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Tampereella Hiedanrannassa kerääntyy suuri joukko sanitaation ammattilaisia- mukana myös Bruce 

Oreck 

 

Kuivasanitaatio-osaajien kolmen vuoden välein Tampereella järjestettävä tieteellinen konferenssi valloittaa 

Hiedanrannan elokuussa. Paikalla on yli 160 alan asiantuntijaa jopa 40 eri maasta. 2,4 miljardia ihmistä on 

maailmassa vielä ilman minkäänlaista perussanitaatiota, joten alalla on vielä paljon tehtävää. Edelleen 

vuosittain maailmassa kuolee ripulitauteihin 480 000 alle viisivuotiasta lasta. 

Tampereelle kokoontuu suuri joukko kuivakäymäläalan asiantuntijoita keskustelemaan tulevaisuuden 

ratkaisuista Suomen ja maailman sanitaatiotilanteen ja ravinnekierron kehittämiseksi.  Käymäläseura Huussi 

ry* järjestää jo kuudetta kertaa kansainvälisen kuivakäymäläkonferenssin (6th International Dry Toilet 

Conference) 22.–24.8.2018 Tampereella entisellä tehdasalueella Hiedanrannassa Kuivaamolla ja Lielahden 

kartanossa. Paikka on konferenssille osuva, sillä Hiedanrannassa on tehty erilaisia kiertotalouden kokeiluja ja 

Hiedanrannasta Kuivaamolta löytyy lisäksi uniikki kuivakäymäläkokonaisuus. Konferenssin yhteydessä 

järjestetään myös Suomen tilanteeseen keskittyvä yksipäiväinen Suomipäivä-seminaari Kuiva kiertää! 

Teemana tällä kertaa DT-konferenssissa on Dry Toilet Goes Circular, sillä kiertotalouteen liittyvät teemat 

ovat hyvin ajankohtaisia. Suomipäivä-seminaarissa suomalaiset asiantuntijat kertovat alan tuoreimmat 

uutiset kuivakäymälöiden ja sanitaation saralla keskustelemalla mm. paneelikeskustelussa kuinka ravinteet 

saataisiin nykyistä paremmin kiertoon, sillä fosforilannoitteet ovat loppumassa maailmasta ja 

keinolannoitteet ovat kalliita.Kiertotalous-teemana konferenssissa näkyy myös mm. avustajien asusteissa, 

jotka osat tehty yhteistyössä Nextiili-pajan kanssa kierrätyskankaista. 

Kansainvälisen konferenssin yhtenä pääpuhujana on Yhdysvaltain entinen Suomen-suurlähettiläs Bruce 

Oreck, jonka puheenvuoro on torstaina 23.8. klo 11.00-12.00. Bruce Oreckin puheenvuoro käsittelee 

globaalista näkökulmasta suuren vesipulan kohtaamista nopean kaupungistumisen vuosisadalla. 

Konferenssi on yksi omaleimaisimpia asiantuntijatapahtumia Suomessa ja maailmanlaajuisestikin ainoa 

laatuaan. Konferenssiin osallistuva ugandalainen sanitaatioinsinööri Sanyu Yvonne kuvaa konferenssistaan 

saatavaansa hyötyä näin: 

’’Ugandassa vain 60% ihmisistä pääsee käyttämään jonkinlaista vessaa. Minulla on visio maailmasta, jossa 

kaikilla on pääsy luotettaviin ja turvallisiin vesi- ja sanitaatiopalveluihin. Unelmoin nousevani korkealla 

urallani tällä alalla, jotta voin käyttää kaikkia taitojani ja resurssejani tehdäkseni maastani paremman paikan 

sanitaation saralla. Osallistun tähän konferenssiin, sillä haluan verkostoitua, jakaa kokemuksia ja uusia 

ideoita sekä ymmärtää mitä voisimme tehdä paremmin Ugandassa.’’ 

Lisätietoa Dry Toilet 2018-konferenssista: http://www.huussi.net/en/activities/dt-2018/dry-toilet-conference-

2018/ 

Lisää tietoa ja haastattelupyynnöt: 

Suvi Kekki, Käymäläseura Huussi ry, puh. 045 144 4054, drytoilet2018@huussi.net 
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* Käymäläseura Huussi ry. (KSH ry.) on ekologisen kuivasanitaation ja kuivakäymälöiden 

asiantuntijajärjestö. KSH ry. on vuonna 2002 perustettu kansalaisjärjestö, jonka toimipaikkana on Tampere 

ja toimialueena koko maailma. Yhdistyksellä on jäseniä noin 400. Käymäläseura Huussi ry:n visio on tehdä 

kuivakäymälöistä kestävän kehityksen keskeinen osa, jotta myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia 

puhtaasta vedestä ja terveellisestä ympäristöstä. Tavoitteena on edistää kuivakäymälöiden käyttöä 

tiedottamalla, tutkimalla, neuvomalla, antamalla lausuntoja ja pitämällä esitelmiä. 
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