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1 Johdanto
”Kauan hapuiltuaan tietää tiede nyt, että hedelmöittävin ja voimakkain lannoitusaine on ihmisen ulostus. – – Jos kultamme on roskaa,
niin on sitä vastoin roskamme kultaa. Mitä tehdään tällä roskakullalla?
Se lakaistaan hornantuuttiin. Lähetetään suurilla kustannuksilla kokonaisia laivueita etelänavalta noutamaan myrskylintujen ja pingviinien
sontaa, mutta se laskematon rikkauden aine, joka on käsillä, heitetään
mereen. – – Siitä on kaksi seurausta: maa laihtuu ja vesi myrkyttyy.”
— Victor Hugo: Kurjat (Les Misérables), 1862

Ihmiset ovat käyttäneet omia jätöksiään maatalouden lannoitteena jo tuhansien vuosien
ajan, ja ennen teollisten lannoitteiden keksimistä käymäläjätteen lannoitekäyttö oli
tärkeä keino ylläpitää peltojen hedelmällisyyttä. Monissa sivilisaatioissa eri puolilla
maailmaa käymäläjäte nähtiin haluttuna luonnonvarana, joka kerättiin huolellisesti
talteen ja josta käytiin kauppaa (Bracken et al., 2007). Näin ruoan sisältämät ravinteet
saatiin kierrätettyä uudelleen maatalouden käyttöön.
Kaupungistuminen aiheutti käymäläjätteen tuotannon keskittymisen pienelle alueelle
erilleen peltomaasta. Ulosteista tuli ongelma. Ne haisivat ja levittivät tauteja, ja niiden kuljettaminen maaseudulle vaati vaivannäköä. Huonon hygienian aiheuttamia
terveysongelmia ryhdyttiin 1800-luvun jälkipuoliskolla ratkaisemaan viemäriverkkoja rakentamalla. Syntyivät vedellä huuhdeltavat käymälät, joista ulosteet johdettiin
tyypillisesti käsittelemättöminä lähimpään vesistöön.
Yhden pulman ratkettua tuli tilalle kaksi uutta. Vesistöt alkoivat nopeasti saastua jätevesistä, ja toisaalta maatalous oli menettänyt arvokkaan lannoitevarannon. Nämäkin
ongelmat ratkaistiin teknologian avulla: rakennettiin jätevedenpuhdistamoja ja alettiin
valmistaa kemiallisia lannoitteita ilmakehässä ja maaperässä olevista ravinnevaroista.
Vaikka puhdistusprosessissa syntyvää jätevesilietettä osittain palautetaankin maanviljelyn käyttöön, on ravinteiden kiertokulku katkennut perustavanlaatuisella tavalla:
suuri osa ruoan sisältämistä ravinteista päätyy rehevöittämään vesistöjä, ja peltoihin on
lisättävä kemiallisia lannoitteita korvaamaan ruoantuotannon aiheuttamaa ravinnehävikkiä.
Vaikka jätevedenpuhdistus on länsimaissa parhaimmillaan varsin tehokasta ja suuri
osa jäteveden ravinteista saadaan eroteltua vedestä, on menettely kestävän kehityksen
näkökulmasta ongelmallinen. Ruoantuotantoon tarvitaan lannoitteita, joita tuotetaan
kemiallisesti paljon energiaa kuluttavissa prosesseissa (typpi) tai joiden raaka-aineet
eivät riitä loputtomiin (fosfori). Samaan aikaan valtaosa ravinnerikkaasta käymäläjätteestä päätyy joko käsittelemättömänä ympäristöön, missä se voi saastuttaa vesistöjä ja
levittää tauteja, tai kehittyneissäkin maissa yleensä kaatopaikoille tai muuhun toisarvoiseen käyttöön. Maatalous ei voi olla kestävällä pohjalla, ennen kuin ruoan sisältämät
ravinteet saadaan kierrätettyä takaisin peltoon (kuva 1).
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Kuva 1: Ravinteiden kierto yhteiskunnan ja viljelymaan välillä (Vinnerås, 2002). Suurin osa ruoan
sisältämistä ravinteista päätyy hukkateille kuten vesistöihin sen sijaan, että ne kierrätettäisiin
takaisin peltoon (katkoviiva).

Suomessa vinoutuneen ravinnekierron oireita ovat rehevöityneet järvet ja Itämeren leväkukinnot. Rehevöityneitä järviä on hoidettu muun muassa niitoin ja hoitokalastuksin,
ja joissain tapauksissa järvestä poistettua biomassaa on kynnetty peltoon lannoitteeksi.
Aidosti ongelma saadaan kuitenkin ratkaistua vasta, kun pellolta poistuvat ravinnevirrat
– karjanlanta, ihmisten virtsa ja uloste, ruoantähteet ja syömäkelvottomat kasvinosat –
saadaan ohjattua takaisin peltoon. Käymäläjäte tulisi nähdä arvokkaana luonnonvarana,
ei vastenmielisenä ongelmajätteenä.
Tutkielman tarkoituksena on pohtia tieteellisen kirjallisuuden pohjalta, mitkä tekijät estävät käymäläjätteen hyödyntämistä lannoitteena (luku 4), sekä esitellä käymäläjätteen
lannoitekäytön nykyisiä suosituksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia (luku 5). Taustoitan aihetta käsittelemällä lyhyesti ihmisen virtsan ja ulosteen lannoiteominaisuuksia
luvussa 2 sekä käymäläjätteen käsittelyn historiaa ja nykypäivää luvussa 3. Tarkastelen
aihetta globaalista näkökulmasta, vaikka rikkaissa teollisuusmaissa ja kehitysmaissa
ongelmat ja olosuhteet ovat hyvin erityyppisiä sekä sanitaation että ruoantuotannon
osalta.
Työn rajallisuuden vuoksi keskityn erilleen kerätyn virtsan ja ulosteen lannoitekäyttöön,
tosin sivuan myös jätevedenpuhdistuksessa syntyvän jätevesilietteen lannoitekäyttöä.
Vaikka lietteen lannoitearvo on selvästi erilleen kerättyä käymäläjätettä huonompi, olisi
myös sen lannoitekäyttö mielenkiintoinen tarkastelukohde, onhan puhdistamoliete
nykyisen länsimaisen sanitaatiojärjestelmän pääasiallinen lopputuote. Kysymys käymäläjätteen lannoitekäytöstä liittyy laajempaan kysymykseen siitä, mikä olisi kestävän kehityksen mukainen tapa huolehtia yhteiskunnan sanitaatiosta, ja laajaan kysymykseen
globaalista ravinteiden, erityisesti fosforin kierrosta.
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2 Taustatietoa
Käytän sanaa käymäläjäte yläkäsitteenä kuvaamaan kaikkea tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena olevaa jätettä. Sen laatu riippuu sanitaatiojärjestelmästä. Nykyisenkaltaisessa länsimaisessa WC-järjestelmässä virtsa ja uloste sekoittuvat paitsi toisiinsa, myös
huuhteluveteen ja muihin kotitalouden jätevesiin. Jätevedenpuhdistamolla jätevesistä
erotetaan kiintoaines ja niiden ravinteet pyritään sitomaan kemiallisesti tai biologisesti,
jolloin syntyy jätevesilietettä. Kehitysmaissa yleisissä kuoppakäymälöissä ja muissa kuivakäymälöissä virtsa ja uloste useimmiten sekoittuvat, mutta huuhteluvettä ei käytetä
ja jäte voidaan kompostoida. Erottelevassa käymälässä virtsa ja uloste saadaan erilleen,
joko sellaisinaan tai huuhteluveteen sekoittuneina.
Käymäläjätteen eri muodoista voidaan erilaisin menetelmin jalostaa monenlaisia lannoitteita. Käymäläjätteen ravinteita hyödyntävä lannoite voi olla esimerkiksi puhdasta
virtsaa, jätevesilietettä, kompostoitua ulostetta, anaerobisessa mädätysprosessissa syntyvää lietettä tai erilaisia käymäläjätteen kemiallisia johdannaisia kuten struviittia, jossa
virtsan sisältämät ravinteet on saostettu kiinteään muotoon.

2.1 Maatalouden lannoitteista ja niiden ympäristövaikutuksista

Lannoittamisen tarkoitus on palauttaa maaperään siitä sadon mukana poistuneet ravinteet. Typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K) ovat ne kasvien tarvitsemat pääravinteet,
jotka ovat lannoituksen kannalta keskeisimpiä. Lisäksi kasvit tarvitsevat rikkiä (S), kalsiumia (Ca), magnesiumia (Mg) ja natriumia (Na) sekä joitakin hivenravinteita pieninä
pitoisuuksina.
Ilmasta suurin osa on typpeä, mutta vain harvat kasvit (kuten hernekasvit) pystyvät
tiettyjen bakteerien avulla sitomaan typpeä suoraan ilmasta. Typensidonta vaatii runsaasti energiaa, samoin typpilannoitteiden valmistaminen. Kemiallisia typpilannoitteita
valmistetaan yleisimmin ns. Haberin–Boschin menetelmällä, jossa muodostetaan ammoniakkia ilmakehän typestä ja maakaasun vedystä. Typpi ei siis lopu kesken, mutta
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja fossiilisten polttoaineiden rajallisuuden vuoksi
typpilannoitteiden valmistus olisi perusteltua minimoida.
Fosforia kasvi tarvitsee noin kymmenesosan tarvitsemansa typen määrästä (HeinonenTanski ja van Wijk-Sijbesma, 2005). Fosforilannoitteita valmistetaan louhimalla maaperästä fosfaattipitoisia mineraaleja, mikä johtaa ennen pitkää maapallon fosforivarantojen hupenemiseen. On arvioitu, että nykykulutuksella tunnetut fosforivarannot
käyvät vähiin 50–100 vuodessa, ja joka tapauksessa fosforintuotannon kustannukset
kasvavat, kun joudutaan ottamaan käyttöön huonolaatuisempia varantoja (yhteenveto
Cordell et al. 2009). Myös kaliumia louhitaan maaperästä, mutta sen varannot riittävät
pitemmäksi aikaa kuin fosforin. Fosforivarantojen rajallisuus on merkittävä huolenaihe
ihmiskunnan tulevan ravinnontuotannon kannalta.
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Kuva 2: Yhden ihmisen vuodessa tuottaman virtsan ja ulosteen
sisältämät ravinnemäärät (N typpi, P fosfori, K kalium) ja ravinteiden jakautuminen virtsan (keltainen) ja ulosteen (ruskea) välillä.

P
4,6 kg

0,5 kg

1,4 kg

Lannoittamisen suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät ravinteiden huuhtoutumiseen pelloilta. Vesistöissä typpi ja fosfori aiheuttavat liian suurina pitoisuuksina rehevöitymistä ja leväkukintoja. Syanobakteereille eli sinileville fosfori on usein rajoittava
kasvutekijä, sillä osa niistä pystyy sitomaan typpeä ilmasta. Muita ympäristöhaittoja
ovat pohjavesien pilaantumisriski ja lannoitteiden tuotannon sivuvaikutukset: typpilannoitteiden valmistus vaatii runsaasti energiaa, ja fosforilannoitteiden louhinta tuottaa
paljon hiili- ja raskasmetallipäästöjä sekä radioaktiivisia sivutuotteita (Cordell et al.,
2009).

2.2 Ihmisen virtsan ja ulosteen lannoiteominaisuudet
Käytännössä kaikki ruoan sisältämät ravinteet päätyvät käymäläjätteeseen – vain lapsilla pieni osa kuluu ihmisen oman ruumiin rakennusaineiksi (Jönsson et al., 2004; Cordell
et al., 2009). Maataloudessa suljettu ravinnekierto saataisiin siis teoriassa aikaan ehkäisemällä ravinnehuuhtoumat pelloilta ja kierrättämällä kaikki kotieläinten ja ihmisten
ulosteet sekä ruoasta syntyvä biojäte ja syötäväksi kelpaamattomat kasvinosat.
Aikuinen ihminen tuottaa vuodessa noin 500 kg virtsaa ja 50 kg ulostetta, jotka sisältävät
noin 4,6 kg typpeä, 0,5 kg fosforia ja 1,4 kg kaliumia (kuva 2) – nämä luvut koskevat
Ruotsin olosuhteita (Vinnerås, 2002). Typestä suurin osa (noin 90 %) on virtsassa, joka
sisältää myös 50–65 % fosforista ja 50–80 % kaliumista (Heinonen-Tanski ja van WijkSijbesma, 2005). Käymäläjätteen ja sen sisältämien ravinteiden määrä sekä ravinteiden
jakautuminen virtsan ja ulosteen välillä riippuu ruokavaliosta. Kehitysmaissa etenkin
typpeä on käymäläjätteessä arvioiden mukaan selvästi vähemmän, koska ruoassa on
vähemmän proteiinia (Jönsson et al., 2004).
Suurin osa typestä on tuoreessa virtsassa urean muodossa (CO(NH2 )2 ), joka on käyttökelpoista kasveille ja jota on myös kaupallisissa lannoitteissa. Varastoinnin aikana
mikrobit hajottavat urean nopeasti vetykarbonaatti- (HCO–3 ) ja ammonium-ioneiksi
(NH+
). Hajoaminen nostaa virtsan pH:ta huomattavasti, noin arvoon 9 (Jönsson et al.,
4
2004). Emäksisessä liuoksessa osa typestä haihtuu herkästi ammoniakkina (NH3 ), mikä
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aiheuttaa epämiellyttävää hajua ja vähentää virtsan lannoitearvoa. Fosfori on virtsassa
fosfaatti-ionien (PO3–
), rikki sulfaatti-ionien (SO2–
) muodossa ja kalium myös ionimuo4
4
dossa, joten nämäkin ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisina yhdisteinä (Jönsson et al.,
2004). Vertailevissa kasvatuskokeissa on todettu, että virtsa on täysin kaupallisten lannoitteiden veroinen lannoite (Richert et al., 2010; Heinonen-Tanski et al., 2007; Pradhan
et al., 2007; Kirchmann ja Pettersson, 1995).
Ulosteessa ravinteet ovat kasvien kannalta osittain hankalasti käytettävässä muodossa,
hiiliyhdisteisiin sitoutuneina (Winker et al., 2009). Kasvit pystyvät hyödyntämään ulosteen ravinteita siksi huonommin kuin virtsan, mutta ravinteet vapautuvat maaperään
pitemmän ajan kuluessa orgaanisen aineksen hajotessa (Jönsson et al., 2004). Ulosteen
sisältämä orgaaninen aines parantaa maan rakennetta ja vedenpidätyskykyä ja auttaa
ylläpitämään maaperän eliöstöä. Ulosteen joukossa on usein myös huomattava määrä
hiilipitoista vessapaperia. Uloste on mahdollista hygienisoida eri tavoilla, esimerkiksi
kompostoimalla yhdessä keittiö- ja puutarhajätteen kanssa (luku 4.2). Kompostoinnissa
häviää kuitenkin aina typpeä, joten typen hyödyntämisen kannalta virtsan erottelu
ulosteesta on eduksi.
Käymäläjäte on siis hyvä ravinnelähde lähes kaikille viljelykasveille. Typen, fosforin ja
kaliumin lisäksi se sisältää myös tarpeeksi kaikkia kasvien vähäisessä määrin tarvitsemia
sivuravinteita (Jönsson et al., 2004). Virtsa sisältää valtaosan käymäläjätteen ravinteista,
ja ne ovat valmiiksi kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Lisäksi tuoreessa virtsassa
on hyvin vähän taudinaiheuttajia ja muita mikrobeja, joita ulosteessa puolestaan on
aina runsaasti (luku 4). Nämä tekijät tekevät virtsasta selvästi ulostetta arvokkaamman
resurssin lannoitekäyttöön. Toisaalta vaikka ulosteen lannoitusarvo ei varsinkaan typen
osalta ole yhtä suuri kuin virtsan, on se arvokas maanparannusaine ja vapauttaa hitaasti
kasvien tarvitsemia ravintoaineita.

3 Historiaa: käymäläjätteen käsittely ja käyttö
”Ovathan nämä hänen potattinsa saaneet kultaakin niskaansa, – – parhainta kultaansa, oikein ihmisen kultaa. – – Isommat lapsensa on hän
opettanut käymään tuolla nuusniekassa, ja pienempiä hän neuvoo,
milloin suinkin kerkiää, ettei saa pistäytyä niillä hommillaan nurkalla,
vaan pitää juosta suoraan potattimaan vakoon. Silloin siitä on jotakin
hyötyä, ilman sen suurempaa siirtelemistä. Ja siksipä ovatkin Putkinotkon potatit tuollaisia nyrkin kokoisia murikoita.”
— Joel Lehtonen: Putkinotko, 1919

Käymäläjätteen lannoitekäyttö on yhä yleistä joissain osissa maapalloa, lähinnä Aasiassa, ja se on ollut yleistä myös Euroopassa, Suomessakin aina vesivessojen yleistymiseen eli 1900-luvun puoliväliin asti. Esimerkiksi Helsingin yliopiston koetilalta
löytyneet astiansirpaleet todistavat käymäläjätteen hyödyntämisestä maanviljelyssä,
sillä rikkoutuneet astiat oli tapana heittää kuoppakäymälöihin (Heinonen-Tanski ja
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van Wijk-Sijbesma, 2005). Yksinkertaisimmillaan tarpeet tehtiin tunkiolle tai suoraan
pellolle. Kuivakäymälöiden yleistymisen jälkeenkin huussit sijaitsivat usein navetan
yhteydessä ja jätökset levitettiin peltoon yhdessä karjanlannan kanssa.
Ranskassa ja Saksassa syntyi 1800-luvulla ihmisten jätöksiin perustuvaa lannoiteteollisuutta: kuivatuista ulosteista valmistettiin poudrette-lannoitetta, jota myytiin viljelijöille. Monissa Euroopan kaupungeissa, esimerkiksi Kööpenhaminassa, käymäläjäte
hyödynnettiin lannoitteena kaupungin ulkopuolella vielä 1800-luvulla (Lindegaard,
2001). Vesikäymälöiden käyttöönottoa vastustettiinkin Pohjoismaissa ja muualla maailmassa aikoinaan siitä syystä, että maatalous menettäisi arvokkaan lannoitevarannon
(Lindegaard, 2001; Vinnerås, 2002; Cordell et al., 2009).
Euroopan nopeasti kasvavissa suurkaupungeissa hygieniaolot muuttuivat kuitenkin yhä
kestämättömämmiksi. Lontoossa ja Pariisissa joet, Thames ja Seine, muuttuivat haiseviksi likaviemäreiksi ja kulkutaudit surmasivat kymmeniätuhansia ihmisiä. Viemäröinti
nähtiin edistyksellisenä tapana päästä haisevista ja epäterveellisistä jätöksistä eroon siististi ja tehokkaasti. Vesistöjen katsottiin puhdistavan itse itsensä, ja niiden saastuminen
nousi puheenaiheeksi vasta myöhemmin, kun ongelmia alkoi syntyä. Itse asiassa jäteveden ravinteiden katsottiin hyödyttävän meren eliöstöä (Lindegaard, 2001). Euroopassa
kehitettiin samoihin aikoihin myös moderneja ravinteita kierrättäviä järjestelmiä, mutta
1900-luvulle tultaessa teollisten lannoitteiden keksiminen näytti ratkaisevan lopullisesti
kaikki ravinteiden riittävyyteen liittyvät huolenaiheet (Bracken et al., 2007). Nämä tekijät johtivat länsimaissa vesivessojen voittokulkuun ja käymäläjätteen lannoitekäytön
hiipumiseen.

3.1 Nykytilanne maailmassa

Koko maapallon ihmispopulaation vuodessa tuottama virtsa ja uloste sisältää noin 3,4
miljoonaa tonnia fosforia, mikä vastaa yli viidesosaa maailman vuotuisesta fosforin
kulutuksesta (Mihelcic et al., 2011). Ulosteet keskittyvät kaupunkeihin, mistä ravinteet
kulkeutuvat jätevesien tai sadeveden mukana pääasiassa joko vesistöihin tai kaatopaikoille. On arvioitu, että vain 10 % käymäläjätteen sisältämistä ravinteista palaa tällä
hetkellä takaisin maanviljelyksen käyttöön joko käymäläkompostin tai kasteluun ja
lannoitukseen käytettävän jäteveden mukana (Cordell et al., 2009).
Kehitysmaissa vallitseva käymäläratkaisu on yhä kuoppakäymälä. Kun kuoppa täyttyy, se yleensä peitetään ja tehdään uusi. Alkeellisen kuoppakäymälän ongelmia ovat
huonon hygienian lisäksi maaperän ja pohjaveden saastuminen, hajut, hyönteisten
lisääntyminen ja tilan riittämättömyys tiheästi asutuilla alueilla (Langergraber ja Muellegger, 2005). Kehitysmaiden slummeissa käytössä onkin usein kadulle tyhjennettävä
ämpäri tai ”lentävä vessa” eli muovipussiin ulostaminen ja jätösten heittäminen pois
silmistä.
Sanitaation parantaminen on osa YK:n vuosituhattavoitteita, ja viime vuosikymmeninä onkin tapahtunut selvää edistystä: vuodesta 1990 lähes kaksi miljardia ihmistä
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on päässyt kehittyneemmän (”improved”) sanitaation piiriin (WHO/UNICEF, 2013).
Kehittyneempään sanitaatioon luetaan kaikki käymäläjärjestelyt, joissa ihmiset eivät
joudu kosketuksiin omien ulosteidensa kanssa. Edelleen kuitenkin neljännes maailman
väestöstä on kehittyneemmän sanitaation ulkopuolella, ja näistä yli puolella eli noin
miljardilla ihmisellä ei ole käytössään minkäänlaista käymälää, vaan tarpeet tehdään
suoraan ympäristöön (WHO/UNICEF, 2013).
Vaikka hygienian vähimmäisvaatimukset täyttävä käymälä olisikin käytettävissä, aiheuttaa käymäläjätteen ja jätevesien puutteellinen käsittely suuria ympäristö- ja terveysongelmia. Kehitysmaissa jätevedet ja käymäläjäte lasketaan tyypillisesti käsittelemättöminä ympäristöön (Corcoran et al., 2010; Langergraber ja Muellegger, 2005), ja myös
kehittyneissä maissa jätevedenpuhdistus on usein puutteellista. Huonon sanitaation
aiheuttamista sairauksista yksin ripuli tappaa vuosittain noin 800 000 alle 5-vuotiasta
lasta (tilanne vuonna 2010, Liu et al. 2012).
Monin puolin Aasiaa, esimerkiksi Kiinassa, Japanissa, Nepalissa ja Vietnamissa, käymäläjätteen hyödyntäminen on historiallinen ja edelleen yleisessä käytössä oleva lannoitusmenetelmä. Eräässä tutkimuksessa yli 90 % kyselyyn osallistuneista vietnamilaiskotitalouksista käytti käymäläjätettä lannoitteena (Mackie Jensen et al., 2008). Lisäksi jätevesiä
käytetään yleisesti viljelykasvien kastelemiseen, ja jäteveden käyttö kasteluvetenä voikin
tyydyttää valtaosan viljelymaan lannoitetarpeesta (Corcoran et al., 2010). Vaikka hygieniasta huolehtiminen on usein olematonta ja viljelijät altistuvat taudinaiheuttajille,
saavutetaan käymäläjätteen ja jäteveden lannoitekäytöllä terveys- ja ympäristöhyötyjä:
sadot paranevat, vesistöt pysyvät puhtaampina ja vesivaroja säästyy.

3.2 Nykytilanne Suomessa ja EU:ssa

Suomalaisissa jätevedenpuhdistamoissa fosfori saostetaan yleensä kemiallisesti sitomalla se rauta- tai alumiiniyhdisteisiin, mikä heikentää jätevesilietteen lannoiteominaisuuksia. Typpi puolestaan haihtuu ilmaan tavallisena typpikaasuna – prosessi on
siis käänteinen typpilannoitteiden valmistukselle, jossa ilmakehän typpeä muunnetaan
kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Typen sitomiseen käytetty energia menee näin
ollen hukkaan. Fosfori saadaan poistettua jätevesistä varsin tehokkaasti, mutta typestä
vain hieman yli puolet.1
Puhdistusprosessissa syntynyt liete yleensä kompostoidaan ja suurin osa siitä käytetään
Suomessa nykyään viherrakentamiseen. Vielä 1990-luvulla kolmannes lietteestä käytettiin maataloudessa, mutta viime aikoina lannoitekäyttö on vähentynyt huomattavasti,
vaikka lietteen raskasmetallipitoisuudet ovat laskeneet.2 Muualla Euroopassa jätevesiliete sijoitettiin yleisesti mereen, kunnes käytäntö kiellettiin EU:n direktiivillä vuonna
1998 (Fytili ja Zabaniotou, 2008). Euroopan unionissa noin 40 % lietteestä käytetään
1 Ymparisto.fi:

Jätevesien puhdistus. Verkkoviite (luettu 30.3.2013). http://www.ymparisto.fi/

default.asp?contentid=166903
2 Ymparisto.fi:

Yhdyskuntien jätevesilietteet. Verkkoviite (luettu 9.1.2013). http://www.ymparisto.

fi/default.asp?contentid=198149
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Kuva 3: Vasemmalla ruotsalainen, oikealla kiinalainen erotteleva käymälä (Höglund, 2001).

maataloudessa, loput poltetaan, sijoitetaan kaatopaikoille tai käsitellään muilla tavoin
(Kelessidis ja Stasinakis, 2012). Lietteen kaatopaikkasijoituksesta pyritään parhaillaan
pääsemään eroon EU:n lainsäädännöllä, mikä lisää tarvetta uusien käyttökohteiden
löytämiseen.
Jätevesilietteessä on runsaasti maan rakennetta parantavaa orgaanista ainetta ja ravinteita, joskin ne ovat kasvien kannalta melko huonosti käytettävässä muodossa. Haitalliset aineet, erityisesti raskasmetallit, ovat suurin este jätevesilietteen lannoitekäytölle.
Muita esteitä ovat mm. taudinaiheuttajat, kielteiset asenteet lietteen käyttöä kohtaan,
hajuongelmat sekä tekniset ongelmat lietteen varastoinnissa ja kuljetuksessa (Fytili
ja Zabaniotou, 2008). Näiden seikkojen vuoksi lietteen maatalouskäytölle on asetettu
rajoitteita Suomen ja EU:n lainsäädännössä. Jätevesilietteen käyttö lannoitteena edellyttää sen käsittelemistä esimerkiksi mädättämällä, kompostoimalla, polttamalla tai
kalkinlisäyksen avulla.
Jätevesilietteen lannoitearvo on siis selvästi huonompi kuin erilleen kerätyn ulosteen ja
virtsan. Jätevesien mukana lietteeseen tulee kemikaaleja ja raskasmetalleja, ja suuri osa
käymäläjätteen ravinteista menetetään puhdistusprosessissa ja lietteen jälkikäsittelyssä.
Virtsan ja ulosteen kerääminen erilleen myös yksinkertaistaisi jätevesien puhdistusta
huomattavasti, sillä valtaosa jätevesien ravinteista on peräisin käymälöistä.

4 Käymäläjätteen lannoitekäytön riskit ja niiden välttäminen
Käymäläjätteeseen liittyvät terveysriskit ovat suurin este niiden lannoitekäytölle. Virtsa
on lähes steriiliä, mutta ulosteessa on runsaasti mikrobeja, joiden joukossa voi olla
erilaisia taudinaiheuttajia, kuten viruksia, bakteereita, alkueläimiä ja loisia. Tartuntariski
on olemassa toisaalta käymäläjätteen käsittelyn ja levityksen yhteydessä ja toisaalta
käymäläjätteellä lannoitettua satoa käytettäessä.
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Käymäläjätteen hygienisointiin on erilaisia menetelmiä, joiden tehokkuus riippuu käsiteltävän materiaalin laadusta. Sekä hygienisoinnin että ravinteiden hyödyntämisen kannalta parasta olisi siirtyä erotteleviin käymälöihin, joissa istuin on jaettu kahteen osaan:
etuosa kerää virtsan, takaosa ulosteen ja vessapaperin (kuva 3). Erotteleva vessa voi olla
joko kuivakäymälä tai huuhdeltava. Jos virtsaa ja ulostetta ei erotella, menetetään suuri
osa virtsan sisältämästä typestä. Myös kuivakäymälän haju- ja kärpäsongelmat ovat
tällöin pahemmat ja ulosteen kompostoiminen vaikeutuu.
Maailman terveysjärjestö WHO on antanut suosituksia jäteveden ja käymäläjätteen
lannoitekäytöstä (WHO, 2006). Tartuntariskiä pienentäviä toimenpiteitä voidaan toteuttaa kaikissa tuotantoketjun vaiheissa, ja niistä voidaan valita olosuhteisiin sopiva ja
tarkoituksenmukainen, mutta kuitenkin riittävän tehokas keinovalikoima.

• Virtsan ja ulosteen erottelu mahdollisimman huolellisesti niin, että ulosteen taudinaiheuttajien joutuminen virtsan joukkoon minimoidaan.
• Käymäläjätteen hygienisointi, jonka menetelmiä ja suosituksia kuvataan tarkemmin luvuissa 4.1 ja 4.2.
• Ihmiskontaktin välttäminen lannoitteen keruu-, varastointi-, kuljetus- ja levitysvaiheissa mm. suojavaatetuksen avulla.
• Raakaa ja hygienisoitua käymäläjätettä ei käsitellä samoilla välineillä eivätkä
ne joudu kosketuksiin keskenään, eikä käymäläjätteen käsittelyyn tarkoitettuja
välineitä käytetä muihin tarkoituksiin ilman desinfiointia.
• Oikea levitystekniikka: lannoitteen levittäminen läheltä maata välttäen kosketusta
kasvin syötävien osien kanssa; haraaminen, peittäminen tai kastelu lannoituksen
jälkeen.
• Viljelykasvin valinta: tartuntariski on suurin tuoreena syötävillä ja nopeakasvuisilla lajeilla ja pieni tai olematon monivuotisilla, kypsennettävillä tai muuhun kuin
ravintokäyttöön viljeltävillä lajeilla.
• Kuukauden varoaika lannoituksen ja sadonkorjuun välillä, erityisesti jos sato
syödään raakana.
• Yleinen hyvä hygienia, kuten käsienpesu lannoitteen levityksen jälkeen ja kasvisten pesu, kuoriminen tai keittäminen ennen käyttöä.
• Opastus ja tiedotus käymäläjätteen tuottajien ja käsittelijöiden sekä viljelijöiden
ja kuluttajien keskuudessa.

4.1 Virtsan hygienisointi

Taudinaiheuttajia on virtsassa niin vähän, ettei sen käsittely ole välttämättä lainkaan
tarpeen etenkään kotitarveviljelyssä. Virtsa saattaa kuitenkin sisältää loisten munia tai
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toukkia. Lisäksi vaikka virtsa ja uloste eroteltaisiin, käytännössä erottelua on vaikea tehdä niin tarkkaan, että virtsa säilyisi täysin puhtaana ulosteen viruksista ja bakteereista.
Keruujärjestelmät tulisi suunnitella mahdollisimman hyvin niin, että virtsa ei joudu
kosketuksiin ulosteiden kanssa.
Virtsan hygienisointi on helppoa, sillä virtsan urean hajoaminen ammoniakiksi bakteeritoiminnan seurauksena edistää monien taudinaiheuttajien tuhoutumista. Jos tuoretta
virtsaa ei lisätä ja jos pH on kyllin korkea, pelkkä virtsan varastointi 1–6 kuukauden
ajan tuhoaa taudinaiheuttajat lukuun ottamatta joidenkin bakteerien lepomuotoja.
Lämpötila, pH ja virtsan laimennussuhde ovat tärkeimmät taudinaiheuttajien tuhoutumista säätelevät tekijät. Korkea pH tuhoaa varsinkin bakteereita ja alkueläimiä, kun
taas virusten tuhoutumiseen vaikuttaa ennen kaikkea lämpötila (Höglund et al., 2002).
Huuhdeltavassa käymälässä huuhteluveden määrä on hygienisoinnin näkökulmasta
hyvä minimoida, sillä taudinaiheuttajat tuhoutuvat sitä paremmin, mitä väkevämpää
liuos on.
WHO:n suositusten mukaan virtsa on turvallista lannoitetta mille tahansa viljelykasville
kuuden kuukauden varastoinnin jälkeen, kunhan lämpötila on vähintään 20 astetta ja
pH noin 9 (WHO, 2006). Kuukaudenkin varastointi riittää sellaisille ravintokasveille, joita ei syödä raakana. Korkeammassa lämpötilassa varastointiaikaa voi lyhentää, samoin
puhtaalle, esimerkiksi pisoaareista kerätylle virtsalle, sillä selvästi suurin tartuntariski
liittyy ulosteista peräisin oleviin taudinaiheuttajiin. Vastaavasti pidempi varastointi on
tarpeen, jos ulostetta joutuu usein virtsan joukkoon. Varastoinnin lisäksi suositellaan
kuukauden varoaikaa lannoituksen ja sadonkorjuun välillä. Jos virtsaa käytetään pienimuotoisesti saman kotitalouden ravinnontuotantoon (esim. kuva 4), ei varastointi ole
lainkaan tarpeen, sillä taudit leviävät perheen sisällä paljon todennäköisemmin muuta
kautta. Virtsan hygienisointi on samaten tarpeetonta koriste-, energia- ja kuitukasveille,
hedelmäpuille mikäli lannoitus suoritetaan satokauden ulkopuolella, ja monille kuorellisille tai kypsennettyinä syötäville ravintokasveille, kunhan hygieniasta huolehditaan
virtsaa käsiteltäessä (Richert et al., 2010).
Suomalaisissa avomaankurkkujen (Heinonen-Tanski et al., 2007) ja kaalin (Pradhan
et al., 2007) kasvatuskokeissa virtsalla lannoitetun sadon mikrobiologinen laatu on ollut
yhtä hyvä kuin teollisilla lannoitteilla kasvatetun verrokkisadon. Makutesteissä useat
arvioijat havaitsivat eron virtsalla ja kaupallisella lannoitteella kasvatettujen kasvisten
välillä, mutta eivät pitäneet kumpaakaan näytettä toista parempana.
Kehitysmaissa yleiset loismadot ovat pääasiallinen käymäläjätteen lannoitekäyttöön
liittyvä terveysongelma esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa. Ne eivät ole hengenvaarallisia,
mutta voivat pahentaa aliravitsemusta, aiheuttaa kehitysongelmia lapsille ja heikentää vastustuskykyä muille taudeille. Trooppisissa olosuhteissa pintamaan lämpötila on
korkea ja haihtuminen kuivattaa maata, mikä pienentää loisten selviämismahdollisuuksia. Verrattuna tilanteeseen, jossa sanitaatio on puutteellista ja käymäläjäte saastuttaa
helposti pintavesiä, virtsan käyttö maanviljelyssä tuskin lisää tautien leviämistä loisten
välityksellä (Heinonen-Tanski ja van Wijk-Sijbesma, 2005). Lannoitekäyttöä kuitenkin
kehotetaan välttämään vesistöjen läheisyydessä alueilla, joilla Schistosoma haematobium -loismatoa esiintyy (WHO, 2006).
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Kuva 4: Tuoreella virtsalla lannoitettu parvekeviljelmä Helsingissä. Virtsaa on laimennettu noin
suhteessa 1:5, levitetty kasvien juurelle ja kasteltu lannoituksen jälkeen, jolloin hajuhaittoja
ei ole esiintynyt. Kotipuutarhassa omaan käyttöön viljeltäessä virtsaa ei tarvitse hygienisoida.
Kuvat tekijän.

Tautien leviämisen riskiä voi pienentää myös lannoituskäytännöillä, esimerkiksi levittämällä virtsa läheltä maata ja multaamalla se lannoituksen jälkeen. Hygienianäkökulmasta multaaminen on kuitenkin suositeltavaa vain kasveille, joiden syötävät osat
kasvavat maanpinnan yläpuolella (Höglund, 2001). Juureksia kasvatettaessa tartuntariski on pienempi jos multaamista ei tehdä, sillä maan pinnalla lämpö, kuivuminen ja
UV-säteily tuhoavat taudinaiheuttajia. Toisaalta tällöin typen haihtuminen vähentää
virtsan lannoitearvoa.
Virtsan lannoitearvon säilyttämiseksi typen haihtuminen ammoniakkina on estettävä
varastoimalla virtsa suljetuissa, ilmatiiviissä astioissa. Metalliputkia ja -astioita on paras
välttää korroosion vuoksi. Varastoinnin aikana virtsasta saostuu korkeassa pH:ssa fosforiyhdisteitä, mikä voi aiheuttaa tukoksia putkiin. Virtsasäiliön pohjalle muodostuu
lietettä, jonka fosforipitoisuus on suuri. Se voidaan käyttää erityisesti fosforilannoitusta
vaativille kasveille tai muun virtsan joukossa, jolloin sekoittaminen on tarpeen, jotta
annostuksesta tulee tasainen (Jönsson et al., 2004).
Kaiken kaikkiaan mikrobeja on virtsassa niin vähän, että tartuntavaara sen lannoitekäytön yhteydessä on yleensä hyvin pieni. Varotoimenpiteenä suositellaan virtsan
varastoimista muutaman kuukauden ajan.
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4.2 Ulosteen hygienisointi

Uloste sisältää valtaosan käymäläjätteen taudinaiheuttajista, ja se on hygienisoitava
ennen lannoitekäyttöä. Ulosteen tai jätevesilietteen pelkkä varastointi ei tuhoa taudinaiheuttajia kovin tehokkaasti, koska pH ja ammoniakkipitoisuus ovat matalampia kuin
virtsassa (Vinnerås, 2002). WHO suosittelee ulosteen varastointia vähintään vuoden
ajan lämpötilan ollessa yli 20 astetta ja 1,5–2 vuoden ajan, mikäli lämpötila on alhaisempi. Varastointiaikaa voi lyhentää kuivassa ja lämpimässä ilmastossa, jos lämpötila
nousee yli 45 asteen tai materiaalin kosteus saadaan alle 20 %:iin – erityisesti jos sitä kuivataan auringossa, jolloin UV-säteily auttaa tuhoamaan taudinaiheuttajia (WHO, 2006).
Materiaalin kastuminen voi kuitenkin johtaa bakteerien lisääntymiseen uudelleen, ja
tarvittavasta varastointiajasta on vaikea antaa yleispäteviä ohjeita. Nopeampia ja luotettavampia ulosteen käsittelyvaihtoehtoja on useita: kompostointi, mädätys, kemiallinen
käsittely ja poltto. Niiden ottaminen laajamittaiseen käyttöön vaatisi kuitenkin kehitysja tutkimustyötä.

• Poltto: Useiden käsittelymenetelmien teho perustuu korkeaan lämpötilaan, joka
tuhoaa taudinaiheuttajat. Polttaminen on nopea ja varma tapa hygienisoida uloste, mutta vaatii ulkoisen lämmönlähteen. Lisäksi poltossa ulosteen typpi ja rikki
häviävät käytännössä kokonaan ja tuhkaan jäävät vain fosfori ja kalium (Jönsson
et al., 2004).
• Kompostointi: Kompostointi hyödyntää kompostin sisäistä lämmöntuotantoa,
mutta edellyttää, että lähtömateriaali on tarpeeksi kuivaa. Lämpötila pitäisi kompostoinnissa saada nousemaan yli 50 asteeseen vähintään viikoksi (WHO, 2006).
Kokeiden mukaan ulosteen hygienisointi kompostoimalla onnistuu, kunhan kompostin kuiva-ainepitoisuus ja eristys ovat riittävät (Vinnerås et al., 2003). Kompostoinnissa pH nousee ammoniakin muodostumisen seurauksena. Koska hapensaanti on välttämätöntä prosessin onnistumiselle, kompostista haihtuu ammoniakkia ja kompostoinnissa menetetään huomattava osa ulosteen sisältämästä
typestä. Valmiissa kompostimullassa valtaosa typestä on orgaanisessa, hitaasti
kasveille vapautuvassa muodossa.
• Anaerobinen mädätys: Mädätyksessä orgaaninen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa. Prosessin lopputuotteena saadaan energianlähteeksi kelpaavaa biokaasua ja mädätysjäännöstä, jolla on hyvät lannoiteominaisuudet, kunhan ammoniakin haihtuminen minimoidaan. Jätevesilietteen ja karjanlannan käsittelyssä
anaerobinen mädätys on jo varsin yleisessä käytössä.
• Kemiallinen käsittely: Ulosteeseen voidaan lisätä jotakin ainetta, joka tuhoaa
taudinaiheuttajat. Perinteisesti tähän on käytetty kalkkia ja tuhkaa, jotka nostavat
ulosteen pH:ta ja vähentävät myös hajuhaittoja ja hyönteisongelmia. Tuhkan pH
kuitenkin vaihtelee riippuen puulajista, ja tarkkoja ohjeita tuhkan lisäykseen on
vaikea antaa. Karkea suositus on 2–5 dl jokaisella käyttökerralla tai niin paljon,
että ulosteet peittyvät (Schönning ja Stenström, 2004). Muita vaihtoehtoja ovat
mm. peretikkahappo (CH3 CO3 H) ja urea, joka hajoaa ammoniakiksi ja tuhoaa
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taudinaiheuttajia. Urean vaikutus on hitaampi, mutta sitä pidetään vaihtoehdoista parhaana (Vinnerås, 2002), sillä sen käsittely on turvallista ja sen typpipitoisuus
parantaa lopputuotteen lannoitearvoa, kunhan ammoniakin haihtuminen estetään. Lisäksi koska ammoniakki ei kulu käsittelyn aikana vaan jää lopputuotteeseen, se ehkäisee taudinaiheuttajien uudelleenlisääntymisen riskiä. Menetelmä
edellyttää ilmatiiviitä astioita ja se toimii parhaiten, jos materiaali on lietemäistä
ja urea voidaan sekoittaa siihen (Jönsson et al., 2004). Urean lisäys on kokeissa
osoittautunut kompostointiakin tehokkaammaksi tavaksi tuhota taudinaiheuttajia (Vinnerås, 2007), ja se on tehokas kaikkia muita paitsi bakteerien lepomuotoja
vastaan. Käsittelyyn kuluu pari kuukautta (Vinnerås, 2002).

Eri vaihtoehdoilla on omat etunsa ja haittansa, jotka liittyvät prosessin nopeuteen, turvallisuuteen, energiankulutukseen, vaadittavan teknologian tasoon ja lopputuotteen
ravinnepitoisuuteen. Kompostoinnin ja kemiallisen käsittelyn etuna on niiden sovellettavuus yhtä lailla yksittäisille kotitalouksille kuin suurille käsittelylaitoksille. Toiset
menetelmät, kuten anaerobinen mädätys, vaativat korkeampaa teknologiaa ja erillisen käsittelylaitoksen. Sopivan käsittelytavan valinta riippuu luonnollisesti tarpeista
ja olosuhteista. Vinneråsin (2002) mukaan kokonaisuutena tarkasteltuna paras tapa
käsitellä käymäläjäte on virtsan ja ulosteen erottelu, jonka jälkeen virtsa hygienisoidaan
varastoimalla ja huuhteluvedestä erotettu uloste kemiallisesti ureaa lisäämällä. Jatkotutkimuksia ureakäsittelystä kuitenkin tarvitaan vielä, jotta voidaan antaa suositukset eri
olosuhteisiin.
Ureakäsittelyn lisäksi kompostointi on varteenotettava ja varsin helposti toteutettavissa
oleva menetelmä erityisesti lämpimässä ilmastossa. Sen onnistuminen vaatii kuitenkin
tietoa ja huolellisuutta, minkä vuoksi sitä suositellaan lähinnä suuremmille käsittelylaitoksille, joissa prosessia voidaan valvoa (WHO, 2006; Schönning ja Stenström, 2004).
Myös kompostoitaessa virtsa ja uloste on paras erotella toisistaan. Muussa tapauksessa
suurin osa virtsan typestä menetetään kompostoinnissa ja kompostiin joudutaan lisäämään kuiviketta, jolloin käsiteltävän materiaalin määrä kasvaa suureksi. Kompostointi
voidaan toteuttaa erillisessä kasassa tai kuopassa, sadevedeltä suojassa, tai käymäläkuopassa jos se on jaettu väliseinällä kahteen osaan siten, että toinen puoli kompostoituu
sillä aikaa kun toinen on käytössä.
Kompostointi tuhoaa taudinaiheuttajia tehokkaasti, kunhan kompostin lämpötila saadaan nousemaan yli 50 asteeseen useiden päivien ajaksi (Jönsson et al., 2004). Ruotsin
olosuhteissa kesällä tämä lämpötila voidaan saavuttaa alle kahdessa viikossa, ja reilun
kuukauden kuluttua komposti oli jo varsin pitkälle hajonnutta (Vinnerås et al., 2003).
Oleellisia tekijöitä ovat sopiva kosteus, hapensaannin varmistaminen ja hyvä lämmöneristys etenkin jos kompostoitava määrä on pieni. Ihanteellinen veden määrä on noin
puolet kompostin vedenpidätyskyvystä: kompostin pitäisi tuntua märältä, mutta siitä
ei pitäisi vapautua vettä puristettaessa (Heinonen-Tanski ja van Wijk-Sijbesma, 2005).
Kosteutta voidaan säädellä lisäämällä kompostiin kuivikkeeksi tuhkaa, kalkkia, kuivaa
talous- tai puutarhajätettä tai maata, ja vettä tai virtsaa mikäli komposti on liian kuiva.
Tuhka ja kalkki auttavat taudinaiheuttajien tuhoamisessa nostamalla pH:ta, ja tuhka
parantaa myös kompostin ravinnepitoisuutta (Jönsson et al., 2004). Tartuntariski on
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minimoitava hyvillä työkäytännöillä kompostin perustamisvaiheessa, kun joudutaan
käsittelemään raakaa ulostetta.
Taudinaiheuttajien tuhoutumista on tutkittu useilla mikrobilajeilla, ja vaikka käymäläjätteestä ei käytännössä koskaan saada täysin steriiliä, voidaan tartuntariski saada
oikealla käsittelyllä hyvin pieneksi. Hygienisoinnin onnistumista tarkastellaan tiettyjen
indikaattorilajien avulla. Tartuntariskiä voidaan edelleen pienentää oikeilla työkäytännöillä: puutteellisesti hygienisoitua ulostetta ei tule käyttää ainakaan raakana syötävien
kasvisten lannoittamiseen, lannoituksen yhteydessä uloste tulisi peittää hyvin maahan ja muutenkin käymäläjätteen käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta ja hyvää
hygieniaa (Schönning ja Stenström, 2004).
4.3 Käymäläjätteen lannoitekäytön ympäristöriskit
Käymäläjäte sisältää myös ympäristön kannalta haitallisia aineita, kuten lääkejäämiä,
hormoneja ja hormonihäiritsijöitä eli hormonitoimintaan vaikuttavia kemikaaleja. Suurin osa, keskimäärin noin kaksi kolmasosaa ihmisen syömistä lääkeaineista erittyy virtsan kautta, joskin vaihtelu eri aineiden välillä on suurta (Lienert et al., 2007). Ongelmallisimmat yhdisteet päätyvät kuitenkin ulosteisiin, joten ulosteen ja virtsan ekotoksisuus
on samaa luokkaa.
Hormonit ja lääkeaineet ovat biologisesti aktiivisia ja usein varsin pysyviä yhdisteitä,
ja niiden kertyminen ympäristöön on noussut kasvavaksi huolenaiheeksi. Aineiden
ympäristövaikutuksia on tutkittu riittämättömästi (Winker et al., 2009). Tunnetuimpia esimerkkejä lääkeaineiden ja hormonihäiritsijöiden ympäristöhaitoista lienevät
kalojen sukupuoli- ja lisääntymishäiriöt jätevedenpuhdistamoiden ja muiden pistemäisten saastelähteiden lähettyvillä sekä Intian korppikotkien kantojen romahtaminen
sukupuuton partaalle karjan hoidossa käytetyn diklofenaakki-lääkeaineen seurauksena.
Vaikka lääkeaineiden ja hormonien ympäristövaikutuksista tarvitaan lisätutkimusta,
käymäläjätteen lannoitekäytön yhteydessä niiden aiheuttamia riskejä pidetään hyvin
pieninä (WHO, 2006). Vesiviemäröintijärjestelmässä aineet voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja vesistöissä ja päätyä edelleen ihmisten juomaveteen. Maaperässä vilkas orgaanisten aineiden hajottamiseen sopeutunut mikrobitoiminta hajottaa näitä yhdisteitä yhdessä UV-säteilyn kanssa tehokkaammin kuin vesistöissä (Richert et al., 2010).
Käymäläjätteen lannoitekäyttö tarjoaisi mahdollisuuden vähentää jätevesien mukana
ympäristöön kulkeutuvien lääkeaineiden ja hormonihäiritsijöiden määrää.
Yleisesti lannoitteena käytetyssä karjanlannassa antibiootteja ja hormoneja on paljon
enemmän kuin ihmisen virtsassa ja ulosteessa (Jönsson et al., 2004; Winker et al., 2009).
Toisaalta käymäläjätteessä on jäämiä, joita eläinten lannassa ei ole, mutta asiaa ei juuri
tunneta (Winker et al., 2009). On olemassa menetelmiä, joilla aineita voidaan poistaa
virtsasta ennen lannoitekäyttöä. Esimerkiksi virtsan ravinteiden saostaminen kiinteäksi
struviitiksi tuottaa jäämistä puhdasta lannoitetta (Escher et al., 2006). Toinen vaihtoehto
on puuttua haitallisten aineiden lähteisiin, siis lääkkeiden, torjunta-aineiden ja muiden
kemikaalien käyttöön.
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Kuva 5: Erotteleva käymälä, virtsakanistereita ja virtsalannoitteen käyttöä ekologisen sanitaation
hankkeessa Nigerissä vuonna 2010. Kuvat Linus Dagerskog / Flickr.

Valtaosa jätevesien raskasmetalleista tulee muista lähteistä kuin käymäläjätteestä (Vinnerås, 2002), ja kotitalouksien jätevedet sisältävät lisäksi puhdistusaineita, kosmetiikkatuotteita ja muita kemikaaleja. Tämäkin seikka puoltaa käymäläjätteen erottelua
muista jätevesistä. Raskasmetalleja on virtsassa selvästi vähemmän kuin maaperässä,
eikä virtsan käyttö lannoitteena nosta maaperän raskasmetallipitoisuutta (Kirchmann
ja Pettersson, 1995). Raskasmetallipitoisuudet ovat pienemmät kuin eläinten lannassa
(Winker et al., 2009) tai kemiallisissa lannoitteissa (Jönsson et al., 2004).
Käymäläjätteen lannoitekäyttöön liittyy luonnollisesti samanlaisia ympäristöriskejä
kuin muuhunkin lannoittamiseen. Ylilannoittamisen ympäristöhaitat, kuten rehevöityminen ja pohjavesien pilaantuminen, on minimoitava järkevillä lannoituskäytännöillä.
Kuivilla alueilla, joilla maaperän suolaantuminen on ongelma, virtsan lannoitekäyttöä
saatetaan joutua rajoittamaan (Richert et al., 2010).

5 Käyttömahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa
Käymäläjätteestä voidaan oikealla käsittelyllä saada turvallista ja kaupallisten tuotteiden
veroista lannoitetta. Sen hyödyntäminen kotitarveviljelyssä on varsin helppoa ja käyttömahdollisuudet etenkin kehitysmaissa suuret. Suuria ongelmia jätteen laajemman
hyödyntämisen kannalta ovat sen tuotannon keskittyminen kaupunkeihin ja länsimainen jätevesi-infrastruktuuri, jonka korvaaminen jälkikäteen ekologisesti kestävämmillä
vaihtoehdoilla on kallista ja vaikeaa.
Puutteellisen sanitaation aiheuttamia terveys- ja ympäristöongelmia ratkaisemaan on
kehitetty ekologisen sanitaation (Ecosan) menetelmiä (yhteenveto esim. Langergraber
ja Muellegger 2005; kuva 5). Ekologisen sanitaation perusperiaatteita ovat ravinteiden
kierrätys, eri jätelajien erottelu, hajautettu järjestelmä ja mahdollisimman vähäinen
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veden ja energian kulutus. Kehitysmaissa ekologisen sanitaation menetelmät voivat ratkaista kaksi ongelmaa yhdellä kertaa: lievittää huonon sanitaation aiheuttamia terveysja ympäristöhaittoja ja toisaalta ehkäistä maanviljelysmaan köyhtymistä ja parantaa
satoja. Käymäläjätteestä puhtaat jätevedet ovat kierrätyskelpoinen vesivaranto alueilla,
joilla makeasta vedestä on pulaa.

5.1 Suosituksia käymäläjätteen lannoitekäytöstä

Lannoituksen tarve ja ajoitus riippuvat viljeltävästä lajista ja paikallisista olosuhteista,
kuten maaperän laadusta ja ilmastosta. Myös virtsan ja ulosteen ravinnepitoisuudet
vaihtelevat ruokavalion mukaan. Siksi käymäläjätteen tarkat käyttösuositukset on tutkittava mahdollisuuksien mukaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtana voi käyttää kaupallisten lannoitteiden suositusmääriä sekä tietoja käymäläjätteen tuottaneiden ihmisten
ruokavaliosta. Alla olevat yleiset suositukset perustuvat ekologisen sanitaation kansainvälisessä tutkimusohjelmassa (EcoSanRes) saatuihin tuloksiin (Richert et al., 2010;
Schönning ja Stenström, 2004; Jönsson et al., 2004).
Ellei tarkempaa tietoa ole saatavilla, virtsan voi olettaa sisältävän 3–7 g typpeä litrassa.
Typen saannin kannalta virtsaa tarvitaan nyrkkisääntönä noin 1,5 litraa neliömetrille
yhden kasvukauden aikana eli noin yhden ihmisen päivässä tuottaman määrän verran,
mikä vastaa noin 40–110 kg typpeä hehtaaria kohti. Toisin sanoen yhden ihmisen virtsalla voidaan lannoittaa 3–4 aaria viljelysmaata. Suurempikin lannoitusmäärä voi olla
eduksi, ja jopa nelinkertainen annostus on yleensä turvallinen. Koska käymäläjätteen ravinnepitoisuus riippuu ruokavaliosta, olisi suotavaa pyrkiä käyttämään käymäläjäte sen
tuottaneiden ihmisten ruoan kasvattamiseen, jotta käymäläjätteen ravinnepitoisuus ja
lannoituksen tarve vastaisivat toisiaan.
Virtsa sopii useimmille viljelykasveille, erityisen hyvin paljon typpeä vaativille kasveille,
kuten pinaatille ja kukkakaalille. Sitä voidaan levittää sellaisenaan tai laimennettuna. Jos
virtsaa laimennetaan (yleensä suhteessa 1:1–1:10), laimennus kannattaa suorittaa vasta
juuri ennen levitystä, sillä varastoinnin aikana taudinaiheuttajat tuhoutuvat paremmin
väkevässä liuoksessa. Typen haihtumisen, hajuhaittojen ja hygieniariskien minimoimiseksi virtsa on tärkeää levittää mahdollisimman läheltä maanpintaa ja mieluiten mullata
mahdollisimman pian levityksen jälkeen. Multaaminen voidaan toteuttaa haraamalla,
äestämällä tai levittämällä virtsa peitettäviin vakoihin. Myös kastelu heti lannoituksen
jälkeen auttaa ravinteita imeytymään syvemmälle maaperään. Lannoitukseen sopii
parhaiten tyyni, viileä ja kostea sää, jolloin haihdunta on vähäistä. Virtsan levittämistä
kasvien lehdille ei suositella.
Virtsalannoitus voidaan suorittaa joko kerran juuri ennen kylvöä tai useammassa erässä. Useimmissa tapauksissa on yhdentekevää, kummalla tavalla lannoitus toteutetaan,
mutta pienijuurisille kasveille annostuksen jakaminen voi olla hyödyllistä. Sekä hygienianäkökulmasta että ravinteiden tehokkaan hyödyntämisen vuoksi lannoittaminen
tulisi lopettaa hyvissä ajoin ennen sadonkorjuuta – silloin, kun kylvön ja sadonkorjuun
välisestä ajasta on jäljellä noin kolmannes tai neljännes. Jotkut kasvit kuten salaatti ja
17

pinaatti pystyvät hyödyntämään ravinteita tehokkaasti koko kasvukauden ajan, mutta
varotoimenpiteenä suositellaan lannoituksen lopettamista kuukausi ennen sadonkorjuuta, etenkin jos kasvikset syödään raakoina. Jos virtsan varastointi on hankalaa, sitä
voidaan levittää myös viljelykauden ulkopuolella ja varastoida näin ravinteet maaperään. Tällöin kuitenkin osa typestä menetetään haihdunnan kautta.
Uloste tulisi levittää ennen kasvien istutusta tai kylvöä, koska fosforin saanti on tärkeää
kasvin kehityksen alkuvaiheessa. Se tulisi peittää kunnolla maahan, niin syvälle että se
pysyy kosteana, mutta ei kasvien juurten ulottumattomiin. Pienimuotoisessa viljelyssä ulostetta voidaan peittää kuoppiin tai vakoihin viljelykasvien lähelle, suuremmille
pelloille soveltuu auraaminen. Puita kasvatettaessa ulostetta voidaan sekoittaa istutuskuopan pohjalle. Afrikassa on käytössä kevytrakenteisia Arbor Loo -käymälöitä, joita
siirretään aika ajoin ja vanhan käymäläkuopan paikalle istutetaan hedelmäpuu.
Sopiva lannoitusmäärä ulostetta käytettäessä riippuu suuresti maan ominaisuuksista. Jos lähtökohdaksi otetaan sadon mukana poistuvan fosforimäärän korvaaminen,
yhden ihmisen ulosteet riittävät noin 2–3 aarin suuruisen vehnäpellon lannoittamiseen. Jos kuitenkin fosforia on maaperässä vähän, suurin osa siitä kuluu maaperän
fosforivarannon kasvattamiseen ja lannoitetta tarvitaan jopa 5–10 kertaa enemmän.
Suurempia määriä lannoitetta tarvitaan myös maaperän orgaanisen aineen määrän kasvattamiseen. Ylilannoituksen riski on yleensä pieni orgaanista fosforipitoista lannoitetta
käytettäessä.

5.2 Käyttömahdollisuudet kotitarve- ja pienviljelyssä

Puhdas virtsa on tehokas ja ilmainen lannoite. Virtsaa voi pienimuotoisessa viljelyssä
käyttää hyvin yksinkertaisilla välineillä, käsikuokalla ja kastelukannulla. Parhaat tulokset saavutetaan, kun käytetään puhdasta virtsaa ja lisäksi kompostoitua tai muuten
hygienisoitua ulostetta, joka parantaa maan rakennetta. Orgaanisen aineen lisäys on
tärkeää varsinkin tropiikissa, sillä se parantaa maaperän vastustuskykyä eroosiota ja
kuivuutta vastaan.
Kotitalouskäytössä virtsa kannattaa kaataa matalaan vakoon ja peittää se pian maalla,
mikä vähentää typen haihtumista ammoniakin muodossa. Vaihtoehtoisesti lannoitus
on hyvä suorittaa juuri ennen kastelua tai sadetta ja illalla, jolloin haihtuminen on vähäisempää. Ylilannoituksen riski on olemassa, jos kotitalouden käytössä oleva maa-ala on
pieni jäsenten tuottamaan virtsamäärään nähden. Ylilannoitus voi johtaa pohjavesien
saastumiseen ja kasvisten liian suureen nitraattipitoisuuteen. Typen kulutusta voi lisätä
suosimalla kerroksittaista viljelyä siten, että puiden ja muiden korkeampien kasvien
juurella kasvatetaan muita viljelykasveja (Heinonen-Tanski ja van Wijk-Sijbesma, 2005).
Köyhissä maissa käymäläjätteen lannoitekäyttö voisi merkittävästi parantaa köyhien
ihmisten pienviljelystä saamia satoja. Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa
lannoittaminen on hyvin vähäistä ja satotasot siksi heikkoja. Kehitysmaissa käymäläjätteen lannoitekäytöstä tehtyjen kustannushyötyanalyysien tulokset ovat olleet lupaavia
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(Richert et al., 2010). On arvioitu, että ekologiset sanitaatiojärjestelmät voivat maksaa
itsensä takaisin pelkästään tuottamansa fosforin ja typen arvolla. Esimerkiksi Nigerissä
yhden perheen vuodessa tuottaman käymäläjätteen on laskettu vastaavan noin 80 dollarin arvosta teollisia lannoitteita, mihin perheillä ei yleensä ole varaa (Richert et al.,
2010).
Erottelevia käymälöitä on hyvä suosia paitsi ravinteiden tehokkaan hyödyntämisen,
myös ulosteen hygieenisen käsittelyn vuoksi. Jos virtsaa ja ulostetta ei erotella, käymäläjäte on kosteaa ja hyvin mikrobipitoista. Mikrobit kuluttavat happea nopeasti, ja
käymäläkuoppaan voi muodostua anaerobiset olosuhteet ilmastoinnista huolimatta
(Heinonen-Tanski ja van Wijk-Sijbesma, 2005). Tällöin kunnollinen kompostoituminen
ei onnistu, hygienia on huono ja käymälän tyhjentäjät altistuvat taudinaiheuttajille, joita voi myös levitä ympäristöön. Paha haju aiheuttaa vastenmielisyyttä käymäläjätteen
hyödyntämistä ja käymälöiden käyttöä kohtaan.
Jos virtsan ja ulosteen erottelu ei ole mahdollista, käymälän olosuhteita pitäisi parantaa
lisäämällä sinne tuhkaa tai kuivaa talous- ja puutarhajätettä, jotta kompostoituminen
pääsee käyntiin, hajuhaitat vähenevät ja hygienia paranee. Myös hyvä ilmastointi on
tärkeää. Jos käymälä on kaksiosainen, voidaan välttää tuoreen ja vanhan käymäläjätteen
sekoittuminen: käymäläkuopat ovat käytössä vuorotellen, jolloin jäte saa kompostoitua
rauhassa.
Kotitaloudet ja pienviljelijät voisivat siis helposti käyttää virtsaa lannoitteena. Ulosteen lannoitekäyttö vaatii enemmän toimenpiteitä ollakseen hygieenistä, mutta on
mahdollista toteuttaa alkeellisissakin olosuhteissa. Käymäläjätteen lannoitekäyttö säästää lannoitteiden hankintakustannuksia tai parantaa satoja, jos lannoitus on muuten
puutteellista. Samalla se vähentää käymälöiden ympäristöhaittoja eli vesistöjen saastumista mikrobien ja ravinteiden vuoksi. Virtsan käyttö lannoitteena vähentäisi myös
globaalia energiankulutusta: yksi ihminen tuottaa vuodessa viitisen kiloa typpeä, jonka teolliseen valmistamiseen Haberin–Boschin synteesillä kuluisi ainakin 10 kg öljyä
(Heinonen-Tanski ja van Wijk-Sijbesma, 2005).
5.3 Käyttömahdollisuudet teollisessa viljelyssä
Laajamittaisessa käytössä ongelmaksi muodostuu virtsan ja ulosteen varastointi, kuljetus ja levitys. Käymäläjätteen tuotanto on keskittynyt kaupunkeihin, varsin kauas
lannoitteen käyttökohteista. Virtsa on teollisiin lannoitteisiin verrattuna laimeaa ja käsiteltävät määrät suhteellisen suuria. Pitkät kuljetusmatkat lisäävät energiankulutusta
tehden käymäläjätteen lannoitekäytöstä helposti taloudellisesti kannattamatonta ja kyseenalaistaen myös sen ympäristöhyödyt (esim. Benetto et al. 2009). Lisäksi esimerkiksi
Suomessa vuodenajat rajoittavat sitä, milloin lannoitteita voidaan levittää pelloille. Olisi
tärkeää, että lannoitteet ovat sellaisessa muodossa ja sellaisina määrinä, joita voidaan
käsitellä nykyisellä maatalouskalustolla (Winker et al., 2009). Ruotsissa, jossa virtsan
erottelun pilottihankkeita on jo useassa kunnassa, virtsan varastointiin ja levitykseen
käytetään vastaavaa välineistöä kuin lietelannan levitykseen. Myös tihkukastelujärjestelmiä voidaan käyttää virtsan levityksessä.
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Eräs keino ongelmien ratkaisemiseksi olisi muuntaa virtsan ravinteet kiinteään muotoon. Kuljetettavan aineen määrä vähenisi suuresti, varastointi ja levitys helpottuisivat. Typen haihdunta ilmaan vältettäisiin ja lannoitetta voitaisiin käyttää joustavasti
sopivana ajankohtana. Yksi tapa saostaa virtsan ravinteita on lisätä siihen magnesiumia, esimerkiksi magnesiumoksidia (MgO), jolloin muodostuu fosforipitoista struviittia
(MgNH4 PO4 · 6 H2 O). Typpeä puolestaan voidaan ottaa talteen tiettyjen mineraalien,
kuten zeoliitin tai wollastoniitin avulla, joihin ammoniummuodossa oleva typpi adsorpoituu (Lind et al., 2000). Tällä tavalla suurin osa virtsan ravinteista voidaan saattaa
kiinteään muotoon, ja jäljellejäävä neste, jossa yhä on jonkin verran ravinteita, voidaan
käyttää yhdessä kasteluveden kanssa.
Länsimaissa olisi mahdollista ottaa käyttöön laajamittaisia, keskitettyjä korkean teknologian käsittelymenetelmiä. Uloste voitaisiin esimerkiksi käyttää biokaasun tuotantoon
anaerobisissa oloissa ja virtsa hyödyntää lannoitteena (Kirchmann ja Pettersson, 1995).
Virtsan käsittelyyn on useita eri menetelmiä, joilla on hyvät ja huonot puolensa esimerkiksi ravinteiden talteenoton, hygienisoinnin, lopputuotteen määrän, epäpuhtauksien
poiston ja energiankulutuksen kannalta (yhteenveto Maurer et al. 2006). Nämä tekniikat ovat kuitenkin vasta kokeiluvaiheessa, ja tarvittaisiin kehitystyötä, jotta erilleen
kerätystä virtsasta voitaisiin laajamittaisesti jalostaa korkealaatuisia ja kaupallisesti
houkuttelevia lopputuotteita. Lisäksi olemassaoleva sanitaatioinfrastruktuuri ei sovellu
virtsan ja ulosteen erotteluun, eikä sen muuttaminen tapahdu nopeasti. Euroopassa ensiaskeleita ekologisen sanitaation kehittämiseksi on otettu etenkin Saksassa ja Ruotsissa.
Ekokylissä ja -kaupunginosissa eri puolilla Eurooppaa on pilottihankkeita jätevesien
käsittelyyn ja ravinteiden kierrätykseen, samoin Kiinassa ja Väli-Amerikassa (Larsen
et al., 2009).
Toisin kuin pienimuotoisessa kotitalousviljelyssä, laajemmassa käytössä käymäläjätteestä saatavan lannoitteen rahallinen arvo ei toistaiseksi ole riittänyt kattamaan käymäläjätteen keruu- ja kuljetuskustannuksia ja muita lannoitekäytöstä aiheutuvia kuluja
(Richert et al., 2010). Kokonaisuutena se saattaa kuitenkin olla edullisempi ratkaisu
verrattuna käymäläjätteen puhdistamiseen jätevedenpuhdistamolla. Saksassa uuden
asuinalueen suunnitteluvaiheessa tehdyssä kustannusvertailussa käymäläjätteen erottelu ja lannoitekäyttö arvioitiin edullisemmaksi kuin perinteisen vesiviemäröintijärjestelmän rakentaminen (WHO, 2006). Järjestelmien kehittyessä ja teollisten lannoitteiden
hinnan noustessa kilpailuasetelma muuttunee nykyistä edullisemmaksi käymäläjätteen
lannoitekäytölle.
Suuri haaste käymäläjätteen laajamittaiselle lannoitekäytölle on kuluttajien hyväksyntä
ja kulttuuriset esteet. Se, miten paljon ravinteita saadaan talteen erottelevilla järjestelmillä, riippuu paljon paitsi käytetyn tekniikan tasosta myös käyttäjien tiedotuksesta
ja motivaatiosta. Euroopassa asenteita virtsan erottelua ja lannoitekäyttöä kohtaan
on tutkittu kyselyin, ja vastaanotto on ollut pääosin myönteistä (Larsen et al., 2009),
mutta monissa muissa kulttuureissa ulosteisiin liittyy tabuja ja taikauskoa. Lienert ja
Larsen (2009) kokoavat tuloksia 38 eurooppalaisesta pilottihankkeesta 7 eri maassa:
85 % vastaajista hyväksyi ajatuksen virtsalannoituksesta, ja lähes yhtä moni oli tyytyväinen erottelevien käymälöiden siisteyteen ja mukavuuteen. Saksalaisten ja sveitsiläisten
maanviljelijöiden keskuudessa virtsalannoituksen hyväksyntä oli matalampi, vain 50 %,
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muun muassa koska sille ei nähty tarvetta tai pelättiin tuotteiden huonompaa menekkiä.
Erottelevat käymälämallit vaativat edelleen kehittelyä: toistaiseksi niiden ongelmia ovat
olleet etenkin heikko huuhteluteho ja saostumien aiheuttamat putkitukokset. Miehille
pöntöllä istuminen voi vaatia totuttelua, mutta julkisissa laitoksissa ongelma voidaan
ratkaista pisoaarein.
Käytännön hankaluuksien lisäksi myös lainsäädännössä voi olla esteitä käymäläjätteen lannoitekäytölle. Suomessa nykyinen lainsäädäntö ei kiellä käymäläjätteen käyttöä
lannoitteena esimerkiksi kotipuutarhassa, mutta lannoitevalmistelaki (539/2006) sallii
vain sellaisten lannoitteiden maahantuonnin ja markkinoinnin, jotka on hyväksytty
kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon tai Euroopan yhteisön lannoitetyyppien luetteloon. Koska ihmisen virtsa ja uloste eivät ole tyyppinimiluettelossa,
ei niiden myyminen lannoitteeksi ole toistaiseksi mahdollista. Luomuviljelyssä virtsan
ja ulosteen käyttö lannoitteena ei ole sallittua, sillä niitä ei ole listattu EU:n luomutuotannossa sallittujen lannoitteiden joukkoon (Richert et al., 2010). Tämä on ristiriitaista
siinä mielessä, että käymäläjätteen käyttö lannoitteena toteuttaisi erinomaisesti luomutuotannon periaatteita suljetusta ravinnekierrosta.

6 Johtopäätökset
Ihmisen virtsa ja uloste ovat erilleen kerättyinä ja oikein käsiteltyinä arvokasta lannoitetta. Virtsassa on suurin osa käymäläjätteen ravinteista, mutta ei juuri lainkaan
taudinaiheuttajia. Virtsa onkin erinomainen typpilannoite: halpa, ravinteikas, hygieeninen ja helppo levittää. Uloste puolestaan sisältää runsaasti fosforia ja orgaanista
ainesta ja on arvokas maanparannusaine, mutta se on ensin hygienisoitava esimerkiksi
ureakäsittelyllä tai kompostoimalla tartuntariskien välttämiseksi.
Käymäläjätteen lannoitekäytöllä on monia etuja. Vesiviemäröinnissä yhteiskunnan jätevirrat sekoittuvat, mikä tekee niiden käsittelystä ja hyödyntämisestä hankalaa. Virtsa
ja uloste muodostavat melko pienen osan jätevesien koko tilavuudesta, mutta sisältävät suurimman osan ravinteista ja vain vähän haitallisia aineita kuten raskasmetalleja.
Jos virtsa, uloste ja muut jätevedet saadaan kerättyä erilleen, ne voidaan käsitellä ja
kierrättää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Käymäläjätteen hyödyntämisen
ympäristöhyöty on moninkertainen, sillä se vähentää jätevesien ravinteiden aiheuttamaa rehevöitymistä, säästää uusiutumattomia fosforivaroja ja lievittää kemiallisten
lannoitteiden valmistuksen ympäristöhaittoja. Maatalousmaa välttyy jätevesien sisältämiltä raskasmetalleilta ja kemikaaleilta. Samalla jätevesien puhdistusprosessi helpottuu
oleellisesti.
Etenkin kehitysmaiden pienviljelijöille virtsa ja uloste ovat ilmaista, helposti saatavissa
olevaa lannoitetta, joka voi parantaa satoja ja viljelijöiden omavaraisuutta. Käymäläjätteestä huolehtiminen on suuressa osassa maailmaa heikkoa tai olematonta, ja puutteellinen sanitaatio aiheuttaa sekä ympäristön saastumista että hygieniaongelmia, joita
käymäläjätteen lannoitekäyttö lievittäisi. Kuivakäymälät säästävät lisäksi vettä vesihuuhtelukäymälöihin verrattuna. Virtsan ja ulosteen erottelu kuivakäymälässä vähentää haju21

ja kärpäsongelmia, estää typen haihtumisen, helpottaa ulosteen kompostoimista ja
pienentää taudinaiheuttajien leviämisen riskiä.
Käymäläjätteen sisältämät lääkejäämät ja muut haitalliset aineet eivät vaikuta olevan
ongelma niiden lannoitekäytölle. Sen sijaan käymäläjätteen lannoitekäyttöön liittyy taudinaiheuttajien leviämisen riski. Tartuntavaaran hallintaan on kuitenkin useita varsin
yksinkertaisia menetelmiä, ja oikealla käsittelyllä riskit jäävät hyvin pieniksi. Suurempikin tartuntariski voitaneen hyväksyä kehitysmaissa tilanteessa, jossa käymäläjätteen
lannoitekäyttö auttaa vähentämään aliravitsemusta ja puutteellisen sanitaation terveyshaittoja. Lannoittamisen terveyshyödyt voivat olla haittoja suuremmat.
Kotitalouksien ja pienten yhteisöjen pienimuotoisessa viljelyssä ekologista sanitaatiota
voidaan toteuttaa lähes nollabudjetilla. Virtsan keräämiseen, varastointiin ja lannoitekäyttöön tarvitaan lähinnä tiiviitä astioita, joista typpi ei pääse haihtumaan ammoniakkina. Myös ulosteen hyödyntäminen on mahdollista yksinkertaisin menetelmin.
Tarvitaan lähinnä tietoa lannoitekäytön eduista ja oikeista menettelytavoista.
Käymäläjätteen laajamittaisempi käyttöönotto teollisuusmaissa vaatisi investointeja
tutkimukseen, kehitykseen ja infrastruktuuriin. Ihmiset vaativat käymälöiltä samaa
mukavuutta kuin vesihuuhteluvessoilta ja maanviljelijät lannoitteelta turvallisuutta,
helppokäyttöisyyttä ja tehokkuutta. Terveysriskien ja teknisten hankaluuksien lisäksi
käymäläjätteen lannoitekäyttöä hidastavat ihmisten asenteet ja ennakkoluulot sekä lainsäädännölliset esteet. Tiedottaminen auttaa muuttamaan asenteita positiivisemmiksi,
käyttämään erottelevia käymälöitä oikein ja käsittelemään käymäläjätettä hygieenisesti.
Tällä hetkellä ravinteiden kulkeutuminen maatalousmaalta ruoan mukana kaupunkeihin on pääasiassa yksisuuntainen virta, kun kestävän kehityksen kannalta olisi pyrittävä
ravinteiden suljettuun kiertoon. Jo yksin virtsan kerääminen erilleen ja lannoitekäyttö
olisi suuri askel ravinteiden kierrätyksessä. Kaupungistuminen lisää jatkuvasti ongelman laajuutta, joskin suosiotaan kasvattava urbaani maatalous voi osaltaan auttaa
sulkemaan kiertoa. Käymäläjätteen kierrättäminen on osa ratkaisua, mutta ei yksin riitä.
Karjanlannan ja eroosion kautta kierrosta poistuu huomattavasti enemmän fosforia
kuin käymäläjätteen mukana (Cordell et al., 2009). Lisäksi peltoon pitäisi saada kierrätettyä muutkin ravinteiden sivuvirrat: satotappiot, syömäkelvottomat kasvinosat sekä
elintarviketeollisuuden ja kotitalouksien biojäte.
Vesiviemäröinti on kätevä tapa kuljettaa jätteet hygieenisesti, mutta ravinteiden hyödyntämisen kannalta järjestelmä on jo lähtökohdiltaan ongelmallinen. Ravinteikas
käymäläjäte sekoitetaan haitallisia aineita sisältäviin jätevesiin. Jätevedenpuhdistuksessa ravinteista pyritään pääsemään eroon (typpi) tai sitomaan ne pysyviksi yhdisteiksi
(fosfori), mikä yhdessä jätevesien sisältämien raskasmetallien ja kemikaalien kanssa
merkittävästi heikentää lopputuotteen lannoitearvoa. Vaikka myös Euroopassa on otettu ensiaskeleita ekologisempien käymälöiden kehittämiseen ja käyttöönottoon, länsimaisen sanitaatioinfrastruktuurin uudistaminen on hidasta ja vaikeaa. Siksi myös
jätevesilietteen lannoitekäytön mahdollisuuksia tulisi tutkia ja edistää, samoin uusia
ravinteiden talteenoton menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi struviitin saostus jätevesistä
ja biologinen fosforinpoisto.
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Kolmannen maailman slummit ovat nyt vastaavassa tilanteessa kuin Euroopan suurkaupungit 1800-luvulla. Kestävän kehityksen kannalta olisi toivottavaa, että kehitysmaissa
hypättäisiin suoraan vettä, ravinteita ja energiaa tuhlaavan WC-järjestelmän yli erotteleviin käymälöihin, jotka mahdollistavat käymäläjätteen hyödyntämisen lannoitteena. Erotteleva kuivakäymälä on toimiva ratkaisu myös länsimaissa haja-asutusalueilla.
Pitkällä aikavälillä myös kehittyneissä maissa olisi siirryttävä jätevesien käsittelyssä
nykyisestä puhdistamisen ja loppusijoituksen ajattelutavasta uuteen resurssien hyödyntämisen ajattelutapaan.
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