

päälle, johon istutin orvokit 
toukokuussa. 

Päällimmäiseksi tuli tur-
vetta kukkien juureen. Orvo-
kit kukkivat vielä lokakuus-
sakin. Niistä ei nypitty kuin 
pari pitkää kasvua pois ja yksi 
rikkaruoho. 

Sipulisato kohentui

Kukkien kasvatuksesta siir-
ryin keväällä omalle pienelle 
kasvimaalle. Kasvimaassa 
kasvatan normaalistikin pal-
jon sipuleita ja niitä päätin 
tälläkin kertaa kasvattaa. 

Erilaisia lannoitteita oli 
viisi erilaista. Niistä yksi oli 
kompostoitu hevosenlanta ja 
muut olivat EM-bakteereilla 
käsiteltyjä massoja; käymä-
läkomposti, ruokakomposti, 
biojätemädäte ja EM-tukiaine 
sekoitettuna virtsaan. 

Kasvu yllätti, sipulit ku-
koistivat lukuun ottamatta 

hevosenlantakompostin avul-
la kasvaneita sipuleita. Kasvu 
oli syksyllä niin voimakasta, 
ettei sipuleita saanut kuivat-
tua. Kesä oli erittäin märkä, 
joten varmaan tätä samaa on-
gelmaa oli muuallakin.

Sipulien istutuksen tein 
penkkeihin ja penkkien väliin 
laitoin lannoitteen. Tässä on 
ajatuksena, että kasvin juuret 
etsivät lannoitteen ja saavat 
voimaa ennen kasvua ylös-
päin. Näin ne ovat tukevasti 
maassa ja ravinteiden saanti 
on taattu.

Sipulit kerättiin koeriveit-
täin ja järjestyksessä viisi si-
pulia otettiin erikseen. 

Tulokset ovat varmaan 
suuntaa antavia, mutta mi-
nusta niin hyviä, että kesällä 
2013 on pihan kasvimaata 
suurempi maa-alue käytettä-
vissä. Kukkien lannoitusko-
keet ovatkin jo alkaneet. 

raINI KIUKaS 

”Pieni” ihminen voi vaikuttaa 
siihen, että myös tulevilla pol-
villa on saatavissa puhdasta 
vettä. Paras keino on se, että 
etenkin maaseudulla käytet-
täisiin entistä enemmän kui-
vakäymälöitä.

Vesivessaa vedettäessä 
5–10 litraa puhdasta juo-
mavettä muuttuu hetkessä 
jätevedeksi. Jätevesisäiliön 
sisältö on vielä toimitettava 
puhdistamolle käsittelyyn, 
mikä tosiaan maksaa ”man-
sikoita”! Puhumattakaan siitä 
summasta, mikä käytetään jo 
kaivettaessa mittava jäteve-
sisäiliö maahan, ehkä vielä 
räjäytellen samalla kallioista 
ja kivikkoista pihamaata. 

Oman käymälähankkeeni 
myötä olen päätynyt huo-
mattavasti edullisempaan ja 
vähemmän työtä tuottavaan 
ratkaisuun. 

Käytössäni on vain harmai-
den vesien säiliö imeytyskent-
tineen ja vanhaan komeroon 
asennettu erittäin helppo-
käyttöinen ja siisti sisätiloi-
hin tarkoitettu kompostoiva 
käymälälaite. Se muistuttaa 
ulkonäöltään vesiklosettia, 
mutta siinä kaikki jätökset 
kompostoituvat, eikä vesilii-
täntää tarvita.

Ei loiskahda, ei haise, eikä 
tarvitse kalliita ilmanraikasti-
mia peittämään hajua!

Kompostoituminen vähen-
tää käymäläseosta parhaim-
millaan noin 70 prosenttia 

alkuperäisestä massastaan 
ja sen lopputulos tyhjennet-
tävässä ”luukussa” on kom-
postoitunutta multaa, joka 
ympärivuotisessa käytössä 
tyhjennetään vain pari kolme 
kertaa vuodessa. 

Kompostoivat kuivakäy-
mälälaitteet vievät sähköä 
tuulettimineen (55W–300W) 
noin 15 euroa vuodessa kesä-
mökkikäytössä (6 kuukautta) 
ja siitä on helppo laskea mitä 
se vie ympärivuotisessa käy-
tössä, kun käymälähuoneen 
lämpötila pysyy suhteellisen 
vakiona.

Olen ”kantapään kautta” 
oppinut, että laitteen käyt-
töohjeisiin kannattaa tutus-
tua huolella ja vielä uskoa 
niitä. Laitevalmistajat ovat 
laatineet yksilölliset ohjeet 
kullekin laitteelle ja vain sitä 
kautta voivat taata laitteelle 
toimintavarmuuden. Kuiva-
käymälöiden toimintaongel-
mat johtuvat yleensä huollon 
ja/ tai asennuksen yhteydessä 
tapahtuneesta puutteesta tai 
virheestä. 

Yleisiä ja hyvin ymmärret-
täviä ensikäyttäjän ongelmia 
voi esiintyä, mikäli hyvän 
kompostoitumisen edelly-
tykset eivät täyty.

Kompostointia,  
ei mädätystä

Mitä tehdä, jos tuotos ei kom-
postoidu kunnolla ja syntyy 

haju-, kärpäsongelmaa?
Syynä voi olla:
1) Puutteellinen tuuletus 

ja / tai korvausilman puute, 
jolloin kosteus ei voi poistua 
haihtumalla höyrynä ulos, 
vaan tiivistyy tuuletusputken 
seinämiin ja palaa nesteenä 
takaisin laitteeseen. Sen seu-
rauksena laiteessa oleva seos 
vettyy liiaksi ja kompostointia 
ylläpitävä hajottajaeliöstö ”tu-
kehtuu”. Kompostoituminen 
ei voi siten tapahtua, vaan 
mädättäjäbakteeristo ottaa 
vallan.

2) Kuoriketta (turve-, kevyt 
puuhakeseos) ei ole käytetty 
lainkaan, tai sitä on liian vä-
hän, jolloin seos ei voi pysyä 
kuohkeana / ilmavana, mikä 
on niin ikään kompostoitumi-
sen edellytys.

3) Kuorike on kalkittua tai 
siihen on lisätty tuhkaa, jotka 
toimenpiteet estävät kompos-
toitumista.

4) Alkulämpötila ehkä on 
ollut liian alhainen (alle 18 C).

Oikealla tavalla kompos-
toitunut lopputulos, multa, 
ei ”vedä” kärpäsiä, kuten mä-
dättäjäbakteerien houkuttele-
ma haju. Kompostoituminen 
sinänsä estää kärpästen mu-
nien valmistumista jo sen kor-
kean lämpötilankin vuoksi. 

Tuuletusputkeen voi kär-
pästen pääsyä estämään 
lisäksi asentaa suhteellisen 
tiheäsilmäisen verkon. 

Kesämökkikäyttöön sopii 

Loiskahdukset kuuluvat järvelle…

KUlTTUUrI KUlTTUUrI

Olemme mukana yhteisöllisessä mediassa:

Kotipihan 
kasvatuskoe

kesän 2012 kAsvAtustuLokset, sipuLien pAino (g) jA ympäRysmittA (mm)

Rivi 1
(hevoskomp.)

Rivi 2 Rivi 3 Rivi 4
Rivi 

5
tavall puna tavall puna tavall puna tavall puna tavall

tuorepaino 531 500 789 607 885 746 1250 616 565
kuivapino 348 337 544 456 601 427 758 443 397
ympärysmitta (suurin) 20 20 22 21 23 23 26 21 21,5
paino (suurin) 171 155 205 186 242 224 378 190 179
kuivapaino (suurin) 110 pilaant. 121 172 151 227 127 131
keskiarvo tuore 106 100 158 121 177 149 250 123 113

purjo 220 285 487 322

Sipulit kasvoivat 
selvästi 
muhkeammiksi 
EM-bakteerin 
kuin hevosen 
lannan voimalla. 
riveille 1–4 
raini Kiukas 
istutti samaan 
aikaan 5 sipuli-
istukasta, riville 
5 myöhemmin 4 
istukasta.

Vahvat juuret kertovat, 
että sipuleilla olisi ollut 
vieläkin halu kasvaa.

Orvokit kukkivat vielä 
lokakuussa ennen ensimmäisiä 
pakkasia. Kukat eivät saaneet 
muuta lannoitetta kuin EM-
bakteerikäsiteltyä ruokamädätettä.

Kääntöpöytä  tuo ruoantuotannon  
ja    kuivakäymälän     kaupunkiin

tavoin kestävämpää. Ettemme 
olisi niin riippuvaisia muualta 
tulevista multa- ja lannoitesä-
keistä. Ja että saataisiin jen-
gille sellaista vahvaa yhteen-
kuuluvuuden tunnetta, että 
teemme tätä yhdessä, kertoo 
Kirmo Kivelä, yksi Kääntö-
pöydän koordinaattoreista

Lisäksi haluttiin pyrkiä toi-
minnan taloudelliseen oma-
varaisuuteen, vaikka hyväk-
syttiinkin, että alkuvaiheessa 
tarvittaisiin ulkopuolista ra-
hoitusta. 

– Tarkoitus oli viedä touhu 
seuraavalle tasolle, ei meillä 
varmaan silloin tosin ollut 
tietoa mitä kaikkea siihen ta-
soon liittyisi.

Dodo alkoi suunnitella 
kaupunkiviljelykeskusta Ve-
turitalleille. Neuvottelut eri 
virastojen ja yhteistyökump-
panien kanssa muun muassa 
maankäyttöön, rakentamiseen 
ja rahoitukseen liittyvissä asi-
oissa sujuivat hyvässä henges-

sä, vaikka välillä vastauksia 
lupa-asioihin jouduttiinkin 
odottamaan jonkin aikaa. 

Biolan saatiin mukaan tär-
keimmäksi yhteiskumppanik-
si ja ensimmäinen pikakom-
postori saapuikin paikan pääl-
le talvella 2012 ennen kuin 
paikan rakentamista oli vielä 
edes aloitettu. Kuivakäymälä 
oli ollut suunnitelmissa alus-
ta asti, ja Biolanin yhteistyön 
kautta se saatiin käyttöön jo 
heti paikan avautuessa. 

– Kuivakäymälää varten 
meidän piti toimittaa lau-
suntoja ja suosituksia muilta 
toimijoilta, että tämä on hy-
väksyttävä ja toimiva tapa 
hoitaa sanitaatio. Virkamiehet 
suhtautuivat ihan positiivises-
ti kuivakäymälään ja näkivät 
sen loogisena osana meidän 
kokonaisuutta. Ehkä heillä ei 
vain ollut aikaisempaa koke-
musta tällaisesta. 

– Toivottavasti me voidaan 
nyt tästä eteenpäin toimia 

tienraivaajina ja positiivisena 
ennakkotapauksena seuraa-
ville kuivakäymälää kaupun-
kialueelle suunnitteleville, 
Kivelä jatkaa. 

 
Ravinnekierto  
kestävämmäksi
Kääntöpöytäläiset valmistu-
vat nyt siis toiseen vuoteen-
sa. Ensimmäisen oli kaikkine 
perustamistöineen raskas 
mutta antoisa. Tarkoitus ei 
kuitenkaan ole jäädä nautti-

maan ensimmäisen kauden 
antimista, vaan jatkaa paikan 
kehittämistä. 

Aurinkoenergiaa halutaan 
ryhtyä hyödyntämään te-
hokkaammin, kasvukautta 
pidentää ja tuottaa useampi 
sato vuoden aikana. Pidem-
män tähtäimen tavoitteena 
on vaikuttaa merkittävästi 
siihen, miten ruokaa tuotetaan 
ja muuttaa kaupungin ravin-
nekiertoa kestävämmäksi.

Kirmo Kivelä itse on in-
nostunut kuivakäymälöistä 

entistäkin enemmän. Hän on 
miettinyt kuivakäymälöiden 
asentamista sisätiloihin pariin 
muuhun paikkaan Pasilassa, 
jossa sekä asuu perheensä 
kanssa että toimii kaupun-
ginosan kehittämiseksi. 

Jään fiilistelemään ajatusta: 
voisiko Pasilasta tulla maail-
man kaupunkikuivakäymä-
löiden keskus?

Luonto kutsuu minua vielä 
toisen kerran ennen kuin pois-
tun Kääntöpöydältä. 

Kompostikäymälästä on 

kerätty kiinteää jätettä ja suo-
tonestettä nyt yhden kauden 
ajan. Niiden hyötykäyttöön 
liittyy vielä selvitettäviä asi-
oita. Siellä on kuitenkin myös 
pisuaari, josta erikseen kerät-
tyä virtsaa voidaan hyödyntää 
mahdollisesti jo seuraavalla 
kasvukaudella lannoitteena. 
Sitä käyttäessäni tyytyväise-
nä ajattelen, että ensi kesänä 
tämä kultainen neste menee 
juuri sinne mihin se kuuluu-
kin.

SaMI KETO

myös kuivakäymälä, jonka 
jäte kompostoidaan erikseen. 
Erottelevassa kuivakäymälä-
mallissa virtsa voidaan käyt-
tää lannoitteena. Virtsa on 
laimennettuna erittäin hyvä 
typpilannoite ja normaaliti-
lanteissa varastoimattomana 
steriiliä. Kuivakäymälöitä on 
myös polttavia ja pakastavia. 

Käymälävaihtoehtoja kan-
nattaa harkita tarkasti kunkin 
omaan talouteen ja käyttöön 
soveltuvasti.

Kuivakäymälä oheislaittei-
neen on kokonaiseen uuteen 
viemärijärjestelmään verrat-
tuna edullinen ratkaisu. Yk-
sinkertaisen käymälälaitteen 
voi saada jo muutamalla 
sadalla eurolla ja jätevesijär-
jestelmäksi riittää tuolloin 

ainoastaan harmaille vesille 
tarkoitettu kaivo tai säiliö 
imeytyskenttineen.

Hintavertailua voi tehdä 
hankkimalla tietoa muun 
muassa laitteita myyvistä 
liikkeistä.

Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys Ry:ltä 
sekä kuntien ympäristö- ja ra-
kennusvalvontaviranomaisil-
ta voi kysyä tarkempaa tietoa 
lakiin perustuvista, 15.3.2016 
mennessä vaadittavista jäte-
vesijärjestelmäuudistuksista.

TUUla MÄENTUPa
luonto- ja ympäristöneuvoja

Hämeenkyrö

 Lisätietoja: maentuula@gmail.
com, 046 8998 944

Erittäin vähän vettä 
käyttäviä WC-ratkaisuja.  

Yli 20 vuoden kokemuksella.      

040 4174233WWW.WOSTMAN.FI  

MAAHANTUOJA: WWW.LINNALANTILA.FI

EcoVac            EcoDry            EcoFlush

Ecology

Huussi- ja 
komposti -
kuiviketta
olkipelletistä
Kuivikemarkkinoille on 
saapunut uusi vaihtoehto, 
olkipellettimurske. 

Olkipelletti on alun al-
kujaan keksitty eläinten 
(hevoset, naudat, siat, ka-
nat, lampaat, pieneläimet) 
kuivikkeeksi. Nyt sitä on 
alettu tehdä myös murskee-
na, joka sopii erinomaisesti 
huussi- ja kompostikuivik-
keeksi.

Olkisilppu puristetaan 
pelletiksi 150–250 astees-
sa, jolloin siitä poistuvat 
mahdolliset epäpuhtaudet 
ja tuotteesta tulee hygieeni-
nen. Prosessissa poistetaan 
myös pölyä ja näin ollen 
olkipellettimurske on ihan-
teellinen myös sisätilojen 
kuivakäymälöihin. 

Imukyky olkipelletti-
murskeella on huikeat 3–4 
kertaa omapainonsa verran 
ja se maatuu 2–3 kuukau-
dessa. 

Valmistukseen käytetään 
sataprosenttisesti pelkkää 
olkea, joten tuote on todel-
la ekologinen vaihtoehto 
puupohjaisille valmisteille. 

Olkipellettimurske myy-
dään 12 kilon säkeissä la-
voittain.

 Lisätietoja: www.olkipelletti-
keskus.fi, info@olkipellettikes-
kus.fi tai 040 511 3339

lämpö-
mittarin avulla 

seurataan 
käymälän 

lämpötilaa ja 
korvausilman 
säätötarvetta.

Kustannusten säästöä, puhdasta juomavettä ja  ravinteikasta multaa!

Ryhdy huussi-
kummiksi
Käymälöiden puute surmaa tä-
näänkin tuhansia lapsia ja aikuisia. 
asianmukainen kuivasanitaatio 
helpottaa elämää – kummitoimin-
nalla voit vaikuttaa! 
Voit lahjoittaa tai ryhtyä kummiksi 
täyttämällä lomakkeen netissä: 
www.huussi.net/
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Soita, 010 666 2690

Ekolet komposti-
käymälä säästää 

sinua, rahaa ja luontoa.

Tuntuu hyvälle !

Olemme mukana 
Oma Mökki -messuilla 
osastolla 7b41

Lieriö (lisää kuoriketta)

Allas (täytä turpeella)
Tekniset tiedot
Säiliön korkeus
Säiliön leveys
Allasosan leveys
Syvyys allasosan kanssa

100 cm
50 cm
72 cm

115 cm

Muovitekniikka Oy

www.europlast.fi
EUROPLAST

• Hajuton

• Luontoystävällinen

• Kestävä

• Ei kemikaaleja

• Pitkät huoltovälit

• Alhaiset käyttökustannukset

• Tuottaa multaa maanparannukseen

• Kierrätettävä muoviraaka-aine

EuroMakki
Pitkäikäinen ja ympäristöystävällinen kompostikäymä-
lä. Helppo asentaa myös vanhoihin ulkokäymälöihin. 
Käymäläelementti on valmistettu kierrätettävästä HD-
muovisekoitteesta. Se kestää vaihtelevissa sääolosuhteissa 
hapertumatta.
Oikein hoidettuna EuroMakki kompostikäymälä on haju-
ton. Kiinteä jäte maadutetaan ripottelemalla kourallinen 
kuiviketta joka käyttökerran jälkeen lieriöön. Kuivike kom-
postoi käymäläjätteen nopeasti ja estää hajun muodos-
tomisen. Iso turpeellia täytettävä pohja-allas haihduttaa 
nesteet tehokkaasti.
EuroMakissa käytetään vain kuiviketta, ei mitään kemi-
kaaleja tai kalkkia. Siksi lopputuloksena on maanparan-
nukseen sopiva multa.
Tilavan säiliön ansiosta EuroMakin tyhjennysväli on 
normaalissa perhekäytössä pitkä. Säiliö tyhjennetään 
korkeintaan kerran vuodessa, mieluiten keväällä, kun 
komposti on talven jäljiltä. Jäte on jatkokompostoitava 
ennen käyttöä.
Tyytyväisiä käyttäjiä jo 40 vuotta!

• Napauta kämme-
nelläsi annostelijan 
tappia ylöspäin ja 
saat kerta-annoksen 
vettä.
Vedentulo loppuu 
hetken päästä 
itsestään.

• Kätevä käsipesulai-
te mökille, puucee-
hen, kesäkeittiöön...

• Osta Andyhandy, 
helppo asentaa itse 
ämpärin pohjaan.

Katso myyntipaikat:

www.andyhandy.com
Stella Marketing Ky, Espoo

puh. 044-536 0852

KOMPOSTOI 
PAREMPI MAA
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