Käymäläseura Huussi ry on 2002 perustettu
sitoutumaton kansalaisjärjestö. Kotipaikka on
Tampere ja jäseniä on noin 400. Yhdistys jakaa
tietoa vedettömistä käymälöistä ja niiden
merkityksestä pohja- ja pintavesien suojelussa,
ympäristöterveyden
edistämisessä
sekä
asianmukaisista lannoituskäytännöistä.

1. Ilmanvaihto: Käymälän ilmastointiputki
johdetaan katolle mahdollisimman suorana ja
kylmien tilojen läpiviennit eristetään. Puhallin
varmistaa ilman poistumisen käymälästä
kaikissa sääolosuhteissa.

2. Imuri
3. Kanavapuhallin vaihtoehtona imurille
4. Puhallin käymälälaitteessa

Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen!
Käymäläseura Huussi ry
Kauppakatu 11 C, 2.krs,
33200 Tampere
050 301 2539
www.huussi.net
pirkanmaa@huussi.net

Paras tapa ratkaista suurin osa jätevesien
aiheuttamista ongelmista on valita kuiva- tai
vähävetinen käymälä ja käsitellä käymälätuotokset
lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi omalla
kiinteistöllä. Näin vaikeasti puhdistettavaa
ulostetta ja virtsaa sisältävää ns. mustaa jätevettä
ei synny ja puhdistettavaksi jäävät vain harmaat
eli pesuvedet.
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Opas on koottu hankkeen asiantuntijaryhmän
johdolla. Lämpimät kiitokset kaikille työskentelyyn
osallistuneille!
Huussi muuttaa sisälle 2011,
Engström Pia, Kiukas Raini ja Paavola Minna
Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely,
Käymäläseura Huussi ry
Sarjakuva: Seppo Leinonen
Piirros: Lari Soini
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5. Kompostori: Ainoastaan suurisäiliöllisissä tai
7. Suotoneste: Ulostemassan läpi suotautunut
vaihtosäiliöllisissä laitteissa käymäläjäte ehtii
virtsa, joka sisältää ulostebakteereja ja
kompostoitumaan, mutta yleensä laitteesta
taudinaiheuttajia. Suotonestettä täytyy
tyhjennettyä kiinteää käymäläjätettä (uloste,
vanhentaa vuoden ajan ennen käyttöä
paperi, kuivike) täytyy jälkikompostoida.
lannoitteena, kompostiin lisätään sellaisenaan.
Kompostorin täytyy olla tiivispohjainen ja
8. Eroteltu virtsa: Istuinosassa virtsa ja uloste
katettu. Suojaetäisyydet naapurin tontin rajaan,
johdetaan omiin säiliöihin. Puhdasta virtsaa
kaivoihin ja vesistöön tulee huomioida.
voidaan käyttää lannoitteena sellaisenaan tai
6. Pesuvedet
laimennettuna.

Käymäläseura Huussi ry.:n visio
Sanitaatio kaikkialla toteutetaan ekologisesti,
sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti
kestävästi ja ravinnekierto toteutuu. Yhdistys on
Suomen tunnetuin ekologista sanitaatiota ja DTteknologiaa edistävä asiantuntijaorganisaatio.

Kuivakäymälän edut vesikäymälään nähden

Käymälätila vaikuttaa laitevalintaan

Kuivakäymälän avulla ehkäiset jätevesien syntymistä,
säästät puhdasta juomavettä sekä suojelet lähiympäristösi kaivoja ja vesistöjä. Samalla saat ilmaista lannoitetta ja maanparannusainetta. Näin edistät kestävää kehitystä.

Uudisrakennukseen voidaan kuivakäymälän tila suunnitella halutun laitetyypin mukaan. Vanhassa talossa
käymälälaite on valittava tilaratkaisujen pohjalta. Toisaalta lisätilaa voi rakentaa vanhaankin taloon.

Luvat ja suunnitelmat kunnasta
Sisäkuivakäymälän rakentamista, jätevesien käsittelyä
ja kompostointia koskevat määräykset ja tarvittavat
luvat löytyvät kunnan viranomaisilta. Asiantunteva
suunnitelma sisältää kuivakäymäläratkaisun lisäksi
harmaiden eli pesuvesien käsittelyjärjestelmän toteutuksen.

Suunnittelussa on otettava huomioon laitekohtaiset
vaatimukset. Näitä voivat olla käymäläistuimen ja käymäläjäte- sekä nestesäiliöiden tilantarve. Lisäksi on
mietittävä, onko mahdollista tyhjentää säiliöt vaivattomasti (tyhjennysreitit), tehdä läpiviennit ilmastointiputkelle, nesteletkulle ja kuilulle käymäläjätesäiliöön.
Osa käymälälaitteista vaatii toimiakseen lämpimän
tilan. Kulku säiliöille on oltava esteetöntä ja helppoa
myös talven aikana mahdollisten toimintahäiriöiden
sattuessa. Helpointa on sijoittaa käymälä lähelle ulkoseinää ja -ovea.
Käymälässä tai sen läheisyydessä täytyy olla käsienpesupiste. Käymälätila kannattaa suunnitella ja sisustaa oman perheen tarpeiden mukaan ja muistaa lasten,
ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten erityisvaatimukset.

Ilmanvaihto on suunniteltava huolella

Käyttäjämäärä ja laitteiden mitoitus
Käyttäjämäärä ja käyntitiheys määrittävät säiliöiden
tyhjennysvälin. Keskimäärin ihminen tuottaa 450 litraa virtsaa ja 50 litraa kiinteää ulostetta vuodessa. On
hyvä noudattaa laitekohtaisia käyttäjämääräsuosituksia. Kompostoivat, haihduttavat ja tuhkaavat laitteet
vähentävät käymäläjätteen tilavuutta jo säiliössä. Parhaassa tapauksessa täysin kompostoituneen kiinteän
käymäläjätteen tilavuus pienenee kolmasosaan alkuperäisestä tilavuudesta.

Toimiva ilmanvaihto pitää käymälätilan täysin hajuttomana. Kuivakäymälätilasta ilman poisto tapahtuu käymälälaitteen kautta. Käymälälaitteessa on joko sisään
rakennettu sähköinen puhallin tai ilmastointiputkeen
asennetaan kanavapuhallin tai sen päähän tulee imuri.
Ilman poistuessa käymälälaitteen kautta käymälätila
pysyy alipaineisena ja hajut siirtyvät putkea pitkin ulos
ja samalla kompostikin hapettuu.

Korvausilmaa saadaan huoneeseen joko oven alta,
ikkunasta tai ulkoa korvausilmaventtiilin kautta. Tuhkaavan käymälän riittävästä korvausilman saannista
on huolehdittava asentamalla venttiili ulkoseinälle.
Käymälän ilmastointiputket tulee asentaa mahdollisimman suoraan katolle yli katon harjan ja kylmässä
tilassa ne on eristettävä. Näin ei kosteutta valu putkia

pitkin laitteeseen. Käymälälaitteen ilmastointiputkia
ei saa liittää koneellisen ilmanvaihtoon ja mahdollinen paineellisen ilmavaihdon poistoilmaventtiili käymälätilan katossa on suljettava.

Käyttö, hoito ja huolto
Viikkosiivouksessa käymäläistuimen ulkopinnat pyyhitään kostealla liinalla. Sisäpinnat voi puhdistaa
harjalla käyttäen laimeaa pesuliuosta. Kompostoivat
käymälälaitteet tarvitsevat kuiviketta toimiakseen
käyttöohjeen mukaan. Käyttöohjeisiin tulee tutustua
huolella. Käymäläjätettä käsiteltäessä on muistettava
hygienia ja huoltotoimia tehtäessä on käytettävä suojakäsineitä.

Arvioidaan, että nelihenkisen perheen kuivakäymälän
huoltoon ja tyhjennykseen kuluu vuodessa yhteensä
noin 5-15 tuntia. Tämän lisäksi tulee vielä mahdollisen
jälkikompostoinnin vaatima ulkotyö. Käymälämallin
valinta vaikuttaa merkittävästi siihen, paljonko huoltoon kuluu aikaa.
Jos ilmenee kärpäsiä tai hajuhaittoja, on syytä tarkistaa tuuletus- ja nesteputket. Kuivikkeen vaihto voi
auttaa, samoin kuivikeastian peittäminen kannella. Jos
ongelmia kaikesta huolimatta ilmenee, on parasta ottaa yhteyttä laitteen myyjään tai maahantuojaan.

Kustannukset
Laitteiden hinta vaihtelee 300 € - 5000 €. Kalleimpia
ovat tuhkaavat ja suurisäiliölliset laitteet. Lisäksi kertyy rakentamis- ja asentamiskuluja.
Kuiviketta käytetään lähes kaikissa laitteissa. Yhden
säkin hinta on noin 10 € (2012). Suojapaperit ja biojätepussit ovat välttämättömiä tuhkaavien ja pakastavien
laitteiden käytössä. Sähkönkulutus on laitekohtaista,
minimissään sitä kuluu ainoastaan poistoilmanpuhaltimeen (esim. 10 W:n maksaa 0,03€/päivä). Pakastavat, haihduttavat ja tuhkaavat kuluttavat sähköä myös
käymäläjätteen käsittelyyn.

MUISTILISTA SISÄKUIVAKÄYMÄLÄÄ HANKKIVALLE:
1. Selvitä sisäkuivakäymälän rakentamista, jätevesien käsittelyä ja kompostointia koskevat määräykset ja
tarvittavat luvat kunnan rakennus- ja ympäristöviranomaisilta.
2. Teetä samalla suunnitelma myös pesuvesien (harmaiden vesien) käsittelyjärjestelmästä.
3. Valitse käymälän sijoituspaikka siten, että ilmanvaihto, tyhjennysreitit, putkien läpiviennit ja säiliöiden
asennus ovat helposti toteutettavissa. Jos rakennat uudet tilat käymälää varten, voit suunnitella käymälän valitsemasi
laitteen mitoituksen perusteella.
4. Käy läpi laitevaihtoehdot, jotka on mahdollista asentaa valitsemaasi tilaan.
5. Ota huomioon laitteen valinnassa käyttäjämäärä, käymäläjätteen käsittelymahdollisuudet kiinteistöllä ja toiveesi
huoltotoimien määrästä ja helppoudesta.
6. Varmista, että käymälähuoneessa on riittävästi tilaa laitteen käytölle, huoltotoimille sekä vesipisteelle. Tee tilasta
viihtyisä.
7. Järjestä käymäläjätteen jälkikompostointi katetussa tiivispohjaisessa kompostorissa, josta ei pääse valumaan nesteitä
ympäristöön.
8. Tutustu huolella laitteen käyttöohjeisiin.
9. Sovi viikoittaisesta käymälän siivouksesta ja muista huoltotoimista perheesi kesken.
10. Esittele sisäkuivakäymälää vieraillesi ja laita ensikertalaisia varten käymälän käyttöohjeet opastukseksi näkyviin. Kerro
kuinka edullisesti ja helposti olet ennaltaehkäissyt jätevesiongelmat kiinteistölläsi.

