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ABSTRACT

The purpose of this Bachelor’s thesis was to study the suitability of com
posting toilets in locations with public recreational use and also to look at
the questions concerning choosing and maintenance of a dry toilet in pub
lic  use.  This  was  made  as  a  part  of  a  project  Vanajaveden  reitin  kehit
tämishanke  led by Häme Regional Environment Centre. One of  the  aims
of  the project was  to promote the use of composting dry  toilets and as a
part of the project a survey was made to find suitable locations for demon
stration  dry  public  toilets.  This  Bachelor’s  thesis  was  commissioned  by
Häme Regional Environment Centre.

The  intention  of  the  survey  was  to  find  different  kinds  of  locations  for
demonstration dry toilets of the project. Some of the most important selec
tion criteria were  location  in  the area of operation of  the project,  signifi
cance as a  local  recreational site,  organization of  the maintenance of dry
toilets and general interest and activity towards the project from those re
sponsible for public recreational sites.

Eventually,  as  an outcome of  the  survey,  four  spots were chosen  for  the
demonstration  composting  dry  toilets  of  the  project.  It  was  decided  that
seven dry toilet units would be purchased to those four sites. The sites are
located  in different parts of  the operation area of  the project,  an outdoor
recreation area  in Hämeenlinna, a beach  in Loppi, a motor racing area  in
Hausjärvi and a public recreation area  in Kalvola. According to the plan,
the  demonstration  toilets  will  be  installed  during  the  spring  and  early
summer of 2007.
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1 JOHDANTO

Noin  miljoona  suomalaista  asuu  vesihuoltolaitosten  viemäriverkostojen
ulkopuolisilla  alueilla.  Ympärivuotisten  asukkaiden  lisäksi  yli  miljoonan
lomaasukkaan  jätevedet käsitellään muulla tavoin kuin viemäriverkoston
kautta puhdistamolle  johtaen.  /16, s. 10/. Suunniteltaessa kiinteistön käy
mäläratkaisua  viemäriverkostojen  ulottumattomissa  yhtenä  vaihtoehtona
on kuivakäymälä. Kuivakäymälät eivät poista harmaiden vesien käsittely
tarvetta,  mutta  niiden  käyttö  pienentää  oleellisesti  ympäristön  ravinne
kuormituksen  määrää.  Kompostikäymälää  käyttämällä  pystytään  vähen
tämään päästöjä typen osalta noin 90 %,  fosforin osalta noin 80 %  ja or
gaanisen aineen (BHK7) osalta noin 40 % /5/. Ravinnekuorman pienentä
minen on varsin merkittävä. Esimerkiksi typen osalta asetuksessa talousjä
tevesien käsittelystä  vesihuoltolaitosten  viemäriverkostojen ulkopuolisilla
alueilla (542/2003) vaadittu 40 prosentin  vähennys  saavutettaisiin  jo pel
kästään kompostikäymälän käyttöönotolla /5; 32/.

Toimivan  sanitaation  puuttuminen  on  todella  merkittävä  maailmanlaajui
nen ongelma. Suomessa huonon jätevesihuollon vaikutukset ovat vesistöjä
rehevöittäviä, ympäristön tilaa huonontavia ja mahdollisesti pohjavesiä pi
laavia, mutta koko maailman osalta tilanne on ihmishenkiä uhkaava. Tau
tien  leviäminen  ihmisten  ulosteiden  kautta on  ongelma,  jonka  kanssa  yli
miljardi  ihmistä yrittää selvitä  tälläkin hetkellä. Monet näiden tautien uh
reista ovat lapsia. Arviolta 6 000 lasta kuolee joka päivä huonon hygienian
ja  puutteellisen  sanitaation  aiheuttamiin  ripulitauteihin./4,  s.  12;  31,  s.
18./. Puute puhtaasta vedestä ja vesien saastuminen ovat ongelmia, joiden
ratkaiseminen tulee olemaan lähitulevaisuudessa yksi suurista koko ihmis
kuntaa koskevista  toimenpiteistä. Yhtenä osana näiden ongelmien  ratkai
sua ovat oikein toteutetut käymäläratkaisut.

Vedettömien  käymälöiden  määrittelyä  vaikeuttaa  se,  ettei  niistä  ole  ole
massa  yhtä  yleisesti  käytössä  olevaa  luokittelua.  Kysymykseen,  mikä  on
kuivakäymälä tai mikä on kompostoiva kuivakäymälä, löytyy useita erilai
sia  vastauksia  vastaajasta  riippuen.  Tässä  työssä  kuivakäymälänimitystä
käytetään kaikista niistä käymälöistä, joissa ei käytetä vettä käymäläjättei
den siirtämiseen. Kompostikäymälöiksi taas kutsutaan sellaisia käymälöi
tä, joissa jätteen kompostoituminen tapahtuu ainakin osittain ulostemassan
ollessa  vielä  käymälän  jätesäiliössä  ja  jäte  hajoaa  aerobisesti  mikrobien
avulla.

Käsite ekologinen sanitaatio tai lyhemmin ekosanitaatio tulee vastaan tätä
opinnäytetyötä  lukiessa  useaan  kertaan.  Tämä  termi  liittyy  olennaisesti
kuivakäymälöihin.  Ekosanitaatioajatuksessa  kyse  on  ravinteiden  kierrät
tämisestä.  Ihmisten  tuottamat  käymäläjätteet  ovat  ekosanitaatioajatuksen
mukaan arvokkaita paikallisia resursseja, joiden hyödyntäminen on tarkoi
tuksenmukaista. Tavoitteena on suljettu ravinnekierto (kuva 1), jossa ulos
teet  ja  virtsa  sekä  harmaat  jätevedet  hyödynnetään  ravinnontuotannossa.
Näin  ollen  kuivakäymälätekniikan  edistäminen  on  myös  ekosanitaation
edistämistä. Ekosanitaatio on laaja käsite, se liittyy vesihuoltoon, maanvil
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jelyyn  ja  muuhun  ravinnontuottamiseen,  kansanterveyteen,  ympäristön
suojeluun,  jätehuoltoon,  energiantuotantoon  sekä  monien  kehitysmaiden
osalta köyhyyden vähentämiseen /33/.

KUVA 1 Ekosanitaation mukainen suljettu ravinnekierto. /2/.

Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen
ulkopuolisilla  alueilla  tuli  voimaan  vuoden  2004  alusta.  Tämä  asetus  oli
taustalla,  kun  Hämeen  ympäristökeskuksen  toteuttamassa  Vanajaveden
reitin  kehittämishankkeessa  asetettiin  yhdeksi  tavoitteeksi  kompostoivien
kuivakäymälöiden käyttöönoton edistäminen. Lähtökohtana tavoitteen to
teuttamiselle oli kartoittaa sopivia kuivakäymälöiden mallikohteita. Sijoi
tuspaikan  valinnassa  asetettiin  vaatimukseksi  kohteiden  sijainti  yleisessä
virkistyskäytössä  olevalla  kiinteistöllä.  Kohteille  oli  löydyttävä  lisäksi
kiinteistönhoitaja ja ylläpitäjä.

Koska hankkeen tavoitteena oli nimenomaan kompostoivien kuivakäymä
löiden käyttöönoton edistäminen, ovat kompostikäymälät tämän työn pää
asiallinen kohde. Monet käsiteltävät asiat koskevat kuitenkin myös muita
kuivakäymälöitä.  Kompostoivan  kuivakäymälän  soveltuvuutta  yleisessä
virkistyskäytössä  olevalle  kiinteistölle  pyrittiin  tutkimaan  sekä  käymälän
käyttäjän että sen ylläpitäjän näkökulmasta. Lisäksi opinnäytetyön tavoit
teena  oli  selvittää  yleisökäytössä  olevalta  käymälältä  vaadittavia  ominai
suuksia  ja tarjota ohjeistusta yleisökuivakäymälää vaihtoehtona pohtiville
sekä myös muille kuivakäymälän hankintaa harkitseville.



Kompostoiva kuivakäymälä yleisökäytössä

3

2 HAJAASUTUKSEN VESISTÖKUORMITUS

Vesien rehevöityminen on ongelma, johon suuri osa suomalaisista törmää
joka vuosi. Osa kohtaa rehevöitymisen aiheuttamat harmit kotirannassaan
tai  mökillään,  toiset  taas  vaikkapa  uimarannalla.  Ongelma  on  vakava  ja
alueellisesti  kaikkia  vedenkäyttäjiä  koskeva.  Usean  vedenkäyttäjän  har
mistuksen  aiheet,  levien  massaesiintymät  ja  järven  umpeen  kasvaminen,
ovat yleisiä vesien rehevöitymisen mukana tulevia ongelmia. Vesikasvilli
suuden  ja  levätuotannon kasvun  lisäksi  vesistöissä aiheutuu  rehevöitymi
sen  myötä  kalataloudellisia  haittoja  kalaston  muuttuessa  lajimäärän  suh
teen köyhempään suuntaan /28, s. 3233./. Suurimmat vesistöjen rehevöi
tymisen  aiheuttajat  ovat  lannoitteiden  ja  jätevesien  sisältämät  ravinteet.
Vesistökuormitus syntyykin lähes täysin ihmisen toiminnan tuloksena.

Paitsi  pintavedet,  myös  pohjavedet  ovat  alttiita  ihmistoiminnan  aiheutta
malle pilaantumiselle. Pohjavedet ovat Suomessa pääosin laadultaan hyviä
ja sellaisenaan sopivia juoma ja talousvedeksi /28, s. 33./. Vaikka pohja
vedet  ovatkin  suojassa  maakerrosten alla,  niidenkin  osalta  riski  pilaantu
miselle  on  olemassa  haittaaineiden  kulkeutuessa  maan  pintakerroksista
sadeveden mukana pohjaveteen saakka. Kuten pintavedet, myös pohjave
det pilaantuvat lähinnä ihmisen toiminnan takia. Erityisesti pohjavesien pi
laantumisen riskiä kasvattavia toimintoja ovat pohjavesialueelle sijoittuva
maaainesten  otto,  tierakentaminen,  teollisuus,  kaatopaikat  ja  jätevesien
riittämätön käsittely  /28,  s. 32./. Puutteellisesti käsitellyt  jätevedet voivat
aiheuttaa talousveden pilaantumisen laajallakin alueella. /28, s. 33./. Myös
puutteellinen  tai  asiantuntematon  kompostikäymälän  hoito  voi  aiheuttaa
pohjaveden pilaantumista.

Suomen vesistöt ovat kooltaan pieniä  ja matalia. Niille ominaista on huo
no  puskurikyky,  alhainen  pH,  korkea  humuspitoisuus  ja  pitkä  jääpeite.
/34/. Nämä ominaispiirteet  tekevät vesistöistä  herkkiä  veden  laadussa  ta
pahtuville  muutoksille  /28,  s.  32./.  Muutoksia  aiheuttavat  useat  eri  kuor
mittajat. Luonnonhuuhtouma ja ilmalaskeuma ovat sellaisia kuormitusläh
teitä, jotka vaikuttavat vesistöihin kaukanakin asutuksesta ja muusta ihmi
sen toiminnoista. Niiden suuruuteen ei paikallisilla toimilla juurikaan pys
tytä vaikuttamaan. Suurin osa vesistökuormituksesta tulee kuitenkin muis
ta lähteistä. Peltoviljely, karjatalous, metsätalous, turvetuotanto sekä haja
ja  vapaaajan  asutus  ovat  merkittävimpiä  kuormituslähteitä  haja
asutusalueiden vesistökuormituksessa. /22, s. 139142./.

Vesistön  itsepuhdistuskyvyllä  tarkoitetaan  vesiekosysteemin  kykyä  käsi
tellä  tiettyyn  rajaan asti  valumaalueelta  tulevaa  kuormitusta.  Ilmiönä  re
hevöityminen  on  luonnollinen  ja  hitaasti  tapahtuvana  useimpia  Suomen
järviä koskeva kehitystapahtuma. Ilmiön  luonnollinen kehitysnopeus kui
tenkin kiihtyy ihmistoiminnasta johtuen, jolloin vesiekosysteemin rakenne
muuttuu.  Kerran  muututtuaan  vesiekosysteemin  palauttaminen  aiempaan
tilaan on vaikeaa. /34/.

Yleisimpänä syynä rehevöitymiseen on fosforikuormituksen kasvu. Fosfo
rin  myötä  perustuotanto  lisääntyy  ja  sen  seurauksena  muidenkin  tasojen
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tuotannossa  tapahtuu  kasvua.  Tämä  lisää  sedimentaatiota  joka  johtaa  ha
pen kulutuksen kasvuun hajotustoiminnan kiihtyessä. Hapen ylikulutuksen
myötä  tulevat  happikadot  aiheuttavat  vesistön  sisäisen  kuormituksen
käynnistymisen. Tämän jälkeen rehevöitymisen hillitseminen on hankalaa
ja hidasta. /34/.

Hajaasutuksen  vesistökuormituksen  suurimmat  jätevesistä  tulevat haitta
aineet ovat ravinteita, kiintoainetta ja vesistön hygieenistä tilaa huononta
via mikrobeja. Ne vaikuttavat veden käyttömahdollisuuksien huonontumi
seen vedenhankinnan, virkistyskäytön ja kalastuksen osalta sekä aiheutta
vat  luonnon  monimuotoisuuden  vähentymistä.  Jätevesien vaikutukset ve
sistöissä näkyvät maku ja hajuhaittoina, leväkukintoina sekä taudinaiheut
tajien eli bakteerien ja virusten esiintymisenä. Pahimmillaan veden hyöty
käyttö  voi  estyä  kokonaan  pilaantumisen  takia.  /28,  s.  3233./.  Vesistö
kuormitusta  ajatellen  erityisen  haitallista  on  hajaasutusalueiden  kiinteis
tökohtaisten  järjestelmien  huono  fosforinpoistoteho.  Pohjavesien  osalta
taas haitallista on järjestelmien huono teho typpiyhdisteiden ja bakteerien
poistossa. /16/.

Vesistökuormitus voidaan määritellä sen luonteen mukaan joko hajakuor
mitukseksi  tai  pistekuormitukseksi.  Pistekuormituslähteitä  ovat  sellaiset
toiminnot,  joissa  jäteveden  purkautuminen  vesistöön  tapahtuu  tietyistä
tunnetuista kohdista. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi teollisuuslaitok
set,  asutustaajamien  jätevedenpuhdistamot, kalankasvatuslaitokset  ja kaa
topaikat.  Pistekuormittajien  aiheuttaman  vesistökuormituksen  suuruus
pystytään selvittämään melko tarkasti viranomaisten ylläpitämien tarkkai
lutietojen  perusteella.  Toisin  kuin  hajakuormituslähteet,  pistekuormitus
lähteet  ovat  valvonnassa  olevia  kohteita.  Hajakuormituksen  suuruuden
selvittäminen on sitä vastoin huomattavasti vaikeampaa, koska kuormitus
tulee vesistöön laajalta alueelta. Hajakuormituslähteet voivat sijaita missä
tahansa vesistön valumaalueella, koska ne päätyvät vesistöön pintavalun
tana tai jokia ja ojia pitkin. Hajakuormituksen määrässä tapahtuu vaihtelua
vuodenaikojen  ja  vuosien  välillä,  mikä  johtuu  esimerkiksi  sademäärien
vaihtelusta. Merkittävä hajakuormituksen lähde on hajaasutus ja sen tuot
tamat jätevedet. Muita suuria päästölähteitä ovat myös maa ja metsätalo
us,  maatalous  kaikista  suurimpana  yksittäisenä  kuormittajana.  Suomessa
vesistöihin päätyvä  hajakuormitus on  selvästi pistekuormitusta  suurempi.
/23, s. 77; 28, s. 3233; 22, s. 139142; 18, s. 3847./.

Vertailtaessa  vesihuoltolaitosten  viemäriverkostoihin  liittyneitä  ja  liitty
mättömiä  talouksia  havaitaan, että verkostojen ulkopuolisten  alueiden  ta
lousjätevesien  käsittelyä  ohjaavan  lainsäädännön  kehittäminen  on  ollut
tarpeellista. Vuonna 2000 viemäriverkostoihin liittymättömässä taloudessa
asuva  henkilö  aiheutti  keskimäärin  kuusinkertaisen  vesistökuormituksen
jätevesipäästöillään  verrattuna verkostoon  liittyneeseen asukkaaseen  /19/.
Esimerkiksi vesistöjen kokonaiskuormitukseen  fosforin osalta vesihuolto
laitosten viemäriverkostojen ulkopuolella asuvat noin miljoona suomalais
ta  tuottavat  puolitoistakertaisen  kuormituksen  verrattuna  viemäriverkos
toihin  liittyneissä  talouksissa  asuviin  noin  neljään  miljoonaan  suomalai
seen /16, s. 27./. Tätä taustaa vasten on selvää, että hajaasutuksen vesistö
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kuormitukseen puuttuminen on  tärkeää.  Jätevesien asiallinen puhdistami
nen kaikkialla vaikuttaa kuormituksen määrään ja hidastaa vesien rehevöi
tymistä. Huolellisen  jätevedenpuhdistuksen hyödyt nähdään  lisäksi ranta
alueiden ja asuinympäristöjen hygieenisten haittojen vähentymisenä /19/.

Merkittäviä hajaasutuksen vesistökuormitukseen positiivisesti vaikuttavia
tekijöitä ovat asuntokannan uusiutuminen ja vanhojen kiinteistöjen jäteve
denkäsittelyn  parantuminen.  Suuren  haasteen  taas  vesistökuormituksen
pienentämiselle asettaa kasvava lomaasuntojen määrä /16, s. 27./. Loma
asunnoista on tulossa yhä useammin hyvin varusteltuja kakkosasuntoja ja
niiden  vuotuinen käyttöaste on kohoamaan päin.  Osavuotisesti  vesistöjen
läheisyydessä  asuu  noin  miljoona  suomalaista  vapaaajan  viettäjää,  siis
saman verran kuin hajaasutusalueilla vakituisesti asuvia on. /16, s. 27./.

2.1 Kuivakäymälöiden ympäristövaikutukset

Vuoden 2004 alussa voimaan tullut asetus talousjätevesien käsittelystä ve
sihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) an
taa raamit hajaasutuksen  vesistökuormituksen pienentämiselle. Ympäris
töön päätyvää kuormitusta on asetuksen mukaan vähennettävä orgaanisen
aineen  osalta  vähintään  90  %,  fosforin  osalta  vähintään  85  %  ja  typen
osalta vähintään 40 % /5/. Hajaasutuksen vesistökuormitusta vähennettä
essä  kuivakäymälä  toimii  tehokkaana  ravinnekuorman  pienentäjänä.
Kompostikäymälää käyttämällä kotitalouden  jätevesien ravinnekuormasta
saadaan poistettua orgaanisesta aineesta 40 %,  fosforista 80 %  ja  typestä
90 % /5/. Se ei vielä yksistään riitä, mutta on hyvä alku kuormituksen vä
hentämisessä ja  jäljelle  jäisi vain harmaiden jätevesien käsittely. Harmaat
vedet  sisältävät paljon orgaanista  ainetta,  ja on  tärkeää, että ne puhdiste
taan tehokkaasti /19/. Käymäläjätteen pysyminen erillään harmaista vesis
tä helpottaa käsittelyprosesseja, kun kemiallinen käsittely voidaan välttää
/19/.

On  tärkeää  huomioida,  että  kuivakäymälän  hyödyt  saavutetaan  vain  kun
käymälä  on  rakennettu  oikein  ja  sitä  hoidetaan  hyvin.  Hoitamattomana
kompostikäymälä  aiheuttaa  pelkästään  harmia  ja  ongelmia  omistajalleen.
Hoitamattomasta kompostikäymälästä kärsii myös naapurusto ja ympäris
tö.  Kompostikäymälän  ylläpito  ei  ole  hankalaa,  tosin  tietysti  hieman
enemmän  työtä  se aiheuttaa kiinteistön omistajalle  kuin  vesivessa. Työtä
aiheuttavat  lähinnä  kompostin  tyhjennys  ja  kuivikeaineen  huolehtiminen
käymälään.

Kompostikäymälän aiheuttaman työn lisääntymisestä puhuttaessa voidaan
tietysti huomioida myös  tilanteet,  jolloin kiinteistöllä kärsitään vesipulas
ta.  Tällaisessa  tapauksessa  vesikäymälän  toimintakuntoisena  pitäminen
voi aiheuttaa paljon työtä, kun ulosteiden huuhtelemiseen käytettävä vesi
joudutaan tuomaan muualta kuin omasta kaivosta. Kompostin tyhjennyk
seen liittyy myös mahdollinen jälkikompostointi ja kerätyn virtsan tai suo
tonesteen käsittely ja varastointi. Koska kuivikkeen lisääminen komposti
käymälään  on  tärkeää,  kiinteistön  omistajan  tulee  huolehtia,  että  käymä
lässä asioivat vieraatkin osaavat toimia oikein. Erityisesti modernin kuiva
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käymälän käyttö saattaa vaatia ensimmäisellä kerralla opastusta. Vastuul
linen  käymälän  omistaja  huolehtii  myös  käymälän  hygieniaasioista.  Oi
kein hoidettuna nykyaikainen kuivakäymälä on hajuton ja siisti ja sellaise
naan hyvä vaihtoehto vesivessalle. Monessa tapauksessa kuivakäymälä on
erityisesti ympäristön kannalta parempi ratkaisu.

Vesikäymälässä ulosteet huuhdotaan eteenpäin puhtaalla juomakelpoisella
vedellä.  Varsinkin  hajaasutusalueella  kuulostaa  järjettömältä  ajatukselta
ottaa puhdasta vettä, sekoittaa siihen ulosteita  ja  sitten kuljettaa  likaantu
nut  vesi  vain  muutamia  metrejä  eteenpäin.  Kuivakäymälää  käytettäessä
jätteiden  kuljettamiseen  ei  kulu  lainkaan  vettä,  joten  jätevesiä  ei  synny.
Vedettömien  käymälöiden  ympäristövaikutukset  ovatkin  näin  ollen  huo
mattavasti pienempiä kuin vesikäymälöillä /42, s. 1314./. Joitakin ympä
ristövaikutuksia kuivakäymälöilläkin kuitenkin on /42, s. 1314./.

Jätteiden käsittelyyn  liittyvistä  toiminnoista aiheutuvat kuivakäymälöiden
pääasialliset  ympäristövaikutukset.  Kompostikäymälän  tyhjennyksen  yh
teydessä  suotonesteitä voi valua maaperään aiheuttaen hygieenisiä haitto
ja. Samoin tyhjennyksen yhteydessä maahan voi  joutua kiinteää kompos
toitumatonta käymäläjätettä. Myös eroteltu virtsa voi aiheuttaa ympäristö
vaikutuksia päätyessään vesistöön. Jätemassaa kuljetettaessa vuotojen ris
ki  kasvaa.  Pienen  ympäristövaikutuksen  aiheuttaa  typen  haihtuminen  jä
temassasta  ilmaan.  Haittavaikutuksia  voivat  aiheuttaa  myös  jätemassaan
lisätty tuhka ja kalkki. Riskin muodostavat joissakin käymälämalleissa ha
jujen  ja  taudinaiheuttajien  leviämisen  estämiseen  käytetyt  kemikaalit.
Epäkuntoisena  ja  huoltamattomana kompostikäymälä  voi  olla  merkittävä
ympäristö ja terveysriski. /42, s. 1314; 35/.

Kuivakäymäläkin  voi  saada pohjoismaisen Joutsenympäristömerkin. Tä
mä edellyttää asetettujen vaatimusten täyttymistä muun muassa käymälän
rakenteen,  materiaalien, kestävyyden, kapasiteetin  ja käyttöominaisuuksi
en osalta. Vaatimuksia on myös käymälän energiankäytölle, käyttöohjeil
le, nestepäästöille,  lisäaineille  ja  lopputuotteelle. Vaatimusten taustalla on
tavoite käymälästä aiheutuvien päästöjen pysymisestä mahdollisimman al
haisella tasolla sekä tavoite ravinteiden kierron tehostumisesta. /42; 35/.

Ympäristövaikutusten  minimoimiseksi  on  tärkeää  käsitellä  jäte  oikein  ja
huolehtia, että hygieniavaatimukset täyttyvät. Käymäläjätteen kuljetuksen
minimointi  on  eräs  oleellinen  kuivakäymälöiden  ympäristövaikutuksiin
liittyvä tekijä. Kuivakäymälän valmistukseen käytetty energia  ja resurssit
lisäävät osaltaan ympäristövaikutuksia.  Käymälän  materiaalien valinnalla
voidaan myös vaikuttaa ympäristörasituksen suuruuteen. Ympäristövaiku
tukset  kasvavat  huomattavasti,  mikäli  kuivakäymälä  ei  olekaan  kompos
tointiin  perustuva  vaan  esimerkiksi  kemiallinen  käymälä  tai  jätteen  polt
toon,  pakastamiseen  tai  paketointiin  perustuva  käymälä.  Tällaisten  ei
kompostoivien  vedettömien  käymälöiden  ympäristöhaitat  ovat  käymä
läyksikön tekniikasta riippuvaisia. Ympäristövaikutus voi tulla esimerkiksi
käytettävistä kemikaaleista tai kaatopaikalle vietävästä jätteestä ja sen kul
jetuksesta. /42; 35/.
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3 KUIVAKÄYMÄLÖIDEN HISTORIA

Ihmisen ulosteiden hyödyntämisellä on pitkä historia. Varhaisimmat tiedot
käymäläjätteen tietoisesta hyödyntämisestä lannoitteena ovat yli tuhannen
vuoden takaa Syyriasta. Syyrialaiset ymmärsivät ihmisen tuottamien ulos
teiden  arvon  ravinnontuotannossa,  sitä  vastoin  ulosteiden  ja  tautien  väli
sestä suhteesta ei vielä tuolloin ollut tietoa. Ulosteiden hygieeniseen käsit
telyyn ei juurikaan kiinnitetty huomiota. Ulosteet kuivatettiin alueen paah
tavassa  auringonpaisteessa,  jolloin  virtsa  haihtui  ja  kiinteät  ulosteet  kui
vuivat. Kuivunut ulostemassa kerättiin  talteen  ja  sitä myytiin.  /36/. Paitsi
lannoite ja maanparannusaineena, kiinteitä ulosteita käytettiin myös polt
toaineena asumusten lämmittämiseen.

Ennen  1500lukua  Suomessa  tarpeet  tehtiin  ulos  sopivaksi  katsottuun
paikkaan pihapiiriin. Käymälät tulivat Suomeen 1500 ja 1600lukujen ai
kana, mutta olivat pitkään suuri harvinaisuus.  /37, s. 12./. Käymälöitä oli
lähinnä aateliston käytössä, esimerkiksi  linnoissa. Ainoa Suomessa säily
nyt  linnan  käymälä  on  kuvassa  2  oleva Olavinlinnan  käymälä Savonlin
nassa. Olavinlinnan käymälät oli sijoitettu linnan ulkoseinään rakennettui
hin ulkonemiin siten, että käymälän reiän alle jäi pudotus suoraan alas lin
naa ympäröivään veteen  ja rantakallioille. Käymäläjätökset huuhtoutuivat
kallioilta järveen aaltojen mukana. /37, s. 12./.

KUVA 2 Näkymä Olavinlinnan käymälän reiästä, alhaalla rantakalliot ja linnaa ym
päröivän Kyrönsalmen vettä. Kuva: Susanna Mäkelä.

Vasta  1700luvulla  käymälät  alkoivat  yleistyä,  ensin  varakkaan  väestön
keskuudessa /37, s. 12./. Kartanoiden ja porvaristalojen pihapiireistä alkoi
piharakennusten  joukosta  löytyä myös käymälöitä  /37,  s. 12./. Erityisesti
läntisen Suomen kartanoissa  ja pappiloissa oli erillisiä käymälärakennuk
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sia.  Suurta  kummastusta  siihen  aikaan  herättivät  eräät  pappilat,  joissa
käymälä oli  tehty rakennuksen sisään eteistilojen yhteyteen. Tällainen oli
vielä pitkälle 1900luvulle saakka erityisesti maaseudulla poikkeuksellista.
/21,  s.  48./.  Käymälät  olivat  alkuun  etupäässä  kaupunkilaisten  suosimia,
sillä maaseudulla käymälöitä paheksuttiin. Maaseudulla pihaan ulostamis
ta suosittiin,  koska ulosteet haluttiin  lannoitteeksi  suoraan kasvualustaan.
Osittain  tästä  syystä  käymälöiden  leviäminen  oli  melko  hidasta  1800
luvulle  saakka.  /37,  s.  12./.  Vielä  1900luvun  alussa Suomessa oli  syrjä
seutuja, joiden asutuksessa erillinen käymälärakennus oli harvinaisuus /21,
s. 50./.

Maaseudulla  käymälöiden  yleistyminen  oli  hidasta,  vaikka  vuonna  1863
ilmestynyt  Maanmiesten  käsikirja  suosittelikin  erillisen  käymälän  raken
tamista /21, s. 48./. Käymälän sijoituspaikaksi valittiin maaseudulla usein
luontevasti navetta, jonka ylisille  lantalan tai ruuman yläpuolelle käymälä
rakennettiin. Tällöin käymäläjäte päätyi eläinten ulosteiden sekaan  ja  sitä
kautta peltojen lannoitteeksi. Navettaan sijoitettu käymälä ei ollut mahdot
tomuus kaupungeissakaan, koska kotieläimiä pidettiin yleisesti myös  taa
jamissa. /21, s. 4852./.

Kaupungeissa käymälät yleistyivät nopeammin kuin maaseudulla, ja 1800
luvulla  pihan  perällä  oleva  käymälärakennus  olikin  jo  tavallinen  näky.
Työläisten  asuinkortteleissa  saattoi  useammalla  taloudella  oli  käytössään
yksi yhteinen käymälä /21, s. 114./. Eurooppalaisissa suurkaupungeissa oli
yksityisten käymälöiden ohella kaikkien kaupunkilaisten käyttöön  tarkoi
tettuja yleisökäymälöitä. Puolivälissä 1800lukua yleiset käymälät alkoivat
yleistyä myös Suomessa, joskin niiden määrä oli suurkaupunkeihin verrat
tuna vähäinen /21, s. 112./. Yleiset käymälät vaikuttivat kaupunkien siis
teyteen  ja  yleisen  hygienian  kohentumiseen.  Yleisökäymälät  olivat  usein
vilkkailla paikoilla kaupungeissa, kuten kuvassa 3 oleva Tampereen Lau
kontorin yleinen käymälä.
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KUVA 3 Kuiva yleisökäymälä Tampereen Laukontorilta. Kuva käymälän purkuvuo
delta 1954. /21/.

Kuivakäymälöitä  ja  niihin  liittyviä  asioita  on  tutkittu  jo  varhain.  1800
luvulla  tutkittiin  muun  muassa  käymäläjätteen  laajamittaista  keräämistä
kaupungeissa  ja  kerätyn  jätteen  hyödyntämistä  maanviljelyksessä  /27/.
Samoin  erilaisia  kuivakäymälämalleja  tutkittiin  ja  kehiteltiin  jo  1800
luvulla /21, s. 28./. Vasta 1900luvun alussa tapahtunut vesikäymälän va
linta suomalaisen ulostehuollon ratkaisuksi  lopetti kuivakäymälöiden tuo
tekehittelyn, joka elpyi vasta lähes sata vuotta myöhemmin. /21, s. 28; 27/.
Käymäläjätteeseen liittyvää tutkimusta teki useampikin tutkija 1900luvun
varhaisimpina vuosikymmeninä. Maininnan arvoinen on 1920luvun alku
puolella  Tampereella  vaikuttanut  insinööri  Ben  Mitron.  Hän  tutki  muun
muassa  käymälöihin  tulevan  ulostekuormituksen  määrää.  Mitronin  las
kelmien  mukaan  yhden  henkilön  vuodessa  tuottama ulostemäärä  on  kes
kimäärin 44 kg. /21, s. 48./.

Euroopassa  kuivakäymälöiden  ja  vesikäymälöiden  kannattajat  kävivät
1800luvun  puolivälissä  samanlaista  mielipidetaistelua  kuin  Suomessa
hieman  myöhemmin  1800luvun  lopussa  ja  1900luvun  alussa.  Briteissä
tilanne oli 1850, 1860 ja 1870  luvuilla sellainen, että olemassa olevista
vesikäymälöistä  jopa monin paikoin luovuttiin kuivakäymälöiden hyväksi
/4, s. 40./. Esimerkiksi vuonna 1860 useissa kouluissa siirryttiin vesiklose
teista kuivakäymälöihin, koska kuivakäymälöitä pidettiin luotettavampina
ja  ylläpitokustannuksiltaan  edullisempina.  Ensimmäinen  patentti  kuiva
käymälälle myönnettiin Englannissa 1838. Thomas Swinburnen suunnitte
lema  ’earth  closet’  ei  kuitenkaan  saavuttanut  suurta  suosiota.  Kuiva
käymälöiden todellinen  läpimurto tapahtui Henry Moulen kehittämän yk
sinkertaisen  kompostikäymälän  avulla.  Moulen  käymälän  mallikuva  on
kuvassa 4. Käymälässä ulosteet sekoitettiin multaan, jolle oli oma laatikko
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käymälälaitteen  takaosassa.  Moule  perusti  oman  yrityksen,  joka  kehitteli
erilaisia vedettömiä  luksuskäymälöitä  ja  yleisökäyttöön soveltuvia kuiva
käymälöitä. Yleisökäyttöön tarkoitettuja kuivakäymälöitä ottivat käyttöön
muun  muassa koulut,  sairaalat  ja  puolustusvoimat.  Kuivakäymälät  todet
tiin  myös  yleisökäytössä  miellyttäväksi.  Erityisesti  puolustusvoimilla  kä
vijämäärät käymälöissä olivat suuret. Vuoden 1868 The Lancet – lehti to
tesi  elokuun  ensimmäisen  päivän  numerossaan,  että  Lontoon  Wimble
donissa  sijaitsevalla  sotilasalueella  oli  148  Moulen  kehittämää  kuiva
käymälää  joista 40 oli 2 000 miehen päivittäisessä käytössä. Lehden mu
kaan  käymälät  eivät  kovasta  käytöstä  huolimatta  aiheuttaneet  hajuongel
mia.  Henry  Moule  oli  myös  näkyvä  kuivakäymäläasian  puolestapuhuja,
varmasti  paljolti  työnsäkin  puolesta,  ja  kritisoi  vesikäymälöitä  idealtaan
järjettömiksi. /4, s. 40./.

KUVA 4 Henry Moulen kuivakäymälämalli vuoden 1860 tienoilta. /4/.

Viime vuosisadan alkupuolelle saakka ihmisten tuottamien käymäläjättei
den  hyötykäyttö  lannoitteena oli useimmissa kulttuureissa  vallitseva  tapa
/2,  s.  12./.  1900luvun  aikana  etenkin  Euroopassa  ja PohjoisAmerikassa
vesivessat  yleistyivät  ja  syrjäyttivät  muutamien  vuosikymmenten  aikana
kuivakäymälät erityisesti  taajamaalueilla  /36; 37/. Ensimmäiset ajatukset
vesitoimisesta  käymälästä  alkoivat  Suomessa  herätä  1800luvulla.  Vesi
klosetteihin  suhtauduttiin  ristiriitaisesti  eikä  niiden  rakentamista  pidetty
suositeltavana. Suomen ensimmäinen  luvallinen vesikäymälä  rakennettiin
vuonna 1883  Helsinkiin Suomen  Pankin  tiloihin.  Tätä  ennen  oli  jo  ollut
laittomasti  rakennettuja  vesikäymälöitä.  /21,  s.  134;  37,  s.  12;  30/.  Kesti
kuitenkin  vielä  useita  vuosikymmeniä  ennen  kuin  vesikäymälät  olivat
muuta kuin ylellisyyttä harvoille varakkaille. Suurin osa suomalaisista  is
tui vielä pitkään 1900luvun puolellakin perinteisen huussin istuimella.

Maaseudulla vesikäymälät alkoivat yleistyä Suomessa vasta sotien jälkeen
1940luvulla.  Varsinainen  vesivessojen  läpimurto  tapahtui  niinkin  myö
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hään kuin 1960  ja 1970luvuilla,  jolloin ulkona sijainneista kuivakäymä
löistä  siirryttiin  sisällä  oleviin  vesikäymälöihin.  /21,  s.  4852./.  Nykyään
96 % suomalaisista  talouksista käyttää vesikäymälää,  vaikka 20 %  väes
töstä asuukin vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueil
la. Vesikäymälöiden yleistyminen toi mukanaan vesistöjen likaantumison
gelman, sillä aluksi viemärit kuljettivat käymäläjätteen käsittelemättömänä
vesistöihin. /37/.

4 KUIVAKÄYMÄLÖITÄ KOSKEVAT SÄÄDÖKSET

Tässä  kappaleessa  on  esitetty  kootusti  tärkeimmät  kuivakäymälöihin  liit
tyvät lainkohdat Suomen lainsäädännössä.

Ympäristönsuojelulain  (86/2000)  4  §:ssä  säädetään  ympäristönsuojelun
yleisistä  periaatteista.  Yleisiä  periaatteita  on  määritelty  viisi:  ennaltaeh
käisyn ja haittojen minimoinnin periaate, varovaisuus ja huolellisuusperi
aate, parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate, ympäristön kannalta par
haan käytännön periaate sekä aiheuttamisperiaate. Lain 5 § koskee selvil
läolovelvollisuutta, oman toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöris
keistä  ja  haitallisten  vaikutusten  vähentämismahdollisuuksista  on  oltava
riittävästi selvillä. Lain 7 § kieltää maaperän pilaamisen. Pykälässä kielle
tään jätteen tai muun aineen jättäminen tai päästäminen maahan siten, että
siitä  aiheutuu  terveys  tai  ympäristöhaittaa maaperän  laadun  huononemi
sen kautta tai  viihtyisyyden melkoista vähentymistä. Lain 8 § puolestaan
kieltää  pohjaveden  pilaamisen.  Aineiden  käsitteleminen  ja  säilytys  on  8
§:n  mukaan kiellettyä,  jos on olemassa  riski pohjaveden pilaantumisesta.
/13/.

Lain  19  §  koskee  kunnan  ympäristönsuojelumääräyksiä.  Kunnanvaltuus
tolla  on  sen  mukaan oikeus antaa paikallisista  olosuhteista  johtuvia  kun
nan  omia  ympäristönsuojeluun  liittyviä  määräyksiä.  Kuivakäymälöitä
koskee erityisesti 19 §:n toisen momentin kohta 4, joka mahdollistaa jäte
vesien vesistöihin tai maahan johtamisen kieltämisen ympäristön erityisen
pilaantumisvaaran vuoksi. Jätevesien yleisestä puhdistamisvelvollisuudes
ta määrätään 103 §:ssä. Pykälän ensimmäisessä momentissa todetaan, että
jos kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, jäteve
sien käsittely ja johtaminen on tehtävä aiheuttamatta ympäristön pilaantu
misen  vaaraa. Toinen  momentti  mahdollistaa  muiden kuin  vesikäymälöi
den  jätevesien  johtamisen maahan puhdistamatta,  jos  jäteveden määrä on
vähäinen eikä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheudu. /13/.

Valtioneuvoston  asetuksen  talousjätevesien  käsittelystä  vesihuoltolai
tosten  viemäriverkostojen  ulkopuolisilla  alueilla  (542/2003)  tarkoituk
sena  on  talousjätevesien  päästöjen  ja  ympäristön  pilaantumisen  vähentä
minen ottamalla huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Ase
tuksen 4 §:ssä määritellään jätevesien yleiset käsittelyvaatimukset. Jäteve
sipäästöjen aiheuttamaa kuormitusta ympäristöön  tulee vähentää orgaani
sen aineen (BHK7) osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähin
tään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna käsittelemät
tömän  jäteveden  aiheuttamaan  kuormitukseen.  Asetuksen  6  §:ssä  määrä
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tään, että jokaisella asetuksen piiriin kuuluvalla kiinteistöllä tulee olla teh
tynä selvitys jätevesijärjestelmästä. Selvityksen perusteella valvontaviran
omainen  arvioi  jätevesistä  aiheutuvaa  ympäristökuormitusta.  Selvitystä
säilytetään  kiinteistöllä  ja  esitetään  valvontaviranomaiselle  tarvittaessa.
/5/.

Asetus on tullut voimaan 1.1.2004 11 §:n mukaisesti. Asetuksen 12 §:ssä
määrätään  siirtymäsäännöksistä,  joiden  mukaan  selvitys  jätevesijärjestel
mästä  on  oltava  laadittuna  vesikäymälällisen  kiinteistön  osalta  kahdessa
vuodessa  asetuksen  voimaantulon  jälkeen  ja  kuivakäymälällisen  kiinteis
tön  osalta  neljässä  vuodessa  asetuksen  voimaantulon  jälkeen.  Asetuksen
12 §:n toisen momentin mukaan kymmenessä vuodessa, siis vuoden 2013
loppuun mennessä, asetuksen voimaan tullessa olemassa olleiden kiinteis
töjen jätevesijärjestelmien on täytettävä asetuksen 4 §:n jätevesien käsitte
lyvaatimukset. /5/.

Terveydensuojelulaissa  (763/1994)  kuivakäymälöihin  yleisesti  liittyviä
määräyksiä on 22 §:ssä ja 30 §:ssä. Lain 22 § koskee jätteisiin ja jätevesiin
liittyviä yleisiä vaatimuksia. Sen mukaan jätteiden keräämisen, säilyttämi
sen, kuljettamisen, käsittelemisen ja hyödyntämisen on tapahduttava ilman
terveyshaitan  aiheutumista.  Samoin  määrätään  jätevesien  johtamisesta  ja
puhdistamisesta. Lain 30 §:ssä määrätään, että asunnoilla ja muilla oleske
lutiloilla  on  oltava  tarpeellinen  määrä  käymälöitä.  Käymälän  sijoittami
nen,  rakentaminen  ja kunnossapito on  järjestettävä niin,  ettei käymälässä
kävijöille tai sen läheisyydessä oleskeleville aiheudu terveyshaittaa. Lisäk
si  30  §:ssä  annetaan  määräyksiä  koskien  yleisökäymälöitä.  Pykälän  mu
kaan sellaisella  yleisellä alueella,  jossa  tilapäisesti  tai pysyvästi oleskelee
ihmisiä, tulee olla tarvittava määrä varustukseltaan ja ylläpidoltaan asian
mukaisia  käymälöitä.  Jos  yleisökäytössä  olevalla  alueella  käymälöiden
määrä  tai  laatu  ei  ole  riittävä,  kunnan  terveydensuojeluviranomainen  voi
tehdä käymälän rakentamispäätöksen. Lisäksi yleisökäymälöihin viitataan
terveydensuojelulain  25  §:n  1  momentissa,  jossa  määrätään  yleisötilai
suuksien järjestämisestä siten, etteivät jätehuolto ja hygieeniset olosuhteet
aiheuta terveyshaittaa. /12/.

Terveydensuojeluasetuksessa  (1280/1994)  kuivakäymälöitä  koskevia
pykäliä ovat 11, 12, 13 ja 14. Asetuksen 11 §:n mukaan koottaessa neste
mäisiä jätteitä tiiviiseen säiliöön tai imeytettäessä niitä maahan on varmis
tettava, etteivät ne aiheuta terveyshaittaa maaperän tai talousveden pilaan
tumisen vuoksi. Asetuksen 12 §:ssä määrätään jätteiden keräämisestä. Jät
teiden keräysastioiden sijoitus  ja hoito on  järjestettävä niin, ettei haju  ja
terveyshaittaa synny. Myös eläinten pääsy jätetiloihin on estettävä. Lisäksi
asetuksen  12  §:ssä  huomioidaan  jätteiden  keräysastioiden  kunnosta  ja
puhdistuksesta huolehtiminen. Talous ja käymäläjätteen kompostoinnista
määrätään 13 §:ssä. Kompostointi on  järjestettävä niin, ettei komposti ai
heuta hajuhaittaa eikä  maaperän  tai  talousveden  likaantumista. Pykälässä
määrätään myös, että eläinten pääsy kompostiin on estettävä. /11/.

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) antaa kuivakäymälöihin  liit
tyviä määräyksiä pykälissä 3 ja 4. 3 §:ssä määrätään, että käymälän sijoit
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tamisella  tai  rakentamisella  ei  saa  aiheuttaa  ilmeistä  haittaa  naapurille.
Lain 4 §:ssä kielletään likavesien johtaminen ja  jätteiden sijoittaminen si
ten, että niistä aiheutuu haittaa naapurille tai muulle lähellä asuvalle. /6/.

Jätelain (1072/1993) 1 §:ssä lain tavoitteeksi on kirjattu kestävän kehityk
sen  tukeminen  ja  jätteistä  aiheutuvien  terveys  ja  ympäristöhaittojen  tor
juminen. Lain 3 §:ssä määritellään jäte aineeksi tai esineeksi, joka on pois
tettu käytöstä, aiotaan poistaa käytöstä tai joka on velvoitettu poistettavak
si käytöstä. Näin siis ulostekin on jätelain tarkoittamaa jätettä. Jätteen tuot
taja on saman pykälän mukaan henkilö, jonka toiminnassa syntyy jätettä ja
jätteen haltija henkilö, jonka hallinnassa jäte on. Jätelain 6 §:n 1 momentin
kohdissa 26 on myös kuivakäymälöitä koskevia määräyksiä. Jäte on koh
dan 2  mukaan  hyödynnettävä,  jos se  teknisesti  ja  ilman mittavia  lisäkus
tannuksia  on  mahdollista.  Kohdan  3  mukaan  jäte  on  pyrittävä  hyödyntä
mään  ensisijaisesti  aineena.  Käymäläjätteen  kompostoinnilla  hyödynne
tään jäte aineena, kun kompostimulta käytetään maanparannusaineena. /7/.

Lain 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa määrätään, että jätteet ja jätehuolto ei
vät saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kohdassa 5
säädetään  parhaan  taloudellisesti  käyttökelpoisen  tekniikan  käytöstä  ja
mahdollisimman  hyvän  terveys  ja  ympäristöhaitan  torjuntamenetelmän
käytöstä. Kohta 6 kieltää jätteen hylkäämisen ja hallitsemattoman käsitte
lemisen.  Lain  12  §:ssä  velvoitetaan  jätteen  haltija  huolehtimaan  jätteen
hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisestä. /7/.

Maankäyttö  ja  rakennuslain  (132/1999)  tavoitteena on  sen  1  §:n  mu
kaan  järjestää  alueiden käyttö  ja  rakentaminen  siten,  että  luodaan edelly
tykset hyvälle elinympäristölle ja kestävää kehitystä edistetään ekologises
ti,  taloudellisesti,  sosiaalisesti  ja  kulttuurisesti.  Lain  5  §:n  1  momentissa
listataan alueiden käytön suunnittelun  tavoitteet. 1  momentin kohdassa 5
on tavoite ympäristönsuojelun ja ympäristöhaittojen ehkäisyn edistämises
tä, kohdassa 6 taas on tavoite luonnonvarojen säästeliään käytön edistämi
sestä.  Kumpaankin  näistä  tavoitteista  voidaan  oleellisesti  vaikuttaa  kom
postoivia kuivakäymälöitä suosimalla ja kuivakäymälätietoutta lisäämällä.
/10/.

Lain  14  §  koskee  rakennusjärjestystä.  Jokaisessa  kunnassa  on  oltava  ra
kennusjärjestys,  jossa  annetaan  tarpeellisia  paikallisista  oloista  johtuvia
määräyksiä.  Määräykset  voivat  koskea  mm.  vesihuollon  järjestämistä.
Lain  73  §:n  1  momentin  2  kohdassa  määrätään  rantaalueiden  loma
asutuksen  osalta  vesiensuojelu  ja  vesihuollon  järjestäminen  otettavaksi
huomioon yleis tai asemakaavaa laadittaessa. /10/.

Maankäyttö  ja  rakennusasetus  (895/1999)  määrää  toimenpiteiden  lu
vanvaraisuudesta 62 §:ssä. Pykälän mukaan toimenpidelupa tarvitaan sel
laisen rakennelman, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen, si
joittamiseen,  ulkoasun  muuttamiseen  tai  tilajärjestelyn  muuttamiseen.
Asetuksen 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tällaiseksi rakennelmaksi maini
taan mm. käymälä, samoin kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän raken
taminen tai muuttaminen. /9/.
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Lainsäädännön  lisäksi  tulee ottaa huomioon kunkin kunnan omat  määrä
ykset koskien kuivakäymälöitä ja hajaasutuksen jätevesihuoltoa. Tällaisia
määräyksiä tai ohjeita voi olla rakennusjärjestyksessä, jätehuoltomääräyk
sissä,  ympäristönsuojelumääräyksissä  ja  terveydensuojelumääräyksissä
/25/. Ne sisältävät esimerkiksi ohjeet erillisen käymälärakennuksen sijoit
tamisesta tontille naapuriin ja vesistöön nähden sekä ohjeet käymäläkom
postin sijoittamisesta. Kuntien määräyksistä käy muun muassa yleensä il
mi, vaaditaanko kunnassa luvan hakemista kompostointiin. Tämän lisäksi
joidenkin kuntien kaavoituksessa asetetaan rantaalueen kiinteistöille mui
ta kaavaalueita tiukemmat jätevesien käsittelyvaatimukset. /25/.

5 KUIVAKÄYMÄLÖIDEN TOIMINTAPERIAATE

Kuivakäymälöitä  on  toimintaperiaatteiltaan  hyvinkin  erilaisia.  Laiteval
mistajien  mallistoissa  on  käymälöitä  yksinkertaisista  "pönttömalleista"
teknisesti monimutkaisiin sähköä tarvitseviin malleihin. Yhteistä niille on,
että käymäläjätteen siirtyminen jätesäiliöön tapahtuu ilman vettä. Erot eri
laisten kuivakäymälämallien välillä tulevatkin siinä, miten kerätty jäte kä
sitellään.

5.1 Käymälämallit ja niiden toiminta

Koska lähtökohtana tässä työssä ovat kompostoivat käymälät, seuraavassa
käymälämallien esittelyssä pääpaino on erityyppisillä kompostikäymälöil
lä.  Kompostikäymälät  voidaan  jakaa  karkeasti  kahteen  tyyppiryhmään:
kaikki käymäläjätteet yhdessä kompostoiviin käymälöihin sekä  virtsan  ja
kiinteät ulosteet erotteleviin käymälöihin /38, s. 922; 18, s. 1121./. Kom
postikäymälää  voidaan  pitää  yleisnimenä  useille  käymälöille,  joiden  toi
mintaperiaatteissa voi olla suuriakin eroavaisuuksia /30, s. 6./. Kompostoi
tuminen  tapahtuu  joko  kokonaan  jätesäiliössä  tai  ainakin  osittain  vaatien
tällöin  jälkikompostoinnin.  Kompostikäymälätermi  on  vakiinnuttanut
asemansa käytössä, mutta saanut myös paljon kritiikkiä harhaanjohtavuu
den takia. /30, s. 6./. Se on koettu epätäsmälliseksi, koska täydellisesti riit
tävän lämpötilan vaikutuksen alaisena käymäläjätteet kompostoivia malle
ja ei markkinoilla ole monia /42, s. 21, 46./. Muissa pohjoismaissa käytös
sä  olevaa  termiä  biologinen  käymälä  on  esitetty  käytettäväksi  täsmälli
sempänä vaihtoehtona kompostikäymälätermille /30/. Aika näyttää, millai
seksi alan termistö lähivuosina vakiintuu. Selvää on, että tarvetta yhtenäi
selle käytännölle käymälänimistön osalta on.

Eierottelevat  kompostikäymälämallit  voidaan  jakaa  suurisäiliöllisiin
käymälöihin,  melko  suurisäiliöllisiin  käymälöihin,  pienisäiliöllisiin  käy
mälöihin ja monilokerollisiin käymälöihin /38, s. 1016./. Suurisäiliöllisten
käymälöiden jätesäiliö vaatii useimmiten tilan käymälätilan alta, joten sen
sijoittaminen vanhaan rakennukseen saattaa olla hankalaa.  /30, s. 1214./.
Käymälän jätesäiliö voidaan rakennuksessa sijoittaa joko kellariin, osittain
maahan  tai  kokonaan  maan  alle.  Kuvassa  5  on  kuvattuna  vaihtoehtoisia
tapoja rakennukseen sijoittamiselle. Jätesäiliöön on mahdollista liittää eril
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linen  käymälähuoneen  ulkopuolelle  tuleva  biojätekuilu,  jonka  kautta  ta
loudessa  syntyvät  kompostoituvat  jätteet  voidaan  myös  kerätä  säiliöön.
Käymälä tyhjennetään ensimmäisen kerran arviolta kolmen vuoden käytön
jälkeen  ja  sen  jälkeen  vuosittain. Suurisäiliöllisen käymälän  hyviä puolia
ovat sen kohtuullinen toimintavarmuus, pitkä tyhjennysväli, käytön yksin
kertaisuus ja tilapäisen yli ja alikuormituksen kestokyky. Huonoja puolia
taas ovat  jätesäiliön  suuri  tilan  tarve,  suuri kuivikkeen  tarve, epätasainen
kosteus jätemassassa jolloin pinta kuivuu ja säiliön pohjalle kertyy ylijää
mänestettä, tilantarpeen tuoma hintavuus, talvityhjennyksen hankaluus se
kä  säiliön  tyhjennyksen  epähygieenisyys.  /18,  s.  1112./. Tunnetuin  suu
risäiliöllinen kompostikäymälä on ruotsalainen Clivus Multrum, jota pide
tään  ensimmäisenä  varsinaisena  kompostikäymälänä.  Suurisäiliöllisen
kompostikäymälän  rakenne  näkyy  kuvassa  6.  Suurisäiliöllinen  käymälä
soveltuu hyvin yleisökäymäläksi, koska se ei ole altis käyttäjämäärän epä
säännöllisyyden tuomille ongelmille.

KUVA 5 Suurisäiliöllisen kompostikäymälän sijoitusvaihtoehdot. /30/.
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KUVA 6 Suurisäiliöllisen kompostikäymälän rakenne. /18/.

Melko  suurisäiliölliset  kompostikäymälät  sijoittuvat  tyhjennysväliin  poh
jautuvan  jaon  perusteella  suuri  ja  pienisäiliöllisten  käymälöiden  väliin.
Melko suurisäiliölliseksi lasketaan käymälät, joiden tyhjennysväli on usei
ta kuukausia. Tällaisista käymälöistä valtaosa on  kylmään  tilaan soveltu
via, mutta Suomessa on markkinoilla myös  lämpimiin tiloihin  ja ympäri
vuotiseen käyttöön  tarkoitettuja malleja. Pienisäiliölliset kompostikäymä
lät  on pääasiassa  tarkoitettu vapaaajan asunnoille  sisäkäymälöiksi. Säili
öiden  vaihtoväli on  tavallisesti  viikosta kuukauteen. Säiliön  täytyttyä sen
tilalle vaihdetaan uusi ja jäte siirretään jälkikompostoitumaan täyttyneessä
säiliössä tai se tyhjennetään jälkikompostoitumaan ulkokompostiin. /38, s.
1116./.

Monilokerollisissa  kompostikäymälöissä  (kuvassa  7)  jätelieriö  on  jaettu
useimmiten neljään osastoon, joita yksi kerrallaan täytetään /30, s. 1416./.
Lokeron  täytyttyä  jätelieriötä kierretään niin, että käymälän  istuimen alle
tulee  tyhjä  lokero.  Tästä  juontaa  monilokerollisista  käymälöistä  käytetty
toinen  nimi  karusellikäymälä.  Ennen  tyhjän  lokeron  käyttöönottoa  sen
pohjalle  laitetaan  kompostoitumista  edistämään  multaa  tai  vanhaa  kom
postia. Kun kaikki karusellikäymälän lokerot ovat täyttyneet, tyhjennetään
ensimmäisenä  täyttynyt  lokero ja kierretään se käymäläistuimen alle. Tä
män  jälkeen  jokaisen  jätelieriön  kiertämisen  yhteydessä  tyhjennetään  pi
simpään kompostoitumassa ollut  lokero. Käyttöönoton jälkeen ensimmäi
nen  tyhjennys  tapahtuu  muutaman  vuoden  kuluttua,  sen  jälkeen  tyhjen
nysväli on puolesta vuodesta vuoteen riippuen käyttäjämäärästä.

Monilokerollisten  kompostikäymälöiden  hyviä  puolia  ovat  tilapäisen  yli
ja alikuormituksen kesto, pitkä tyhjennysväli,  tuoreen  ja vanhan  jätemas
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san sekoittumisen estyminen sekä tyhjennyksen ja lopputuotteen kohtalai
sen  hyvä  hygieenisyys.  Huonoina  puolina  voidaan  pitää  korkeaa  hintaa,
suurta tilantarvetta, asennuspaikan rajallisia vaihtoehtoja, kuivikkeen suur
ta  tarvetta  ja  ajoittaista  epätasaista  kosteutta  jälkikompostoituvissa  loke
roissa. /18, s. 1214; 38, s. 16./. Monilokerollinen kompostikäymälä sovel
tuu  yleisökäymäläksi  kohtuullisen  hyvin,  jos  karusellin  pyörittämisestä
huolehditaan lokeron täyttyessä.

KUVA 7 Monilokerollinen kompostikäymälä. /30/.

Erottelevien käymälöiden (kuva 8)  ideana on pitää kiinteä uloste  ja virtsa
toisistaan erillään. Virtsa voidaan  erotella  joko  istuinosassa  tai  erillisessä
erottimessa. Kun virtsa erotellaan  jo  istuinosassa, se saadaan talteen puh
taana, kunhan virtsamaljaan ei päädy ulosteita. Ulosteiden mukana tulevat
taudinaiheuttajat  saastuttavat virtsan,  joten  virtsan  hyötykäytön  hygieeni
syyden  kannalta  on  tärkeää,  etteivät  ulosteet  tällaisissa  käymälämalleissa
pääse kosketuksiin talteen kerättävän virtsan kanssa. Täydellisesti kiinteän
ulosteen ja virtsan erottaminen onnistuu vain harvoin, joten vähintään puo
len  vuoden  varastointi  on  aina  suositeltavaa  ennen  virtsan  hyötykäyttöä.
Sitä vastoin virtsan päätyminen kiinteän ulosteen keräyssäiliöön ei aiheuta
ongelmaa,  kunhan  virtsan  määrä  ei  ole  kovin  suuri  /18,  s.14./.  Virtsan
tuoma  ylimääräinen  kosteus  ja  typpi  voivat  jopa  parantaa  kompostoitu
misprosessia  hygienisoitumisen  kannalta.  Monien  erottelevien  käymälöi
den ongelmana on kuivuus ja puute typestä  ja näistä seuraava jätemassan
kompostoitumisen hitaus. Virtsaa  lisäämällä ongelmista päästään, kunhan
samalla lisätään kuivikeaineen määrää massassa. /18, s. 1415./.
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KUVA 8 Erotteleva käymälä. /18/.

Rumpukompostikäymälät  (kuva  9)  ovat  erottelevia  käymäläratkaisuja,
joissa virtsan erotus tapahtuu istuinosassa. Virtsa johdetaan virtsamaljasta
joko viemäriin  tai  rakennuksen ulkopuolella  sijaitsevaan  maasäiliöön  va
rastoitumaan  lannoitekäyttöä  varten. Kiinteä  uloste  putoaa  kompostirum
puun,  jota  pyöritetään  jalkapolkimella  jokaisen  käymäläkäynnin  jälkeen.
Kompostirummussa  tuore  käymäläjäte  sekoittuu  kompostoituvaan  jäte
massaan. Rummun pyörimisliike kuljettaa jätemassaa kohti käymäläyksi
kön takaosassa olevaa tyhjennysastiaa, josta jäte astian täyttymisen jälkeen
poistetaan  ja  siirretään  jälkikompostoitumaan.  Suomessa  markkinoilla
olevissa rumpukompostikäymälöissä tyhjennysväli neljän hengen säännöl
lisessä käytössä on  noin kuukausi.  /30,  s. 1718;  18,  s. 1418; 38,  s. 20
21./.

Rumpukompostikäymälä ei vaadi suurta tilaa, joten sen asentaminen vesi
käymälälle  suunniteltuun  tilaan onnistuu helposti. Se ei vaadi  tilaa kella
rista  eikä  asennusta  lattian  läpi.  Muita  rumpukompostikäymälän  hyviä
puolia  ovat  hyvin  vähäinen  kuivikeaineen  tarve,  asennuksen  helppous
myös muihin kuin uudisrakennuksiin sekä jätteen tyhjentämisen helppous.
/18, s. 15; 30, s. 1718./. Huonoina puolina voidaan mainita käytön moni
mutkaisuus, huono soveltuvuus lasten ja huonokuntoisten käymäläksi ras
kaasta  rummun  pyörittämisestä  johtuen,  lyhyt  tyhjennysväli  ja  ajoittaiset
ongelmat  toimintavarmuudessa  /18,  s.  15./.  Rumpukompostikäymälä  so
veltuu yleisökäymäläksi varsin huonosti, sillä se ei kestä suurta ylikuormi
tusta eikä toiminnaltaan ole tarpeeksi yksinkertainen yleisökäyttöön.
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KUVA 9 Rumpukompostikäymälä. /30/.

Erottelevassa haihdutuskäymälässä virtsa erotellaan istuimen virtsamaljan
avulla  ja  johdetaan  siitä  sähkölämmitteisille  levyille,  jotka  haihduttavat
nesteen  yhdessä  koneellisen  tuuletuksen  kanssa.  Kiinteä  jäte  päätyy  jä
tesäiliön pohjalle,  jossa se  lämpövastusten vaikutuksesta kuivuu. Käymä
läjäte  vaatii  jälkikompostoinnin  kompostorissa  tai  aumassa.  Haihdutus
käymälöiden  tyhjennysväli  on  muutamasta  viikosta  muutamaan  kuukau
teen, käyttäjämäärästä ja mallista riippuen. Niiden hyviä puolia ovat pieni
tilan  tarve  ja  se,  etteivät  ne  tarvitse  kuiviketta.  Haihdutuskäymälät  eivät
myöskään ole riippuvaisia vedestä eivätkä viemäröinnistä. Huonoja puolia
ovat sähköliitännän edellytys, suuri energian kulutus, lyhyt tyhjennysväli,
heikko  ylikuormituksen  kestokyky,  haihdutuslevyjen  korroosioongelmat
sekä virtsan haihtumisesta syntyvä ammoniakin haju käymälässä ja raken
nuksen ulkopuolella. /18, s. 1618; 38/. Haihdutuskäymälöitä on myös ei
erottelevia  malleja,  joissa  nesteiden  haihtuminen  tapahtuu  kiinteiden  jät
teiden  seasta. Muutoin  ne ovat  toiminnaltaan  vastaavanlaisia kuin erotte
levat  haihdutuskäymälät.  Yleisökäymälänä  haihdutuskäymälän  tarjoamat
mahdollisuudet ovat heikohkot.

Muitakin vaihtoehtoisia vedettömiä käymälöitä on markkinoilla. Vähäve
tiset  käymälät,  joissa  kiinteä  käymäläjäte  erotellaan  kompostoitavaksi
käymäläjätevedestä,  tarjoavat  puolitien  vaihtoehdon  veden  säästöön  pyr
kivälle kuluttajalle.  Vähävetistä  separaattorilla  erottelevaa käymälää  (ku
vassa 10) käyttämällä päästään vedenkulutuksessa alle kolmannekseen ve
sikäymälään  verrattuna.  Käymälälaitteen  istuimessa  tapahtuvaan  is
tuinerotteluun  perustuvalla  vähävetisellä  käymälällä  veden  kulutus  jää
noin  kymmenesosaan  vesikäymälän  tarpeesta.  Samalla  kuitenkin  säilyy
vesikäymälän käyttömukavuus /38, s. 19./.
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KUVA 10 Esimerkki vähävetisestä erottelevasta käymälästä. /30/.

Kemialliset käymälät tulevat kyseeseen yleensä tilapäisessä käytössä. Nii
tä on  käytetty  muun  muassa  linja  ja  matkailuautoissa  sekä  veneissä.  Jä
tesäiliöön  lisätty  kemikaaliliuos  tuhoaa  ulostemassan  suolistobakteerit  ja
aiheuttaa ulosteiden ja paperin liettymisen. /30, s. 20./. Säännölliseen ylei
sökäyttöön kemialliset käymälät eivät sovellu, eikä niiden käyttö ole kes
tävän kehityksen mukaista. Kuitenkin kestoltaan  lyhyehköissä yleisötilai
suuksissa, joissa yleisömäärä voi olla hyvinkin suuri, kemialliset käymälät
ovat käyttökelpoisia. Niitä käytetään yleisesti muun muassa erilaisissa ke
sätapahtumissa.

Pakastavat käymälät nimensä mukaisesti jäädyttävät ulostesäiliöön kerään
tyvän jätemassan. Pakastava käymälä soveltuu kohteeseen, jossa on sähkö
liitäntä mutta ei vesi eikä viemäriverkostoa. Ulostemassa jäätyy muovitet
tuun paperipussiin,  joka  täytyttyään voidaan kompostoida kompostorissa.
Pakastavan käymälän  istuimen alla olevassa  jätetilassa pakkasta on kym
menestä viiteentoista asteeseen,  joten ulosteet ovat hajuttomia ja käymälä
hygieeninen. Hyvänä puolena on myös soveltuvuus epätasaiseen käyttöön,
pitkäaikaisetkaan katkokset käymälän käytössä eivät aiheuta ongelmia. Si
tä  vastoin  ylikuormitusta  pakastavat  käymälämallit  sietävät  huonosti.  Ti
lantarve on vähäinen,  joten käymälän voi  sijoittaa vaikka komeroon. On
gelmatilanteita  aiheuttavat  mahdolliset  sähkökatkokset,  sillä  pakastava
käymälä on riippuvainen jatkuvasta sähkön saannista. /30, s. 21; 17/.

Paketoivat  käymälät  toimivat  siten,  että  käymäläjäte  paketoidaan  käyttö
kerran  jälkeen  joko mekaanisesti  tai  sähkötoimisesti  jätesäiliössä olevaan
muovipussiin.  Istuinosan  alla  olevan  jäteastian  täytyttyä  käymäläjäte  toi
mitetaan kaatopaikalle. Paketoivien käymälöiden hyvänä puolena voidaan
pitää  pientä  tilantarvetta.  Jäteongelma  kuitenkin  siirretään  kaatopaikalle,
joten pysyvänä käymäläratkaisuna sitä ei voi suositella. /30, s. 20./. Nyky
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ään markkinoilla olevat paketoivat käymälät käyttävät biohajoavia pusse
ja,  jolloin  käymäläjätteen  jälkikompostointi  tulee  mahdolliseksi.  Tällöin
paketoiva käymäläkin täyttää ekokäymälän kriteerit. /14, s. 5658; 17; 1/

Polttavissa käymälöissä käymäläjäte tuhkataan korkeassa lämpötilassa. Jä
te kerätään vesitiiviiseen pussiin,  joka putoaa käytön jälkeen käymälälait
teen polttokammioon,  jossa tuhkaus tapahtuu. Hajujen estämiseksi poltta
vissa  käymälöissä  on  katalysaattori.  Polttavat  käymälät  ovat  hinnaltaan
selvästi  muita  markkinoilla  olevia  vedettömiä  käymälöitä  kalliimpia  ja
ovat  Suomessa  lähinnä kuriositeetti.  Käymäläjätteen  hyötykäyttöä  ajatel
len polttava käymälä ei täytä ekologisen sanitaation kriteereitä. Käyttökus
tannuksiltaan  polttavat  mallit  ovat  kalliita  suuresta  sähkönkulutuksesta
johtuen.  Hyvinä puolina  voidaan  mainita  asennuksen helppous,  epätasai
sen  käytön  hyvä  sietokyky,  sopivuus  pieneen  tilaan  ja  puhtaanapidon
helppous. Huonoja puolia ovat jo aiemmin mainittujen lisäksi tuhkaastian
lyhyt tyhjennysväli, käytössä tarvittavien vesitiiviiden keräyspussien huo
no saatavuus ja pitkän ajan kokemusten puuttuminen käymälämallien kes
tävyydestä ja toimivuudesta. /17; 1/.

5.2 Kuivakäymälöiden luokittelu

Kuivakäymälöiden  luokittelusta  on  olemassa  useita  erilaisia  näkemyksiä.
Toiminnaltaan samanlaiset käymälät on saatettu nimetä erilaisin nimikkein
/42, s. 26./. Laitevalmistajilla on omat vakiintuneet nimityksensä tuotteil
leen ja alan toimijoilla on erilaisia tapoja  luokitella kuivakäymälöitä. Yh
tenäistä  virallista  luokittelua  ei  vedettömistä  käymälöistä  ole  Suomessa
tehty  /42,  s.  26./.  Tästä  aiheutuu  epäselvyyttä  kuivakäymälän  hankintaa
harkitsevalle  asiakkaalle.  Ilman  yhtenäistä  luokittelua  erilaisten  kuiva
käymälämallien keskinäinen vertaileminen on vaikeaa.

Vaikka  virallista  luokittelua  ei  olekaan,  kuivakäymälöitä  koskevia  luoki
tuksia on  luonnosteltu Suomessa useita erilaisia. Aiheesta on valmistunut
Sini Torstin  tutkintotyö Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2004
otsikolla  ”Kaupallisten  jätevedettömien  käymälöiden  luokittelu”.  Työssä
on  esitetty  neljä  vaihtoehtoa  vedettömien  käymälöiden  luokitteluun.  Yh
teistä  kaikille  neljälle  vaihtoehdolle  on,  että  yleisnimenä  vedettömille
käymälöille käytetään nimitystä kuivakäymälä. Tärkeimpinä luokittelukri
teereinä  on  ehdotuksissa  käytetty  käymälän  vuotuista  käyttöastetta,  käy
mälän kokoa sekä käymälän sijoituspaikkaa. Käymälän sijoituspaikan mu
kaan  tehtävässä  jaossa  kuivakäymälät  jaetaan  lämpimiin  tiloihin  eli  käy
tännössä asuinrakennuksiin sijoitettaviin sisäkuivakäymälöihin  ja  lämmit
tämättömiin  tiloihin  sijoitettaviin  ulkokuivakäymälöihin.  Käymälän  koon
mukaan  tehtävässä  jaossa  jako  tapahtuu  suuriin  kuivakäymälöihin,  jotka
tarvitsevat tilaa käymälähuoneen ulkopuolelta lattiapinnan alta tai ulkosei
nän  takaa,  ja  pieniin  kuivakäymälöihin,  jotka  mahtuvat  käymälähuoneen
sisälle.  Käymälän  käyttöasteen  mukaisessa  jakomallissa  kuivakäymälät
jaetaan  jatkuvakäyttöisiin  ja  tilapäiskäyttöisiin. Kaikkien näiden  jakomal
lien  ongelmana  on  joidenkin  kuivakäymälöiden  sopiminen  useaan  luok
kaan. /42, s. 4244./.
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Sini Torstin tutkintotyössä ehdotetut luokitteluvaihtoehdot on esitetty seu
raavassa esimerkkinä kuivakäymälöiden luokittelumahdollisuuksista. /42/.

Ehdotus 1

Kuivakäymälät
Biologiset kuivakäymälät

Sisäkuivakäymälät (suuret/pienet)
Ulkokuivakäymälät (suuret/pienet)

Muut kuivakäymälät
Kemialliset käymälät
Pakastavat käymälät
Polttavat käymälät
(Paketoivat käymälät)

Ehdotus 2

Kuivakäymälät
Biologiset kuivakäymälät

Sisäkuivakäymälät
Ulkokuivakäymälät

Kompostoivat kuivakäymälät
Sisäkuivakäymälät
Ulkokuivakäymälät

Muut kuivakäymälät
Kemialliset käymälät
Pakastavat käymälät
Polttavat käymälät
(Paketoivat käymälät)

Ehdotus 3

Kuivakäymälät
Suuret kuivakäymälät

Sisäkuivakäymälät
Ulkokuivakäymälät

Pienet kuivakäymälät
Sisäkuivakäymälät
Ulkokuivakäymälät



Kompostoiva kuivakäymälä yleisökäytössä

23

Ehdotus 4

Kuivakäymälät
Jatkuvan käytön kuivakäymälät

Kompostoivat käymälät
Sähköä/vettä käyttävät käymälät
Kompostori käymälähuoneen ulkopuolella

Tilapäisen käytön kuivakäymälät
Sisäkuivakäymälät
Ulkokuivakäymälät
Kompostoivat käymälät
Sähköä/vettä käyttävät käymälät
Kompostori käymälähuoneen ulkopuolella

Yhteistä  kaikille  edellä  kuvatuille  ehdotuksille  on  kuivakäymälä
nimityksen käyttäminen yleisnimenä kaikille käymälöille, joissa jätteitä ei
siirretä eteenpäin veden avulla.

Suomalaisia  luokittelumalleja  löytyy  eri  lähteistä  yli  toistakymmentä.
Tamperelaisen  ekokeksijän  Raimo  Flinkin  laatiman  luokittelun  mukaan
yleisnimenä käytettäisiin nimitystä vedettömät käymälät, jonka alle kaavi
ossa  tulevat  biologiset,  polttavat  ja  kemialliset  käymälät  /14/.  Biologiset
käymälät jaetaan luokittelussa kompostoiviin käymälöihin ja kuivakäymä
löihin. Koko kaavio näkyy kuvassa 11. Flink määrittelee omassa luokitte
lussaan  myös  hyvältä  vedettömältä  käymälältä  vaadittavat  ominaisuudet.
Nämä  kahdeksan  ominaisuutta  ovat:  ekologisuus,  hajuttomuus,  helppo
käyttöisyys,  helppohuoltoisuus,  äkkikuormitusten  kestävyys,  rakenteen
kestävyys, ergonomisuus ja edullisuus. /14/.

KUVA 11 Raimo Flinkin käymäläluokitus. /14/.

Kaikkia olemassa olevia  luokittelumalleja ei ole syytä käydä  tässä yhtey
dessä  läpi, mutta voidaan todeta, että kuivakäymälöiden  luokittelun aina
kin osittainen yhtenäistyminen olisi toivottavaa. Aihe on hankala ja vaatii
lisäselvitystä, mutta kansallisesti ja mieluiten kansainvälisestikin yhtenevä
luokittelu  ja käsitteistö selkeyttäisivät ekokäymäläasian edistämistä. Han
kaluutta  lisää  joidenkin  käymälänimikkeiden  harhaanjohtavuus,  lisäksi
yleisnimiä käymälöille, joissa käymäläjätettä ei huuhdota vedellä, on usei
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ta. Näitä ovat muun muassa kuivakäymälät, kompostikäymälät,  jätevedet
tömät  käymälät,  vedettömät  käymälät,  biologiset  käymälät  ja  ekologiset
käymälät.

Tämän opinnäytetyön teossa kehittyi myös oma  luokittelumalli avuksi ai
healueen hahmottamiseen. Ajatuksena oli yksinkertaisen ja selkeän mallin
laatiminen. Luokittelumalli on hyvin pelkistetty, mutta siihen on mahdol
lista sovittaa kaikki markkinoilla olevat kuivakäymälät. Pääluokkana  luo
kituksessa  on  kuivakäymälä,  joka voi  kuulua  ekokäymälöihin  tai  muihin
kuivakäymälöihin kuvassa 12 esitetyn mallin mukaisesti.

KUVA 12 Tässä opinnäytetyössä käytettävä kuivakäymälöiden luokittelumalli.

Kuivakäymälöiksi luokitellaan kaikki käymälät, jotka eivät ole liittyneenä
viemäriverkostoon ja joissa käymäläjätteen siirto ei tapahdu veden avulla.
Ekokäymälä on määritelmältään käymälä, johon kerääntyvä jäte on tarkoi
tus  käsitellä  kompostoimalla  eikä  käymälälaitteessa  käytetä  kemikaaleja,
lukuun ottamatta lentävien hyönteisten hävittämiseen käytettäviä ympäris
tölle vaarattomia aineita. Lisäksi ympäristökuormitukseen liittyvät asiat on
ekokäymälämalleissa otettu huomioon. Ekokäymälässä toteutuvat ekologi
sen  sanitaation  ajattelutavan  mukaiset  arvot  pyrkimyksestä  ravinteiden
kierrättämiseen.  Ekokäymälät  jaetaan  kompostikäymälöihin  ja  muihin
ekokäymälöihin. Kompostikäymälöistä voidaan erottaa valmiiksi kompos
toivat  käymälät  ja  jälkikompostoinnin  vaativat  käymälät.  Jälkikompos
toinnin vaativat käymälät ovat malleja,  joissa kompostointiprosessi käyn
nistyy jätesäiliössä, mutta suoraan säiliöstä kompostia ei voi levittää. Mui
hin  ekokäymälöihin  kuuluvat  käymälät,  joissa  jätesäiliössä  ei  tapahdu
kompostoitumista  lainkaan,  vaan  jäte  viedään  raakana  kompostoitavaksi.
Muihin  kuivakäymälöihin  kuuluvat  esimerkiksi  kemialliset  ja  polttavat
käymälät.

KUIVAKÄYMÄLÄT

EKOKÄYMÄLÄT MUUT KUIVAKÄYMÄLÄT

KOMPOSTIKÄYMÄLÄT MUUT EKOKÄYMÄLÄT

Valmiiksi kompostoivat käymälät

Jälkikompostoinnin vaativat käymälät
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6 KÄYMÄLÄJÄTTEEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN

Aikuisen  ihmisen  tuottaman  virtsan  määrä  on  noin  450  kiloa  vuodessa.
Virtsaa erittyy siis vuorokaudessa litrasta puoleentoista. Kiinteän ulosteen
vuodessa erittyvä määrä on 40 kilosta 70 kiloon. /30, s. 2628; 44, s. 4; 24,
s.  57./.  Tärkein  syy  eri  lähteissä  arvioitujen  käymäläjätteiden  määrän
vaihteluille  löytyy  ihmisten  erilaisista  ruokavalioista.  Myös  esimerkiksi
asuinpaikan ilmasto, elämäntavat  ja  luonnollisesti henkilön ruumiinraken
ne vaikuttavat tuotetun ulosteen määrään. Kiinteän ulosteen määrään edel
lä  mainituilla  tekijöillä  näyttää olevan  vaikutusta, kun  taas  virtsan  määrä
pysyy suunnilleen samana niistä riippumatta. /2, s.46./. Suomalaisten vuo
tuinen käymäläjätteen määrä on keskimäärin 520 kiloa henkeä kohden /30,
s.  26./.  Yhden  henkilön  käymälän  käytön  tuottama  vuorokausikuormitus
on  100200  grammaa  kiinteää  ulostetta,  1  0001  500  grammaa  virtsaa,
noin 20 grammaa vessapaperia ja vesikäymälää käytettäessä noin 40 litraa
huuhteluvettä /30, s. 27./.

6.1 Käymäläjätteen hyödyntäminen

Käymäläjäte sisältää ravinteiden kierron kannalta merkittäviä määriä fos
foria, typpeä ja kaliumia. Vuodessa näitä kertyy yhden ihmisen ulosteista
7,5 kg /2, s. 4349; 30, s. 2627./. Ulosteiden ravinnesisältö pystytään pää
osin hyödyntämään. Tämä onkin järkevää, sillä esimerkiksi 7,5 kg:n fosfo
ri/typpi/kaliumravinneannoksella  pystytään  tuottamaan  250  kg:aa  viljaa
eli keskimäärin ihmisen vuodessa tarvitsema viljamäärä /30, s. 2627./.

Ulosteiden sisältämistä ravinteista merkittävä osa on virtsassa ja vain pieni
osa  kiinteässä  ulosteessa  /38,  s.  9./.  Fosforista  kaksi  kolmasosaa,  typestä
80 % ja kaliumista 80 % on virtsassa. Muiden ravinteiden, kuten magnesi
umin  ja  kalsiumin osalta  kiinteistä  ulosteita  ja  virtsasta  saatavat  ravinne
määrät ovat suunnilleen samansuuruisia. Hiilestä taas valtaosa tulee kiin
teästä  ulosteesta.  Tämän  vuoksi  pelkällä  virtsan  hyötykäytöllä  ei  saada
kaikkia ravinteita kiertoon. /2, s. 4546; 24, s. 5./.

Typpi, fosfori ja kalium ovat kasvien kasvamisen kannalta elintärkeitä ra
vinteita. Ne ovat kolme pääravinnetta, joita myös kemiallisissa lannoitteis
sa käytetään. Typpeä kasvit tarvitsevat varren ja lehtien kasvattamiseen ja
sen  vaikutuksesta  kasvit  saavat  tumman  vihreän  värin.  Typpi  on  maape
rässä  tärkeä  ravinne  kasveille,  koska  se  vaikuttaa  kasvin  kykyyn  ottaa
maaperästä muita tärkeitä ravinteita.  /2, s. 4345./. Fosfori nopeuttaa kas
vua  ja  parantaa  siementen  ja  hedelmien  tuottokykyä.  Se  myös  vaikuttaa
kasvien kykyyn sietää kuivuutta. Fosforilla on myös  juurien kasvua kiih
dyttävä vaikutus. Kalium taas parantaa kasvien vastustuskykyä kuivuutta,
talvikautta ja kasvitauteja vastaan. Lisäksi se lisää hedelmien ja vihannes
ten kasvua. /2, s. 46./.

Käymäläjätteen  hyödyntämiseen  vaikuttaa  oleellisesti  1.7.2006  voimaan
tullut  lannoitevalmistelaki  (539/2006).  Sen  mukaan  lannoitevalmisteita
ovat epäorgaaniset  ja orgaaniset  lannoitteet, kalkitus  ja maanparannusai
neet, kasvualustat ja mikrobivalmisteet. /8/. Omalla kiinteistöllä tapahtuva
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käymälätuotteiden uudelleenkäyttö on edelleen mahdollista ilman enempiä
toimenpiteitä,  mutta  muutoin  kompostijätteen  hyödyntäminen  tulkitaan
tuotteistamiseksi ja tällöin se kuuluu lannoitevalmistelain piiriin.

Käymäläseura Huussi ry pyysi  lausuntoa maa ja metsätalousministeriöltä
koskien  käymälätuotteiden  uudelleen  käyttämistä.  Lausunnon  mukaan
käymäläjätteet ja jätevesilietteet ovat jätelain (1072/1993) tarkoittamaa jä
tettä ja näin ollen kunta on vastuullinen huolehtimaan niiden asianmukai
sen  käsittelyn  puitteista.  Kunnat  antavat  näitä  koskevat  tarvittavat  jäte
huoltomääräykset.  Määräysten  salliessa  jätevesilietteet  voidaan  käsitellä
tontilla kasvien lannoittamiseen. Lausunnossa todetaan myös, että ihmisen
tuottama  käymäläjäte  kuuluu  ympäristölainsäädännön  piirin  eikä  se  ole
verrattavissa  eläinten  lantaan.  Eläinten  lannan  käsittely  ja  käyttövaati
muksiin on myönnetty helpotuksia sivutuoteasetuksessa (1774/2002), mut
ta ihmisten tuottaman käymäläjätteen käsittelyyn ja käyttöön sivutuotease
tuksen helpotuksia ei saa. Esimerkkinä kiinteistöllä on eroteltu virtsaa jon
ka jälkeen se on ollut hygienisoitumassa yli puolen vuoden ajan. Kun virt
sa tämän jälkeen annetaan naapurin käyttöön pellon lannoittamiseen, on se
lain tulkinnan mukaan tuotteistamista eli asia kuuluu lannoitevalmistelain
(539/2006)  piiriin.  Lannoitteelle  tulee  tällöin  löytyä  tyyppinimi  lain  liit
teen luettelosta. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirastolle (Evira) on tehtävä
ilmoitus asiasta. /26; 29/.

6.1.1 Virtsan hyödyntäminen

Suurin  osa  virtsasta,  noin  95  %,  on  vettä  johon  liuenneina  muut  aineet
ovat. Terveen ihmisen virtsa ei sisällä juurikaan bakteereja eli se on lähes
steriiliä, mutta käytännössä virtsaa eroteltaessa talteen otettu virtsa sisältää
aina pienen määrän muun muassa virtsaputken aukosta tulleita bakteereja.
/30, s. 27; 41, s. 9; 44, s.45./. Kuitenkin kiinteään ulosteeseen verrattuna
virtsan sisältämä bakteerimäärä on erittäin pieni. Millilitra virtsaa sisältää
sadasta  tuhanteen  bakteeria,  grammassa kiinteää ulostetta  taas on sadasta
tuhanteen miljoonaa bakteeria. /38, s. 7./. Bakteerien kasvun ja typen am
moniakiksi muuttumisen ehkäisemiseksi käymälän virtsasäiliön tulee olla
tiivis ja kaivettuna maahan /41, s. 10./.

Virtsa on erinomainen ravinneliuos, sen sisältämä typpi on pääosin ureana,
fosfori  on  superfosfaattina  ja  kalium  kasveille  helposti  käytettävissä  ole
vassa muodossa /30, s. 27./. Munuaisten suodattavan vaikutuksen ansiosta
virtsassa on hyvin vähän haittaaineita kuten kadmiumia  ja muita raskas
metalleja. /44, s. 45./. Ennen kuin kerättyä virtsaa käytetään lannoitteena,
on  sitä  esikäsittelynä  varastoitava  suositusten  mukaan  vähintään  puoli
vuotta.  Varastointi  parantaa  virtsan  hygieenistä  laatua,  sillä  varastoituna
virtsan pH nousee aiheuttaen virtsan vähäisen bakteerimäärän tuhoutumi
sen.  /43,  s.  5;  24,  s.  67./.  Suljetussa  säiliössä  varastointi  riittää  ainoaksi
käsittelyksi erotellulle virtsalle. /44, s. 9./.

Virtsaa voidaan käyttää lannoitteena esimerkiksi kotipuutarhassa ja pelto
viljelyssä  tai  kompostin  kostuttamiseen.  Virtsan  lisäämisellä  kompostiin
on  useimmiten  positiivisia  vaikutuksia  kompostoitumisprosessiin.  Kom
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postiin lisättäessä suurin osa virtsan sisältämästä typestä häviää, mutta fos
fori ja kalium säilyvät. Virtsan lisääminen kompostiin vaikuttaa hiilityppi
suhteeseen  ja  sitä kautta  lämpötilan  nousuun  ja  taudinaiheuttajien  tuhou
tumiseen. /40, s. 2931./.

Virtsa  on  sopiva  lannoite  paljon  typpeä  vaativille  kasveille,  kuten  hei
nänurmille,  vilja  ja  öljykasveille,  pihanurmikoille,  koristekasveille  sekä
monille  puutarhan  syötäville  kasveille.  Virtsalannoitusta  ei  tulisi  tehdä
syötäville kasveille kuukautta  lähempänä  sadonkorjuuta. Tuoreena syötä
viä juureksia ja salaatteja ei kannata hygieenisistä syistä lannoittaa virtsal
la kasvukauden aikana. Johtuen virtsan korkeasta klooripitoisuudesta se ei
sovellu  kloorinarkojen  kasvien  lannoittamiseen.  Tällaisia  kasveja  puutar
hoissa ovat peruna, sipulit sekä kurkku ja tomaatti. /40, s. 2931; 38, s. 8;
24, s. 67./.

Ongelmana virtsan lannoitekäytössä on sen laimeus. Virtsaa joudutaan le
vittämään  huomattavasti  enemmän  kuin  väkilannoitteita.  Väkilannoittei
den ravinnemäärään päästäkseen virtsaa tulee olla tilavuudeltaan 40200 
kertaisesti. Tämä tietysti nostaa kustannuksia varastoinnin, kuljetuksen  ja
levityksen osalta vaikka virtsa onkin lannoitteena ilmaista. Lannoitevirtsaa
tulisikin laimentaa vedellä mahdollisimman vähän laimenemisen välttämi
seksi. /40, s. 29; 38, s. 8; 24, s. 67./.

Yksittäisen kotitalouden  lannoitevirtsan käyttämiseen  tarvitaan käymälän
käyttäjää  kohden  levityspintaalaksi  100200  m2  riippuen  siitä,  lannoite
taanko  nurmikkoa  vai  kasvimaata.  Virtsalannoitus  on  kannattavaa  tehdä
keväällä tai kesällä, koska syksyllä virtsan typpi aiheuttaa kasvien talveh
timisen vaikeutumisen. Talvella taas typpi huuhtoutuu tai haihtuu eikä siir
ry  kasvien  hyödynnettäväksi.  Paras  sää  virtsan  levittämiseen on  viileä  ja
kostea  sekä  mahdollisimman  tuuleton.  Hajuhaittoihin  on  hyvälläkin  lan
noitussäällä varauduttava. Pohjavesialueilla virtsalla lannoittamista ei suo
sitella.  Jos  käymälässä  kerättyä  virtsaa  ei  pysty  omalle  pihalle  kulutta
maan,  voi  virtsan  hyödyntämisestä  yrittää  sopia  esimerkiksi  paikallisen
maanviljelijän kanssa. /24, s. 67./. Tällöin on kuitenkin muistettava toimia
lannoitevalmistelain puitteissa.

Kehitysmaissa virtsalla on vielä nykyäänkin paikkansa terveydenhuollossa
pääasiassa antiseptisten ominaisuuksien takia, sitä käytetään muun muassa
haavojen puhdistamiseen. Eräissä Afrikan maissa virtsaa käytetään silmä
sairauksien  ja  alkoholimyrkytyksen  hoitoon.  Lisäksi  allergisten  reaktioi
den lievittämiseen on totuttu käyttämään virtsaa, samoin myrkkyjen neut
ralisointiin. Tansaniassa ja Ugandassa virtsaa on hyödynnetty hyönteisten
torjuntaan hävittämään banaaniviljelmiltä kärpäsiä. /3, s. 17./.

6.1.2 Kiinteän ulosteen hyödyntäminen

Kiinteän  ulosteen  koostumukseen  vaikuttaa  suurimmaksi  osaksi  nautitun
ravinnon laatu. Kiinteä uloste koostuu vedestä  ja kasvikuiduista,  jotka ei
vät  ole  sulaneet  ruuansulatuselimistössä.  Lisäksi  kiinteässä  ulosteessa  on
hajottajamikrobeja  ja  patogeenisiä  mikrobeja.  Bakteerien  osuus  kiinteän
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ulosteen kokonaismassasta on 25 % /18, s. 3337./. Yleisimpiä ulosteista
löytyviä bakteereja ovat Escherichia coli sekä fekaaliset eli ulosteperäiset
streptokokit.  Taudinaiheuttajista  kiinteässä  ulosteessa  yleisimpiä  ovat
Salmonella,  Shigella  ja  Clostridiumlajit  sekä  erityisesti  kehitysmaissa
ongelmana oleva kolera. /30, s. 2728; 24, s. 7./.

Bakteerien  määrä  vähenee  oikein  hoidetussa  ja  toimivassa  komposti
käymälässä kompostoitumisprosessin edetessä oleellisesti. Käymäläjätteen
kompostoituessa kaksi viikkoa mikrobien määrä laskee sadasosaan alkuti
lanteesta. Neljän kuukauden kompostoinnin  jälkeen  mikrobeja on  jäljellä
tuhannesosa.  612  kuukauden  kompostoinnissa  mikrobit  häviävät  lähes
kokonaan.  Lisäksi kompostoitavan  jätemassan  jäätyminen  aiheuttaa mik
robien  tuhoutumisen.  Suolistobakteerien  hävittämisen  kannalta  toimiva
kompostikäymälä toimii paljon tehokkaammin kuin jätevedenpuhdistamo.
Käymäläjätteen biologisista käsittelymenetelmistä kompostointi on tehok
kaimmin  hygienisoiva,  mutta  hygieenisesti  ehdottoman  turvallista  loppu
tulosta ei kompostoimallakaan saavuteta. /30, s. 2728; 24, s. 7./.

Kiinteän  ulosteen  tilavuus  on  noin  kymmenesosa  virtsan  tilavuudesta.
Virtsaan verrattuna kiinteä uloste on ravinnepitoisuudeltaan melko köyhää
ja  vuodessa  kertyvä  määrä  on  pienehkö,  4070  kiloa.  Käymäläjätteen
kompostoinnissa  jätteen määrä vähenee sen kuivumisen  ja biologisen ha
joamisen  seurauksena  7090  %  lähtötilanteesta.  Vuotuinen  makkimullan
tuotanto  kompostikäymälässä  on  noin  10  litraa  henkeä  kohden.  Toisin
kuin  virtsa,  kiinteät  ulosteet  sisältävät  erilaisia  haitallisia  aineita,  muun
muassa raskasmetalleja. Haitallisten aineiden määrä ei kuitenkaan ole este
käymäläjätteen hyödyntämiselle. /24, s. 7./.

Kompostoidun kiinteän ulosteen käyttö lannoitteena virtsan ohella tuo  li
sää  ravinteita  maaperään,  koska  osaa  kiinteän  jätteen  kompostin  sisältä
mästä  ravinnetarjonnasta  ei  virtsasta  löydy.  Merkittävä  käyttökohde  käy
mäläkompostilla on puutarhanhoidossa ja viljelyssä maanparannusaineena.
/40, s. 3031./. Kompostoitu käymäläjäte parantaa maaperän kuohkeutta ja
vaikuttaa oleellisesti  maaperän kykyyn pidättää vettä  itseensä. Silttipitoi
nen maa pidättää 12 kg:aa vettä 50 kg:aa maata kohden. Vastaava luku sa
vimaassa  on  25  kg:aa  vettä  50  kg:aa  maata  kohden.  Käymäläkompostin
osalta 50 kg:aa kompostia pidättää itseensä 100 kg:aa vettä. Käymäläkom
postin  käyttö  maanparannusaineena  pienentää  maaperän  kasteluntarvetta
ja siinä kasvavat kasvit pystyvät paremmin kestämään kuivien jaksojen ra
situkset. Kompostin lisääminen maahan vaikuttaa myös maaperän lämpö
tilaan  estämällä  äkillisiä  lämpötilanvaihteluita.  Kaikessa  yksinkertaisuu
dessaan komposti palauttaa maaperään sen, minkä ravinnontuotanto sieltä
ottaa. /2, s. 4749./.

Käymäläkompostin  hyödyntäminen  Suomessa  keskittyy  kompostin  levit
tämiseen kotipihojen pensaiden juurille  ja joutomaille. Kloorinarkoja kas
veja voidaan lannoittaa pelkästä kiinteästä ulosteesta kompostoidulla mul
lalla.  Periaatteessa  myös  syötäviä  kasveja  voidaan  lannoittaa  käymälä
kompostilla, mutta taudinaiheuttajien ja raskasmetallien esiintymisen takia
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suositeltavaa  on  käyttää  kompostoitua  kiinteää  ulostetta  vain  koristekas
veille. /24, s. 7./.

6.1.3 Hygienian merkitys

Ulosteiden  kanssa  tekemisissä  oltaessa  on  muistettava  ylläpitää  riittävää
hygieniatasoa. Ulosteperäisten tautien leviäminen on aina mahdollista, kun
käsitellään ulosteita tai niiden keräämiseen tai kuljettamiseen tarkoitettuja
astioita. Asianmukaisten suojavarusteiden käyttö on perusteltua käymälä
jätteitä käsiteltäessä, erityisesti  jos käsiteltävänä on vielä raakaa käymälä
jätemassaa.  Käsien  pesupiste  on  olennainen  osa kuivakäymälää.  Lähinnä
lomaasuntojen  kuivakäymälöiden  kohdalla  helposti  unohdetaan  järjestää
mahdollisuus käsien pesemiseen.

Erilaisten ulosteperäisten tautien  leviäminen on ongelma pääasiassa kehi
tysmaissa,  mutta myös suomalaisella kesämökillä on syytä  suhtautua va
kavasti käymälähygieniaan. Myös  yleisökäymälään on  syytä  muistaa  jär
jestää  mahdollisuus  hygieniasta  huolehtimiseen,  vähintään  siis  käsien
pesupaikka  on  järjestettävä.  Käymälähygieniasta  huolehtimiseen  kuuluu
myös  varmistaa,  ettei  käymäläjätteitä  joudu  hallitsemattomasti  ympäris
töön,  esimerkiksi  pilaamaan  juomavettä.  Samoin  kuivakäymälän  oikean
lainen hoitaminen edistää hygieniaa, hoitamaton käymälä voi aiheuttaa lä
histöllään ympäristön pilaantumista ja haittaa naapurustolle. Myös käymä
läjätteiden hyödyntämisen osalta hygienian merkitys tulee muistaa. Ennen
lannoitekäyttöä  käymäläjäte  tulee  hygienisoida  taudinaiheuttajien  tuhoa
miseksi. Lisäksi on huomioitava mille kasveille  ja mihin aikaan vuodesta
käymäläkompostia levitetään.

6.2 Kestävä kehitys ja ravinteiden kierrättämisen periaate

Suurin  hyöty käymäläjätteen kompostoinnista  ei  ainakaan  toistaiseksi ole
käyttö  kotitalouksien  lannoitteena  eikä  maanparannusaineena  vaan  luon
non säästyminen. Kompostikäymälää käyttämällä veden kulutus  laskee  ja
jätevesimäärät  ja  vesistökuormitus  pienenevät.  /18,  s.  3334./.  Ulosteista
hyödynnettävät  ravinteet  tuottavat  uutta  ravintoa  ja  samalla  säästetään
puhdasta  vettä muuhun  kuin  käymäläjätteen  kuljettamiseen.  Ympäristön
suojelullisten  hyötyjen  lisäksi  yksittäiselle  kotipuutarhurille  komposti
käymälän  merkitys  lannoitteen  ja  maanparannusaineen  lähteenä  voi  olla
hyvinkin merkittävä. Erityisesti kehitysmaissa kompostoidulla käymäläjät
teellä on suuri merkitys ravinnontuotannossa.

Elintarvikeraakaaineiden sisältämistä ravinteista valtaosa päätyy aikanaan
käymäläjätteeseen.  Virtsaan  ja  kiinteään  ulosteeseen  jää  syödystä  ravin
nosta typpeä 71 %, fosforia 65 % ja kaliumia 61 %. Tehostamalla ulostei
den sisältämien ravinteiden hyödyntämistä toteutetaan ravinteiden kierrät
tämisen periaatetta. /18, s. 3334./.

Kompostikäymälöiden käyttö ja käymäläjätteiden hyödyntäminen lannoit
teena on kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Kestävän kehityksen pe
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riaatteiden mukaisesti luonto ja elämän edellytykset tulee säilyttää tulevil
lekin  sukupolville.  Tässä  tavoitteessa  eräänä  onnistumisen  työvälineenä
voidaan  nähdä  käymäläjätteiden  kompostointi  ja  ravinteiden  palauttami
nen  kiertoon.  Ekologisen  kestävyyden  osalta  on  tärkeää,  ettei  ekosystee
mien  toimivuus  vaarannu.  Kompostikäymälät  toimivat  omalta  osaltaan
ekologisen  kestävyyden  puolesta  vesistöjen  rehevöitymistä  lisäävien  ra
vinteiden talteen ottajana.

Kuivakäymälöistä  puhuttaessa  esiin  nousee  usein  termi  ekologinen  sani
taatio  eli  lyhyemmin  ekosanitaatio.  Ekologisen  sanitaation  tärkeimpinä
päämäärinä voidaan pitää ravinnontuotannon kehittämistä ja hygieniatason
parantamista.  Ekosanitaatiossa  lähtökohtana  on  hyödyntää  ihmisen  tuot
tamat käymäläjätteet ravinnon tuottamisessa. Ajatuksena on suljettu ravin
nekierto  jolloin  syöty  ruoka  palautetaan  ravinteina  pelloille  uutta  ruokaa
tuottamaan. Ekosanitaatio on  laaja käsite,  eikä  liity pelkästään  jätevesien
käsittelyyn.  Sen  vaikutuksen  ulottuvat  maatalouteen  ja  ravinnontuotan
toon, kansanterveyteen  ja  ympäristönsuojeluun,  energiantuotantoon  ja  jä
tehuoltoon  sekä  usein  kehitysmaiden  kohdalla  myös  oleellisesti  köyhyy
den vähentämiseen /33/. Perinteisen jätevesien käsittelyn mukainen tilanne
on esitetty pelkistetysti liitteessä 1. Sitä voidaan verrata liitteessä 2 esitet
tyyn  ekologisen  sanitaation  mukaiseen  vesihuoltoon  ja  ravinnontuotan
toon. Selvin ero näiden kahden välillä on se, että perinteisessä  jätevesien
käsittelyssä  osa  ravinteista  hukataan,  kun  taas  ekosanitaatiossa  ravinteet
saadaan  palautettua  takaisin  kiertoon  uudelleen  hyödynnettäväksi  ravin
nontuotannossa.

7 YLEISÖKÄYTTÖÖN SIJOITTUVA KUIVAKÄYMÄLÄ

Yleisökäymälää  suunniteltaessa  on  erityisesti  hajaasutusalueilla  harkin
nan  arvoista  selvittää  kuivakäymälän  soveltuvuutta  kohteen  käymälärat
kaisuksi. Kuivakäymälämalleista löytyy vaihtoehtoja, jotka kapasiteetin ja
käytettävyyden puolesta sopivat myös yleisökäyttöön.

7.1 Hankinta, sijoitus ja käyttö

Kuivakäymälän  hankintaa  harkittaessa  on  ensin  selvitettävä  käymälän
käyttötarve. Montako käyttäjää käymälällä on  ja onko käyttö ympärivuo
tista  vai  rajautuuko  käyttö  esimerkiksi  vain  kesäaikaan?  Perinteisesti  on
ajateltu,  että  kuivakäymälä  on  käyttökelpoinen  ratkaisu  vain  mökkikäyt
töön. Nykyään kuitenkin  laitevalmistajilla on  tarjota niin  laaja  valikoima
erilaisia  kuivakäymälöitä,  että  myös  muihin  kuin  vapaaajan  asumiseen
käytetyille kiinteistöille on löydettävissä käyttöön sopiva vedetön käymä
lävaihtoehto.  Kuivakäymälöiden  kysyntä  onkin  viime  vuosina  kasvanut.
Syitä kasvuun ovat todennäköisesti ainakin huoli veden riittämisestä ja ve
sistöjen  kunnosta  sekä  arvojen  muuttuminen  ympäristöasioille  myöntei
semmiksi. Varmasti eräs tärkeä syy kysynnän kasvuun on myös kehittynyt
kuivakäymälätekniikka  ja  tiedon  lisääntyminen  erityisesti  käymälöitä
hankkivassa asiakaskunnassa.
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Harkittaessa kompostoivaa kuivakäymälää yleisökäymäläksi on aluksi hy
vä  selvittää  hieman  tarkemmin,  minkälaiseen  käyttöön  käymälää  ollaan
hankkimassa.  Käsitteenä  yleisökäyttöön  sijoittuva  käymälä  on  niin  laaja,
ettei  pelkästään  sen  varassa  pystytä  tekemään  päätöstä  sopivasta  kuiva
käymälästä.  Käymälän  valintaan  vaikuttaa  oleellisesti  se,  onko  käymälä
laite tarkoitus sijoittaa jo olemassa olevaan rakennukseen vai rakennetaan
ko sitä varten uusi käymälä. Käymälän sijoittaminen jo olemassa olevaan
rakennukseen  saattaa  karsia  pois  joitakin  käymälämalleja  muun  muassa
käytettävissä olevan  tilan pienen koon takia. Paras  tilanne  tietysti on,  jos
käymälämallin  valinta  on  tehty  jo  ennen  rakentamisvaihetta,  jolloin  käy
mälälaitteen tilantarve voidaan huomioida parhaiten.

Yleisökäymälän  suunnittelun  alkuvaiheessa  kannattaa  selvittää  mahdolli
simman tarkasti käymälän odotettavissa oleva käyttäjämäärä. Kävijämää
rän selvittäminen on oleellista hankittavan käymälän kapasiteettia arvioi
taessa. Käyttäjien määrä on tietysti yksinkertaisempi selvittää,  jos  jo ole
massa  olevan  yleisökäymälän  tilalle  ollaan  hankkimassa  uutta  kuiva
käymälää  tai  jos  käymälän  toteuttamista  suunnitellaan  muuhun  aiemmin
yleisökäytössä  olevaan  kohteeseen.  Mikäli  kuivakäymälä  on  tarkoitus  si
joittaa yleisökäymäläksi kohteeseen, jossa ei aikaisempaa toimintaa ole ol
lut, tulee käyttäjämäärästä tehdä mahdollisimman tarkka arvio ja mitoittaa
käymälöiden koko sen mukaisesti.

Monissa  tapauksissa yleisökäymälän käyttö on epäsäännöllistä  ja ajoittuu
esimerkiksi vain muutamalle kuukaudelle vuodessa tai vain viikonloppui
hin. Tämänkaltainen käytön epätasainen jakautuminen asettaa vaatimuksia
valittavalle  käymälälle  ja  siihen  kannattaa  kiinnittää  huomiota  yleisö
käymälähankkeen  suunnitteluvaiheessa.  Siten  pystytään  varautumaan  tu
levan  käymäläjätteen  määrän  vaihteluihin  ja  arvioimaan  kerääntyvän  jät
teen  määrää.  Myös käymälän  hoitoon  pystytään  varautumaan  paremmin,
kun tiedetään kävijämäärä ja käymälän käyttötiheys. Näiden pohjatietojen
perusteella voidaan suunnitella kompostikäymälän tyhjennys ja kuivikeas
tioiden täyttäminen sekä muut käymälän hoitotoimenpiteet.

Yleisökäymälän suunnittelun alkuvaiheessa tulee myös tehdä päätös siitä,
minkä  tasoinen kuivakäymälä  kohteeseen  on  tarkoituksenmukaista  hank
kia  ja  mihin  hintaan.  Päätökseen  vaikuttaa  useimmiten  eniten  kohteessa
olevan  toiminnan  laatu  ja  hankkeeseen  varattu  budjetti.  On  selvää,  että
saaristohotellin  sisälle  sijoittuvalta  kompostikäymälältä  saatetaan  odottaa
enemmän  kuin  esimerkiksi  yleisen  uimarannan  kompostikäymälältä  tai
vaikkapa retkeilyreitin varrella olevalta kuivakäymälältä. Voidaan olettaa,
että monessa tapauksessa käymälöihin panostetaan suhteessa niille asetet
tuihin odotuksiin. Käytettävissä olevien varojen  ja yleisökohteessa tapah
tuvan  toiminnan  lisäksi  käymälävalintaan  vaikuttavat  kohteessa  tarjolla
olevat  mahdollisuudet  erilaisten  teknisten  käymäläratkaisujen  käyttöön.
Tällaisia mahdollisuuksia ovat muun muassa mahdollisuus sähkön ja  joh
toveden tai niistä toisen saamiseen käymälähuoneeseen tai rakennukseen.

Pohjatietojen  selvittämisen  jälkeen  valintaprosessissa  voidaan  siirtyä  tar
kastelemaan  erilaisia  markkinoilla  olevia  kuivakäymälämalleja  ja  niiden
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soveltuvuutta käymälävaihtoehdoksi. Yleisökäyttöön soveltuvia käymälöi
tä ovat lähinnä käymälämallit, joissa on pitkä tyhjennysväli. Yleisökäymä
läksi  kannattaa  valita  helppokäyttöinen  ja  toiminnaltaan  yksinkertainen
malli. Näin pystytään vähentämään ongelmia käymälän ylläpidossa  ja pa
rantamaan käyttövarmuutta. Useimmiten yleisökäymälän tarvitsema riittä
vä  jätetila  ja tarpeeksi pitkä tyhjennysväli  löytyvät suurisäiliöllisistä eko
käymälämalleista. Hyvin soveltuvia ratkaisuja ovat myös monilokerolliset
karusellikäymälät  ja  vaihtosäiliölliset  mallit,  joissa  jäte  jää  täyttyneeseen
astiaan kompostoitumaan vaihdettaessa tyhjä jäteastia tilalle. Jätesäiliön li
säksi yleisökäymälää hankittaessa kannattaa kiinnittää huomiota käymälän
tyhjennyksen ja muun huoltamisen vaivattomuuteen. Sopivan käymälälait
teen valinnan yhteydessä on päätettävä, halutaanko virtsa erotella puhtaa
na vai menevätkö virtsa ja kiinteä uloste samaan jätetilaan. Ennen käymä
län  hankkimista  on  oltava  selvillä,  minne  kompostoitu  käymäläjäte  ja
mahdollisesti erikseen talteen otettu virtsa viedään ja onko niiden hyödyn
tämiseen käyttökohteita.

Käymälän sijoittamisen osalta on tarpeellista selvittää, tuleeko käyttö ole
maan  ympärivuotista  vai  ainoastaan  esimerkiksi  kesäkaudelle  ajoittuvaa.
Käymälän  rakentamiseen  vaikuttaa  merkittävästi  käymälälaitteen  lämpi
män tilan tarve. Jos käymälä on käytössä myös talvisin, sen lämpöeristyk
sestä  on  huolehdittava  hyvin.  Käymälän  jäätymisen  estäminen  tulee  vas
taan  varsinkin  erillisissä  käymälärakennuksissa.  Käymäläjätemassan  jää
tyminen ei sinänsä ole haitallista kompostoitumisprosessille, mutta ympä
rivuotisessa yleisökäytössä tulevan jätteen määrä voi kasvaa niin suureksi,
että  massan  jäätyminen  aiheuttaa ongelmia.  Kuitenkin  esimerkiksi  uima
rantojen  yleisökäymälät  kestävät  mahdollisen  pienen  talvikäytön  ongel
mitta, vaikka  jätemassa talven aikana kokonaan  jäätyisikin. Lämmöneris
tyksen  merkitys  nouseekin  tärkeäksi  silloin,  kun  käymälä  on  tasaisessa
ympärivuotisessa  käytössä  tai  kun  käymälässä  käytettävä  tekniikka  sitä
vaatii. Käymälän lämmöneristys ja lämmitys ovat tietysti myös käyttömu
kavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Yleisökäymälän rakentamista suunniteltaessa helposti unohdetaan käymä
lärakennuksen  ulkonäkö.  Se  ei  vaikuta  käymälän  toimivuuteen,  mutta
näyttävä  rakennus  houkuttelee  käyttämään  käymälää,  kun  taas  epäsiistin
näköinen rakennus ei herätä positiivisia mielikuvia. Ulkonäön ohella kan
nattaa  muistaa  myös  huolehtia  siitä,  miltä  käymälä  näyttää,  kun  sen  ovi
avataan. Käymälä voidaan toteuttaa tyylikkäästi  ja sijoituspaikkansa mai
semaan sopivasti, kuten kuvan 13 kohteista voidaan todeta. Yleisökäymä
län ulkoiseen olemukseen vaikuttaa tietysti myös sen siisteydestä huoleh
timinen. Hoitamaton  ja  huonokuntoinen  yleisökäymälä  jää helposti käyt
tämättömäksi, kuten kuvan 14 käymälöissä on käynyt. Epäsiistinä ja käyt
tämättömänä käymälä on lisäksi usein altis ilkivallalle.
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KUVA 13 Tyylikkäästi ja sijoituspaikkaan sopivasti toteutettuja kuivia yleisökäymälöi
tä. Vasemmalla kompostikäymälä uimarannalta Säkylästä (kuva: Teemu
Sandberg) ja oikealla kompostikäymälä uimarannalta Helsingin Hert
toniemestä (kuva: Ympäristö Raita environment).

KUVA 14 Huonokuntoinen käymälä on altis ilkivallalle ja riski ympäristölle, kuten va
semman kuvan vuotava jätesäiliö. Kuvat: Teemu Sandberg.

Kuivakäymälän hankkimista suunniteltaessa on hyvä ottaa selvää kunnan
paikallisista määräyksistä,  jotka koskevat käymälärakennusta  ja käymälä
jätteiden  käsittelyä.  /38,  s.  4./.  Kunnalla  voi  olla  ohjeita  tai  määräyksiä
kuivakäymälöitä  koskien  muun  muassa  ympäristönsuojelumääräyksissä,
terveydensuojelumääräyksissä,  jätehuoltomääräyksissä  ja  rakennusjärjes
tyksessä. Kunnan ohjeista  ja  määräyksistä  saa  tiedon esimerkiksi käymä
län sijoittamisesta  tontille  ja etäisyyksistä  naapuriin tai vesistöön. Lisäksi
ekokäymälää suunniteltaessa kannattaa selvittää,  tarvitseeko kunnalta ha
kea lupa kompostointiin. /25/.

Kuivakäymälä voidaan valita yleisökäymäläksi hyvin monenlaisiin kohtei
siin.  Periaatteessa  kompostikäymälä  tai  jokin  muu  ekokäymälä  soveltuu
yleisökäytössä olevan kiinteistön käymäläratkaisuksi  yhtä  hyvin kuin  ve
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sikäymäläkin. Kuivakäymälä on vesikäymälään verrattuna hajuton käymä
lävaihtoehto ja lukuun ottamatta kuivikkeen lisäämistä, se ei aiheuta käyt
täjälle vaivaa enempää kuin vesikäymäläkään. Yleisökäymälöinä kompos
tikäymälöitä on totuttu näkemään muun muassa uimarannoilla ja erilaisilla
taukopaikoilla.  Kuivia  käymäläratkaisuja  on  toteutettu  kuitenkin  monen
laisiin  muihinkin  yleisökohteisiin,  kuten  leirintäalueille,  kahviloihin,  ret
keilyreiteille,  liikunta ja urheilupaikoille, erilaisiin matkailu  ja kulttuuri
kohteisiin  sekä  muihin  yleiseen  virkistyskäyttöön  tarkoitettuihin  kohtei
siin.  Kompostikäymälöiden  houkuttelevuutta  yleisökäymälänä  lisää  haju
haittojen  välttämisen  ohella  jätevesien  määrän  vähentäminen  ja  puhtaan
veden säästäminen sekä myös ekologisten arvojen toteutuminen.

7.2 Yleisökäymälän ylläpito

Kompostikäymälän toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sen
ylläpito on järjestetty asianmukaisesti. Ainoastaan oikein hoidettuna kom
postikäymälä on hyvä  ja  toimiva käymäläratkaisu. Käymälän hyvän yllä
pidon merkitys korostuu entisestään, kun kyseessä on yleisökäymälä, jossa
käyttäjämäärät ovat yleensä tavallista kotitalouden käymälää huomattavas
ti  suuremmat.  Käyttäjät  eivät  välttämättä  ole  myöskään  tottuneet  kuiva
käymälän  käyttöön  ja  saattavat  aiheuttaa  tietämättään  häiriöitä  käymälän
toiminnalle.  Lisäksi  valitettavan  usein  yleisökäymälöissä  asioidaan  epä
siistimmin kuin kotikäymälöissä.

Osana  yleisökäymälän  ylläpitoa  on  hyödyllistä  suorittaa  käymälän  kävi
jämäärän seurantaa, mikäli siihen on mahdollisuus. Käyttäjien määrän sel
vittäminen auttaa suunniteltaessa käymälän huoltoa ja määriteltäessä sopi
vaa tyhjennysväliä. Kävijätietojen perusteella pystytään myös arvioimaan
tarve käymälämäärän kasvattamiselle tietyllä alueella. Käymälöiden käyt
täjämääriä voidaan arvioida sekä jätesäiliöön tulevan jätteen määrän avulla
että  tietämällä  yleisökohteen  kokonaiskävijämäärä  ja  olettamalla  tietyn
osan kävijöistä käyttävän käymälää. Tällaiset arviot ovat kuitenkin hyvin
karkeita  ja  parhaimmillaankin  vain  suuntaa  antavia.  Mikäli  käyttäjien
määrästä  halutaan  tarkempi  arvio,  käymälä  on  varustettava  laskurilla.
Toimivimmaksi laskuriksi on ainakin toistaiseksi havaittu käymälän oveen
asennettava laskuri (kuvassa 15), johon käynti kirjautuu aina kun ovi luki
taan /20/.
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KUVA 15 Huussilaskuri Saaristomeren kansallispuistosta. Laskuri kirjaa kävijän aina,
kun käymälän ovi lukitaan. Kuva: Metsähallitus.

Toimivan ylläpidon kannalta on tärkeää, että yleisökäymälän hoitamiseen
on varauduttu ja tiedetään, kuka käymälästä huolehtii. Ekokäymälä vaatii
käymälälaitteen osalta enemmän hoitoa ja seurantaa kuin vesikäymälä, jo
ten ongelmien välttämiseksi ennalta suunniteltu käymälän hoito on suota
vaa  /30,  s.  45./.  Käymäläjätteen  hyödyntämiseen  ja  käsittelyyn  liittyvät
asiat tulee suunnitella jo ennen käymälän käyttöönottoa. Esimerkiksi virt
san erottelu ja talteenotto on käytännössä hyödytöntä, jos kerättävälle virt
salle  ei  löydy  hyödyntämiskohdetta  eli  vuotuinen  lannoitustarve  on  pie
nempi kuin  virtsan  määrä eikä  virtsalle  löydy  muuta käyttöä. Tällaisessa
tilanteessa  erottelua  järkevämpi  vaihtoehto olisi  esimerkiksi  virtsan  haih
duttaminen  ja  imeyttäminen turpeeseen. Kiristyvä  lainsäädäntö asettaa  li
särajoituksia  ja  vaatimuksia  käymäläjätteen  hyödyntämiselle,  joten  käy
mäläjätehuollon ennakkosuunnittelun merkitys korostuu entisestään /20/.

Seosaineen  käytöstä  huolehtiminen  on  kompostikäymälän  toimivuuden
kannalta  tärkeää.  Seosaineeksi  kutsutaan  kompostikäymälään  lisättävää
hajoavaa  hiilipitoista  ainetta.  Seosaine  parantaa  ulostemassassa  olevien
mikrobien  energiansaantia,  vähentää  hajuhaittoja,  sitoo  ylimääräistä  nes
tettä  ja  auttaa  pitämään  ulostemassan  kuohkeana  /18,  s.  25./.  Lisäksi  se
ehkäisee  kärpästen  ja  muiden  hyönteisten  lisääntymistä  jätesäiliössä.
Seosaineena voidaan käyttää erilaisia puutarhajätteitä, turvepitoisia aineita
ja  talousjätteitä.  Tällaisia  ovat  muun  muassa  kuivat  lehdet  ja  neulaset,
puuhake, ruohonleikkuujäte sekä ruuan valmistuksesta syntyvät biojätteet.
/30, s. 2830./. Näiden lisäksi markkinoilla on tarjolla erilaisia varta vasten
kompostikäymälöissä  käytettäväksi  tarkoitettuja  kuivikeseoksia.  Joillakin
käymälävalmistajilla on tarjota käymälän lisäksi myös oma kuivikeseos.

Tarvittavan  seosaineen  määrään  vaikuttaa  käymälän  ilmanvaihto  ja  käy
mälän tekniikka eli onko kyseessä esimerkiksi virtsan kiinteästä ulosteesta
erotteleva  malli.  Mikäli  kompostikäymälä  on  lämmitetyssä  tilassa  ja  il
mastointi hoidettu koneellisesti (1020 m3/h), seosaineen tarve on alle 20
prosenttia  sellaisen  kompostikäymälän  tarpeesta,  jossa  koneellista  tuule
tusta  ei  ole.  Ilman  koneellista  tuuletusta  kompostikäymälässä  tarvitaan
seosainetta vuorokaudessa 12  litraa käyttäjää kohden yksityiskäymälässä
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eli  yleisökäymälässä  vastaava  kuivikemäärä  jokaista  510:tä  käyttäjää
kohden.  Tarvittava  kuivikkeen  määrä  riippuu  sen  vedenpidätyskyvystä.
/30 s. 2830; 18, s. 2526./.

Seosaineen  lisäämisellä  pidetään  yllä  sopivaa  hiilityppisuhdetta.  Opti
maalisena hiilityppisuhteena voidaan pitää 2535: 1 /30, s. 34./. Virtsan
sisältämän typen sitomiseen tarvittava seosaineen määrä on yhden perheen
käytössä  olevassa  käymälässä  noin  0,2  litraa  asukasta  kohden  vuorokau
dessa eli yleisökäytössä olevassa käymälässä arviolta 0,2 litraa viittä kävi
jää kohden. Lisättävän kuivikkeen määrästä siis 1020 % tarvitaan virtsan
typen sitomiseen. Hiilen ja typen epäsuhde massassa aiheuttaa kompostoi
tumisprosessin heikentymisen  ja typen vapautumisen ammoniakkina.  /30,
s. 2830./. Perussääntönä voidaan pitää seosaineen annostelun suhteen sitä,
että jokaisen käynnin jälkeen kuiviketta lisätään jätesäiliöön noin puoli lit
raa. Koska voidaan olettaa, että yleisökäymälässä osa käyttäjistä unohtaa
lisätä  kuiviketta,  pitää  käymälän  ylläpidossa  huolehtia  riittävän  kuivike
määrän päätymisestä jätesäiliöön.

Kompostointiprosessin  hallinta  on  lopputuloksen  kannalta  komposti
käymälän  ylläpidon  tärkeimpiä  tehtäviä.  /18,  s.  2627./.  Kompostoinnin
perusvaatimukset on pystyttävä täyttämään, jotta käymäläjätteestä saadaan
tuotettua  makkimultaa.  Kompostointiprosessiin  voidaan  vaikuttaa  sääte
lemällä  jätemassan kosteutta ja happipitoisuutta, lämpötilaa sekä ravinne
pitoisuutta  /30,  s.  34./. Perusvaatimukset  optimoimalla  varmistetaan  pro
sessille elintärkeiden mikrobien hyvinvointi. Mikrobien toiminnan kannal
ta hapen saanti on välttämätöntä. Kompostoituminen vaatii hapelliset olo
suhteet,  hapettomissa  olosuhteissa  mätänemisprosessi käynnistyy  anaero
bisten  bakteerien  toimesta.  Kosteuspitoisuuteen  voidaan  vaikuttaa  ilmas
toinnilla, kastelulla, kuivikkeen annostelulla sekä massan sekoittamisella.
/30, s. 3335; 40/.

Merkittävä  kompostointitehokkuuteen  vaikuttava  tekijä  on  lämpötila.  Se
on optimissaan kompostoitumisen kannalta  välillä 4555 °C. Hygienisoi
tumisen  kannalta  optimilämpötila  on  5560 °C,  mutta  siihen  komposti
käymälässä  harvoin  päästään.  Kompostoinnin  onnistumiseksi  käymälän
jätetilan  lämpöeristyksen  tulee  olla  riittävä.  Kompostointiprosessin  hoi
dossa on lisäksi huolehdittava, ettei käymälästä pääse valumaan suotones
teitä  maaperään.  Suotoneste  on  kiinteän  jätemassan  läpi  valunutta,  väke
vää  nestettä,  joka  sisältää  suuren  määrän  taudinaiheuttajia.  Kompostorin
tiiviys on syytä tarkastaa ja tarvittaessa rakentaa kompostikäymälän alusta
niin tiiviiksi, etteivät nesteet pääse imeytymään maaperään. /30, s. 3335;
40/.

Välttämätön osa yleisökäymälänkin ylläpitoa on jätesäiliön tyhjentäminen.
Käymälän  tyhjennysvälistä  riippuu,  miten  valmista  tyhjennettävä  massa
on.  Tyhjennysväliin  vaikuttaa  käyttäjämäärä,  jätesäiliön  koko,  käymälä
mallin  toimintaperiaate  ja  ulostemassan  hajoamisnopeus  /30,  s.  3537./.
Yleensä  massa  ei  ole  valmiiksi  kompostoitunutta,  vaan  se  täytyy  jälki
kompostoida  kompostorissa  tai  aumassa.  Hygieenisen  käsittelyn  varmis
tamiseksi  käymäläjätteen  tulisi  jälkikompostoitua  vähintään  puoli  vuotta,
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mielellään  vuoden  ennen  käyttöä.  Käymäläjätettä  käsiteltäessä  on  aina
huomioitava  siihen  liittyvät  terveysriskit.  Ulostemassa  sisältää  taudinai
heuttajia,  joiden määrään vaikuttaa  jätteiden kompostoitumisaste.  Jätesäi
liötä  tyhjennettäessä  on  suojauduttava  asianmukaisesti  ja  vältettävä  kon
taktia  jätemassaan /30, s. 37./. Yleisökäymälää hoidettaessa on hyvä suo
rittaa  käymälätilojen  yleinen  puhdistaminen  samalla  jätesäiliön  tyhjentä
misen  kanssa  /30,  s.  37./.  Hyvä  ratkaisu  on  varustaa  käymälätilat  roska
astioilla, jotta kompostin sekaan ei laitettaisi sinne kuulumatonta jätettä.

7.2.1 Yleisökäymälän ylläpitoon liittyvät ongelmat

Virheelliset  tai  muuten epäonnistuneet  rakenneratkaisut voivat hankaloit
taa käymälän huoltamista ja aiheuttaa muitakin käymälän ylläpitoon liitty
viä ongelmia. Kompostikäymälöiden vääristä rakenneratkaisuista yleisim
piä ovat  jätesäiliöiden  tyhjennysluukun sijoittaminen siten, että käymälän
tyhjentäminen  hankaloituu  tyhjennysluukun  ollessa  vaikeakulkuisessa
paikassa /18/, s. 2829./. Tyhjennysluukun huonon sijoittamisen takia tyh
jennyksen  suorittaja  joutuu  työskentelemään  vaivalloisessa  asennossa  ja
jätteen ulossaanti  jätesäiliöstä on vaikeaa. Jätesäiliön sijoittaminen ahtaa
seen paikkaan vaikuttaa kompostikäymälän  hoitoon esimerkiksi kompos
toitumisprosessin seuraamisen  vaikeutumisen kautta  /18,  s. 2829./. Käy
mälän ylläpidon kannalta on hyvä, että ulostemassan kompostoitumisen ti
lanne pystyttäisiin ajoittain tarkastamaan. Ahtaasti sijoitettu jätesäiliö vai
keuttaa myös ulostemassan sekoittamista. Yleisökäymälää suunniteltaessa
jätesäiliön  tyhjennykseen  pitäisi  kiinnittää  erityistä  huomiota,  koska  tyh
jennettävät jätemäärät ovat suhteellisen suuria. Toimivassa ratkaisussa  jä
tesäiliön  tyhjennysluukun  läheisyyteen  pääsee  esimerkiksi  kottikärryjen
kanssa.

Vanhanaikaiseen  ajatukseen  perinteisestä  huussista  liitetään  paha  haju  ja
kärpäset. Kompostikäymälä on kuitenkin oikein asennettuna ja hoidettuna
hajuttomampi  käymälävaihtoehto  kuin  vesikäymälä,  koska  käymälätilan
ilma  poistuu  istuimen  kautta.  Vesikäymälässä  ilma  poistuu  käymälätilan
yläosasta,  joten käymälän hajut kulkeutuvat käymälätilan läpi poistoilma
venttiilille /38, s. 24./. Hajuongelmia saattaa kuitenkin syntyä, jos käymä
län tuuletusputki on väärin asennettu, ilmankierto on puutteellista tai ilman
kiertosuunta on väärä /30, s. 41; 38, s. 25./. Usein hajuhaittoja aiheuttavat
huonot rakenneratkaisut ja puutteet käymälän hoidossa. Esimerkiksi mata
lapaineella  kompostikäymälässä  saattaa  esiintyä  epämiellyttävää  hajua.
Mahdollisten  hajuongelmien  lähteenä  voi olla  myös  jätesäiliöön kertynyt
ylimääräinen neste /30, s. 42./. Hajujen lähteitä käymäläjätemassassa ovat
rikki  ja  typpiyhdisteet  sekä  eräiden  sienilajien  aineenvaihduntatuotteet
/18, s. 24./.

Hyvällä  jätemassan  ilmastuksella  pystytään  minimoimaan  hajujen  synty
mistä  tehokkaasti.  Tarvittaessa  voidaan  asentaa  tuuletusputkeen  puhallin,
jolloin ilmankierto käymälässä tehostuu ja ulostemassasta haihtuu ylimää
räistä  nestettä  tehokkaammin.  Puhaltimen  käytön  suhteen  on  kuitenkin
muistettava, ettei tuuletus ole jatkuvasti täydellä teholla, jolloin riskinä on
jätemassan liiallinen kuivuminen /18, s. 29./. Liian kostean jätemassan ai
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heuttamiin  hajuhaittoihin  tehoaa kuivikkeen  lisääminen  massaan  hajua  ja
nestettä sitomaan. Oikein asennettu tuuletusputki on tarpeellinen erityisesti
painovoimaisesti tuuletettavalle kompostikäymälälle. Tuuletusputki on ai
na  syytä  asentaa  katon  harjakorkeuden  yläpuolelle  ja  mahdollisimman
suoraan. Etenkin yli 45 °:n kulmia tulee putken asentamisessa välttää /30,
s. 26./. Lisäksi ympärivuotisessa yleisökäytössä olevassa käymälässä tuu
letusputken  eristämisestä  on  huolehdittava.  Väärin  asennettu  ilmastointi
voi aiheuttaa kompostikäymälän toiminnalle monenlaista harmia. Kuvassa
16  on  esimerkki  puutteellisesti  asennetusta  käymälän  ilmanvaihdosta.
Käymälän hajuhaittoja pystytään myös ehkäisemään tilojen säännöllisellä
puhdistamisella.

KUVA 16 Puutteellisesti asennettu tuuletusputki käymälän takaseinällä, putkea tulisi
jatkaa yli katon harjakorkeuden ja välttää jyrkkiä kulmia asennuksessa. Ku
va: Teemu Sandberg.

Kärpäset  ja  muut  hyönteiset  saattavat  muodostua  ongelmaksi  yleisö
käymälän hoidossa, mutta niidenkin torjumiseen löytyy keinoja. Lentävien
hyönteisten  esiintyminen  kompostikäymälöissä  on  melko  yleistä,  koska
lahonneet eloperäiset ainekset ovat normaalia kasvuympäristöä muun mu
assa monille kärpäsille ja sääskille /30, s. 39; 38, s. 22./. Hyönteiset aiheut
tavat pääasiassa käymälän käyttömukavuuden alenemista, mutta voivat ai
heuttaa  myös  terveyshaittoja  ulosteperäisiä  tauteja  levittäessään  /30,  s.
39./. Helpoimmalla yleisökäymälän ylläpidossa päästään hyönteisten osal
ta  silloin,  kun  niiden  pääsy  jätesäiliöön  estetään.  Kärpästen  ja  muiden
hyönteisten  pääsyä  kompostoituvaan  jätteeseen  pystytään  ehkäisemään
asentamalla  käymälän  tuuletusputken  suulle  tiheä  verkko  /30,  s.  40./.
Käymälän  istuimen  kautta  tapahtuvaa  hyönteisten  pääsyä  jätetilaan  voi
daan ehkäistä sulkemalla  istuimen kansi käytön  jälkeen  ja pyrkimällä es
tämään  hyönteisten  pääsyä  käymälätiloihin  sisälle.  Hyönteisten  lisäänty
misen estämiseksi jokaisen käyntikerran jälkeen tulisi jätemassan päälle li
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sätä seosainetta /30, s. 40./. Eräänä keinona kärpästen ehkäisyssä on perin
teisesti pidetty sinisen värin valintaa käymälän sisäseiniin.

Aina ei kuitenkaan hyönteisiä pystytä täysin pitämään poissa jätesäiliöstä,
vaan  ne  pääsevät  munimaan  kompostimassaan.  Käymälätiloista  lentäviä
hyönteisiä  voidaan vähentää käyttämällä kärpäspaperia  ja hyönteissumut
teita, mutta hyönteisongelman pysyvä poistaminen vaatii kärpästen muni
en  ja  toukkien  tuhoamisen  jätemassasta  /38,  s.  23./.  Kärpäsen  munat  ja
toukat  kuolevat  yli  43 °C  lämpötilassa,  joten  yksinkertaisin  tapa  niiden
hävittämiseen  on  kääntää  munia  ja  toukkia  sisältävä  jäteaines kompostin
keskelle lämpimimpään osaan /30, s. 40./. Lämpötila kompostimassassa ei
kuitenkaan välttämättä itsestään kohoa riittävän korkeaksi. Tällöin jätesäi
liöön voidaan kaataa kuumaa vettä nostamaan lämpötilaa. Kuuman veden
lisääminen soveltuu suurisäiliöllisiin käymälöihin, joita yleisökäymälätkin
yleensä ovat, sitä vastoin pienisäiliölliset käymälät eivät kestä ylimääräistä
nestekuormitusta. /38, s. 23./.

Hyönteisten  torjuntaan  voidaan  käyttää  myös  kompostiin  soveltuvia  tor
juntaaineita,  kuten  pyretriinipohjaista  kärpäsmyrkkyä.  Lentävien  hyön
teisten  hävittämiseen  on  olemassa  bakteerivalmisteita,  jotka  perustuvat
hyönteisten toukkia tuhoaviin bakteereihin. Toisin kuin lyhytvaikutteisilla
pyretriinipohjaisilla  kärpäsmyrkyillä,  bakteerivalmisteilla  saadaan  melko
pitkäaikainen  vaikutus  hyönteisten  toukkia  vastaan.  /30,  s.  4041;  38,  s.
23./.  Hyönteistorjunnassa  voidaan  käyttää  apuna  myös  hyönteisten  luon
taisia  vihollisia,  jätesäiliöön  voidaan  esimerkiksi  siirtää  hämähäkkejä.
Kalkkia on vanhan tavan mukaan käytetty käymälöissä torjumaan kärpäsiä
ja  hajuja.  Kalkkia  ei  kuitenkaan  pidä  lisätä  jätesäiliöön,  koska  se  haittaa
biologista hajoamisprosessia ja edistää typen haihtumista ilmaan ammoni
akkina /18, s. 23./.

Kompostointiprosessin  ongelmat  aiheutuvat  usein  hajottajaeliöiden  toi
mintaedellytyksien  puuttumisesta  tai  jätesäiliön  väärästä  mitoituksesta.
Prosessi  voi  toimia  huonosti  esimerkiksi  liian  kylmään  tilaan  sijoitetusta
jätesäiliöstä, ylikosteasta massasta tai  liian pienestä kompostitilasta  johtu
en.  Liian  märkä  jätemassa  vaikeuttaa  kompostoitumista  ja  aiheuttaa  ha
juongelmia. Hoitokeinona on tällöin seosaineen runsaampi käyttö, käymä
län  ilmastoinnin tehostaminen, massan sekoittaminen sekä mahdollisuuk
sien mukaan jätesäiliön eristyksen parantaminen tai käymälätilan lämmit
täminen. Kun ongelmana on liian kuiva  jätemassa, seosaineen käyttöä tu
lee vähentää ja ilmastointia pienentää. /38, s. 24./.

Eräs kompostikäymälöiden  pahimmista  ongelmista  on  jätemassan  kuivu
minen  pintaosista  ja  haisevan  nesteen  kertyminen  säiliön  pohjalle.  Tämä
ylijäämäneste  saattaa  erityisesti  yksinkertaisimmissa  käymälämalleissa
päästä  valumaan  suoraan  maaperään  ja  aiheuttaa  siten  ympäristökuormi
tusta.  Kun  kompostikäymälä  on  käyttäjämäärän  osalta  oikein  mitoitettu,
nestettä kertyy jätesäiliön pohjalle vain tilapäisten kuormitushuippujen ai
heuttamana.  /30,  s.  4344./.  Jätemassan  pintaosien  kuivumiseen  voidaan
vaikuttaa jätemassaa sekoittamalla. Suotonesteeksi kutsuttu ylijäämäneste
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taas voidaan ottaa talteen erilliseen umpisäiliöön tai imeyttää turpeeseen ja
jälkikompostoida /44/.

Kompostoivan yleisökäymälän ylläpidon kannalta käytännön ongelmia ai
heuttava  tekijä on  tavallista kotikäymälää suurempi käyttäjämäärä. Kom
postikäymälän käyttäjien opastus on yleisökäymälän mahdollisimman on
gelmattoman  käytön  kannalta  tärkeää.  Ongelmia  voivat  aiheuttaa  muun
muassa  kuivikeaineen  lisääminen  ja  virtsan  erottelu,  mikäli  sellainen  on
kohteessa järjestetty. Seosaineen lisäämisen tarpeellisuudesta ja merkityk
sestä on jo mainittu aiemmin tässä luvussa. Virtsan erotteluun liittyvät on
gelmat johtuvat yleensä siitä, ettei siihen ole totuttu. Yksinkertaisinta virt
san erottelun järjestäminen on miesten pisuaarien avulla. Istuimessa tapah
tuvassa virtsan erottelussa  riski kiinteiden ulosteiden päätymiselle  virtsan
joukkoon kasvaa, erityisesti  lasten kohdalla. Tämä vaikuttaa virtsan hygi
eeniseen  laatuun, virtsan  joutuminen kiinteiden ulosteiden säiliöön ei sitä
vastoin  aiheuta  yleensä  ongelmia  vaan  voi  jopa  nopeuttaa  kompostoitu
mista. Käymälätilan seinällä olevat selkeät ohjeet käymälän käytöstä aut
tavat ainakin jossain määrin vähentämään tämänkaltaisia ongelmia. Erotte
levan käymälän käytön helpottamiseksi on olemassa käymälän tuplaistuin
renkaita, joissa on lapsia varten oma istuinrengas (kuva 17). Näin saadaan
virtsa ja kiinteä uloste varmemmin eroteltua toisistaan.

KUVA 17 Tuplaistuinrengas soveltuu myös erottelevaan kuivakäymälään. Kuva: Harri
Mattila.

Etenkin  syrjäisempien  yleisökohteiden käymälät ovat alttiina  eriasteiselle
ilkivallalle. Tämä koskee erityisesti kohteita, joilla ei ole säännöllistä käyt
töä tai joiden käyttöä, käyttöaikoja ja käyttäjiä ei valvota. Tällaisia kohtei
ta ovat esimerkiksi uimarannat. Ilkivaltaa ei syrjäisissä ja valvomattomissa
kohteissa  välttämättä  täysin  pystytä  estämään,  mutta  käymälöiden  yleis
kunnosta huolehtimisella  ja säännöllisellä ylläpidolla vahingontekoja pys
tytään  todennäköisesti  ehkäisemään  ja  vähentämään.  Tyhjentämätön  ja
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huonossa kunnossa oleva huussi on varmasti alttiimpi ilkivallalle kuin hy
väkuntoinen ja hoidettu kompostikäymälä.

7.3 Käytännön kokemuksia kuivista yleisökäymälöistä

Suomessa on tuhansia yleisökäytössä olevia kuivakäymälöitä. Yleisökäyt
töisistä kompostikäymälöistä löytyy parasta kokemusperäistä tietoa tahoil
ta,  joilla  kompostoivia  yleisökäymälöitä  on  ollut  käytössä  jo  pitkään.
Suomessa  eräs  merkittävää kuivakäymälätietoutta  kerännyt  taho on  Met
sähallitus,  jonka  vastuulla  on  noin  2  000  yleisökäytössä  olevan  kuiva
käymälän  ylläpito  /20/.  Metsähallitus  on  omaksunut  ympäristöjärjestel
mässään roskattoman retkeilyn periaatteen,  jonka mukaan myös käymälä
jäte  pyritään  tuomaan  pois  maastosta.  Roskattoman  retkeilyn  periaatteen
mukaisesti käymäläjäte kompostoidaan ja käsitellään hyödynnettäväksi tai
hoidetaan  asianmukaiseen  jätteenkäsittelyyn  siihen  tarkoitetuille  jä
teasemille.  Kaikissa  Metsähallituksen  kohteissa  periaate  ei  vielä  toteudu
täysin, esimerkiksi  joissain YläLapin kohteissa on käymälöitä,  joiden jä
tesäiliönä on pelkkä maakuoppa. PohjoisSuomen kylmät olosuhteet aset
tavat  haasteen  sopivien  käymäläratkaisujen  valitsemiselle.  Metsähallituk
sen  tavoite  käymälämalleja  valittaessa  on  löytää  kompostoitumisen  ja
huollon kannalta toimivat säiliöt sekä järkevät  jätteen keräys ja kuljetus
menetelmät. Taustalla käymäläratkaisujen  tehostamisessa ovat kiristyneet
ympäristösäädökset,  kuntien  aiempaa  tiukemmat  ehdot  maastokuiva
käymälöille sekä pelko ylimääräisten ravinteiden vaikutuksesta alkuperäi
seen luontoon. /20/.

Yksi  kompostikäymälän  ylläpidosta  huolehtivan  tärkeimmistä  tehtävistä
on järjestää syntyvälle kompostituotokselle sijoituspaikka. Etenkin Metsä
hallituksen  retkeilyalueilla  käymäläjäte  on  pyritty  hyödyntämään  viher
kohteissa  ja riistapelloilla  lannoite  ja maanparannusaineena. Ennen mak
kimullan käyttöä sitä jälkikompostoidaan vähintään vuosi. Suojelualueilta
tulevaa käymäläjätettä ei käytetä alueen sisällä, ellei käytölle ole erityistä
syytä, kuten esimerkiksi perinnetilan peltojen  luomulannoitus  ja maanpa
rannus.  Suojelualueidenkin  kompostoitu  käymäläjäte  kuitenkin  pyritään
saamaan  hyötykäyttöön  mahdollisuuksien  mukaan.  Esimerkiksi  Itä
Suomessa kansallispuistojen käymäläjätteitä on mennyt maanviljelijöiden
hyödynnettäväksi peltokäyttöön.  Lainsäädännön  kiristyminen  ihmisperäi
sen  jätteen hyödyntämisen osalta nähdään myös Metsähallituksessa kom
postikäymälätuotoksen  käyttöä  vaikuttavana  tekijänä.  Eniten  ongelmia
käymäläjätteen  talteenotossa  ja  hyödyntämisessä  aiheuttaa  virtsa  ja  suo
toneste.  Nykyisin  monen  Metsähallituksen  kohteen  suotoneste  johdetaan
yksinkertaiseen  maahanimeyttämöön  tai  haihdutuskenttään.  Uudemmissa
käymälöiden  rakennus  ja  ympäristöluvissa  kuitenkin  edellytetään,  ettei
käymälän nesteitä saa päästä maaperään. Tulevaisuudessa virtsan talteen
oton,  käytön  ja  käsittelyn  järjestäminen  nähdään  merkittävänä komposti
käymälöiden hoidon haasteena. /20/.

Metsähallituksen kohteisiin on pyritty valitsemaan tai itse kehittämään so
pivin  käymälämalli  paikalliset  käyttöolosuhteet  ja  huoltomahdollisuudet
huomioon  ottaen.  Etenkin  jätesäiliön  tyhjentämiseen  ja  kompostoituneen
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jätteen  noutamiseen  on  kiinnitetty  huomiota.  Yksittäisten  käymälöiden
käyttömääriä seurataan valikoiduissa kohteissa huussilaskureilla, jos todel
lisia  käyttömääriä  tarvitaan  esimerkiksi  käymälätilojen  lisärakentamista
suunniteltaessa. Esimerkiksi PallasYllästunturin kansallispuiston alueella
LänsiLapissa on havaittu aikaisempien vuosikymmenten käymälänkäytön
jäljiltä  rehevöitymistä  ja muutoksia alkuperäisessä kasvillisuudessa. Vas
taavanlaisia vaurioita ympäristöön ei haluta,  joten käymäläjätteen talteen
otossa  tullaan  Metsähallituksen  muissakin  kohteissa  olemaan  tarkkoina.
PallasYllästunturin kansallispuistossa suotonesteet tullaan keräämään tal
teen ja kuljettamaan pois alueelta. /20/.

Metsähallituksen  yleisökäymäläkokemusten  mukaan  riittävän  isolla  ja  te
hokkaalla kompostorilla pystytään vähentämään käymäläjätteiden jatkokä
sittelyn  tarvetta  ja  pidentämään  tyhjennysväliä.  Kompostikäymälöitä
suunniteltaessa  tulee  huomioida  käytön  kausittainen  keskittyminen.  Ny
kyisin  yleisökäymälöiden  suunnittelussa  joudutaan  myös  huomioimaan
matkailun kansainvälistyminen. Käymälöiden käytön ja sisähygienian on
gelmia  on  aiheutunut  muun  muassa  Venäjältä  ja  Kaukoidästä  tulevien
matkailijoiden  erilainen  käymäläkulttuuri.  Metsähallituksen  erikoissuun
nittelija  Heikki  Iisalon  mukaan  ensisijaisena  suunnittelun  lähtökohtana
kuivakäymälöissä tulee olla helppohoitoisuus ja käyttöystävällisyys. Vasta
näiden jälkeen tulevat visuaalinen rakentaminen ja sijoittelu. /20/.

8 KUIVAKÄYMÄLÄT MAAILMALLA

Seuraavien  25  vuoden  aikana  maapallon  väkiluvun  on  arvioitu  ylittävän
kahdeksan  miljardin  asukkaan  rajan.  Näistä  viiden  miljardin  arvioidaan
asuvan kaupungeissa ja kaupunkimaisilla alueilla. Kaupunkien asukkaista
40 prosentin lasketaan asuvan slummeissa. Yli puolet maailman väestöstä
tulee  kärsimään  puutetta  puhtaasta  vedestä.  Tällä  hetkellä  2,6  miljardia
ihmistä on vailla toimivaa jätevesihuoltoa. /4, s. 12; 31, s. 719; 2, s. 89./.
Tätä taustaa vasten on helppo päätellä, että maailman jätevesihuollon tule
vaisuus on täynnä haasteita. Ratkaisuja sanitaatiokriisiin on etsittävä ja to
teutettava jo nyt.

Nykyisin vallalla oleva länsimainen ratkaisu käymäläjätteiden hoitamiselle
on ollut viemäröintiin perustuva vesikäymälä. Vesikäymälöiden ja viemä
röintijärjestelmien  rakentaminen  on  kuitenkin  kallista.  On  arvioitu  että
vuosittain niiden rakentamiskustannukset nousevat maailmanlaajuisesti 30
miljardiin  dollariin.  Vuoteen  2025  mennessä  saatetaan  liikkua 75  miljar
dissa  dollarissa.  Näin  suuret  kustannukset  tekevät  vesikäymälähankkeet
kehitysmaille  hyvin  hankaliksi  toteuttaa.  Kun  vielä  muistetaan,  että  yksi
henkilö  tuottaa keskimäärin  3540  kg  kiinteää  ulostetta  ja  400500  litraa
virtsaa vuodessa  ja vesikäymälää käytettäessä nämä  huuhdotaan viemäri
verkkoon 15 000 litralla vettä, ei vesikäymälää voida pitää järkevänä käy
mäläratkaisuna.  Etenkin  vesipulaa  potevissa  köyhissä  maissa  potentiaali
sen  juomaveden käyttäminen ulosteiden kuljettamiseen  tuntuu ajatuksena
järjettömältä. Lisäksi yli 90 % viemärien kuljettamasta jätteestä päätyy kä
sittelemättömänä vesistöihin saastuttaen järviä, jokia ja merien rannikoita.
/2, s. 813; 24, s. 67./.
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Vesikäymälän käsitteeseen kuuluu ajatus siitä, että käymäläjäte on tarpeen
siirtää nopeasti pois eikä se ole hyödynnettävää ainesta. Kuitenkin etenkin
maissa,  joissa  ongelmina  ovat  puute  vedestä  ja  lannoitteista,  muunlaiset
käymäläratkaisut  voivat  tuoda  tervetullutta  apua  puutteellisiin  olosuhtei
siin. Käymäläjäte voidaan hyödyntää sekä maanparannus että lannoiteai
neena. Ekologisessa sanitaatiossa otetaan huomioon ihmisen ulosteiden si
sältämät resurssit ravinnon tuotantoon /2, s.12/. Ajatuksena on, että ravin
teet siirtyvät ruuasta ihmiseen ja ihmisestä takaisin maaperään ja sitä kaut
ta ruokaan. Ekosanitaatio toteuttaa ravinteiden kierrättämisen periaatetta ja
on siten kestävää kehitystä.

Yksinkertaisimmillaan  käymäläjätteen  hyödyntäminen  voidaan  toteuttaa
käymälällä, jossa käymälärakennuksen alla on kuoppa jätöksille ja kuopan
täytyttyä se peitetään ja käymälärakennus siirretään toiseen paikkaan. En
tiselle käymäläpaikalle voidaan istuttaa esimerkiksi hedelmäpuu. /4, s. 40;
2, s. 1527./. Tämäntyyppisiä yksinkertaisia kuoppakäymälämalleja löytyy
maailmalta  useita. Niissä  jätettä ei  tarvitse  jälkikäsitellä  vaan sen sisältä
mät  ravinteet  siirtyvät  aikanaan paikalle  istutettavan  puun  käyttöön.  Täl
laisia  kuoppakäymälöitä  kutsutaan  englanninkielisellä  termillä  ’arborloo’
/4, s. 41/. Kuoppakäymälät eivät sovellu paikkoihin, jotka kärsivät tulvista
tai  joissa maaperän läpäisemättömyys aiheuttaa ongelmia. Kuoppakäymä
löiden ongelmia ovat  riski pohjaveden pilaantumisesta  sekä  tautien,  mm.
keltakuumeen ja eräiden loistautien leviämisestä /2, s. 11; 15/. Tästä syys
tä erityisesti Afrikassa ja Aasiassa on tärkeää, että käymäläjätteen käsitte
ly, varastointi ja jatkokäyttö hoidetaan huolellisesti taudinaiheuttajat hävit
täen  /33,  s.  3436./.  Lisäksi  yksinkertaisen  rakenteensa  vuoksi  kuoppa
käymälät ovat alttiita kärpäsille ja hajuongelmille. /2, s. 11; 15/.

Huolimatta  puutteistaan  ja  ongelmistaan,  yksinkertaisetkin  käymälät  vä
hentävät  tautiriskiä  kun  perinteiseen  sanitaatioon  yhdistetään  kehittynyt
vedensaanti  ja hygieniatietoisuuden parantuminen. Oikein toteutetut sani
taatioratkaisut  ovat  suoraan vaikuttaneet  miljoonien  ihmisten  hengen  pe
lastumiseen  erityisesti  maaseutualueilla  Afrikassa,  Aasiassa  ja  Latinalai
sessa Amerikassa. /2, s. 11./.

8.1 Suhtautuminen käymälöihin eri kulttuureissa

Suhtautuminen kuivakäymälöihin ja ekologiseen sanitaatioon vaihtelee eri
kulttuurien  välillä.  Suhtautumiseen  voivat  vaikuttaa  uskonnolliset  perin
teet  ja  säännöt,  sosiaaliset  tottumukset  tai monet muut, esimerkiksi suku
puoleen liittyvät tekijät /45/.

Kulttuurista  riippumattomia  seikkoja  vaikuttaisivat  olevan  ihmisten  käy
mälälle asettamat odotukset. Mahdollisuus yksityisyyteen käymälässä asi
oidessa, käymälän käyttömukavuus  ja asiointitilojen  yleinen siisteys ovat
asioita,  joita hyvältä käymälältä toivotaan. Kehitysmaissa oma hyvin hoi
dettu  käymälä on  suuri  ylpeydenaihe omistajalleen,  statuksen  kohottami
nen on usein  tärkeä syy käymälän  rakentamiselle. Lisäksi kehitysmaiden
osalta  nousee  esille  käymälän  käyttäjien  tarve  turvallisille  käymälöille.
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Käymälärakennuksen kunto on oltava sellainen, ettei sen käyttäminen ole
vaarallista. Naisten pelkona on riski joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi
erityisesti kauas asutuksesta sijoitetuissa käymälöissä joissa ei ole ovea tai
sen lukitseminen ei ole mahdollista. /4, s. 99112; 39/.

Uskonto vaikuttaa  ihmisten elämään, niin myös kun kyse on suhtautumi
sesta käymälöihin. Asenteet  ihmisten ulosteita kohtaan vaihtelevat eri us
kontojen  vaikutuspiireissä,  uskonnot  ovat  merkittävällä  tavalla  muokan
neet tapoja suhtautua ihmisen jätöksiin  ja käymälän käyttöön /45/. Maail
man  valtauskonnoista  jokaisella on  käsityksensä  puhtaudesta  ja  likaisuu
desta.  Nämä  käsitykset  vaikuttavat  käymäläkulttuurin  lisäksi  mm.  ihmis
ten ruokavalioon ja veden käyttöön. Vaikka käsitykset eivät useinkaan ole
yhdenmukaisia nykyaikaisen tieteen kanssa, on niillä vahva rituaalinen  ja
uskonnollinen  merkityksensä.  Tällainen  ajattelutapa  saattaa  törmätä  yh
teen tieteellisen ajattelutavan kanssa, esimerkiksi juoksevaa vettä pidetään
eräissä  kulttuureissa  puhtaampana  kuin  kaivovettä  sillä  perusteella,  että
juokseva vesi altistuu auringon valolle. Uskomuksen mukaan juokseva ve
si on juomakelpoista, kun taas kaivovesi kelpaa ainoastaan peseytymiseen.
/45/.

Islamin  opit  määräävät  tarkoin  ulostamiseen  liittyvistä  toiminnoista.  Esi
merkiksi  pyyhkiminen  hoidetaan  aina  vasemmalla  kädellä,  oikea  käsi  on
vain  syömistä  varten.  Veden  käyttö  käymälässä  asioidessa  on  islamissa
olennaista ja huolellinen pesu asioinnin jälkeen on tärkeää. Tämä luonnol
lisesti  asettaa  vaatimuksia  suunniteltaessa  käymälätiloja  islamilaisessa
kulttuurissa. Tätä kulttuurillista ja uskonnollista taustaa vasten on ymmär
rettävää, ettei kuivakäymälän käyttö ole muslimille välttämättä luontevaa.
Lisäksi  maiden  lainsäädäntö  tai  paikallishallintojen  määräykset  saattavat
kieltää kokonaan kuivakäymälät. Islamilaisesta kulttuuristakin tosin löytyy
alueita,  joissa  kuivakäymälöitä  käytetään  yleisesti.  Arabian  niemimaalla
sijaitseva Jemen on esimerkki siitä, miten perinteinen käymäläkulttuuri on
pystynyt  säilyttämään  asemansa  vuosisatojen  ajan  islamilaisen  kulttuurin
keskelläkin. /45/. Perinteinen jemeniläinen kuivakäymälä hyödyntää maan
kuumaa ilmastoa, virtsa haihtuu ja kiinteä uloste kuivuu nopeasti. /4, s. 46
48./.

Myös  hindulaisuuden periaatteisiin  kuuluu  rituaalinomainen  puhdistautu
minen vedellä käymälässä käynnin yhteydessä. Hindulaiseen käymäläkult
tuuriin kuuluu kaikenlaisen keskustelun välttäminen ja erityisesti  jalkojen
huolellinen  peseminen  ennen  käyntiä.  Uusissa  vaatteissa  ei  käymälään
mennä.  Käymälässä käynti  päättyy  suun  huuhtomiseen  kahdeksan  kertaa
vedellä.  Niin  kummalliselta  kuin  se  kuulostaakin,  edellä  mainitut  tavat
ovat arkipäivää edelleen suurelle joukolle ihmisiä ja vaikuttavat merkittä
västi veden käyttöön paikallisella tasolla ja sitä kautta paikalliseen kuiva
käymäläkulttuuriin. Suhtautuminen kuivakäymälöihin on hindulaisuudessa
paljolti riippuvainen kasteista ja niiden perinteistä. Ihmisten ulosteiden kä
sittelemistä pidetään hindulaisuudessa alimman kastin tehtävänä, mikä tie
tysti  hankaloittaa  kuivakäymäläaatteen  eteenpäin  viemistä  hindulaisen
kulttuurin vaikutusalueella. /45/.
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Juutalaiskristillisessä perinteessä  veden käyttäminen käymälässä puhdis
tautumiseen ei ole samalla tavoin oleellinen kuin esimerkiksi islamilaisuu
dessa, vaikka monissa juutalaisten ja kristittyjen uskonnollisissa rituaaleis
sa vedellä onkin tärkeä merkitys. On jopa tulkittu vanhan testamentin oh
jeistavan jätehuollon hoidettavaksi vedettömän kompostikäymälän avulla.
/45/.

Uskonnollisten perinteiden  ja  sosiaalisten tottumusten  lisäksi suhtautumi
seen käymälöihin vaikuttaa osaltaan myös sukupuoli. Naiset vaikuttaisivat
olevan  kiinnostuneempia  käymäläasioista  etenkin  kehitysmaissa.  Tähän
varmasti  osaltaan  vaikuttaa  se,  että  naisten  rooli  kodin  hoitamisessa  on
usein suurempi kuin miesten. Näin käymälä tai sen puuttuminen vaikuttaa
naisen  elämään  konkreettisemmin  kuin  miehen.  Toisaalta  käymälän  han
kintaan monissa kehitysmaissa naisella saattaa olla hyvin vähän päätösval
taa naisten heikomman sosiaalisen aseman takia /4, s. 99112; 15/. Naisten
mielipiteiden  esille  saaminen  on  merkittävässä  asemassa  kehitysmaiden
käymälähankkeita suunniteltaessa. Nykyään usein  tilanne on se, että käy
mälät  ovat  miesten  rakentamia  ja  suunnittelemia  ja  niiden  hoidosta  huo
lehtivat naiset /15/.

Naisten  osallistuminen  myös  käymälöiden  suunnitteluun  olisi  tärkeää,
koska  naisten  ja  miesten  tarpeet  ja  toiveet  toimivan  sanitaation  suhteen
eroavat  usein  huomattavasti.  Miesten  toiveita  sanitaation  järjestämisestä
on  tutkittu hyvin  vähän,  naisten  toiveista  sitä  vastoin  löytyy  tutkimustie
toa. Naisille  tärkeitä  asioita  ovat hygieeninen käymäläympäristö, käymä
län  käytön  turvallisuus  myös  lapsille  sekä  mahdollisuus  yksityisyyteen
käymälässä käydessä. Tämänhetkinen suuntaus maailmalla on naiset huo
mioon  ottava,  pyrkimyksenä  on  huomioida  erityisesti  tyttölasten  oikeus
asianmukaiseen  sanitaatioon.  /15/.  Tätä  voidaan  pitää  oikeutettuna,  sillä
maailmanlaajuisesti tarkasteltuna selvä enemmistö käymälöiden käyttäjis
tä on naisia /45/.

8.2 Esimerkkikohteita maailmalta

Seuraavassa  on  esiteltynä  erilaisia  kuivakäymälämalleja  maailmalta.
Käymälämallit on  jaoteltu kahteen pääryhmään, kuivattavat  ja erottelevat
ekokäymälät  ja kompostoivat käymälät. Näihin kahteen ryhmään on vali
koitu erityyppisiä vedettömiä käymälöitä, osa niistä on hyvinkin yksinker
taisia,  osa  pidemmälle  kehiteltyjä.  Ryhmäjako  ei  ole  virallinen  tai  ainoa
tapa  jakaa käymälämalleja,  vaan  tätä opinnäytetyötä  varten  luonnosteltu.
Pohjana  jaottelulle  on  kuitenkin  käytetty  tähän  työhön  laadittua  luokitte
lumallia (luvussa 5.2, kuva 12) sekä ekosanitaation esimerkkiaineistoa kir
jasta ’Ecological sanitation – revised and enlarged edition’.

8.2.1 Kuivattavat ja erottelevat ekokäymälät

Jätteen kuivatukseen perustuvista käymälöistä useat pohjautuvat ns. Viet
namilaiseen  malliin  (kuva  18).  Tämä  ekologisen  sanitaation  klassiseksi
esimerkiksi  mainittu  kuivakäymälä  on  virtsan erotteleva  ja  koostuu  kah
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desta  jätekammiosta  joista  vuorotellen  toinen  on  käytössä  /4,  s.  2123./.
Vietnamilaisen  mallin  historia  johtaa  1950luvulle,  jolloin  Pohjois
Vietnamin  terveysviranomaiset  alkoivat  kampanjoida  ekokäymälöiden
puolesta. Taustana tälle oli paikallinen, vaaralliseksi havaittu tapa lannoit
taa riisipeltoja tuoreella ulosteella. Vietnamilaisen mallin esiaste oli kehi
telty  jo muutamia vuosia aiemmin Japanissa. Käymälä on rakennettu ko
konaan  maan päälle,  niin korkealle ettei kovienkaan  sateiden aikaan  vesi
nouse  jätekammioihin. Betonista, tiilistä  tai savesta muurattujen  jätekam
mioiden tilavuus on noin 0,3 m3 ja yhden kammion täyttyminen kestää 46
hengen  käytöllä  45  kuukautta.  Molempien  kammioiden  yläpuolella  on
reikä ja kyykkypaikka,  joista vain toista käytetään kammion täyttymiseen
saakka. Virtsa valuu käymälän taakse sijoitettuun astiaan käymälän lattial
la olevia pieniä avoimia kanavia pitkin. Ennen jätekammion käyttöönottoa
sen pohjalle  levitetään kuivaa maata  imemään kosteutta  ja estämään kui
vuvan  jätemassan tarttumisen kammion pohjaan kiinni. Käymälää käytet
täessä kammioon lisätään jokaisella käyntikerralla tuhkaa ulosteiden pääl
le imemään kosteutta, vähentämään hajua ja estämään kärpästen leviämis
tä ulosteissa. Kun ulostemassa täyttää kammiosta kaksi kolmasosaa, täyte
tään se loppuun kuivalla maaaineksella. Tämän jälkeen kammio suljetaan
tiiviisti  laastilla  tai  savella  ja  otetaan  toinen  kammio  käyttöön.  Toisen
kammion  täytyttyä  aiemmin  täyttynyt  tyhjennetään  ja  hajuton,  kuivunut
käymäläjäte  käytetään  lannoitukseen.  Talteen  otettua  virtsaa  käytetään
myös lannoitteena joko sellaisenaan tai tuhkan kanssa sekoitettuna kostea
na massana. /4, s.2133./.

KUVA 18 Vietnamilaisen käymälämallin rakenne. /4/.

Vietnamilaista mallia on varioitu eri puolilla maailmaa, mm. Kiinassa jos
sa  malliin on  lisätty  ilmastointiputki  ja  yksinkertainen ulosteiden ohjaus
järjestelmä  haluttuun  jätekammioon,  jolloin  molempien  jätekammioiden
päälle ei tarvitse rakentaa omaa istuinosaa vaan käymälän sisältä voidaan
ohjata ulosteet tippumaan haluttuun jätekammioon. Vastaavasti Meksikos
sa ja useissa KeskiAmerikan maissa on jo lähes 30 vuoden kokemus viet
namilaiseen  malliin  pohjautuvista  ekokäymälöistä,  jotka  ovat  toimineet
hyvin eritoten kuivilla ylänköalueilla. /4, s. 2133./.

Vietnamilainen malli suunniteltiin käytettäväksi ilman pesumahdollisuutta
käymälässä,  joten  kulttuureissa  joissa  pyyhkimisen  sijaan  peseydytään,
käymälämalliin  on  tarvinnut  kehittää  ratkaisu vesien  käsittelylle.  Intiassa
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ja Sri Lankassa kehitellyssä ja käytössä olevassa muunnelmassa (kuva 19)
virtsa ja käytetty vesi ohjataan käymälän vieressä olevaan haihdutuspetiin,
jota usein käytetään kasvatusalustana vihanneksille, hedelmille ja kukille.
Haihdutuspedin koosta riippuen siihen voidaan johtaa myös talouden har
maita  jätevesiä. Intialainen kehitysversio on hyvä esimerkki mallin toimi
vuudesta  erittäin  kostean  ilmaston  olosuhteissa.  Vastaavasti  erittäin  kuu
man ja kuivan ilmaston olosuhteissa toimiva pesumahdollisuudella varus
tettu käymälä on Lähiidässä Palestiinalaisalueilla käytössä oleva kehitys
versio. Siinä ulosteet kerätään käymälän alla olevaan matalaan muovisäi
liöön,  joka täytyttyään  vaihdetaan  toiseen. Ulostemassa  jää  täyttyneeseen
säiliöön kuivumaan seuraavaan säiliönvaihtoon saakka, jolloin se hyödyn
netään  lannoitteena.  Virtsa  ja peseytymisvedet  kerätään  erilliseen,  suljet
tuun säiliöön. /4, s. 2933./.

KUVA 19 Haihdutuspedillä varustettu kuivakäymälä. /4/.

Ruotsalainen  muunnelma  kahden  jätekammion  ekokäymälästä  on  1980
luvulla  kehitetty  virtsan  erotteleva  käymälä,  jossa  virtsa  huuhdellaan
maanalaiseen säiliöön hyvin pienellä määrällä vettä, noin desilitralla käyt
tökertaa kohden. Säiliön koko on tavallisesti 0,5 m3 käyttäjää kohden. Säi
liöstä tyhjennetty virtsan ja veden sekoitus voidaan käyttää maataloudessa
lannoitteena.  Uloste  ja  paperi kerätään  muovisiin  keräysastioihin  ja  jäte
massan kuivumista  tehostetaan sähkötoimisella  ilmanvaihdolla. Täyttynyt
jäteastia vaihdetaan tyhjään ja jätetään kuivumaan vielä puoleksi vuodek
si.  Tämän  jälkeen  kuivunut  jäte  voidaan  jatkokäsitellä  esimerkiksi  kom
postoimalla  tai  polttamalla.  Tällaisia  kuivakäymälöitä  on  lähinnä  vapaa
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ajan  asunnoilla,  mutta  myös  omakotitaloissa  ja  jopa  kerrostaloissa.  /4,  s.
4546./.

Jemeniläinen kuivattava käymälä ei perustu vietnamilaiseen malliin, vaan
on  ollut  käytössä  jemeniläisten  kaupunkien  asuinrakennuksissa  jo  satoja
vuosia.  Käymälän  toiminta  perustuu  mitä  suurimmissa  määrin  Jemenin
erittäin  kuumaan  ja  kuivaan  ilmastoon.  Perinteisissä  jemeniläisissä  kau
punkiasumuksissa  on  useita  kerroksia  ja  talot  ovat  korkeita.  Jokaisessa
kerroksessa on oma käymälänsä,  joista ulosteen  tippuvat koko talon kor
kuiseen  kuiluun.  Kuumassa  ja  kuivassa  ulostemassa  kuivuu  nopeasti  ja
kuivunut  jäte voidaan  tyhjentää kuilusta  alhaalla katutasolla olevista  luu
kuista.  Virtsa  ja  käymälässä  käynnin  yhteydessä  puhdistautumiseen  käy
tetty vesi ohjataan rakennuksen ulkopuolella olevalle viemäröintipinnalle,
jolla  ne  valuessaan  kuivuvat.  Nopean  kuivumisen  ansiosta  haju  ja  kär
päsongelmia ei ole.  Kuivunutta  jätettä käytetään  eritoten  lämmityspoltto
aineena.  Ikivanha  kuivakäymäläperinne  on  valitettavasti  Jemenissä  suur
ten kaupunkien uusissa  rakennuksissa unohdettu, kun käymäläratkaisuksi
on  usein  valittu  vesikäymälä.  Maailmanpankin  arvion  mukaan  tuhlaileva
vedenkulutus  johtaa  pääkaupunki  Sana’an  vesivarojen  loppumiseen  vuo
teen 2010 mennessä. /4, s. 4648./.

Jemeniläisen  mallin  nykyaikaistettu  versio  otettiin  käyttöön  Ruotsissa
1998,  kun  Tukholmalaista  vanhainkotia  rakennettaessa  päädyttiin  kuiva
käymäläratkaisuun. Monikerroksisessa talossa käymälöistä  jäte tippuu Je
meniläisen  mallin  tavoin  pohjakerrokseen  saakka.  Pohjakerroksessa  tätä
varten  on  vaihdettavat  muoviset  jätesäiliöt.  Ruotsin  ilmastoolosuhteista
johtuen  virtsan  haihduttamista  ei  voida  järjestää  kuten  Lähiidässä,  joten
virtsa kerätään erilliseen säiliöön. Ruotsin kokemusten perusteella on vas
taavanlaisia  käymälöitä  ryhdytty  rakentamaan  Kiinaan,  jossa  vuosina
20042006 on saatu noin 2 000  talouteen kuivattava  ja  virtsan erotteleva
ekokäymälä. /4, s. 4849./. Samanlaisia ratkaisuja on kehitelty myös Sak
sassa  ja  Tanskassa.  Saksa  ja  Tanska  ovat  muutenkin  Ruotsin  ohella  Eu
roopan kärkimaita kuivakäymäläkehityksessä. Saksassa on mm. rakennet
tu kuivakäymälöin varustettuja kerrostaloja.

8.2.2 Kompostoivat käymälät

Nykyään  kompostikäymälöinä  tunnettujen  kuivakäymälöiden  historiaan
kuuluu  olennaisesti  Ruotsi,  jossa  1940luvulla  kehitettiin  Clivus
kompostikäymälä.  Tämä  yksilokeroinen  virtsan,  ulosteet  ja  taloudessa
syntyvät  biojätteet  kompostoiva  käymälä  on  tuotannossa  edelleen  melko
laajalla mallivalikoimalla. Clivuksen jälkeen markkinoille on tullut vuosi
kymmenten  kuluessa  suuri  määrä  erilaisia  versioita  kompostoivasta  käy
mälästä.  Kompostikäymälät  ovat  sittemmin  levinneet  ympäri  maailmaa
PohjoisAmerikkaa ja Australiaa myöden. /4, s. 3435./.

Clivuksessa, kuten muissakin kompostikäymälöissä, prosessin toimimisen
kannalta toimiva ilmanvaihto on tärkeää. Clivuksen jätetilaan voidaan lait
taa kompostoitumaan käymäläjätteen  lisäksi keittiön biojätteet  ja  esimer
kiksi  puutarhasta  leikattu  nurmikko  sekä  kuolleet  kasvinosat.  Käymälän
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jätetilan pohja on vinosti  laskeva, millä pyritään saamaan  jäte  liukumaan
hitaasti jätetilan yläosasta alaosaan, jonne jäte varastoituu ja josta se myö
hemmin  tyhjennetään.  Kompostointiprosessin  aikana  jätteen  tilavuus pie
nentyy  alle  kymmenesosaan  alkuperäisestä.  Clivuksen  käyttöönoton  jäl
keen  ensimmäinen  tyhjennys  suoritetaan  vasta  usean  vuoden  käytön  jäl
keen.  Ensimmäisen  tyhjennyksen  jälkeen  kompostimultaa  tyhjennetään
kerran  vuodessa.  Käyttäjää kohden  kompostimultaa  syntyy  vuodessa 10
30 litraa. Käyttäjien maksimimäärään vaikuttavat useat tekijät, kuten läm
pötila,  kosteus,  jätteen  määrä  ja  laatu,  virtsan  määrä  suhteessa  ulosteen
määrään sekä jätetilan koko. Clivuksen klassista perusmallia ympärivuoti
sesti käytettäessä käyttäjiä voi olla 810. /4, s. 3435./.

Oikein asennettuna ja huollettuna Clivuskompostikäymälä on melko huo
leton käyttää. Clivukselle ominaisia ongelmia ovat nesteiden kerääntymi
nen jätetilan alaosaan,  jossa  jo kompostoitunut  jäte sijaitsee sekä kiinteän
jätteen  kiinnijääminen  jätetilan  vinon  pohjaluiskan  puoleen  väliin  siten,
etteivät jätteet kulkeudu lainkaan jätetilan pohjalle. Nesteiden kerääntymi
sessä niiden  mukana  siirtyy  taudinaiheuttajia  tuoreista ulosteista  jo kom
postoituneeseen massaan,  jolloin kompostimulta saastuu eikä se ole käyt
tökelpoista  maanparannusaineeksi.  Tämä  ongelma  on  helpointa  välttää
asentamalla käymälään virtsan erottavan istuinosan. /4, s. 3435./.

Pohjoismaat ovat olleet vahvasti esillä kompostikäymälöiden kehitystyös
sä.  Norjalainen  Carouselmalli  on  nimensä  mukaisesti  toiminnaltaan  ka
rusellimainen,  se on  muodoltaan sylinteri  joka on sisäpuolelta  jaettu nel
jään lokeroon joista yksi kerrallaan on käytössä. Kun lokero täyttyy, käy
mälärakennuksen alla olevaa sylinteriä voidaan pyöräyttää eteenpäin siten,
että tyhjä  lokero liikkuu  istuinosan alle. Täyttynyt  lokerollinen  jätettä  jää
kompostoitumaan, kunnes kaikki lokerot ovat täynnä. Tämän jälkeen aina
sylinterin pyörityksen yhteydessä pisimpään kompostoitumassa ollut loke
ro  tyhjennetään.  Suotoneste  valuu  jätelokeroiden  alla  olevaan  säiliöön.
Clivuksen  tavoin  myös  Carousel  on  ollut  suunnittelun  lähtökohtana  mo
nelle muulle kompostikäymälälle. /4, s. 3436./.

Aasialainen  esimerkkiversio  kompostoivasta  käymälästä  on  läntisen  Hi
malajan alueelta Intiasta 3 500 metrin korkeudelta merenpinnasta. Alueen
asuinrakennukset ovat perinteisesti kaksikerroksisia ja käymälä on sijoitet
tu ylempään kerrokseen. Erittäin kuiva ilma mahdollistaa sisälle sijoitetun
käymälän  ilman  virtsan erottelua.  Käymälähuoneen  lattia on  vuorattu pi
halta  sisään  tuodulla  maaaineksella.  Lattiassa  on  aukko,  josta on  yhteys
maan  tasalla  olevaan  jätehuoneeseen.  Käymälähuoneessa  tarpeet  tehdään
lattialla  olevalle  maapeitteelle  jonka  jälkeen  maaaines,  siihen  imeytynyt
virtsa  ja  ulosteet  työnnetään  lattiaaukosta  alas.  Keittiössä  syntyvä  tuhka
hävitetään  myös  aukon  kautta.  Maapeitteen  kuluessa  lattialta  lisää  maata
kannetaan sisään. Pitkän,  syyskuusta  toukokuuhun kestävän talven ajaksi
käymälähuoneen  nurkkiin  varastoidaan  tarvittava  määrä  maata. Hajonnut
jäte  poistetaan keväisin  ja  syksyisin  levitettäväksi pelloille. Käymälä  toi
mii  hyvin  ja  on  hajuton,  kun  riittävä  määrä  maata  pudotetaan  lattia
aukosta päivittäin. Vastaavanlaisia käymälöitä on ollut alueella käytössä jo
satoja vuosia, mutta viime vuosina ongelmia on ilmennyt tiheämmin asu
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tetuilla  alueilla,  joilla  käymälähuoneeseen  tarvittavaa  pintamaata  ei  ole
kaan ollut saatavilla jokaisen talouden käyttöön. /4, s. 3940./.

Aiemmin mainittu ’arborloo’ on yksi monista ns. matalakuoppakäymälöis
tä. Tällaisia  käymälöitä  on  suosittu  erityisesti  Afrikassa.  ’Arborloo’  (ku
vassa 20) on kehitetty perinteisestä kuoppakäymälästä Zimbabwessa ja on
tarkoitettu käytettäväksi  lämpimän ilmaston maissa. Myös ’arborloo’ voi
daan  laskea  kompostoiviin  käymälöihin,  käymäläjätteiden  kompostoitu
minen  tapahtuu  kuopassa,  johon  ulosteiden  sekaan  lisätään  seosaineena
puutuhkaa,  lehtiä ja pintamaata noin 50 %. Kun kuoppa on täyttynyt, sen
ympärillä ollut käymälärakennus siirretään seuraavalle kuopalle  ja  täytty
nyt  kuoppa  suljetaan  maapeitteellä.  Tämän  jälkeen  kevyesti  kasteltuun
maahan istutetaan puun taimi. Kasvaessaan puun juuret aikanaan ulottuvat
pintamaan alla olevaan käymäläjätteeseen, joka siihen mennessä on muut
tunut  ravinnerikkaaksi kasvualustaksi  puulle.  Yhden  kuopan  täyttyminen
kestää puolesta vuodesta vuoteen,  joten vuosien kuluessa paikalle kasvaa
hedelmätarha tai pieni metsikkö. /4, s. 4143; 2, s. 1528./.

KUVA 20 Esimerkki arborloosta. /4/.

9 MALLIKOHTEET

Yleisökäyttöön  soveltuvien  kompostoivien  kuivakäymälöiden  mallikoh
teiden kartoitus, valinta ja suunnittelu tehtiin osana Vanajaveden reitin ke
hittämishanketta.

9.1 Valintaprosessin tausta

Vanajaveden  reitti  kuuluu  Kokemäenjoen  vesistöalueeseen.  Reitin  valu
maalue (kuva 21) on noin 2 740 km2 ja ulottuu kymmenen kunnan alueel
le Kanta ja PäijätHämeessä. Valumaalue sijoittuu Hattulan, Hausjärven,
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Hämeenkosken, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kalvolan, Kärkölän, Lammin,
Lopen ja Rengon kuntiin. Reitti alkaa Lammin ja Padasjoen rajan lähetty
viltä Pääjärven valumaalueelta. Pääjärvestä reitti kulkee Teuronjoen, Puu
joen, Kernaalanjärven ja Hiidenjoen kautta Vanajaveteen,  josta vedet vir
taavat  Lepaanvirran  kautta  Vanajanselkään. Vanajaveden  reitin  jokien  ja
järvien  tila  on  vaihteleva,  monet  reitin  järvistä  on  vielä  erinomaisessa
kunnossa,  mutta  reitin  keskeinen  osa  Pääjärvestä  Vanajanselälle  on  vain
välttävässä  tai  tyydyttävässä  kunnossa.  Korkeiden  ravinnepitoisuuksien
aiheuttama rehevöityminen näkyy muun muassa vesikasvillisuuden lisään
tymisenä, rantakivien limoittumisena ja sinileväkukintoina.

KUVA 21 Vanajaveden reitin valumaalue. Kuva: Hämeen ympäristökeskus.

Vanajaveden reitin kehittämishanke (Vareke) on vuonna 2005 käynnisty
nyt kaksivuotinen EUprojekti, jonka toteuttaja on Hämeen ympäristökes
kus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 313 000€, josta kuntien rahoitusosuus
on 34 %, Euroopan aluekehitysrahaston 30 % ja valtion kansallinen rahoi
tusosuus  36  %.  Kehittämishanke  painottuu  vesiensuojelua  edistäviin  toi
miin, tarkoituksena on suunnata voimavaroja reitin tilan kannalta olennai
siin toimenpiteisiin ja lisätä valumaalueen toimijoiden yhteistyötä. Hank
keen  tavoitteita  ovat  vesien  tilan  huononemisen  estäminen,  vesiluonnon
ekologisen  toimivuuden  ja  monimuotoisuuden  turvaaminen,  vesistöjen
moninaiskäytön  ja  toimintojen  kehittäminen  sekä  kehittämisedellytysten
luominen  esimerkiksi  kalataloudelle  ja  virkistyskäytölle.  Hankkeessa  to
teutetaan  muun  muassa  pienimuotoisia  vesistönkunnostuksia,  edistetään
vesiensuojelua ja vesistömatkailua sekä tehdään virkistyskäyttöä edistäviä
toimenpiteitä.
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Vanajaveden reitin kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on estää vesien
tilan huononemista  ja  turvata vesiluonnon ekologinen toimivuus  ja moni
muotoisuus. Tähän  tavoitteeseen  liittyy  myös  hankkeen pyrkimys edistää
kompostoivien kuivakäymälöiden käyttöä. Hanketta suunniteltaessa halut
tiin  kohdentaa  huomio  nimenomaan  kuivien  yleisökäymälöiden  käytön
edistämiseen. Kesän 2006 aikana kartoitettiin hankealueella yleisessä vir
kistyskäytössä olevia kohteita,  joihin kompostikäymälä soveltuisi. Kartoi
tuksessa pyydettiin  ehdotuksia  kompostoivan  yleisökäymälän  sijoituspai
kaksi usealta eri taholta. Yhteydessä oltiin muun muassa hankealueen kun
tiin,  seurakuntiin,  leirikeskuksiin  ja ulkoilu  ja  virkistysalueisiin  sekä eri
tyyppisiin yksittäisiin tahoihin. Koko Vanajaveden reitin kehittämishank
keen  budjetista  kompostikäymälöiden  hankkimiseen  oli  varattu  noin
4000€. Hankkeessa suunnitellun kustannusarvion mukaan yhden käymälä
laitteen  hinta  olisi  noin  500€,  joten  budjetoidulla  osuudella  voitaisiin
hankkia 8 käymälälaitetta.

9.2 Valitut kohteet

Hankkeen kohteiksi valikoitui lopulta neljä toiminnaltaan erilaista kohdet
ta,  joihin päätettiin  hankkia  yhteensä seitsemän kompostikäymälää. Koh
teiden valintaa varten määriteltiin valintakriteerit, joiden pohjalta arvioitiin
kunkin yleisökohteen sopivuutta hankkeessa toteutettavaksi. Valinnan kri
teereistä ensimmäinen oli toteutettavan yleisökohteen sijainti Vanajaveden
reitin kehittämishankkeen alueelle. Kohde piti olla luokiteltavissa yleiseen
virkistyskäyttöön tarkoitetuksi ja sen tuli olla paikallisesti merkittävä ylei
sökohde.  Lisäksi  edellytettiin  tarpeeksi  suurta  käyttäjämäärää,  tosin  mi
tään  tarkkoja  rajoja  ei  asetettu,  vaan  riittävä  käyttäjämäärä  arvioitiin  ta
pauskohtaisesti. Ehdottomana edellytyksenä oli käymälän ylläpidon järjes
tyminen  sekä  vastaanottajan  mahdollisuus  osallistua  mallikohteen  toteut
tamiseen käymälärakennuksen ja käymälälaitteen asennustöiden osalta.

Positiivisena lisänä kohdevalinnoissa huomioitiin käymälän vastaanottajan
innokkuus  ja  omaaloitteisuus  hanketta  kohtaan.  Kohteiden  valitsemisen
jälkeen lähetettiin marraskuussa 2006 tarjouspyyntö viidelle kompostoivi
en  käymälöiden  myyjälle  ja  valmistajalle.  Käymälöiden  toimituksen  on
tarkoitus tapahtua kevään 2007 aikana.

9.2.1 Ulkoilualue Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa  sijaitseva  Aulangon  ulkoilualue  on  yksi  Hämeenlinnan
vilkkaimmista  turistikohteista.  Alueella on  kävijämäärälaskuri,  ja  vuotui
nen kävijämäärä on noin 100 000 kävijää. Toteutettavaksi kohteeksi vali
koituivat alueelta  tekosaaret,  joilla on  muun  muassa  laavu  ja kotia. Koh
teessa ei ole aiemmin ollut käymälää, eikä käymäläksi sopivaa rakennusta
siten ollut valmiina.  Alueella on kävijöitä  ympärivuotisesti,  mutta enem
män kesällä. Toteutettavan käymälän käyttö tulee  todennäköisesti painot
tumaan suurimmaksi osaksi kesään. Käymälälaitteeksi valittiin Raita Envi
ronmentin  EV  200,  joita  kohteeseen  päätettiin  hankkia  kaksi.  Käymälöi
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den asennuksesta  ja  ylläpidosta huolehtii Hämeenlinnan kaupungin  luon
nonhoitotoimisto.

9.2.2 Uimaranta Lopella

Lopen  kunnasta  hankkeelle  löytyi  sopiva  uimarantakohde.  Kirkonkylän
uimaranta sijaitsee Loppijärven rannalla, ja sen yhteydessä on myös vene
satama. Rannalla on lisäksi urheilukäyttöä, alueella on muun muassa len
topallokenttä. Uimarannalla on kaksi käymälärakennusta,  joissa kummas
sakin on  kaksi  käymälää.  Käymälät  ovat  jätesäiliöiden  osalta  huonokun
toisia, jätesäiliöinä toimineet vanhat peltitynnyrit ovat ruostuneet puhki ja
suotoneste pääsee valumaan niistä käymälän taakse suoraan maahan.  Ra
kennukset  ovat  kuitenkin  käyttökuntoisia,  ja  pienellä  remontilla  korjatta
vissa  hyvin  tarkoitukseen  sopiviksi  yleisökäymälöiksi.  Kohteen  kävijä
määrä vaihtelee suuresti, tyypillisenä uimarantakohteena käytön vaihtelua
määräävät pitkälti sääolot. Käymälät ovat käytössä ympäri vuoden, mutta
talvikäyttö on vähäistä. Talvella käymälöitä  käyttävät  lähinnä  hiihtäjät  ja
pilkkijät. Kesäisin uimarannalla on kävijöitä arviolta 40100 päivässä,  jo
ten silloin käymälöidenkin käyttö on vilkkaampaa. Käymälälaitteita koh
teeseen  päädyttiin  hankkimaan  kaksi,  laitemalliksi  valittiin  Raita  Envi
ronmentin  EV  200.  Käymälöiden  asennuksesta  ja  ylläpidosta  huolehtii
Lopen kunnan tekninen toimi.

9.2.3 Moottoriurheilurata Hausjärvellä

Hieman  erilainen  yleisökohde  on  Hausjärven  kunnassa  sijaitseva  Karhin
motocrossrata. Rata on käytössä ympäri vuoden, sulan maan aikaan radal
la ajetaan motocrosspyörillä ja talvella lumitilanteen salliessa moottorikel
koilla. Radan käyttäjiä on talvella vähemmän, kesällä arviolta 100 kävijää
viikossa. Kohteessa ei aiemmin ole ollut käymälää, mutta radan käyttäjät
kokevat  mahdollisuuden käymälän  käyttöön  tarpeelliseksi.  Koska  radalla
vietetään kerrallaan aikaa useita tunteja, vaikuttaa käymälän hankkiminen
järkevältä. Radalla on vanha varastokontti, joka melko helposti olisi muu
tettavissa käymälärakennukseksi. Tilava varastokontti sopii kyseisen koh
teen käymälätilaksi hyvin,  sillä  motocrossissa käytettävien  suojavarustei
den  kanssa käymälässä  käydessä  tilantarve on  tavallista  suurempi.  Myös
kokonaan uuden käymälätilan rakentaminen on mahdollista. Hanke päätti
osallistua kohteessa yhden käymälälaitteen hankintaan. Käymälälaitteeksi
valittiin L&T Ekomatic. Käymälän asennustyöt on tarkoitus tehdä touko
kuussa 2007. Asennuksesta  ja  ylläpidosta vastaa Riihimäen moottoripyö
räkerho Kahvakopla ry.

9.2.4 Virkistysalue Kalvolassa

Viimeiseksi hankkeessa toteutettavaksi yleisökäymäläkohteeksi valikoitui
Kalvolan kunnassa sijaitseva Lepaanrannan virkistysalue ja sen yhteydes
sä oleva uimaranta. Kohde on ympärivuotisessa käytössä, käyttö kuitenkin
painottuu kesään. Alueella järjestetään muun muassa leirejä ja retkiä. Koh
teen  kävijämäärä  on  arviolta  4080  kävijää  päivässä,  kävijämäärään  vai
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kuttavat paljolti  sääolot,  erityisesti uimarannan käyttäjien osalta. Lepaan
rantaan päätettiin hankkia kaksi käymälälaitetta, ne sijoitetaan jo olemassa
olevaan käymälärakennukseen. Käymälälaitevalinnassa päädyttiin kahteen
Biolanin kompostikäymälään,  jotka on  tarkoitus  asentaa kevään 2007  ai
kana. Käymälöiden asennuksesta ja ylläpidosta vastaa Kalvolan kunnan ti
lahallinta.

9.3 Käymälälaitteiden soveltuvuus mallikohteisiin

Edellä  esiteltyjä  mallikohteita  vastaaviin kohteisiin  hyvin  soveltuvia kui
vakäymälämalleja ovat mallit,  joissa ylimääräinen suotoneste saadaan ke
rättyä erilliseen umpisäiliöön ja  joiden jätesäiliön kapasiteetti on riittävän
suuri. Yleisökäymälöiden kohdalla jätesäiliön tarpeeksi suuri koko on tär
keää,  liian  suurta  jätetilaa  ei periaatteessa voi  ollakaan,  mutta  liian  pieni
jätesäiliö  voi  aiheuttaa  käymälän  toiminnalle  paljon  harmia.  Jos  kohteen
kävijämäärät ovat suuria, on tärkeää, että jätesäiliöiden tyhjennys on mah
dollista tehdä koneellisesti. Käymälöiden hoitoa tehostaa myös jätesäiliöi
den varustaminen pyörillä siirtelyn helpottamiseksi.

Aulangon ulkoilualueen  tyyppisissä suurten kävijämäärien kohteissa kan
nattaa  huomioida  myös  ulkomaalaiset  vierailijat.  Erityisesti  Venäjän  ja
Aasian  käymäläkulttuuri  ja  tottumukset  poikkeavat  suomalaisesta  siinä
määrin,  että  käymälöiden  suunnittelussa  turistien  suosimiin  kohteisiin  ne
kannattaa huomioida. Käymäläkulttuuri, jossa käymälässä ei ole totuttu is
tumaan vaan kyykkimään reiän yllä, aiheuttaa ongelmia lähinnä käymälän
siisteydelle  ja hygienialle. Jos kyykkykäymälöihin tottuneiden vierailijoi
den  määrä  on  suuri,  on  todennäköisesti  helpompi  ratkaisu  toteuttaa  koh
teeseen  vaihtoehtoisia  käymäläratkaisuja  kuin  yrittää  opastaa  tottumatto
mat kävijät käyttämään suomalaistyylistä kuivakäymälää.

Edellä  olleisiin  mallikohteisiin  huonosti  soveltuvia  käymälälaitteita  ovat
mm.  rumpukompostikäymälät  ja  pienisäiliölliset  kompostikäymälät  liian
vähäisen kapasiteetin  takia  sekä  rumpukompostikäymälän kohdalla  myös
yleisökäymälälle soveltumattoman tekniikan takia. Huonosti yleisökohtei
siin  soveltuvia  kuivakäymälämalleja  ovat  myös  haihduttavat,  pakastavat,
polttavat ja paketoivat käymälät. Myöskään kemialliset käymälät eivät so
vi  mallikohteisiin  tai niitä  vastaaviin kohteisiin. Yleisesti ottaen huonosti
vastaaviin mallikohteisiin soveltuvia käymälöitä ovat mallit, joiden käyttö
vaatii ohjeistusta eli on hankalaa ensimmäistä kertaa käymälämallia käyt
tävälle. Hyvin yleisökäyttöön soveltuva käymälälaite on toiminnaltaan yk
sinkertainen  ja  toimintavarma  sekä  helppohoitoinen.  Tällaisia  käymälä
malleja  ovat  mm.  suurisäiliölliset  kompostikäymälät  ja  monilokerolliset
kompostikäymälät. Vanajaveden reitin kehittämishankkeen mallikohteisiin
valitut kompostikäymälät ovat arvioituihin käyttäjämääriin nähden kapasi
teetiltään  riittäviä  ja  vastaavanlaisissa  kohteita  on  toteutettu  samoin  käy
mälälaitevalinnoin.
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9.4 Mallikohteiden hoito

Vanajaveden  reitin  kehittämishankkeessa  toteutettavien  kuivien  yleisö
käymälöiden  mallikohteiden  hoito  jää  jatkossa käymälän  vastaanottavien
tahojen vastuulle. Kohteiden valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että
kaikissa  kohteissa  käymälöiden  ylläpito  järjestetään  siten,  ettei  käymälä
jää  hoitamattomaksi.  Neljästä  kohteesta  kolmen  hoito  on  kaupungin  tai
kunnan  vastuulla  ja  yhden  kohteen  hoidosta  vastaa  moottoriurheiluseura.
Kuntien  kohdalla  käymälöiden  hoito  voidaan  järjestää  helposti  kunnan
omien  työntekijöiden  toimesta. Urheiluseuran osalta  vastuu  lienee  miele
kästä  jakaa  sopivan  kokoiseksi  katsotulle  ryhmälle,  jotta  käymälän  sään
nöllinen hoito ei unohtuisi.

10 YHTEENVETO

Keskustelua  kompostikäymälöistä  ja  muista  kuivista  käymälöistä  hanka
loittaa yhtenäisen  luokittelun puute. Yhtenäinen  luokittelu  ja alan termis
tön  yhtenäistäminen selkeyttäisi kaikkien kuivakäymälöiden kanssa  teke
misissä olevien toimintaa. Tämän opinnäytetyön lähtökohtana ei ollut laa
tia  uutta  luokittelua  kuivakäymälöistä,  mutta  sellainen  työtä  kirjoittaessa
kuitenkin syntyi. Luvussa 5.2 esitelty  luokittelumalli kehittyi  tämän  työn
tueksi ja on tarkoituksella laadittu karkeaksi ja yksinkertaistetuksi kuivien
käymälöiden  luokitteluksi.  Työn  edetessä  tuntui  perustellulta  luokitella
käymälät ensisijaisesti sen mukaan, miten käymäläjätteet käymälöissä tu
levat  käsitellyiksi.  Käymälöitä  voidaan  jaotella  muillakin  tavoin,  esimer
kiksi  sisäkäymäläulkokäymälä  jaolla  tai  jätesäiliön  koon  mukaan.  Kui
tenkin  ajatellen  ekologisen  sanitaation  tavoitetta  ravinteiden  kierrättämi
sestä käymälämallien luokittelu käymäläjätteen käsittelytapaan pohjautuen
on järkevä vaihtoehto.

Kompostikäymälät  soveltuvat  monenlaisiin  kohteisiin.  Ne  ovat  toimivia
ratkaisuja  myös  yleisökäytössä  oleville  kiinteistöille.  Monissa  yleisökoh
teissa  kompostoiva  kuivakäymälä  on  sekä  kustannusten  että  ympäristön
kannalta  järkevin tapa  järjestää käymäläjätteiden käsittely. Kun käymälä
jätteet  kompostoidaan  paikan  päällä,  saadaan  jätemäärä  pienenemään
huomattavasti  alkuperäisestä  määrästä.  Käymäläjätteen  käsittelykustan
nukset  pysyvät  kompostikäymälässä  pieninä,  eikä  kuluja  jätteen  kuljetta
misesta  tule,  jos  kompostoitu  käymäläjäte  pystytään  hyödyntämään koh
teessa maanparannusaineena.

Käymälätyyppi  tulee  aina  valita  yleisökohteen  mukaan.  Kuivakäymälää
suunniteltaessa on  ensisijaisesti  paneuduttava  sen  huollettavuuteen,  help
pohoitoisuuteen,  toimivuuteen  ja  kapasiteettiin  käymälän  tulevakin  käyt
tömäärä  huomioiden.  Etenkin  yleisökäymälän  käyttömäärän  huomioimi
nen  on  tärkeää,  sillä  kapasiteetiltaan  liian  pieni  kuivakäymälä  aiheuttaa
helposti vain ongelmia. Näiden perusperiaatteiden pohjalta nykyisin ylei
sökäymälöiden  suunnittelu  pääasiassa  tapahtuu.  Vasta  edellä  mainittujen
perusasioiden  jälkeen  suunnittelussa  tulevat  käymälän  sijoittelu  ja  ulkoi
nen  tyylikkyys.  Visuaalisilla  seikoilla  on  merkitystä,  mutta  niiden  osalta
yleisökäymälän  ylläpitäjä  saa palautetta  vain  harvoin. Sitä  vastoin  toimi
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vuuden pettäessä käyttäjiltä saa palautetta herkästi. Yleisökäymälän valin
nassa tulee myös huomioida, että valittavan käymälämallin on oltava riit
tävän yksinkertainen käyttää. Ongelmia on tiedossa, jos käymälässä asioi
va  lukee käymälän käyttöohjetta pöntöllä  istuessaan. Mikäli käymälälaite
on  esimerkiksi  virtsan  erotteleva,  on  ohjeistuksen  oltava  sellainen,  että
käyttäjät  osaavat  asioida  käymälässä  oikein.  Selkeät  ohjeet  käyttäjille  ja
säännöllinen  huolto  käymälälle  ovat  avainasemassa  toimivassa  yleisö
käymälässä.  Yleisökäymälän  ylläpidon  merkitys  on  käymälän  toimivuu
den kannalta olennaista, käymälöistä vastaavien tahojen onkin syytä muis
taa, ettei käymälä pysy käyttökuntoisena ilman hoitoa.

Yleisökäymälä  eroaa yksityisestä käymälästä usein  merkittävästi kuormi
tusvaihtelujen osalta. Monissa kompostoivissa yleisökäymälöissä kuormi
tuksen vaihtelut voivat olla huomattavan suuria. Erityisesti ongelmia voi
vat  aiheuttaa  suuret  nestemäärät.  Kompostoivassa  käymälässä  suurin  osa
nesteistä haihtuu kompostoitumisprosessissa ja  ilmastoinnin avulla, mutta
kuormitushuippujen jälkeen suotonesteiden määrä saattaa kohota liiallises
ti. Tämän takia yleisökäymälöissä tulisi varautua ylimääräisen nesteen ke
räämiseen. Hyvä vaihtoehto yleisökäymälän toteutuksessa on vaihtoastial
linen  käymälämalli.  Tällöin  käymäläjätemassa  voidaan  jättää  jäteastian
vaihdon jälkeen täyttyneeseen astiaan jälkikompostoitumaan.

Ravinteiden kierrättäminen käymäläjätteet kompostoimalla takaisin ravin
nontuotantoon  on  ekologisen  sanitaation  perusajatus.  Nykyinen  lainsää
däntö asettaa kuitenkin melko raskaita vaatimuksia  ihmisperäisen käymä
läjätteen hyödyntämiselle. Muun muassa heinäkuussa 2006 voimaan tullut
lannoitevalmistelaki (539/2006) hankaloittaa ravinteiden kiertoon saamista
rajoittamalla  kompostoidun  käymäläjätteen  käyttämistä  muualla  kuin
kompostoijan  omalla  tontilla.  Tulevaisuudessa  ihmisperäisen  käymäläjät
teen hyödyntäminen pitäisi ottaa myös lakien säätämisessä paremmin huo
mioon  nimenomaan  mahdollisuutena.  Ravinteiden  kiertoon  saaminen  on
tärkeää sekä ympäristön että ravinnontuotannon kannalta,  mutta yhtä tär
keää on  muistaa,  että vain  huolellisesti kompostoitu käymäläjäte voidaan
palauttaa turvallisesti kiertoon.

Tämän  opinnäytetyön  suunnitteluvaiheessa  keväällä  2006  tarkoitus  oli
saada opinnäytteeseen toteutunutta suurempi osuus Vanajaveden reitin ke
hittämishankkeen yleisökompostikäymälöiden suunnittelusta, valinnasta ja
toteutuksesta.  Ajatuksena  oli  suunnitella  valittaviin  kohteisiin  mahdolli
sesti  käymälärakennus  ja  osallistua  käymälälaitteiden  valintaan  ja  asen
nustöiden suunnitteluun. Valintaprosessi osoittautuikin kuitenkin oletettua
paljon  hitaammaksi,  suurena  syynä  tähän oli  työn  ajoittuminen  kesäkau
delle,  jolloin  monet  yleisökohteista  vastaavat  tahot olivat  lomalla  tai  toi
mivat muuten vajaalla  teholla. Mallikohteiden kartoittaminen oli siis osin
tästä  syystä  hidasta,  eikä  lopullisia  päätöksiä  kohteiden  valinnasta  saatu
vielä  kesän  2006  aikana  tehdyksi,  vaan  kohteet  valittiin  lopulta  syksyllä
2006.  Kesän  aikana  Hämeen  ympäristökeskuksessa  tehty  mallikohde  ja
käymälälaitekartoitus  antoi  kuitenkin  paljon  lisätietoa  ja  hyvän  pohjan
opinnäytetyön kirjoittamiselle.
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Kuivakäymäläkartoituksen  toteutus  projektissa  olisi  voinut  sopia  parem
min alkukeväälle 2006, jolloin käymälöiden sijoituspaikat olisi saatu valit
tua  jo alkukesällä  ja  käymälälaitteiden  valinta  ja  asennus olisi  tullut  teh
dyksi kesällä. Mallikohteiden toteuttamisen ja valitsemisen osalta tilannet
ta  olisi  helpottanut,  jos  hankkeen  kuivakäymäläosiota  olisi  suunniteltu
enemmän  jo  ennen  projektin  aloittamista.  Tällöin  olisi  voitu  paremmin
määritellä  tavoitteet  mallikohteiden  kartoittamiselle  ja  selvittää,  kuinka
kompostikäymälöiden käyttöönottoa hankkeen puitteissa edistetään.

Kuivakäymälät ovat keskeinen osa kestävää kehitystä. Kuivakäymälöiden
edut nousevat esiin erityisesti silloin, kun vettä on käytettävissä vähän tai
kun viemäröinti on kallista tai mahdotonta järjestää. Tarvetta kuivakäymä
löille on, sillä suurin osa maailman ihmisistä asuu viemäriverkkojen ulko
puolella.  Tältä  pohjalta  kuivakäymäläteknologia  on  tulevaisuuden  ala  ja
kuivakäymälöillä on mahdollisuuksia kehittyä myös uudeksi suomalaisek
si vientituotteeksi.
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