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KIINTEISTÖKOHTAISET JÄTEVEDENPUHDISTUSJÄRJESTELMÄT JA SISÄKUIVAKÄYMÄLÄT
- käyttäjäkokemuksia
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää kiinteistökohtaisten jätevedenpuhdistusjärjestelmien
ja sisäkuivakäymälöiden käyttäjäkokemuksia. Kokemuksista kerätty tieto tulee olemaan
luettavissa työn toimeksiantajan, Valonian verkkosivustolla ja tämän työn liitteinä.
Opinnäytetyön alussa käsitellään aiheen perustietoja lyhyesti. Tämä sisältää haja-asutusalueiden
jätevedenkäsittelyä koskevia tärkeimpiä lakeja ja asetuksia, laitteita ja niiden toimintaperiaatteita,
sekä jäteveden puhdistusvaatimuksia.
Käyttäjäkokemukset kerättiin puhdistuslaitteiden ja sisäkuivakäymälöiden käyttäjille tehdyissä
puhelinhaastatteluissa. Etukäteen laadituilla kysymyksillä selvitettiin aluksi kiinteistön
perustietoja, kuten kiinteistön asukasmäärää, vedenkulutusta, käytettyä laitetta ja sen ikää.
Haastattelua jatkettiin käyttöön liittyvillä kysymyksillä, joita olivat mm. laitteen sähkön tarve ja
käyttökustannukset. Myös laitteen tärkeimmät huoltotoimet, joita olivat laitteesta riippuen
kemikaalien lisäystarve, suodatinmateriaalien vaihtoväli tai säiliöiden tyhjennysväli, selvitettiin.
Käyttäjiä pyydettiin kertomaan laitteensa hyvä ja huono ominaisuus sekä antamaan arvosana
laitteelle. Käyttäjien lisäksi haastateltiin laitepuhdistamojen valtuutettuja huoltomiehiä.
Käyttäjäkokemusten
toivotaan
olevan
avuksi
jätevedenpuhdistuslaitteiden
ja
sisäkuivakäymälöiden vertailussa ja helpottavan näiden laitteiden hankintaa ja suunnittelua hajaasutusalueiden kiinteistöille. Käyttäjäkokemuksista on hyötyä myös laitevalmistajien kehitys- ja
suunnittelutyössä. Laitteiden toiminnan optimoimiseksi niiden käyttöön, huoltotoimiin ja jätteiden
jälkikäsittelyyn tarvitaan haastattelujen perusteella lisää opastusta.
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PROPERTY-SPECIFIC WASTEWATER TREATMENT
SYSTEMS AND INDOOR DRY TOILETS
- user experiences
The purpose of this thesis is to review the user experiences of property-specific wastewater
treatment systems and indoor dry toilets. The information gathered on user experiences is
available as an attachment to the thesis and will also be made available on the website of
Valonia, the commissioner of the thesis.
In the beginning of the thesis, basic information on the topic is briefly presented. This includes
the most important laws and regulations for wastewater treatment in sparsely populated areas,
equipment and operating principles and wastewater treatment requirements.
The user experiences on wastewater treatment equipment and indoor dry toilets were gathered
via telephone interviews.. Preliminary questions were used to find out basic information about
the property, such as the number of inhabitants, water consumption, equipment used and its
age. The interview was continued with questions related to use of the equipment, including the
need of electricity and operating costs of the device. The primary maintenance needs of the
devices – the need to add chemicals, the interval between changing filter materials, or the tank
emptying interval – were also mapped. The users were asked to report the pros and cons of
the device and to give a rating to the device. In addition to the users, authorized service
technicians of wastewater treatment systems were also interviewed.
It is hoped that the user experiences will prove helpful when comparing wastewater treatment
systems and indoor dry toilets and thereby facilitate the purchasing and design of these devices
at sparsely populated areas. The experiences can hopefully also be of use in the development
and design of devices. Based on the interviews, more guidance is needed to optimize the
operation and maintenance of the devices and the post-treatment of waste.
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1 JOHDANTO
Ennen ympäristötekniikan opintojani olin tutustunut monille harmaita hiuksia tuottaneeseen jätevesiasetukseen ja jätevedenpuhdistusvaatimuksiin aiemman rakentajakokemukseni kautta, sekä asumalla itse viemäriverkoston ulottumattomissa. Useat kohteet,
joiden suunnittelussa ja / tai rakentamisessa olen ollut mukana, ovat sijainneet vesistöjen
rannoilla, siis alueilla, joissa vaaditaan jätevesien tehostettua puhdistusta. Oli kohteita,
joissa jätevedenkäsittely oli määräysten edellyttämä paha, joka vain lisää kustannuksia.
Kaikissa rakennuskohteissa ei koko asiaa oikeastaan edes tiedostettu, mutta tapasin
myös poikkeuksia. Kuitenkin pienemmiltäkin loma-asunnoilta vaaditaan usein kodin mukavuuksia, kuten lämmintä vettä ja suihkua, sisä-WC:tä, pyykin- ja astianpesukonetta.
Vakituisen asunnon mukavuudet lisäävät syntyvän jäteveden määrää ja herättävät monia kysymyksiä kiinteistöille tarpeellisista jäteveden puhdistusjärjestelmistä.
Enää ei useinkaan ole eroa haja-asutusalueella sijaitsevalla vakituisen asunnon tai
loma-asunnon jätevesien käsittelyllä, vaan ratkaisevia ovat jätevesien puhdistusvaatimukset alueella, jolla kiinteistö sijaitsee. Kiinteistölle valittava järjestelmä riippuu monesta asiasta, kuten erilaisista määräyksistä. Tehostetun puhdistuksen vaatimukset
omaavilla alueilla pitää käymälävedet johtaa yleensä erillisviemäröintinä umpisäiliöön tai
vaihtoehtoisesti käytetään kuivakäymälää. Pesu- eli harmaat vedet puhdistetaan kiinteistölle sopivalla tavalla. Laitteen valinnassa on hyvä huomioida puhdistustulosten lisäksi laitteiden käyttö ja huolto, joiden käyttäjäkokemuksia tässä työssä selvitetään
(Rakennustieto Oy 2013).
Työn tavoitteena on selvittää ilman viemäriliittymää olevien, useimmiten haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen asukkaiden käyttäjäkokemuksia jätevedenpuhdistusjärjestelmistä sekä sisäkuivakäymälöistä. Tällaiselle puolueettomalle selvitykselle koettiin selvästi olevan tarvetta etenkin jätevedenpuhdistusjärjestelmän hankintaa suunnitteleville.
Jätevesijärjestelmissä keskityttiin laitepuhdistamoiden käyttäjäkokemuksiin ja maaperäkäsittelyyn perustuvat järjestelmät jätettiin työn ulkopuolelle. Työssä pyrittiin saamaan
vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
•
•

Millaisia kokemuksia käyttäjillä on jätevedenpuhdistuslaitteistojen ja sisäkuivakäymälöiden käytöstä ja toiminnasta?
Millaisia huoltotoimia jätevedenpuhdistuslaitteistot tarvitsevat ja millä tavoin niitä
eri kiinteistöillä hoidetaan?

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Stenberg
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Käyttäjäkokemuksista kerättyä tietoa tullaan hyödyntämään työn toimeksiantajan, Valonian verkkosivustolla, helpottamaan eri jätevedenpuhdistuslaitteiden sekä sisäkuivakäymälöiden vertailua ja sitä kautta myös näiden laitteiden hankintaa.
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2 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIENKÄSITTELYYN
KOHDISTUVIA LAKEJA JA ASETUKSIA
2.1 Jätevesien käsittelyn tarpeen muuttuminen

Vesikäymälät yleistyivät haja-asutusalueilla 1950- ja 1960-lukujen aikana. Vuodelta
1961 peräisin olleessa vesilaissa (264/1961) edellytettiin vähintään sakokaivojen käyttöä
WC-vesiä sisältävän jäteveden käsittelyyn. Tämä todettiin myöhemmin riittämättömäksi,
kun huomattiin lika-aineiden ja ravinteiden kulkeutuvan sakokaivoista ojia pitkin vesistöihin aiheuttaen vesistöjen rehevöitymistä. Vasta vuoden 2000 ympäristölaki (86/2000) toi
muutoksen pelkkien sakokaivojen käytölle haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyssä.
(Ympäristöministeriö 2017.) Ympäristönsuojelulakia (YSL) ja YSL:n haja-asetuksen jätevesisäännöksiä, joista on myöhemmin käytetty nimeä haja-asutuksen jätevesiasetus,
on muutettu 2000-luvulla useamman kerran.

2.2 Ympäristönsuojelulaki ja hajajätevesiasetus

Tärkeimmät haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat säädökset ovat ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) eli niin sanottu hajajätevesiasetus, joka
tuli voimaan 3.4.2017. Ympäristönsuojelulaissa säädetään muun muassa jätevesien käsittelystä

ja

puhdistusvaatimuksista

ennen

niiden

johtamista

ympäristöön.

(Ympäristöministeriö 2017.)
Ympäristönsuojelulaki ja hajajätevesiasetus muuttuivat keväällä 2017. Niissä edellytetään pääsääntöisesti pohjavesialueella tai vesistöstä lähempänä kuin 100 metriä olevien
kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kuntoon saattamista 31.10.2019 mennessä. Tämä
koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Sen jälkeen rakennetuilla kiinteistöillä on lain vaatimusten mukaiset jätevesien puhdistusjärjestelmät. Laissa säädettyä
kiinteistöjen jätevedenpuhdistusvelvoitetta helpotettiinkin joissain tapauksissa. Näitä olivat pohjavesialueen ulkopuolella tai yli 100 metriä vesistöstä sijaitsevat kiinteistöt, jotka
velvoitetaan uusimaan järjestelmänsä vasta seuraavan isomman remontin yhteydessä.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Stenberg
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Helpotuksia puhdistusjärjestelmän rakentamiseen annetaan myös ennen 9.3.1943 syntyneille kiinteistön haltijoille, jotka asuvat vakituisesti kiinteistöllä. (Ympäristöministeriö
2017.)

2.3 Muut lait ja ohjauskeinot

Ympäristönsuojelulain lisäksi jäteveden käsittelyä säädellään monin tavoin, muun muassa vesilailla (587/2011) ja vesihuoltolailla (119/2001), joka säätää mm. kiinteistön
omistajan tai haltijan vastuusta kiinteistönsä vesihuollosta. Muita kiinteistökohtaiseen jätevedenpuhdistukseen vaikuttavia lakeja ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999),
jolla säädetään esim. suunnittelijoiden pätevyydestä. Terveydenhuoltolaissa (763/1994)
ja terveydenhuoltoasetuksessa (1280/1994) säädetään muun muassa, ettei jätevesien
puhdistuksesta ja johtamisesta eikä komposteista ja käymälöistä aiheudu terveydellistä
haittaa. Jätelaki (8646/2011) säätää lietteen ja muun syntyvän jätteen käsittelyä ja kunnan velvollisuutta järjestää lietteen jätehuolto. Lannoitevalmistelaissa (539/2006) säädetään lietteen käytöstä lannoitteena. (Ympäristöministeriö 2017.)
Kunnilla on myös omat huomioitavat ohjauskeinonsa. Näitä ovat kuntien ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestykset, joiden lisäksi rakennettavan alueen kaavamääräyksillä voidaan vaikuttaa jätevedenkäsittelyyn.
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3 KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVEDENPUHDISTUS
3.1 Jäteveden ympäristövaikutukset

Haja-asutusalueella laskettiin vuonna 2014 olevan 314 000 vakituisesti asuttua pientaloa, joiksi on laskettu omakotitalojen lisäksi myös pari- ja rivitalot (Kallio 2015). Näiden
lisäksi Suomessa oli tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 noin 507 200 kesämökkiä
(Tilastokeskus 2017).
Näissä haja-asutusalueen kiinteistöissä muodostuvat jätevedet vaikuttavat eniten niiden
omassa lähiympäristössä. Kuitenkin yli 10 % niiden fosfori- ja noin 4 % typpikuormasta
kulkeutuu vesistöihin aiheuttaen mm. vesien rehevöitymistä. Jätevesiä voi joutua talousvesikaivoon ja jopa pohjaveteen. Pieni määrä jätevettä, joka sisältää taudinaiheuttajia eli
patogeeneja, voi pilata isonkin pohjavesialueen pitkäksi aikaa. (Ympäristöministeriö
2017.) Suomi tunnetaan maailmalla hyvistä pohjavesivarannoistaan, ja jotta puhdasta
pohjavettä riittäisi jatkossakin, on pohjavesialueilla jätevedenkäsittelyssä noudatettava
erityistä huolellisuutta. Pohjavesialueilla ja myös mm. ranta-alueilla käytetäänkin jäteveden tehostettuja puhdistusvaatimustasoja (Ympäristöministeriö 2017).

3.2 Jäteveden puhdistustehovaatimukset

Haja-asutusalueen käsittelyvaatimukset perustuvat kuormituslukuun, joka kuvaa yhden
henkilön jäteveteen tuottaman orgaanisen aineen 50 g, fosforin 2,2 g ja typen 14 g määrää vuorokaudessa, kun jätevesi sisältää kaikki talouden jätevedet mukaan lukien WCvedet (Ympäristöministeriö 2017). Taulukossa 1 esitetään, mihin yllä mainitut kuormitusluvut perustuvat.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Stenberg
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Taulukko 1. Jäteveden kuormituksen koostumus (Ympäristöministeriö 2017).

Yleisten puhdistusvaatimusten perusteella kuormituksesta pitää pystyä vähentämään orgaanista ainetta 80 %, kokonaisfosforia 70 % ja kokonaistyppeä 30 %, kun kyse on kaikista talouden jätevesistä ja käytössä on vesi-WC. Tehostetuilta puhdistusvaatimuksilta
ympäristölaki edellyttää orgaanisen aineen osalta 90 %:n, kokonaisfosforin osalta 85
%:n ja kokonaistypen osalta 40 %:n vähennystä. (Ympäristöministeriö 2017.) Taulukossa 2 on esitetty yllä mainittujen lisäksi myös muiden talouden jätevesilaatujen puhdistustehovaatimuksia.
Taulukko 2. Jätevesien puhdistustehovaatimuksia (Ympäristöministeriö 2017).

Kunnat voivat päättää edellistä tiukempien tehostettujen puhdistusvaatimusten käytöstä
tai saattavat edellyttää esim. kuivakäymälän käyttöä ranta-alueella. Vaatimukset voivat
poiketa toisistaan eri kunnissa. Mikäli kiinteistöllä ei ole vesikäymälää tai jätevesi ei si-

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Stenberg
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sällä käymälävesiä ja muuten käytettävä vesimäärä on vähäinen ns. kantovesi, ei puhdistusjärjestelmää aina tarvita. Jätevesiä ei siinäkään tapauksessa saa johtaa suoraan
vesistöön. (Ympäristöministeriö 2017.)
Suomen ympäristökeskuksen vuosina 2012–2015 tekemässä selvityksessä oli tehty
kuntoarvio noin 28 000:n haja-asutusalueella sijaitsevien vakituisen asumisen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kunnosta. Siinä voitiin havaita järjestelmistä 67 %:n olevan riittämättömiä. Samalla todettiin, että vesi-WC oli vakituisessa asumisessa yleisin. Saman
tutkimuksen mukaan kesämökkien ts. vapaa-ajan asuntojen jätevesijärjestelmät olivat
78 %:lla kunnossa. (Kallio 2015.) Tähän lukuun vaikutti varmasti silloinen kesämökkien
vähäinen jätevesien määrä ja kuivakäymälän yleisyys. Mukavuuksien lisääntymisen
myötä veden kulutus ja samalla jäteveden määrät ovat mökeillä kasvaneet, minkä seurauksena jätevedenpuhdistuksen tarve tulee kasvamaan. Tämä ja vakituisessa asumisessa olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien riittämätön puhdistusteho osoittaa järjestelmissä olevan paljon parannettavaa (Kallio 2015).

3.3 Puhdistusmenetelmät

Maaperäkäsittely
Maaperäkäsittelyjä ovat maahanimeytys (kuva 1) ja maasuodatus (kuva 2), jotka ovat
puhdistusmenetelmistä olleet käytössä pisimpään. Niiden toiminta on yksinkertaista, ja
ne ovat oikein käytettynä pitkäikäisiä, jopa 20–30 vuotta. Riittävänä huoltona maahan
imeyttämöissä on lietesäiliön tyhjennys. (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
2019.) Maasuodattamot saattavat vaatia fosforinpoiston tehostamisen riittävään puhdistustulokseen pääsemiseksi. Tällöin saostusaineen lisäys on riittävä toimenpide lietetyhjennyksen lisäksi. Näiden järjestelmien käyttökokemukset ovat yleisesti olleet erittäin
myönteisiä niiden pitkän käyttöiän, käytön helppouden ja edullisuudenkin vuoksi, joten
niiden tutkiminen ei ollut tässä yhteydessä tarpeellista. Kaikille kiinteistöille ne eivät kuitenkaan sovellu, esim. kallioisen maaperän, pohjaveden pinnan tason tai tontin ahtauden
vuoksi (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry 2019). Tällöin on käytettävä muita
vaihtoehtoja.
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Kuva 1. Maahanimeyttämö harmaille vesille (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry 2019).

Kuva 2. Leikkauskuva maasuodatuksesta (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry 2019).
Laitepuhdistamot
Laite- eli pienpuhdistamot (kuva 3) voidaan jakaa useampaan ryhmään. Näiden toimintaperiaate jakaantuu biologis-kemialliseen menetelmään, jossa orgaaninen aine ja typpi
poistetaan biologisella käsittelyllä ja fosfori saostetaan kemiallisesti. Tällä toimintaperiaatteella saadaan puhdistettua myös WC-vesiä sisältävät jätevedet. Fosforin saostuskemikaalin lisäys ja lietesäiliön tyhjennys, laitteesta ja jäteveden määrästä riippuen, tarvitaan tavallisesti noin kaksi kertaa vuodessa. Laitepuhdistamojen käyttöön tarvitaan sähköä ja muun muassa sähkökatkokset saattavat aiheuttaa ongelmia niiden toimintaan.
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Käyttökatkot ja sopimattomien pesu- ja puhdistusaineiden käyttö voivat taas häiritä laitteen biologista puhdistustoimintaa. Laitteiden toimintaa seurataan säännöllisesti, ja heti
vikojen ilmetessä otetaan yhteys huoltomieheen. Vuosittain tehtävä huolto on laitepuhdistamoille tarpeen, tällöin ne toimivat hyvin ja tarkoituksenmukaisesti. Laitepuhdistamojen toimivuus sekä rakenteet ja niiden kunto tarkistetaan kymmenen vuoden välein.
(Rakennustieto Oy 2013)

Kuva 3. Laitepuhdistamo (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto 2019).
Pelkkään biologiseen puhdistukseen perustuvat puhdistamot soveltuvat tavallisesti vain
harmaiden vesien käsittelyyn. Pitkät käyttökatkot ja sopimattomat pesu- ja puhdistusaineet saattavat aiheuttaa häiriötä laitteiden orgaanista ainetta hajottavien mikrobien toimintaan. Puhdistustehoa voidaan parantaa käyttämällä fosforin saostukseen tarkoitettua
kemikaalia. (Rakennustieto Oy 2013.)
Harmaiden vesien käsittelyyn on lisäksi erilaisia vaihtoehtoisia puhdistuslaitteita, joiden
toimintaperiaatteet vaihtelevat jonkin verran ja joiden puhdistusmenetelmä riippuu myös
käsiteltävän jäteveden määrästä ja laadusta. Useimpien toiminta perustuu mekaaniseen
suodatukseen ja biologiseen puhdistukseen. Myös kemiallisia, saostukseen perustuvia
laitteita löytyy. (Rakennustieto Oy 2013.) Mekaaniseen puhdistukseen perustuvissa puhdistimissa suodatinmateriaalin vaihtotarve vaihtelee laitteittain ja muodostuvasta jätevesimäärästä ja kiinteistön käytöstä riippuen kolmesta kerrasta vuodessa (Biolan Oy
2019a) kerran viiden vuoden aikana imuautolla tehtävään tyhjennykseen ja vaihtotyöhön
(Uponor 2019). Myös itse työ eroaa eri laitteiden välillä. Se voi olla helppoa, mutta mm.
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puhdistimesta tai sen sijoituksesta johtuen hankalaa. Kemialliseen käsittelyyn perustuvissa harmaavesipuhdistimissa jäteveden puhdistus tapahtuu saostamalla fosfori siihen
tarkoitetulla massalla, joka on useimmiten kalkkipohjaista. Fosforin poistomassan vaihto
tehdään eri laitevalmistajien verkkosivujen mukaan 1–2 kertaa vuodessa. Massan ja
suodatinmateriaalin vaihtotöiden lisäksi tarvitaan käytetyn suodatin- ja fosforinsaostusmateriaalin jälkikäsittely, tavallisesti kompostointi. Joissain malleissa on saostussäiliö,
joka tarvitsee tyhjennyksen. Tyhjennyksen väli riippuu käytöstä ja mallista.
Panospuhdistamot ja jatkuvatoimiset aktiivilietepuhdistamot
Puhdistusprosessi on panospuhdistamoissa ja jatkuvatoimisissa aktiivilietepuhdistamoissa hyvin samalainen. Keskeisenä erona se, että panospuhdistamoissa jätevesi puhdistetaan panos eli erä kerrallaan. Molemmissa jätevesi johdetaan tavallisesti ensin esiselkeytykseen, joka voi olla erillinen säiliö tai osana laitetta, ja sama säiliö toimii yleensä
myös keräilysäiliönä. Esiselkeytyksen jälkeen jätevesi johdetaan prosessisäiliöön, jossa
orgaanisen aineen hajottaminen tapahtuu ilmastamalla jäteveden ja säiliössä olevan aktiivilietteen seosta. Käytettäessä biologis-kemiallista puhdistusta ilmastuksen loppuvaiheessa säiliöön lisätään fosforin saostukseen tarkoitettua kemikaalia. Kemikaalina käytetään laitteesta riippuen joko polyalumiinikloridia tai ferrosulfaattia. Saostusaineen lisäyksen jälkeen on selkeytysvaihe, jossa saostunut fosfori ja aktiiviliete painuu säiliön
pohjalle. Jatkuvatoimisessa aktiivilieteprosessissa selkeytys tapahtuu omassa säiliössään ja fosforinsaostuskemikaali voidaan lisätä vasta selkeytyssäiliössä. Selkeytynyt
vesi johdetaan purkuputkeen tavallisesti pumppaamalla, ja osa selkeytyksessä pohjalle
painuneesta aktiivilietteestä pumpataan takaisin esiselkeytys- / keräilysäiliöön.
(Rakennustieto Oy 2013.)
Biosuotimet ja bioroottorit
Muita laitepuhdistamoja ovat biosuotimet, jotka ovat toiminnaltaan lähes edellisen kaltaisia. Aktiivilietteen tilalla on kantoaineen pintaan muodostuva pieneliöstöä sisältävä
biofilmi, johon jätevesi esiselkeytyksen jälkeen johdetaan. Menetelmä vaatii happea,
joka saadaan tuuletuksella tai suuttimilla. Jätevettä voidaan kierrättää useasti, jotta puhdistuminen tehostuu. Ennen jälkiselkeytystä voidaan myös biosuotimissa lisätä fosforinsaostuskemikaalia. Selkeytynyt vesi kulkeutuu painovoimaisesti purkuputkeen, kun uutta
jätevettä virtaa laitteeseen. Bioroottoreissa pieneliöstö kasvaa pyörivän sylinterin pinnalle. Pyöriessä välillä jätevedessä ja välillä pinnalla eliöstö saa happea. Tästä jätevesi
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pumpataan jälkiselkeytykseen, ja tarvittaessa ennen selkeytystä lisätään fosforinsaostuskemikaalia. (Rakennustieto Oy 2013.)
Harmaavesisuodattimet
Harmaavesisuodattimiin saa johtaa tavallisesti vain talouden harmaita jätevesiä eli sellaisia, jotka eivät sisällä käymälävesiä. Poikkeuksena ovat kuitenkin eräät laitteet, joihin
voi johtaa erottelevan käymälän virtsan. Tavallisesti useimmissa laitteissa jäteveden
puhdistus tapahtuu suodattamalla jätevettä suodatinmateriaalin läpi ja samalla suodatinmateriaalin pinnalle muodostunut pieneliöstö käyttää orgaanista ainetta ravintonaan samalla hajottaen sitä. Käytetty suodatinmateriaali voi olla joko orgaanista tai epäorgaanista laitteesta riippuen. Laitteet, joihin voi johtaa myös virtsan, sisältävät suodatuksen
lisäksi fosforin saostuksen. Puhdistettu vesi johdetaan maahan purkuputkella. Kivikaivon
käytöllä, silloin kuin se soveltuu käytettäväksi, voidaan tasata imeytettävän veden määrää. Useimpien harmaavesisuodattimien talvikäyttö vaatii lämmityskaapelin käyttöä, mikäli laitetta ei ole asennettu lämpimään tilaan. Huomioitavaa on siis mahdollinen lämmityskaapelin liitäntä tai sopiva lämmin tila. Laitteesta ja käytöstä riippuen järjestelmässä
saatetaan tarvita pumppuautolla tyhjennettävä rasvanerotuskaivo (sakokaivo) ennen jäteveden johtamista puhdistimeen. Kaikissa järjestelmissä ei tarvita näytteenottokaivoa,
koska näytteenotto on mahdollista suoraan laitteesta. Seuraavasta kuvasta 4, näkyy periaate talouden harmaiden vesien ohjauksesta ensin suodattimeen, sitten puhdistetun
jäteveden purku kivipesään. Purkupaikasta sekä käsittelyjärjestelmästä on oltava riittävä
etäisyys talousvesikaivoihin, joka on kunnasta riippuen vähintään 20 metriä. Sisäkuivakäymälän jätteille on kuvassa oma säiliö. (Rakennustieto Oy 2013.)
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Kuva 4. Harmaavesisuodatin ja sisäkuivakäymälä (Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
2019).
3.4 Jätevesijärjestelmän valinta

Viemäriverkostojen ulkopuoliseen jäteveden puhdistukseen on monenlaisia vaihtoehtoja. Oikeanlaisen järjestelmän löytämiseksi tarvitaan asiantunteva suunnittelija. Ensimmäiseksi selvitetään, millaisia jätevesiä kiinteistöllä pitää puhdistaa. Puhdistetaanko
kaikki talouden jätevedet samassa järjestelmässä, jolloin pesu- ja wc-vedet johdetaan
samassa viemäriputkessa puhdistettavaksi? Tällöin tarvitaan WC- eli käymälävesien,
usein mustiksi vesiksi kutsuttujen jätevesien, vuoksi tehokkaampaa järjestelmää. Jos
pesu- eli harmaat vedet johdetaan erillisinä puhdistukseen ja WC-vedet omanaan umpisäiliöön, puhutaan kaksoisviemäröinnistä. Kaksoisviemäröinti on helppo toteuttaa rakennusvaiheessa, jolloin se antaa jätevesienkäsittelylle enemmän vaihtoehtoja. Mikäli
se osoittautuu tarpeettomaksi, voidaan putket yhdistää rakennuksen ulkopuolella ja johtaa jätevedet samaan järjestelmään. Kaksoisviemäröintiä käytettäessä puhdistusjärjestelmän ei tarvitse olla niin tehokas, ja samaan tilanteeseen päästään, kun valitaan kiinteistölle (sisä-)kuivakäymälä. Tähän vaikuttavat WC-vesissä oleva uloste ja virtsa, jotka
ovat kokonaisfosforin, 80 %, ja kokonaistypen, 90 %, suurimmat lähteet jätevedessä.
(Ympäristöministeriö 2017.)
Viemäröintijärjestelmän lisäksi käytettävän puhdistusjärjestelmän valintaan vaikuttavat
monet muut asiat. Näitä ovat puhdistusvaatimukset ja muut erilaiset säädökset, tontin
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koko ja naapurirajojen, naapurin ja oman vesikaivon läheisyys. Maaperän, läheisten vesistöjen ja pohjavesialueiden vaikutus järjestelmän valintaan on myös suuri. Järjestelmien puhdistustehoa voidaan pitää tärkeänä valintakriteerinä, mutta useimpien laitepuhdistamoiden ollessa harmonisoitujen EN-tuotestandardien mukaisesti testattuja ja CEmerkittyjä, jää yhdeksi kriteeriksi kiinteistöjen asukkaiden käyttökokemukset, joita tässä
työssä pyritään selvittämään. Harmaavesipuhdistamoilla ei ole EN-tuotestandardien mukaista testausta, mutta ne voivat saada CE-merkinnän.
Puhdistetusta jätevedestä pitää olla mahdollisuus ottaa näyte sen toiminnan selvittämiseksi. Tätä varten järjestelmä pitää varustaa näytteenottokaivolla ennen purkua. Puhdistamoiden käytössä on huomioitava purkupaikan ominaisuudet, koska etenkin panospuhdistamoista tulee purkupaikkaan puhdistettua jätevettä kerralla isompia määriä. Selkeytyssäiliöiden lietteen tyhjennyksestä pitää huolehtia laitteen käyttöohjeiden mukaisesti ja varmistaa loka-auton pääsy kiinteistölle aina tarvittaessa.Laitteisiin, joissa on fosforin saostus, on lisättävä tarpeen mukaan fosforinsaostuskemikaalia. Tasainen kuormitus on orgaanista ainetta hajottavan pieneliöstön kannalta tärkeää. Pitkät käyttökatkokset aiheuttavat laitteen puhdistustehon heikentymistä, kun pieneliöt eivät saa ravintoa ja
vähitellen ne kuolevat. Jos tällaisia pitkiä käyttökatkoja esiintyy, kuten usein vapaa-ajanasunnoilla, ei biologinen menetelmä sovellu. Aktiivilietteen ja/tai biofilmin toimivuuden
kannalta on selvitettävä taloudessa käytettävien kemikaalien, kuten pesuaineiden, vaikutukset ja niistä puhdistusprosessiin mahdollisesti aiheutuvat ongelmat. Muutenkin kemikaalien harkittu käyttö vähentää ympäristön saastumista. (Rakennustieto Oy 2013.)
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4 SISÄKUIVAKÄYMÄLÄT
Sisäkuivakäymälät ovat entisaikojen ja vielä paljon kesämökeillä käytettävien, ulkokäymälöiden modernimpia versioita. Niiden käyttö Suomessa on ollut melko harvinaista,
useimmiten oletettujen hajuhaittojen ja jätösten käsittelystä johtuvien ennakkoluulojen
vuoksi. Kiinnostus niiden käyttöä kohtaan on kasvanut ja käyttäjämääräkin on lisääntymässä sisäkuivakäymälöiden kehittyessä. Eräältä maahantuojalta saatujen tietojen mukaan polttavien käymälöiden myyntimäärät ovat kasvaneet lähes nelinkertaisiksi viidessä vuodessa, kun erottelevien kuivakäymälöiden myynti on kasvanut noin 1,5-kertaiseksi. Tämä vodaan selittää haastattelujeni mukaan osittain mukavuudenhalulla ja
asukkaitten ikääntymisellä vapaa-ajanasumisessa. Osittain kehitys kuitenkin perustuu
jätevesien käsittelyn helpottumiseen haja-asutusalueilla ja monet haluavat ottaa myös
ympäristönäkökohdat huomioon. Kehitys on ollut nopeaa usein meille mallina olevassa
Ruotsissa, jossa sisäkuivakäymälöiden määrä on jo noin nelinkertainen Suomeen verrattuna. Rakennusvalvonnassa suhtaudutaan sisäkuivakäymälöihin pääasiassa myönteisesti, mutta toisaalta joissain kaupungeissa kielletään kuivakäymälöiden rakentaminen säännöksin ja erillisiä säännöksiä kaupunkien haja-asutusalueille ei välttämättä ole.
Myös rakennusvalvontaviranomaisten vastustusta mm. rakennuksen ilmastointiin liittyvistä syistä, näyttää esiintyvän eräissä kunnissa.
Sisäkuivakäymälät eivät tarvitse vettä toimiakseen, joten niiden käyttö vähentää vedenkulutusta. Maailmanlaajuisesti ajatellen puhtaan juomaveden puutteesta kärsivissä
maissa etu on merkittävä. Suomessa puhtaan veden saatavuus vei ole varsinainen ongelma, mutta luontoa saastuttava ja vesistöjä rehevöittävä jätevesi sitä on. Sisäkuivakäymälöiden käytöllä jätevesien määrää saadaan vähennettyä huomattavasti, sillä yksi
ihminen tuottaa virtsaa keskimäärin 500 litraa ja ulostetta 50 litraa vuodessa. Muodostuvat jätevedet ovat vähemmän haitallisia ympäristölle, kuten vesistöille ja pohjavesialueille niiden sisältämien vähäisempien ravinnemäärien ja patogeenimäärien takia.
(Rakennustieto Oy 2015) Monien käymälätyyppien jätösten käyttöpaikkakohtainen käsittely kompostoimalla vähentää lietekuljetuksia ja säästää myös tällä tavoin ympäristöä.
Toki taas polttavien käymälöiden suuri sähkönkulutus vähentää saavutettua hyötyä.
Käymäläseura Huussi ry on kuivakäymälöihin ja ekologiseen sanitaatioon erikoistunut
asiantuntijaorganisaatio ja sen työ ulottuu ympäri maailman. Suomessa yhdistys mm.
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tutkii ja kehittää kuivakäymälöitä, sekä antaa mm. maksutonta neuvontaa kuivakäymälöihin liittyen. (Käymäläseura Huussi ry 2018.)

4.1 Laitteiden sijoitus

Usein jo olemassa olevaan asuntoon kompostikäymälän sijoittaminen on hankalaa. Säiliöiden vaatimaa tilaa ei useinkaan löydy, mikäli asunnossa ei ole lämpimänä pysyvää
kellaritilaa tai vastaavaa johon pääsee kulkemaan helposti ulkokautta. Tämä seikka pitää huomioida jo asunnon suunnittelussa, kun uuteen asuntoon halutaan kompostoiva
sisäkuivakäymälä. Erottelevassa kuivakäymälässä mallista riippuen, ongelmaksi saattaa
edellisen lisäksi muodostua virtsan johtaminen virtsasäiliöihin, niiden sijoitus, tyhjennys
ja suositeltava jopa yli puolen vuoden säilytys mielellään huoneenlämmössä (n. 20°C)
bakteerien ja virusten poistamiseksi ennen lannoituskäyttöä. (Ympäristö.fi 2019.) Pienten määrien käyttö on mahdollista aiemminkin.
Kaikki kompostoivat, erottelevat ja haihduttavat sekä polttavat käymälät vaativat tehokkaan, hyvän ja mahdollisimman suoralla putkella toteutetun puhaltimella varustetun tuuletuksen rakennuksen katon yläpuolelle (puhallin saattaa olla osana laitetta). Tämän
huomioiminen laitetta hankkiessa ja asentaessa on tärkeää. Riittävästä korvausilmasta
on huolehdittava, kuten myös siitä, että samassa tilassa ei saa olla muita ilmastoinnin
poistoventtiileitä tai ne on suljettava. Polttavan käymälän prosessissa syntyvät savukaasut vaativat myös hyvin suunnitellun poiston, ja käymälä tarvitsee palamiseen ilmaa
jonka saanti on ennen asennusta suunniteltava ja varmistettava. Pakastava sisäkäymälä
ei tarvitse tuuletusta. (Rakennustieto Oy 2015.)
Useat laitteet vaativat sähköliitännän toimiakseen, vähintään tuuletinta varten. Käytettäessä lattialle asennettavia laitteita, joissa on oma säiliö joka pitää tyhjentää, on sijoitus
mahdollisimman lähelle ulko-ovea järkevää.

4.2 Käymälätyyppejä

Kompostikäymälä
Perinteinen kompostikäymällä on laite jossa virtsa ja uloste menee samaan säiliöön.
Käytössä lisätään kuiviketta, joissain malleissa hiukan joka käynnin jälkeen, joissain riittää kerran viikossa hieman isompi määrä. Kuivikkeena käytetään usein lannoittamatonta
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turvetta ja siihen voidaan sekoittaa esimerkiksi kutterinlastua tai lehtipuuhaketta. Kompostikäymälöitä on olemassa pienempiä lattian päälle asennettavia malleja, mutta etenkin vakituiseen asumiseen suunnitelluissa asunnoissa niiden säiliöt ovat usein melko
isoja ja niitä tarvitaan tavallisesti useampia kompostointia varten. Kompostoivien käymälöiden säiliöt voivat olla myös moniosastoisia, jolloin yhden osaston tullessa täyteen
käännetään säiliötä. Tyhjä säiliö otetaan käyttöön ja täysi jää kompostoitumaan. Tämä
vaatii asunnolta käymälän alta sopivaa ja riittävää tilaa jonka kautta säiliöt päästään tyhjentämään. Tyhjennyksen jälkeen tarvitaan vielä jälkikompostointi ennen kuin syntynyttä
kompostimultaa voi käyttää lannoitteena. Jos rakennuksessa on yläkerta, on sinnekin
kuivakäymälän sijoittaminen mahdollista, mutta säiliöön menevä putki on normaalia viemäriputkea isompi ja se vaatii rakenteissa tilansa. (Rakennustieto Oy 2015.)
Kompostikäymälöiden ongelmaksi saattavat toisinaan muodostua suotonesteet joiden
määrää voidaan vähentää toimivalla tuuletuksella, riittävällä korvausilmalla sekä oikealla
määrällä kuiviketta (Rakennustieto Oy 2015). Käymälätilassa sijaitseva istuin voi olla
muovia, posliinia tai vaikka perinteisen näköinen itse rakennettu (kuva 5). Kuivikkeena
kuvan käymälässä käytetään kuiviketurpeen (säkki) ja kutterinlastun (saavi) seosta.
Tässä käytössä erillinen bidee.

Kuva 5. Omavalmisteinen kompostikäymälä sisätilassa (Ahlholm Maiju 2019).
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Erotteleva kuivakäymälä
Erottelevassa kuivakäymälässä käytetään virtsan erottelevaa istuinta. Joissain malleissa
aukko ulostesäiliöön on käyttämättömänä kiinni (kuva 6) ja aukeaa vasta istuimelle istuttaessa. Erottelevia kuivakäymälöitä on erilaisia, kuten suoraan lattialle sijoitettavia tehdasvalmisteisia laitteita, joissa on sisällä ulostesäiliö ja virtsa johdetaan erilliseen jäätymättömässä tilassa olevaan säiliöön. Nämä soveltuvat kokonsa puolesta paremmin vapaa-ajanasumiseen, mutta myös vakituiseen asumiseen jos sopivaa tilaa erilliselle säiliölle ei ole.

Kuva 6. Erottelevan käymälän istuin näkösuojalla (Separett AB 2019).
Vakituisessa asumisessa on tilojen salliessa mahdollista käyttää erillistä posliinista valmistettua erottelevaa istuinta (kuva 7). Tällöin käymälätilan alapuolelle voidaan sijoittaa
uloste- ja virtsasäiliöt (kuva 8). Koska virtsa johdetaan omaan säiliöönsä pienemmät
ulostesäiliöt riittävät. Nestesäiliön tulee olla riittävän iso ja se pitäisi pystyä sijoittamaan
niin, että se ei jäädy. Virtsan välivarastointiin tarvitaan oma tilansa, jota käsiteltiin jo laitteiden sijoitusta koskevassa kappaleessa.
Joissain tapauksissa virtsa voidaan johtaa tarkoitukseen sopivaan harmaavesisuodattimeen, jossa on riittävä puhdistusteho sen puhdistukseen. Tällaista vaihtoehtoa harkitaan
mikäli riittävää tilaa säiliöille ei ole tai lannoitteelle ei ole käyttöä. Ulostesäiliöön lisätään
yleensä hieman kuiviketta parantamaan kompostimassan rakennetta, mutta usein
pelkkä WC-paperi riittää kuivikkeeksi ja massaan voidaan joutua lisäämään vettä kompostoitumiseen riittävän kosteuden aikaansaamiseksi. Uloste kompostoidaan omassa
säiliössään ja siirretään jälkikompostoitumaan ennen käyttöä lannoitteena. Myös näissä
käymälöissä ei saa unohtaa toimivaa tuuletusta. (Rakennustieto Oy 2015.)
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Kuva 7. Erotteleva posliininen istuin käymälätilassa (Jääskelä Tapio 2019).

Kuva 8. Käymälätilan alapuoliset virtsa- ja ulostesäiliöt (Jääskelä Tapio 2019)
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Haihduttavat käymälät
Haihduttavat käymälät ovat tavallisesti tehdasvalmisteisia ja lattialle sijoitettavia malleja.
Laite tarvitsee toimiakseen lämpimän tilan (vähintään 18 °C), mutta sitä voidaan säilyttää
käyttämättömänä kylmässä tilassa. Uudemmat mallit sisältävät paljon automatiikkaa jakaikkien mallien toimintaan tarvitaan sähköä riittävän lämpötilan aikaansaamiseksi nesteen haihduttamiseksi tuuletuksen mukana massasta (kuva 9). Korvausilman järjestäminen on laitteen toiminnan kannalta myös tärkeää.

Kuva 9. Haihduttavan käymälän sijoitus ja tuuletus (Meripalo Oy 2019).
Istuin avautuu kompostointisäiliöön vain istuttaessa. Kuivikkeen lisäyksen, jätteen ilmastuksen sekoittamalla, sekä lämpötilan säätelyn hoitaa automatiikka. Vanhemmissa laitteissa on käyttäjämäärän mukaan säädettävä termostaatti, niissä kuivikkeen lisäys ja
jätteen sekoitus tapahtuu nappia painamalla. Varsinaisesta kompostisäiliöstä jo hieman
kompostoitunut jäte putoaa jälkikompostointilaatikkoon, josta se tyhjennetään. Haihduttavien käymälöiden käyttäjämäärä on melko rajoitettu ja se vaihtelee hieman mallista
riippuen. Liian suuri käyttö nostaa liiaksi säiliön nestemäärää, koska laite ei kykene haihduttamaan nestettä riittävästi. Ison vierasjoukon aikana pitää siis varautua vaihtoehtoiseen ratkaisuun. (Rakennustieto Oy 2015.)
Polttavat (tuhkaavat) käymälät
Polttavat käymälät ovat kompaktin kokoisia, ja ne sijoitetaan lattialle. Ne haihduttavat
nesteen ja polttavat jätökset istuinmaljan alla sijaitsevassa palotilassa. Tähän laite kuluttaa sähköä 0.4–1.7 kWh/käynti (Separett AB 2019). Kun yhden henkilön keskimääräinen
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käyntimäärä on 5–7 kertaa /vrk:ssa (Verto 2016), niin laitteen kuluttaman sähkön kustannukset

vaihtelevat

0,28–1,66€/henkilö/vrk,

kun

sähkön

hinta

0,14

€/kWh

(Energiavirasto 2019). Eräät mallit toimivat vaihtoehtoisesti myös nestekaasulla. Jokaisen käynnin yhteydessä istuimeen laitetaan paperipussi jossa jätökset putoavat tiputusluukusta polttotilaan. Palamiseen tarvitaan riittävästi korvausilmaa ulkoilmasta tulevasta
venttiilistä. Nesteen haihtumisesta sekä palamisesta syntyvät kaasut pitää saada tehokkaasti poistettua tuuletuksella mieluiten lähelle rakennuksen harjaa, jolloin niiden hajut
saadaan etäämmäksi rakennuksesta. Säiliöön jäävä tuhka (kuva 10) on puhdasta ja se
voidaan laittaa kompostiin tai käyttää maanparannukseen.

Kuva 10. Polttavan käymälän tuhka-astia (Separett AB 2019).
Pakastavat käymälät
Pakastavat käymälät ovat suoraan lattialle sijoitettavia, pieneen tilaan mahtuvia ja helposti siirrettäviä. Ne tarvitsevat vain sähköliitännän ja niiden sähkönkulutus on noin 0,73
kWh/vrk (Separett AB 2019.) Laitteen sähkönkulutus lisääntyy jos se sijoitetaan lämmönlähteen viereen tai tilaan jossa on lattialämmitys (Biolan Oy 2019b). Koska jätökset jäädytetään
ne vievät paljon tilaa ja säiliö joudutaan tyhjentämään usein. Sähkökatkojen sattuessa käymälää ei voida käyttää, koska uusi jäte ei jäädy ja pitkään kestävät sähkökatkokset johtavat
säiliön sisällön sulamiseen. Tämä aiheuttaa melko nopeasti hajuongelmia. Tyhjennetty sisältö pitää kompostoida kuivikkeen kanssa esimerkiksi ulkona sijaitsevassa kompostoivassa
käymälässä, jonka onnistuminen voi talviaikaan olla hankalaa. Lisäksi tarvitaan jälkikompostointia kuten kompostikäymälänkin tuotoksille. Jäätynyttä jätettä ei saa laittaa seka- tai biojätteisiin.
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Vedettömät urinaalit (pisuaarit)
Vedettömiä urinaaleja käytetään yleisemmin julkisten tilojen miesten käymälöissä,
mutta niitä valmistetaan myös naisille (kuva 11). Vedettömät urinaalit varustetaan tavallisesti vedettömällä hajulukolla, eikä niiden huuhteluun tarvita vettä. Näitä käyttämällä
voitaisiin vähentää muun muassa pakastavien käymälöiden jätemäärää, samoin kompostikäymälään jäljelle jäävät vähäiset suotonestemäärät haihtuisivat tuuletuksen mukana. (Rakennustieto Oy 2015.) Polttavan käymälän energiankulutusta saataisiin vähennettyä huomattavasti, kun nestettä ei tarvitsisi haihduttaa polttamisen yhteydessä.
Toki virtsasäiliöille ja virtsan vanhentamiseen tarvittaisiin järjestelmänsä ja tilansa, kuten erottelevissa käymälöissä.

Kuva 11. Vedetön pisuaari, Separett (Meripalo Oy 2019).
Käymäläjätteiden loppukäsittely
Kompostoivien, haihduttavien ja erottelevien käymälöiden kiinteät jätteet voidaan hyödyntää jälkikompostoinnin jälkeen maanparannusaineena. Samoin pakastavien käymälöiden tuotokset, kun ne on ensin kompostoitu esim. ulkokäymälässä. Polttavien käymälöiden siisti, hygieeninen lopputuote on hyvä jälkikompostoida, mutta se voidaan myös
käyttää sellaisenaan maanparannukseen.
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Virtsasäiliön vaatima tila on huomattava, ja virtsalle suositeltu noin kuuden kuukauden
säilytys virusten ja bakteerien poistamiseksi hankaloittaa virtsan jatkokäyttöä. Pienemmät määrät voidaan käyttää laimennettuna puutarhakasvien ravinteena lyhyemmän
ajankin kuluttua. Lannoitekäytön mahdollisuuksista on juuri joulukuussa 2018 valmistunut tutkimus, Virtsa lannoitteena peltoviljelyssä – Hyödyt, riskit ja mahdollisuudet. Virtsan
erottelu ja vanhennus jo syntypaikalla sekä käyttö lannoitteena toisi monenlaisia ympäristöhyötyjä, jotka edesauttaisivat Suomen tavoitteita ravinnekierron tehostamisessa ja
ravinnevalumien vähentämisessä. Tutkimuksessa selvitettiin patogeenien lisäksi ongelmana pidettyjen lääke- ja haitta-aineiden jäämiä maaperässä ja peltokasveissa. Virtsa
osoittautui näiltä osin turvalliseksi ja teholtaan väkilannoitteita vastaavaksi, joten sen
käytön hyväksymistä kannattaisi miettiä. (Viskari ym. 2018.)
Suotoneste on kompostikäymälän pohjalle muodostuvaa nestettä, joka on pääasiassa
virtsaa, johon on sekoittunut ainesosia myös ulosteesta. Tämä tekee sen käsittelystä
ongelmallista, koska se sisältää ulosteperäisiä patogeeneja, jotka voivat pilata talousvesikaivoja, pohjavesiä ja muita vesistöjä. (Rakennustieto Oy 2015.) Nesteen määrä on
paljon vähäisempi kuin erottelevasta käymälästä jäävä virtsa, koska osa imeytyy kompostimassan kuivikkeeseen ja osa nesteestä haihtuu käymälän tuuletuksen mukana.
Suotoneste tulee kerätä esim. kanisteriin ja sitä voidaan käyttää vuoden vanhentamisen
jälkeen kompostiherätteenä tai lannoitteena omalla tontilla. Tarvittaessa se voidaan toimittaa esim. jätevedenpuhdistuslaitokselle tai lannoitevalmistelain mukaiselle käsittelylaitokselle. (Vesiensuojelu.fi 2019.) Suotonesteelle valmistetaan myös omia biologis-kemiallisia puhdistuslaitteita. Niitä käytettäessä puhdistettu neste voidaan johtaa maahan
suojaetäisyyksiä noudattaen. Laite ei toimi jäätyneenä, joten ympärivuotisessa käytössä
se pitäisi sijoittaa lämpimään tilaan. (Biolan 2019c.)
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5 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET
5.1 Käyttäjähaastattelut

Käyttäjätiedot
Käyttäjähaastatteluja varten Valonialta saatiin yhteystietoja kohteista, joissa oli tehty
puhdistustulosseurantaa. Näistä sopivia haastateltavia tavoitettiin 11. Tämän lisäksi
haastatteluissa käytettiin omia muun muassa rakentajauraltani tulleita yhteystietoja (14)
sekä laadittiin ilmoitus sosiaaliseen mediaan etenkin sisäkuivakäymälöiden käyttäjien
löytämiseksi. Tällä ilmoituksella mukaan lukien verkostot löydettiin 16 haastateltavaa.
Haastattelukohteiden lukumäärä näkyy eriteltynä taulukosta 3. Haastatteluissa käytetyt
yhteystiedot salataan tässä työssä sekä Valonian saamassa materiaalissa.
Taulukko 3. Käyttäjät kohteittain

Valonia seuranta
kohteet

Omat
verkostot

Sosiaalinen
media

Laitepuhdistamot

11

2

0

Harmaavesisuodattimet

0

7

3

Sisäkuivakäymälät

0

5

13

Kaikki
yhteensä

11

14

16

Haastattelukysymykset
Ensimmäiset kysymykset koskivat kiinteistön perustietoja, joita tässä ovat laitteen valmistaja, merkki sekä sijaintikunta ja alueen puhdistustasovaatimukset. Lisäksi talouden
asukasmäärä ja/tai vedenkulutus ovat ratkaisevia laitteen käytön kannalta. Laitteiston
suunnittelun lähtökohdat, sekä valintaan ja hankintaan vaikuttaneet seikat pyrittiin saamaan työhön selventämään pohjatietoja. Kysymykset laitteen iästä, sähkön tarpeesta,
tarvittavista kemikaaleista ja käyttökustannuksista sopivat selvittämään laitteen käyttäjä-
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kokemuksia ja myös tiedot käyttö- ja huolto-ohjeiden selkeydestä täydensivät tätä. Haastatteluissa pyrittiin saamaan tietoa laitteiden itsehuoltotarpeesta, lietetyhjennyksistä ja
muista huomioitavista asioista. Myös ulkopuolisen huollon tarpeet, toteutuminen ja mahdollisten varaosien saanti muodostavat osan laitteen käyttäjäkokemuksista. Näistä kysymyksistä laadittiin kyselykaavake. Kysymysten lisäksi kaavakkeessa oli kohdat numeroarvioinnille välillä 1 – 5 (1=vaikea ja 5=helppo). Arviot annettiin laitteen käytöstä ja huoltotoimista. Kyseisestä laitteesta voitiin antaa tässä kohtaa suositteluja. Kyselykaavakemallit ovat tämän opinnäytetyön liitteenä.
Puhelinhaastattelut
Toimeksiantajan edustajien kanssa sovittiin, että haastattelut tehdään puhelimitse. Yhden haastattelun kesto oli 15-25 minuuttia / käyttäjä. Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 39
kappaletta, joista 13 laitepuhdistamojen, 10 harmaavesisuodattimien ja 18 sisäkuivakäymälöiden käyttäjille. Laitteista 26 oli vakituisen asumisen kiinteistöillä ja 9 loma-asuntokäytössä olevilla kiinteistöillä. Osuuskuntaan joita oli yksi, kuului sekä vakituisen, että
loma-asumisen kiinteistöjä. Kohteista 24 sijaitsi perustason ja 17 tehostetun jäteveden
puhdistusvaatimustason alueella (kuva 12).

1
1

6

9

8

1

Perustaso

0

KUIVAKÄYMÄLÄ
VAKITUINEN ASUNTO

HARMAAVESISUODA
TIN LOMA-ASUNTO

HARMAAVESISUODA
TIN VAKITUINEN
ASUNTO

1
2

KUIVAKÄYMÄLÄ
LOMA-ASUNTO

12

LAITEPUHDISTAMO

14
12
10
8
6
4
2
0

Tehostettu

Kuva 12. Eri kohdetyypit ja niiden jäteveden puhdistustasovaatimukset.
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Käyttäjien lisäksi haastateltiin kolmea laitepuhdistamojen huoltomiestä, joiden yhteystiedot löytyivät laitetoimittajien verkkosivuilta. Heidän haastatteluissaan pyrittiin selvittämään laitteiden yleisimpiä ongelmia ja onko niihin mahdollista vaikuttaa esim. käyttäjän
toiminnalla.
Käyttäjäkokemukset toimeksiantajalle
Käyttäjähaastatteluihin perustuvista tiedoista kirjoitettiin erilliset selvitykset, laitepuhdistamojen ja harmaavesipuhdistajien osalta merkkikohtaisesti ja sisäkuivakäymälöistä tyypeittäin. Vertailun helpottamiseksi käyttäjähaastatteluissa kysyttiin myös joitain kiinteistön perustietoja kuten esim. asukasmäärää. Jokaisesta selvityksestä löydetään käyttäjien numeroin antamat arvosanat sekä suositteleeko haastateltu käyttämäänsä laitetta
muille käyttäjille. Niiden laitepuhdistamoiden arvioinneissa, joissa tehtiin tai oli tehty Valonian näytteenottoseurantaa, lisättiin linkki Valonian Jätevesijärjestelmien toimivuusverkkosivustolle. Valonia tulee saamaan nämä käyttäjäkokemuksiin perustuvat erilliset
selvitykset käyttöönsä PDF-tiedostoina ja ne löytyvät tämän työn liitteinä.

5.2 Laitepuhdistamoiden käyttäjäkokemukset

Laitepuhdistamoiden käyttäjille haastatteluja tehtiin kaikkiaan 13 kpl. Haastattelukohteista seitsemässä oli panospuhdistamo ja viidessä jatkuvatoiminen aktiivilietepuhdistamo. Kaikissa oli käytössä fosforinsaostus. Edellisten lisäksi käytössä oli fosforin esisaostuksella varustettu biosuodatin maasuodatuksella. Laitepuhdistamot jotka olivat yhden
talouden käytössä, sijaitsivat pääosin kiinteistöillä joita käytettiin vakituiseen asumiseen.
Ne kaikki sijaitsivat perustason puhdistusvaatimusalueella. Kiinteistöjen asukasmäärä
vaihteli yleisesti 1-4 asukkaan välillä, määrän ollessa keskimäärin 2,5. Yksi laitepuhdistamo oli kahden kiinteistön ja niillä asuvien neljän asukkaan yhteinen ja se sijaitsi alueella
jossa oli peruspuhdistusvaatimustaso. Yksi puhdistamo oli osuuskunnan ja se oli kymmenen kiinteistön ja noin 20 asukkaan yhteiskäytössä. Osuuskuntaan kuuluvista kiinteistöistä osa oli vapaa-ajan käytössä ja osa sijaitsi alueella jossa oli tehostettu puhdistusvaatimus. Taulukosta 4 nähdään joitakin perustietoja kohteista.
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Taulukko 4. Perustietoja laitepuhdistamokohteista.

Kohdenumero

Vedenkulutus Laitteen ikä Hankintahinta €
Laite
Asukkaita l/henkilö/vrk vuosina
1 Biolan kaivopuhdistin
2
89
11
2 Biolan kaivopuhdistin
4
12
1700
3 Caivio (Baga)2 taloutta
4
110
8
8500
4 InDränn biopuhdistin
4
62
2
5000
5 Jita Kemik 1-6
1
62
11
5500
6 KWH Pipe Wehoputs 5
4
12
5000
7 Raita PA SA
1
50
8
5000
8 Talokaivo Biosetti 5
3
183
8
6000
9 Wavin Labko Bio-Kem 6
2
164
13
5000
10 Uponor Clean 1 panospuhd
2
100
9
10000
11 Uponor Clean 5 panospuhd
2
151
15
9500
12 Uponor Clean 5 panospuhd
3
73
11
6500
8500
Keskimäärin
2,5
104
10
6350
Osuuskunta Goodwell
20
90
9
5000*
*hankintahinta/kiinteistö sis.viemäröinnin ja puhdistamon asennuksen
Kiinteistöissä, joissa puhdistamo oli yhden talouden käytössä saatiin vedenkulutustiedot
yhdeksältä haastatellulta, ja niissä kiinteistöissä vedenkulutus vaihteli välillä 50-183
l/d/asukas ollen keskimäärin n.104 l/asukas/vrk. Kiinteistöllä, joissa laitepuhdistamo oli
kahden kiinteistön käytössä kulutettiin vettä keskimäärin n. 110 l/asukas/vrk. Osuuskunnan kiinteistöissä asukkaita oli yhteensä noin 20, vedenkulutuksen ollessa n. 600-700
m³/vuosi. Osuuskunnan veden keskikulutuksen voitiin arvioida olevan keskimäärin 90
l/asukas/vrk.
Puhdistuslaitteista vanhin oli otettu käyttöön vuonna 2003 ja uusin vuonna 2016. Haastattelujen perusteella vuonna 2019, keskimääräinen laitteiden ikä oli 10 vuotta. Laitteiden
ikää ei kaikissa haastattelukohteissa muistettu varmasti ja ikään vaikutti käyttöönottoajankohta, koska tutkimuksessa iän yksikkönä käytettiin vuotta. Laitteiden hankintahinta
kiinteistöä kohden vaihteli 10 000 € maksaneesta panospuhdistamosta, olemassa olevaan saostuskaivoon asennettavan saneerauspaketin hintaan 1 700 €. Keskimääräinen
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kiinteistölle tullut hankintakulu ilman asennusta oli 6 350 €. Osuuskunnan laitteiston hankintakulu oli 5 000 €/kiinteistö sisältäen myös viemäreiden ja paineviemäreiden rakentamisen ja puhdistamon asennustyön.
Tärkein peruste puhdistamoiden hankintaan oli rakentaminen, sisältäen uudisrakentamisen sekä peruskorjauksen. Tämän vastauksen antoi 7/13:sta eli yli puolet haastatelluista. Säädökset ja puhdistuslaitteiden testauskäyttö olivat molemmat hankinnan perusteena kahdelle vastaajista. Ainoastaan yksi haastatelluista kertoi vanhan järjestelmän
olevan uusimisen tarpeessa, samoin yksi kertoi naapurien puhdistamohankinnan olevan
perusteena omaan laitehankintaansa.
Puhdistamojen keskimääräiset käyttökustannukset muodostuivat lähinnä fosforin saostukseen käytetystä kemikaalista, ja olivat keskimäärin 95 € / laitteisto/vuosi. Kuluihin ei
sisälly laitteiden käyttämää sähköä, koska todellista tietoa kulutuksesta ei juurikaan ollut
saatavilla. Myös lietetyhjennyksen hinnoista saatu tieto vaikutti epätarkalta ja se saatiin
ainoastaan kuudelta haastatellulta. Lietetyhjennyksen hinnat vaihtelivat paljon, ja olivat
keskimäärin noin 90 €/tyhjennyskerta. Kolmessa kohteessa asukkaat huolehtivat itse
tyhjennyksestä, joista yhdessä liete levitettiin omalle pellolle ja kahdessa kohteessa liete
tyhjennettiin keräysastiasta kompostoitavaksi kiinteistöllä. Suurimassa osassa kiinteistöjä (7/13) riitti yksi lietetyhjennyskerta vuodessa, mutta kahdella kiinteistöllä saostussäiliöt tyhjennettiin neljä kertaa vuodessa. Lisää tietoa tyhjennyskerroista löydetään taulukosta 5.
Vaikka niin sanotun hajavesilain 7 §:ssä (Valtioneuvoston asetus talousvesien
käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.157/2017) jätevesijärjestelmän
käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö, säädetään huolto- ja tarkkailutoimien tiedoista ja huoltovälistä, oli huoltotoimista pidetty käyttöpäiväkirjaa ainoastaan kuudella kiinteistöllä 13:sta
haastatellusta. Ainoastaan kahdella kiinteistöllä oli sopimus ulkopuolisen toimijan kanssa
laitteen huoltotöistä. Kahdella kiinteistöllä, joissa laitteet olivat testauskäytössä, hoidettiin
huoltotoimet laitetoimittajan puolesta. Muilla kiinteistöillä laitteistojen huoltotoimet tehdään kiinteistön haltijan toimesta. Fosforin saostuskemikaaliastian vaihtoa pidettiin ensisijaisena huoltotoimena kahdeksalla ja kolmella kiinteistöllä se oli lietesäiliön tyhjennyksestä huolehtiminen.
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Taulukko 5. Laitepuhdistamojen käyttö- ja huoltotietoja.

Kohdenumero

Asukkaita
1
2
2
4
3
4
4
4
5
1
6
4
7
1
8
3
9
2
10
2
11
2
12
3

Keskimäärin

2,5

Osuuskunta

20

KemikaaliLietetyhkustannukset jennykset Huolto- Arvosana Arvosana
€/vuosi
kpl/vuosi päiväkirja käytöstä huollosta
240
2
4,5
4
74
1
x
5
4
50
2
x
4
4
2
4
5
100
1
x
4
4
140
4
4
3
30
4
5
5
30
1
5
5
155
1
x
4
3
100
1
x
5
5
90
1
4,5
5
90
1
4
5
50
95
1,75
4,4
4,3
2€/jätevesi-m³
3
x
sis. kaikki käyttökustannukset

5

5

Puhdistuslaitteissa arvostettiin ensisijaisesti käytön ja huoltotoimien helppoutta ja toimintavarmuutta. Yksi haastateltu piti laitepuhdistamon korjausmahdollisuutta ilman kaivuutöitä hyvänä ominaisuutena ja myös laitteen sähköttömyys todettiin yhdessä kohteessa
hyväksi parantaen toimintavarmuutta. Eräässä kohteessa oletettiin poistoputkesta tulevan puhdistetun jäteveden olevan sen kirkkauden perusteella hyvin puhdistunutta. Laitteiden huonoista ominaisuuksista löydettiin paljon vaihtelevuutta. Kuitenkin ilmastuslautasten puhdistuksen ja eritoten niiden takaisin laiton lietesäiliön pohjalle, mainitsi kaksi
haastateltua. Samoin lieteastioiden vaihtoa pidettiin kahdessa kohteessa ikävänä ja paljon työtä vaativana huoltotoimena. Yksittäisistä huonoista ominaisuuksista mainittakoon
fosforinsaostusaineen annostelijan riittämätön säädettävyys vähäisellä vedenkulutuksella (noin 60 l/kiinteistö/vrk). Haastateltuja pyydettiin antamaan arvosanat 1–5 laitteiden
käytöstä ja huoltotoimista. Arvosanojen vaihteluväli oli kaikkiaan pieni ja keskimääräiseksi arvosanaksi käytöstä saatiin 4,4 ja huoltotoimista 4,3. Annetut arvosanat on
koottu taulukkoon 5. Kaikista 13:sta laitepuhdistamosta kymmentä suositeltiin varauksetta muille käyttäjille. Kolmea laitepuhdistamoa suositeltiin varauksella muun muassa
siksi, että maaperäkäsittely ei kiinteistöllä ole mahdollista.
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Huoltohenkilöstön kokemuksia
Asukkaiden käyttäjäkokemusten lisäksi työssä kysyttiin myös kolmelta laitteistojen huoltoa tekevältä yritykseltä kokemuksia yleisimmistä ongelmista, joista tässä kerrotaan lyhyesti. Yhteensä kyseisillä yrityksillä oli seitsemän eri laitevalmistajan valtuutettu huolto.
Laitteiden ongelmat aiheutuvat yksinkertaisimmillaan siitä mitä viemäriin laitetaan. Purkupaikkojen kuntoon ja kunnostamiseen toivottiin kiinnitettävän huomiota, sillä ne saattavat ajan kuluessa tukkeutua. Sähkökatkot aiheuttavat ongelmia pumppujen ja ilmastuslaitteiden toiminnassa. Käyttökatkot vaikuttavat laitteiden biologiseen toimintaan heikentäen niiden puhdistustehoa. Laitteissa esiintyvät viat liittyvät yleisesti ilmastukseen,
joissa erinäisiä vikoja on muun muassa ilmaletkuissa ja kalvoissa. Useat viat syntyvät
kun laitteen tarvitsemat huoltotoimet on tehty puutteellisesti tai jätetty kokonaan tekemättä. Tämä vaikuttaa osaltaan laitteen osien kestävyyteen, laitteen puhdistustehoon ja
saattaa aiheuttaa hajua ympäristöön. Myös kustannussyistä käytössä tehdään virheitä
jotka voivat rikkoa laitteen. Tästä yhtenä esimerkkinä fosforin saostuskemikaalin talviaikainen laimennus vedellä, joka oli aiheuttanut pumppujen jäätymistä ja lopulta muoviosien rikkoutumista. Laitteet toimivat hyvin säännöllisesti huollettuina. Jos itsellä ei ole
halua, taitoa tai voimia huoltotoimiin, kannattaa harkita huoltosopimuksen tekemistä.
Säännöllisten, mieluiten vähintään kerran vuodessa tehtävien tarkastusten yhteydessä
useimmat viat havaitaan ennakolta, ja ne voidaan korjata ja/tai vaihtaa tarvittavat osat
ennen rikkoutumista. Säännöllisellä huoltopäiväkirjanpidolla ja huoltoraporttien säilytyksellä voidaan helpottaa huoltohenkilökunnan työtä, ja esimerkiksi kiinteistönvaihdoksen
yhteydessä niistä voidaan nähdä laitteistolle tehdyt huoltotoimet.
Haastatteluissa esille tulleita laitteista riippumattomia ongelmia
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen määräyksestä eräälle kiinteistölle vaadittiin
asennettavaksi laitepuhdistamo, vaikka asianmukaiset ammattilaisen tekemät selvitykset ja suunnitelmat maahanimeytyksestä olivat valmiina.
Laitteen ehkä normaalia pidemmän purkuputken eristystyö jätettiin tekemättä paikalle
hankituista eristeistä ja kiinteistön omistajan pyynnöstä huolimatta. Seurauksena purkuputken jäätyminen erityisen kylminä talvina.
Asiakkaalle toimitettiin vanhan mallin tuote. Myyjän konkurssi vaikeutti laitteen asennustyön onnistumista sekä jatkossa huollon ja varaosien saamista.
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5.3 Harmaavesipuhdistimien käyttäjäkokemukset

Jokaisen kymmenen haastattelukohteen harmaavesipuhdistimen toiminta perustui suodatukseen, joten laitteista voidaan käyttää myös nimeä harmaavesisuodatin. Kaksi suodattimista oli laitteita, joissa oli mahdollista käyttää fosforinsaostusmassaa. Näissä kohteissa virtsa voitiin johtaa erottelevasta käymälästä ko. suodattimeen.
Harmaavesisuodattimia oli tehtyjen haastattelujen mukaan vakituisen asumisen kiinteistöillä kolme, asukasmäärän vaihdellen välillä 2–4. Näistä kiinteistöistä kaksi sijaitsi peruspuhdistusvaatimustason alueella ja niissä oli molemmissa sisäkuivakäymälä. Yksi vakituisen asumisen kiinteistö sijaitsi pohjavesialueella ja oli siten tehostetun puhdistusvaatimustason alueella. Sen kaikki jätevedet, lukuun ottamatta suihkusta tulevia jätevesiä, johdettiin määräysten mukaisesti umpisäiliöön. Harmaavesisuodattimeen johdettiin
tällä kiinteistöllä ainoastaan suihkuista tulevat jätevedet.
Vakituisen asumisen lisäksi harmaavesisuodattimia kerrottiin käytettävän seitsemällä
vapaa-ajan kiinteistöllä joiden säännöllinen käyttäjämäärä vaihteli välillä 2–5. Vapaaajan kiinteistöistä neljä oli ympärivuotisessa käytössä ja kolme niistä oli saarikiinteistöjä,
joissa harmaavesisuodattimia käytettiin 4–6 kuukautta vuodessa. Vapaa-ajan kiinteistöt
sijaitsivat kaikki tehostetun puhdistusvaatimustason alueella. Niistä kolmella oli vesi-WC
joiden jätevedet johdettiin umpisäiliöön, ja neljällä kiinteistöllä käytettiin kuivakäymälää
joista kaksi oli sisätiloissa. Käyttäjiltä haastatteluissa saadun tiedon mukaan edelleen
käytössä olevien harmaavesisuodatinten ikä vaihteli 1–10 vuoden välillä, ollen keskimäärin 5,4 vuotta. Edellä olevaa tietoa voidaan tarkastella taulukosta 6.
Harmaavesisuodattimet hankittiin haastattelukohteiden kiinteistöille lähes aina rakentamisen yhteydessä. Ainoastaan yhdellä kiinteistöllä harmaavesipuhdistimen hankinta perustui vanhan jätevedenpuhdistusjärjestelmän uusimiseen, koska kiinteistön jätevedet
ohjautuivat tukkeutuneesta järjestelmästä naapurikiinteistölle. Hankintahinnat pysyivät
joissain kohteissa lähes muuttumattomina, vaikka ikäeroa samanmerkkisillä laitteilla oli
kuusi vuotta. Myös jonkin verran vaihtelua on nähtävissä kun verrataan esimerkiksi taulukon 6 kohteita, joissa on samanlaiset ja samanmerkkiset laitteet. Haastatteluissa kerrottiin monen laitteen hankintahinnan olleen niin sanottu rautakaupan tarjoushinta.
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Taulukko 6. Perustietoja kohteista, joissa harmaavesisuodatin.

KohdeKiinteistön Laitteen ikä Hankintanumero Laite
vuosina
hinta €
Asukkaita käyttö
21 Biolan 70
4
Vakituinen
5
1500
22 Biolan 70
2
Vapaa-aika
7
1700
23 Biolan 125
5
Vapaa-aika
7
2000
24 Biolan 125
5
Vapaa-aika
7
1300
25 Biolan 125
2
Vapaa-aika
10
1600
26 Biolan 125
3
Vapaa-aika
4
1250
29 Uponor Mökki
4
Vapaa-aika
5
1890
30 Uponor Mökki
2
Vapaa-aika
3
?
27 Willa
3
Vakituinen
5
1890
28 Willa
2
Vakituinen
1
2000
Keskimäärin
3,2
5,4

Kiinteistöllä
vesi-WC
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei

Kuuden ympärivuotisessa tai vakituisessa käytössä olevan harmaavesisuodattimen kerrottiin tarvitsevan sähkötoimista sulanapitokaapelia jäätymisen estämiseen talvikaudella.
Kahdessa kohteessa sitä ei tarvittu, koska ne olivat vakituisen asumisen käytössä ja
lämmintä vettä käytettiin säännöllisesti, lisäksi näiden suodatinten sulana pysyminen oli
varmistettu sijoittamalla toinen niistä lämpimään tilaan ja toinen eristettyyn maakuoppaan.
Suodatimateriaalikustannuksissa esiintyi vaihtelevuutta riippuen siitä, oliko kyse vakituisessa asumisessa, ympärivuotisessa loma-asumisessa vai pelkästään kesäkäytössä
olevasta harmaavesisuodattimesta. Tämä johtui suodatinmateriaalin vaihtovälitarpeesta, josta lisää taulukossa 7. Myös suodatinmateriaalien hinnoissa oli jonkin verran
vaihtelua ostopaikasta riippuen. Korkeimmiksi kustannukset muodostuivat vakituisen
asumisen kohteissa, joissa kaikissa suodatinmateriaali vaihdettiin kolme kertaa vuodessa. Näissä kohteissa käytettiin suodatinmateriaaleihin 200–240 €/vuosi. Vapaa-ajan
kohteissa suodatinmateriaali vaihdettiin yleisimmillään kerran vuodessa (3/10:stä kohteesta), ja siihen kului noin 80 €/vuosi/kohde. Yhdeltä haastateltavalta saatiin tieto, että
heidän laitteeseen sopivan suodatinmateriaalin hankinta oli vaikeutunut, eikä sitä oltu
saatu hankittua kuin verkkokaupan kautta. Tämä lisää rahdista johtuen oleellisesti kustannuksia. Yhdessä kohteista suodatinmateriaalin vaihto kuului huoltosopimukseen.
Huoltosopimuksen hintaa ei haluttu paljastaa kyselyssä. Muut kohteista hoidettiin itse
käyttäjän toimesta. Kohteissa, joissa oli käytössä vesi-WC:t kustannuksia muodostui
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myös umpikaivojen tyhjennyksestä. Jätevedenkäsittelystä syntyvät kokonaiskustannukset näissä kiinteistöissä olivat korkeimmillaan 520 € (kustannukset perustuvat haastatteluista 3/ 2019 saatuihin tietoihin).
Laitteiden käytössä arvostettiin toimivuutta ja yksinkertaisuutta, joita molempia piti tärkeänä laitteessaan kolme haastateltua kymmenestä. Kaksi haastateltua arvosti harmaavesisuodatinten helppokäyttöisyyttä. Suodatinmateriaalien vaihto oli kymmenestä haastatellusta viiden mielestä laitteen ikävin ominaisuus. Yksi heistä piti suodatinmateriaalien
vaihtoa liian työläänä vakituisessa asumisessa ja suositteli harmaavesisuodatinta vain
vapaa-ajanasumiseen. Kaikki muut haastatellut olivat valmiita suosittelemaan harmaavesisuodattimen käyttöä muille. Kahden haastatellun mielestä sähkön tarve osoittautui
huonoimmaksi seikaksi käytettävässä laitteessa. Huoltopäiväkirjaa pidettiin neljässä
kymmenestä harmaavesisuodatinta käyttävästä kohteesta. Laitteiden käytöstä arvosanaksi annettiin haastatteluissa keskimäärin 4,4 ja huoltotoimista keskimäärin 4,1. Arvosanat nähdään taulukosta 7. Kohteissa joista harmaavesisuodatinten käyttäjähaastattelut tehtiin, ei oltu tehty puhdistustulosseurantaa.
Taulukko 7. Harmaavesisuodatinten käyttö- ja huoltotietoja.

Suod.mat.
Kohde- vaihto
numero krt/vuosi
21
3
22
1
23
0,5
24
1
25
0,5
26
1
29
0,3
30
27
3
28
3
Keskimäärin

SuodatinHuoltomateriaali Sähkön- päivä- Käytön Huollon
€/vuosi
tarve* kirja
arvosana arvosana
240
x
4
3
80
x
4
4
40
4
4
80
5
5
40
x
5
5
80
x
x
5
5
30
x
x
5
4
x
5
5
200
x
4
3
200
x
3
3
*sulanapitolämmitys
4,6
4,4

5.4 Sisäkuivakäymälöiden käyttäjäkokemukset

Sisäkuivakäymälöiden käyttäjähaastatteluja tehtiin kaikkiaan 18. Näiden käyttäjien kiinteistöistä vakituisessa asumiskäytössä oli 10 ja ainoastaan yksi näistä sijaitsi tehostetun
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puhdistusvaatimustason alueella. Loput kahdeksan olivat vapaa-ajankäytössä olevia
rantakiinteistöjä ja sijaitsivat tehostetun puhdistusvaatimustason alueella. Tämä nähtiin
jo sivun 30 kuvasta. Eniten käytetty käymälätyyppi oli virtsan erottelevaa mallia ja niitä
oli 18 haastatellussa kohteessa ”omat mallit” mukaan lukien yhdeksän, kun kompostoivia
malleja oli näistä ainoastaan kaksi.

Kuva 13. Eri käymälätyyppien määrä
Kuivakäymälöiden hankintahinnat saatiin haastatteluissa vain osalta käyttäjistä. Käymälöiden hankintahintoja nähdään taulukossa 8. Hinnoissa on suuriakin vaihteluita jopa
samanlaisissa laitteissa. Tämä on ymmärrettävää hankinta-ajankohdan vaihdellessa.
Yhden laitteista kerrottiin olleen hankittaessa käytetty ja yksi oli saatu osana perintöä,
ollen käyttäjälleen ilmainen. Hankintahinnoissa ei ole huomioitu ns. omavalmisteisten
mallien erillisten säiliöiden tarvitsemia tiloja, jotka vaikuttavat mm. asunnon rakennus- ja
suunnittelukustannuksiin. Myöskään käymäläjätösten jälkikompostointiin ja virtsan vanhentamiseen tarvittavia tiloja ja säiliöitä ei ole huomioitu kustannuksissa.
Edelleen käytössä olevien laitteiden iässä nähdään suuria vaihteluita, vuoden käytössä
olleista, 21 vuotta vanhaan käymälään. Neljässä kohteessa oli aikaisempi vesi-WC muutettu kuivakäymäläksi ja yhdessä oli käytössä vesi-WC kaksikerroksisen asunnon toisessa kerroksessa. Sisäkäymälän lisäksi 12:lla kiinteistöllä 18:sta oli käytettävissä ulkokäymälä. Normaalikäytön lisäksi ulkokäymälöitä käytettiin pakastavien käymälöiden jätösten kompostointiin.
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Taulukko 8. Perustietoja sisäkuivakäymäläkohteista.

KohdeLaitteen
numero Käymälälaite
Asukkaita ikä vuotta
101 Biolan erotteleva kuivikekäymälä
4
3
102 Biolan Icelett pakastava
5
7
103 Cinderella comfort polttava
4
3
104 Cinderella comfort polttava
4
5
105 Ekolett kompostoiva
3
5
106 Merkki ? Pakastava
2
11
107 MullToa haihduttava
2
1
108 MullToa haihduttava
2
2
109 Oma malli erotteleva
2
2
110 Oma malli erotteleva
4
9
111 Oma malli kompostoiva
2
3
112 Separett Villa erotteleva
2
13
113 Separett Villa erotteleva
18
114 Separett Villa erotteleva
3
1
115 Separett Villa erotteleva
3
21
116 Separett Villa erotteleva
2
9
117 Separett Villa erotteleva
10
118 Sunmar haihduttava käymälä
2
3
Keskim.
2,9
7,0

Kiinteistön
Hankintakäyttö
hinta €
Vakituinen
400
Kesä
2000
Ympärivuotinen
4000
Vakituinen
6000*
Vakituinen
Vakituinen
80
Vakituinen
2500
Kesä
2000
Kesä
Kesä
690
Kesä
Vakituinen
600
Vuokrakiint
Vakituinen
90
Vakituinen
Vak/ymp
1000
Vakituinen
1900
Kesä
4000
*= 2 käymälää asennettuna

Käyttäjiä todettiin olleen 16:lla kiinteistöllä keskimäärin 2,9. Erästä kohteista käytettiin
vuokrakohteena ja sen käyttäjämäärässä oli suuria vaihteluita ja yhden käymälän käyttäjämäärää ei kerrottu. Erityisesti kesäkäytössä olevilla kiinteistöillä havaittiin käyttäjämäärissä suuriakin vaihteluita johtuen runsaasta vierailijamäärästä. Eri laitteiden käyttäjämäärät sekä tietoa laitteiden sähköntarpeesta, nähdään taulukosta 9. Sähköä tarvittiin
16:lla kiinteistöllä, jossa oli käytössä sisäkuivakäymälä. Pelkkään tuulettimen toimintaan
sähköä tarvittiin 10:llä kiinteistöllä ja pelkkään laitteen toimintaan sitä tarvittiin neljällä
kiinteistöllä. Kahdessa kohteessa sähköä tarvittiin sekä tuuletukseen että laitteen toimintaan. Laitteiden kuluttaman sähkön määrän kerrottiin käyttäjien mukaan olevan hyvin
pientä lukuun ottamatta polttavia käymälöitä. Näidenkään kulutusta eivät käyttäjät osanneet tarkoin kertoa. Yhdessä kohteista oltiin päädytty käyttämään painovoimaista tuuletusta ja yksi kiinteistöistä sijaitsi saaressa jossa ei ollut sähköä, siellä käytettiin ns. tuulituuletinta.
Sisäkuivakäymälän käytössä pidettiin hyvänä ominaisuutena sen hajuttomuutta. Tämän
vastauksen antoi haastatelluista seitsemän, ja viisi piti hyvänä ominaisuutena laitteen
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helppokäyttöisyyttä. Myös sisäkuivakäymälöiden ympäristöystävällisyys ja/tai niistä saatavien ravinteiden käyttö omalla tontilla nähtiin hyvänä ominaisuutena viidellä kiinteistöllä. Laitteiden tilantarpeesen ja sijoittelumahdollisuuksiin kiinnitettiin huomiota etenkin
vapaa-ajankiinteistöillä. Vakituisessa asumisessa olleiden oma valmisteisten käymälöiden säiliöiden tilantarpeeseen oli varauduttu jo suunnitteluvaiheessa. Pakastavan käymälän sijoittamisen kerrottiin pienen tilantarpeen vuoksi olleen helppoa. Huonoista ominaisuuksista tehtiin havaintoja enemmän laitetyyppikohtaisesti. Yleisempänä näistä pidettiin erottelevien käymälöiden virtsan poistoputken kalkkeutumista. Tämä vastaus annettiin kaikkiaan neljältä kiinteistöltä, joka oli puolet erottelevaa käymälää käyttävistä
kiinteistöistä. Laitteen sopimattomuus isommalle käyttäjämäärälle koettiin ongelmaksi
kolmella kiinteistöllä. Pakastavien käymälöiden säiliön jäätyneen sisällön tyhjentäminen
jälkikompostoitumaan ulkokäymälään koettiin hankalaksi, koska sisältö ei sopinut kunnolla ulkokäymälän istuinaukosta. Myös kompostoitumisen alkamisen hidastuminen jäätyneessä massassa mietitytti käyttäjiä. Kiinteistöillä, joissa käytettiin polttavaa käymälää
todettiin laitteen sähkönkulutuksen olevan melko suurta, mutta tämä oli otettu huomioon
jo laitetta hankkiessa. Puutteellisista käyttö- ja huolto-ohjeista mainittiin kahdessa haastattelussa. Toisessa kaivattiin asennusohjeita ja toisessa pidettiin tietoa jätösten jälkikäsittelystä puutteellisena. Yleisenä, mutta vasta toissijaisena huonona ominaisuutena pidettiin laitteen muovista rakennetta, joka heikensi haastateltujen mukaan laitteiden imagoa. Itse laitteissa vikoja todettiin vain vähän, mutta tuulettimet olivat aiheuttaneet ongelmia rikkoutuessaan tai sähkönjakelun keskeytyessä seitsemälle haastatellulle.
Säiliöiden tyhjennysvälin nähdään seuraavan taulukon 9 mukaan vaihtelevan tyyppikohtaisesti ja käyttäjämäärän mukaan hyvinkin paljon. Pakastava käymälä tarvitsee eniten
tyhjennyksiä, jopa 7 krt/kk, kun taas Ekolett-kompostoivassa käymälässä on neljä säiliötä jossa jätökset myös jälkikompostoidaan. Tyhjennysväliksi tässä kompostoivassa
käymälässä riittää yksi kerta neljän vuoden aikana kun käyttäjiä on kaksi. Haastatteluissa
havaittiin myös isoja eroja kiinteistöjen tyhjennyskäytännöissä, joilla saattoi olla vaikutuksia tyhjennysväliin. Esimerkkeinä vuokrakäytössä ollut kiinteistö jossa säiliö tyhjennettiin viikoittain vuokralaisten vaihtuessa ja vapaa-ajan kiinteistö jossa säiliö kerrottiin
tyhjennettävän aina poislähtiessä. Erottelevien käymälöiden virtsasäiliöiden tyhjennyksestä ja virtsan käsittelystä saatiin tietoa hyvin vähän. Usealla kiinteistöllä virtsa johdettiin harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmään. Millainen järjestelmä oli, jäi useimmiten
epäselväksi. Joillain kiinteistöillä virtsan annettiin vanhentua tai laimennettiin ja käytettiin
sen jälkeen ravinteena.
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Taulukko 9. Sisäkuivakäymälöiden käyttö ja huoltotoimet.

Laitteen käyttöä arvioitiin haastatteluissa numeroilla 1-5, jossa numero 1 merkitsi hankalaa ja numero 5 helppoa. Haastatelluista 56 % arvioi laitteen käytön arvosanalla 4 ja
keskiarvoksi muodostui 4,4.
Myös huoltotoimet arvioitiin numeroilla 1–5, jossa 1 merkitsi vaikeaa ja 5 helppoa. Huoltotoimien osalta arvioineissa oli enemmän hajontaa, kahdeksalla kiinteistöllä annettiin
arvioksi 4 ja kaikkien laitteiden huoltotoimien keskiarvoksi muodostui 4,0. Haastatelluista
16 oli valmis suosittelemaan laitettaan muille käyttäjille. Ainoastaan kaksi kertoi suhtautuvan laitteisiin varauksella. Toisessa kohteessa laitetta suositeltiin vain vapaa-ajanasumiseen ja toisen kohteen laitetta suositeltiin vaihtoehdoksi polttavan tai pakastavan
käymälän tilalle. Arvioinnit nähdään taulukosta 9.
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6 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET TÄNÄÄN - HYÖDYKSI
HUOMENNA
Tutkimuskohteiden laitepuhdistamoja käytettiin vakituiseen asumiseen tarkoitetuilla kiinteistöillä. Ainoastaan osuuskunnan laitepuhdistamon käyttäjistä osa oli vapaa-ajan kiinteistöjä. Laitepuhdistamoiden ikä tällä hetkellä oli keskimäärin 9,9 vuotta, ja panospuhdistamoja oli seitsemän kaikista 13 laitepuhdistamoista. Viisi haastatelluista piti laitepuhdistamonsa tärkeimpänä hyvänä ominaisuutena helppokäyttöisyyttä ja neljän mielestä
se oli laitteen toimintavarmuus. Laitepuhdistamojen huoltotoimista tärkeimpänä nähtiin
fosforin saostuskemikaalin lisääminen, jonka lisäämistarve vaihteli laitteen, käyttäjämäärän ja kemikaaliastioiden koon mukaan. Lietetyhjennykset hoidettiin kolmessa kohteessa
itse, muissa ne hoidettiin ulkopuolisen toimesta. Tyhjennyskertoja tarvittiin yhdestä neljään vuodessa, määrän ollessa keskimäärin 1,8. Laitepuhdistamojen huoltotoimet tehtiin
kahdeksassa kohteessa itse, kahdessa kohteessa oli tehty sopimus laitteen huollosta.
Yhden testauskäytössä olleen laitteen huoltotoimet teki kokonaan laitetoimittaja. Ikävimpänä huoltotoimena pidettiin kahdessa kohteessa lietesäkin tyhjennystä ja kahdessa
kohteessa ilmastuslautasten puhdistusta. Muilta osin käyttäjien mielestä hankalien huoltotoimien osalta esiintyi hajanaisuutta ja huoltotoimia pidettiin yleisesti helppoina.
Haastattelukohteet, joissa käytettiin harmaavesipuhdistinta ja joita tutkimuksessa oli
kymmenen, olivat jakaantuneet vakituisen ja vapaa-ajan asumisen kiinteistöille. Vakituisen asumisen kiinteistöillä kohteista oli kolme ja vapaa-ajan kiinteistöillä seitsemän.
Haastattelukohteiden harmaavesipuhdistimet toimivat suodatusperiaatteella, näistä kahdessa oli mahdollista käyttää fosforin saostukseen tarkoitettua massaa. Yhtä lukuun ottamatta harmaavesisuodattimet oli asennettu rakentamisen yhteydessä ja niiden ikä
vaihteli yhdestä vuodesta kymmeneen. Koska osaa laitteista käytettiin vain kesäkaudella, jäi näiden ainoastaan kesällä käytettävien harmaavesipuhdistinten käyttöaika huomattavasti todellista käyttöikää lyhyemmäksi. Tämä vaikeuttaa eri laitteiden vertailua vaikuttaen mm. huoltotoimien tarpeeseen.
Kolme käyttäjää kymmenestä arvosti harmaavesisuodattimessaan sen toiminnan yksinkertaisuutta ja kolme suodattimensa toimivuutta. Kaksi piti hyvänä ominaisuutena laitteen käytön helppoutta. Laitteiden talvikäytön sähköntarve pidettiin kahdessa kohteessa
huonona ominaisuutena. Huoltotoimista, jotka yhtä kesäkäytössä olevaa kiinteistöä lukuun ottamatta tehtiin itse, tärkeimpänä pidettiin suodatinmateriaalin vaihtotyötä. Tämä

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anne Stenberg

43

tehtiin haastattelujen mukaan kaikilla vakituisen asumisen kiinteistöillä kolme kertaa vuodessa. Vapaa-ajan kiinteistöjen suodatinmateriaalin vaihtotyön tarve riippui vapaa-ajan
kohteissa paljon vaihdelleesta käyttäjämäärästä, vuotuisesta käyttöajasta ja käyttäjien
aktiivisuudesta. Kaikkiaan se vaihteli huomattavasti eri kiinteistöjen kesken. Lisäksi kohteissa, joissa käytössä oli kaksivesijärjestelmä tarvittiin umpisäiliön lietetyhjennystä keskimäärin kolme kertaa vuodessa. Suodatinmateriaalin vaihtotyötä pidettiin ikävänä viidellä kiinteistöllä, mutta harmaavesisuodatinten tarvitsemia huoltotoimia pidettiin yleisesti helppoina.
Umpisäiliöiden lietetyhjennyskustannuksissa nähtiin isoja paikkakuntakohtaisia eroja ja
myös säiliön koko sekä tarvittava tyhjennyskertojen määrä vaikutti huomattavasti tyhjennyskustannuksiin. Huoltopäiväkirjaa pidettiin kuudella laitepuhdistamoa ja neljällä harmaavesisuodatinta käyttävällä kiinteistöllä. Huoltopäiväkirjan pitäminen helpottaa laitteen ylläpidon seurantaa kiinteistöllä ja vikatilanteissa siitä saadaan tietoa etenkin laitepuhdistamojen huoltohenkilöstön käyttöön. Niissä kohteissa, joissa käytettiin ulkopuolista huoltopalvelua, oltiin palveluun tyytyväisiä ja yllättäviä laiterikkoja näissä kohteissa
havaittiin vähemmän. Jätevedenpuhdistuslaitteiden käyttäjien halu hoitaa itse laitteitaan
on vähentymässä ja kiinteistöjen omistajien ikääntyessä tarve erilaisille huoltopalveluille
tulevaisuudessa kasvaa. Tässä nähdään mahdollisia kehittämistarpeita erilaisille palvelukonseptivaihtoehdoille. Osassa kohteita kaivataan lisää tietoa koskien laitteiden käyttöä ja huoltotoimia.
Haastatteluja sisäkuivakäymälöiden käyttäjille tehtiin kaikkiaan 18. Käymälöistä 10 sijaitsi vakituisen asumisen kiinteistöillä. Yleisin haastattelukohteen käymälätyyppi oli erotteleva ja käymälöiden keskimääräinen ikä seitsemän vuotta. Koska laitteista kahdeksan
on vapaa-ajankäytössä ja vuotuinen käyttöaika ja käyttäjämäärä vaihtelee suuresti, on
käymälöiden vertailu hankalaa. Myös laitteiden toimintatapojen suuret eroavaisuudet
hankaloittavat vertailua. Seitsemän haastateltua piti sisäkuivakäymälän hyvänä ominaisuutena sen hajuttomuutta ja yleisesti niiden käyttöä pidettiin helppona. Sisäkuivakäymälöiden pääasiallisena huoltotoimena pidettiin säiliön tyhjennystä ja sitä, kuten muitakin huoltotoimia, pidettiin helppoina. Ongelmana nähtiin puutteelliset ohjeet jätösten
jälkikäsittelyssä. Kaikilla ei ole halua tai sopivaa tilaa jälkikompostointiin. Erottelevien
käymälöiden virtsan käsittelyyn saatavilla ollut tieto oli ollut suppeaa ja vääriä käsittelytapoja tavattiin muutamalla kiinteistöllä. Jälkikäsittelyn oikeaan toteuttamiseen tarvitaan
lisää huomiota niin käyttäjien ja laitevalmistajien osalta, mutta myös yleistä neuvontaa
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tarvitaan. Tutkimuksia kiinteiden jätösten ja virtsan hyötykäytöstä myös käyttöpaikan ulkopuolella peltolannoitteena on tehty ja on tekeillä, mutta lisää tutkimustyötä tarvitaan
muun muassa säädösten mukaiseen tuotteistukseen ja käytön yleisen hyväksynnän lisäämiseksi. Sisäkuivakäymälöiden kehittämiseen tarvitaan lisää tutkimusta ja kehitystyötä, jotta niiden käyttöä saataisiin lisättyä. Pelkästään jo käytettyjen tuulettimien toimintavarmuuden ja käyttöiän parantaminen lisäisi käyttäjien mukavuutta. Polttavaa käymälää pidettiin usean haastatellun mielestä siistinä, hygieenisenä ja vähän jätettä tuottavana ratkaisuna, mutta sen energiankulutusta pidettiin liian suurena, jotta sellaisen hankkimiseen olisi päädytty. Tässä nähdään ko. laitteiden valmistajille kehitettävää.
Taulukko 10. Esiintymismäärään perustuvia käyttäjävastauksia.

Laitehankinnan
tärkeimmät syyt

Laitepuhdistamot
Rakentaminen,
rakennusluvan edellytys

Laitteen tärkeimmät Saostuskemikaalin lisäys,
huoltotoimet
lietetyhjennys

Harmaavesipuhdistamot
Rakentaminen

Sisäkuivakäymälät
Ympäristönäkökohdat,ikä,
mukavuudenhalu,
jätevedenpuhdistuksen
helpottuminen
Suodatinmateriaalin vaihto Säiliön tyhjennys

Käytettävässä
laitteessa hyvää

Helppokäyttöisyys, laitteen Laitteen yksinkertaisuus
toimivuus

Käytettävässä
laitteessa huonoa

Lietesäkin tyhjennys ja
vaihto, ilmastuslautasten
puhdistus

Käytettävän laitteen Ilmastuksen ja pumppujen
yleisimmät viat ja
toiminta, ukkosen
ongelmat
aiheuttamat häiriöt

Hajuttomuus,
helppokäyttöisyys

Suodatinmateriaalin vaihto, Rajoitettu käyttäjämäärä,
talviaikainen sähköntarve
muovinen rakenne

Laitteen sijoittaminen

Tuulettimen kestävyys ja
toiminta, virtsan poistoputken tukkeutuminen

Koska haastateltavien määrä tutkimuksessa oli pieni ja kokemuksia eri laitteista saatiin
vain vähän, ei saatuja tuloksia voida käyttää varsinaiseen tieteelliseltä pohjalta tehtävään tarkasteluun. Käyttäjäkokemuksiin perustuvaa tietoa kiinteistökohtaisista jätevedenpuhdistamoista ja sisäkuivakäymälöistä on saatavilla kuitenkin varsin vähän, joten
haastatteluista kootut havainnot osataan toivottavasti käyttää hyödyksi kyseessä olevien
laitteistojen hankinnassa ja suunnittelussa haja-asutusalueiden kiinteistöille. Valonialle
toimitettavaa materiaalia toivotaan hyödynnettävän ahkerasti tulevien käyttäjien keskuudessa, joita varten haastatteluista saatua tietoa on erityisesti koottu tähän työhön. Lisäksi
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olisi tärkeää, että tämä tutkimus saataisiin laitevalmistajien tietoon ja sitä voitaisiin käyttää laitteiden kehitys- ja suunnittelutyön tueksi.
Haastatteluissa esille tulleiden palvelukonseptien tarpeeseen voitaisiin etenkin laitepuhdistamojen valmistajien ja/tai huoltoyritysten toimesta kehittää eritasoisia huoltopaketteja. Yksinkertaisimmillaan ne voisivat tarjota vuosihuoltosopimuksia, lisäten pakettiin
tarvittaessa esimerkiksi saostuskemikaalitoimituksia ja -astioiden vaihtoa. Näin ovat
eräät yritykset jo tehneetkin. Laitepuhdistamoita voitaisiin toteuttaa kiinteistöillä myös
niin sanotulla. ”elinkaari”-mallilla, jolloin laitteen ja asennuksen lisäksi, myydään laitteen
tarvitsemat huoltotyöt, tarvittavat kemikaalit ja varaosat. Osa huoltoon liittyvistä toimista
saadaan tehtyä saostussäiliöiden tyhjennyksen yhteydessä, joten lisäpalveluita kannattaisi toisaalta pyrkiä kehittämään tähän yhteyteen. Harmaavesipuhdistinten suodatinmateriaalien ja käymäläjätteen tyhjennykselle, niiden siirrolle ja jälkikäsittelylle kiinteistön
ulkopuolella nähtiin haastatteluissa jonkin verran tarvetta. Ongelmaa esiintyi pääasiassa
kallioisilla tai pienillä tonteilla. Sopiiko tällainen konsepti ns. mökkitalkkareiden työnkuvaan ja entä sen kehittäminen yhteistyönä, vaikkapa esimerkiksi paikallisten maanviljelijöiden kanssa? Jääkö osa jätevedenpuhdistuksesta ja käymälöistä muodostuvista jätteistä, kuten liete, eroteltu virtsa tai komposti hyödyntämättömänä, jopa hoitamattomina
kiinteistöille? Voitaisiinko niitä hyödyntää tulevaisuudessa lannoitteena pelloilla vai tullaanko nämä jätteet hoitamaan jätehuollon toimesta?
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