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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. 

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

Opas on koottu hankkeen asiantuntijaryhmän 
johdolla. Lämpimät kiitokset kaikille työskentelyyn 
osallistuneille!
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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.

Yhteystiedot:

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

MUISTILISTA 
KUIVAKÄYMÄLÖIDEN VERTAILUUN
1. Käyttäjänäkökulma 

a. Lisätäänkö kuiviketta

b. Voivatko miehet asioida myös seisaaltaan

c. Voiko käsisuihkua käyttää alapesuun ja istuimen 
puhdistamiseen

d. Onko muita käyttörajoituksia tai lisätoimenpiteitä 
vesivessaan verrattuna

e. Tarvitaanko lapsille oma istuin

2. Huoltonäkökulma

a. Onko huolto hygieenistä

b. Onko istuin helppo puhdistaa ja kestävä

c. Kuinka usein vaaditaan huoltotoimenpiteitä 
(tyhjennys jne.)

d. Tarvitaanko huollon yhteydessä lisäaineita – mitä

e. Voiko huoltotoimenpiteet tehdä asuntoon sisään 
tulematta (huoltomies, tyhjennysreitti ulkokautta)

f. Vaatiiko huolto välineitä, työkaluja tai paljon 
voimaa 

3. Käymäläjätteen käsittely ja jatkokäyttö

a. Vaatiiko jälkikompostointia

b. Haihduttaako laite suotonesteen

c. Onko käyttöä erotellulle virtsalle tai 
suotonesteelle

4. Toimintavarmuus

a. Onko laitteessa rikkoutuvia tai tukkeutuvia osia

b. Saako varaosia

c. Toimiiko käymälä myös sähkökatkosten aikana

d. Saako laite jäätyä (huvila tyhjillään)

e. Onko huoltomiestä saatavissa

5. Ympäristönäkökulma

a. Voidaanko ravinteet hyödyntää

b. Kuluttaako laite sähköä tai muita aineita – 
paljonko

6. Rakenteelliset näkökohdat 

a. Onko mahdollista asentaa kuivakäymälä 
olemassa olevaan tilaan

b. Halutaanko osaksi kylpyhuonetta vai erillinen 
käymälä

c. Onko kylpyhuoneessa mahdollista asentaa 
sähkölaite riittävän kauas vesipisteestä

d. Onko riittävästi tilaa käymäläistuimelle

e. Onko 1- vai 2- kerrosta

f. Saadaanko ilmastointi toimivaksi



Erotteleva Istuin yläpuolelta kuvattuna

Yleistä sisäkuivakäymälöistä

Kaikki kuivakäymälät ovat lähes vedettömiä, sillä vettä ei käytetä vesikäymälän tavoin ulosteen ja virtsan kuljettamiseen. 
Vähävetiset käymälät täyttävät kuivakäymälän määritelmän, kun tuotokset käsitellään kiinteistöllä. 

Kompostoivat käymälälaitteet tarvitsevat yleensä kuiviketta toimiakseen. Sitä lisätään joko joka käyttökerran jälkeen tai 
valmistajan ohjeiden mukaan. Tuhkaavien laitteiden istuinkulhoon laitetaan suojapaperi aina ennen käyttöä. Pakastavan 
keräysastiaan asetetaan biohajoava pussi, jossa käymäläjäte tyhjennetään kompostoriin.

Lattian päälle asennettavissa malleissa käymäläjätesäiliö on istuimessa. Haihduttavissa, pakastavissa ja tuhkaavissa lai-
teissa ei ole erillisiä nestesäiliöitä. Kahden kerroksen malleissa tarvitaan lisäksi läpivienti kuilulle istuimen ja säiliön 
väliin. Lähes kaikissa malleissa tarvitaan poistoilmaputki. Käsisuihkun käyttö on mahdollista erottelevissa ja suurisäiliöl-
lisissä kompostoivissa malleissa.

Laitteiden jaottelu toimintaperiaatteen mukaan

Kompostoiva kuivakäymälä  

• virtsa ja uloste kerätään samaan säiliöön, josta 
ulostemassan läpi suotautunut virtsa ns. suoto-
neste kerätään erikseen

• monenkokoisia laitteita, lokero-, vaihto- tai suur-
säiliöllisiä malleja, asennus kahteen kerrokseen

• mitä suurempi säiliö sitä pidempi tyhjennysväli 

Kuivakäymälä nesteen istuinerottelulla eli 
erotteleva

• virtsa ja uloste johdetaan istuimessa omiin säili-
öihin 

• virtsaa kertyy 1,5 l / päivässä / henkilö 
• eroteltu virtsa on puhdasta ja sitä voidaan käyttää 

lannoitteena
• kiinteä käymäläjäte täytyy jälkikompostoida

Kuivakäymälä nesteen haihdutuksella eli 
haihduttava

• ei suotonesteen käsittelyongelmaa, neste haihdu-
tetaan

• ei kestä käyttäjämäärän ylityksiä
• kiinteä käymäläjäte täytyy jälkikompostoida

Pakastava käymälä

• jäädyttää käymäläjätteen 
• pienikokoinen, täytyy tyhjentää usein
• tyhjennys tiivispohjaiseen kompostoriin, lisättävä 

kuiviketta kompostoitaessa
• ei saa laittaa jäteastiaan
• asennus helppoa, vaatii vain sähköpistokkeen

Tuhkaava käymälä

• haihduttaa virtsan ja tuhkaa ulosteen
• kylmät tuhkat lannoitteeksi koristekasveille
• vaatii korvausilmaventtiilin
• suurin sähkökulutus 
• käyttökerrat / päivä rajoitettu

Vähävetinen käymälä

• huuhteluun käytetään vettä vain muutama desilit-
ra, joten kertyvän jätteen määrä pienenee merkit-
tävästi

• erityisen pieneksi vedenkulutus saadaan alipaine-
käymälässä (0,5 dl)

• vähävetinen käymälä voi olla myös erotteleva, jol-
loin virtsalle tarvitaan säiliö ja kiinteälle aineelle 
kompostori


