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Rypsitie 4, 31400 Somero
P. 040 514 4239

- katto- ja seinäpellit
- seinä- ja lapetikkaat
- kattosillat - lumiesteet
- vesikourut - peltilistat

KATTOTARVIKKEIDEN  
VARASTOMYYNTI

Tmi Puttinen  
040 960 9339  

www.pihaputtinen.fi

• Kantojen jyrsinnät
• Pihapuiden kaadot
• Polttopuiden teko

        www.peltosiemen.fi

Vilja- ja öljykasvien SERTIFIOITUJA SIEMENIÄ

Syysviljojen siemeniä

Sollan Pakkaamo Oy Samuli Suvila p. 0500 53 53 25
www.sollanpakkaamo.fi

Pihalle kasveja: Puita, Pensaita, Havuja
WWW.hongistontaimisto.fi

Hongistontie 889 , 31500 Koski TL
puh. 050-5544126

Etsi isompi 
ilmoituksemme lehdestä!

www.pohjolanperustus.fiHäntintie 1, 24280  SALO

PUTKITYÖT
edullisesti ja nopeasti

Kysy tarjouksia

Putkiasennus  ESA UUSITALO

P. 0400 741 566
Somero, Nummikulma

www.koneurakointilaurila.fi

•  Harvennus
hakkuu työt

•  Energiapuun 
lähikuljetukset

• Lietteen multaukset • Kuivalannan  
levitykset • Haketus • Säiliörehun  

korjuut noukinvaunulla ja yhdistelmä-
paalaimella • Muut maa- ja  

metsätalouteen liittyvät työt  
• Yksityisteiden ja pihojen auraus

KONEURAKOINTI 
MIKKO  

HÄGGMAN OY
Somero, puh. 040 762 1677

Meiltä 

kalkitukset 
ja muita Maatalous-

palveluita  
yrittäjille ja kuluttajille 

– myös verkkokaupasta!

Meiltä 

kalkitukset 
ja muita Maatalous-

palveluita  
yrittäjille ja kuluttajille 

– myös verkkokaupasta!

Kysy rohkeasti tarjousta palveluistamme!

Meiltä 

kalkitukset 
ja muita Maatalous-

palveluita  
yrittäjille ja kuluttajille 

– myös verkkokaupasta!

VALMISBETONIA NOPEASTI KOSKELTA
JUURI SINULLE SOPIVASTI !
 02–484 2010 JA KYSY LISÄÄ

PALVELUKSESSASI: 
• paikallinen
• kilpailua edistävä
• työllistävä
• ammattitaitoinen

e-mail:  myynti@kymppibetoni.fi   www.kymppibetoni.fi

Soita

Lämpöä läheltä.
Polttoöljyt Isotalolta
P. (02) 7347 400

Satamakatu 32, 24100 Salo

Nopeat toimitukset • Paras palvelu paikalliselta

www.lämmitysöljy.com

• Maatalouskoneiden korjaukset
• Asfalttilavojen eristykset
• Hydrauliikkalaitteiden korjaus/huolto/myynti
• Hydrauliikkasylinterien tiivisteet/korjaukset
• Hydrauliikka - letkut - liittimet - teräsputket
• Kippisylinterien korjaukset
•  Työkoneiden raitisilma-/ 

aktiivihiilisuodattimet
• Laakerit ja laakeriyksiköt

Isokuovintie 24   Mika Pettersson
31500 Koski Tl  puh 02-4841 409 0440 848 080

www.protecmatic.fi

VUORENMAAN 
PALVELUPISTE

OLEMME MYÖS VALTAKUNNALLINEN

020 527 50024 h
www.specma.fi

24h

SOMERON HINAUS
Heikki Uutela

0440 311 301
Luhtatie 7, Somero

	Lammas-, pellava- ja 
 puutarhan tuotteet

	Maatilan eläimet kesäaikana

Avoinna sopimuksen mukaan. 
Isoniituntie 518, Pitkäjärvi   
P. 0400 877 992 Sari Witka

Urpolan TilaPuoti

www.urpolantila.fi

Terve-
tuloa!

Kalliin jätevesijärjestelmän 
voi korvata 
kuivakäymälällä
Tarja Kauppinen

JÄTEVESIASETUKSEN myötä ih-
misille myytiin paljon kalliita ja toi-
mimattomiakin jätevesijärjestel-
miä. Käymäläseura Huussi kertoo, 
että saniteettiasiat on mahdollista 
toteuttaa toisinkin: ekologisesti ja 
taloudellisesti, pohja- ja pintavesiä 
sekä maaperää suojellen.  

– Toivomme ihmisten alkavan 
ymmärtämään, kuinka tärkeää esi-
merkiksi oman kaivon ja rannan 
puhtaus on. Kuivakäymälä ei saas-
tuta pohjavesiä eikä vesistöjä, ker-
too Somerolla luennoinut Käymälä-
seura Huussin tiedottaja Karoliina 
Tuukkanen.

– Teknologia on kehittynyt alalla 
valtavasti. Ajatus vanhanajan ulko-
huussista on kaukana nykytodelli-
suudesta. Kuivakäymälät voivat olla 
kompostoivia, erot-
televia, haihduttavia, 
pakastavia, tuhkaa-
via tai vähävetisiä. 
Niitä voidaan tehdä 
niin mökille kuin va-
kituiseen asuntoon-
kin.

Suomessa kuiva-
käymälöitä on käy-
tössä myös joissakin 
pienkerrostaloissa, 
Ruotsissa jopa suu-
rissa. 

– KUN kuivakäy-

mälää aletaan suunnitella, on hyvä 
olla yhteydessä kuivakäymälät tun-
tevaan asiantuntijaan. Vinkkejä saa 
myös Käymäläseura Huussin koti-
sivuilta, www.huussi.net.

Sisäkuivakäymälän rakentamista, 
jätevesien käsittelyä ja  kompostoin-
tia  koskevat  määräykset kannattaa 
tarkistaa kunnan  viranomaisilta.  

Malleja on lattiatason käymä-
löistä kahden ker-
roksen laittei-
siin. Niitä voidaan 

asentaa uusiin 
ja vanhoihin 
rakennuksiin. 

–   Ti la n 
suunnitte-

lussa tulee ot-
taa huomioon 

käymälän 
huolto 

ja 

Huussikysely: 
Vesivessa ei kuulu mökille
Huussi pihan perällä on kuuluu kiinteästi suomalaiseen 
mökkeilyyn. Biolanin tekemän tutkimuksen mukaan 
lähes 90 prosenttia suomalaisista käy mökkioloissa tar-
peillaan kuivakäymälässä. 

Useimmiten huussi on erillisessä ulkorakennuksessa, 
mutta nykyaikaisia kuivakäymälöitä on asennettu jon-
kin verran myös sisälle mökkeihin. 

Sisätiloissa suositaan kompostoivia ja pakastavia 
malleja, jotka eivät haise ja joita on helppo tyhjentää. 
Joka viides vastaaja on sitä mieltä, että kuivakäymälät 
sopisivat vessoiksi myös vakituisiin asuntoihin. 

Biolanin teettämään kyselyyn vastasi heinäkuussa 
1 499 suomalaista mökkeilijää.

Kyselyn perusteella kuivakäymälää pidetään yleisesti 
järkevänä valintana. Vaakakupissa painaa edullinen 
hinta ja mökkioloissa helppo toteutus verrattuna ve-
sivessan rakentamiseen. Eikä pieni syy ole myöskään 
olematon vesilasku. Lähes jokainen vastaaja piti kui-
vakäymälää myös ekologisena valintana.

Suurin osa vastaajista valitsisi ulkohuussiin sijoite-

tun kompostoivan kuivakäymälän, jos olisi nyt hank-
kimassa uutta ratkaisua mökilleen (72 %). Lähes joka 
kymmenes asentaisi kompostoivan kuivakäymälän si-
sälle mökkiin. Kolmanneksi suosituin vaihtoehto olisi 
pakastava käymälä sisällä mökissä. Vesivessan mökki-
oloihin valitsisi vain alle kolme prosenttia vastaajista.

 – Nykyaikaisen kuivakäymälän voi sijoittaa mökkiin 
sisälle, sillä se ei haise ja on helppo tyhjentää, Biolanin 
puutarhaneuvoja Riikka Kerttula kertoo.

Lämpöeristetty kompostoiva käymälälaite löytyy joka 
kolmannelta mökiltä. Eristämättömällä käymälälait-
teella varustettu kuivikekäymälä on käytössä joka nel-
jännellä mökillä. Yleisin vaihtoehto on edelleen pe-
rinteinen reikä, jonka alla on jätöksille saavi (34 %). 
Lopuilla on reiän alla jätöksille avoin tila (11 %).

– Vanha saavisysteemi on tyhjentämisen kannalta 
kaikkein työläin. Saavin sisällön kippaaminen  met-
sänreunan maakuoppaan sellaisenaan on kiellettyä, 
joten ne täytyy ensin kompostoida, Kerttula muistuttaa.

käsienpesumahdollisuus. 
– Kuivakäymälät vaativat hyvän 

poistoilmastoinnin ja usein korva-
usilmakanavan. Käymälän ilmas-
tointia ei tule liittää jo olemassa 
olevaan koneelliseen ilmastointiin, 
ja poistoilmaputken tulee olla mah-
dollisimman suora ilmalukkojen 
synnyn ehkäisyä varten sekä haju-
haittojen estämiseksi.

Kylmien tilojen läpi vietävät il-
manvaihtoputket vaativat eristyk-
sen, ettei synny kondenssivettä.  
Kaikki kuivakäymälämallit eivät 
toimi kylmässä tilassa.  

HAJUHAITAT SAADAAN torjuttua 
kuivikkeilla. Niitä käytetään useim-
missa laitteissa kompostoitumis-
prosessin tehostamiseksi. 

Laitteen tyhjennysväli riippuu 
mallista, säiliön tilavuudesta ja käyt-
täjämäärästä.  

Arvion mukaan nelihenkisen 
perheen kuivakäymälän huoltoon 
ja tyhjennykseen kuluu vuodessa 
yhteensä noin 5–15 tuntia. Tämän 
lisäksi tulee vielä mahdollisen jäl-
kikompostoinnin vaatima ulkotyö. 

Ottamalla ravinteet talteen saa-
daan kuitenkin kasvuvoimaa esi-
merkiksi omaan puutarhaan. 

– Ihminen tuottaa noin 500 lit-
raa virtsaa ja 50 kiloa ulostetta vuo-
dessa. Suuri osa ravinteista on virt-
sassa. Toistaiseksi virtsan erilliske-
räämistä ei ole juurikaan tehty. Sitä 
voi kuitenkin käyttää pihallaan jo 
kuukauden säilyttämisen jälkeen 
sopivassa suhteessa laimennettuna. 

– Kompostoinnissa on aina otet-
tava huomioon myös jätehuoltosää-
dökset ja ympäristönsuojelumäärä-
ykset, Tuukkanen painottaa. 

n Kuivakäymälä-infon järjesti So-
merolle Paimiojoki-yhdistys osana 

Veera-hanketta. Paikalla oli Paimio-
joki-yhdistyksen Anna Tuomainen, 
Veera-hankkeen projektikoordi-

naattori Sanna Laanti ja Käymälä-
seura Huussin tiedottaja Karoliina 
Tuukkanen.

KUVAT TARJA KAUPPINEN

Vappu ja Reijo Niittynen (vas.) Vihdistä omistavat Suomusjärvellä ympärivuoden käytössä olevan mökin. - Meillä 
on siellä kaksi erottelevaa kuivakäymälää, kompostoivia malleja. Ne ovat oleet erinomaisia käytössä, eivätkä 
haise. Niistä saa otettua multaa pihaviljelyyn. Pariskunnan seurana on Huussi-yhdistyksen Karoliina Tuukkanen.

Ajatus vanhanajan 
ulkohuussista on 

kaukana nykytodel-
lisuudesta. 

Karoliina Tuukkanen

KIRSI SEPPÄLÄ

Takeuchi TB 1140 Volvo L30 
Kramer 750             Avant 635

Vuokrattavat koneet:
Yanmar B15
Yanmar B25

Yanmar B37
Yanmar B45

HUOM! Kuljetamme koneet myös paikanpäälle!
Kiskontie 532, 24130 SALO 
p. 044 521 1420, 0400 825 424 
www.yrjotenkanen.fi

Valtuutettu Valtran ja Konekeskon huolto
Myös muiden koneiden huollot ja korjaukset.

Konehuolto 
Jarkko Palén

Turuntie 241 
P. 0400 532 384


