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Kuivakäymälöillä
kestävää kehitysyhteistyötä
YK:n yleiskokous esitti kesällä 2010 päätöslauselmassaan, että
jokaisella ihmisellä on oikeus ”turvalliseen ja puhtaaseen juomaveteen ja sanitaatioon ihmisoikeutena, joka on välttämätön
elämän ja ihmisoikeuksien nauttimiselle”. Oikeus veteen on
ollut itsestään selvyys jo pidempään, mutta sanitaation osalta
tämä tunnustus on merkittävä: yhä jopa 2,5 miljardia ihmistä
elää ilman käymälää epähygieenisissä olosuhteissa. YK:n vuosituhattavoitteet on veden osalta saavutettu – ilman turvallista
juomavettä elävien määrä puolitettiin 780 miljoonaan – mutta
sanitaation osalta tavoitetta ei tultane saavuttamaan vuoteen
2015 mennessä.
Turvallinen sanitaatio vaikuttaa paitsi lapsi- ja äitiyskuolleisuuteen, myös yleiseen kansanterveyteen, ympäristön ja veden puhtauteen sekä näiden kautta elintasoon, koulutukseen,
yhteiskunnan kehitykseen, maatalouteen ja niin edelleen. On
perusteltua väittää, että sanitaatio on yhteiskunnan toimivuuden perusta – kaikki me käytämme käymälää päivittäin. Kestävä sanitaatio tukee paitsi puhdasta ympäristöä ja kansanterveyttä, myös luontaista ravinnekiertoa ja veden säästöä, kun
tuotokset kompostoidaan tai käsitellään muuten ja käytetään
lannoitteena.
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Myös Suomen kehityspoliittinen ohjelma korostaa ihmisoikeuksien edistämistä. Kehitysyhteistyön avulla voidaan edistää olosuhteiden parantumista köyhimmissä maissa vaikuttamalla esimerkiksi politiikkaan, tuotanto- ja kulutustapoihin,
koulutukseen ja moneen muuhun asiaan. Suomi painottaa
kehitysyhteistyössään ihmisoikeuksien lisäksi osallistavaa ja
työllistävää vihreää taloutta, luonnonvarojen kestävää hallintaa, ympäristönsuojelua sekä inhimillistä kehitystä. Myös
sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat läpileikkaavia teemoja suomalaisessa kehityspolitiikassa.
Tämän julkaisun tarkoituksena on kertoa, miten kehitysyhteistyötä tehdään – tai tulisi tehdä – niin suomalaisin voimin
kuin kansainvälisestikin nimenomaan kestävän sanitaation
osalta. Myös Suomen valtio rahoittaa sanitaatiotyötä kehitysmaissa, ja siksi suomalaisille onkin syytä kertoa, mihin ja miksi
suomalaisia voimavaroja käytetään. Sanitaatio on herkkä aihe,
josta on vaikea puhua lähes jokaisessa kulttuurissa, mutta se
on myös olennainen osa yhteiskunnallista toimivuutta sekä
yksilön ja ympäristön hyvinvointia. Julkaisu kertoo erilaisista
sanitaatiohankkeista ympäri maailman pyrkimyksenään hälventää sanitaatiota koskevia negatiivisia asenteita ja edistää
sen roolia yhtenä kestävän kehityksen perustuksista, kuten
Mia O’Neill artikkelissaan valottaa.
Sanitaatio liittyy olennaisesti etenkin tyttöjen koulutukseen: varsinkin murrosiän koittaessa tytöt jättävät koulunkäynnin osaksi puutteellisen sanitaation ja hygienian vuoksi.
Tyttöjen koulutuksella on kuitenkin tärkeä rooli yhteiskunnan
muotoutumisessa ja esimerkiksi väestönkasvun hillitsemisessä. Koulutuksella saadaan myös aikaan sanitaatiokäytäntöjen
parantumista, kuten Jonna Heikkilä ja Anniina Kirstinä kertovat
artikkelissaan Swazimaan kokemuksista. Sanitaatiojärjestelmän kehitykseen vaikuttavat myös paikallisten hyväksyntä, ja
Gerryshom Munala kertoo, mitkä seikat vaikuttivat käymälöiden hyväksymiseen Kenian epävirallisilla asustusalueilla. Sari
Huuhtasen artikkelissa pohditaan, mitkä asiat vaikuttivat kuivakäymälöiden hyväksymiseen ja leviämiseen Sambiassa niin
kaupungissa kuin maaseudullakin.
Kuten sanottu, sanitaatio on kuitenkin aiheena usein tabu ja
siitä keskusteleminen voi olla haastavaa – saati sitten sanitaation politisoituminen eli nouseminen yleiseen keskusteluun.

8



Päättäjien voi olla hankalaa käsitellä aihetta, eivätkä he aina
ymmärrä köyhien alueiden asukkaiden elinolosuhteita. Rahul
Ingle ym. kertovat päättäjien vakuuttamisesta Namibiassa,
jossa haasteena oli kuivakäymäläteknologian etujen esiintuominen paitsi käyttäjille, myös julkisia hankkeita rahoittaville
päättäjille.
Vaikka sanitaatio on puutteellista yleensä köyhimmissä
maissa, voivat poikkeukselliset olosuhteet nostaa ongelman
esiin myös muualla. Luonnonkatastrofit koettelevat ihmistä
vaurauteen katsomatta, ja monissa maissa ei ole voitu luottaa
jätevesijärjestelmiin esimerkiksi maanjäristyksen jälkeen. Joe
Jenkins nostaa esille esimerkin Haitista, jossa tuhoisa maanjäristys alkuvuodesta 2010 vaikutti ihmisten elämään pitkään
sen jälkeen. Puutteellinen sanitaatio edisti ripulitautien kuten koleran leviämistä ja vaati useita uhreja myös varsinaisen katastrofin jälkeen. Myös urbaaneja kriisejä käsiteltäessä
unohdetaan usein sanitaation merkitys: Julie Patinet muistuttaa kestävien ja ekologisten sanitaatiopalveluiden tärkeydestä
konfliktien runtelemassa Kabulissa, Afganistanissa.
Kestävä, tai ekologinen, sanitaatio turvaa paitsi ihmisen
perustarpeen, myös edistää luonnon puhtautta ja ravinteiden
kiertoa. Käsitelty ihmistuotos on arvokasta lannoitetta ja on
paremmassa käytössä maaperää rikastuttamassa kuin vesistöjä
rehevöittämässä. Nowaki Hijikata ym. kertovat maanviljelyn ja
sanitaation yhdistävästä mallista Burkina Fasossa, jossa ihmiset saavat osan elinkeinostaan sanitaatiosta – mikä erinomainen esimerkki vihreästä taloudesta!
Myös ilmastonmuutos koettelee monia maailman kolkkia
ja pakottaa sopeutumaan erilaisiin käytäntöihin. Guneshwar
Mahato kertoo kokemuksista Nepalissa, jossa virtsan erottelevat kuivakäymälät esittävät tärkeää roolia ilmastonmuutoksen
aiheuttamien ongelmien, kuten kuivuuden, energiapulan ja
ympäristön saastumisen, ratkaisussa.
Kehitysyhteistyössä olennaisinta on kuitenkin hyvien käytäntöjen jalkauttaminen paikalliseen kulttuuriin sopivaksi:
tarjotaan ihmisille sitä apua, mitä he tarvitsevat. Kirsikka Pyn
nönen ym. kuvaavat kenialaisten koulujen matkaa ekologisen
sanitaation pilottihankkeista omakohtaisiksi menestystarinoiksi – miten kehitys jatkuu ilman kehitysyhteistyötä.
Julkaisun artikkelit kertovat yksittäisistä tapauksista, joissa
kestävää sanitaatiota on testattu käytännössä. Osa kuvatuista
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tapauksista on suomalaisten tukemista kehitysyhteistyöhankkeista, toiset taas osoittavat hyviä käytäntöjä muualla maailmassa. Artikkelit ovat peräisin tutkimuksista, joita tutkijat
esittivät Kansainvälisessä kuivakäymäläkonferenssissa Tampereella elokuussa 2012 (the 4th International Dry Toilet Confe
rence 2012), ja ne on käännetty kirjoittajien itsensä toimesta tai
heidän suostumuksellaan. Alkuperäiset englanninkieliset artikkelit ovat luettavissa osoitteessa www.drytoilet.org/dt2012.
Tämän julkaisun tarkoitus on kertoa osaltaan, miten suomalaista kehitysyhteistyötä tehdään käytännössä sanitaation
osalta, ja miksi kestävän sanitaation edistäminen on (tai sen
tulisi olla) yksi kehitysyhteistyön läpileikkaavista teemoista.
Sanitaatio tulee olla kunnossa jokaisella suomalaisella hankealueella ilman erillistä sanitaatiohanketta: kannettu vesi ei
kaivossa pysy, eikä kaivon vesi pysy puhtaana ilman kunnollista sanitaatiota. Tämän julkaisun on mahdollistanut Suomen
Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki, ja se
on koottu Käymäläseura Huussi ry:n toimesta. Toivomme, että
se valottaa ja edistää suomalaisen kehitysyhteistyön tavoitteita
etenkin kestävän sanitaation tärkeyden osalta.
Tampereella 3. 12. 2012
Mia O’Neill
Kirsikka Pynnönen
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Ekologisuus sanitaatiossa –
Muutostarve asenteissa,
käytännöissä ja politiikassa
Mia O’Neill

Sanitaatio on kehittynyt ympäri maailmaa puskista kuoppiin ja
lopulta moderniin vesivessaan. Seuraava käymäläsukupolvi voisi
olla ekologinen ja kestävä: ravinteiden kierrätys, veden säästämi
nen ja hygieeninen sanitaatio maailman joka kolkassa. Tämän ar
tikkelin tarkoituksena on keskustella sanitaation ekologisesta ke
hittämisestä ja mitä se edellyttää. Miten ekologisesta sanitaatiosta
saisi varteenotettavan ja suositun käytännön?
Maailmanyhteiskunnan teoria (World Polity Theory) tarkas
telee trendien ja käytäntöjen kotouttamista (domestikaatio) glo
baalilla tasolla. Teorian mukaan samat normit vallitsevat kaikissa
maailman kulttuureissa riippumatta näennäisistä eroista tavoissa,
kielessä ja kulttuurissa. Yhtenä avaintoimijana näiden normien le
viämisessä voidaan nähdä kansainväliset kansalaisjärjestöt (NGOt),
jotka toimivat välikappaleena ja tiedon välittäjänä ruohonjuuri

Alkuperäisteksti: Bringing
The Ecological Back to
Sanitation – The Need
for Changes in Attitudes,
Practices And Policies
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tason ja päättäjien välillä, ja siten näkevät todellisen tilanteen niin
käytännön kuin poliittisten tarkoitusperien osalta.
Ekologinen sanitaatio voisi todella olla seuraava suuri askel
käymäläteknologian kehityksessä. Ongelman muodostavat vielä
toistaiseksi asenteet, jotka edelleen vaikuttavat käytäntöihin ja toi
mintapolitiikkojen muodostumiseen. Yhteisen tavoitteen ja mene
telmien löytyessä normien muutos globaalilla tasolla on mahdol
linen, mutta se vaatii luotettava tiedon hankintaa ja kokemuksien
jakamista.
Avainsanat: Ekologinen sanitaatio, ravinnekierto, jätevesihuolto,
maailmanyhteiskunnan teoria

Johdanto
Ekologinen sanitaatio (ecosan) käsittää jäteveden riittävän ja
turvallisen käsittelyn, ravinnekierron mahdollistamisen, luontaisten ravinteiden palauttamisen maaperään sekä hygieenisen sanitaation ja ihmisjätteen käsittelyn. Se kattaa kestävän
kehityksen kolme pilaria, sillä se käsittelee kestävyyttä sosiaalisesta, taloudellisesta sekä ympäristönäkökulmasta (Brundtland Commission 1987). Se on myös muinainen menetelmä,
sillä ihmistuotosta on käytetty lannoitteena niin kauan kuin
maanviljelyä on harjoitettu. Vasta kun ihmisasutus keskittyi
kaupunkeihin ja jätettä alettiin kuljettaa pois veden avulla,
nykyinen jätevesihuolto syrjäytti ekologisen sanitaation, joka
leimattiin epähygieeniseksi ja epäkäytännölliseksi.
Ekologinen sanitaatio (ecological
Ecosan unohdettiin, monissa maissa ihmisjätteen
sanitation, ecosan) perustuu ravinnekäyttö lannoitteena on jopa laissa kielletty (Suomeskiertoon. Ihmisen tuotoksia pidetään
sakin tietyiltä osin). Mutta miten jostain käytännösresurssina eikä jätteenä, kuten nykyisistä tulee trendi, yleisesti hyväksytty normi? Miksi
sä keskitetyissä jätevesiratkaisuissa. Ne
asenteet kestävää sanitaatiota kohtaan muuttuivat
käsitellään muodostumispaikassaan
ja miksi vesivessasta tuli normi – sehän on ollut laaja saatu lopputuote voidaan helposti
jassa käytössä vasta vuosisadan. Miten asenteet voihyödyntää maataloudessa lannoitteina.
Ekologiset sanitaatiotekniikat ottasivat muuttua jälleen kohti kestävämpiä käytäntöjä?
vat huomioon ympäröivän luonnon
Tässä artikkelissa pohditaan näitä kysymyksiä maavähentämällä saastumista ja pitämällä
ilmanyhteiskunnan teorian valossa ja käsitellään kosen puhtaana ja turvallisena. Ekologisen
kemuksia eri puolilta maailmaa.
sanitaation avulla voidaan myös säästää
Ihminen, kuten mikä tahansa eläin, syö ravintoa,
vettä ja sähköä.
sulattaa sen ja käyttää energiana. Se osa, jota ei voi
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käyttää hyväksi, ulostetaan ruumiista. Luonnollisessa kiertokulussa ulosteen sisältämät ravin- Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,
alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuteet päätyvät takaisin maaperään, jolloin maan
vaa
ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta,
hedelmällisyys pysyy jokseenkin vakiona. Sitä
jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuvastoin jäteveden käsittelymenetelmät ja puutleville sukupolville hyvät elämisen mahdolliteellinen sanitaatio aiheuttavat usein sen, että ra- suudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympärisvinteet päätyvät rehevöittämään vesistöjä. Myös
tö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti
juomavesiin päätyy helposti taudinaiheuttajia, huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.
mikä taas johtaa helposti epidemioihin. Kehitty- Kestävän kehityksen tärkeimpiä teemoja
ovat muun muassa luonnonvarojen riittämätön jätevesihuolto on suuri riskitekijä ympäri
vyys
ja luonnon kestokyvyn huomioiminen.
maailmaa – ja edes kehittyneissä yhteiskunnissa
ei aina vältytä jätevesiongelmilta.
Kehitykseen vaikuttavat monet tekijät. Se voidaan nähdä
tarpeena parantaa tai kykynä uudistaa – tai ehkä halutaan vain
muutosta. Sanitaation kehityspolku on vienyt meidät puskista
ja kuoppakäymälöistä moderneihin vesivessoihin ja muihin
laitteisiin. Silti kehitysmaissa käymälät ovat vielä ylellisyyttä
– mutta toiveena on kuitenkin normien mukainen posliinipönttö. Mistä nämä normit ovat tulleet, mikä saa ihmisen halajamaan vesivessaa kuivakäymälän tai vastaavan sijasta, vaikka
jätevesihuolto saattaa olla vaikeaa tai mahdoton järjestää? Voidaan esittää, että vesivessa symboloi vaurautta ja kehittynyttä
yhteiskuntaa, tai veden ansiosta se virheellisesti mielletään
puhtaammaksi. Mutta muitakin vaihtoehtoja löytyy.

Menetelmät
Tämä artikkeli tutkii sanitaation kehityskulkua niin kehitysmaissa kuin kehittyneissäkin maissa. Kuten maailmanyhteiskunnan teoria esittää (Alasuutari 2011; Schoefer ym. 2010),
muutoksen taustalla voidaan nähdä kansainväliset ja kansalliset kansalaisjärjestöt, jotka muodostavat ”maailmankylän”,
yhteisön, joka tuo käyttäytymismalleja kulttuurista toiseen.
Teorian mukaan järjestöt vaikuttavat maailmanlaajuisiin normeihin edesauttamalla uusien trendien ja politiikkojen syntyä.
Globaali ympäristöliike on yhtenä esimerkkinä siitä, miten
pienen yhteisön toimet ovat vaikuttaneet lainsäädäntöön ja
yhteiskuntien käytäntöihin – esimerkkeinä kierrätys ja energiapihit laitteet, asunnot ja kulkuvälineet. Yhteisen globaalin
kulttuurin myötä uudet käytännöt muuttuvat hiljalleen hyväksyttäviksi ja lopulta normeiksi.
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Kuivakäymälät tarjoavat kestävän vaihtoehdon
vesivessoille, sillä vettä ei tarvitse tuhlata käymäläjätteen poishuuhteluun. Jätökset kerätään
astiaan, säiliöön, kasaan tai kuoppaan; virtsa
erotellaan usein ulosteesta. Kuivakäymälätekniikalla toteutettu ekologinen sanitaatio vähentää
ulosteista aiheutuvia terveysongelmia, vähäisten
vesivarojen saastuminen vähenee ja vettä säästyy

muihin käyttötarkoituksiin, kuten ruoan laittoon
ja hygieniaan. Jätökset voidaan jatkokäsitellä eri
tavoilla: ne voidaan kompostoida, siirtää pois tai
kuivata. Nykyaikainen hyvin toimiva kuivakäymälä
on käytössä hajuton ja viihtyisä. Lisäksi se tarjoaa
mahdollisuuden ravinteiden kierrätyksen ja edistää
vesistöjen ja ympäristön suojelua.

Teoria ei varsinaisesti anna suoria vastauksia siihen, miten
maailmanlaajuiset trendit leviävät, vaan se perustaa johtopäätöksensä tilastollisen vertailun tuloksiin (Alasuutari 2011). On
kuitenkin mahdollista tunnistaa avaintekijöitä keskittymällä
tapaustutkimuksiin: mistä tarkastellut trendit tulevat, mitkä
toimijat edistävät niitä, ketkä muokkaavat käytännöt eri yhteiskuntarakenteisiin sopiviksi, ja miten?
Etenkin laadullisen tutkimuksen kautta on mahdollista
keskittyä kotouttamisen viitekehykseen, kuten Alasuutari
(2011) ehdottaa. Tapaustutkimukset Suomesta ja Sambiasta
(O’Neill 2011) toimivat esimerkkeinä ekologisen sanitaation
historian ja nykyisen tilan määrittelyssä – jotta tulevaisuus
olisi edes hieman helpommin nähtävissä.

Tulokset ja keskustelua
Ekologisen sanitaation ymmärtämiseksi on välttämätöntä
tarkastella sanitaation historiaa ja kehitystä. Ihmiselle on jo
varhaisista ajoista asti ollut tyypillistä välttää pahanhajuista,
-makuista ja epäilyttävän näköistä vettä – siten ihmiset oppivat
välttämään saastunutta vettä, joka olisi tehnyt heidät sairaaksi.
Kun ihmisasetus muuttui pysyvämmäksi ja kasvoi, maanviljely
lisääntyi ja kaupungistuminen alkoi, tuli saastuneesta vedestä yhä suurempi ongelma; aina ei ole vaihtoehtoja valita puhtaampaa vettä. (Vuorinen ym. 2007.)
Vielä nykyaikaisissakin kaupunkiympäristöissä on ongelmia jätevesihuollon suhteen. Jopa 10 000 henkeä, enimmäkseen
lapsia ja vanhuksia, kuolee päivittäin erilaisiin ripulitauteihin,
jotka riittävä sanitaatio voisi estää. (WHO 2011.) Ongelmat ja
realiteetit eivät ole muuttuneet tuhansiin vuosiin: kunnolliset
sanitaatiojärjestelmät vähentävät kansanterveydellisiä ja ympäristöongelmia.
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Toki ihmiset ympäri maailmaa nauttivat siistin vesikäymälän mukavuudesta. 1900-luvun alusta alkaen WC on ollut yleisesti hyväksytty – ja jopa vaadittu – mukavuus etenkin länsimaissa (Vuorinen ym. 2007), ja on saavuttanut normin aseman
joka puolella maailmaa. Vesivessaa pidetään hygieenisempänä
ja turvallisempana kuin muita käymälämalleja huolimatta siitä,
että jätevesi voi päätyä käytännössä minne tahansa.
Silti jo vesiklosetin alkuaikoina sen kehittäjä (tai yksi heistä), John Snow, ymmärsi jäteveden ja koleraepidemioiden välisen yhteyden (Vuorinen 2007). Tästä huolimatta vettä pidettiin
siistinä, tehokkaana ja helppona tapana huuhtoa jätteet pois
silmistä, pois mielestä. Tämä on edelleen yleinen näkemys,
jopa maissa missä vettä ei ole tarpeeksi edes juotavaksi tai pesuun. Ajatus, että vesi ja puhtaus ovat lähes synonyymejä, on
vaikuttanut WC-normin muodostumiseen, sillä tiedon lisääntymisestä huolimatta vettä ei edelleenkään mielletä tehokkaaksi
taudinaiheuttajien ja saasteiden levittäjäksi. Samaten vesivessa on yleistynyt kaikissa yhteiskuntaluokissa ja kulttuureissa,
ja varakkaiden ylellisyys on muuttunut yleisesti halutuksi
päivittäistavaraksi – valkoinen posliini-istuin, joka kuljettaa
jätteet kauas pois, tuo kauneuden, puhtauden ja varakkuuden
tunteen.
Vesivessan jokseenkin viimeaikainen menestys auttaa
ymmärtämään trendien syntyä, ainakin sanitaation osalta.
Puhtaus, johon sisältyy terveys- ja ympäristönäkökulma, on
selkeä muuttuja sanitaation kehityksessä. Ensimmäisten käymälöiden ja viemäriverkostojen pääasiallinen syy oli puhtaan
veden saannin varmistaminen ja jätteen hävittäminen (Vuorinen ym. 2007). Toinen motiivi on taloudellinen: vesivessa oli –
ja on – vaurauden symboli. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta
katsoen puhdas kaupunki on myös tuotteliaampi; yksilö näkee
käymälän sijoituksena terveyteen, mutta myös mukavuustekijänä ja jopa osana sosiaalista statusta. Käymälällä on siis myös
sosiaalista arvoa. Tämä huomio vie meidät artikkelin alkuun,
jossa kestävän kehityksen kolme peruspilaria mainitaan: sosiaalisuus, taloudellisuus ja ekologisuus ovat myös trendien
kehityksen ja yksilön mielitekojen taustalla.
Maailmanyhteiskunnan teorian valossa voidaan olettaa, että WC:n kotouttamisprosessi on ollut menestyksekäs
sen puutteista huolimatta. Uuden teknologian kehittyessä
vanhat käytännöt hiljalleen muuttuivat ja ihmisten asenteet
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vesiklosettia kohtaan muuttuivat positiivisimmiksi. Lopulta
myös viranomaiset alkoivat suosia vettä jätteiden kuljettajana ja säätivät sitä varten myös lait luoden sallitun ja oletetun
toimintakehyksen. Tänään vesipohjainen viemäriverkosto on
normi lähes jokaisessa maassa (ks. mm. vesihuoltolaki 119/2001
Suomen osalta ja Sambian näkökulmasta vesihuollon kattava
laki Water Supply and Sanitation Act).
Mutta tämän artikkelin tarkoituksena oli tarkastella ekologista sanitaatiota, eli nimenomaan vedetöntä tai vettä säästävää vaihtoehtoa. Miten ekologinen sanitaatio voisi saavuttaa
saman menestyksen kuin kotoinen vesivessa? Vedettömän
haastajan tulevaisuus voidaan määritellä tutkimalla vesivaihtoehdon historiaa. Maailmanyhteiskunnan teorian mukaan
kotouttamisprosessi on menestynyt, kun uusi normi harmonisoituu kansainvälisten normien ja paikallisten käytäntöjen
kanssa (Alasuutari 2011). Vaikka kulttuuriset näkökulmat ovat
tärkeitä ottaa huomioon uuden käytännön esittelyssä, pää
asiassa käytäntöjen menestys sitoutuu intresseihin ja kannustimiin – niin yhteiskunnan kuin yksilönkin osalta (Schofer ym.
2010).
Koska ekologinen sanitaatio on hyvin lähellä muinaisia
käytäntöjä, joissa ihmistuotos käytettiin yhdessä eläinten
lannan kanssa lannoitteena (ekologisessa sanitaatiossa korostuu näihin nähden etenkin hygienianäkökulma), kysymys ei
ole niinkään uuden teknologian kehittämisestä vaan vanhan
käytännön uudistamisesta – sekä tähän liittyvästä asennekasvatuksesta. Kun pyritään muuttamaan asenteita ja käytäntöjä,
on viestinviejällä tärkeä rooli. Maailmanyhteiskunnan teoria
korostaa (kansainvälisten) kansalaisjärjestöjen roolia tiedon
levittämisessä (Schofer ym. 2010), ja niiden rooli on toistaiseksi ollut välttämätön.
Kehitysmaissa, missä sanitaatio ei välttämättä toteudu normin mittakaavassa (2,5 miljardia ihmistä elää ilman kunnollista
sanitaatiota), on erittäin tärkeää löytää tapa rakentaa turvallisia ja edullisia käymälöitä. Useissa kehitysyhteistyöhankkeissa
ympäri maailman on toimittu ekologisen sanitaation periaatteen mukaisesti ja saatu positiivisia tuloksia (suomalaisista
kokemuksista kertoo enemmän muun muassa Käymäläseura
Huussi ry., 2012). Hyvät kokemukset tulevat usein maista, missä käymälöinti itsessään on tabu ja siitä puhuminen on erittäin

16

Ekologisuus sanitaatiossa

vaikeaa – puhumattakaan siitä, että ehdotetaan kompostoidun
ihmistuotoksen käyttöä ruoan lannoitteena. Silti menestystarinoita riittää ja kestävästä sanitaatiosta puhutaan tänään
enemmän kuin koskaan ennen. Esimerkiksi Sambiassa ihmiset käyttävät viemärilietettä salaa pelloillaan. Sitä on häpeällistä myöntää, mutta edut ovat kaikkien tiedossa – jopa siitä
huolimatta, että käsittelemätön liete aiheuttaa terveyshaittoja. Köyhille tämä loppumaton lannoitevaranto on kultakaivos,
ja käsitelty komposti uusista kuivakäymälöistä on usein yön
aikana päätynyt parempiin käsiin. Ekologisen sanitaation
puolesta ovat toistaiseksi puhuneet lähinnä suuret ja pienet
kansalaisjärjestöt, jotka tasapainoilevat ruohonjuuritason ja
paikallisen hallinnon välillä; kansalaisjärjestöt levittävät tietoa hyvistä käytännöistä keskenään ja pitävät meteliä kunnes
myös viranomaiset kiinnostuvat.
Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen rooli WC:n puolestapuhujana on tietenkin lähes olematon, minkä takia vertailu
ekologisen sanitaation kanssa ontuu hiukan, mutta on muistettava, että myös kansalaisyhteiskunta on kehittynyt vuosisatojen kuluessa. Siitä huolimatta kehityspolku on selkeästi
havaittavissa. Ruohonjuuritason kokemukset ja suullinen tiedon välitys vaikuttavat hiljalleen ihmisten ajatusmaailmaan, ja
siten käytännöt muuttuvat hiljalleen tiedon lisääntyessä. Ekologinen sanitaatio on nyt siinä vaiheessa, missä kokemuksia
jaetaan jo avoimesti, mutta viralliset ohjeistukset vielä suurelta
osin puuttuvat. Kehitysmaissa, kuten Sambiassa, on haastavaa
ehdottaa muita toimintatapoja kuin länsimaissa hyväksi havaittuja – tai edes siellä käytettyjä. Siksi nopein tapa muuttaa
asioita saattaisi hyvinkin olla ekologisen sanitaation lisääminen niin sanotuissa kehittyneissä maissa.
Suomen ympäristökeskus SYKE (2010) on hiljalleen alkanut edistää kuivakäymälän käyttöä ja ravinteiden kierrätystä. Vaihtoehtona se on edelleen yksi monista ja sitä pidetään
soveltuvana lähinnä haja-asutusalueille, mutta se on silti viranomaisten tiedossa ja siitä jaetaan tietoa. Silti ekologinen
sanitaatio ja etenkin ihmistuotoksen käyttö lannoitteena ei
ole löytänyt vielä tietään lainsäädäntöön, vaan epäselvä ja tulkinnanvarainen ohjeistus muuttaa muotoaan viranomaisesta
ja tulkitsijasta riippuen. Vanhat asenteet ovat tiukassa, mutta
kansalaisjärjestöt jakavat aktiivisesti tietoa. Tätä tukemaan
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vaaditaan tutkimustyötä, ja yhteistyö kansalaisjärjestöjen ja
tutkimuslaitosten välillä onkin omiaan välittämään luotettavaa
tietoa viranomaisille.
Sambian ja Suomen tilannetta tarkastellessa voi päätellä,
että käytännöt muodostuvat hitaasti: kunhan edelläkävijöiden
positiiviset kokemukset lisääntyvät ja tieto leviää, uskaltavat
muut kokeilemaan uusia käytäntöjä vanhojen normien sijasta. Suuren muutoksen aikaansaamiseksi on kuitenkin tarpeen
saada toimintapolitiikkoja ja ohjeistuksia tukemaan uusia
käytäntöjä ja ohjaamaan ihmisten toimintaa uuteen suuntaan.
Lainsäädännön muutoksilla on usein suora vaikutus käytäntöihin, oli kyse joko käytäntöjen sallimisesta tai kieltämisestä.
(Alasuutari 2011.) Silti on muistettava, että päätöksentekijätkin
ovat vain ihmisiä, ja heidän asenteensa vaikuttavat heidän työhönsä.
On haastavaa saada aikaan suuren luokan muutos ja uuden trendin nostaminen pinnalle yhdessä valtiossa, koko
maailmasta puhumattakaan, mutta maailmanyhteiskunnan
teorian mukaan se on tehtävissä. Teorian mukaan kollektiiviseen hyvään johtavat käytännöt, joilla on kansainvälinen tuki
takanaan saavuttavat helpommin normin aseman. (Schofer
ym. 2011.) Ekologisella sanitaatiolla on paljon tukea niin kansainvälisten kuin paikallistenkin kansalaisjärjestöjen keskuudessa ja hyvät käytännöt puhuvat puolestaan. Vettä säästävät
käymälät ja ravinnekierto tuovat uudistettuna takaisin vanhan
käytännön, joka soveltuu niin kuiviin ja köyhiin kehitysmaihin kuin moderneihin teollistuneisiin maihin. Olisi hyödyllistä
myös edistää alaan liittyvää liiketoimintaa, sillä kuten todettua, taloudelliset intressit ovat yksi avaintekijä uusien trendien
omaksumisessa.
Taloudellinen motivaatio ei kuitenkaan voi olla ainoa syy
muutokselle, vaan lopullinen muutos syntyy asenteista, politiikasta ja käytännöistä. Tämän aikaansaamiseksi tarvitaan
tiedon levitystä, missä kansalaisjärjestöt ovat avainasemassa.
Niiden näkemys ruohonjuuritason ja päätöksenteon tahoilta,
yhteydet tieteenharjoittajiin ja yksityiseen sektoriin, ja ymmärrys käytäntöjen vaikutuksesta todelliseen kehitykseen tekevät niistä tärkeän toimijan minkä tahansa muutoksen ajamisessa. Sillä vasta yhteiskunnan kaikkien toimijoiden välisessä
yhteistyössä saadaan aikaan kehitystä, joka on kestävää niin
sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ekologisestikin.
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Päätelmiä
Yhteiskuntia tarkastellessa voidaan havaita asenne ekologista
sanitaatiota kohtaan. Tabulla on monta ilmenemismuotoa: niin
ravinnekierto kuin pelkkä käymälästä keskustelu saattaa olla
omituista tai vaivaannuttavaa ihmisille eri puolilla maailmaa.
Toiset vannovat vesivessan nimeen ja näkevät veden puhtauden elementtinä, toiset ymmärtävät tautien ja muiden terveyshaittojen leviämisen vaaran. Nämä asenteet vaihtelevat maasta
ja kulttuurista toiseen, mutta niillä on paljon yhteistä – aivan
kuin ne olisivat muotoutuneet samoista ajatusmalleista.
Kuitenkin ekologisen ja kestävän sanitaation saavuttamiseksi tarvitaan päätöksiä. Vaihtoehtoja fosfaattikaivoksille
ja jäteveden asianmukaista käsittelyä tarvitaan, kuten myös
keinoja vähentää sairauksia ja kuolemaa etenkin kolmannen
maailman maissa. Teoriassa maailmanlaajuinen muutos on
mahdollinen – ja kansalaisyhteiskunta on tässä avainasemassa.
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Onnistunut koulutus
asenteiden muutoksen avain
Jonna Heikkilä ja Anniina Kirstinä

Msunduzan kuivasanitaatiohanke on Turun ammattikorkeakou
lun, Käymäläseura Huussi ry:n sekä Swazimaan Pelastusarmei
jan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa sanitaatiohy
gieniaa Msunduzan asuinalueella Swazimaan pääkaupungissa
Mbabanessa. Yksi hankkeen suurimmista haasteista on ollut stig
ma ihmisperäistä jätettä kohtaan. Vuosina 2008–2009 ja uudelleen
vuonna 2011 toteutettiin tutkimus, jossa tarkasteltiin Msunduzan
asukkaiden asenteita kuivasanitaatiota kohtaan. Tutkimuksissa
tarkasteltiin myös ihmisten tietämystä sekä kuivasanitaatiosta
että sen yhteydestä terveyteen. Tutkimustulosten avulla voitiin
arvioida hankkeen toteuttaman koulutuksen vaikuttavuutta. Tu
lokset osoittavat, että koulutus tuottaa tulosta. Kuivasanitaation
käsitteet tiedetään paremmin ja kuivakäymälät sekä ihmisperäisen
lannoitteen käyttö hyväksytään paremmin. Huolimatta positiivi
sista tuloksista lisää koulutusta tarvitaan. Kestävyyden varmis

Alkuperäisteksti: Changing
Attitudes towards
Dry Sanitation in
Msunduza, Swaziland
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tamiseksi koulutuksen tulee olla pitkäkestoista, monipuolista, ha
vainnollistavaa ja olemassa oleviin rakenteisiin integroitua.
Avainsanat: Asenne, kuivasanitaatio, terveys, tietämys, stigma,
Swazimaa

Johdanto
Puutteellinen sanitaatio on arkipäivää miljoonille ihmisille kehittyvissä maissa, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Puutteellinen sanitaatio aiheuttaa vakavan terveysriskin ja
jopa kuolemanvaaran haavoittuvaisimmille ihmisryhmille, kuten pienille lapsille, vanhuksille sekä HIV/AIDS-tartunnan saaneille (Lindstrand ym. 2006). Hyvät sanitaatio-olosuhteet ovat
oleelliset terveydelle, ja mahdollisuus turvalliseen vedenkäyttöön ja sanitaatioon on tunnustettu tärkeäksi kehitykselliseksi tavoitteeksi kansainvälisessä yhteisössä, kuten esimerkiksi
YK:n vuosituhattavoitteissa (Costello ym. 2009). Kuitenkin monissa maissa on tehtävä vielä paljon työtä näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi. Yksi näistä maista, jossa sanitaatio on kehityksellinen haaste, on Swazimaa missä vain 57 %:lla väestöstä
on mahdollisuus riittävään sanitaatioon (WHO/UNICEF, 2012).
Turun ammattikorkeakoulu on työskennellyt Msunduzan
asuinalueella Swazimaan pääkaupungissa Mbabanessa ympäristöterveyden ja sanitaation parissa vuodesta 2004 lähtien.
YK:n vuosituhattavoitteet: YK:n yleiskokous hyväksyi syyskuussa 2000 vuosituhatjulistuksen, joka asetti
maailman valtioille yhteiset tavoitteet. Vuosituhatjulistus on poliittinen sitoumus, joka keskittyy maailmassa vallitsevaan epätasa-arvoon ja syviin kehitysongelmiin. YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaan
vuoteen 2015 mennessä pitää:
1. puolittaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien ja nälkäisten osuus maailman väestöstä
2. taata kaikille lapsille peruskoulutus
3. poistaa sukupuolten välinen epätasa-arvo kaikilla koulutusasteilla
4. vähentää alle viisivuotiaiden kuolleisuutta kahdella kolmanneksella
5. vähentää äitiyskuolleisuutta kolmella neljänneksellä
6. kääntää laskuun HI-viruksen ja AIDSin, malarian ja muiden merkittävien tautien leviäminen
7. varmistaa ympäristön kestävä kehitys ja mm. puolittaa niiden ihmisten osuus maailman väestöstä, joilla
ei ole käytössään puhdasta juomavettä ja sanitaatiota
8. luoda globaali kumppanuus kehitykselle.
Sanitaatio liittyy kohdan 7 lisäksi välillisesti moneen muuhun.
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Swazimaa on pieni vuoristoinen valtio Kaakkois-Afrikassa,
Etelä-Afrikan ja Mosambikin rajalla. Swazimaan kehityksellisten tavoitteiden toteutumista vaikeuttaa erityisesti köyhyys,
kuivuus sekä laajalle levinneet HIV/AIDS-tartunnat (UNTC
2009). Tällä hetkellä HIV/AIDS-tartunta on 26 prosentilla Swazimaan aikuisväestöstä (UNICEF, 2012), mikä aiheuttaa vakavia
seurauksia vain noin miljoonan asukkaan valtiolle.
Msunduza on tiheästi asuttu asuinalue lähellä Swazimaan
pääkaupungin Mbabanen keskustaa. Alue on Mbabanen vanhin ja suurin 16 000 asukkaan asuinalue. Yli puolet Msunduzas
ta on epävirallista asuinaluetta, jota asukkaat usein pitävät
väliaikaisena asuinpaikkanaan ennen siirtymistä paremmalle
alueelle. Talot, jotka on tavallisesti rakennettu savesta ja puukepeistä, leviävät Msunduzan jyrkille rinteille. Jyrkkä topografia, huonot tiet ja riittämätön infrastruktuuri ovat alueen
pääpiirteitä (Akatama, 2008). Msunduzan virallisilla alueilla
70 prosentilla kotitalouksista on vesivessat, kun vastaava luku
epävirallisella alueella on 10 %. Muille sanitaatioratkaisut ovat
moninaiset (Koivisto, 2005). Yleistä on käyttää perinteistä
kuoppakäymälää, lainata naapurin vessaa tai tehdä tarpeensa
ämpäriin. Osa ihmisistä käyttää ”lentäviä vessoja”, jolloin tarpeilla täytetty muovipussi heitetään ympäristöön. Yleistä on
myös kaataa ulosteensa samaan kuoppaan talousjätteen kanssa, jolloin erityisesti sadekauden aikana pihat ja vedenottopisteet saastuvat edesauttaen koleran ja ripulitautien leviämistä.
(Akatama, 2008) Joitain vuosia sitten Mbabanen kaupunki reagoi Msunduzan puutteelliseen sanitaatioon ja rakensi lukuisia
betonisia kuoppakäymälöitä köyhimmille alueille. Käymälät
ovat usein jääneet kuitenkin käyttämättä, sillä hanke rakensi
ainoastaan säiliön sekä istuimen ja jätti ylärakenteen rakentamisen itse käyttäjien vastuulle.
Vuonna 2004 Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat suorittivat lähtötasotutkimuksen kartoittaakseen Msunduzan ympäristöterveydellisiä olosuhteita,
tietämystä sekä kehitystarpeita. Puutteellinen sanitaatio osoittautui yhdeksi suurimmista ympäristöterveyden haasteista
alueella (Koivisto 2005). Tutkimuksen myötä käynnistettiin
vuonna 2005 ympäristöterveyskasvatushanke (Environmen
tal Health Education Project) yhteistyössä Mbabanen kaupungin kanssa ympäristötietoisuuden lisäämiseksi Msunduzassa.
Paikallisia vapaaehtoisia koulutettiin opettamaan yhteisöissä

Lentäväksi vessaksi kutsutaan muovipussia, johon
ulostetaan ja käytön jälkeen se viskataan kadulle
tai katolle. Monelle slummiasukkaalle lentävät vessat ovat ainoa tarjolla oleva
käymälämahdollisuus.

Kolera on Vibrio cholerae
-bakteerin aiheuttama ripulitauti. Tartunnanlähde on
yleensä kolerapotilaan ulosteen saastuttama ruoka tai
juomavesi. Koleraa esiintyy
nykyään lähinnä köyhissä
maissa (Afrikassa ja jonkin
verran myös Aasiassa), missä sanitaatio on puutteellista ja joissa puhdasta juomavettä ei ole saatavilla.
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Kuoppakäymälä (pit latrine tai arborloo)
on yleisin käymälätyyppi Afrikan kaupungeissa ja maaseudulla. Se on yleensä
käsipelillä kaivettu kuoppa, jonka päälle on
pystytetty yksinkertainen suojarakennelma
saatavilla olevista materiaaleista. Käymäläkuoppaa käytetään kunnes se täyttyy, jonka jälkeen se peitetään maalla ja tehdään
uusi kuoppa vanhan lähelle. Käymäläkuoppaan kertynyt neste imeytyy vähitellen
maaperään, mikä aiheuttaa riskin pohjavesien saastumiselle ja sairauksien leviämiselle. Haju- ja kärpäsongelma saattaa olla perinteisessä kuoppakäymälässä huomattava.

Kuva 1. Sanitaatio
eksperttejä ja vessan
omistajia kompostointi
työpajassa. Kuva: J. Heikkilä
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ja kouluissa erilaisissa ympäristöön liittyvissä
asioissa. Sanitaatiokysymysten korostamiseksi
Msunduzan kuivasanitaatiohanke käynnistettiin
vuonna 2007 omana hankkeenaan. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun,
Käymäläseura Huussi ry:n ja Swazimaan Pelastusarmeijan kanssa. Hanketta rahoittaa Suomen
Ulkoasiainministeriö.
Msunduzan kuivasanitaatiohankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2007–2008 korostettiin koulutusta ja tiedon jakoa, sillä kuivasanitaatio oli konseptina melko tuntematon ihmisille.
Msunduzan jokaiselta alueelta koulutettiin edustaja ”sanitaatioekspertiksi” (Sanitation Expert)
jakamaan tietoa kuivasanitaatiosta. Ensimmäisen vaiheen aikana vuosittain noin 5 000 ihmistä ja 1 000 oppilasta tavoitettiin sanitaatioeksperttien toimesta (Kuva 1). Kaiken kaikkiaan 16
kuivakäymälää rakennettiin hankealueelle sekä
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Kuva 2. Kuivakäymälä
Maqobolwanen alueella
Msunduzassa.
Kuva: J. Heikkilä

kotitalouksien käyttöön että julkisille paikoille (Kuva 2). Hankkeen toisessa vaiheessa vuosina 2009–2011 hankkeen suoria tavoitteita tarkennettiin korostamaan osallistumista hankealueella. Kuivakäymälöiden rakennuttamista jatkettiin, mutta
yhä enemmän keskityttiin myös sidosryhmien osallistamiseen
järjestämällä työpajoja sanitaatioasiantuntijoille, yhteisöjohtajille sekä muille yhteisön jäsenille erityisesti naiset ja lapset
huomioiden. Nykyinen hankkeen kolmas vaihe jatkuu vuoden
2013 loppuun. Kahden viimeisen vuoden aikana keskitytään
tulosten kestävyyden vahvistamiseen, paikallisen omistajuuden tukemiseen sekä levittämään tietoa kuivasanitaatiosta
myös hankealueen ulkopuolelle. Esimerkiksi ympäristöklubeja (EnviroClub) on perustettu kuivakäymälöiden omistajille ja
lähinaapureille, yhteisöjen johtajille sekä muille sanitaatioasioista kiinnostuneille, tukemaan tiedonkulkua käyttäjien välillä
ja toimimaan tehokkaana kanavana sanitaatioeksperteille ihmisten tavoittamiseksi. Lisäksi yhdessä Swazimaan yliopiston
kanssa järjestetään kurssi kestävästä sanitaatiosta yliopiston
opettajille ja opiskelijoille, kansalaisjärjestöille sekä kansallisen ja paikallisen tason ympäristöterveysviranomaisille.
Yksi hankkeen päähaasteista on ollut stigma ihmisperäistä jätettä kohtaan. Sanitaatioasioista ei usein haluta puhua
kulttuurisidonnaisista syistä, puhumattakaan oman jätteen
hyödyntämisestä ruuantuotannossa. Tilanteen ymmärtämiseksi ihmisten tietämystä kuivasanitaatiosta ja sen yhteydestä
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terveyteen on tutkittu osana Msunduzan kuivasanitaatiohankkeen monitorointia ja itsearviointia. Tässä artikkelissa vertailemme kahta peräkkäistä tutkimusta arvioidaksemme hankkeessa toteutetun koulutuksen tehokkuutta.

Menetelmät

siSwati on englannin ohella
Swasimaan toinen virallinen kieli. Sitä puhutaan
myös Etelä-Afrikassa.
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Arvioinnin kohteena olevat kaksi tutkimusta on tehty vuosina
2008–2009 sekä 2011–2012. Koska molemmissa tutkimuksissa
käytettiin kvalitatiivista tutkimusstrategiaa, on vertailu suoritettu myös kvalitatiiviseen tietoon ja menetelmiin pohjautuen
ja ainoastaan kvalitatiivista sisällönanalysointia hyödyntäen.
Ohessa ovat lyhyet kuvaukset tutkimuksista.
Ensimmäisen tutkimuksen suoritti Haimi ja Ranta opinnäytetyötään varten. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia
Msunduzan asukkaiden näkemyksiä kuivasanitaatiosta arvioi
malla mitä hyötyjä ja uhkia ihmiset liittävät kuivasanitaatioon,
mikä motivoi ihmisiä käyttämään kuivasanitaatiota ja onko
ihmisillä ennakkoluuloja ja asenteita kuivasanitaatiota kohtaan. Toinen tavoite oli arvioida alueen ihmisten tietämystä
kuivasanitaatiosta ja täten tarvetta sanitaatiokoulutukselle.
Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus ja
menetelmät koostuivat semistrukturoiduista haastatteluista
sekä havainnoista. Kaikkiaan haastateltiin 23 alueen asukasta.
Haastateltaviin lukeutui edustajat kuudesta seitsemästä kotitaloudesta, jotka oli valittu hankkeen ensimmäisten kuivakäymälöiden saajiksi. Muut ryhmät olivat sanitaatioekspertit
sekä sanitaatioon liittyvien eri alojen asiantuntijaedustajat.
Asiantuntijahaastattelut suoritettiin englanniksi, kun muissa
haastattelukieli oli paikallinen kieli, siSwati. Jälkimmäisessä
tapauksessa tutkimusavustaja toimi tulkkina opiskelijoille.
Sanitaatioeksperttien haastattelu suoritettiin ennalta sovittuna ryhmäkeskusteluna, kun taas kotitalouksien haastattelut
olivat yksilöhaastatteluja ilman ennakkoilmoitusta. Haastateltavat asiantuntijat olivat yhteisöpalvelujen koordinaattori,
paikallista kumppania Pelastusarmeijaa edustava toimistotyöntekijä sekä msunduzalainen ympäristöaktivisti. (Haimi &
Ranta, 2009.)
Toinen kvalitatiivisten haastattelujen sarja suoritettiin
vuonna 2011 osana Kirstinän opinnäytetyötä. Haastatteluissa pyrittiin arvioimaan hankkeen antamien koulutusten
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vaikutuksia. Haastateltavana oli yhteensä 16 sosioekonomiselta taustaltaan erilaista Msunduzan asukasta. Kysymykset oli
laadittu pääosin määrittämään ihmisten tietämystä kuivasanitaatiosta ja asenteita kuivasanitaatiota kohtaan. Haastattelut
suoritettiin joko englanniksi tai siSwatiksi; jälkimmäisessä
tapauksessa tulkkia käytettiin kääntämään vastaukset englanniksi. Haastateltavat jaettiin eri kategorioihin hankkeeseen
liittyvän roolin mukaan: käymälöiden hoitajat (vastuussa esimerkiksi käymälän siivoamisesta ja huoltamisesta, pääasiassa
myös käymälöiden omistajia), lähinaapurit sekä yhteisöjohtajat. (Kirstinä, opinnäytetyö valmistumassa.)
Molemmat tutkimukset olivat kvalitatiivisia koostuen suhteellisen pienestä määrästä vastaajia ja täten on olemassa riski,
että haastattelut antoivat puolueellisen näkökulman todellisesta tilanteesta. Joka tapauksessa haastattelut sisälsivät myös erilaisia mielipiteitä alueelta. Puolueellisuuden minimoimiseksi
haastateltavat valittiin hankealueen eri alueilta ja he edustivat
erilaisia sosioekonomisia ja toisistaan poikkeavia ryhmiä. Toinen rajoittava tekijä on kieli. Vaikka englanti on virallinen ja
hallinnollinen kieli Swazimaassa, eivät kaikki ihmiset, erityisesti matalammin koulutetut, puhu sitä sujuvasti. Täten haastatteluja tehdessä paikallista tutkimusassistenttia käytettiin
toimimaan tulkkina haastateltavien ja haastattelijan välillä.
Koska käytetyt tulkit eivät kuitenkaan olleet ammattilaisia, on
mahdollista, että joitain asioita on jäänyt kääntämättä toiselle
kielelle tai että viesti on osittain muuttunut prosessin aikana.

Tulokset ja pohdinta
Tutkimukset vuosilta 2008 ja 2011 eivät ole täysin verrattavissa toisiinsa, mutta tuloksissa on havaittavissa joitakin yhtäläisyyksiä. Ensimmäisen tutkimuksen mukaan ihmisillä oli vaikeuksia ymmärtää kuivasanitaation käsitettä, tai sanitaation,
ympäristön ja terveyden välistä yhteyttä, tai he eivät kokeneet
niitä tärkeiksi. Jälkimmäisen tutkimuksen tulokset kuitenkin
osoittavat, että koulutus on alkanut tuottaa tulosta. Käsitteet
tunnetaan paremmin, ja kuivakäymälät sekä ihmisperäisen
jätteen käyttö ovat paremmin hyväksyttyjä. Toiseksi tietämys
sanitaation ja terveyden välisestä yhteydestä on parantunut:
haastateltavat osasivat luetella asioita, jotka ovat terveyden
kannalta merkittäviä tai voivat vaikuttaa siihen. Yhteisön
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jäsenet arvostivat kuivakäymälöitään ja olivat asennoituneet
positiivisesti uutta tietoa kohtaan, joskin myös negatiivisia
asenteita oli havaittavissa. Kolmanneksi hankkeessa työskentelevät vapaaehtoiset, sanitaatioekspertit, joilla on yhteisössä
merkittävä rooli tiedonjakajina, olivat työllään saaneet käymälöiden omistajat pitämään huolta käymälöistään, ja vaikuttaneet yleisellä tasolla ihmisten mielenkiintoon sanitaatiota
kohtaan. Tuloksia on tarkasteltu alla teemoittain.

Tietämys sanitaatiohygieniasta ja kuivasanitaatiosta
Kaikki vuoden 2008 haastatteluun valitut kotitaloudet olivat
saaneet hankkeen kautta koulutusta sanitaatioon liittyen, mutta osalla oli siitä huolimatta vaikeuksia nimetä kuivasanitaation merkitystä. Kuten tutkimus osoittaa, koulutuksessa käytetyt termit, kuten kompostointi ja mikrobit, ovat saattaneet
hämmentää ihmisiä, eivätkä he tästä syystä ole tunnistaneet
käsitteitä haastattelutilanteessa. Osalla haastatelluista oli käsitys kuivakäymälöistä, mutta he eivät tunnistaneet kuivasanitaation käsitettä. Samoin ihmisperäisen jätteen muuttuminen
lannoitteeksi kompostoitumalla oli vaikea sisäistää. Haastateltavat eivät myöskään tunnistaneet yhteyttä kuivasanitaation,
ympäristön tilan ja terveyden välillä, tai eivät pitäneet sitä
merkittävänä.
Jälkimmäisen tutkimuksen kaikki vastaajat omasivat hyvän
perustietämyksen sanitaatiohygieniasta ja sen merkityksestä
terveyden ylläpitäjänä. Kuivakäymälöitä kuvailtiin pääasiassa
kolmella ominaisuudella: 1. kuivakäymälä on pysyvä ratkaisu
(uusia kuoppia ei tarvita, kuten kuoppakäymälöillä), 2. kuivakäymälä tarjoaa mahdollisuuden kompostointiin ja kompostituotteen hyödyntämiseen lannoitteena ja 3. kuivakäymälä ei
kuluta vettä. Eri ryhmien vastauksissa voidaan nähdä pieniä
eroavaisuuksia: naapurien tietämys ei ollut niin tarkkaa kuin
muiden, oletettavasti koska he eivät ole olleet koulutettavien
pääkohderyhmässä. Joidenkin haastateltavien mukaan sairauksien määrä on vähentynyt yhteisössä hankkeen aktiviteettien myötä. Sekä yksityisten että yleisten kuivakäymälöiden
hoitajat tiesivät hyvin puhtaan ja hygieenisen käymälän yhteyden terveyteen, ja osasivat tunnistaa terveyteen vaikuttavia
tekijöitä, kuten käymälän puhtauden, käsien pesun, istuimen
kannen sulkemisen käytön jälkeen ja käymälän sijoittamisen
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suhteessa asuinrakennuksiin. Kuivakäymälöiden hoitajat mainitsivat myös lannoitteen käsittelyn ja puutteellisen sanitaation mahdollisina terveysriskeinä. He olivat myös hyvin tietoisia
kuivakäymälän vaatimista huoltotoimenpiteistä, mutta tiesivät vähemmän kompostoinnista.
Perinteiset yhteisöjen johtajat olivat ymmärtäneet kuivakäymälöiden merkityksen hyvin: kompostoitu materiaali voidaan hyödyntää puutarhassa, ja useimpien mielestä luonnollinen lannoite koettiin jopa parempana kuin teollisesti tuotettu.
Kompostituote nähtiin vitamiinien ja ravinteiden lähteenä
niin ihmisille kuin eläimillekin, ja ajatus lannoitteen myymisestä esimerkiksi maisemointia varten koettiin mielenkiintoisena. Toinen positiiviseksi koettu seikka oli kuivakäymälöiden
hajuttomuus (mikäli käymälää on hoidettu ohjeiden mukaisesti). Osa haastateltavista ei osannut sanoa, mikä ero kahden
hankkeessa rakennetun kuivakäymälämallin välillä on (kompostoiva kuivakäymälä, ja eteläafrikkalainen valmistuote, En
viroloo), toisten kuvaillessa Enviroloon kalliimmaksi. Erilaisten
kuivikkeiden käyttö oli yhteisöjen johtajille epäselvää, samoin
kuin kompostin rakentaminen pienille tonteille. Verrattuna
muihin haastateltaviin, yhteisöjohtajat painottivat erityisesti
kunnollisen sanitaation järjestämistä kaikille. Lisäksi he pohtivat käytännönläheisempiä kysymyksiä, kuten kuinka järjestää
käsienpesu yleisten kuivakäymälöiden yhteyteen. Yhteisöjen
johtajille käymälällä oli taloudellista statusarvoa ja toisaalta se
edusti myös henkistä hyvinvointia.

Asenteet ja motivaatio
Vuoden 2008 tutkimus paljasti, että ihmisillä on ennakkoluuloja kuivasanitaatiota kohtaan. Pääosin tämä johtui siitä, että
kuivasanitaatio oli heille uusi käsite. Turvallinen, kestävä ja
”moderni” sanitaatio, joka toimii ilman vettä, oli jotakin mitä
ihmiset eivät olleet ajatelleet aiemmin. Haastateltavien oli
myös vaikea käsittää miten ihmisperäisen jätteen voi muuttaa
lannoitteeksi ja hyötykäyttää puutarhassa. Naiset näyttivät
ottavan kuivasanitaation vastaan avoimemmin ja positiivisemmin kuin miehet. Haastattelussa mukana olleen terveydenhuoltoalan edustajan mukaan naiset tekevät suurimman
osan kotitöistä ja siten ymmärtävät myös käymälän tarpeen
paremmin. Tästä johtuen sanitaatioon liittyvä koulutus pitäisi
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kohdentaa erityisesti naisille. Haastatteluissa tuli esille myös
toinen tärkeä kohderyhmä, perinteiset yhteisöjen johtajat, joilla on merkittävä rooli Msunduzan mielipidevaikuttajina. Johtajien myönteinen asennoituminen saattaisi rohkaista myös
muuta väestöä osallistumaan, ja hankkeen kannalta johtajat
ovat niin sanottuja avainhenkilöitä: ilman heidän osoittamaa
tukeaan ja aktiivista osallistumista, hankkeen toteuttaminen
voi olla yhteisössä lähes mahdotonta. Vaikka käytännön aktiviteettien etenemisen kannalta oleellisimpia koulutettavia ovatkin vapaaehtoisina työskentelevät sanitaatioekspertit, myös
yhteisöjohtajien osallistumista painotettiin haastatteluissa.
Vuoden 2008 tutkimuksen mukaan motivaatioon vaikuttaa
toisistaan poikkeavia tekijöitä. Lannoitteiden tuottaminen ja
mahdollisuus ansaita tuloja niitä myymällä, olivat yhteisön
asukkaille merkittävimmät kuivasanitaatiota puoltavat seikat. Asiantuntijat puolestaan painottivat kohentunutta terveydentilaa. Sekä asiantuntijat että sanitaatioekspertit kokivat
ympäristöterveyden ja ekologisen näkökulman edistämisen
merkittävinä kuivasanitaatiota tukevina tekijöinä. Täten
eri vastaajien välillä oli havaittavissa merkittäviä eroja sillä
haastateltavat, joiden koteihin ensimmäisiä kuivakäymälöitä
oltiin rakentamassa, mainitsivat hygienian ja terveysvaikutukset suurimpina riskeinä joita kuivasanitaatioon voidaan
liittää. Haastateltavat mainitsivat pelkäävänsä loisia, kärpäsiä,
tuhoeläimiä, ripulia ja muita terveyttä uhkaavia tekijöitä, mikäli käymälän säiliöitä ei tyhjennettäisi ajoissa. Toisaalta myös
kompostin liian aikainen tai huolimaton tyhjennys nopeamman taloudellisen hyödyn saamiseksi mainittiin mahdollisena
uhkana. Asiantuntijoiden mukaan msunduzalaiset kokevat
vesivessan modernimmaksi ja siten halutummaksi vaihtoehdoksi, kun taas kuivakäymälä on entisaikainen ja kehityksen
vastainen. Asiantuntijat nostivat esille kysymyksen hankkeen
pitkän tähtäimen suunnittelusta ja tavoitteista, sillä merkittävä osa Msunduzan asukkaista on köyhiä ja tarvitsevat lyhyen
aikavälin hyötyjä. Tämä haastaa hankkeen menestyksekkään
toteutuksen, vaikka myös edistys terveyden ja hygienian suhteen tulevat motivoimaan pidemmällä aikavälillä. Lähes kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä, että keinot joilla saadaan
ihmiset osallistumaan ja luomaan omistajuutta, ovat koulutus
ja käytännönläheinen harjoittelu. Työskentely ja selvien tulosten näkeminen olisivat kaikkein tehokkaimpia keinoja saada
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ihmiset ymmärtämään kuivasanitaation turvallisuus ja sen
tarjoamat edut. Monet vastaajista pitivät myös jätehuollon ja
sanitaation kehittämistä rinnakkain tärkeänä lähtökohtana
kehitykselle.
Uudempi tutkimus osoitti toisenlaisia asenteita. Hankkeen
kautta järjestettävän koulutuksen ansiosta kuivasanitaatiota
ja erityisesti virtsaa erottelevaa tekniikkaa on alettu kokea
modernina vaihtoehtona. Tutkimuksessa haastatellut lähinaapurit pitivät kuivakäymälöitä houkuttelevina, vaikka heillä olikin suhteellisen vähän kokemusta ja tarkkaa tietoa siitä
kuinka käymälät toimivat käytännössä. Tästä huolimatta osa
haastatelluista naapureista suunnitteli, tai vähintään toivoi,
tulevaisuudessa omistavansa kuivakäymälän johtuen nykyisen
kuoppakäymälän huonosta kunnosta tai koska kotitaloudella
ei ollut omaa käymälää lainkaan. Monet ilmaisivat kiinnostuksen oppia lisää, ja hyödyntää lannoitetta puutarhassa, joskin
epäilyksiäkin oli havaittavissa.
Vuoden 2008 tutkimuksessa hankkeen eri sidosryhmien roolit olivat haastateltaville epäselviä. Kuivakäymälöiden
omistajat huolehtivat omista käymälöistään, mutta johtuen
jätteen käsittelyyn liittyvästä stigmasta, ilmaistiin tarve nimittää jokaiselle kuivakäymälälle oma vastuuhenkilö. Sanitaatioeksperttien oletettiin huolehtivan yleisessä käytössä olevista kuivakäymälöistä, mutta havaintojen mukaan myös heidän
vastuita ja rooleja tuli määritellä paremmin. Perinteisten johtajien roolin suhteen oli ristiriitaisia näkökantoja: Msunduzan
keskuskomitea (Central Committee), joka koostuu eri alueiden
perinteisistä johtajista, ei ollut ilmaissut mielenkiintoaan hanketta kohtaan. Komitealla on kuitenkin kunnioitettu asema ja
merkittävä, sananvaltaa käyttävä rooli Msunduzassa, mikä sai
sanitaatioekspertit epäilemään, että projekti ei saisi yhteisöä
osallistumaan ilman komitean tukea.
Vuoden 2011 tutkimus osoitti, että roolit olivat selkeytyneet
sekä sanitaatioeksperteille että käymälöiden vastuuhenkilöille. Sanitaatioeksperttien rooli ja tehtävät olivat kuitenkin
edelleen epäselviä yhteisöjohtajille ja kuivakäymälöiden omistajien naapureille. Aiemman tutkimuksen avulla havaittu tarve oli otettu huomioon, ja myös yleisille kuivakäymälöille oli
nimitetty yhteisön valitsemat vastuuhenkilöt. Naapureiden
mukaan he olivat hyvin vähän tekemisissä sanitaatioeksperttien tai kuivakäymälöiden kanssa. He arvostivat kuitenkin
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hankkeen myötä annettua koulutusta, ja uskoivat että aktiviteettien jatkaminen yhteisössä kannustaisi ihmisiä pitämään
parempaa huolta kuivakäymälöistään.
Vuonna 2011 hyvää hankejohtamista korostettiin erityisesti yhteisöjohtajien toimesta. Paikallinen hallinnointi sai myös
kritiikkiä osakseen ja miellettiin yhdeksi syyksi yhteisön huonoon osallistumiseen. Johtajien mukaan valmisteilla on yhteisöjohtajia ohjaava peruskirja, jonka tarkoitus on tarkentaa
eri osapuolten vastuita sekä välttää eturistiriitoja. Johtajille
itselleen heidän roolinsa kuivasanitaatiohankkeessa oli selkeä; uudet aktiviteetit ja hankkeet, kuten ympäristöklubien
toiminnan aloittaminen, tulisi esitellä ensin heille, minkä jälkeen he voivat levittää sanaa yhteisökokouksissa. Johtajat toivoivat myös lisää yhteistyötä kaupungin viranomaisten kanssa,
sillä he tekevät lopulliset päätökset yhteisöä koskevissa asioissa. Muille haastatteluun osallistuneille perinteisten johtajien
rooli oli kaksijakoinen: toisaalta johtajat kannustavat ihmisiä
osallistumaan ja ovat huolissaan puutteellisesta sanitaatiosta,
kun taas toiset olivat johtajiin pettyneitä, eivätkä kokeneet
heitä lainkaan tärkeäksi hankkeelle. Jälkimmäistä huomiota
voidaan pitää merkittävänä erona aikaisempaan vuoden 2008
tutkimuksen tuloksiin.

Kulttuuri ja perinteet
Kuivakäymälät virallisina rakennuksina koettiin hankkeen
vuoden 2008 tutkimuksen mukaan ongelmalliseksi. Käymälöitä pidettiin liian kalliina rakentaa, ja käytettäessä edullisempia
materiaaleja, pelkona oli, ettei paikallinen hallinto hyväksyisi
rakennuksia virallisiksi. Täten edullisemmista materiaaleista
rakennettuja käymälöitä pidettiin väliaikaisina ratkaisuina, ja
mahdollisesti vaikuttavan negatiivisesti ihmisten motivaatioon rakentaa omia käymälöitä. Toiseksi, ihmiset olivat tottuneet käyttämään kuoppakäymälöitä tai tekemään tarpeensa
ympäristöön, ja useille sanitaatiosta puhuminen tai ihmisperäisen jätteen käsittely olivat tabuja. Samoin ihmisperäisellä
jätteellä lannoitetun ruoan syöminen koettiin haasteeksi.
Edelleen vuoden 2011 tutkimuksen mukaan kotitaloudet
olivat vastentahtoisia sijoittamaan sanitaatioon. Haastateltavat epäilivät, onko kuivakäymälöille ylipäätään tarvetta, sillä
Mbabanen kaupungin rakentamia kuoppakäymälöitä oli yhä
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riittävästi ja osa oli täysin käyttämättömiä. Kuoppakäymälää
pidettiin helpompana myös ylläpidon kannalta, sillä käytön
jälkeen ei ole tarvetta huoltaa käymälää tai käsitellä jätettä.
Vanhempien henkilöiden kannalta myös kuivikkeiden keruu
koettiin ongelmalliseksi. Taloudellisesti vesivessan rakentamista pidettiin edullisempana, mutta yleisessä tiedossa oli
myös kuivakäymälän halvemmat ylläpitokulut.
Yhden huoneen talouksissa suosittiin kylpyhuoneen rakentamista kuoppakäymälän sijaan, sillä yksityisyyden tarve
peseytymisen suhteen oli näin helpommin järjestettävissä. Osa
haastatelluista epäili hankkeen tuloksia kokonaisuudessaan,
sillä niitä oli vaikea havaita. Kompostointia ja kuivasanitaatiota pidettiin sopivampana maaseutualueille, mutta toisaalta
ihmiset osoittivat myös positiivista asennetta ja omistajuutta
kuivakäymälöitä kohtaan; eräs yhteisön jäsen oli korjannut
yleisen kuivakäymälän oven omilla varoillaan.
Vuoden 2011 tutkimus osoittaa, ettei sanitaatio saa juurikaan huomiota yleisessä keskustelussa. Haastateltavat eivät
kokeneet ongelmaksi puhua sanitaatiosta, mutta aihetta pidettiin sellaisena joka otettiin esille vain kun oli erityistä tarvetta, kuten haisevan käymälän vaatiessa toimenpiteitä. Käymälässä asiointia pidetään yksityisasiana eikä siitä siten ole
tarvetta keskustella. Yhteisöjohtajien mielestä sanitaatiosta on
tullut ajankohtainen puheenaihe kahdesta syystä: kaupungin
hallinnon painostuksesta ja lisäksi sanitaatioeksperttien työskennellessä aiheen parissa kuten heidän kouluttaessa ihmisiä
yhteisökokouksissa. Yhteisöjohtajien mukaan myös hankkeen
muun henkilöstön vierailut kannustaisivat alueen ihmisiä.
”Ihmiset suhtautuvat asiaan vakavammin, jos pääsevät itse kuun
telemaan hankkeen johtoa. Sanitaatioeksperttejä ei oteta vakavas
ti.” Tämä suora lainaus viittaa mahdollisesti eksperttien työn
puutteelliseen tunnustamiseen ja heidän yleisten työtehtävien
huonoon tuntemukseen.
Vuoden 2008 tutkimuksessa ihmiset kokivat suurimpana
kuivasanitaatiosta saatavana hyötynä lannoitteet ja niiden käytön puutarhassa. Tämä on mielenkiintoinen havainto Msunduzan kaltaisella tiiviisti asutulla alueella. Hankkeen toteutuksen aikana kyseinen seikka on tullut esille useaan otteeseen,
ja pienten tonttien mahdollisia negatiivisia vaikutuksia hankkeen onnistumiselle onkin tutkittu laajemmin (Oikarinen-Mapengo, 2011). Taloudelliset hyödyt, kuten varojen säästäminen
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käyttämällä virtsaa ja kompostituotetta lannoitteina sekä lannoitteiden myyminen, koettiin tärkeimpinä motivaatioon vaikuttavina tekijöinä. Ympäristöön tai terveyteen liittyvät edut
eivät nousseet esille ensimmäisessä tutkimuksessa.
Osa tutkimusten välisistä eroavaisuuksista voidaan selittää
sillä, että vuonna 2008 kuivakäymälöiden rakentamista ei oltu
vielä ehditty aloittaa, ja siten vastaukset perustuivat enemmän odotuksiin kuin käytännön kokemukseen, jota vastaajilla
vuonna 2011 jo oli. Toisaalta myös kysymystenasettelu oli jokseenkin erilaista tutkimusten välillä, etenkin sanitaatiohygieniaan liittyvissä aiheissa. Esimerkiksi vastaukset kysymykseen
”tiedätkö kuinka pitää huolta kuivakäymälästä” vuodelta 2008
ei ole täysin verrattavissa myöhemmän tutkimuksen kysymykseen ”kuinka pidät huolta sanitaatiotiloistasi” ja ”mitä tehtäviä
tähän liittyy”. Tästä huolimatta, terveys ja hygienia olisivat voineet nousta esille aiemmassa tutkimuksessa ”potentiaalisena
hyötynä”, kun vuoden 2011 tutkimuksessa ne mainittiin joko
yllämainittujen kysymysten yhteydessä tai vastauksena kysymykseen ”uskotko että hyvinvoinnin ja sanitaation välillä on
yhteys, miten kuvailisit tätä yhteyttä”. Vuonna 2011 osalla vastaajista oli kokemusta virtsalla ja ihmisperäisen jätteestä kompostoidulla lannoitteella kasvatetuista vihanneksista ja niiden
syömisestä. Yleisesti ihmiset pitivät koulutuksen tarvetta ja
kuivasanitaation hyötyjä käytännössä osoittavaa subjektiivista
kokemusta yhtä tärkeänä molemmissa tutkimuksissa.

Johtopäätökset
Ihmisten asenteissa ja tiedon lisääntymisessä terveyden ja
hygienian osa-alueilla voidaan nähdä huomattavaa positiivista edistystä. Käsitteet tunnetaan paremmin, kokonaisidea
on paremmin hyväksytty eivätkä ihmiset enää pelkää uudentyyppistä sanitaatioratkaisua kuten aikaisemmin. Edistyksestä
huolimatta muutos tapahtuu hitaasti ja lisäkoulutusta tarvitaan. Kompostointi on useimmille haasteellista, mikä johtuu
todennäköisesti tiedonpuutteesta.
Sanitaatioeksperttien merkitys paikallisina kouluttajina
tuli esille molemmissa tutkimuksissa. Vuoden 2008 tutkimuksessa heidän työnsä sai tunnustusta ja sen toivottiin jatkuvan,
kun taas myöhemmässä tutkimuksessa ekspertteihin kohdistui lisäksi myös kritiikkiä. Hankkeen koulutus on tavoittanut
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hyvin kuivakäymälöiden omistajat, mutta yhteisöjohtajat samoin kuin ihmiset kotitalouksissa, joissa ei ole kuivakäymälöitä, sekä muut epäsuorat edunsaajat, tarvitsevat enemmän
opetusta. Kuivasanitaatio, käymälöiden hoito- ja ylläpitotoimenpiteet sekä sanitaatiohygienia olivat jokseenkin tunnettuja, mutta kompostointi sekä lannoitteen käsittely ja käyttö
puutarhassa vaativat enemmän huomiota, varsinkin käytännön työskentelyn osalta.
Ihmisperäisen jätteen käsittely tai siitä puhuminen on
koettu ongelmalliseksi hankealueella. Tämä on luonut haasteen hankkeen toteutukselle, mutta vuoden 2011 haastatteluissa havaittiin merkittävää edistystä: vaikka ihmiset eivät
nähneet sanitaatiota jokapäiväisenä puheenaiheena, he olivat
valmiita puhumaan hankkeesta ja sanitaatioon liittyvistä aiheista haastatteluissa. Erot asiantuntijoiden ja yhteisön jäsenten vastausten välillä osoittavat, että paikalliset olot vaativat
enemmän huomiota, ja vaikka taloudellisia hyötyjä pidettiin
alkuun merkittävimpinä motivaatioon vaikuttavina tekijöinä,
parantunut terveydentila ja ympäristö voivat korostua pidemmällä aikavälillä.
Yhteisöjohtajien rooli Msunduzassa koettiin tärkeäksi tekijäksi hankkeen onnistuneessa toteuttamisessa. Vanhimmilla
yhteisön jäsenillä sekä perinteisillä johtajilla on arvovaltaa ja
he ovat korkeasti kunnioitettuja hankealueella. Heidän tukensa ja hyväksyntänsä projektille ovat oleellisessa asemassa,
jotta paikalliset ihmiset saadaan osallistettua hankkeeseen.
Lisäksi epäluottamus alueellisia viranomaisia ja hallintoa
kohtaan oli yleinen tuntemus haastateltavien keskuudessa.
Siten johtajien koulutus sekä vuorovaikutus ja yhteistyö eri
hankeosapuolten välillä todettiin avainasioiksi vuoden 2008
tutkimuksessa. Muuttuvat asenteet johtajien keskuudessa
osoittaa selkeää muutosta tutkimusten välillä. Kiinnostus, tuki
ja osallistuminen hankkeeseen oli puutteellista suurimmalle
osalle haastatelluista yhteisöjohtajista vuonna 2008, mutta ei
enää vuonna 2011. Nykyinen johtajien positiivinen asenne sekä
heidän tukensa hankkeelle on perustavanlaatuista ja helpottaa tulosten kestävyyden varmistamista. Hankkeen osapuolten roolit ja vastuut tulee määritellä selkeästi hankkeen alusta
lähtien, mikä on erityisen tärkeää hierarkkisessa yhteiskunnassa kuten Swazimaassa. Paikallinen kulttuuri, elinkeino ja
ympäristö tulee myös huomioida. Swazimaassa paikallinen
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rakennuskulttuuri ja -määräykset ovat tehneet vaikeaksi
hankkeelle halvempien rakennusmateriaalien käytön ja siten
haastaneet ihmisten motivaation ja oma-aloitteisuuden rakentaa omia kuivakäymälöitä.
Vaikka osa asenteisiin ja toimintaan liittyvistä ongelmista
olisi todennäköisesti voitu välttää, mikäli ne olisi huomioitu jo
hankkeen alkuvaiheessa, olisivat useat niistä olleet väistämättömiä huomioon ottaen alueen merkittävän muuttoliikkeen,
mikä on suuresti vaikeuttanut koulutusten vaikuttavuutta.
Kestävyyden varmistamiseksi ja eri sidosryhmien tavoittamiseksi on äärimmäisen tärkeää, että annettu koulutus on pitkäkestoista, monipuolista ja näkyvillä tuloksilla osoitettua. Koulutuksen tulee olla ennakoivaa, käytännöllistä ja osallistavaa
hankkeen kaikille osapuolille. Täten on myös tärkeää löytää
tapoja integroida tietoa olemassa oleviin rakenteisiin ennen
hankkeen päättymistä.
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Sanitaatiojärjestelmien käytön
sosiokulttuurilliset vaikutteet
Kenian epävirallisilla asuinalueilla
Gerryshom Munala

Sanitaatiojärjestelmien kehitys Kenian epävirallisilla asuinalueilla
on puutteellista. Sanitaatio kohtaa niin fyysisiä, sosiokulttuurilli
sia kuin taloudellisiakin rajoitteita, joita nopea väestönkasvu lisää
entisestään. Arviolta noin 60 % kaupungeissa asuvista kenialai
sista elää näissä epävirallisissa asuinalueilla, missä suurimmalla
osalla asukkaista ei ole minkäänlaista mahdollisuutta kunnolliseen
sanitaatioon. Kaupunkien nopea kasvu on johtanut epävirallisten
asutusalueiden paisumiseen ja arvioiden mukaan slummit kasva
vatkin noin 11 % vuosittain. Epävirallisten asuinalueiden kasvu on
ollut kaoottista eikä infrastruktuurin kehitykselle ole ollut tilaa.
Siksi näiltä alueilta puuttuu kokonaan perusinfrastruktuuri, ku
ten vesi- ja sanitaatiopalvelut.

Alkuperäisteksti:
Socio-cultural Influences
and Management that
Determine Sanitation
Facilities Use in the
Informal Settlements
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Artikkelissa esitettävä tutkimus toteutettiin Kisumun ja Nai
robin epävirallisilla asutusalueilla. Tutkimus kohdistui kolmeen
sanitaatiopisteeseen ja kahden pisteen käyttäjiin. Tutkimuksessa
keskityttiin sosiokulttuurillisiin vaikutteisiin ja käymälöiden käyt
töä koskeviin valintoihin, joihin vaikuttavat muun muassa pääsy
käymälöihin, sukupuoli ja käymälöiden ylläpidolliset vaatimukset.
Yhteensä tutkimuksessa haastateltiin 334 käyttäjää ja arvioitiin 10
sanitaatiopistettä.
Tutkimus paljasti, että eri sanitaatiovaihtoehtojen hyväksyntä
ja käyttö riippuivat niiden saatavuudesta, turvallisuudesta yö
aikaan, taloudellisuudesta, mahdollisista riskeistä ja käyttäjien
fyysisistä mahdollisuuksista. Merkittäviksi tekijöiksi raportoitiin
myös käymälöiden ylläpitoon vaikuttavat tekijät, siisteys ja käy
mälöiden kestävyys (ikä). Noin 68 % tutkimusalueiden kotitalo
uksista käyttää jaettuja käymälätiloja. Keskimäärin yhtä jaettua
käymälää käyttää 71 henkilöä. Tutkimusalueen kuoppakäymä
löistä 75 % ei tyhjennetä uusiokäyttöä varten, vaan ne hylätään
niiden täytyttyä. Naisten huomioiminen on tärkeää käymälöiden
ylläpidon kannalta, sillä 40 % käymälöistä on naisten vastuun
alaisuudessa ja 57 % sanitaatiohallintaryhmien jäsenistä on nai
sia. Biokaasulaitosten käyttöönotto on parantanut huomattavasti
energiatehokkuutta ja resursseja. Biokaasulaitokset on hyväksytty
niiden useiden etujen ansiosta, mutta niistä leviävä haju herättää
epäilyksiä.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että on tärkeää eliminoida
käymälöiden käyttöä rajoittavat tekijät, kuten epäsiisteys, pahat
hajut, hyönteisten ja loisten pääsy niihin sekä pelko käymäläkuop
paan tippumisesta. Lisäksi on tärkeää parantaa käymälöiden käyt
töä edistäviä motivaationäkökulmia, kuten käyttömukavuutta, yk
sityisyyttä, hyvää hygieniaa ja terveyttä sekä taloudellisia etuja.
Avainsanat: Epäviralliset asuinalueet, Kisumu, Nairobi, sanitaa
tiojärjestelmät

Johdanto
Maailmanlaajuisesti noin 2,5 miljardia ihmistä elää vailla
mahdollisuutta turvalliseen sanitaatioon, mikä johtaa vuosittain noin 200 miljoonaan tonniin käsittelemätöntä ulostetta
(UNICEF, 2008). Kunnollisten sanitaatiojärjestelmien puute
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aiheuttaa terveysongelmia (tauteja, esimerkiksi ripulia) niin
kaupunkien kuin maaseutujenkin väestölle, erityisesti köyhille. Vuosittain raportoidaan 4 miljardia ripulitapausta, joista
2,2 miljoonaa tapausta johtaa kuolemaan (Camdessus, 2003).
Keniassa noin 80 % sairaalojen vastaanottojen potilaista sairastaa tautia, joka olisi ollut helposti estettävissä. 50 % näistä
tapauksista liittyy likaiseen veteen sekä huonoon sanitaation
ja hygieniaan (Kuria, 2005).
Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhattavoitteiden kohdan 7 tavoitteena on ympäristön kestävyyden takaaminen. Se
sisältää myös tavoitteen puolittaa vuoteen 2015 mennessä puhdasta juomavettä ja sanitaatiopalveluita vailla olevien ihmisten osuus maailman väestöstä. Lisäksi tavoitteena on parantaa
merkittävästi 100 miljoonan slummeissa asuvan ihmisen elämänlaatua vuoteen 2020 mennessä. UNICEFin mukaan veteen
ja sanitaatioon liittyvien tavoitteiden saavuttaminen tuo taloudellisia etuja: jokaista käytettyä dollaria kohden saavutetut
edut ovat arvoltaan 7,40 dollaria (UNICEF, 2009).
Nopea kaupungistuminen tuo merkittäviä lisähaasteita
sanitaation tarjoamiselle erityisesti kehitysmaissa. Mahdollisuudet asianmukaisten sanitaatiopalveluiden käyttöön eivät
ole tasapuoliset. Kaupunkien rikkailla alueilla ihmiset voivat
luottaa sanitaatiopalveluiden toimivuuteen, mutta köyhien
slummien ja epävirallisten asutusalueiden asukkailla ei välttämättä ole minkäänlaista mahdollisuutta kunnollisiin sanitaatiopalveluihin. Kenialaisten kaupunkien kasvu johtaa usein
konurbaatioon eli kaupunkien yhteenkasvamiseen. Nopea kasvu jatkuu suunniteltujen alueiden ulkopuolella. Esimerkkinä
Nairobi, jossa jopa 60 % kaupungin asukkaista elää varsinaisten kaupungin rajojen ulkopuolella (Makworo & Mireri, 2006),
köyhissä oloissa ja ilman kunnollista sanitaatiota ja muuta infrastruktuuria.
Kenian hallitus on päättänyt hillitä näitä kehityssuuntauksia, tavoitteenaan parantaa hygieniakäyttäytymistä ja kehittyneiden sanitaatiojärjestelmien käyttömahdollisuuksia, mutta
samalla kunnioittaen sosiokulttuurillisia tekijöitä ja väestön
erilaisuutta. Hallituksen panoksesta huolimatta sanitaatioinfrastruktuuri on yhä vähäistä ja huonoa erityisesti epävirallisilla asuinalueilla. Tämä artikkeli selvittää sopivia strategioita ja
sosiokulttuurisia näkökulmia kahden kenialaisen kaupungin –
Nairobin ja Kisumun – slummeissa. Selvityksen tavoitteena oli

Slummi on kaupungin
laitamilla sijaitseva erittäin
köyhien ihmisten huonokuntoinen asuinalue, mihin
usein liittyy köyhyyden ja
rikollisuuden ohella myös
päihteiden käyttöä.
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löytää syyt alueilla olevien sanitaatiojärjestelmien suosioon ja
saatavuuteen.

Riippuvuudet ja vaikutteet
sanitaatiojärjestelmien toteuttamisessa

UNESCO on Yhdistyneiden
Kansakuntien kasvatus-,
tiede- ja kulttuurijärjestö.

Santosh ja Monti (2010) nimesivät kolme merkittävintä kulttuurillista tekijää, jotka huomioonottamalla voidaan edistää
yhteiskunnallisten näkökulmien ymmärtämistä sanitaation
osalta: 1. psykologiset esteet ihmisperäisen käymäläjätteen
käsittelyyn, 2. sosiaaliset tekijät, esimerkiksi sukupuoli ja
3. uskontojen vaikutukset. Lisäksi yksilöiden ja yhteiskunnan
taloudellinen hyvinvointi vaikuttavat sanitaatioon.
Lisäksi UNESCO (2006) on raportoinut, että sanitaation
lisäämistä ja parantamista kannattaa lähestyä pienituloisia
kotitalouksia motivoivien tekijöiden kautta. UNESCO listaa sanitaation motivaatiotekijöiksi yksityisyyden, turvallisuuden,
omanarvontunteen ja sosiaalisen statuksen. Kisumun ja Nairobin epävirallisilla asutusalueilla tutkittiin näiden tekijöiden
lisäksi sosiokulttuurillisia vaikutteita, käyttäjien mieltymyksiä
ja käymälöiden hallinnointia.

Menetelmät

Kibera on Afrikan suurin
ja köyhin slummi. Se sijaitsee Kenian pääkaupungin
Nairobin länsiosassa.
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Tutkimussuunnittelu oli sekä eksploratiivinen (selittävä) että
toteava. Selittävä tutkimus sisälsi kohdealueilla vierailua sekä
tiedon keräystä käymälöiden käyttäjiltä ja ylläpitäjiltä. Tarkoituksena oli parantaa tutkimuksen eri näkökulmien ymmärtämistä. Toteava tutkimus tehtiin kuvailemalla eri sanitaatiojärjestelmiä sekä ympäristöä ja järjestelmien ylläpitoa. Tutkimus
suoritettiin maaliskuussa 2011.
Kenttätutkimus sisälsi kyselyitä erilaisille kotitalouksille ja
sanitaatiopisteiden ylläpitäjille, jotka oli valittu sattumanvaraisesti. Kohteina olivat epäviralliset alueet Nairobissa (Kibera,
Mukuru kwa Njenga ja Kibagare) ja Kisumussa (Obunga ja
Bandani).
Kyselyissä oli kaksi avainteemaa: 1. sosiokulttuurillinen
käyttäytyminen ja se, minkälaisia käymälöitä alueiden asukkaat mieluiten käyttivät ja miksi sekä 2. käymäläjärjestelmien
hallinto ja ylläpito. Tutkimuksen tarkoitus oli siis tutkia, minkälaisia sanitaatiojärjestelmiä alueilla on käytössä ja selvittää
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käyttäjien mielipiteitä niistä. Lisäksi arvioitiin sanitaatiojärjestelmien siisteyttä ja ylläpitoa. Sanitaatiojärjestelmien käyttömukavuutta lähestyttiin kolmen teeman kautta:
1. Käyttäjämäärän vaikutus käymälän siisteyteen ja hygieenisyyteen.
2. Turvallisuuskysymykset erityisesti naisten ja lasten kannalta, ottaen huomioon slummialueiden vaarallisuuden.
3. Käymälöiden käyttömukavuus vanhuksien ja liikuntarajoitteisten kannalta.
Hygieniatietoisuutta selvitettiin kyselemällä tutkimukseen
osallistuneiden käyttäjien tottumuksia käsienpesusta ja pesumateriaaleista (vesi, saippua jne). Kasvava käyttäjämäärä johtaa käymälöiden ylikuormitukseen, mikä osaltaan aiheuttaa
epäsiisteyttä ja käymäläjätteen laadun epätasaisuutta. Järjestelmien kestävyyttä arvioitaessa otettiin huomioon myös ylläpidon haasteellisuus.

Epäviralliset asuinalueet
Epäviralliset asuinalueet, jota kutsutaan myös slummeiksi,
ovat usein köyhän väestön asuttamia alueita suurten kaupunkien laitamilla. Elintaso näillä alueilla on matala, asumukset
ovat huonolaatuisia ja usein rakennettu romumateriaalista.
Perusinfrastruktuuria, kuten vedenjakelua, sanitaatiota, viemäreitä, julkista liikennettä tai koulutusmahdollisuuksia ei ole
(UN-HABITAT, 2006). Tyypillistä näille alueille on tiheä asutus
ja suunnittelematon kaupunkirakenne.
Syyt nopealle epävirallisten asuinalueiden kasvulle Kenian kaupungeissa johtavat juurensa 1960-luvulle (Fashoyin,
2001). 1960- ja 1970-luvuilla Keniassa tapahtui valtava bruttokansantuotteen kasvu (6,6 % vuodessa). Vastikään muodostunut tasavalta ei kuitenkaan kyennyt ylläpitämään tätä kasvua
inflaation sekä taloudellisten katastrofien kuten öljykriisien ja
rajun väestönkasvun vuoksi. Tämän seurauksena työttömyys
ja köyhyys kasvoivat, millä on vaikutuksensa maan talouteen
vielä tänäkin päivänä.
Keniassa maaseutujen köyhä väestö muuttaa kaupunkeihin
parantaakseen työnsaantimahdollisuuksiaan ja nostaakseen
elintasoaan (UN-HABITAT, 2006; People’s Daily Online, 2005),
mikä monimutkaistaa maan tilannetta entisestään. Väestön
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muutto maalta kaupunkeihin on johtanut slummien rajuun
noin 11 % vuosittaiseen kasvuun (Makworo ja Mireri, 2009).
Tämä on aiheuttanut uuden iskun Kenian taloudelle, sillä töiden tarjoaminen kaupungeissa kaikille maaltamuuttajille on
mahdottomuus (Fashoyin, 2001) ja seurauksena köyhien epäviralliset asuinalueet jatkavat kasvuaan. Tällä hetkellä jopa 60 %
kaupunkien asukkaista asuu niissä. Väestönkasvu pahentaa
entisestään alueen köyhyyttä, nälänhätää, rikollisuutta sekä
riittämätöntä hygieniaa ja infrastruktuuria. Myöskään sanitaatiopalvelut eivät ole kehittyneet väestönkasvun tahdissa.
Epäviralliset asuinalueet ovat kehittyneet kaoottisesti eikä
infrastruktuuriverkoston ja sanitaatiojärjestelmien asentamiselle ole yksinkertaisesti jäänyt tilaa. Hankalat maastot ja
sijainnit tekevät sanitaation rakentamisen hankalaksi. Nairobissa on paljon epävirallisia asutusalueita, joissa omaisuuden omistajuuskysymykset ovat yksi sanitaation suurimmista
haasteista (SDI ym., 2011). Julkisen toiminnan ja avustusten
puute sekä ruuhkautunut maankäyttö on johtanut tilanteeseen, jossa alueiden asukkaat joutuvat turvautumaan ylikuormitettuihin ja laatustandardit alittaviin kuoppakäymälöihin
tai ”lentäviin vessoihin”. Tutkimusten mukaan Kiberassa
50–90 % kotitalouksista on vailla riittävää sanitaatiota (Hakijamii Trust, 2007), mikä johtuu niin tilan puutteesta kuin siitä,
ettei kuoppakäymälöitä tyhjennetä niiden täytyttyä. Joskus
ihmiset heittävät biohajoamattomia jätteitä käymäläkuoppiin,
mikä aiheuttaa hajuja, loisten leviämistä sekä käymälän nopeaa täyttymistä. Kuoppakäymälöiden sisältöä ei voida kompostoida eikä niitä siis tyhjennetä. Tämän seurauksena käymälän
täytyttyä se hylätään, eikä käymäläjätettä tai kuoppaa uusiokäytetä. Siksi uusia kuoppakäymälöitä on kaivettava tiheällä
aikavälillä. Tilan puutteen vuoksi rakennuksia rakennetaan
hylättyjen käymälöiden päälle, minkä vuoksi talojen perustukset ovat heikot.

Hyväksyttävyys
Useimmat tutkimusalueiden käymälöistä olivat yhteisöjen kesken jaettuja kuoppakäymälöitä, etenkin Kiberassa, Obungassa
ja Bandanissa. Noin 68 % kotitalouksista on yhteisten kuoppakäymälöiden varassa. Ne ovat ylikuormitettuja: keskimäärin
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yhtä käymälää käyttää 71 henkilöä. Tilanne on huonoin Bandanissa.
Joidenkin lähteiden mukaan maastoon ulostaminen ja “lentävät vessat” ovat menettäneet suosiotaan, sillä näihin käytäntöihin on alkanut liittyä häpeää. Tosin havainnot epävirallisilla
asutusaluilla viittaavat muuhun, sillä ulosteita näkyy slummien kapeilla kujilla sekä paperipusseissa kaatopaikoilla.
Biokaasulaitokset on hiljalleen hyväksytty sanitaatioratkaisuna, mutta niiden käyttö ei ole vielä levinnyt laajalle. Pilottihankkeita on toteutettu Kiberassa (Gitwekeran kylä) vuonna 2007, minkä lisäksi hankkeita on aloitettu Mukuru kwa
Njengassa, Obungassa ja Bandanissa. Biokaasulaitokset ovat
parantaneet alueiden sanitaatioteknologiaa, sillä ne ovat rakenteiltaan pysyviä; sillä ne on rakennettu betonista, kivistä
ja tiilistä. Käymäläjätteen keräys ja käsittely hoidetaan maanalaisessa betonisessa holvissa. Biokaasulaitokset on pääasiassa hyväksytty alueiden asukkaiden keskuudessa, mutta tiettyä
skeptisyyttä aiheuttaa niistä kulkeutuva haju.

Käyttö
Sanitaatiotilojen käyttö vaihtelee eri käyttäjäryhmien välillä.
Naisilta, lapsilta ja vanhuksilta kysyttiin heidän mielipiteitään
käymälöiden käytön mukavuudesta. Nämä kolme kohderyhmää eroteltiin toisistaan ryhmien erilaisten tarpeiden takia.
Tutkimus osoitti, että naiset ja lapset ovat rikollisuudelle alttein ryhmä – erityisesti jos käymälät eivät ole lähellä heidän
kotejaan. Lasten pelättiin usein tippuvan käymäläkuoppaan.
Tämä ja se, ettei kotitalouksilla ollut varaa käymälöihin, kerrottiin pääesteiksi lasten käymälöiden käytölle. Lisäksi koet
tiin, että lasten maastoon ulostaminen on kohtuullisen hyväksyttävää. Vanhusten asenteisiin ja käymälöiden heikkoon
hyväksymiseen vaikuttivat kyykkykäymälöiden tuomat fyysiset esteet. Haastatelluista ne, jotka eivät käytä sanitaatiopalveluja ollenkaan, eivät joko pysty maksamaan palvelumaksua
(100 Kshs/kk eli noin 1 €/kk) tai heillä ei muuten ole mahdollisuutta käyttää palvelua. Suurin osa yleisistä kuoppakäymälöistä on huonosti rakennettuja ja matalia, eikä niissä ole
ilmastointia. Ne eivät myöskään tarjoa riittävää yksityisyyttä käyttäjälle. Joskus ihmiset käyttävät käymälätiloja myös
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kylpemiseen ja peseytymiseen, sekä useissa tapauksissa myös
jätteiden hävittämiseen.
Yleisen hyväksynnän osalta biokaasulaitokset olivat tutkimuksen mukaan paras sanitaatiovaihtoehto ja maastoon
ulostaminen vähiten hyväksytty vaihtoehto. Biokaasulaitosten hyväksyntäaste oli sata prosenttia, mutta toisaalta vain 3 %
haastatelluista käytti biokaasulaitosta. Yleisiä kuoppakäymälöitä käytti 73 % haastatelluista ja niiden hyväksymisaste vaihteli 55–59 prosentin välillä.

Ylläpito
Samoin kuin käymälöiden käyttö, myös niiden ylläpito on
hoidettu kollektiivisesti. Noin 60 % käymälöiden huollosta
ja hoidosta vastaavista henkilöistä valitteli ongelmia yleisten
käymälöiden ylläpidossa. Esille tulleita ongelmakohtia olivat kyykkyistuimen likaantuminen, ahtaat tilat siivoukseen
ja veden puute. Sanitaatiotilojen ylläpitäjien mukaan tilojen
käyttäjät eivät koe vastuuta yhteisiä tiloja kohtaan, mikä vaikuttaa niiden siisteyteen ja elinkaaren pituuteen. Kuoppakäymälöiden kuoppien syvyys vaikuttaa niiden käyttöikään – mitä
matalampi kuoppa, sitä nopeammin se täyttyy. Kun kuoppa on
täynnä, se joko tyhjennetään tai haudataan. Tutkimus osoitti, että tutkimusalueiden kuoppakäymälöistä 75 prosenttia ei
tyhjennetty uusiokäyttöä varten, vaan ne haudattiin ja hylättiin. Loput 25 % käymälöistä tyhjennettiin säiliöautoihin, mikä
kuitenkin vie energiaa ja huonontaa materiaali- ja energiatehokkuutta. Hylätyt kuoppakäymälät vievät tilaa ja aiheuttavat
vesistöjen ja juomaveden saastumisriskin. Kuoppakäymäläjärjestelmä tuottaa häviötä niin ekologisessa kuin taloudellisessakin mielessä, sillä käymäläjätteen arvokkaat ravinteet menevät hukkaan. Lisäksi kuoppakäymälöiden väärä käyttö (muun
muassa niiden käyttäminen jätteiden hävittämiseen) kuormittaa ylläpitoa ja siivousta. Epäsiistit käymälätilat alkavat haista
pahalta ja houkuttelevat jyrsijöitä ja hyönteisiä.
Kahdeksan prosenttia kuoppakäymälöiden ylläpitäjistä
tyhjentää kuopat manuaalisesti ja antaa jätteen valua puroihin ja virtoihin, tai hyödyntävät jätettä pienen mittakaavan
maatalouskäyttöön erityisesti sadekausina. 92 % palkkasi
ulkopuolisen henkilön tyhjentämään kuopat ja hävittämään
käymäläjätteen. Näistä 94 % ei välittänyt mihin käymäläjäte
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joutuu tyhjennyksen jälkeen. Kuoppakäymälöiden tyhjennysväli vaihteli kolmesta kuukaudesta pariin vuoteen, riippuen
käyttäjämääristä ja kuoppien syvyyksistä.
Biokaasulaitosten ylläpitotoiminnot vaativat kuoppakäymälöihin verrattuna enemmän aikaa ja työvoimaa, sillä laitos
koostuu useasta käymälästä ja suihkusta sekä metaanin erottelulaitteistosta. Käsittelyn jälkeen liete joko hävitetään tai käytetään lannoitteena, jonka ansiosta järjestelmän materiaali- ja
energiatehokkuus voi olla hyvä. Biokaasulaitoksissa kuopan
syvyys ei ole ratkaiseva tekijä laitoksen elinkaaren kannalta,
sillä sitä tyhjennetään jatkuvasti. Laitoksen elinkaareen vaikuttavat enemmänkin käytetyt rakennusmateriaalit. Muodostunut biokaasu voidaan hyödyntää ruuanlaitossa tai valaistuksessa. Pilottihankkeiden perusteella biokaasuteknologian
soveltaminen epävirallisilla asutusalueilla on järkevää, mutta
sen haittapuolina ovat hajuongelmat ja uudenmallisten kyykkyistuinten käyttö, mikä saattaa aiheuttaa vaikeuksia etenkin
vanhuksille.

Hallinnointi ja sukupuolikysymykset
Kenttätutkimusten aikana sanitaatiopisteiden hallintaryhmien sukupuolijakauma selvitettiin kolmella alueella (Kibera,
Kibagare ja Bandani). Vaikka miespuolinen vastuuhenkilö johtaa 60 prosenttia sanitaatiopisteistä, keskimäärin 57 % työryhmien jäsenistä on naisia. Naiset ovatkin yhä enemmän mukana
sanitaation hoidossa, mikä on luonnollista, sillä perinteiden
mukaan naiset ovat olleet vastuussa kotiensa ja perheidensä hygieniasta ja sanitaatiosta. Naisten osallistuminen tukee
myös Bellagion periaatteita eli kaikkien sidosryhmien tasapuolista osallistumista hallinnollisiin tehtäviin, myös palveluiden
tuoton osalta.

Loppupäätelmät
Sanitaatio epävirallisilla asuinalueilla on riittämätöntä. Mahdollisuutta sanitaatiopalveluiden järjestämiseen rajoittaa
muun muassa slummien asutuksen tiheys ja tilan puute. Tutkimuksen tulokset paljastavat, että turvallisuus on yksi keskeisimmistä tekijöistä kun tarkastellaan jaettujen käymälöiden
käyttöä. Yksityisyyden arvoa ei nostettu esille merkittävänä
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tekijänä, kuten ei myöskään taloudellista näkökulmaa tai huollon laatua. Biokaasulaitokset tarjosivat merkittävää parannusta sekä sanitatiopalveluiden tasolle että resursseille. Silti niistä
aiheutuva haju aiheutti valituksia käyttäjien taholta.
Sanitaation tuottavuus, tämän tutkimuksen tapauksessa
biokaasun määrä, on tärkeä ja korostamisen arvoinen seikka toteutettaessa matalan teknologian sanitaatiovaihtoehtoja epävirallisilla asuinalueilla. Yleensä käymälöihin liittyvät
ikävät puolet (epäsiistit käymälätilat, kuoppaan putoamisen
riski, hajut, hyönteiset ja loiset) on eliminoitava ja korvattava
kannustavilla ja motivoivilla tekijöillä, kuten käymälätilojen
mukavuudella, yksityisyydellä, parantuneella terveydellä ja
hygienialla sekä taloudellisilla eduilla.

Lähteet
Camdessus, M. (2003). Financing Water for
All. The Dream of Safe Water for all is Within
Humanity Reach.

UNICEF, (2009). Soap, Toilets and Taps: A
Foundation for Healthy Children. New York.:
UN.

Fashoyin, T. (2001). Social Dialogue and Social
and Economic Development in Kenya, InFocus
Programme on Strengthening Social Dialog,
Working Paper. International Labour Office.
Geneva. 2001. URL , retrieved 22.03.2011

United Nations Childrens Fund (UNICEF).
Water. (2008). Sanitation and Hygiene –
UNICEF promotes safe sanitation for World
Water Day 2008. New York. 2008.

Kuria, D. (2005). “Livelihoods and Gender in
Sanitation, Hygiene and Water Services among
the Urban Poor”. Maili Saba Research Report,
Kenya. Nairobi
Makworo, M. & Mireri, C. (2009). Public Open
Spaces in Nairobi City, Kenya, under threat.
Nairobi. Kenya.
People’s Daily Online. (2005). ”Slums” sting
Chinese cities, hamper building of harmonious
society. China. 2005. URL l, retrieved 27.04.2011
Santosh, M. & Monti, M. (2010). A conceptual
model to people’s approach to sanitation. India.
2010.
Slum Dwellers International (SDI). Pamoja
Trust. 2011. Nairobi Inventory, 2011. URL ,
retrieved 21.04.2011
Umande Trust/COHRE/Hakijamii Trust. (2007).
An Action Report on The Right to Water and
Sanitation in Kibera, Nairobi, Kenya. Nairobi.

48

United Nations Educational Scientific
and Cultural Organization (UNESCO).
International Hydrological Programme
(IHP) of UNESCO, Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
(2006). Capacity building for Ecological
Sanitation. International Hydrological
Programme (IHP) of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organisation (UNESCO) and Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH. Paris. 2006 URL , retrieved
15.04.2011
United Nations Habitat (2006). A Shared Vision
for Hygiene, Sanitation and Water Supply and
a Framework for Mobilization of Action.UNON.
Nairobi.
United Nations. (2010). The Millennium
Development Goals Report 2010. United Nations
Department of Economic and Social Affairs.
New York. 2010 . URL , retrieved 15.04.2011

Haasteita ja mahdollisuuksia –
Kokemuksia kuivakäymäläprojekteista
maaseudulta ja kaupungista Sambiassa
Sari Huuhtanen

Tämä artikkeli käsittelee Käymäläseura Huussi ry:n Sambia-hank
keita ja hankkeista saatuja kokemuksia. Artikkelissa esitellään
Sambian sanitaatiotilannetta, hankkeissa tehtyjä toimenpiteitä ja
niistä saatuja tuloksia sekä käydään läpi tekijöitä, jotka ovat vai
kuttaneet positiivisesti tai negatiivisesti hankkeiden etenemiseen.
Lopussa olevassa yhteenvedossa esitetään erilaisia päätelmiä, mitä
hankkeissa kannattaa huomioida ja mahdollisesti kehittää nykyis
ten kokemusten perusteella.

Johdanto
Huono sanitaatio vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään päivittäin. Jopa 2,5–2,6 miljardia ihmistä elää edelleen täysin ilman

49

Sari Huuhtanen

pääsyä sanitaation piiriin eli käytännössä tekevät tarpeensa
avoimeen maastoon, mikä on riski sekä ihmisten terveydelle
että ympäristölle. YK:n vuonna 2000 asettamien vuosituhattavoitteiden mukaan puhtaan veden ja sanitaation puutteesta
kärsivien määrän tulisi puolittua vuoteen 2015 mennessä. Veden osalta ollaan melko hyvässä tahdissa ja tavoitteet ovat osittain toteutumassa mutta sanitaation osalta tilanne on huono.
Erityisesti Saharan eteläpuoleinen Afrikka on kaukana sanitaatiotavoitteen toteutumisesta. Esimerkiksi vuosien 1990 ja
2006 välisenä aikana sanitaation kattavuus on noussut Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain 5 %, kun samaan aikaan esimerkiksi Kaakkois- ja Itä-Aasian sanitaation kattavuus nousi
17 % (WHO/UNICEF 2008).
On useita syitä, miksi sanitaatiotilanne maailmanlaajuisesti on edelleen niin huono. YK:n kehitysohjelman UNDP:n mukaan poliittisen johtajuuden puute on yksi suurimmista syistä
(UNDP, 2006). Sanitaation katsotaan kärsivän, vielä enemmän
kuin veden, instituutioiden pirstoutumisesta, huonosta kansallisesta suunnittelusta ja matalasta poliittisesta statuksesta.
Perheiden köyhyyskierre on myös yksi vaikuttavista tekijöistä,
sillä perheillä ei ole varaa investoida parempiin sanitaatiotiloihin, eikä näin ollen kysyntää ole syntynyt. Sanitaatio on myös
hyvin kulttuuri- ja sukupuolisidonnainen, joten sen kehittäminen on vaikeampaa kuin esimerkiksi vesiasioiden, jotka ovat
hyvin universaaleja. Kaiken kaikkiaan sanitaatiosektori on
kärsinyt liian vähäisistä investoinneista ja toimijoiden puut
teesta. Lisäksi hyvin suunnitellut strategiat sekä kansallisella
että kansainvälisellä tasolla ovat puuttuneet (UNDP, 2006).

Sambia ja sen sanitaatiotilanne
Sambia sijaitsee eteläisessä Afrikassa naapurimainaan Kongon demokraattinen tasavalta, Tansania, Malawi, Mosambik,
Zimbabwe, Botswana, Namibia ja Angola. Sambia itsenäistyi
vuonna 1964, sitä ennen se oli Britannian alusmaa. Maassa
on noin 13 miljoonaa asukasta ja sen pinta-ala on 753 000 km2.
Noin 3 miljoonaa asukasta elää pääkaupungissa Lusakassa.
Sambia on jaettu yhdeksään provinssiin, jotka ovat edelleen
jaettu 72 lääniin.
WHO:n ja UNICEFin JMP-ohjelman (Joint Monitoring Pro
gramme for Water supply and Sanitation) mukaan vuonna 2010
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Taulukko 1. Sambian sanitaation kattavuus (WHO/UNICEF 2012).

Sambia

Sanitaation kattavuus
Kaupungit (%)

Maaseutu (%)

Yhteensä (%)

1990

2010

1990

2010

1990

2010

Kehittynyt sanitaatio
(improved facilities)

61

57

37

43

46

48

Jaetut käymälät
(shared facilities)

25

24

7

8

14

14

Muu ei-kehittynyt
(other unimproved)

12

17

16

22

15

20

2

2

40

27

25

18

100

100

100

100

100

100

Maasto/Avoin
(open defecation)
Yhteensä

48 % sambialaisista kuului kehittyneen sanitaation piiriin
(Taulukko 1). Kaupungeissa tilanne on hieman parempi kuin
maaseudulla, jossa edelleen vain 43 % asukkaista kuuluu kehittyneen sanitaation piiriin. JMP-ohjelmassa kehittyneeksi
sanitaatioksi luokitellaan seuraavat sanitaatiometodit:
• huuhtelukäymälä liitettynä viemäriin tai umpikaivoon
• kuoppakäymälä kiinteällä kannella
• VIP-käymälä (ventilated improved pit latrine)
• kompostoivat käymälät.
Huonon sanitaatiotilanteen parantamiseksi, erityisesti maaseutualueilla, Sambian hallitus käynnisti kansallisen veden ja
sanitaation kehittämisen maaseutuohjelman (National Rural
Water supply and Sanitation Programme, NRWSSP) vuonna 2006.
Sen tavoitteena on nostaa veden ja sanitaation piiriin kuulu
vien määrää, jotta sekä YK:n vuosituhattavoitteet (vuoteen 2015
mennessä) että kansallinen visio koko Sambian kuulumisesta
kehittyneen vesi- ja sanitaatiohuollon piiriin (vuoteen 2030
mennessä) toteutuisivat. (MLGH, 2007.)

Käymäläseura Huussi ry:n hankkeet Sambiassa
Käymäläseura Huussi ry (KSH) aloitti ensimmäisen kehitysmaaprojektin Sambian maaseudulla, Luansobessa Kalokossa
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(Masaitin lääni, Copperbeltin provinssissa) vuonna 2006. Paikallinen kumppani, Kaloko Trust Zambia (www.kalokotrust.org),
on alun perin isobritannialainen järjestö, joka on toiminut
alueella jo noin 20 vuoden ajan kehittäen aluetta kokonaisvaltaisesti. Projekti on rahoitettu Suomen Ulkoasiainministeriön
kansalaisjärjestövaroista (85 % budjetista) sekä yhdistyksen
omarahoituksella, mm. huussikummien tuella.
Luansoben projektialue on noin 260 km2 laaja ja siellä asuu
noin 12 000 ihmistä. Alue on jakautunut 12 kyläkokonaisuuteen,
jotka puolestaan jakautuvat edelleen pienempiin kyliin. Suurin
osa asukkaista asuu edelleen perinteiseen tapaan rakennetuissa savimajoissa tai paikallisesti poltetuista tiilistä rakennetuissa taloissa. Alueella ei ole teollisuutta tai muita työpaikkamahdollisuuksia, vain jonkin verran pienyrittäjyyttä (esimerkiksi
pieniä kauppoja), joten suurimman osan perheistä toimeentulo
nojautuu pienviljelyyn tai hiilen polttoon. Sanitaatio on perinteisesti hoidettu kuoppakäymälöillä tai ”puskissa”. Yleisesti
kuoppakäymälöissä ei ole ollut suojarakenteita kuopan ympärillä tai kiinteää kantta. Osa perheistä on rakentanut jonkinlaisen rakennuksen tai näkösuojan mutta osa ”käymälöistä” on
ollut pelkkiä kuoppia maassa (Kuva 1). Täytyttyään ne hylätään
ja uusi kuoppa kaivetaan lähistölle. Ilman suojarakenteita käymälät ovat olleet vaarallisia sekä käyttäjilleen että ympäristölle.
Erityisesti alueella, joissa pohjavesi on korkealla tai sadevesi
pääsee valumaan kuoppaan, kyseiset käymälät ovat toimineet
lähteenä monille käymäläjätteiden kautta leviäville taudeille.

Kuva 1. Kyläkoulun
”käymälä” ennen hank
keen aloittamista. Kuva:
S. Huuhtanen
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Yhdistyksen toinen hanke Sambiassa aloitettiin vuonna
2008 Sambian pääkaupungissa Lusakassa Madimban kaupunginosassa. Madimba on pinta-alaltaan pieni alue (1,2 km2) ja
siellä asuu noin 6 000 asukasta. Hankkeen paikallisena yhteistyöjärjestönä toimii NECOS (Network for Environmental Concerns
and solutions), jonka jäsenet myös itse asuvat alueella ja ovat
vuosia toimineet kehittääkseen alueesta terveellisemmän ja
turvallisemman sekä ihmisten että ympäristön kannalta.
Kunnallisen infrastruktuurin (juomavesi- ja jätevesilinjat,
sadevesiviemärit, tiet, jätehuolto jne.) puuttuminen on aiheut
tanut alueella paljon ongelmia (Kuva 2). Erityisiä haasteita on
tuonut alueen korkealla oleva pohjavesi ja sen myötä erityisesti sadekaudella esiintyvä veden tulviminen sekä avoimen
seisovan veden mukanaan tuomat ongelmat (mm. moskiittojen lisääntyminen sekä taudinaiheuttajien leviäminen). Haastavat ympäristöolosuhteet liitettynä huonoon sanitaatioon ja
vesihuoltoon, jotka perustuivat lähinnä kuoppakäymälöihin
ja suojaamattomiin mataliin kaivoihin, ovat muodostaneet
asukkaille suuren terveysriskin. Pohjavesi koko alueella sisältää paljon ulosteperäisiä taudinaiheuttajia ja ripulitaudit, mukaan lukien vuosittaiset koleraepidemiat, ovat olleet alueella
erittäin yleisiä.
Yhdistyksen molemmissa projekteissa tavoitteena on ollut
sanitaation kehittäminen alueella ja sitä kautta ihmisten terveyden ja ympäristön tilan parantaminen. Sanitaation kehittymisellä ja erityisesti kuivakäymälöillä on huomattu olevan

Kuva 2. Madimba
sadekauden aikaan.
Kuva: S. Huuhtanen
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monenlaisia suoria ja epäsuoria vaikutuksia sekä ympäristöön
että perheiden olosuhteiden kehittymiseen kokonaisvaltaisesti.

Kuivakäymälöiden rakentaminen

Kuvat 3 ja 4. Hankkeis
sa rakennettuja erilaisia
kuivakäymälämalleja.
Kuvat: S. Huuhtanen
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Sambian hankkeissa on vuoden 2012 elokuuhun mennessä rakennettu noin 160 kuivakäymälää ja 12 vesipistettä (Kalokossa
porakaivoissa on käsipumput, Lusakaan on rakennettu kaksi
porakaivoa ja vesikioskia). Rakennetut käymälät ovat erikokoisia virtsan erottelevia kuivakäymälöitä (Urine Diverting Dehy
dration Toilet, UDDT), joista osa on tarkoitettu yleisiin kohteisiin
ja osa kotitalouksiin. Kuvissa 3–6 on esitelty erilaisia rakennettuja käymälöitä. Lusakassa osassa isoista malleista on myös
pesuhuone, joka on rakennettu asukkaan omin kustannuksin. Kaikkiin käymälöihin on
pyritty sisällyttämään käsienpesumahdollisuus, joko erillisellä
käsienpesutelineellä tai muulla
yksinkertaisella menetelmällä
esimerkiksi käsienpesuannostelijalla. Kalokossa on rakennettu kotitalouksiin halpamalleja
(Kuvat 5–6), joihin on hankkeen
puitteissa rakennettu säiliöt. Kotitalouden ovat itse rakentaneet
seinät haluamastaan materiaalista. Sekä Lusakan että Kalokon
hankkeissa osa käymälöistä on
rahoitettu kokonaan hankkeiden toimesta ja osa on, vähintäänkin osittain, rahoitettu myös
hyödynsaajien toimesta. Kulujen jakamisstrategian avulla on
saatu rakennettua alkuperäistä
budjettia enemmän käymälöitä.
Oman rahoituksen myötä omistajuuden tunne hyödynsaajissa
kasvaa ja yleensä sitä myötä käymälän hoito ja huolto paranee.

Kokemuksia kuivakäymäläprojekteista

Koulutukset ja muu toiminta
Asukaslähtöisyys ja ihmisten osallistuminen/osallistaminen
on ollut hankkeiden keskeinen lähestymistapa. Kuten monessa hankkeessa maailmalla, asukaslähtöisyyden on huomattu
olevan elintärkeä elementti. Mikäli alueen asukkaat eivät ole
mukana hankkeen joka vaiheessa, suunnittelusta toteutukseen
ja vetäytymisvaiheeseen, hankkeissa ei saavuteta toivottua
kestävyyttä ja pitkäaikaisia tavoitteita. Pelkkä käymälöiden
rakentaminen ei siis riitä, vaan tarvitaan paljon koulutuksia
ja erilaisia tapoja tavoittaa ihmisiä. Koska kuivakäymälät ja
käymäläjätteiden käyttö on ollut tuntematon konsepti Sambiassa, on ollut tärkeää ottaa huomioon paikallisten ihmisten
kulttuuri- ja muut näkökohdat, jotka vaikuttavat ihmisten hyväksyntään ja suhtautumiseen hankkeisiin.
Koulutuksiin on osallistunut eri hankevaiheissa tuhansia ihmisiä. Erityisesti hankkeen alkuvaiheessa koulutuksiin
käytettiin enemmän resursseja kuin rakentamiseen. Ihmisiä
tavoitettiin ja lähestyttiin muun muassa yhteisöteatteria ja
osallistavia menetelmiä (muun muassa PHAST) apuna käyttäen

Kuvat 5 ja 6. Hankkeis
sa rakennettuja erilaisia
kuivakäymälämalleja.
Kuvat: S. Huuhtanen
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ja erilaisia työpajoja järjestämällä. Käsitellyt aiheet liittyvät
muun muassa hygieniaan, tautien leviämiseen ja ehkäisemiseen, kuivakäymälöiden ja kaivojen käyttöön, kunnossapitoon
sekä käymälätuotosten käsittelyyn ja lannoitekäyttöön sekä
Lusakan hankkeen osalta myös jätehuoltoon. Koulutuksia järjestettiin myös ihmisten osallistumisen ja kapasiteetin kasvattamisen teemoista.
Jotta hanke ei muodostuisi vain koulutuksien ketjusta ja
yksipuolisesta toiminnasta hankehenkilöstöltä asukkaille,

Kuvat 7 ja 8. Yksi Kalokon
hankkeen klubeista ja
klubin testipelto. Ku
vat: S. Huuhtanen
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Kuvat 9 ja 10. Koulu
tuksia Lusakassa. Kuvat:
S. Huuhtanen

päätettiin Kalokon hankkeessa perustaa sanitaatioklubeja ja
myöhemmin niiden yhteyteen vesikomiteoita hallinnoimaan
kyseessä olevan alueen käymälöitä ja vesipisteitä. Ilman alueella toimivia ryhmiä, ei todellista kestävyyttä voida saavuttaa.
Kalokossa toimii tällä hetkellä 14 sanitaatioklubia, joissa on
yhteensä noin 200 jäsentä. Osa klubeista toimii säännöllisesti
kokoontuen esimerkiksi kahden viikon välein mutta osa klubeista vaatii vielä lisää koulutuksia ja muuta kapasiteetin kasvattamista, jotta kestävyys taattaisiin. Omassa kylässä tehdyn
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toiminnan lisäksi klubit tekevät mahdollisuuksien mukaan
vierailuja myös muihin klubeihin ja jakavat kokemuksia toistensa kanssa. Klubit keräävät varoja toimintaansa mm. myymällä klubien pelloilla kasvattamiaan tuotteita ja keräämällä
jäsenmaksuja.
Klubien toimintaa tehostaakseen paikalliset asukkaat päättivät perustaa myös keskuskomitean, jossa on kaksi jäsentä
jokaisesta sanitaatioklubista. Keskuskomitea toimii klubien
kattojärjestönä ja käsittelee klubeissa mahdollisesti olevia ongelmia ja haasteita sekä jakaa hyviä kokemuksia jäsentensä
kesken. Keskuskomitealla on myös omaa varainhankintatoimintaa.
Lusakan hankkeessa kestävyyttä ja asukkaiden osallistumista on kehitetty muun muassa paikallista yritystoimintaa
kehittämällä. Paikallisia pienyrityksiä (Community Based En
terprises, CBE) on perustettu muun muassa jätehuoltoon, vesikioskien hoitamiseen, käymälöiden palveluketjun hoitamiseen
sekä koulutuksien antamiseen yhteisöteatterin avulla. Yhteensä nämä yritykset työllistävät jo kymmeniä paikallisia ja toimivat pääosin jo ilman hankkeen tukea. Tämä on erittäin hyvä
signaali hankkeiden kestävyyden kannalta, sillä mikäli toimista on mahdollista saada toimeentuloa, on niiden tekeminen
paikallisille paitsi terveellistä myös taloudellisesti kannattavaa.
Keskeinen toimintamuoto Lusakan hankkeessa on ollut
myös hallintoon ja poliittisiin päättäjiin vaikuttaminen. Koulutuksia on järjestetty muun muassa eri läänien tasolla. Kuivakäymälä on pyritty saamaan viralliseksi menetelmäksi ja osaksi maan sanitaatiostrategiaa, erityisesti herkille alueille, jonne
kuoppakäymälät ei sovellu. Yhteistyötä on vaikuttamistyössä
on tehty muun muassa NGO WASH Forumin (vesi- ja sanitaatioalalla maassa työskentelevien järjestöjen liittymä) kanssa.
Yhteistoimintaa on tehty myös paikallisen yliopiston kanssa,
jotta muun muassa ympäristöalalle kouluttautuvat saisivat perustiedot ekologisista sanitaatiovaihtoehdoista.

Yhteenveto
Hankkeiden toteutuksen aikana on saatu paljon kokemusta
asukkaita inspiroivista toimista ja toisaalta kohdattu myös
haasteita, joista voidaan ottaa oppia tulevaisuudessa. Hankkeissa on tärkeää löytää tekijöitä ja keinoja, joilla innostaa
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asukkaita sanitaation parantamiseen. Lusakan hankkeessa
on ollut huomioitavaa, että ihmiset ovat todella innokkaita
saamaan kunnollisen käymälän ja sen tuoma ylpeys on heille
tärkeää. Lusakassa terveysnäkökohdat näyttävät olevan tärkeä tekijä sanitaation parantamiseen ja ihmiset ymmärtävät
hyvän sanitaation tärkeyden ja sen yhteyden sairauksien ehkäisemiseksi. Tämä varmasti kumpuaa monen omakohtaisista
kokemuksista esimerkiksi vuosittaisista koleraepidemioista.
Maaseudulla sen sijaan terveysnäkökohdat eivät tunnu valitettavasti olevan yhtä tärkeä tekijä asukkaiden innostamisessa.
Sen sijaan käymälöistä saatava ilmainen lannoite on asukkaita
kiinnostava tekijä, mikä on selitettävissä sillä, että Kalokossa
suurimman osan perheistä tulot perustuvat pienviljelyyn ja
toisaalta keinolannoitteiden hinnat ovat viime vuosien aikana
koko ajan nousseet, eikä monella pienviljelijällä enää ole niihin
varaa. Kuitenkin hankkeessa edelleen halutaan korostaa myös
hyvän sanitaation ja terveyden välistä yhteyttä ja jatketaan esimerkiksi hygienia- ja terveyskoulutusten pitämistä.
Vaikka Kalokossa on saatu muodostettua monia sanitaatioklubeja ja osa niistä on ollut hyvin aktiivisia, on ihmisten
osallistuminen hanketoimintaan monen tavoin haasteellista.
Toiset eivät välttämättä näe hyötyä sanitaation parantamisessa tai toimissa koko yhteisön hyväksi. Tämä on ymmärrettävää,
koska perheet ovat erittäin köyhiä ja päivittäinen toimeentulo
riippuu pitkälle heidän työskentelystään perheen pellolla. Erityisesti parhaan kasvukauden aikana ihmisiä on vaikea tavoittaa tai velvoittaa esimerkiksi tulemaan yhteisiin kokouksiin.
Myös varainkeruu esimerkiksi kaivon korjausta tai klubin
toimintaa varten on näissä yhteisöissä erittäin haasteellista.
Edelleen on siis löydettävä asukkaita houkuttelevia innovatiivisia, innostavia ja kannustavia menetelmiä, jotka koetaan
hyödylliseksi niin terveyden, ajankäytön kuin taloudellistenkin motiivien kannalta.
Käymälöiden rakentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa on omat haasteensa, erityisesti yleisissä kohteissa, joissa
on parhaimmillaan (tai pahimmillaan) satoja tai jopa tuhansia
käyttäjiä. Teknologian on oltava yksinkertaista, helposti käytettävää, ylläpidettävää ja korjattavaa. Sen on myös sovellettava paikalliseen kulttuuriin ja tapoihin. Rakentamisen kulut
suhteessa perheen tuloihin eivät saisi nousta liian korkeaksi. Ihmiset haluavat hyvän ja kestävän käymälän nykyisten
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kuoppakäymälöiden sijaan mutta se ei saisi olla liian kallis. On
siis löydettävä tasapaino kestävyyden, käytettävyyden ja muiden tekijöiden kanssa suhteessa hintaan.
Käymälälannoitteen ja virtsan käyttö on myös mietittävä
ja ohjeistettava tarkkaan. Huonolla ohjeistuksella aiheutetaan
pahimmassa tapauksessa jopa sadon menetyksiä tai terveysongelmia, mikäli esimerkiksi kompostilannoitetta käytetään
liian raakana. Tällöin voidaan hyvänkin hankkeen tulokset
mitätöidä pahimmassa tapauksessa kokonaan. Koska lannoitekäyttö on aina kulttuurisensitiivinen asia, on lähestymistavat
ja esimerkiksi koulutukset suunniteltava huolellisesti ottaen
huomioon paikalliset tavat ja kulttuurit. Koko ketju on suunniteltava tarkasti, jotta ei olla tilanteessa, missä käymälät täyttyvät mutta kukaan ei tyhjennä tai hyötykäytä lannoitetta. Mikäli
lannoitetta ei voida käyttää omassa puutarhassa, voidaan ketju hoitaa esimerkiksi paikallisen yrityksen tai maanviljelijän
kanssa yhteistyössä.
Kestäviä tuloksia ei saavuteta ilman paikallisia ihmisiä.
Tämä koskee niin paikallisia asukkaita, viranomaisia, valtionhallintoa kuin muitakin sidosryhmiä. Omistajuuden tunteen
saavuttaminen vaatii käymälöiden rakennuskustannusten
maksamisen ainakin osittain tai parhaimmillaan kokonaan
hyödynsaajien toimesta. Valtionhallinnon, viranomaisten ja
poliittisten päättäjien positiivinen suhtautuminen ja positiivinen poliittinen ilmapiiri ovat erittäin tärkeitä pidemmän
aikavälin tulosten saavuttamiseksi. Lainsäädännön ja toimintaperiaatteiden tulisi olla selkeitä ja parempaan sanitaatioon
kannustavia. Kaikkien tulisi olla tietoisia siitä missä mennään
ja mihin pyritään. Hankkeilla on siis pyrittävä vaikuttamaan
asukkaisiin ja päättäjiin sekä paikallisesti että koko maan laajuisesti.
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Miten vakuuttaa Omarurun päättäjät
Namibiassa kuivakäymälöistä ja
niiden määrän lisäämisestä?
Rahul Ingle, Sonja Berdau,
Fritz Kleemann ja Peter Arndt

Jotta kaikille namibialaisille voitaisiin tarjota mahdollisuus edul
liseen ja kestävään sanitaatioon sekä suojella arvokkaita vesiva
roja ja selviytyä vesipulasta, olisi tärkeää huomioida ekologinen
sanitaatio ja kuivakäymälät potentiaalisena ratkaisuvaihtoehtona
sanitaation järjestämiselle. GIZ, Namibian vesivarojen hallinta
projekti, Omarurun alueen hallintokomitea (OMBMC) ja kansalais
järjestö Clay House Project (CHP) aloittivat pilottiprojektin vuonna
2010 vakuuttaakseen alueen kyläyhteisöjen edustajat ja päätöksen
tekijät kuivasanitaation hyödyistä. Tavoitteena oli tarjota Otji-ni
misiä käymälöitä 21 kotitaloudelle eli noin 140 hengelle Omarurun
kaupungin epävirallisilla asuinalueilla. Yhden käymälän hinta oli
776 euroa, johon omistajat, eli kotitaloudet, osallistuivat kahdella
prosentilla eli noin 15 eurolla.

Alkuperäisteksti: What
does it take to convince
decision makers in
Omaruru, Namibia to
scale up urine diversion
dehydration “Otji toilets”?
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GIZ (Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusam
menarbeit) on saksalainen
kansainvälistä yhteistyötä edistävä järjestö, joka
on tehnyt muun muassa paljon tutkimusta ja
kehitystyötä ekologisen
sanitaation osalta. GIZ on
toteuttanut sanitaatioprojekteja ympäri maailman.

Otji-käymälät ovat malliltaan virtsan erottelevia kuivakäy
mälöitä (UDDT, Urine Diverting Dehydration Toilet). Niissä on
uudenmallinen, vuonna 2010 suunniteltu istuin, jossa virtsa erot
tuu istuimen sisäseinillä olevien kourujen kautta altaisiin, joista se
johdetaan putkia pitkin ja suodatetaan maahan – tai vaihtoehtoi
sesti kerätään ja varastoidaan. Uloste kerätään rei’itettyyn astiaan
säiliön sisällä. Reikien ansiosta ylimääräinen neste valuu pois ja
ulosteen kuivuminen tehostuu.
Kun Otji-käymälät olivat olleet käytössä kolme kuukautta,
GIZ:n ja Omarurun alueen hallintokomitea suorittivat tutkimuk
sen, jonka mukaan käyttäjät olivat hyväksyneet kuivakäymälät.
Käyttäjät olivat erityisen tyytyväisiä siihen, ettei heidän tarvinnut
käyttää kallista vettä käymälöidensä huuhteluun. Alueen viran
omaisille ja asukkaille valaistiin projektin kautta kuivakäymä
löiden etuja ja soveltuvuutta paikallisiin olosuhteisiin. Kaikesta
huolimatta paikalliset viranomaiset suosivat yleensä vesivessojen
rakentamista, minkä rahoitus voitaisiin saada ulkomaisilta lah
joittajilta, sillä ne koetaan ”luksusvaihtoehtona”. Viranomaiset
eivät ota huomioon, että vesivessojen rakentaminen ja ylläpito on
huomattavasti kuivakäymälöitä kalliimpaa.
Avainsanat: UDDT, ecosan, Otji, kestävä sanitaatio, Namibia

Johdanto
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi kestävät ratkaisut sanitaation suhteen ovat välttämättömiä. Ratkaisut voivat olla kestäviä pitkällä aikavälillä
vain, jos ne soveltuvat paikallisiin olosuhteisiin. Monissa kehitysmaissa, erityisesti Saharan eteläpuoleisen Afrikan kuivilla alueilla, on tärkeää, että päättäjät harkitsevat teknisten
ratkaisujen toimivuutta aluekohtaisesti. Kuivakäymälät säästävät vettä ja soveltuvat erinomaisesti kuiville alueille. Lisäksi
niistä voi saada ravinnerikasta lannoitetta maanviljelykseen.
Tehokkaan ja turvallisen ulosteenkäsittelyn ansiosta kuivakäymälät suojelevat vesistöjä ja pohjavesiä saastumiselta. Namibia
on Saharan eteläpuoleisen Afrikan kuivin maa, eivätkä vesivessat missään tapauksessa ole kestävä ratkaisu. Jotta kaikille
namibialaisille voitaisiin tarjota mahdollisuus turvalliseen ja
edulliseen sanitaatioon sekä puhtaaseen juomaveteen – myös
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tulevaisuudessa – pitäisi kuivakäymälät ottaa huomioon ennakoivana toimenpiteenä vesipulan ehkäisyssä ja keinona säästää
arvokkaita vesivaroja.
Viimeisen 20 vuoden aikana Namibiassa on tehty paljon
työtä puhtaan juomaveden saannin edistämiseksi. Työ onkin
tuottanut tulosta. Vuonna 1990 63 % kansalaisista oli mahdollisuus saada puhdasta juomavettä, ja vuonna 2010 luku oli kasvanut 93 prosenttiin. Sanitaation suhteen kehitys ei ole ollut
näin hyvää. Mahdollisuus kehittyneiden sanitaatiopalveluiden
käyttöön on matala, eikä kasvua vuosien 1990 ja 2010 välillä
ole tapahtunut paljoakaan: 24 prosentista 34 prosenttiin. Avoimeen maastoon ulostaminen on lisääntynyt kaupunkialueilla 8 prosenttia. Maaseudulla 72 % väestöstä tekee tarpeensa
maastoon. (WHO/UNICEF, 2012.)

Projektin taustat
GIZ:n Namibian osaston vesivarojen hallinnointiprojekti tuki
Omarurun alueen hallintokomiteaa parantamaan alueen vesivarojen hallintaa. Lisäksi haluttiin parantaa luonnonvarojen
kestävää käyttöä.
Kunnollisten sanitaatiopalveluiden tarve nousi esille Omarurun alueen hallintokomitean tapaamisessa vuoden 2010
alussa. Komitean jäsenet matkustivat Otjiwaronkoon (135 km
Omarurusta) ja tutustuivat siellä Clay House Projectin Otji-kuivakäymälöihin sekä niiden rakentamiseen. Tällä opintomatkalla GIZ esitteli komitean jäsenille erilaisia sanitaatioratkaisuja ja varteenotettavimmista vaihtoehdoista käytiin syvempää
keskustelua. Koealueiksi valittiin Omarurun epäviralliset
asuinalueet, ja niille suoritettiin perus- ja tarvearvioinnit. Käymälöiden omistajat valittiin ja rakentamisjärjestys määrättiin
maksamisjärjestyksen perusteella.
Omaruru sijaitsee Erongon alueella noin 135 km luoteeseen
Namibian pääkaupungista Windhoekista ja on noin 1 200 metriä merenpinnan yläpuolella. Ilmasto alueella on kuiva: vuotuinen sademäärä on vain noin 280 mm. Pohjaveden korkeus alueella vaihtelee, kahden mittauksen pohjalta arvio on
2,46–3,40 metriä. (Kleeman & Berdau, 2011.)
Omarurussa asuu noin 12 000 henkeä. Näistä noin 2 000
asuu Omarurun kylässä, 6 000 Hakahanan epävirallisella
asuinalueella ja 4 000 Ozondien epävirallisella asuinalueella.
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UDDT (Urine Diverting De
hydration Toilet) eli virtsan
erotteleva kuivakäymälä.
UDDT:ssä virtsa erotellaan
ulosteesta jo käymälän
istuinosassa, istuimen erityisen muotoilun ansiosta. Ulosteen jälkikäsittely
perustuu kuivumiseen.
Kuivumisen ja järjestelmän
hajuttomuuden kannalta
kuivikkeen, esimerkiksi tuhkan tai kalkin, lisääminen
käymälässä käynnin jälkeen
on tärkeää. Se myös nostaa
massan pH:ta, mikä edistää
haitallisten taudinaiheuttajamikrobien tuhoutumista. UDDT-teknologia on
yksinkertainen, edullinen ja
edistää sekä ihmisten että
ympäristön hyvinvointia.
Erilliskerätty virtsa on hygieenistä ja sisältää paljon
ravinteita (typpi, fosfori),
minkä vuoksi se on erinomainen lannoite.
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Projektialue sijaitsee Hakahanan reunalla epävirallisella
asuinalueella.
Monet alueen ihmisistä asuvat metalliromusta ja puusta
rakennetuissa hökkeleissä. Osa rakennuksista on tehty tiilistä. Juomavettä on tarjolla yhteisistä hanoista. Asumustensa
sijainnista riippuen, ihmisten täytyy hakea vetensä kävellen
enintään 300 metrin päästä. Projektialueen ihmisillä ei aikaisemmin ollut mahdollisuutta kunnolliseen ja turvalliseen sanitaatioon. Valtaosa heistä teki tarpeensa pusikkoon, mikä on
erityisesti naisille ja lapsille vaarallista. Sadekausien aikana
likaiseen juomaveteen liittyvät terveysongelmat, kuten ripuli,
ovat olleet yleisiä. Omaruru-joen vuoksi alueen kasvillisuus
on tiheää ja pohjaveden pinta korkealla, minkä vuoksi kuoppakäymälät (pit latrine) saastuttavat pohjavesiä. Itse Omarurun
kylässä ihmiset käyttävät vesivessoja, saostuskaivoja, säiliöautoja ja hapetusaltaita.
Omarurun alueen hallintokomitea päätti rakentaa Hakahanan alueelle 21 Otji-kuivakäymälää, jotka palvelisivat 140
käyttäjää. Projektin tarkoituksena oli kokeilla ovatko kuivakäymälät, joissa virtsa erotetaan ja suodatetaan maahan, hyvä
ratkaisu sanitaation hoitamiseksi Omarurun epävirallisilla
asuinalueilla. Paikalliset viranomaiset otettiin tiiviisti mukaan käymälähankkeeseen, jotta he voisivat toteuttaa vastaavia hankkeita itsenäisesti tulevaisuudessa.

Mitä ovat Otji-käymälät?
Ojti-käymälät ovat UDDT-mallia, eli virtsan erottelevia kuivakäymälöitä, joissa virtsa ja uloste erotellaan jo käymälän
istuinosassa. Uloste jälkikäsitellään kuivaamalla (Rieck ym.,
2012).
Otji-käymälä tarvitsee vettä vain hyvin pieniä määriä, lähinnä mahdolliseen siivoamiseen, mutta ei ulosteiden huuhtomiseen. Siksi Otjit ovat erinomainen ratkaisu alueilla, joissa
vedestä on pulaa. Ensimmäinen Otji-malli erotteli virtsan ja
ulosteen rei’itetyllä pohja-astialla (Kuva 1), mutta tällöin virtsa joutui kosketuksiin ulosteen kanssa ennen erottumista ja
maahan suodattumista, minkä vuoksi se mahdollisesti saastui ulosteperäisillä bakteereilla. Uuden istuinmallin (Kuva 2)
avulla 80 % virtsasta erottuu jo istuimessa. Tällöin vain pieni
osa suodattuu ulosteen läpi maahan. Kun suurin osa virtsasta
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pidetään erillään, uloste säilyy kuivempana ja kuivumisprosessi on tehokkaampi. Kapenevan aukon ansiosta virtsasta pystytään pidättämään mahdollisimman suuri osa. Virtsankeräyskourun muoto estää tehokkaasti ulosteen pääsyn siihen (Kuva
3). Riski siihen, että vetinen ripuli saastuttaa kerätyn virtsan,
on pieni.
Kuva 1 esittää Otji-käymälän tärkeimmät ominaispiirteet.
Ovi on maantasossa ja säiliö maan alla. Auringon lämpöenergia edistää ilmanvaihtoa ja kuivumisprosessia, siksi käymälän

Kuva 1. Kaaviokuva Otjikäymälästä, jossa ei ole
virtsan erottelevaa istuinta.
Erotteleva istuin kehitettiin
vasta myöhemmin. Lähde:
CHP, 2009a
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takaseinämä on aina suunnattu kohti pohjoista eteläisellä pallonpuoliskolla. Musta metallinen kansi lämpenee auringossa ja
tehostaa ulosteen kuivumista säiliössä. Ilma kiertää käymälän
puolelta kuivumissäiliöön, josta auringon lämmittämä ilma
nousee ilmastointiputkia pitkin ulos. Näin käymälä pysyy hajuttomana. 90 litran rei’itetty astia, johon uloste kerätään, on
sijoitettu käymälän istuimen alle. Kun astia on täynnä, se siirretään sivuun kuivumisalueelle ja tyhjennetään myöhemmin.

Virtsan erotteleva järjestelmä
Virtsan erottelevissa järjestelmissä (Urine Diverting Systems)
virtsa erotellaan jo istuimessa (von Münch & Winker, 2011).
Virtsan erottelevan Otji-käymälän istuin on suunniteltu sellaiseksi, että astian reunoihin osuva virtsa päätyy niitä pitkin
kouruun (Kuva 2), josta se ohjautuu putkea
pitkin suodattumaan maahan (Kuva 1). Vaihtoehtoisesti virtsa voidaan säilöä ja hyödyntää lannoitteena tai maanparannusaineena.
Ongelmia esimerkiksi putkien (läpimitaltaan
20 mm) tukkeutumisesta ei ole raportoitu.
Uudenmallinen virtsan erotteleva istuin on
ollut käytössä vuodesta 2010. Rei’itetty keräysastia ulosteelle on yhä käytössä, vaikka virtsan
erottelu vähentää nesteiden määrää ulosteessa
huomattavasti.
Jotkut käyttäjät ovat ilmoittaKuva 2. Uuden virtsan erottelevan istuimen
neet
käyttävänsä
kuiviketta (tuhkaa) ulosteen
poikkileikkaus. Lähde: CHP, 2009b
peittämiseksi, mutta se ei ole tarpeellista.

Asennus sisätiloihin

Kuva 3. Virtsan erottelun demonstraatio.
Lähde: CHP, 2009b
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Otji-käymälän asennus sisätiloihin valmiiseen rakennukseen voi olla monimutkaista,
sillä osa käymälästä pitää rakentaa maan alle,
eli talon perustuksiin. Toinen osa käymälästä
tulisi rakentaa maanpinnan tasolle. Helpointa
olisi rakentaa käymälä olemassa olevan talorakennuksen kylkeen. Otji-käymälä saattaa
aiheuttaa sisätiloissa ikäviä hajuja yöaikaan,
jolloin auringon lämpö ei tehosta ilmanvaihtoa. Otji-käymälä ei siis välttämättä ole paras

Miten vakuuttaa päättäjät kuivakäymälöistä

ratkaisu sisätiloihin, sillä rakennuskustannukset ja mahdollisesti tarvittavan sähköisen ilmastoinnin kustannukset saattavat nousta korkeiksi. Otji-käymälöitä suositellaankin sisätiloihin lähinnä vain keskituloisille ja sitä varakkaammille
kotitalouksille.

Rakentaminen
Clay House Projectin henkilökunta ja paikalliset työmiehet valmistivat Omarurun käymälät Otjiwarongossa, mistä ne toimitettiin eteenpäin ”kokoa itse” -paketteina, tiiliseiniä lukuun
ottamatta. Clay House Project -tiimin läsnäolo oli tärkeää kunnollisen rakennuslopputuloksen aikaansaamiseksi ja rakentajien kouluttamiseksi. Joissain tapauksissa tulevat käymälöiden
omistajat osallistuivat rakennustöihin auttamalla kaivuutöissä
sekä maalaamisessa.

Otji-käymälöiden suosion kasvu
Otji-käymälät toimivat Namibiassa melko hyvin ja ne vaikuttivat positiivisesti paikallisiin elinoloihin (Uhlendahl, 2011).
Otji-käymälöillä ja nimellä ei ole tekijänoikeuksia eli niitä voi
rakentaa samalla nimellä kuka tahansa. Vuodesta 2011 lähtien ”kokoa itse” -paketit on valmistettu paikallisessa yrityksessä (Eco Solutions C.C.) Otjiwarongossa. Odotettavissa on, että
myös muiden alueiden yritykset seuraavat perässä, sillä Otjit
näyttävät olevan ihanteellinen pienen mittakaavan liiketoimi.
Virtsan erotteleva istuin kehitettiin vuonna 2008, ja patentti
rekisteröitiin Eco Solutionsille Etelä-Afrikkaan ja Namibiaan.
Vuoden 2009 alusta lähtien monia Otji-prototyyppejä testattiin Otjiwarongossa (Clay House Projectin tiloissa, linkki videoon lähdeluettelossa), ja vuodesta 2010 niitä asennettiin myös
kotitalouksien käyttöön (21 kappaletta Omarurussa, 115 Oshikotossa, 130 Gobabisissa ja 40 Gibeonissa sekä lisäksi useille
yksittäisille asiakkaille).
Otji-käymälät ovat Namibian lisäksi erittäin suosittuja Latinalaisessa Amerikassa. Clay House Project on siirtänyt tietoa
Latinalaiseen Amerikkaan yhteistyökumppaninsa EcoSurjärjestön kautta. Nyt Otji-käymälöitä rakennetaan Ecuadoriin,
El Salvadoriin ja Haitiin. Näissä kohteissa käymälät on usein
yhdistetty suihkutiloihin. EcoSurin yhtiökumppani Sofonias on
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Kuva 4. Otji-käymä
lä Omarurussa. Kuva:
F. Kleemann, GIZ, 2011

asentanut 250 sanitaatioyksikköä eri kohteisiin Haitissa, erityisesti Habitat for Humanity -projektin isompien talonrakennusprojektien yhteydessä.

Pilottihanke Hakahanassa, Omarurussa

Kuva 5. Rei’itetty astia
ulosteen keräämiseen. Kuva:
F. Kleemann, GIZ, 2011
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Kuten edellä mainittiin, Clay House Project valmisti käymälöiden osat. Tärkeimmät osat valmistettiin metallista (säiliön
teräskansi, ovi, ovenkarmit, kattorakenteet, ilmastointiputki
sekä teräksinen perustusten kehikko) ja betonista (lattialaatat,
säiliön seinät).
Lisäksi tarvittiin käymälän istuin ja muita
materiaaleja, kuten ruuveja, muttereita, silikonia ja johtoa. Käymälän rakenteisiin käytettiin
tiilitä, sementtiä ja hiekkaa. Clay House Project
valmisti myös erityiset kattolaatat, joiden tarkoitus on pitää käymälä viileänä. Kuvat 4, 5 ja 6 esittelevät Omaruruun rakennettuja Otji-käymälöitä.
Kun Omaruruun saatiin valmiiksi 21 Otjikuivakäymälää 140 käyttäjälle, käymälöiden
omistajat ottivat vastuun käymälöiden ylläpidosta. Käymälöiden yhteyteen sijoitettiin käsien
pesualtaat ja käsienpesun tärkeyttä korostettiin
viikon mittaisella tiedotuskampanjalla. Kun
käymälät olivat olleet käytössä kolme kuukautta,
keväällä 2011 GIZ ja Omarurun alueen hallintokomitea tekivät selvityksen käyttäjämääristä ja
tyytyväisyydestä. Selvitykseen osallistui 13 käymälänomistajaa 21:stä. Kaikkiin tutkimuksen
kysymyksiin ei saatu jokaiselta vastausta, mihin
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ainakin joissain tapauksissa oli syynä
kielimuuri. Keskimäärin yhtä käymälää
käytti 6,5 henkeä, mutta tulosten hajonta
oli suurta, vaihdellen 2–13 välillä (riippui
kotitalouksien koosta).
Tutkimuksen aikaan yhtäkään ulostesäiliötä ei ollut vielä tyhjennetty, sillä
yleensä säiliöiden täyttyminen vie aikaa
puolisen vuotta. Noin puolet (54 %) käymälöiden käyttäjistä pystyi kuvittelemaan
käyttävänsä kuivattua ulostetta lannoitteena, 23 % ei. Vain 33 prosentilla käyttäjistä oli oma puutarha, mutta kaikilla oli naapureita, joilla oli
puutarha.
Ihmiset vaikuttivat erittäin tyytyväisiltä käymälöihin. Jokainen käyttäjä voisi suositella Otji-käymälöitä ystävilleen
sekä tuttavilleen ja 92 prosentin mielestä ne ovat sopiva ratkaisu Hakahanaan. Silti noin puolet (46 %) haastatelluista
käyttäisivät mieluummin vesivessaa, mutta eivät perustelleet
miksi (hajuttomuus oli mainittu kerran). 92 % käymälöistä oli
varustettu käsienpesupisteellä ja ohjeella. 85 % käyttäjistä pesivät kätensä vessassa käynnin jälkeen. 46 prosentin mielestä
sanitaatiotietouden lisääminen alueella olisi tärkeää.
Etäisyys kotitalouksista lähimmälle vesipisteelle vaihteli
10 metristä 500 metriin. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden käyttäjien mielestä kunta ei pidä sanitaation tarjoamista
riittävän tärkeänä asiana.
Puolentoista vuoden jälkeen, huhtikuussa 2012, GIZ:n työntekijän vierailun yhteydessä todettiin, että käymälät olivat yhä
hyvässä kunnossa ja käyttäjät olivat niihin edelleen tyytyväisiä.
Jotkut käymälöiden omistajat olivat alkaneet harjoittaa pienimuotoista liiketoimintaa ja antoivat muiden käyttää käymälöitään pientä korvausta vastaan.

Kuva 6. Käymälään kiin
nitetty käsienpesuallas.
Vaaleanpunaisessa äm
pärissä on puhdasta vettä,
ja musta ämpäri kerää
pesuvedet, jotka voidaan
hyödyntää kastelussa. Kuva:
F. Kleemann, GIZ, 2011

Käyttö ja ylläpito
Otji-käymälöiden käytön ja ylläpidon kustannukset ovat erittäin pienet. Säännöllisen siivoamisen lisäksi muuta ylläpitoa
ei juurikaan tarvita. Jos istuin likaantuu sisältäpäin, se voidaan helposti puhdistaa ylhäältä harjalla tai rätillä. Jos käymälää käyttää neljä ihmistä, 90 litran ulosteastian täyttymiseen
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menee noin kuusi kuukautta. Ensimmäisen käyttövuoden jälkeen astia on tyhjennettävä noin puolen vuoden välein, mikä
riippuu tietenkin käyttäjämäärästä. Kun ulosteastia on täynnä,
sen tilalle vaihdetaan tyhjä, ja täysi astia jätetään kuivumaan
säiliön perälle. Kun molemmat astiat ovat täynnä, astia, joka
on ollut kuivumassa, tyhjennetään ja otetaan käyttöön. Joissain
tapauksissa ”vessapaperina” oli käytetty muovia, mikä hidastaa
kuivumisprosessia, jolloin astiaan jää kosteutta ja se jää raskaaksi. Täydet astiat vedetään pois säiliöstä kahden miehen
voimin ja käyttämällä apuna vetokoukkua, jolloin säiliöön ei
tarvitse mennä sisälle.
Kuivatun ulosteen kerääminen kunnan toimesta ei ole vakiintunut käytännöksi, niin kuin alun perin oli suunniteltu.
Kunnollisen keräys- ja kierrätyssysteemin puutteen vuoksi
moni käymälän omistaja kerää kuivatun ulostejätteen muovipusseihin ja jättää ne yleisiin sekajäteastioihin.

Otji-käymälöiden taloudellinen kannattavuus
Korkeat rakennuskustannukset ovat tyypillisiä Namibiassa. Kokonaishankintakustannukset 21 Otji-käymälälle olivat
17 000 euroa. Yksi Otji-käymälä maksaa noin 776 euroa. Ilman
avustuksia tai tukia kohdealueiden ihmisillä ei ole niihin varaa.
Pilottiprojektin 20 käymälää rahoitettiin GIZ:n kautta Saksan Talousyhteistyö- ja kehitysministeriön nimissä sekä yksi
käymälä Euroopan komission varoin. Käymälöiden omistajat
osallistuivat rakennuskustannuksiin 15 eurolla per käymälä,
eli noin kahdella prosentilla kokonaiskustannuksista. Tämä on
keskimäärin 20 % paikallisesta kuukausipalkasta. Muutamassa
tapauksessa omistaja myös järjesti kuoppien kaivuun. Rahallinen osallistuminen, joka nimettiin ”rekisteröitymismaksuksi”,
oli tärkeää omistussuhteen luomiseksi, ja käytännön tiedettiin
edistävän omistajien vastuuta käymälöidensä ylläpidosta. Käymälän rakentamiskustannusten jälkeen kustannuksia ei pitäisi tulla lisää, sillä omistajat voivat tehdä tyhjennyksen itse tai
paikallisen työvoiman avulla.
Ennen kuin uudet virtsan erottelevat istuimet otettiin
käyttöön, muovisia ja muita erottelevia istuimia tuotiin Namibiaan Etelä-Afrikasta, jolloin istuimen hinta oli kaksin tai
kolminkertainen nykyiseen verrattuna. Kun Clay House Project
lopetti toimintansa, paikallinen yritys (Eco Solutions C.C.) otti
Otji-käymälöiden valmistuksen vastuulleen Otjiwarongossa.
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Jos myös Omarurussa olisi paikallinen käymälöiden valmistaja
(mahdollisesti Eco Solutionin toimiluvan alainen), käymälöiden
hinnat laskisivat. Massatuotanto olisi myös yksi keino hintojen laskemiseen, samoin edullisimpien materiaalien käyttö
käymälän rakenteissa. Maan köyhimpiä ihmisiä olisi tuettava
taloudellisesti, jotta myös heillä olisi mahdollisuus rakentaa
kunnollisia käymälöitä. Ilman tukia heillä ei yksinkertaisesti
ole niihin varaa. Yhteiskunta hyötyisi tukien maksamisesta,
sillä kunnollinen sanitaatio tutkitusti vähentää terveydenhuollon kustannuksia.

Käymäläjätteiden hyödyntäminen
Käymäläjätteen hyödyntämistä on vaikea saada vakiintumaan
yleiseksi käytännöksi, etenkin pienen mittakaavan projekteissa. Kotitalousmittakaavassa se olisi kuitenkin mahdollista.
Silti yksikään projektin piirissä ollut kotitalous ei raportoinut kuivatun ulosteen hyödyntämisestä. Käsienpesualtaiden
vettä käytettiin puutarhojen kastelussa. Kaikissa Omarurun
Otji-käymälöissä virtsa suodatettiin maahan eikä sitä kerätty
hyötykäyttöön lannoitteeksi. Tämä olisi kuitenkin helppoa, jos
erilliskerätty virtsa ohjattaisiin säiliöihin eikä suoraan maahan. Kuivattua ulostetta voidaan hyödyntää maanparannusaineena, tai jatkokäsitellä kompostoimalla muun biohajoavan
materiaalin kanssa. Pienessä mittakaavassa käsitellyt käymälätuotteet voidaan käyttää omissa tai naapurin puutarhoissa.
Tiedon lisääminen ja ihmisten kouluttaminen asian suhteen
olisi tärkeää.

Haasteet Otji-käymälöiden lisäämisessä
Pilottiprojekti todisti, että kuivakäymäläteknologia soveltuu
erinomaisesti projektialueen olosuhteisiin, lukuun ottamatta
Otji-käymälöiden korkeita pääomakustannuksia. Käymälöiden
hyväksymisaste oli korkea, mikä ei ollut yllätys, sillä suurella
osalla alueen asukkaista ei aikaisemmin ollut minkäänlaista
käymälää. Monet käyttäjät olivat erityisen tyytyväisiä systeemin vedettömyyteen, koska rahaa ei kulunut huuhteluvesimaksuihin.
Vuoteen 2012 mennessä Omaruruun oli rakennettu vasta
21 Otji-käymälää, vaikka alueen hallintokomitea oli todennut
tarpeen ainakin sadalle lisäkäymälälle. Ideaalitapauksessa
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rahoitus tai tuki käymälöille tulisi Omarurun kunnalta Maa-,
vesi- ja metsätalousministeriön kautta. Pilottiprojekti auttoi
todistamaan kuivakäymälöiden soveltuvuuden alueelle, mutta
silti monet paikalliset viranomaiset pitivät vesivessoja ja viemäröintijärjestelmää parempana vaihtoehtona. Vesivessoja
pidetään modernina ratkaisuna, eikä niiden suurista kustannuksista sekä rakennus- että ylläpitovaiheessa tunnuta piittaavan. Kuivakäymäläjärjestelmää ei ole mahdollista vakiinnuttaa
isossa mittakaavassa ilman päätöksentekijöiden tukea.
Yksi syy matalalle poliittiselle hyväksynnälle ja halulle rakentaa Otji-käymälöitä suuremmassa mittakaavassa on viranomaisten toiveet saada kansainvälistä rahoitusta viemäröintijärjestelmän ja jätevedenpuhdistamon rakentamiselle ja täten
täyttää tavoitteet ”modernista” sanitaatiosta. Tämä on esimerkki ulkomailta tulevien tukien negatiivisista puolista, sillä ne
saattavat vääristää käymälöiden todellisten kulujen suuruutta.
Otji-käymälöiden määrän lisääminen on osoittautunut hankalaksi myös korkeiden rakennuskustannusten vuoksi, mikä
johtuu muun muassa istuimien kuljetuksesta Otjiwarongosta.
Namibian Maa-, vesi- ja metsätalousministeriö seurasi
yhdessä Vesi- ja sanitaatiojohdon (DWSSC, Directorate of Water
Supply and Sanitation Coordination) kanssa hallituksen mandaattia toteuttaessaan kansallista sanitaatiostrategiaa, jonka
toteuttaminen alkoi vuonna 2009. Se listasi Otji-käymälät hyväksi ratkaisuksi sanitaatiotarpeiden täyttämiselle Namibiassa
(MAWF, 2009). Odotettavissa on, että paikalliset yritykset alkavat Otji-käymälöiden tuotannon alueella. DWSSC on aloittanut
henkilöstönsä koulutuksen ”kehittyneen kuivasanitaation”
osalta. Yli 200 henkilöstön jäsentä ympäri Namibiaa koulutetaan Otji-käymälöiden valmistamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon Eco Solutionsin toimesta.

Johtopäätökset
Pilottiprojekti todisti kuivakäymäläteknologian soveltuvuuden Namibiaan ja osoitti Otji-käymälöiden hyödyt.
Hyötyjä ovat muun muassa mahdollisuus turvallisen sanitaation tarjoamiseen kansalaisille ja vesien suojelun edistäminen. Tästä huolimatta paikalliset viranomaiset pitävät
Otji-käymälöitä huonompana vaihtoehtona vesivessoille ja
haluaisivat saada rahoitusta ulkomailta korkean teknologian
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sanitaatiojärjestelmien luomiselle. Lahjoittajien ja rahoitusyhtiöiden tulisi ottaa kokonaisvaltaisempi lähestymistapa ennen
korkeateknisten ratkaisujen rahoittamista, ja olla tietoisia päätöstensä seurauksista.
Yksi Otji-käymälöiden suurimmista eduista on niiden
käytön yksinkertaisuus. Ne tarjoavat käyttäjälle vesivessojen
tapaan ”kakkaa ja unohda” -mukavuuden. Käymälöiden hyväksymisaste käyttäjien keskuudessa onkin korkea. Lisäksi
käytön ja ylläpidon yksinkertaisuus minimoi riskit vääränlaiseen operointiin. Koska Otji-käymälät säästävät arvokkaita
vesivaroja ja perustuvat auringon tehostamalle ilmanvaihdolle
ja kuivumisprosessille, niitä voidaan pitää Namibian olosuhteisiin ja ilmastoon erittäin hyvin soveltuvana vaihtoehtona.
Veden säästö on painava syy myös Namibian kansalaisille, sillä
kuivakäymälöiden ansiosta heidän ei tarvitse maksaa vesivessojen huuhteluun tarvittavasta vedestä.
Otji-käymälöiden korkeat pääomakustannukset tekevät ne
liian kalliiksi ratkaisuksi köyhille namibialaisille, ja siksi niiden määrän lisääminen on vaikeaa ilman ulkopuolista rahoitusta. Vaihtoehtoiset rakennusmateriaalit etenkin ulkorakennusten osalta, sekä massatuotannon tehokkuuden lisääminen
voivat osaltaan alentaa Otjien hintaa. Kuntien tuki voisi lisätä
tuotantoa.
Otji-käymälät ovat hitaasti mutta varmasti nousemassa
varteenotettavaksi vaihtoehdoksi myös päättäjien keskuudessa
Namibian lisäksi monissa muissa köyhissä maissa sekä Latinalaisessa Amerikassa.

Loppusanat
Kirjoittajat haluavat kiittää Elisabeth von Münchiä (GIZ) arvokkaasta avusta.
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Kompostointiin perustuva sanitaatio
maanjäristysten runtelemassa Haitissa
Joseph Jenkins

Moni paikallinen menetti kotinsa Haitin tammikuun 2010 tu
hoisassa maanjäristyksessä. Sanitaatiojärjestelmät, jotka olivat
alueella puutteellisia jo ennestäänkin, tuhoutuivat monin paikoin
kokonaan. Maalis- ja toukokuussa 2011 artikkelin kirjoittaja jär
jesti matkan Haitin pääkaupunkiin Port au Princeen, yhteistyössä
kahden kansalaisjärjestön (GiveLove.org ja SOIL) kanssa. Tarkoi
tuksena oli opettaa paikallisia sanitaation hoitoon ja sanitaatio
järjestelmien käyttöönottoon. Sovellettavat järjestelmät olivat ve
dettömiä kuivakäymälöitä, joissa ulosteen jälkikäsittely hoidettiin
termofiilisella kompostoinnilla. Raportti sanitaatiojärjestelmien
toimivuudesta kouluissa ja orpokodeissa saatiin kirjoittajan toisel
ta Haiti-vierailulta. Käyttäjien itsensä ylläpitämissä käymälöissä
käytetään hiilipitoisena kuivikkeena sokeriruokojen tähteitä ja öl
jyteollisuuden sahanpurun ylijäämiä. Käymälöiden säiliöt ovat ti
lavuudeltaan joko 20 tai 60 litraa. Säiliöt ovat muovisia ja helposti

Alkuperäisteksti:
Compost-based sanitation
in post-earthquake Haiti in
urbal and rural locations
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liikuteltavia. Niiden sisältö kompostoidaan on-site-menetelmällä,
eli paikallisesti käymälöiden välittömässä läheisyydessä. Virtsaa
ei näissä käymälöissä erotella. Myös keittiön biojäte voidaan kom
postoida samoissa kompostikasoissa. Lämpötila kompostissa voi
nousta jopa 75 asteeseen, mutta pääosin se pyritään pitämään yli
55 asteessa vähintään kuuden kuukauden ajan. Artikkelin kirjoit
taja on itse suunnitellut kompostointijärjestelmän, joka ei vaadi
kasojen kääntöä. Kompostiastiat on tehty kuormalavoista, jotka
ovat leveydeltään 1,5 m, pituudeltaan 2 m ja syvyydeltään metrin.
Osa käytetyistä lavoista oli suurempia, 2 metrin levyisiä.
Käymäläjätteiden käsittely perustuu termofiiliseen lämpöä
tuottavaan kompostointiin, joka on todistetusti tehokas menetelmä
ulosteperäisten patogeenien eliminointiin. Kompostoinnin tarkoi
tus on luoda staattinen orgaaninen massa, jonka sisältö koostuu
pääasiassa käymälätuotteista, ja joka saavuttaa vähintään 55 °C
lämpötilan. Tavoitteena on ylläpitää tätä lämpötilaa vähintään
kolme vuorokautta koko massassa. Tämä on USA:n ympäristönsuo
jeluviraston vaatimus hygieenisen ja turvallisen kompostin tuotta
miselle, sillä on todettu, että kyseinen lämpötilan ja ajan yhdistel
mä tuhoaa tehokkaasti taudinaiheuttajamikrobit. Kirjoittajan ja
paikallisten tahojen tutkimukset osoittavat, että kompostikasoissa
voidaan saavuttaa yli 55 °C lämpötila useiksi kuukausiksi, eli huo
mattavasti pidemmäksi aikaa kuin vaaditut kolme vuorokautta.
Massa kompostoidaan yksinkertaisessa kuormalavarakennelmassa,
jonka materiaalit ovat edullisesti saatavissa. Komposti peitetään
orgaanisella materiaalilla, esimerkiksi sokeriruokojen tähteillä,
mikä eristää systeemin ja auttaa korkeiden lämpötilojen ylläpitä
mistä. Lisäksi massan peittäminen estää hajujen leviäminen sekä
hyönteisten ja eläinten pääsyn kompostiin. Myös käymälöiden pe
suvedet lisätään kompostiin, jotta saadaan kokonaisvaltainen sul
jettu systeemi ja pohjavesien pilaantuminen voidaan estää.
Sanitaatiojärjestelmät rakennettiin GiveLove.org-järjestön voi
min useisiin eri kohteisiin Haitissa, muun muassa kahteen kouluun
Port au Princessä sekä orpokotiin Leoganessa, joka sijaitsee vuoden
2010 maanjäristyksen keskuksessa. Sanitaation ylläpidosta vas
taavat haitilaiset itse. Eri toimialueita ovat kompostointikoulutuk
set, kompostoinnin hallinnointi, kansalaisten koulutus, peitemate
riaalien kuljetus ja valmiin kompostin käyttö.
Avainsanat: Haiti, termofiilinen kompostointi, kompostikäymälät,
sanitaatio
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Johdanto
Kompostointia hyödyntävä sanitaatio perustuu termofiilisen
kompostoinnin periaatteisiin. Tällainen sanitaatiojärjestelmä
vaatii toimiakseen kolme osaa: 1. käymälän, 2. orgaanisen (hiilipitoisen) kuivikkeen ja 3. kompostikasat.

1. Käymälä
Käymälä on yksinkertaisesti keräysväline. Sen tarkoitus on
kerätä ihmisten ulosteet ja virtsa tiiviiseen astiaan, joka tyhjennetään ennen kuin sisältö pääsee kosketuksiin ympäristön kanssa – uloste ja virtsa eivät siis pääse kulkeutumaan
maaperään tai vesistöihin. Käymälöiden tuotteita ei pidetä
jätteenä, sillä kaikki käymäläastioihin kerätty uloste ja virtsa
kierrätetään, kompostoidaan ja voidaan hyötykäyttää myöhemmin. Englannin kielessä on vakiintunut termi humanure,
”ihmislanta”, joka viittaa kompostoituun ulosteeseen. Kompostointijärjestelmän käymälää kutsutaan humanure-käymäläksi.
Käymälätuotteista puhuttaessa ”jäte” ei ole sopiva termi, sillä
käymälätuotteet ovat enemmänkin resurssi, kuin jäte, josta
pitäisi päästä eroon.
Käymäläastian koko ja malli voivat vaihdella riippuen materiaalien saatavuudesta ja käymälän käyttökapasiteetista.
20 litran muoviastioita on käytetty paljon ja ne ovat käteviä
pienen mittakaavan systeemeissä, sillä täyden astian voi tyhjentää yksikin henkilö. Muoviastiat ovat kestäviä ja vesitiiviitä,
ne voidaan sulkea kannella ja lisäksi ne ovat halpoja tai jopa
ilmaisia. Humanure-käymälää ei pitäisi sekoittaa ”ämpärikäymälään”. Tällaisessa ratkaisussa ihmiset tekevät tarpeensa
ämpäreihin, mutta kuiviketta tai peitemateriaaleja ei käytetä,
ja tuotokset heitetään luontoon jätteenä. Ämpärikäymälä voidaan tosin helposti muuntaa ekologiseksi humanure-käymäläksi. Pitää vain ottaa käyttöön kuiviketta ja kompostointi.
Myös suurempia käymäläastioita voidaan käyttää osana
kompostointijärjestelmää. Haitissa on käytössä myös 60 litran
astioita, mutta niiden siirtelyyn ja tyhjennykseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä.
Käymälän tarkoitus on kerätä uloste, virtsa ja vessapaperi, jotta ne eivät pääsisi käsittelemättöminä kosketuksiin
ympäristön kanssa. Lisäksi käymälän avulla esikäsitellään

Termofiilinen kompostointi on aerobinen (hapellinen) orgaanisen eli
eloperäisen materiaalin
hajoamisprosessi. Termofiilisen kompostoinnin tarkoitus on edistää termofiilisten bakteerien toimintaa,
mikä nostaa kompostin
lämpötilaa ja tuhoaa taudinaiheuttajamikrobeja.
Lämpötilat kompostoinnin
termofiilisessä vaiheessa
ovat yli 45 °C.
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Patogeeni eli taudinaiheuttaja: sairautta aiheuttava
loinen, bakteeri, virus suolistomato tai alkueläin.
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käymäläjätteet kompostia varten, eli niiden sekaan lisätään orgaanista, hiilipitoista materiaalia. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti heittämällä astiaan kuiviketta vessassa käynnin jälkeen.
Termofiilisen kompostoinnin tarkoitus on edistää termofiilisten mikrobien toimintaa, mikä nostaa kompostin lämpötilaa.
Tämä tapahtuu termofiilisten mikro-organismien ansiosta.
Kompostoinnin on tieteellisesti todettu tuhoavan patogeenejä.
Siksi kompostoitunut käymäläjäte on hygieenistä ja sen käyttö
turvallista.
Ihmisen uloste ja virtsa eivät kompostoidu itsestään, sillä
yhdistelmä on liian kosteaa ja typpipitoista. Mutta lisäämällä
käymäläastiaan hiilipitoista ainesta jokaisen käyttökerran jälkeen, käymäläjätteistä tulee tasapainoinen ja hajuton hiili- ja
typpiyhdisteiden seos, jonka kosteus on optimaalinen kompostikäsittelylle.
Virtsan erottelu, eli joko sen erilliskeräys istuinosassa, tai
suodatus ulosteen läpi erilliseen astiaan tai maahan, saattaisi
hankaloittaa kompostoitumisprosessia, sillä virtsa tarjoaa systeemille tärkeää kosteutta ja typpeä. Liian kuivassa kompostissa, jossa ei ole riittävästi typpeä, kompostoitumisprosessille
tärkeä termofiilinen vaihe hidastuu.
Käytetyn vessapaperin ja esimerkiksi pahvisten vessapaperin hylsyjen laittaminen kompostiin on suositeltavaa, eikä niiden erottelu roskiksiin ei ole tarpeellista. Muovikomponentit
eivät sen sijaan hajoa kompostissa, mutta jos niitä on käymäläastiassa, ne voidaan poistaa manuaalisesti.
Kuvassa 1 näkyy haitilainen humanure-käymälä, jonka
astiatilavuus on 20 litraa. Astia on istuimen alla, ja joka kerta käymälässä käynnin jälkeen siihen tulisi lisätä kuiviketta
(sahanpuru, sokeriruokojen tähteet tai muu hiilipitoinen paikallisesti saatavissa oleva materiaali). Kun kuivikemateriaalin
koostumus on oikea ja sitä käytetään oikea määrä, sen käyttö
estää hajut ja myös kärpäset pysyvät loitolla. Kun astia on täynnä, se tulee siirtää sivuun ja peittää kannella, minkä jälkeen se
voidaan kuljettaa kompostoitavaksi.
Humanure-käymälät soveltuvat sisätiloihin, niin perheille
kuin yksinasuville ihmisille, mutta myös suuremmille käyttäjäryhmille, esimerkiksi pakolaisleireille, kyliin, kouluihin ja
orpokoteihin. Niitä voidaan myös käyttää hätätilanteissa, esimerkiksi luonnonkatastrofien yhteydessä, kun muut sanitaatiojärjestelmät eivät toimi.

Kompostointiin perustuva sanitaatio

Kuva 1. Käymälän istuimen
alla olevaan astiaan heite
tään kuiviketta (punaisessa
ämpärissä) jokaisen käyttö
kerran jälkeen.

2. Kuivike
Hiilipitoista kuivikemateriaalia tarvitaan, jotta systeemi toimisi kunnolla. Käymäläastian pinta peitetään kuivikkeella
jokaisen käyttökerran jälkeen. Myös kompostikasat peitetään
kuivikkeella. Hajujen muodostumien ja kärpästen läsnäolon
estämiseksi tarvitaan sopiva määrä koostumukseltaan oikeanlaista kuiviketta. Mikäli käymälä tai kompostikasa haisee, tarvitaan lisää peitemateriaalia. Myös kärpäset käymälätilassa tai
kompostin lähellä viittaavat siihen, ettei kuiviketta ole käytetty
riittävästi.
Kuivikkeen pitäisi olla peräisin hiilipitoisesta selluloosakasvista, jotta se sopisi kompostointiin. Yksi käytetyimmistä
kuivikemateriaaleista on sahanpuru. Paljon käytetään myös
suosammalta ja riisin kuoria. Haitissa sokeriruokojen tähteitä, eli ruokojen murskaamisen ja prosessoinnin ylijäämiä, on
helposti saatavilla ja niitä käytetäänkin laajasti kompostointijärjestelmien kuivike- ja peitemateriaalina. Paljon käytetään
myös tietyn öljylajin (amyrisöljy) tuotannosta saatavaa sahanpurua. Periaatteessa kuivikkeena toimii mikä tahansa kuiva
kasvimateriaali, jonka koostumus on oikea, esimerkiksi kookoskuitu, paperituotteet, pahvi tai jopa mainokset.
Sopivan kuivikemateriaalin saatavuus on erittäin olennaista kompostointia hyödyntävän sanitaatiojärjestelmän
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Aerobiset mikrobit tarvitsevat happea elintoimintoihinsa. Anaerobiset
mikrobit sen sijaan elävät
hapettomissa olosuhteissa.
Mikrobit (mikro-organismit) ovat pieneliöitä, jotka
on mahdollista nähdä vain
mikroskoopin avulla. Mikrobeja ovat bakteeri, alkueläimet ja yksisoluinen levät
sekä joidenkin luokitusten
mukaan myös virukset.
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ylläpidossa. Kuivikemateriaali ei saa olla liian karkeaa: esimerkiksi puupalat ja -lastut eivät sovellu kuivikkeeksi, sillä ne ovat
liian huokoista materiaalia, eivätkä estä hajujen muodostumista käymälään. Puulastut estävät termofiilisen kompostoinnin
onnistumisen, sillä mikro-organismit saavat hiiliyhdisteet
huonommin käyttöönsä isoista puukappaleista kuin hienosta
sahanpurusta. Isoissa komposteissa puulastuja voidaan kuitenkin käyttää lisämateriaalina. Jos käymälätuotteita jälkikäsitellään kompostoimalla, kuivikkeena ei saa käyttää puuperäistä
tuhkaa tai kalkkia, sillä ne estävät mikrobiologisen toiminnan.
Käymälätuotteiden kompostikäsittelyssä perusperiaatteena on
nostaa mikrobiologista aktiivisuutta, mikä tuottaa lämpöä ja
tuhoaa taudinaiheuttajamikrobeita.
Hajujen muodostuminen voidaan estää kokonaan levittämällä käymäläastiaan oikeanlaista kuivikemateriaalia jokaisen
käyttökerran jälkeen. Siksi kyseiset käymälät sopivat myös sisälle. Mutta jos sopivaa kuivikemateriaalia ei käytetä tai sitä
ei ole saatavilla, muodostuu epämiellyttäviä hajuja. On huomioitava, että humanure-käymälät eivät sovellu kaikkiin elämäntilanteisiin ja kaikille ihmisille ympäri maapalloa, kuten
eivät vesivessatkaan. Mutta esimerkiksi metsäisillä ja trooppisilla alueilla, missä sahanpurua tai muuta kuiviketta on helposti saatavilla, nämä käymälät toimivat erittäin hyvin. Myös
maatalousalueilla, missä sivutuotteet kerätään erikseen, hu
manure-käymälät ovat hyvä ja toimiva ratkaisu. Maatalouden
tuotteista kuivikkeeksi sopivaa materiaalia ovat muun muassa
havunneulaset, viljojen akanat, kahvinporot, tislaamoiden sivutuotteet sekä villa- ja paperituotteiden jäämät.
Kuivikemateriaalia tarvitaan sekä kompostikasoihin, että
käymälöihin. Kompostikasoissa kuivike ja peitemateriaali
voivat olla karkeampaa kuin käymälässä käytettävä kuivike. Kuivike voi sisältää ruohoa, heinää, olkea, havunneulasia,
lehtiä, rikkaruohoja, sokeriruokojen tähteitä ja monia muita
orgaanisia materiaaleja, jotka eivät haise tai houkuttele kärpäsiä. Kuivike myös edistää aerobisten mikrobien toimintaa, sillä
kompostikasan sisälle jää ilmahuokosia.
Jos sopivaa kuivikemateriallia ei ole saatavilla, kompostointiin perustuva sanitaatiojärjestelmä ei ole suositeltava ratkaisu. Jos kuiviketta on saatavilla rajoitetusti, humanure-käymälät
voivat olla hyvä ratkaisu rajoitetussa määrässä kohteita.
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Hiilipohjaiset kuivikemateriaalit tasapainottavat ulosteen
typpipitoisuutta ja kosteutta, ja luovat oikean typpi-hiilikoostumuksen. Tämä kiihdyttää lämpöä tuottavien mikroorganismien toimintaa. Oikea typpi-hiili-koostumus saadaan
kun oikeanlaista kuiviketta käytetään oikea määrä, mikä estää
myös hajujen muodostumisen, mutta tällöin systeemi tarvitsee
myös virtsaa. Ruoantähteet ja muu kotitalouksien orgaaninen
materiaali voidaan kompostoida samoissa komposteissa käymäläjätteen kanssa. Tällöin kompostista tulee entistä parempilaatuisempaa.

3. Kompostikasat
Kaikki kerätyt käymäläjätteet tulee kompostoida maanpinnan yläpuolella, aerobisissa (happipitoisissa) termofiilisissä (lämpöä tuottavissa) olosuhteissa, jotta voidaan saavuttaa
maksimaalinen tuotteen hygienisoituminen. Käymälätuotteet
kasataan astioihin, esimerkiksi kuormalavarakennelmiin,
kompostointia varten. Kompostiastian tarkoituksena on mahdollistaa käymäläjätteen kompostointi niin, ettei se ole lasten,
eläinten tai matojen ja hyönteisten ulottuvissa.
Kompostointiastioiden pohjalle rakennetaan tiivis nestettä
imevä pohjakerros, joka koostuu kasvimateriaalista kuten oljista, heinästä, rikkaruohoista, ruohosta jne. Kasvimateriaali
kootaan noin puolen metrin kerrokseksi astian pohjalle, ja sen
tarkoituksena on kerätä ylimääräinen kosteus kompostista ja
estää nesteiden valuminen maaperään. Peitemateriaalia tulisi
laittaa myös lavan sisäreunoja vasten kompostikasan kokoamisvaiheessa, jotta kompostimassaa ympäröisi biologinen
kerros joka puolelta.
Haitissa kompostointiastiat sijoitetaan yleensä paljaan
maan päälle, pohja kevyesti koverassa muodossa. Ylimääräiset
nesteet kertyvät kompostiastian biologiseen kosteutta imevään
pohjakerrokseen, mikä estää ravinteiden ja taudinaiheuttajien
huuhtoutumisen maahan esimerkiksi rankkasateilla, jos astiaa
ei ole peitetty. Kosteuden imemiseen tulee käyttää sopivia materiaaleja. Termofiilisen vaiheen aikana nesteet imeytyvät nopeasti aktiivisen biologisen toiminnan myötä. Siksi voi olla tarpeellista kastella kompostia esimerkiksi virtsalla, sadevedellä
tai harmailla vesillä. Kompostiastiat voidaan myös sijoittaa

Harmailla vesillä tarkoitetaan keittiöstä ja kylpemisestä tulevia jätevesiä. Kun
harmaat vedet erotetaan
käymäläjätevesistä (mustat
vedet) esimerkiksi kuivakäymälän avulla, on jätevesien käsittely huomattavasti helpompaa. Harmaat
vedet eivät sisällä ulosteperäisiä patogeenejä.
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Komposteissa tulisi aina
olla tiivis pohja (ja mielellään myös kansi), jotta
huuhtoutumia maaperään
ei pääsisi syntymään. Erityisesti sateilla kompostin
läpi virtaava vesi saattaa huuhtoa ravinteita ja
taudinaiheuttajamikrobeja
mukanaan maaperään ja
pohjavesiin.

kovalle alustalle, esimerkiksi betonille. Mutta toisaalta maapohja lisää hyödyllisten maaperän organismien, esimerkiksi
matojen, kulkeutumista kompostiin.
Kompostiastian reunat voidaan rakentaa esimerkiksi puulavoista tai ne voidaan muurata tiilistä tai betonista. Vaihtoehtoina ovat myös olki- ja heinäpaalit (jotka voidaan lopuksi
kierrättää peitemateriaaliksi), bambu, tukit, kyljelleen käännetyt puupaalit jne.
Riittävä kompostikasojen hoito on erittäin tärkeää. Tämän
vuoksi on suositeltavaa, että kasoja hoitavat henkilöt, joilla
on kokemusta ja koulutusta käymäläjätteen kompostoinnista. Sanotaankin, että kompostointi on yhtälailla taidetta kuin
tiedettä. Komposti tulee pitää peitettynä oikealla määrällä
oikeanlaista peitemateriaalia niin, ettei epämiellyttäviä hajuja pääse muodostumaan. Lisäksi peitemateriaalin tulee olla
koostumukseltaan sellaista, etteivät kärpäset pääse kompostiin
sisälle. Sopivia ovat oljet, ruoho, lehdet ja heinä, jotka on levitetty kompostin päälle kevyesti, mutta riittävissä määrin. Liian
karkeat materiaalit, esimerkiksi kaislat, eivät toimi. Kompostin peitemateriaalin tulee myös imeä sadevettä, ja siten estää
ylivuotoja ja huuhtoumia.
Kompostointi voi perustua kahdenlaiseen perusmenetelmään: panoskompostointiin tai jatkuvaan kompostointiin.
Panoskompostoinnissa koko kompostiastia täytetään lyhyellä
aikavälillä (käymäläjätteen kompostoinnissa vaihdellen muutamasta päivästä pariin viikkoon). Jatkuvassa kompostoinnissa
kompostia täytetään hiljalleen pitkän aikaa, esimerkiksi yhden
vuoden ajan. Kummassakin tapauksessa kompostiastian täytyttyä, se tulee peittää ja jättää kompostoitumaan noin vuodeksi.

Kuinka termofiilinen kompostointi toimii?
Termofiilinen kompostointi on aerobinen (hapellinen) orgaanisen eli eloperäisen materiaalin hajoamisprosessi, joka sisältää kuuman vaiheen lämpöä tuottavien bakteerien ansiosta.
Kuuma vaihe kestää päivistä viikkoihin tai kuukausiin, riippuen eri tekijöistä, kuten hajotettavan orgaanisen materiaalin
koostumuksesta, kompostimassan koosta, ympäristön lämpötilasta, maantieteellisestä sijainnista, vuodenajasta, kosteudesta jne. Termofiiliset lämpötilat ovat yleensä 45 °C tai enemmän.
Termofiilisen kompostoinnin tehokkuudesta ulosteperäisten patogeenien tuhoamisessa on tehty paljon tutkimusta.
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Ulosteperäisiä patogeenejä ovat muun muassa virukset, alkueläimet, suolistomadot ja bakteerit. Tutkimukset ovat osoittaneet, että termofiilisessä kompostoinnissa nämä mikrobit
tuhoutuvat nopeasti. Kun Westerberg ja Wiley kompostoivat
lietettä, johon oli lisätty poliovirusta, salmonellaa, sukkulamatojen munia ja Candida albicans -sientä, he saivat selville, että
kun 47–55 asteen lämpötilaa ylläpidettiin kolme päivää, kaikki
nämä patogeenit kuolivat. Komposti, joka on läpikäynyt riittävän ja oikein ylläpidetyn termofiilisen prosessin, ei yleensä
sisällä patogeenejä. Kun ulosteesta eliminoidaan patogeenit,
siitä tulee hygieeninen ja turvallinen tuote, ja sanitaation tavoite on saavutettu.
Kompostikasoissa tapahtuu monta eri hajoamisvaihetta
varsinaisen termofiilisen vaiheen lisäksi. Kun kuuma termofiilinen vaihe on päättynyt, orgaanisen materiaalien hajoaminen ja muuntuminen jatkuu muiden kuin termofiilisten
organismien toimesta. Mikro-organismien lisäksi hajottamistyöhön osallistuvat erilaiset makro-organismit kuten madot ja
muut hyönteiset sekä sienet. Nämä kompostoitumisprosessin
lisävaiheet edistävät hajoamista ja lisäävät kompostin laatua
myöhempiä käyttötarkoituksia varten tehden siitä maatalouskäyttöön laadukkaampaa ja kasveille parempaa. Kompostoitumisprosessin onnistumiseksi tarvitaan sekä riittävän korkea
lämpötila että tarpeeksi pitkä kompostoitumisaika. Kun molemmat saavutetaan, saadaan kompostituotteesta turvallinen,
hygieeninen, hajuton ja vakaa, ja sitä voidaan käyttää myös
ruoan kasvatuksessa.

Amurt-koulu – Port au Prince, Haiti
Amurtin ”vihreässä” koulussa on 11 paviljonkia, 22 luokkahuonetta, 8 kompostikäymälää, 8 sadeveden keräysjärjestelmää,
varasto, kompostointialue, taimitarha, kestävän maanviljelyn
kokeilualue ja luomupuutarha. Kaksi agronomia ja kolme mestaria tarjoaa koulun 820 oppilaalle ja heidän vanhemmilleen
sekä nais- ja nuorisoryhmille opetusta ja käytännön esittelyjä
kestävästä maanviljelystä kaupunkialueella. Oppilailla on kaksi käymälärakennusta, joissa kummassakin on neljä käymälää
(Kuva 2).
Jokainen käymälä on omassa yksityisessä kopissaan. Astiat, joihin uloste kerätään, sijaitsevat käymälärakennuksen alla
ja ovat tilavuudeltaan noin 60 litraa. Astiat on helppo vaihtaa
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tyhjiin niiden täytyttyä. Kuivikkeena käytetään sokeriruokojen tähteitä ja sahanpurua. Ulostetta kertyy koulussa noin kahdeksan 60 litran astiaa kolmessa päivässä. Tämä määrä täyttää
kompostiastian (leveys 1,5 m, pituus 2 m, korkeus 1 m) kolmessa kuukaudessa.
Kompostin heitetään ruuantähteitä kahdesti päivässä.
Lämpötila lähes täydessä aktiivisessa kompostissa oli noin
60 °C. Kompostiastiassa, joka oli kypsynyt puoli vuotta, lämpötila oli yhä 55 °C.
Kompostointiastiat ovat käymälärakennusten vieressä,
minkä ansiosta täysien käymäläastioiden tyhjennys onnistuu
helposti. Järjestelmä on hajuton eikä kärpäsiäkään ole. Käsienpesutilat on asennettu käymälän viereen.
Koulun kompostointijärjestelmää ylläpitää kolme koulun
palkkaamaa henkilöä: nainen, joka siivoaa käymälät ja kaksi
miestä, jotka huolehtivat kompostoinnista (Kuva 3).
Kun käymälöiden siirrettävät astiat ovat täyttyneet, ne tyhjennetään komposteihin. Peitemateriaalia siirretään sivuun
kompostikasan pinnasta ja siihen tehdään kuoppa, johon käymäläjäte tyhjennetään. Käymäläjäteastia huuhdellaan vedellä,
joka myös kaadetaan lopuksi kompostiin. Tuore käymäläjäte
peitetään vanhalla peitemateriaalilla, ja lopuksi päälle lisätään
uutta peitemateriaalia.
Kompostin täytyy antaa kompostoitua ja kypsyä noin vuoden, muuten se ei ole valmista käytettäväksi ja saattaa olla

Kuva 2. Käymälärakennus
(Toilet Stall), käsienpesuka
nisteri (Hand Washing) sekä
kompostiastiat (Compost
Bins) Amurt-koulussa.
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kasveille jopa haitallista. Kompostin kypsyys on saavutettu kun sen lämpötila laskee ympäristön lämpötilan tasolle. Tässä
vaiheessa komposti on valmista ja sitä voidaan käyttää maanviljelyssä. Kompostoinnissa ei synny jätettä (esimerkiksi lietettä),
toisin kuin useissa muissa sanitaatiojärjestelmissä, vaan ainoastaan ravinteikasta
lannoitetta maatalouden käyttöön (Kuva 4).
Kompostisanitaatiojärjestelmä Amurtkoulussa on rakennettu opetustarkoitukseen. Käymälöihin on ripustettu postereita,
jotka ohjeistavat käyttämään käymälöitä
oikein. GiveLove.org-järjestö kouluttaa yhteisöjen jäseniä käymälöiden käytössä ja
käymäläjätteen kompostoinnissa.

Muita esimerkkejä Haitista
Suurimmalla osalla Haitin asukkaista ei ole kompostoivaa sanitaatiojärjestelmää käytössään, vaan he joutuvat turvautumaan kuoppakäymälöihin. Kuoppakäymälöille ominaista on
voimakas paha haju ja tauteja levittävät kärpäset. Hyönteiset
viihtyvät ja munivat kuopissa, ja riskinä on, että pienet lapset
tippuvat niihin. Epämiellyttävyytensä lisäksi kuoppakäymälät
saastuttavat pohjavesiä.
Vaihtoehtona kuoppakäymälöille tarjotaan siirrettäviä
käymälöitä. Ne kuitenkin täyttyvät usein nopeasti, ja jos niitä
ei tyhjennetä säännöllisesti ne alkavat haista voimakkaasti ja
houkuttelevat kärpäsiä. Yleensä ihmiset mieluummin ulostavat maastoon kuin käyttävät tällaisia käymälöitä.

Kuva 3. Kaksi työntekijää
huolehtii käymäläjätteen
kompostoinnista Amurtkoulussa. Kuvan edustalla
oleva komposti on valmista,
ja sitä käytetään lannoit
teena maanviljelyksessä.
Taaempi komposti on ollut
kypsymässä noin kuusi kuu
kautta ja on vielä lämpöti
laltaan noin 55 °C. Se vaatii
vielä muutaman kuukauden
kypsyäkseen ja sitten viile
täkseen.

Matt Gunn -orpokoti
Matt Gunn -orpokoti sijaitsee Leoganessa. Orpokodin sanitaatiojärjestelmä on samankaltainen kuin Amurt-koulussa. Käymälät sijaitsevat lähellä kompostiastioita (Kuva 5). Käymälät
on koristeltu ravinnekierrosta kertovilla maalauksilla. Käymälöiden sisällä on posteri, jossa opastetaan käymälän käyttöön. Sadevettä kerätään katoille kiinnitetyllä vedenkeräyssysteemillä, josta saadaan vettä käsien pesuun sekä käymälöiden

87

Joseph Jenkins

Kuva 4. Valmis komposti
on erinomaista lannoitetta
maanviljelyssä.

puhdistamiseen. Käymälöissä käytetään sekä 20 että 60 litran
astioita. 20 litran astiat on tarkoitettu pienemmille lapsille,
suuremmat astiat vanhemmille lapsille ja aikuisille. Astiat ovat
käymälöiden sisällä, ja ne tarvitsee tyhjentää käsivoimin sisäkautta. 20 litran astiat voidaan siirtää nostaen, 60 litran astiat
liu’uttamalla.

Sopudep-koulu, Port au Prince
Sopudep-koulussa on samanlainen kompostisanitaatiojärjestelmä 20 litran astioilla kuin Matt Gunn -orpokodissa.
Järjestelmän ylläpidosta vastaa koulun henkilökunta, jonka
GiveLove.org-järjestö on kouluttanut. Käymälät palvelevat 500
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lasta lukukausien aikana. Käymälän seinällä on maalaus ravinnekierrosta (Kuva 6). Kompostikasat ovat käymälöiden vieressä, samoin kasat kuivikkeena käytettävää sokeriruokojätettä.
Käymälöiden sisällä kuivike on seinään kiinnitetyssä astiassa.
Käsienpesuun käytetään kerättyä sadevettä.

Kompostisanitaation mahdollisia ongelmia
Riittämätön tieto, koulutus ja ymmärrys voivat tehdä käymäläjätteen keräämisestä ja kompostoinnista ongelmallista, etenkin
kun nämä asiat yhdistetään pelkoon ja inhoon ulosteita kohtaan. Ihmisten, joille vaihtoehtoisten sanitaatiojärjestelmien
kanssa työskentely ei ole miellyttävää ja joilla ei ole tarpeeksi
tietoa aiheesta, ei tulisi työskennellä kompostoinnin parissa.
Vain omistautuneiden ja kokeneiden työntekijöiden suositellaan huolehtivan kompostisanitaatiosta.
Kuivikkeena tulee käyttää vain sopivia materiaaleja ja niitä
pitää käyttää riittävästi. Jotkut ihmiset tuntuvat olettavan, että
käymälät haisevat aina pahalle, eivätkä osaa kuvitella täysin
hajutonta käymälää – tämä seikka on havaittu usein humanurekäymälöiden yhteydessä. Kuivikemateriaali ei saa olla liian
karkeaa, muuten se ei välttämättä estä hajujen muodostumista. Tällaista kuiviketta tulee usein käytettyä liikaa, mikä johtaa

Kuva 5. Matt Gunn -or
pokodissa käymälät (Toilet
Stall) ja kompostointiastiat
(Compost Bins) sijaitsevat
vierekkäin. Hajuja eikä kär
päsiä ole. Sokeriruokojäte
(Bagasse), jota käytetään
kuivikkeena ja peitemate
riaalina, sijaitsee kasassa
kompostin vieressä.
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Kuva 6. Maalaus käymälä
rakennuksen seinällä kertoo
ravinnekierrosta. Sopudepkoulu, Haiti.
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käymäläastian nopeaan täyttymiseen sekä väärään typpi-hiilisuhteeseen (liikaa hiiltä), mikä hidastaa termofiilistä kompostoitumista.
Kompostien perushuolto on yksinkertaista: jos epämiellyttäviä hajuja tai kärpäsiä ilmaantuu käymälään tai kompostien
läheisyyteen, tulee käyttää enemmän kuivikemateriaalia. Valveutunut kompostin huoltaja pystyy helposti pitämään kompostin hajuttomana. Lisäksi, käymälöiden pesuvesi tulee aina
kaataa kompostiin, ei mihinkään muualle. Näin koko systeemi

Kompostointiin perustuva sanitaatio

pysyy suljettuna ja taudinaiheuttajat eivät pääse leviämään
ympäristöön.
On tärkeää, että kylmissä ilmastoissa humanure-käymälät
pidetään sisätiloissa, muuten käymäläastioiden sisältö voi jäätyä, eikä astioita saa tyhjennettyä. Jäätyneet astiat menevät
helposti rikki ja alkavat vuotaa.
Jos kompostit sijoitetaan liian kauaksi käymälöistä, käymäläastioiden tyhjennys niihin käy hankalaksi ja kalliiksi, etenkin jos se tehdään käsivoimin. Komposteja ei tarvitse sijoittaa
kauaksi käymälöistä, sillä oikein hoidettuina ja peitemateriaalilla peitettynä ne ovat täysin hajuttomia. Pelko kompostien
haisemisesta saa ihmiset sijoittamaan ne usein kauaksi pihapiiristä, mikä johtaa helposti koko systeemin epäonnistumiseen. Onnistumisen ja hajuttomuuden avain on riittävä kuivikkeen käyttö.

Päätelmät
Kompostointiin perustuva sanitaatio tarjotaa turvallisen ja
miellyttävän vaihtoehdon käymäläjätteen keräykselle ja käsittelylle etenkin kehitysmaissa, missä sähköstä ja vedestä on
pulaa. Kuivikemateriaalia tulee kuitenkin olla aina riittävästi
saatavilla. Kompostisanitaatiota hyödynnetään monissa kouluissa ja orpokodeissa Haitissa. Käymälöiden käyttäjät ja ylläpitäjät ovat motivoituneita, sillä miellyttäviä käymälöitä, jotka
eivät saastuta ympäristöä ja tuottavat ravinteikasta kompostia,
arvostetaan. Kompostisanitaatiojärjestelmät eivät tuota jätettä, vaan käyttökelpoista lannoitetta, jota voidaan hyödyntää
esimerkiksi ruoan viljelyssä. Tämän vuoksi ne ovat erittäin
varteenotettava vaihtoehto sanitaation hoitoon muuallakin
maailmassa.
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Maanviljelyn ja sanitaation
yhdistämisen suunnittelu
Burkina Fasossa – tavoitteena
toimiva bisnesmalli
Nowaki Hijikata, Ken Ushiji, Ryusei Ito,
Boukary Sawadogo ja Naoyuki Funamizu

Hajautetun ja ravinteita kierrättävän sanitaatiojärjestelmän
omaksumiseksi käyttäjätasolla tarvitaan sekä kannustimia käyt
täjille että oikeaa hinnoittelua. Kasvimaa, jonka lannoitukseen
käytetään sanitaatiojärjestelmästä saatavia tuotteita (virtsa,
komposti ja harmaat vedet), on yksi tällainen kannustin. Burkina
Fasossa, Länsi-Afrikassa, on kehitetty ekologisesti kestäviä maa
taloustekniikoita, joista tämä artikkeli esittelee yhden mallin. Mal
li perustuu vuoroviljelyn hyödyntämiseen ja maaseudulla tehtyi
hin kyselytutkimuksiin.
Harmaita vesiä syntyy perhettä (8–9 henkeä) kohden 80–185 lit
raa vuorokaudessa. Tällä määrällä on mahdollista kastella sade

Alkuperäisteksti: Design of
vegetable garden for income
estimation toward to agrosanitation business model, a
case study in Burkina Faso
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kaudella tomaattikasvimaa, joka on pinta-alaltaan 20–46 m2
(kuivakaudella 11–25 m2). Peltojen vuoroviljelymalli perustuu kas
telutehokkuuden edistämiseen ja kolmijakoon: ensimmäinen sato
laitettiin myyntiin, toinen sato oli kuivuutta hyvin kestävää dur
raa ja kolmas okraa, jolle paikallisella väestöllä on paljon kysyntää.
Jos maaseudun perheet käyttävät kolmijaon mallia, tulot perhettä
kohden voivat kasvaa 106–178 euroa vuodessa (arvio perustuu
paikallisten torien tukkumyyntihintoihin). Vuoroviljelymallia voi
daan käyttää apuna myös sanitaatiojärjestelmän suunnittelussa.
Avainsanat: Kasteluvaatimukset, kasvisten myynti, tulojen arvi
ointi, kenttätutkimus

Johdanto

Sahara on maailman suurin hyvin kuiva ja kuuma
autiomaa. Se sijaitsee Pohjois-Afrikassa ja on pintaalaltaan noin 9 000 000 km²
eli suunnilleen Euroopan
kokoinen. Saharassa elää
noin 2,5 miljoonaa ihmistä.
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Sanitaation parantaminen on noussut maailmanlaajuisesti
tärkeäksi asiaksi. Sen tärkeyttä on korostettu myös YK:n vuosituhattavoitteissa, joiden yksi kehitystavoite on puolittaa
sanitaatiota vailla olevien ihmisten osuus maailman väestöstä. Tavoitteiden saavuttaminen erityisesti kehitysmaissa on
kuitenkin haastavaa (WHO & UNICEF, 2010). Ratkaisuksi on
esitetty hajautettujen ja ravinteita kierrättävien sanitaatiojärjestelmien, esimerkiksi kuivakäymälöiden (Ersey, 1998) ja
paikallisten (on-site) jäteveden käsittelyjärjestelmien käyttöönottoa. Hajautettujen järjestelmien hyödyt ovat selvät: asennuksen ja ylläpidon kustannukset ovat pienet, ravinteet saadaan
kierrätettyä ja juomakelpoista vettä ei tarvitse tuhlata (Winblad, 2004). Toisaalta keskitetyn jätevesihuollon muuttaminen
hajautetuksi tarkoittaa vastuun siirtymistä organisaatioilta
yksityisille tahoille. Jotta hajautetusta sanitaatiosta saataisiin
luotua pysyvä järjestelmä, käyttäjät tarvitsevat selkeitä ja käytännönläheisiä kannusteita. Useat raportit ovat tukeneet tätä
ajatusta ja ehdottaneet yhdeksi selkeäksi kannustimeksi tuloja
sanitaatiojärjestelmän sivutuotteista, eli virtsasta ja ulosteista
(Grambauer, 2010), sekä maataloustuotteista, joiden lannoitukseen näitä sivutuotteita voidaan käyttää (Fogelberg, 2010).
Burkina Fasossa, joka sijaitsee Saharan eteläpuoleisessa
Afrikassa Sahelin alueen eteläpuolella, kehittyneitä sanitaatiopalveluita käyttää kaupungeissa 33 % ja maaseudulla 6 %
väestöstä (WHO & UNICEF, 2010). Alle viisivuotiaiden lasten
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kuolleisuus on 169 tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden.
19 % näistä kuolemista on ripulin aiheuttamia. Puhtaan juomaveden saanti ja kunnollinen sanitaatio ovatkin polttavia kysymyksiä Burkina Fasossa. Maan pohjoisosa kuuluu kuivaan
Sahelin vyöhykkeeseen ja maaperän päätyyppi on lixisol. Sateiden epävakaisuus, maaperän köyhyys ja lannoitteiden puute
huonontavat tilannetta entisestään. Soveltuvuustutkimuksen
mukaan (Ushijima, 2012a) maaseutujen asukkaiden päätulonlähde on kasvisten kasvatus ja myynti, mutta maatalouden
tuottavuus on heikkoa, koska viljelyssä ei ole käytössä riittäviä lannoitteita. Usein kasteluveden puute estää maanviljelyn
ihmisten kotien lähellä: kasteluvesi voidaan ottaa esimerkiksi
järvistä, mutta tällöin viljelymaat voivat sijaita hyvinkin kaukana asutuksesta. Ihmisten elämänlaadun parantamiseksi sekä
sanitaatiopalveluita että maanviljelytekniikoita on kehitettävä.
Kokonaisvaltaiseksi ratkaisuksi sekä puutteelliseen sanitaatioon että tuottamattomaan maatalouteen on esitetty mallia,
jossa ravinteiden kierrätys (kompostoivat käymälät ja harmaiden vesien käsittely) yhdistetään maatalouden lannoitteiden
tarpeeseen (Kuva 1). Kotitalouksien jätevedet jaetaan harmaisiin vesiin, virtsaan ja ulosteeseen. Uloste kompostoidaan aero
bisesti kompostikäymälässä (Kuva 2a), ja valmista kompostia
voidaan käyttää maanparannusaineena ja fosforin lähteenä
kasveille (Hijikata, 2011a). Harmaat vedet johdetaan eteenpäin
kaltevan vesienjohtojärjestelmän avulla (Kuva 2b) (Ushijima,
2012b). Istuimessa erotettua virtsaa voidaan käyttää lannoitteena (Müllegger, 2010). Näiden sanitaatiotuotteiden ansiosta

Sahel on pääosin savannista koostuva alue Afrikan
pohjoisosissa, Saharan eteläpuolella. Alue ulottuu Atlantin valtamereltä Afrikan
sarveen saakka. Alue on aavikoitumassa kovaa vauhtia
muun muassa ihmisen
harjoittaman karjanhoidon
vuoksi. Kuivuuden aiheuttama nälänhätä tappaa
alueella miljoonia ihmisiä
ja vielä useammat kärsivät
janosta ja nälästä.

Kuva 1. Hajautetun, ravin
teet kierrättävän sanitaatio
järjestelmän kaaviokuva.
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Kuva 2a. Komposti
käymälä.

Fytoremediaatio eli kasvikunnostus on pilaantuneen
maanperän puhdistusmenetelmä, joka perustuu kasvien kykyyn kerätä maaperässä olevia haitta-aineita
muun muassa varsiinsa ja
lehtiinsä.

kasvimaat voidaan sijoittaa lähelle maanviljelijöiden koteja ja
tuotteet myydä paikallisilla toreilla. Järjestelmän kuluista tulisi tehdä pidemmän aikavälin suunnitelmia, jotta se voitaisiin
ottaa alueella kokonaisvaltaisesti käyttöön.
Kasvisten kestävää tuotantoa voidaan edistää vuoroviljelyn
suunnittelulla. Vuoroviljelyllä voidaan estää maaperän köyhtyminen jatkuvan sadonkorjuun vuoksi. Eroteltu virtsa ja kotitalouksien harmaat vedet sisältävät natriumia, joka saattaa
haitata kasvisten kasvua (Pearson, 2008; Hijikata, 2011b), mutta vuoroviljelyssä on huomioitu sadeveden ja fytoremediaation
(Qadir, 2005) vaikutus natriumin määrään. Artikkelin esittelemässä tutkimuksessa satojen vuoroviljely suunniteltiin osaksi
kestävää viljelyä sekä kannustimeksi yksityisille käyttäjille
sanitaatiojärjestelmiensä ylläpitoon. Ansaittavat tulot ja järjestelmien menot määritettiin kenttätutkimuksen ja haastattelujen avulla. Huomioon otettiin kasvisten hinta paikallisella
torilla, paikalliset maatalouden menetelmät ja saatava kasteluveden määrä perhettä kohden.

Menetelmät
Kenttätutkimus toteutettiin tulkkien avulla Burkina Fason
pääkaupungissa Ouagadougoussa sekä Ziniaren kaupungissa.
Kasvisten myyntikelpoisuus ja jakeluketjut selvitettiin sekä
maanviljelijöiden että välittäjien avulla.
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Kuva 2b. Kalteva har
maiden vesien johtamis
järjestelmä.

Syntyvien sanitaatiotuotteiden määrät selvitettiin kyselytutkimuksella, joka tehtiin kolmelle kohdeyhteisölle, jotka oli
nimetty lyhenteillä DA, CE ja IE. Yhteisöt olivat sitoutuneet olemaan mukana pilottiprojektissa.
Kasvisten viljelyyn tarvittavan kasteluveden määrä laskettiin FAO:n menetelmällä (FAO, 1986) ja huomioon otettiin myös
ilmastotekijät Ouagadougoun alueella (FAO). Saatavan virtsan
ja kompostin määrä arvioitiin tutkimuksen kohdeyhteisöjen
henkilömäärän mukaan. Tutkimuksen tuloksena arvioitiin sopivat kasvimaiden pinta-alat sekä suunniteltiin vuoroviljelyä
hyödyntävä maatalous-sanitaatio -malli.

FAO on YK:n elintarvike- ja
maatalousjärjestö (Food
and Agriculture Organi
zation). Se on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii
vähentämään nälänhätää
ja parantamaan maailman
ihmisten elintasoa.

Tulokset ja niiden tulkinta
Jakelujärjestelmä maanviljelijöiltä kuluttajille
Maanviljelijöillä on kaksi vaihtoehtoa tuotteidensa myyntiin.
He voivat myydä kasviksiaan joko torilla tai suoraan välittäjille.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa viljelijät kuljettavat tuotteensa
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paikalliselle torille polkupyörällä tai aasikärryillä. Torilla kasvikset myydään välittäjälle, joka yleensä tulee pääkaupungista. Hinnat sovitaan neuvottelemalla. Osan kasviksista, yleensä
laadultaan huonommat, välittäjä myy jälleenmyyjille jo paikallisella torilla. Parempilaatuiset tuotteet kuljetetaan pääkaupunkiin linja-autoilla. Pääkaupungin torilla kasvikset pakataan uudelleen ja myydään jälleenmyyjille. Toinen vaihtoehto
on, että välittäjä tulee suoraan maatilalle.

Kasvisten myynti maanviljelijöiltä välittäjille
Kasvisten myyntihinta viljelijältä välittäjälle, eli viljelijän saamat tulot, selvitettiin Ziniaren torin välittäjiltä ja Ouagadou
goun viljelijöiltä eri vuodenaikoina. Korkein markkina-arvo
oli tomaateilla, sipuleilla ja kesäkurpitsoilla (Taulukko 1). Myös
porkkanoista ja kaalista sai hyvän hinnan pääkaupunkiseudun
toreilla. Kasvikset myydään isommissa erissä, yleensä 50 kg
säkeissä, jotka ovat tilavuudeltaan noin 40 litraa. Tomaatit
myydään puisissa laatikoissa tai koreissa. Porkkanat ja kaalin välittäjä useimmiten ostaa suoraan tilalta pääkaupungin
lähiseuduilta. Hinta määräytyy kappaleittain, tai viljelyalan
Taulukko 1. Kasvisten myyntihinnat maanviljelijöiltä välittäjille.

FCFA
(paikallinen
rahayksikkö)

määrä

Tomaatti

3000

pieni kori

Ziniare

Tomaatti

3500

keskikokoinen

Ziniare

Tomaatti

5000

iso kori

Ziniare

Tomaatti

15 000–20 000

laatikko

200 l

Ziniare

7 500–10 000

50 kg säkki

40 l

Ziniare

4 000

50 kg säkki

40 l

Ziniare

Munakoiso

2 500–4 000

50 kg säkki

40 l

Ziniare

Chilipaprika

5 000–6 000

50 kg säkki

40 l

Ziniare

3 000

50 kg säkki

40 l

Ziniare

7 000–12 500

50 kg säkki

40 l

Ziniare

10 000

10 m2

Ouagadougou

50–100

1

Ouagadougou

Sipuli
Okra

Makea paprika
Kesäkurpitsa
Porkkana
Kaali
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mukaan. Ziniaren markkinoilla porkkanaa ja kaalia myydään
harvoin.
Pääkaupungin siemenyrityksen mukaan tomaatin ja sipulien siemenet myydään pääosin naapurimaihin: Ghanaan, Nigeriin, Togoon ja Norsunluurannikolle. Myytävän tomaatin ja
sipulin osuus voisi siis olla tutkimusalueella suurempi. Sipulin, chilipaprikan ja okran viljely on pienviljelijöiden suosiossa,
sillä niitä voi säilöä helposti kuivattamalla, eikä kylmälaitteita
tarvita. Markkina-arvon ja säilönnän näkökulmasta maata
lous-sanitaatio-malliin viljeltäviksi kasveiksi valittiin tomaatti,
sipuli, kaali, porkkana, chilipaprika ja okra.

Veden käyttö ja kastelun tarve
Ushijima (2012a) on raportoinut kasteluveden olevan rajoittava
tekijä Burkina Fason maataloudessa. Kotitalouksien harmaat
vedet sopivat käytettäväksi kasteluun, kun ne vain ensin käsitellään, esimerkiksi yksinkertaisella kaltevalla maaperäkäsittelyllä (Ushijima, 2012b). Kylpy- ja pyykinpesuvesien määrä
arvioitiin kolmen tutkimukseen osallistuneen kohdeyhteisön
vedenkulutuksen perusteella (Taulukko 2).
Taulukko 2. Kolmen perheen vedenkäyttö kylpemiseen ja pyykinpesuun sekä niistä saatava kasteluveden määrä.

Kohdeyhteisöjen henkilömäärä

Kok. vedenkäyttö
(litraa)

Kylpyvedet
(litraa)

Pyykinpesuvedet
(litraa)

Kasteluun
saatava vesi
(litraa)

DA

24

1120

336–672

36

391–707

CE

8

160

72

13

85

IE

11

200

165

20

185

Taulukosta selviää, että kokonaisvedenkulutukset yhteisöä
kohden olivat 1120, 160 ja 200 litraa/päivä/yhteisö. Keskikulutukseksi henkeä kohden tulee 28,3 litraa/päivä. Kasteluun saatavien vesien määrä oli vastaavasti 391, 85 ja 185 litraa päivässä.

Ilmasto ja kastelun tarve
Kasvien haihdunta (ET0) ja tehokas sadanta (Pe) laskettiin
Ouagadouogoun ilmastossa, tulokset on esitetty Taulukossa 3. Haihdunta oli voimakasta ja sadanta pientä helmikuusta
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Taulukko 3. Sadanta (Pe) ja haihdunta (ET0) kuukausittain.

ET0

Pe

mm/päivä

mm/kuukausi

tammi

5,9

0

helmi

6,6

0

maalis

7,3

0

huhti

7,5

4,4

touko

6,8

33,6

kesä

5,6

62,4

heinä

4,2

120,0

elo

4,0

157,6

syys

4,4

86,4

loka

5,3

8,6

marras

5,4

0

joulu

5,2

0

kuukausi

toukokuuhun. Haihdunta oli pientä ja sadanta suurta kesäkuusta syyskuulle.
Käyttäen Taulukon 3 tietoja, laskettiin suurin kasteluntarve viljelykautta kohden. Huomioon otettiin kasvuvaiheeseen
perustuvan satokerroin (Kc) (Taulukko 4) sekä kasvukausien
pituudet (Taulukko 5). Laskelman tulokset on esitetty Taulukossa 6. Tulokset osoittavat, että eniten kastelua tarvitaan kasvisten viljelyn aloitusvaiheessa, joulu-, tammi- ja helmikuussa,
jolloin kastelun tarve oli 5,9–7,4 mm/m2 päivässä. Porkkanat ja
kurkut vaativat vähemmän kastelua kuin muut kasvikset, siksi
niiden viljely kannattaa ajoittaa kuiville kausille kastelutehokkuuden lisäämiseksi.

Typen, fosforin ja kasteluveden tasapaino
Typen, fosforin ja kasteluveden suhteiden tulee säilyä oikeana.
Kun kasteluun ja lannoitukseen käytetään harmaita vesiä ja
virtsaa, ne täytyy levittää oikeassa suhteessa oikean kokoiselle
viljelyalalle. Tätä tutkittiin tomaattimaalla. Kasteluun tarvittavien harmaiden vesien määrä rajoitti tomaatin viljelyn pintaalaa kasvukausilla, jotka alkoivat kesä- ja lokakuussa (Kuva 3).
Tämä tulos osoittaa, että kasvisten kasteluvaatimukset tulee
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Taulukko 4. Satotekijät (Crop factors) Kc eri kasviksille. Lähde: FAO (1986)

Satotekijä, Crop factor (Kc)
Kasvi
alkuvaihe

kehitysvaihe

keskivaihe

myöhäinen
vaihe

Tomaatti

0,45

0,75

1,15

0,80

Sipuli

0,50

0,75

1,05

0,85

Chilipaprika

0,35

0,70

1,05

0,90

Kurkku

0,45

0,75

0,90

0,75

Okra

-

-

-

-

Kaali

0,45

0,75

1,05

0,90

Porkkana

0,45

0,75

1,05

0,90

Taulukko 5. Neljän vaiheen kasvukauden pituudet eri kasviksille. Lähde: FAO (1986)

Kasvukausi (pv)
Kasvi
yhteensä

alkuvaihe

kehitys
vaihe

keskivaihe

myöhäinen
vaihe

Tomaatti

135

30

40

40

25

Sipuli

150

15

25

70

40

Chilipaprika

105

10

35

40

20

Kurkku

105

20

30

40

15

Okra

-

-

-

-

-

Kaali

120

20

25

50

30

Porkkana

100

20

30

30

20

ottaa huomioon suunniteltaessa vuoroviljelyä. Lisäksi tulos
osoittaa, että harmaiden vesien käsittely parantaa maatalouden potentiaalia, mikä lisää kompostikäymälöiden arvoa Burkina Fasossa.

Vuoroviljelyn suunnittelu
Kestävän maatalouden luomiseksi tarvitaan vuoroviljelyn
suunnittelua. Tässä artikkelissa esitellyssä suunnitelmassa
on otettu huomioon kasvisten markkinapotentiaali, kastelun
tarve, yleiset vuoroviljelyn periaatteet sekä paikalliset viljelymenetelmät (Kuva 4). Suunniteltu malli koostuu kolmesta
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Taulukko 6. Suurin kasteluntarve viljelykautta kohden eri kasviksille.

Viljelyn
aloitus
kuukausi

Suurin kasteluntarve viljelykautta kohden (mm/pv/m2)
Tomaatti
(135 pv)

Sipuli
(150 pv)

Porkkana
(90 pv)

Kaali
(120 pv)

Paprika
(120 pv)

Kurkku
(105 pv)

tammi

7,6

7,7

7,3

7,7

7,7

6,6

helmi

7,5

7,7

7,4

7,7

7,7

6,6

maalis

5,8

7,0

6,2

6,6

6,0

5,6

huhti

4,0

5,3

4,7

5,0

3,8

4,1

touko

2,1

3,2

2,7

3,0

1,8

2,5

kesä

4,0

4,2

1,1

1,4

0,2

0,9

heinä

5,2

4,9

4,5

4,9

4,8

3,7

elo

5,6

5,3

5,0

5,3

5,3

4,5

syys

5,5

5,7

5,4

5,7

5,7

4,9

loka

6,1

5,8

5,3

5,8

5,6

4,7

marras

6,8

6,5

5,9

6,4

6,3

5,3

joulu

7,5

7,2

6,6

7,1

6,9

5,9

vaiheesta: ensimmäinen sato menee kokonaan myytäväksi;
toinen sato koostuu durrasta, joka kestää hyvin kuivuutta;
kolmas sato on okraa, jota perheet itse tarvitsevat. Kasvisten
vuoroviljelyssä tomaattia ja chiliä on hyvä viljellä huhtikuusta
elokuuhun; sipulia elokuusta joulukuuhun; sekä kesäkurpitsaa ja porkkanaa tammikuusta maaliskuuhun (pieni kasteluntarve). Kaikki sanitaatiotuotteet (käsitellyt harmaat vedet,
virtsa ja komposti) hyödynnetään kasvisten viljelyssä, mikä
on paikallisten päätulonlähde. Durran viljelyssä (vuoroviljelyn
toinen vaihe) ei käytetä sanitaatiotuotteita, vaan ainoastaan
sadevettä. Oletus on, että viljelyn aikana maaperässä oleva natrium kulkeutuu durran versoon ja huuhtoutuu veden mukana
Kuva 3. Mahdolliset
viljelypinta-alat, typen (N),
fosforin (F) ja veden saata
vuuden kannalta. Taulukos
ta nähdään, että kasteluvesi
on rajoittava tekijä määri
teltäessä potentiaalista kas
vimaan pinta-alaa.
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pois (Qadir, 2005). Okran viljelyssä vuorottelun kolmannessa
vaiheessa oletuksena on, että viljely toteutetaan perinteisillä
paikallisilla tekniikoilla sadevettä, virtsaa ja kompostia hyödyntäen. Viljelijät käyttävät okraa pääosin omiin tarpeisiinsa,
mutta sitä voidaan myös myydä paikallisella torilla.

Kuva 4. Vuoroviljelyn suun
nitelma.

Viljelypinta-alan arviointi
Kasteluveden saatavuuden, veden tarpeen, vuoroviljelyn
suunnittelun sekä mahdollisen viljelypinta-alan olemassa
olon avulla voidaan arvioida pinta-ala, joka viljelyyn voidaan
käyttää (Taulukko 7). Pilottiprojektin kohdeyhteisölle DA, johon kuului 23 henkeä, viljelyalan suuruudeksi arvioitiin 100 m2
huhtikuun satokaudelle ja 50 m2 tammikuusta alkaen. Yhteisön CE (8 henkilöä) viljelyala arvioitiin pienemmäksi: 20 m2
huhtikuusta alkaen ja 10 m2 tammikuusta alkaen.

Tulojen arviointi
Tulot arvioitiin laskelmilla, jotka perustuivat kasvisten myyntikelpoisuuteen ja satojen tuottavuuteen. Satojen suuruuteen Sahelin eteläpuolisilla alueilla vaikuttavat voimakkaasti
Taulukko 7. Arvioitu mahdollinen viljelypinta-ala pilottiyhteisöissä.

Mahdollinen viljelypinta-ala (m2)
Tomaatti
(aloitus:
huhtikuu)

Chilipaprika (aloitus:
huhtikuu)

Sipuli
(aloitus:
elokuu)

Porkkana
(aloitus:
tammikuu)

Kurkku
(aloitus:
tammikuu)

DA yhteisö

99,0

102,6

7,4

53,4

59,4

CE yhteisö

20,3

21,1

15,1

11,0

12,2

IE yhteisö

47,0

48,7

34,8

25,3

28,2
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maaperän ominaisuudet ja ilmastotekijät. Siksi arvioissa käytettiin 20 prosentin vähennystekijää. Tulot arvioitiin kokonaismyyntihintojen keskiarvojen perusteella. Arviointien perusteella tomaatti, sipuli, kesäkurpitsa ja porkkana ovat parhaita
tulonlähteitä. Tuloarvioiden ja viljelypinta-alojen perusteella
laskettiin maksimitulot tutkimuksen pilottiyhteisöille. Tulot
koostuivat tomaatin, sipulin, kesäkurpitsan ja okran myynnistä. Laskelmien mukaan yhteisö GE saisi vuodessa lisätuloja
518 euroa 23 henkilön harmaiden vesien hyötykäytön ansiosta.
GE-yhteisö koostuu kolmesta perheestä eli enimmäistulot yhtä
perhettä kohden ovat noin 170 euroa. Kaksi muuta yhteisöä, CE
ja IE, saisivat laskelmien mukaan lisätuloja 106 ja 240 euroa
vuodessa. Kompostikäymälät, virtsan keräys ja harmaat vedet
keräävät suihkutilat voivat siis tuottaa 13–27 euroa vuodessa
henkeä kohden eli 106–178 euroa perhettä kohden.
Kompostikäymäläjärjestelmän materiaalit itsessään maksavat kuitenkin 100–300 euroa (Ushijima, 2011; Ito, 2012). Siksi
Burkina Fason kaltaisissa köyhissä maissa tarvitaan taloudellista tukea sanitaatiojärjestelmien asentamiseksi. Hintojen aleneminen on alueen teknologisen kehityksen edellytys.

Loppupäätelmät
Artikkelissa esiteltiin esimerkki vuoroviljelyn suunnittelemisesta, kun kasvimaiden kasteluun ja lannoitukseen käytettiin
sanitaatiotuotteita. Tarkoituksena oli tehdä arvio kasvisten
myynnistä saatavista tuloista maaseudun perheille, kun huomioon otetaan ilmaston vaikutus ja paikallisten torien hinnat.
Tutkimus osoittaa, että sanitaatiotuotteita kastelussa hyödyntävän vuoroviljelyn ansiosta tulot perhettä (8 henkilöä)
kohden voivat kasvaa 106–178 euroa vuodessa. Tämä on vasta
ensimmäinen arvio, joka perustuu yksinkertaiseen markkinaselvitykseen, muutaman paikallisen perheen kattavaan kyselytutkimukseen, sekä laskelmiin. Se antaa kuitenkin suuntaa
teknisille laskelmille ja kompostikäymälöiden sekä harmaiden
vesien käsittelyjärjestelmien suunnittelulle. Sahelin eteläpuolisilla alueilla kasteluveden saanti sääntelee voimakkaasti
maatalouden tehokkuutta. Siksi harmaiden vesien käsittely
ja hyödyntäminen viljelymaiden kastelussa voi merkittävästi
kasvattaa kasvimaiden tehokasta pinta-alaa ja niiden tuottavuutta. Tämä myös nostaa kompostikäymälöiden arvoa.
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Kuivakäymälät urbaaneissa kriiseissä:
Tapaus Kabul, Afganistan
Julie Patinet

Perinteiden mukainen ratkaisu sanitaation hoitoon valtaosalle Ka
bulin kotitalouksista olisi vedetön käymäläjärjestelmä, jossa ulos
teet kerätään säiliöön ja jonka tyhjennyksen paikalliset maanvilje
lijät organisoivat ja hoitavat. Uloste hyödynnetään maanviljelyssä
lannoitteena. Kabulissa vuosikausia kestäneet konfliktit ovat kui
tenkin estäneet tämän järjestelmän toiminnan, sillä käymälöitä ei
ole ylläpidetty ja ne ovat menneet huonoon kuntoon. Myös maan
viljelijöiden järjestämä ulosteiden keräys kaupungista maalle on
vähentynyt, mikä on johtanut sanitaatiopalveluiden ja jätehuollon
rapistumiseen. Samalla maan sisäiset muuttoliikkeet ja entisten
pakolaisten paluumuutto ovat aiheuttaneet Kabulin väkiluvun
dramaattisen kasvun.
Tämä artikkeli tarjoaa arvion perinteisen sanitaatiojärjestel
män hyödyntämisestä sanitaatiopalveluiden uudelleen rakentami

Alkuperäisteksti: Dry
Toilets in urban crises:
the case of Kabul
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sessa konfliktien runtelemassa Kabulissa. Useissa kaupunginosissa
perinteinen ulosteiden keruu olisi yhä tänäkin päivänä toimiva ja
potentiaalinen ratkaisu ja siksi sen hyödyntäminen olisi parempi
vaihtoehto kuin sen hylkääminen. Artikkeli tarjoaa ehdotuksia hu
manitaarisen avun toimenpiteiksi ja arvioi sanitaatiojärjestelmän
toimivuutta kaavoittamattomissa kaupunginosissa (köyhät urbaa
nit slummit) ja epävirallisilla uudisasutusalueilla (pakolaisten pa
luumuuttoalueet).
Avainsanat: Kuivakäymälät, humanitaarinen apu, Kabul, maan
sisäiset pakolaiset (IDP), urbaanit alueet

Johdanto
Kabulia käytetään usein esimerkkinä käsiteltäessä ekologisia
sanitaatioratkaisuja urbaaneilla alueilla, sillä kuivasanitaatiolla ja ravinnekierrolla on kaupungissa pitkät perinteet. Tämä
artikkeli tarjoaa yleiskuvan ekologisesta sanitaatiosta tämän
päivän Kabulissa, toistuvien ja vuosikausia jatkuneiden kriisien kaupungissa. Työ arvioi ekologisen sanitaation mahdollisuuksia uudelleen rakennetuilla ja kriiseistä kärsivillä kaupunkialueilla.
URD-ryhmä (Emergency Rehabilitation Development, Hätätilasta toipumisen kehitysryhmä) on toiminut Afganistanissa
vuodesta 1998 lähtien. Tammikuusta 2005 vuoden 2008 puoliväliin organisaation paikallinen toimisto Kabulissa järjesti
useita tutkimusprojekteja, arviointeja ja koulutuksia, sekä
ohjasi humanitaarisen työn tarkkailua. URD:n tavoite Afganistanissa on vahvistaa paikallisia voimavaroja humanitaaristen
projektien hallinnassa. URD on yli vuosikymmenen ajan tutkinut, hallinnoinut ja koordinoinut kriisien jälkeistä humanitaarista toimintaa ja uudelleenrakentamista kaupungeissa, niiden
reuna-alueilla sekä pakolaisleireissä. Kaupungit ovat moniulotteisia historiallisten, teknologisten, sosiaalisten, kulttuurillisten, poliittisten ja taloudellisten järjestelmien yhdistelmiä,
mikä tekee URD:n työstä haastavaa.
Viime vuosikymmeninä monet kaupungit ja kylät Afganistanissa ovat joutuneet kohtaamaan dramaattisen väestönkasvun tuomat vaikeudet maaseuduilta tulevien valtavien muuttovirtojen seurauksena. Kaupungistuminen on globaali haaste
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ja sen syitä ovat muun muassa luonnonkatastrofit, aseistetut
konfliktit, väkivaltaisuudet ja poliittinen epävakaus. Lisäksi
ihmiset joutuvat muuttamaan maalta kaupunkeihin parantaakseen taloudellisia mahdollisuuksiaan ja peruspalveluiden
saantia sekä lisätäkseen perusturvallisuuttaan. (Haysom S. &
Pavanello S., 2011)
Kriisit ovat aiheuttaneet usein vakavia ongelmia Kabulin
sanitaatiopalveluille ja vesi-huollolle. Syynä tähän on laitosten ja laitteistojen vahingoittuminen sekä kaupungin väestömäärän kasvu, mikä johtuu pakolaisten ja maan sisäisten
pakolaisten (IDP; Internally Displaced Person) virrasta. Tilanne
Kabulissa on yhä hankala: se on aseistetun opposition kohde ja
suojapaikka useille pakolaisille. Kaupunki koostuu virallisten
asuinalueiden lisäksi epävirallisista asutuksista. Lisäksi ankara ilmasto asettaa haasteita elämälle, samoin kuin viranomaishallinnon puute.
Tämä artikkeli vastaa kysymyksiin:
• Kuinka perinteiset sanitaatiojärjestelmät ja ulosteiden keräys (tuottava sanitaatio) on hoidettu Kabulin alueella kahden viime vuosikymmenen aikana?
• Mitkä ovat perinteisen järjestelmän edut ja haasteet nykyaikana?
• Mitä strategioita ja käytäntöjä paikalliset alan toimijat ovat
harjoittaneet?
• Mikä motivoi tai estää kuivakäymälöiden käytön ja käytön
lisäämisen kaupungeissa?

IDP (Internally Displaced
Person) eli maan sisäinen
pakolainen. Tällä viitataan
ihmisiin, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja
asuinpaikkansa, yleensä
välttyäkseen väkivallalta,
aseistetuilta konflikteilta,
ihmisoikeusloukkauksilta
tai muilta katastrofeilta,
joko ihmisen tai luonnon
aiheuttamilta.

Artikkelin lähtökohtina ovat seuraavat oletukset:
• Ekologinen sanitaatio on yhä vaihtoehto Kabulissa ja sen
mahdollisuuksia on syytä tutkia lisää.
• Perinteisten ulosteen keräys- ja käsittelymenetelmien kehittäminen ja päivittäminen on kannattavaa, sillä se on kestävin ratkaisu sanitaation järjestämiseksi Kabulissa.

Menetelmät
Artikkelin kirjallisuuskatsaus keskittyy 1. urbaaneihin kriiseihin (erityisesti sotiin ja konflikteihin), 2. Kabuliin ja muutoksiin, joita kaupunki on läpikäynyt sekä 3. humanitaariseen työhön ja ekologisen sanitaation kehittämisohjelmiin Kabulissa.
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ECHO (Euroopan komission humanitaarisen avun
ja pelastuspalveluasioiden
pääosasto) hoitaa EU:n
avustustoimintaa. ECHO
perustettiin, koska vakavia
kriisitilanteita eri puolilla
maailmaa oli yhä enemmän ja EU halusi olla johtava taho humanitaarisen
avun ja pelastuspalvelun
tarjoamisessa niin EU:ssa
kuin muuallakin maailmassa. ECHO:n tärkeimmät
tehtävät ovat ihmishenkien
pelastaminen, kärsimyksen
vähentäminen ja katas
trofien uhrien koskemattomuuden ja ihmisarvon
suojeleminen.

WASH (Water, Sanitation
and Hygiene eli Vesi, Sanitaatio ja Hygienia) on
UNICEFin alainen ohjelma,
jonka tarkoituksena on parantaa puhtaan juomaveden saantia, sanitaatiomahdollisuuksia ja hygieniaa
kehitysmaissa, ja erityisesti
kehitysmaiden kouluissa.

Kuva 1. Perinteisen kuiva
käymälän ”istuinosa”, Kabul.
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EU:n humanitaarisen avun pääosaston (ECHO, DirectorateGeneral for Humanitarian Aid and Civil Protection, department of
the European Commission) arviointien puitteissa tehtiin kymmenen päivän kenttätutkimus Kabulissa tammikuussa 2012.
Tutkimus sisälsi havainnointia ja tarkkailua, muun muassa
siitä miten käymälöiden tyhjentäminen ja sanitaatio on hoidettu kaupungin kaavoittamattomilla alueilla. Lisäksi tutustuttiin
kaupungin kehittymiseen ja ihmisten arkielämään. Tutkimusta varten haastateltiin afgaanikaupunkien virkamiehiä, WASH
kansalaisjärjestöaktiiveja, käymälöiden käyttäjiä ja eri kohteiden afgaaniasukkaita.

Tulokset ja niiden tarkastelu
1. Perinteiset kuivakäymälät ja niiden ominaispiirteet
Kuivakäymälöillä on jo pitkät perinteet Afganistanissa, sekä
maaseudulla että kaupungeissa. Näissä kuivakäymälöissä
virtsa ja uloste erottuvat toisistaan jo istuinosassa (Kuva 1). Perinteisessä kuivakäymälässä on yksi säiliö ja se on valmistettu
paikallisista materiaaleista. Minkäänlaista ilmastointia järjestelmässä ei yleensä ole. (Keskustelu Azeem Barat, DACAAR,
Kabul, tammikuu 2012.)
Syitä korotettujen käymälöiden (raised latrine) rakentamiseen kuoppakäymälöiden (pit latrine) sijaan on kaksi.
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Ensinnäkin, kuoppakäymälöiden käyttö alavilla seuduilla, missä pohjaveden pinta on korkea, johtaa välittömään riskiin pohjavesien saastumisesta. Lisäksi mäkisillä ja vuoristoisilla alueilla kuoppien kaivaminen ei kovan peruskallion vuoksi ole
edes mahdollista. Sunnit käyttävät maata pyyhkimismateriaalina vessassa käynnin jälkeen. Shiiat sen sijaan käyttävät vettä
alapään pesuun. Tämä vesi kuljettaa osan ulosteesta kaduille
lammikoiksi, jotka hiljalleen imeytyvät maahan. Kallioalueilla tämä käytäntö on ongelmallinen, sillä vesi ei pääse imeytymään maahan.
Perinteinen afgaanikuivakäymälä, jossa on vain yksi säiliö,
pitää tyhjentää joka kuukausi tai joka toinen kuukausi. Riskinä on, että säiliö täyttyy ennen tyhjennystä ja ulostetta valuu
säiliön reunojen yli kadulle.
Ennen Afganistanin sotaa (1979–1989) perinteiset yksisäiliöiset käymälät tyhjennettiin ilmaiseksi Kabulin alueella.
Maanviljelijät järjestivät tyhjennyksen ja käyttivät käsiteltyä
ulostetta lannoitteena. Entisaikoihin ympäröivien alueiden
maanviljelijät palkkasivat työntekijöitä tyhjentämään kaupunkien käymälät ja kuljettamaan ulosteen maatiloille kompostointia varten. Tämä järjestely perustui yleishyödylliseen
ilmaiseen palveluun, josta jokainen osapuoli hyötyi: maanviljelijät saivat halpaa ja hyvää lannoitetta, kaupunkilaiset ilmaisen
käymälöiden tyhjennyksen. Lisäksi se tarjosi työtä käymälöiden tyhjentäjille ja ulosteen kuljettajille.
Ennen vanhaan ulosteen kuljetus Kabulissa onnistui aasien
ja kärryjen avulla, mutta nykyään, kun kaupunki on kasvanut
väkimäärältään ja laajentunut pinta-alaltaan, tyhjennyspalvelun tarjoaminen koko kaupungille on käynyt mahdottomaksi.
Lisäksi kemiallisten lannoitteiden yleistyminen ja saatavuuden helpottuminen, kuivuudet vuosina 1998–2003 ja 2006 sekä
vähentynyt viljelymaan tarve johtivat orgaanisen lannoitteen,
eli kompostoidun ulosteen, kysynnän pienenemiseen. Mohammed Afzal Safi (1998) havaitsi ongelmien alkamisen jo vuonna
1998.
Viimeaikoina keräysjärjestelmä on lopetettu useissa Kabulin kaupunginosissa. Syitä tähän ovat olleet 1. väestönkasvu, mikä on johtanut viljelypinta-alan vähenemiseen, ja käymälöiden määrän ja niiden tyhjennystarpeen lisääntymiseen
sekä 2. useat kuivuudet Kabulin alueella vuodesta 1999 lähtien,
mikä on saanut monet maanviljelijät jättämään viljelyksensä,

Sunnalaisuus on islamin
suurin suuntaus, joka
kattaa yli 90 prosenttia
maailman yli miljardista
muslimista. Sunnalaiset
eli sunnimuslimit seuraavat Koraania ja profeetta
Muhammadin tapoja.

Shiialaisuus on islamin
toiseksi suurin suuntaus
sunnalaisuuden jälkeen.
Shiialaiset seuraavat
profeetta Muhammadia
ja hänen serkustaan ja
vävystään Alista alkaneen
imaamisuvun opetuksia.
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mikä on vähentänyt lannoitteen tarvetta (Action Contre la
Faim, 2005).
Keräys- ja kuljetusjärjestelmän alettua vähitellen romahtaa,
Kabulin käymälöitä ei enää tyhjennetty säännöllisesti. Ulostesäiliöiden tyhjennyksen tilaaminen alkoi käydä kalliiksi kotitalouksille, jotka alkoivatkin luopua siitä ja tyhjentää ulostetta
kaduille. Tämä johti vakaviin terveysongelmiin kaupungissa.
Kahden säiliön (kompostoivat) käymälät ovat sopivampia
ja turvallisempia yksisäiliöisiin verrattuna, mutta ne eivät
ole yleisiä Afganistanissa. Kaupungeissa niille ei edes olisi tilaa, sillä ne tarvitsevat yleensä vähintään 9 m2 pinta-alan. Oikein käytettynä myös yksisäiliöiset kuivakäymälät voivat olla
hyvä ja turvallinen ratkaisu, sillä kun tuore (ja mahdollisesti
taudinaiheuttajamikrobeja sisältävä) uloste ohjautuu hitaasti
kohti käymälän tyhjennysaukkoa, kompostoitumisprosessi on
käynnistynyt tai jopa päättynyt säiliössä ennen kuin se tyhjennetään.
Kuivakäymälöiden käyttöä on vähentänyt myös ihmisten
muuttuneet tavat. Esimerkiksi entiset pakolaiset, jotka ovat
tottuneet käyttämään vesivessoja pakomaassaan (muun muassa Iranissa) eivät enää halua käyttää kuivakäymälöitä. Lisäksi
toimijoiden riittämätön yhteistyö ja selkeiden virallisten ohjeiden puuttuminen, ovat vaikeuttaneet jo entisestään hankalaa
tilannetta.
Yksi merkittävä ongelma Kabulissa on pohjavesien saastuminen. Yhdysvaltojen Geologian tutkimuslaitos (US Geological
Survey) selvitti, että jopa 70 % Kabulin kaivoista on saastunut
ulosteperäisillä bakteereilla. Saastunut juomavesi on suurin
syy lapsikuolleisuuteen Kabulin alueella, missä yksi neljästä
lapsesta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä (Tilley ym.,
2008).

2. Konfliktien ja väestön muuttoliikkeiden vaikutukset
Kabulin perinteiseen sanitaatiojärjestelmään
Kabulin, kuten muidenkin Afganistanin kaupunkien, väkiluku
on kasvanut dramaattisesti kotiutuvien pakolaisten ja maalta
kaupunkeihin muuttavan väestön vuoksi. Epävirallisten asuinalueiden lisääntyminen on myös merkittävä haaste Kabulissa.
Kabulin väestö on kasvanut vuoden 2001 jälkeen 1,5 miljoonasta noin 5 miljoonaan (2012). Kuten edellä mainittiin,
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Yli 25 vuoden ajan konfliktit ja poliittinen
epävakaus Afganistanissa ovat aiheuttaneet laajamittaista pakkomuuttoliikettä
niin Afganistanin sisällä kuin sieltä pois.
Aseistetut konfliktit ja Neuvostoliiton maahan tunkeutuminen 1979 ovat
johtaneet nykyajan suurimpiin kansanliikkeisiin. Konfliktien kriittisimpänä aikana,
1990-luvun alussa, arviolta 7,5 miljoonaa
ihmistä joutui muuttamaan: 3,2 miljoonaa
rekisteröitiin pakolaisina Pakistanissa ja
2,35 miljoonaa Iranissa. Lisäksi 2 miljoona
ihmistä muutti Afganistanin rajojen sisällä.
Neuvostoliiton vetäydyttyä vuonna 1989
alkoi pakolaisten kotiuttaminen, mikä
johti ensimmäiseen 1,5 miljoonan pakolaisen paluumuuttoaaltoon. Sisällissota

Afganistanissa Mujahideen-ryhmittymän
sisällä (1992–1994), sen jälkeinen Talebanien nousu sekä kolmen vuoden kuivuudet,
johtivat toiseen suureen muuttoaaltoon,
niin maan sisällä kuin naapurivaltioihinkin.
Taleban-hallituksen romahdus joulukuussa 2001 ja uuden hallituksen nimeäminen
käynnistivät toimia naapurimaissa. Samaan aikaan konfliktit hallituksen ja kapinallisten välillä jatkuivat ja johtivat uusiin
maan sisäisiin muuttoliikkeisiin eripuolilla
Afganistania.
YK:n pakolaisviraston mukaan 5 miljoonaa afgaanipakolaista on palannut
kotimaahansa vuoden 2002 jälkeen, mikä
on kasvattanut Afganistanin asukaslukua
noin 20 %. (UNHCR; World Bank, 2011)

maanviljelijät Kabulin reunamilla jättivät tilansa sodan, kuivuuksien ja kaupungistumisen seurauksena, mikä johti käymälöiden tyhjennysjärjestelmän romahdukseen.
Kabulin kaupunki voidaan rakenteellisesti jakaa kolmeen
ryhmään: kaavoitettu vanhan kaupungin alue, kaavoittamattomat kaupunginosat sekä epäviralliset asuinalueet. (Groupe
URD, 2012 & Boyer, 2010.)
Kaupungin ”laillinen” keskusta leviää tasaisen ylätasangon reunojen yli ja rajoittuu kaavoitetun vanhan kaupungin
rajoille. Viemäröintiä ja jätevesijärjestelmää ei käytännössä ole,
mutta vesivessat ja saostuskaivot ovat korvanneet perinteiset
kuivakäymälät useimmissa kotitalouksissa. Viranomaisten
tehtävä järjestää kaupungin asukkaille kunnolliset sanitaatiopalvelut on muodostunut mahdottomaksi, niin taloudellisesti
kuin teknisestikin, johtuen väestönkasvusta ja riittämättömistä resursseista jäteveden puhdistukseen (kunnollisia lietteenkäsittelylaitteistoja ei ole). Tämä on johtanut typpiyhdisteiden
määrän lisääntymiseen pohjavesissä sekä taudinaiheuttajamikrobien leviämiseen.
Jotkut kaupungin hallinnollisen alueen ulkopuolella olevat
kaavoittamattomat kaupunginosat ovat virallistamisprosessin
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Kuva 2. Kabulin kaavoit
tamattomat asuinalueet
levittäytyvät kaupunkia
ympäröiville vuorenrinteille.
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alla (uusi kaavoitussuunnitelma). Jopa 80 % Kabulin asutetuista alueista ei kuulu virallisen hallinnon piiriin. Vaikka tilanne on pikkuhiljaa parantunut, useilta näiltä alueilta puuttuu
kokonaan salaojaverkostot, jätteiden keräys, kunnolliset tiet,
vesi- ja sanitaatiopalvelut sekä puhdas juomavesi. Näitä kaavoittamattomia alueita on paikoin asutettu jopa 30 vuotta, ja ne
sijaitsevat vuorenrinteillä, jonne kaupunki pikkuhiljaa levittäytyy (Kuva 2). Monilla näiden asuinalueiden kiinteistöillä on
kuivakäymälät. Ulosteen hävittäminen on kuitenkin ongelmallista, sillä se tulisi kuljettaa kaupunkiin. Siksi asukkaat usein
tyhjentävät käymälöiden ulostesäiliöt vain kerran vuodessa,
hautaamalla ulosteet maan alle. Tämä aiheuttaa välittömän
kontaktivaaran sekä riskejä terveydelle ja hygienialle.
Kolmas ja hälyttävin asumismuoto Kabulissa ovat epäviralliset asuinalueet: laittomasti vallatut maatilkut tai hylätyt
asumukset (Kuva 3). Kansainväliset organisaatiot viittaavat
näihin asumuksiin termillä Kabul Informal Settlements, KIS,
mutta paikalliset viranomaiset ylenkatsovat ja laiminlyövät
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tämän määritelmän käyttöä. KIS-asutuksia löytyy kuitenkin
joka puolelta Kabulia, niin keskustasta (tasanko) kuin kaupungin laitamiltakin (vuorenrinteet). Ilmiö on kaupungistumisen,
kuivuuksien, konfliktien ja rapistuvan taloudellisen tilanteen
sekä pakolaisten paluumuuton seurausta. Ilmiönä KIS määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2002 ja se on kasvanut
nopeasti. Lokakuussa 2011 YK:n pakolaisvirasto määritti KISalueiden määräksi 40. Näillä alueilla asui arvioiden mukaan
18 000 asukasta. Huono hygienia, esimerkiksi riittämätön sanitaatio ja olematon jätteiden käsittely sekä karjalannan ja muovin käyttö polttoaineena talviaikaan, ovat aiheuttaneet huolta
muun muassa epidemioiden leviämisestä.

Kuva 3. Kuvan etualalla
hökkeliasutusta, joka luo
kitellaan Kabulin epäviral
liseksi asuinalueeksi, KIS
(Kabul Informal Settle
ments).

3. Perinteiset kuivakäymälät ja humanitaarinen apu Kabulissa
Ennen vuotta 2001 useat eri toimija (muun muassa Punainen
Risti) ovat tehneet työtä vanhojen kuivakäymälöiden kunnostamiseksi ja parantaneet käymäläjätteiden keräysjärjestelmää.

115

Julie Patinet

Humanitaarisen toiminnan tarkoituksena
on edistää perinteisiä käytäntöjä

ACF, Action contre la Faim
(toiminta nälkää vastaan)
on kansainvälinen verkosto,
joka tukee nälänhädän ehkäisemisen lisäksi paikallista
väestöä humanitaarisissa
kriiseissä tutkimuksen ja
teknisen kehityksen ohella.

Vuosina 1996–2003 kansainvälinen Punainen Risti toteutti
laajan sanitaatio-ohjelman, jonka tarkoituksena oli järjestää
riittävät sanitaatiopalvelut Kabulissa ja siten vähentää veden
kautta leviävien sairauksien määrää. Tarkoituksena oli kunnostaa kotitalouksien vanhoja käymälöitä, rakentaa niitä lisää
ja tehostaa keräysjärjestelmää.
Kummassakaan näistä tapauksista (Punaisen Ristin ohjelma ja ACF) ulosteen keräys ja laajat kompostointiprojektit
eivät ole enää toiminnassa, mikä johtuu nopeasta väkiluvun
kasvusta viime vuosikymmenten aikana sekä viljelysalueiden,
joille orgaanista lannoitetta tarvittiin ja käytettiin, joutumisesta asutuksen alle. Toinen tekijä on asian huono koordinointi
kaupungin ja viranomaisten taholta. Kaikki organisaatiot, jotka osallistuivat vesi- ja sanitaatiopalveluiden järjestämiseen
Kabulissa, joutuivat kamppailemaan rajoitetun kapasiteetin
tuomien haasteiden kanssa.

Kansainvälisen Punaisen Ristin sanitaatio-ohjelma
Ohjelmaan kuului yhteensä 48 000 käymälää kahdeksassa Kabulin kaupunginosassa. Perinteistä mallia parannettiin
suurentamalla ulostesäiliöitä maan alle
tilavuuden lisäämiseksi. Eroteltua virtsaa
alettiin johtaa saostuskaivoihin, jotta ulostesäiliön sisältö pysyisi mahdollisimman
kuivana. Säiliöihin rakennettiin ilmastointiputket hajujen ja kärpästen poistamiseksi. Tyhjentämiseen käytettävä luukku
voitiin rakentaa tiiviiksi, kun sen ei enää
tarvinnut toimia ilmanvaihtoreittinä.
Yksi ohjelman ensimmäisistä toimista
oli rohkaista maanviljelijöitä tukien avulla
aloittamaan käymäläjätteen keräys uudelleen. Levottomuuksien loputtua maanviljelijät alkoivatkin palata tiluksilleen ja käymäläjätteiden keruu alkoi elpyä hiljalleen
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ilman tukiakin. Vuorenrinteille rakennettiin Punaisen Ristin avustuksella isoja säiliöitä, joihin asukkaat voivat tyhjentää käymäläjätteensä. Maaviljelijät voivat järjestää
tyhjennyksen näistä säiliöistä, esimerkiksi
käyttäen aasien vetämiä kärryjä. Vuonna 2003 kehitteillä oli alueellinen tyhjennysmalli, jonka avulla kaupungin alueet
jaettiin eri kerääjille. Tarkoituksena oli,
että takaamalla maanviljelijöille jatkuvat
tulot käymäläjätteen keräyksestä voitaisiin myös taata käymälöiden säännöllinen
tyhjennys. Kansainvälisen Punaisen Ristin
sanitaatio-ohjelma on tehnyt suunnitelmia ulosteen käsittelyjärjestelmälle ja käytännöille, jotta taudinlevittäjämikrobien
leviäminen saataisiin minimoitua. (Reed R. ja
Khan N., 2003)
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Edellä mainitut tapaukset osoittavat, ettei ulosteen keräys
orgaaniseksi lannoitteeksi ole toteuttamiskelpoinen ratkaisu
ison kaupungin keskustassa.

Humanitaaristen organisaatioiden nykypäivän toiminta
epävirallisten asuinalueiden ”kroonisessa hätätilassa”
Kansalaisjärjestöt ovat rakentaneet Kabulin epävirallisille
asuinalueille kuoppakäymälöitä hätäratkaisuna. Kuoppa
käymälöiden malli perustui Afganistanin Maaseudun kehittämisministeriön suunnitelmaan, joka oli väestölle uusi. Huono
hygienia yhdistettynä rajattuun pieneen alueeseen ja virallis-

ACF:n Komposti-projekti 2001–2003, Alue 7
ACF:n suunnittelema paranneltu kuivakäymälämalli sisälsi:
–– kivestä muuratun säiliön tiiviillä betonipohjalla, mikä suojelee pohjavesiä; ja
matalan suodatuskaivon, jonka kautta
nesteet voivat suodattua maahan
–– metallisen oven, jonka kautta säiliö
voidaan tyhjentää kadun puolelta
–– vahvistetun betonisen käymälälaatan,
minkä muoto mahdollistaa virtsan ja
ulosteen sekä pesuvesien erottelun
–– ilmastointiputken hyttysverkolla
–– puutukeista, mudasta ja oljista rakennetun katon.
Käymälät sijoitettiin kaduille, talojen seinien vierustoille. Käymälän säiliö ja sen tyhjennysluukku suunnattiin kadulle niin, että
se voidaan tyhjentää helposti ulkopuolelta.
ACF:n kokemuksien perusteella säiliö on
tyhjennettävä 45 päivän välein.
Paikallisten avulla ACF kunnosti yhteensä yli 2 350 käymälää Kabulissa vuoden
2003 loppuun mennessä.
ACF keskittyi myös ulosteen keräyksen
ja myöhemmän kompostoinnin tehos-

tamiseen. Yhteistyötä ACF:n tukeman
paikallisen naapurustokomitean ja maanviljelijöiden kanssa vakiinnutettiin. Naapurustokomitean vastuita ovat:
–– käymälöiden tyhjennyksen ja kuljetuksen järjestäminen
–– kompostointimateriaalien (sahanpuru,
oljet) hankinta ja toimittaminen
–– ulosteen kompostointi
–– kompostin säilyttäminen ja pakkaaminen myyntiä varten
–– kompostin myyminen maanviljelijöille
Maanviljelijät olivat vastuussa kompostituotteen prosessoinnista, eli muun muassa sen sekoittamisesta kuivikemateriaalin
kanssa sekä kompostin kääntämisestä ja
sekoittamisesta. ACF tarjosi teknistä apua,
kuten maanviljelijöiden koulutusta, apua
kompostointimenetelmän valinnassa ja
kompostointikasojen lämpötilan tarkkailussa sekä edisti kompostin myyntiä.
(Action contre la Faim, 2005 &
keskustelu Brequeville B., 2012)
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Kaupunkeihin muuttaneet maan sisäiset
pakolaiset (IDP) joutuvat asumaan erittäin
huonoissa olosuhteissa, kuten teltoissa, väliaikaisissa suojissa tai hökkeleissä. Tilanne
on huonompi kuin köyhillä kaupunkilaisilla. Turvallisuuden ja omaisuuden turvan
puute rajoittaa elämää näillä epävirallisilla
asuinalueilla (informal settlemens). Pakolaiset ovat jatkuvan karkotusuhan alla, sillä
heillä ei ole virallisia todistuksia omaisuudestaan. Epäviralliset asuinalueet ovat
kehittyneet huonon maankäytön ja laittoman asuntokaupan seurauksena. Puut-

teellisessa suunnittelussa ei ole huomioitu
kaupungistumisen kehitystä ja kasvua.
Olisi tärkeää kehittää kestäviä ratkaisuja epävirallisten asutusten pakolaisille, pelkät humanitaariset väliintulot eivät riitä.
On myös tärkeää huomioida, että riippumatta konfliktien jatkumisesta tai loppumisesta, lähes kaikki pakolaiset suunnittelevat jäävänsä pysyvästi kaupunkiin, ja
tarvitsevat siksi apua selvitäkseen kaupunkiin asettumisen haasteista. (UNHCR; World
Bank, 2011)

ten omistuspapereiden puutteeseen (karkotusuhka) oikeuttaa
lyhyen aikavälin ratkaisut. Yhteisöprojektien aloittaminen tällaisilla epävakailla alueilla on vaikeaa.
Joissain Kabulin epävirallisilla asuinalueilla asukkaat ha
luavat sanitaatiojärjestelmäkseen virtsan erottelevan käymälän, sillä he ovat tottuneet niihin. Lisäksi etuna on se, että
säiliöiden täyttyminen vie pidemmän aikaa, eivätkä hajut ja
kärpäset aiheuta ongelmaa.
Joissain epävirallisilla asuinalueilla ihmiset taas pitävät
enemmän kuoppakäymälöistä, joissa virtsa ei erotu, sillä muuten se valuisi hallitsemattomasti kaduille tai naapureiden pihoille. Kuoppakäymälöitä pidetään muutenkin sopivampana
vaihtoehtona, sillä laittomilla asuinalueilla ei ole viljelymaata, johon orgaanista lannoitetta voitaisiin käyttää. Sen sijaan
joillain laittomilla asuinalueilla ihmiset rakentavat erottelevia
kuivakäymälöitä huolimatta rajoitetusta tilasta. Säiliöiden tyhjennys ei ole turvallista tuoreen ulosteen käsittelyn aiheuttaman terveysriskin vuoksi.
Kabulissa on päätetty toteuttaa yhteisövetoinen (CLTS) sanitaatiostrategia, useiden eri organisaatioiden sanitaatiostrategioiden tuloksien pohjalta. Tätä strategiaa aletaan toteuttaa
lähiaikoina, vaikkakin monet toimijat ovat vielä skeptisiä sen
suhteen.
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Taulukko 1. Kuivakäymälöiden ja kuoppakäymälöiden edut ja haitat KIS-alueilla

Edut KIS-alueilla

Haitat KIS-alueilla

Kuivakäymälä

–– Kestävämpi järjestelmä, jos säi
liön tyhjennys on mahdollista.
–– Perinteinen järjestelmä: sanitaatio hoidettiin ennenkin erottelevilla käymälöillä.

–– Vaatii tilaa ulosteen hävittämiseen.
–– Ulostetta joudutaan käsittelemään tuoreena, mikä on terveys
riski.

Kuoppakäymälä

–– Ei riskiä taudinaiheuttajien
leviämiseen, johtuen Kabulin
savisesta maaperästä.

–– Uusi kuoppa täytyy kaivaa vanhan täytyttyä, tämä vaatii paljon
maapinta-alaa
–– Savinen maaperä ei pidätä fosforia ja nitraatteja, jotka saattavat kulkeutua pohjavesiin ja
saastuttaa ne.

Loppupäätelmät ja suositukset
Afganistanin tulevaisuus näyttää epävarmalta, eikä tilannetta
maassa voida vielä luokitella vakaaksi. Vastuu turvallisuusasioista siirtyy kansainvälisiltä joukoilta takaisin maan hallitukselle, ja kansallisia voimavaroja tullaan tarvitsemaan lisää.
Siksi seuraavat vuodet tulevat oleman haasteellisia ja kriittinen ajanjakso koko maalle. Luultavasti Kabulin epäviralliset
asuinalueet kasvavat ja epävakaisuus niissä jatkuu.
Perinteisiä kuivakäymälöitä ja ulosteen keräys- ja kuljetusjärjestelmiä ei pitäisi hylätä, ainakaan ydinkeskustan ulkopuolisilla alueilla. Vedettävät vessat ja jätevesien käsittely saattavat
olla paras vaihtoehto aivan kaupungin keskustassa, kaavoitetulla alueella, missä kaksisäiliöisten kuivakäymälöiden rakentamiseen ei ole tilaa. Sen sijaan kaupungin reuna-alueilla virtsan erottelevat kuivakäymälät ovat parempi vaihtoehto, vaikka
nämä alueet tultaisiinkin joskus kaavoittamaan ja ne voitaisiin
liittää viemäriverkostoon. Vuorenrinteillä kivinen maaperä tekisi viemäröinnin rakentamisen erittäin hankalaksi ja kalliiksi. Yksisäiliöisten käymälöiden tyhjennys on terveysriski, sillä
ulostetta joudutaan käsittelemään tuoreena. Lisäksi säiliöiden
tyhjennys vuorenrinteillä tulisi kalliiksi. Siksi kaksisäiliöset
kuivakäymälät (double vault), joissa on mahdollisuus ulosteen
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hygienisoivaan kompostointiin ennen tyhjennystä, ovat parempi ratkaisu. Useimmilla Kabulin reuna-alueiden vuorenrinteiden asuinalueilla olisi vielä tilaa rakentaa kaksisäiliöisiä
kuivakäymälöitä, jotka tarvitsevat 9m2 tilan ja missä rakennusmateriaalina käytettävä kivi on käytännössä ilmaista.
Sanitaatiopalvelut Kabulissa ovat olleet kriisissä usean vuosikymmenen ajan. Vaikka parannuksia on tehty, sanitaatio on
yhä riittämätöntä, etenkin kun otetaan huomioon kaupungin
kohtaamien kriisien laajuus, esimerkkeinä väestön maan sisäisen muutto, kaupungistuminen ja epävirallisten asuinalueet.
Odotettavissa on vakavia terveys- ja ympäristöongelmia, ellei
tilanteeseen puututa mahdollisimman pian.
Niille kaupungin alueille, joissa perinteinen ulosteiden
keräys ei ole varteenotettava ratkaisu, tulisi kehittää vaihtoehtoisia menetelmiä. Esimerkiksi mahdollisuutta systemaattisempaan keräysjärjestelmään tulisi tutkia lisää, mikä oli ACF:n
ehdotus jo vuonna 2004 (Grinell E. & Troc., 2004) ja on yhä
edelleen pätevä.
Tukemalla käymälöiden tyhjennys- ja kuljetusjärjestelmää
voitaisiin helpottaa ”ulostekriisiä” ainakin Kabulin reunaalueilla. Alueilla, joissa tyhjennys ja kuljetus on hankalaa, esimerkiksi vuorenrinteillä, ei voida luoda pysyvää järjestelmää.
Ihmisten tietämättömyys ulosteen hävittämisen riskeistä on
otettava huomioon. Siksi kuoppa- tai kompostikäymälät ovat
usein yksisäiliöisiä kuivakäymälöitä parempi vaihtoehto.
Eri puolille Kabulia tarvitaan kipeästi perusteellisia soveltuvuusanalyysejä eri sanitaatioratkaisuista. Olisi tärkeää,
että kaikki asianosaiset sidosryhmät, kuten hallituksen osastot, organisaatiot ja yhteisöjen edustajat ovat mukana näissä
hankkeissa. Yhteistyön kehittäminen sidosryhmien välillä on
tärkeää ja sen tulisi olla ensisijainen tavoite, samoin kuin projektien hyväksyminen kehityssuunnitelmiin (Nasrulah S, ACF
- WASH – PM, Kabul).
Yhteistyö Afganistanin viranomaisten, erityisesti Maatalousministeriön kanssa on ensisijainen tavoite ja keino ekologisen sanitaation suunnittelun parantamiseksi. Afgaaniviranomaisten pitäisi olla vastuussa sanitaatiopalveluiden ja
jätehuollon järjestämisestä.
Epävirallisten asuinalueiden (KIS) tapaus on monimutkainen ja tarvitsee humanitaarista työtä, kehitystoimia
ja uudelleenajattelua. Olisi luotava uusi, pitkän aikavälin
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kehitystavoitteet rajaava strategia, joka muun muassa määrittelee humanitaariset toimet koskien nopeaa kaupungistumista
ja muuttovirtoja. (Charles A. Setchell & C. N. Luther, USAID/
OFDA, 2009.)
Viranomaisten kaupunkisuunnittelun on oltava kaukonäköistä, kestävää ja tapauskohtaista. Periaatteessa kestävät
ratkaisut tarkoittaisivat uudelleensijoittamista ja vaihtoehtoja
kaupungin ja epävirallisten asunalueiden huimalle kasvulle.
WASH (vesi, sanitaatio ja hygienia) -toimenpiteet Kabulin epävirallisilla asuinalueilla (KIS) ovat koulutusta, hygieniatiedon
lisäämistä ja voimavarojen rakentamista, sekä tietysti vesi- ja
sanitaatiopalveluiden käytön mahdollistamista. Tämän täytyy
kuitenkin olla kestävä ja pitkällä aikavälillä toimiva ratkaisu.
Lisää selvityksiä tarvitaan, koskien muun muassa lahjoittajien kantaa ekologista sanitaatiota kohtaan. Rahoittajat suosivat usein vesiprojekteja, eivätkä tunnu ymmärtävän ekologisen sanitaation tarpeellisuutta.
On tärkeää tutkia tarkemmin ecosan-aloitteita hätätilanteissa ja uudisrakentamisessa. Sanitaatiosektorilla on tapahtunut kehitystä sodan ja luonnonkatastrofien runtelemien
kaupunkien osalta ja useat työryhmät käsittelevät asiaa parhaillaan. Asian suhteen tarvitaan kuitenkin paljon lisätutkimusta ja kehitystyötä, jotta kriisialueiden ihmisille saataisiin
aikaan kestäviä ratkaisuja.
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Sopeutuminen ilmastonmuutokseen
paikallisella tasolla – virtsan
erottelevat kuivakäymälät (UDDT):
kokemuksia läntisestä Nepalista
Guneshwar Mahato

Tämä artikkeli esittelee kirjoittajien ideoita ja kokemuksia virt
san erottelevista kuivakäymälöistä (Urine Diverting Dehydration
Toilets, UDDT) ja niiden käytön edistämisestä. Toimenpiteet ovat
osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ja siihen sopeutumis
ta paikallisella tasolla Nepalin länsiosissa. Kuivakäymälät ovat
keino veden ja energian säästämiseen, ravinteiden kierrätykseen
sekä ympäristönsuojeluun, erityisesti vesivarojen suojeluun. Kui
vakäymälöiden määrän ja käytön lisääminen on tarjonnut kes
täviä ratkaisuja paikallisella tasolla vesistöjen suojelemiseksi ja
WASH-ohjelman (Water, Sanitation and Hygiene; Vesi, sanitaatio
ja hygienia) soveltamiseksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Alkuperäisteksti: Climate
change adaption at local
level by implementing
urine diverting dry
toilets: Experiences
from western Nepal
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Kuivakäymälöitä otettiin käyttöön Nepalissa jo kymmenen vuotta
sitten Siddipurin kylässä Kathmandussa. Nykyään kuivasanitaa
tiohankkeissa on mukana satoja vastaavia kyliä. Suomen valtio on
tukenut RWSSP-WN-projektia (Rural Water Supply and Sanitation
Project in Western Nepal, Läntisen Nepalin syrjäseutujen vedenja
kelu ja sanitaatioprojekti) lisäämään erottelevien kuivakäymälöi
den käyttöä yhdeksällä alueella läntisessä Nepalissa, paikallisen
hajautetun hallintojärjestelmän kautta. Tämä artikkeli esittelee
neljä onnistunutta kuivakäymäläprojektia, jotka ovat osaltaan
vaikuttaneet myönteisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.
Kolme Kapilvastun kylän maanviljelijää käyttää käsiteltyä virt
saa ja ulostetta lannoitteena viljelymaillaan. Tämä on kasvattanut
heidän tulojaan, sillä myytävän sadon määrä on kasvanut. Lisäksi
kaivot ja pohjavesi on suojeltu saastumiselta.
Avainsanat: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, YK:n vuosituhat
tavoitteet, virtsan erotteleva kuivakäymälä (UDDT), WASH

Johdanto

Terai on alanko Nepalin
eteläosan ja Intian pohjoisosan välimaastossa. Alue sijaitsee Himalajan vuoriston
aluskukkuloilla ja tyypiltään se on soista ruohikkoa,
savannia ja metsää.
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Nepalissa 80 prosentilla väestöstä on mahdollisuus saada puhdasta juomavettä ja 43 % väestöstä kuuluu toimivan sanitaation piiriin (NMIP, 2010). Jäljelle jäävä osuus väestöstä, usein
syrjäseutujen kuten ylänköjen ja tasankojen asukkaat, joutuu
kärsimään vaihtelevasta vedensaannista (veden määrän ja
laadun vaihtelut) sekä puutteellisesta sanitaatiosta. Toisaalta
myöskään ihmiset, joilla on mahdollisuus saada puhdasta juomavettä ja kehittyneitä sanitaatiopalveluita, eivät säästy ilmastonmuutoksen mukanaan tuomilta ongelmilta. Teraissa, joka
on Nepalin ”low land” (eli alanko) -alueella, noin 90 % väestöstä on riippuvainen pohjavedestä, jota otetaan juomavedeksi yli
miljoonasta kaivosta.
Veden arseenipitoisuuksien määrittämiseksi tutkittiin
1 120 912 vesinäytettä 20 vesipisteestä Terain alueella Nepalissa. Näytteistä 63 892 (5,7 %) kappaletta ylitti WHO:n (Maailman terveysjärjestö) arseenipitoisuuden raja-arvon 10 ppb
(parts per million, osaa miljoonasta). Näistä 20 176 (1,8 %) näytettä ylitti lisäksi 50 ppb:n arvon, mikä on Nepalissa asetettu
raja-arvo. Näin ollen 1,1 miljoonaa nepalilaista juo vettä, jonka
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arseenipitoisuus ylittää WHO:n suositukset ja 260 000 juo vettä,
jonka arseenipitoisuus ylittää Nepalin omat standardit.
Nepal on yksi maapallon haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Syinä tähän ovat muun muassa
maan ainutlaatuiset geologiset olosuhteet, luonnon ja ilmaston
monimuotoisuus sekä niiden matala sopeutumiskyky. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset pinta- ja pohjavesien
määrässä ja laadussa ovat uhka niin veden saannille kuin ruoan tuotannollekkin. Veden laadun ja määrän muutosten seuraukset voivat olla vakavia, esimerkkeinä metsien tuhoutuminen
etenkin jokien yläjuoksuilla, lisääntyvät tulvat ja maanvyörymät sekä riittämätön pohjavesivarastojen elpyminen.

Ilmastonmuutos Nepalin WASH-sektorilla
Ilmastonmuutoksen seuraukset voivat olla hyvinkin rajuja vähiten kehittyneissä, köyhissä vuoristoisissa sisämaavaltioissa,
kuten Nepalissa. Nepalin WASH-ohjelmaan on kuulunut vasta
vähän järjestelmällistä ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointia, mutta on selvää, että vaikutukset vedensaantiin, sanitaatioon ja hygieniaan vaihtelevat alueittain, riippuen niin
maantieteellisistä olosuhteista kuin fasiliteettien haavoittuvuudestakin. Jotta ilmastonmuutoksen vaikutukset voitaisiin
minimoida niin maan eteläosien tasangoilla, Siwalikin vuorilla, keskimaan ylängöillä ja pohjoisen korkeilla Himalajan
vuoristoalueilla, on ollut tärkeää kehittää sopivia käytäntöjä ja
toimenpiteitä näille Nepalin eri alueille. Huomioon on lisäksi
otettava alueiden asukkaat, heidän toimeentulomuotonsa sekä
luonnon erilaiset ekosysteemit.
Nepal tuottaa vain 0,025 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta on erittäin herkkä ilmastonmuutoksen
vaikutuksille. Vuoden keskilämpötila on noussut 0,06 °C, ja
äärimmäiset sääilmiöt, kuten rankkasateet ja kuivuudet, ovat
lisääntyneet aiheuttaen maanvyörymiä, eroosiota, tulvia ja
pulaa puhtaasta juomavedestä. Nämä seuraukset ovat vaikuttaneet myös WASH-ohjelmaan. Suurimmiksi uhkakuviksi on
raportoitu pinta- ja pohjavesien loppuminen sekä veden saastuminen johtuen tulvista, maanvyörymistä, avoimeen maastoon ulostamisesta ja eroosiosta (Nepal Climate Change Policy
2011; NAPA, 2010 ja LAPA, 2011).

Siwalikin vuoristo on Himalajan eteläisin ja geologisesti nuorin vuoristojono.
Se kulkee itä-länsi suunnassa ja on noin 2 400 km pitkä. Vuoriston keskikorkeus
on 1 500–2 000 metriä.

125

Guneshwar Mahato

WASH-ohjelma ilmastonmuutokseen sopeutumisesta sisältää
kahdeksan pääkohtaa:
• vesivarojen hallinta, sanitaatio ja hygieniakäytännöt
(WASH-suunnittelu, sekä avoimeen maastoon ulostamisen
lopettaminen)
• vesivarojen suojelu
• veden moninaiskäytön edistäminen (Water’s Multiple Use
System, MUS)
• ekologisen sanitaation edistäminen
• sadeveden keräämisen ja hyödyntämisen lisääminen
• kehittyneiden liesien lisääminen (eli biokaasun käyttö ja
polttopuun säästäminen)
• aurinko- ja tuulienergian hyödyntäminen veden nostossa
• kaivojen ja käsipumppujen kunnostaminen.
Parannetut WASH-palvelut ja sopivat teknologiat ovat avaintekijöitä tehokkaassa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

RWSSP-WN:n tuki ekologisen sanitaation kehittämiselle
ja ilmastonmuutokseen sopeutumiselle
Läntisen Nepalin syrjäseutujen vedenjakelu ja sanitaatio -projekti (RWSSP-WN) on rahoitettu Nepalin ja Suomen valtioiden yhteistyönä. Toiminta sijoittuu 54 kylänkehityskomitean
(Village Development Committees, VDC) alueelle. Lisäksi mukana
on yhdeksän muuta lännen ja keski-lännen kehitysaluetta,
kahden jaoston alla. Projektin on tarkoitus i) parantaa hygieniaa ja sanitaatiota 250 000 asukkaalle, ii) vedenjakelua 90 000
asukkaalle ja iii) myötävaikuttaa 200 000 ihmisen elämään
ympäristönsuojelun ja osallistumismahdollisuuksien parantamisen kautta (WASH-hallinto). Noin 765 paikallista laitosta
(kouluja, terveysasemia, maatalouskeskuksia) hyötyvät WASHohjelmasta, joka toteutetaan hajautetun hallinnon menetelmin.
Projekti ajoittuu neljän vuoden ajanjaksolle: ensimmäinen
vaihe oli elokuusta 2008 heinäkuuhun 2012. Projektille saatiin
vuoden jatkoaika elokuusta 2012 heinäkuuhun 2013.
RWSSP-WN on tiiviisti mukana ekologisen sanitaation
edistämisprojekteissa vuoriston ja Terain hankealueilla. Sovellettuja toimenpiteitä ovat olleet ecosan-tietouden ja siten
hyväksymisen lisääminen, yksityisen sektorin mukaan ottaminen sekä kuivasanitaation linkittäminen toimeentuloon,
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kaupallisiin etuihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja
maatalouteen. Ekologisen sanitaation ja kuivakäymälöiden
käytön edistäminen on myös SDA-projektin (Small Doable Ac
tions, Pienet mahdolliset teot) yksi päätavoitteista. RWSSP-WN
on linjannut WASH-ohjelman toimenpiteet yhteneviksi Kan
sallinen ilmastonmuutokseen sopeutuminen -liikkeen (National
Climate Change Adaptation movement) aluetoimintojen kanssa.
RWSSP-WN tukee liikkeen alueita edistämällä ilmastonmuutokseen sopeutumista, vedenjakelua ja sanitaatiopalveluita.
Taulukko 1 esittää RWSSP-WN:n toimenpiteet ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi WASH-sektorilla.

Menetelmät
Tapaustutkimukset: Mahendrakot VDC, Kapilvastu, Nepal
Mahendrakot VDC (kylänkehityskomitea) on yksi 77 kylänkehityskomiteasta Kapilvastun alueella. Komitea sijaitsee
Siwalik-vuoren aluskukkuloilla, alueen pohjoisosassa noin
20 kilometriä pohjoiseen Taulihawan keskustasta (koordinaatit: 27o° 40' 52.2''–27o° 45' 37.9'' pohjoista leveyttä ja 83o° 02' 50.8''–
83o° 02' 58.1'' itäistä pituutta). Komitean alueen pinta-ala on
46 neliökilometriä ja korkeusvaihtelu 121 metristä 192 metriin
merenpinnan yläpuolella. Alueen korkein keskilämpötila on
42 °C ja matalin 6,4 °C. Keskimääräinen vuotuinen sademäärä
on 1 285 mm (Mahendrakot WASH Plan, 2011). Ilmasto aluskukkuloilla vaihtelee trooppisesta subtrooppiseen. WASH-suunnittelun aikana tehdyn kotitaloustutkimuksen mukaan vuonna 2010 VDC:n alueella on 1 488 kotitaloutta ja 8 418 asukasta
(miehiä 50,6 % ja naisia 49,4 %), perhekoko oli keskimäärin
5,66 henkeä/perhe ja asukastiheys 183 asukasta/km2.
Mahendrakotin alueen suurimmat väestöryhmät ovat Bahun (Brahman)/Chhetri (47,95 %) ja Adibase/Janajati (36,53 %),
vähemmistöihin kuuluuvat ryhmät ovat Dalit (13 %), syrjäytynyt Terai-kasti (1,92 %) sekä uskonnolliset vähemmistöt kuten
muslimit (0,62 %).
Ruoan tuotantoa ja riittävyyttä käsittelevät tilastot osoittavat, että 47 % Mahendrakotin perheistä pystyy kasvattamaan
ruokaa omaan käyttöönsä noin puoleksi vuodeksi ja 48 %
perheistä 6–12 kuukaudeksi. Vain 5 % perheistä tuottaa ruokaa yli oman tarpeensa. Kasteluvesi tulee pääosin kylän läpi

Brahman-kastin nimi tulee Nepalin kielen sanasta
”kukkula”. Kastin edustajat
ovat perinteisesti olleet
opettajia, tiedemiehiä ja
hindupappeja. Vuoteen
1962 asti kastia pidettiin
parhaana neljästä hindujen
kasteista.

Dalit on hindujen kastilaitoksessa perinteisesti
kastittomiksi kutsuttujen
itsestään käyttämä nimitys.
Hindulaisuudessa ihmiset
jaetaan kasteihin, ja ilman
kastia jääneiden dalitien
asema on ollut perinteisesti
kaikkein huonoin. Vaikka
Intian laki kieltää nykyisin
syntyperään perustuvan
syrjinnän, dalitien sorto on
Intiassa arkipäivää. Intian
lisäksi daliteja löytyy myös
Nepalista, Bangladeshista ja
Pakistanista. Daliteja on nykyisin noin 200 miljoonaa.
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Taulukko 1. Taulukko 1. RWSSP-WN:n toimet ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi (WASH-sektorilla). Lähde:
RWSSP-WN:n toinen edistymisraportti, marraskuu 2011

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja
lieventämistoimenpiteet

Hankkeiden määrä

Hyötyvä
väestö

Sektori/
Teknologia

Vesi, sanitaatio ja hygienia toimenpiteiden hallinnointi WASH-suunnittelussa:
taloudellinen vedenkäyttö ja vastatoimet
ilmastonmuutokseen

54 VDC:tä
(kylän
kehitys
komiteaa)
ja 2 jaostoa

342 943

WASH
hallinto

2

Avoimeen maastoon ulostamisen lopettaminen

94 VDC:tä

427 124

Hygienia &
Sanitaatio

3

Ekologisen sanitaation edistäminen

9 aluetta

5 000

Hygienia &
Sanitaatio

4

Parannettujen liesien käytön lisääminen

7 VDC:tä

4 202

Väestön
terveys

5

Vedenjakelu- ja sanitaatiohankkeet

401

164 922

Veden
hankinta
Ympäristö

1

5.1 Vesiensuojelu

40

4 196

5.2 Veden moninaiskäytön lisääminen

10

5 000 Toimeentulo

5.3 Katoille tulevan sadeveden kerääminen

5

1 776

Vaihto
ehtoiset
teknologiat

5.4 Uusiutuvan energian käyttö

3

1 415

Uusiutuva
energia

5.5 Korotettu vesipumppusysteemi Teraissa

36

23 431

Pohjavesi

5.6 Korotettujen käsikaivojen kunnostus Teraissa

15

1 688

Pohjavesi

226

90 799

Painovoimaan
perustuva
systeemi

38

41 556

Vaihto
ehtoiset
teknologiat

5.7 Painovoimaan perustuva vedenjakelu

5.8 Elektroninen vedennosto ja -jakelu
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virtaavasta Kondre khola -joesta. Alueella on 12 yhteismetsien
käyttäjäryhmää, jotka hyödyntävät 13 km2:n aluetta yhteisön
metsistä (28 % koko VDC:n alueesta).
Mahendrakotin vesi, sanitaatio ja hygienia (WASH) -tilastojen mukaan, 57 % kotitalouksista saa talousvetensä käsipumppujen avulla pohjavedestä, ja 43 % painovoimaan perustuvan
vedenjakojärjestelmän kautta (Pattharkot Water Supply System).
Järjestelmän taso on kuitenkin kehno, sillä se toimii vain pari
tuntia päivässä ja veden laatu ja järjestelmän toimintavarmuus ovat huonoja. Mahendrakotin vesi on yksi arseenipitoisimmista Kapilvastun alueella. Vettä, jonka arseenipitoisuus
on i) 10 ppt:tä tai alle, käyttää 54 % kyläläisistä; ii) 11–50 ppt:tä
käyttää 26 % kyläläisistä ja iii) yli 50 ppt:tä käyttää 20 % kyläläisistä (AIMS, 2008). Alueella on sekä matalia että syviä pohjavesikerrostumia (Geological Survey on Aquifer Potentiality by
Department of Irrigation, 2010). Kaikilla kyläläisillä on mahdollisuus sanitaatiopalvelujen käyttöön sekä käsienpesuun
saippuan kanssa.
RWSSP-WN tukee Mahendrakotin kyläyhteisöä hajautetun
hallintojärjestelmän kautta. Tavoitteina on edistää vedenjakelua alueella, tehdä kokonaisvaltainen asennemuutos hygienian ja sanitaation osalta sekä lisätä yhteisön kapasiteettia kohti
tehokkaampaa WASH-palvelujen tuottoa. Lisäksi tavoitteena
on tehdä Mahendrakotin alueesta turvallisen veden vyöhyke
heinäkuuhun 2012 mennessä. Yli 8 400 asukasta tulevat hyötymään kestävästä hygienia ja sanitaatio -ohjelmasta ja 9 200
saavat parempaa ja arseenitonta juomavettä heinäkuuhun 2012
mennessä. Vedenjakelu järjestetään elektronisen nostojärjestelmän avulla arseenivapaista syvistä pohjavesikerroksista,
joiden vesi pumpataan kaivoista ja säilötään maanpäällisiin vesisäiliöihin. Kuivakäymälöiden käyttö alueella lisääntyy päivä
päivältä. Maaliskuussa 2012 raportoitiin virtsan erottelevien
kuivakäymälöiden (UDDT) määräksi 50.

Mahendrakotin kolme maanviljelijää, Kapilvastu
Yksilöllisten tapaustutkimusten kohteiksi on valittu kolme
maanviljelijää: rouva Rupa Sunar, rouva Maya Khanal ja herra
Ram Prasad Pokhrel. Heillä kaikilla on virtsan erottelevat kuivakäymälät (UDDT) käytössään. Rouva Sunar, 46, kuuluu Dalit (koskemattomat) -yhteisöön. Hän on leski ja lukutaidoton.
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Tällä hetkellä hänen perheeseensä kuuluu kuusi henkeä, ja hän
itse on perheen pää. Arvion mukaan hän kuuluu ”kolmanteen”
varallisuusluokkaan, eli kaikista köyhimpiin (Mahendrakot
WASH Plan, 2011). Rouva Khanal ja herra Pokhrel kuuluvat
Brahmin-yhteisöön ja kuuluvat ”toiseen” varallisuusluokkaan.
Myös heidän molempien perheisiin kuuluu kuusi jäsentä. Herra Pokhrel on perheensä pää, mutta rouva Khanalin aviomies
päättää Khanalin perheen asioista. Yksityiskohtaisempaa tietoa maanviljelijöistä on esitetty taulukossa 2.
Kaikki kolme maanviljelijää saavat juomavetensä pohjavedestä käsipumppujen avulla. Nämä pohjavedet tulevat matalista pohjavesikerroksista. Rouva Khanal ja herra Pokhrel
ovat rakentaneet kaivonsa itse, mutta rouva Sunarin kaivo on
rakennettu RWSSP-WN:n tuella, ja se on yhteinen 11 muun kotitalouden kanssa. Keskimäärin vedenhakureissuun kuluu aikaa
12 minuuttia, mikä on luokiteltu vesipalvelujen saatavuusasteikolla keskivälille. Keskimääräinen vedenkulutus per asukas per päivä on noin 27 litraa, mikä on normaalitasoa. Rouva
Khanalin ja herra Pokhrelin kaivot on porattu ylimpään pohjavesikerrokseen asti, syvyydet 7,5 m ja 9,15 m. Rouva Sunarin
kaivo ulottuu seuraavaan pohjavesikerrostumaan, 39,6 metriin. Kaikkien kaivojen vedessä on havaittavissa ominaishajua,
mutta se ei ole arseenipitoista. Veden laadun 14 eri parametriä
(maku, tuoksu, haju, väri, turbiditeetti, lämpötila, koliformibakteerien olemassaolo sekä kemikaalit: arseeni, fluoridi, kloridi, ammoniakki, kloori, fosfori ja nitraatti) testattiin jokaisen
kaivon vedestä. Tulokset osoittivat, ettei mikään vesistä ollut
saastunut kemiallisesti tai biologisesti, ja että parametrit olivat alle Nepalissa hyväksyttyjen raja-arvojen. Herra Pokhrelin
Taulukko 2. Yleistä tietoa tutkimukseen osallistuneista kolmesta maanviljelijästä.

Kolme maanviljelijää
Etninen ryhmä
Ikä
Perhe
Kirjoitustaito
Varallisuusluokka
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Dalit

Brahmin

Brahmin

46 vuotta

44 vuotta

49 vuotta

6 (3 miestä,
3 naista)

6 (4 miestä,
2 naista)

6 (2 miestä,
4 naista)

Lukutaidoton

Lukutaitoinen

Lukutaitoinen

III kategoria

II kategoria

II kategoria
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WHO:n mukaan vedensaantiin kuluva aika ja sen aiheuttama terveysriski määritellään seuraavasti:
Vedenhankintaan kuluva aika

Riski terveydelle

yli 1000 m tai yli 30 minuuttia

erittäin korkea

100-1000m tai 5-10 min

korkea

alle 100m tai alle 5 min

matala

jatkuva vedensaanti esimerkiksi hanasta

erittäin matala

vesipiste on vain viiden metrin päässä perheen käymälästä.
Herra Porkhel ja rouva Khanal ovat yhdistäneet käymälänsä
biokaasun tuotantoon (Biogas Support Programme).
Kuten taulukosta 4 käy ilmi, rouva Sunar käyttää käsiteltyä
virtsaa lannoitteena 37 neliömetrin pellollaan (Kuva 1). Hän
myy vihanneksia ja saa tästä vuosituloja noin 100 euroa. Myös
rouva Khanal ja herra Pokhrel kasvattavat kumpikin 175 m2 peltoa. Rouva Khanal saa viljatuotteidensa myynnistä vuosittain
noin 490 euroa ja herra Pokhrel noin 390 euroa.

Budhin peruskoulu, Tanahun, Nepal
Budhin peruskoulu sijaitsee Tanahun alueella, Sabhung Bhagwatipurin VDC:ssä. Kylä on Tanahun eteläpuolella ja kokonaispinta-alaltaan 54,07 km2. 54,4 % alueesta on viljeltyä maata,

Kuva 1. Rouva Sunar
kasvimaallaan.
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metsää on 35,98 %, pensaikkoa 9,28 % ja rakennuksia/jokea
0,33 % (WASH plan of Sabhung Bagwatipur, 2010).
Kylän kokonaisväkiluku on 9 582 ja kotitalouksia alueella
on 1 407. Vettä saadaan 99 vesipisteestä. Näistä 79 on lähteitä,
19 lähteistä tulevia puroja ja yksi puro. Vedenjakojärjestelmä
kattaa vain 22 % kotitalouksista, mutta kaikilla on mahdollisuus käyttää sanitaatiopalveluita. Koulussa on 175 oppilasta,
87 poikaa ja 88 tyttöä.
Budhin peruskoulun vesi otetaan Namdi-lähteestä, joka sijaitsee koulun alajuoksulla. Keskimäärin vedenhakureissu kestää puoli tuntia. Ennen WASH-ohjelman mukaantuloa koululla
ei ollut minkäänlaisia käymälöitä. Oppilaat tekivät tarpeensa
luontoon, mikä johti vesilähteen saastumiseen. Kun koulussa otettiin käyttöön rakennetut virtsan erottelevat käymälät,
pintavesien (lähteet ja purot) pilaantuminen ulosteperäisten
bakteerien vuoksi loppui. Käymälöiden virtsa kerätään kanistereihin, käsitellään ja käytetään lannoitteena lähiseutujen
maanviljelijöiden pelloilla.

Tulokset ja niiden arviointi
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen paikallisella tasolla
Kehittyvissä maissa, kuten Nepalissa, paikalliset yhteisöt
joutuvat konkreettisesti kohtaamaan ilmastonmuutoksen
vaikutukset, ja siksi muutosskenaarioihin on varauduttava
paikallisen tason ratkaisuilla, kuten esimerkiksi erottelevilla
kuivakäymälöillä. On selvää, että muuttuva ilmasto tuo mukanaan paljon haasteita, liittyen muun muassa veden saatavuuteen, laatuun ja sen mukana leviäviin sairauksiin. Myös
WASH-sektorilla on sopeuduttava näihin muutoksiin monin
lähestymistavoin ja paikallisella tasolla, esimerkiksi edistämällä ekologista sanitaatiota. Tehokkaalla vesi-, sanitaatio- ja
hygieniatoiminnalla on kolme eri lähtökohtaa: infrastruktuuri, käyttäytymisen muutos ja mahdollistava ympäristö. Nämä
kaikki pitäisi ottaa huomioon, myös paikallisen tason toiminnassa.
Kaikki kolme maanviljelijää olivat ainakin osittain tietoisia ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista, sekä keinoista
siihen sopeutumiseen paikallisella tasolla (Taulukko 3). Heidän vastaustensa perusteella pohjaveden saastumisen ehkäisy,
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Taulukko 3. Tieto ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Kolme maanviljelijää
rva Rupa Sunar

rva Maya Khanal

hra Ram Pokhrel

Miten voidaan
kontrolloida veden saastumista?

Ei maaperään suodattamista, veden
käytön vähentäminen

Ei maaperään suodattamista, veden
tehokas käyttö

Ei maaperään suodattamista, veden
tehokas käyttö

Miten maaperän
ravinteikkuutta
voidaan parantaa?

Lisäämällä lannoitetta maahan
juurivyöhykkeelle

Lisäämällä lannoitetta maahan
juurivyöhykkeelle

Lisäämällä lannoitetta maahan
juurivyöhykkeelle

Miten voidaan
säästää vettä?

Vähemmän veden
käyttöä sanitaa
tioon, ei kastelua

Vähemmän veden
käyttöä sanitaa
tioon, ei kastelua

Vähemmän veden
käyttöä sanitaa
tioon, ei kastelua

Miten voidaan
säästää energiaa?

Ei tietoa

Polttopuiden korvaus biokaasulla

Polttopuiden korvaus biokaasulla

Miten ravinteita
voidaan kierrättää?

Virtsassa olevat
ravinteet, virtsaa
säilöttävä vähintään
yksi kuukausi

Virtsaa säilöttävä
vähintään yksi kuukausi, liete valmis
biokaasun lopputuote 6–8 kuukauden kuluttua

Virtsaa säilöttävä
vähintään yksi kuukausi, liete valmis
biokaasun lopputuote 6–8 kuukauden kuluttua

Miten suojella
ympäristöä?

Turvallinen käymäläjätteen loppu
sijoitus

Turvallinen käymäläjätteen loppu
sijoitus

Turvallinen käymäläjätteen loppu
sijoitus

Voidaanko näillä
toimilla edistää
ilmastonmuutokseen sopeutumista?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Miksi nämä
ratkaisut ovat
kestäviä?

Ei vaikutusta metsiin ja vesilähteisiin

Ei vaikutusta metsiin ja vesilähteisiin

Ei vaikutusta metsiin ja vesilähteisiin

Käytössä kehittyneet liedet?

Kyllä

Kyllä (biokaasu)

Kyllä (biokaasu)

Miten tämä edesauttaa terveyttä?

Ei savua sisällä

Ei savua

Ei savua
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maaperän laadun parantaminen, tehokas ja taloudellinen vedenkäyttö, energian säästäminen sekä metsien ja vesien suojelu ovat heidän tekojaan ympäristön suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.
Pohjaveden ominaispiirteitä ilmastonmuutoksen kannalta
ovat sen muodostuminen, varastointi ja laatu. Biokaasun käyttö ruoanlaittoon ja valaistukseen polttopuiden sijasta edistää
metsien suojelua vesistöjen yläjuoksuilla ja parantaa näin pohjavesivarastojen elpymiskykyä. Vedenkäytön vähentäminen
tasapainottaa pohjaveden purkautumista. Näin ollen erottelevien kuivakäymälöiden käyttö yhdistettynä biokaasun tuotantoon suojelee pohjavesivarastoja ja niiden laatua. Lisäksi kuivakäymälöiden käyttö edistää maaperän kosteuden säilymistä ja
lämpötilan ylläpitoa, mikä taas vaikuttaa veden kiertokulkuun.

Johtopäätökset
Ekologisella sanitaatiolla on positiivinen vaikutus sekä ilmastonmuutoksen lieventämisessä (energia ja ravinteet) että
siihen sopeutumisessa (veden ja jätevesien käsittely). Tuottava
sanitaatio saa lisäarvoa, kun se linkitetään ruoan tuotannon
turvaamiseen (maatalous), terveysnäkökulmiin, talouteen
ja ympäristöön. Tämän artikkelin kolme maanviljelijää ovat
vaikuttajia, jotka toiminnallaan pyrkivät edistämään ilmastonmuutokseen sopeutumista, ja jotka ovat lisänneet kuivakäymälöiden käyttöä paikallisella tasolla. Budhin peruskoulu
on myös osaltaan lisännyt ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
sopeutumista pysäyttämällä joen alavirtauksen saastumisen.
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Kaksi vuotta projektirahoituksen
päättymisen jälkeen: Onnistumisen
avaimet kuivakäymälöiden yllä
pitoon kenialaisissa kouluissa
Kirsikka Pynnönen, Tuula Tuhkanen,
Christian Rieck ja Elisabeth von Münch

Loppuvuodesta 2011 yhdeksän kenialaisen koulun kuivakäymälät
tutkittiin ja arvioitiin Nyanzan ja Westernin provinsseissa, LänsiKeniassa. Malliltaan käymälät olivat UDDT-käymälöitä (Urine
Diverting Dehydration Toilets) eli virtsan erottelevia kuivakäy
mälöitä. Ne oli rakennettu osana ekosanitaatioprojektia (Ecosan
Promotion Project, EPP, 2006–2010), jonka rahoittajina toimivat EU,
Sida ja GIZ. Osa kouluista oli rahoittanut käymälänsä omin varoin
ulkomaisten sponsorien kautta. Kaikkiaan ekosanitaatioprojektiin
osallistui 73 koulua. Näistä valittiin jälkiarviointiin yhdeksän kou
lua, jotka olivat menestyneet hyvin UDDT-käymälöidensä ylläpi
dossa: käymälät olivat siistejä ja hyvässä kunnossa. Tutkimuksen

Alkuperäisteksti: Two Years
after Donor Funding Ended:
Success Factors for Schools
to Keep their Urine-Diverting
Dry Toilets (UDDTs) Clean
and Well Maintained
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tarkoitus oli selvittää miksi nämä koulut olivat menestyneet hyvin
ja mitkä tekijät olivat vaikuttaneet siihen. Tieto on tärkeää tulevai
suuden projektien kannalta, sillä tavoitteena – ja myös suurimpana
haasteena – on luoda kestäviä käytäntöjä, jotka pyörivät paikallis
ten voimin, ilman ulkomaalaisten apua. Tavoitteena on, että kehi
tys jatkuu vaikka kehitysyhteistyö loppuu.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yksi tärkeimpiä käy
mälöiden asianmukaista ylläpitoa eteenpäin ajavista voimista on
kuivakäymälöiden käytöllä saavutettavat edut. Näitä ovat muun
muassa kuivakäymälöiden käyttömukavuus, siisteys ja hajutto
muus sekä se, etteivät uudet rakennetut kuivakäymälät romahda
yhtä helposti kuin vanhat kuoppakäymälät. Lisäksi eroteltu virtsa
on erinomaista ja ravinteikasta lannoitetta. Nämä edut, joita voi
daan myös kutsua menestystekijöiksi, ovat tutkimuksen mukaan
pääsyinä koulujen motivaatioon pitää kuivakäymälät siisteinä ja
toimivina. Suurimmat havaitut ongelmat liittyivät sanitaatiotie
don katoamiseen kyseisistä kouluista, mikä johtuu opettajien ja
oppilaiden vaihtuvuudesta. Ongelmia aiheuttivat myös tukokset
putkistoissa sekä käymälöiden ylikuormitus.
Avainsanat: Ekologinen sanitaatio, operointi ja ylläpito, sanitaatio
kouluissa, UDDT, WASH

Johdanto
Maailman terveysjärjestö WHO:n (2004) mukaan joka vuosi
1,6 miljoonaa lasta kuolee sairauksiin, jotka johtuvat likaisesta
juomavedestä ja perussanitaation puutteesta. Kehittynyt sanitaatio kouluissa onkin väestönterveyden kannalta erittäin
tärkeä asia. Tästä huolimatta asiaan suhtaudutaan päättäjätasolla usein välinpitämättömästi. Alle viisivuotiaat lapset ovat
kaikista herkimpiä huonon hygienian levittämille sairauksille,
kuten ripulille ja loistaudeille, jotka hidastavat lasten kasvua
ja kehitystä (WHO, 2004). Kehittyvien maiden kouluista jopa
kahdella kolmesta ei ole kunnollisia käymälöitä. Olemassa olevat käymälät ovat usein huonossa kunnossa ja epähygieenisiä,
mikä aiheuttaa riskejä terveydelle ja ympäristölle. Useiden tutkimusten mukaan lapset jättävät monissa tapauksissa koulunkäynnin kesken huonon sanitaation vuoksi. Tämä on ongelma
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etenkin murrosikäisten tyttöjen kohdalla, ja huonontaa heidän
oppimismahdollisuuksiaan ja asemaansa yhteiskunnassa.
Ekosanitaatioprojektin puitteissa vuosina 2006–2010 jokaiseen projektin kohdekouluun rakennettiin kaksi yksikköä
erottelevia kuivakäymälöitä, jotka rakentuvat kahdesta käymäläkopista. Kuivakäymälät ovat monella tapaa miellyttävämpi vaihtoehto kuin perinteiset kuoppakäymälät: ne ovat
mukavia käyttää, sillä niissä ei ole pahaa hajua tai kärpäsiä, ja
ne ovat myös turvallisempia, sillä romahtamisen riskiä ei ole
(kuoppakäymälärakennelmien romahtaminen etenkin sadekausilla on yleistä). Kuvassa 1 esitetään yksi kuivakäymäläyksikkö. Kuvassa 2 käymälä näytetään sisältä päin. Jokaisessa
UDDT-käymälässä on ulosteille on kaksi säiliötä, joita käytetään
vuorotellen. Lisää tietoa itse ekosanitaatioprojektista on löydettävissä Kraftin ja Rieckin raportista (2011). Kuivakäymälöiden rakentaminen kustannettiin EPP:n rahoituksella, mutta
koulujen piti itse järjestää tilojen ylläpito. Usein sanitaatioprojektien suurin kompastuskivi on pitkän aikavälin jatkuvuuden
takaaminen paikallisin voimavaroin, kun ulkopuolinen rahoitus loppuu.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ja arvioida
koulujen kuivakäymälöiden kuntoa ja käyttöä, niiden hyväksyntää oppilaiden ja opettajien keskuudessa, käytön ja ylläpidon järjestämistä sekä virtsan ja ulosteiden hyödyntämistä

Kuva 1. UDDT-mallinen
kuivakäymälä-yksikkö, joka
rakennettiin ekosanitaatio
projektin (EPP) rahoituksella.
Kakichuman koulu. Kuva:
K. Pynnönen, 2011
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lannoitteena. Lisäksi tavoitteena oli analysoida ilmenneitä vaikeuksia ja ongelmia sekä
selvittää onnistumisen avaimia kestävän ja
toimivan ylläpidon järjestämiseksi.

Tutkimuksen menetelmät

Kuva 2. Näkymä UDDT:n
sisälle Kendu Muslim Secon
dary -koulussa. Seinällä on
posteri, joka neuvoo käy
mälän oikeaan käyttöön ja
oikeassa kulmassa on äm
päri kuivikkeelle. Käymälän
kyykky”istuin” erottelee virt
san ja ulosteen. Ulosteelle on
kaksi säiliötä (ja kaksi auk
koa), joita käytetään vuoro
tellen (douple vault system).
Kuva: K. Pynnönen, 2011

Tutkimusta varten suomalainen diplomityöntekijä Kirsikka Pynnönen ja kaksi kenialaista sanitaatiokonsulttia, Moses Wakala
ja Wycliffe Osumba, vierailivat yhteensä
yhdeksässä koulussa Kenian länsiosien syrjäseuduilla, Nyanzan ja Westernin provinsseissa. Nämä koulut oli valittu tutkimukseen
sanitaatiokonsulttien tekemien esiarviointien perusteella. Arviointien mukaan kyseiset koulut olivat hoitaneet käymälöiden
ylläpidon parhaiten, ja olisivat siksi hyviä
esimerkkejä muille kouluille ja tulevaisuuden projekteille. Koulujen kuivakäymälät tarkastettiin ja niiden kunto arvioitiin. Tarkastelussa keskityttiin rakenteiden,
seinien, lattioiden, ovien, säiliöiden, virtsakanisterien, portaiden, sadevesikeräinjärjestelmien ja käsienpesutilojen kuntoon
sekä yleiseen siisteyteen. Lisäinformaatiota kerättiin haastattelemalla koulujen rehtoreita, opettajia, iältään 12–15-vuotiaita oppilaita ja käymälöiden ylläpitäjiä kuten siivoojia ja huoltomiehiä. Haastattelut olivat semikonstruktoituja, ja niiden
pohjana oli käytetty tähän tutkimukseen sopiviksi muokattuja
kyselylomakkeita Kraftin ja Rieckin (2011) käyttämistä tutkimusmateriaaleista. Lisää tietoa tutkimuksen menetelmistä
on saatavilla Pynnösen diplomityöstä (2012). Haastatteluissa
kerätty laadullinen tieto liittyi kuivakäymälöiden käyttöön,
hyväksyntään, käytännön järjestelyjen kuten operoinnin ja
ylläpidon hoitamiseen, kulttuurillisiin ja sosiaalisiin tekijöihin
sekä EPP:n toteutukseen.

Tulokset ja niiden tulkinta
Ekosanitaatioprojektin piiriin kuului 73 koulua. Näistä kuitenkin vain hyvin harva oli kyennyt ylläpitämään käymäläjärjestelmäänsä asianmukaisesti. Valitettavasti tähän tutkimukseen
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valitut koulut olivat lähes ainoat esimerkilliset tapaukset, mutta niidenkin välillä kuivakäymälöiden kunto vaihteli paljon ja
havaittavissa oli myös merkittäviä puutteita.

Tulosten analysointi
Taulukko 1 tiivistää tutkimuksesta saadut tulokset. Jokainen
koulu sai EPP:n myötä kaksi UDDT-yksikköä eli yhteensä neljä
käymälää. Yleensä toinen yksikkö oli tarkoitettu tytöille ja toinen pojille, tai toinen oppilaille (joskus vain pojille, joskus vain
tytöille) ja toinen opettajille. Koulujen oppilasmäärät kuitenkin vaihtelivat sadoista lähes tuhanteen. Suurin osa kouluista
käytti vanhoja kuoppakäymälöitä uusien kuivakäymälöiden
ohella, sillä pelkkien kuivakäymälöiden määrä oli riittämätön
oppilaiden määrään nähden. Osa kouluista oli rakennuttanut
lisää kuivakäymälöitä EPP:n jälkeen, mikä olikin projektin tavoite: tutustuttaa koulun oppilaat ja henkilökunta kuivakäymälöihin ja lisätä tietoa niiden eduista ihmisten ja ympäristön
hyvinvoinnin parantamiseksi, ja näin lisätä koulujen motivaatiota rakentaa lisää UDDT-käymälöitä itsenäisesti. Kenian
Väestönterveys- ja sanitaatioministeriön vuoden 2005 ohjeistuksen mukaan suositeltava käymälöiden määrä kouluissa on
yksi käymälä 25 tyttöä ja yksi 30 poikaa kohden. Tätä tavoitetta
ei kuitenkaan saavutettu yhdessäkään tutkimuksen kouluista.
Tulokset osoittavat, että vaikka periaatteessa koulujen käymälät oli ylläpidetty ja hoidettu kunnolla, myös selviä puutteita
oli havaittavissa. Vaikeuksia oli esimerkiksi tilanteissa, joissa
letku käymälän ja virtsasäiliön välillä oli tukkeutunut.
Tulosten perusteella voidaan vetää seuraavat johtopäätökset:
• Koulun koko ja oppilasmäärä vaikuttavat kuivakäymälöiden ylläpitoon. Mitä pienempi koulu, sitä helpompaa ylläpito on.
• Koulut, jotka olivat hoitaneet rahoituksen kuivakäymälöihin itse, olivat menestyneet parhaiten. Tämä johtunee siitä,
että rahoitusta löytyi myös ylläpidon kustannuksiin.
• Parempia tuloksia ylläpidon suhteen saatiin kun kouluun
oli erikseen palkattu käymälöiden huoltaja (siivooja/huoltomies).
• Ne koulut, jotka olivat hoitaneet ylläpidon parhaiten, käyttivät myös käymälöistä saatavaa lannoitetta hyödyksi.
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Käymälöiden hyväksyminen; sosiaaliset
ja kulttuurilliset näkökulmat
Rakennetut kuivakäymälät olivat jokaisessa tutkitussa koulussa suosittuja ja ne oli hyväksytty ilman kulttuurillisia tai sosiaalisia ristiriitaisuuksia. Myös virtsan ja ulosteen käyttö lannoitteena oli yleisesti hyväksytty. Jokaisen koulun oppilaat ja
opettajat pitivät enemmän kuivakäymälöistä kuin perinteisistä
kuoppakäymälöistä (Kuva 3). Kulttuurilliset ja uskonnolliset
tekijät vaikuttavat usein ihmisten suhtautumiseen ulostetta ja
sen käsittelyä kohtaan, mutta tutkituissa kouluissa näillä tekijöillä ei ollut suurta merkitystä.

Kuva 3. Myös Kakichuman
koulun oppilaat ja opettajat
pitivät enemmän UDDTkäymälöistä kuin perintei
sistä kuoppakäymälöistä.
Kuva: K. Pynnönen, 2011
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Haasteet
UDDT-käymälöiden korkeasta hyväksymisasteesta ja suosiosta huolimatta niiden käyttöön liittyy myös ongelmia. Kuvan 4
kaavio esittelee koulujen UDDT-käymälöihin liittyvät haasteet
ja niiden väliset suhteet.
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Kaaviossa mainitut haasteet on mainittu myös paikallisten
sanitaatiokonsulttien raportissa (Wakala ja Osumba, 2010). Lisäksi raportissa on mainittu ongelmiksi virtsakanistereiden
ylivuodot ja kuivikkeen (tuhkan) puute.

Kuva 4. UDDT-käymälöi
hin liittyvät haasteet ja nii
den väliset suhteet. Lähde:
Pynnönen, 2012

Vastuu käytöstä ja ylläpidosta
Yksi tutkimuksen pääteemoista oli UDDT-käymälöiden käyttö
ja ylläpito. Käymälöiden kestävä ylläpito itse projektien loputtua on usein sanitaatiokehitysyhteistyöprojektien suurin haaste. Paikalliset tarvitsisivat kannusteita, jotta he sitoutuisivat
käymälöiden hoitamiseen. Myös omistussuhteen luominen eli
se, että paikalliset kokevat omistavansa käymälät ja olevansa
itse vastuussa niiden huollosta ja toimivuudesta, on tärkeää.
Tutkimuksen kouluissa oli pääosin kaksi tapaa järjestää
käymälöiden ylläpito: joko 1. palkattu työntekijä tai 2. opettaja
yhdessä oppilaiden (esimerkiksi koulun Health Clubin) kanssa
huolehti käymälöiden hoidosta. Ylläpitoon kuului tilojen siistiminen, roskakorien tyhjentäminen, pienet korjaukset, letkujen tukosten avaaminen, kuivikkeen lisääminen käymälässä

Moniin kehitysmaiden
kouluihin on perustettu
oppilaille niin kutsuttuja terveyskerhoja, Health
Clubeja, joiden tarkoitus on
edistää oppilaiden terveyttä muun muassa käsienpesun ja sanitaation tärkeyttä
korostamalla.
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Taulukko 1. UDDT-käymälöiden vertailu tutkimuksen kouluissa.
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2Kouluissa rahoitus kuivakäymälöiden rakentamiseen muualta kuin ekosanitaatioprojektin kautta.
3Varustus ei ollut kattava jokaisessa kuivakäymäläkopissa.
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oleviin tuhka-astioihin, virtsakanisterien tyhjentäminen ja
kuivuneen ulosteen tyhjentäminen säiliöistä. Ylläpitoon kuului myös käymälästä saatavien lannoitteiden käsittely (virtsan
säilyttäminen 2 viikkoa ja ulosteen kuivattaminen vähintään
6 kuukautta) ja käyttö esimerkiksi maanviljelyssä. Kuvassa 5 on
lähes puoli vuotta kuivatettua ulostetta UDDT-käymälässä. Se
on lähes valmista maanparannusainetta, eikä haise ollenkaan.
Deegener ym. (2009) mukaan parhaita tuloksia koulusanitaation suhteen on saatu kun käymälätiloista huolehtii vähintään yksi kokopäiväinen työntekijä tai kun useampi työntekijä
työskentelee vuoroissa. Isoimmissa kouluissa tarvitaan vähintään kaksi koulutettua työntekijää, erityisesti sairastapausten
ja lomien varalta. Toinen vaihtoehto on, että oppilaat huolehtivat käymälöiden ylläpidosta joko kokonaan tai osittain. Tällöin
oppilaiden ja myös opettajien riittävä kouluttaminen ja ylläpidon jatkuva monitorointi on tärkeää. Ekosanitaatioprojektin
puitteissa oppilaille ja opettajille tarjottiin vähintään yhden
päivän koulutus käymälöiden oikeanlaisesta käytöstä ja hoidosta.
Tämän tutkimuksen tulokset tukevat Deegener ym. (2009)
havaintoja, sillä ne koulut, joissa palkattu työntekijä oli vastuussa käymälätilojen hoidosta, olivat menestyneet parhaiten
niiden ylläpidossa. Useilla kouluilla ei kuitenkaan ole varaa
tällaisen työntekijän palkkaamiseen. Toisaalta oppilaiden
mukaan ottamisella sanitaation ylläpitotehtäviin on useita

Kuva 5. Lähes puoli vuotta
kuivatettua käymäläjätettä,
jota voidaan pian käyttää
esimerkiksi maanparannus
aineena. Eldoret Educational
Centre -koulu. Kuva:
K. Pynnönen, 2011
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positiivisia vaikutuksia: se voi esimerkiksi opettaa vastuun
kantamista sekä hygienian ja sanitaation tärkeyttä.

Käymälätuotteiden hyödyntäminen
Käymälätuotteiden eli käsitellyn virtsan ja ulosteen hyödyntäminen lannoitteena tai maanparannusaineena vaihteli koulujen välillä. Joissain kouluissa virtsaa käytettiin lannoitteena
puiden istutuksessa ja kasvatuksessa ja muutamassa koulussa
oli laajan mittakaavan maataloustoimintaa, jossa käymälätuotteita käytettiin lannoitteena (Kuvat 7 ja 8). Tulokset on koottu
Taulukkoon 1. Opettajien haastattelujen perusteella lähes jokainen koulu käytti käymälätuotteita hyödyksi, mutta havainnot koulun pihalla ja pellolla osoittivat usein muuta. Ylläpidon
kanssa parhaiten menestyneet koulut harjoittivat laajamittaista viljelytoimintaa (Hope and Kindness ja Eldoret Educational
Centre, joista molemmat olivat omarahoitteisia) tai lannoitetta
käytettiin puiden kasvatuksessa (Siany Mixed Secondary School).
Nämä koulut arvostivat käymälöistä saatavaa lannoitetta ja

Kuva 6. Kuivattua ja maahan sekoitettua ”käy
mäläjätettä”, joka on muuttunut erinomaiseksi
lannoitteeksi. Hope and Kindness -koulu. Kuva:
K. Pynnönen, 2011

Kuva 7. Maissia, jota on lannoitettu käymälätuot
teilla. Hope and Kindness. Kuva: K. Pynnönen, 2011

147

Pynnönen, Tuhkanen, Rieck ja von Münch

Kuva 8. Kasvimaan kaste
lujärjestelmä, Eldoret Edu
cational Centre. Veteen on
lisätty virtsaa lannoitteeksi.
Kuva: K. Pynnönen, 2011

pitivät sitä yhtenä erottelevien kuivakäymälöiden merkittävimpänä etuna. Näiden koulujen tapauksissa UDDT-käymälöiden edut johtivat korkeaan motivaatioon ja haluun sitoutua
huolehtimaan käymälöiden ylläpidosta sekä ottamaan vastuu
niiden toimivuudesta myös jatkossa. Näille kolmelle koululle yhteistä oli myös se, että käymälöiden ylläpidosta huolehti
palkattu työntekijä, ja kuivakäymälöitä oli enemmän suhteessa
oppilaiden määrään kuin muissa kuudessa koulussa.

Menestyksen avaimet
Alle on listattu menestystekijöitä, jotka johtavat korkeaan motivaatioon ja kuivakäymälöiden asianmukaiseen ylläpitoon.
UDDT-käymälät:
• ovat hygieenisiä ja mukavia käyttää
• eivät aiheuta riskiä pohjavesien pilaantumiselle
• ovat pysyvä ratkaisu
• vievät pitkällä tähtäimellä vähemmän tilaa koulun pihalla
kuin kuoppakäymälät
• tuovat taloudellisia säästöjä pitkässä juoksussa
• tuottavat lannoitetta (virtsa ja uloste), jota voidaan käyttää
esimerkiksi maanviljelyssä.
Kuvan 9 kaaviossa on esitetty tärkeimmät menestystekijät. Nämä tekijät ovat saaneet ihmiset arvostamaan kuiva
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käymälöitä ja ymmärtämään niiden edut kuoppakäymälöihin
verrattuna. Koulut olivat useassa tapauksessa saaneet kyläläisiltä ja yhteisöjen jäseniltä positiivista palautetta esimerkillisistä käymälöistään, mikä sai koulujen henkilökunnan ja oppilaat ylpeiksi sanitaatiojärjestelmistään ja he halusivat säilyttää
hyvän maineensa asian suhteen. Monissa kouluissa pidettiin
käymälöistä saatavaa lannoitetta merkittävänä motivaatiotekijänä. Lisäksi myös niissä kouluissa, jotka eivät käyttäneet
lannoitetta maanviljelyssä, pidettiin mahdollisuutta siitä kuitenkin hyvänä. Tärkeä tekijä käymälöiden ylläpidon onnistumisessa oli myös se, että koulussa oli ainakin yksi opettaja tai
rehtori, joka oli motivoitunut ja koki ekologisen sanitaation
tärkeäksi.
Tässä artikkelissa on listattu useita tekijöitä, jotka havaintojen mukaan olivat motivoineet tutkittujen koulujen henkilökuntaa ja oppilaita ylläpitämään kuivakäymälöitä asianmukaisesti. Alla on esitetty WHO:n ja UNICEFin (WHO, 2009)
ohjeet koulujen sanitaatiosta (kohdat 1–7), muutama lisähuomio (kohdat 8–11), sekä miten ohjeen kohdat toteutuivat tämän
tutkimuksen kouluissa.

1. Käymälöitä on oltava riittävästi koulun oppilasmäärään
nähden (WHO ja Kenian standardit).
• Tutkimustulosten mukaan kaikissa kouluissa UDDT-käymälät olivat ylikuormitettuja, sillä niitä oli rakennettu kuhunkin kouluun vain 4 kappaletta. Oppilaat pitivät uusista
käymälöistä niiden mukavuuden ja hajuttomuuden vuoksi
enemmän kuin vanhoista kuoppakäymälöistä. Kuivakäymälöiden ylikuormitus johti niiden nopeaan epäsiisteyteen ja toimimattomuuteen (esimerkiksi tukkeutuneet
putket) sekä tarpeeseen tyhjentää virtsakanisterit useasti
(jopa monta kertaa päivässä). Tutkimuksen kahdella

Kuva 9. Menestystekijät,
jotka edistävät koulujen
UDDT-käymälöiden yllä
pitoa.
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omarahoitteisella pienellä koululla (Hope and Kindness ja
Eldoret Educational centre) sekä Siany Mixed Secondary -koululla käymälöiden määrän suhde oppilaiden määrään oli
noin 1:40, mikä on lähellä Kenian standardeja (1:25 tytöille
ja 1:30 pojille). Näissä kouluissa käymälät eivät olleet ylikuormitettuja. Kenian standardien lisäksi olisi suositeltavaa tarjota myös tytöille urinaaleja (Freeman ym., 2012).

2. Käymälöihin tulee olla esteetön pääsy.
• Käymälätilojen jyrkkien portaiden vuoksi pääsy niihin ei
ollut esteetön. Liikuntarajoitteisille sekä pienille lapsille,
samoin kuin ikääntyneille opettajille portaiden nouseminen saattaa olla mahdotonta. Nuorimmat käymälöitä käyttävät lapset olivat vain kolmevuotiaita.
• Jokaisessa yhdeksässä koulussa kuivakäymälät oli sijoitettu koulujen pihamaille eikä etäisyys luokkahuoneista ollut
liian suuri.

3. Käymälöiden tulee tarjota yksityisyyttä ja turvallisuutta.
• UDDT-käymälöissä oli suljettavat lukolliset ovet, mikä tarjoaa yksityisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi tytöille ja pojille
oli omat käymälänsä.

4. Käymälöiden tulee sopia paikallisiin olosuhteisiin.
• Kaikissa tutkituissa kouluissa UDDT-käymälät ovat selvästi
parempi vaihtoehto kuoppakäymälöihin verrattuna. Syitä
ovat muun muassa maaperän kivisyys, mikä tekee kuoppakäymälöiden rakentamisesta vaikeaa, sekä sadekausina
yleiset tulvat, mikä johtaa ulosteiden leviämiseen kuoppakäymälöistä ympäristöön ja pohjavesiin.
• Koulujen pihamailla säästyy tilaa, sillä UDDT-käymälät
ovat pysyviä: uusia kuoppakäymälöitä ei tarvitse rakentaa
vuosittain. Yleensä täyttyneet kuoppakäymälät hylätään ja
peitetään. Uusi kuoppa kaivetaan vanhan viereen ja käymälärakennus siirretään. Vanhoista kuoppakäymälöistä
muodostuu ”hautausmaa”, jota ei voida enää käyttää turvallisesti, sillä maa voi esimerkiksi sortua.
• Maatalous on päätulonlähde Keniassa, minkä vuoksi selkeä
kommunikaatio kuivakäymälätuotteiden käytöstä lannoitteena olisi tärkeää ja hyödyllistä.
• Alueiden yhteisöt on otettu mukaan kuivakäymäläprojekteihin.
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5. Käymälöiden tulee olla hygieenisiä ja helppoja siivota.
• Kuoppakäymälöihin verrattuna UDDT:t ovat mukavia käyttää, sillä niissä ei ole hajuja, kärpäsiä tai riskiä sortumiseen.
• Hygienia on parantunut, sillä kuivakäymälöihin on liitetty
käsienpesutilat.

6. Käymälöiden lähellä pitää olla mahdollisuus käsienpesuun.
• Käsienpesutilat (hanallinen vesitankki) oli liitetty jokaiseen UDDT-käymälään (Kuva 1). Vesitankin tulisi olla
kiinnitettynä jalustaan, jottei sitä voitaisi viedä muualle
tai varastaa. Saippua on tärkeää kunnollisen käsienpesun
kannalta, mutta sitä oli tarjolla vain yhdessä koulussa (Hope
and Kindness).
• Vettä käsienpesuun on vaikea tarjota kuivakausina.

7. Tilojen siivouksen ja ylläpitorutiinien tulee olla suunniteltuja.
• Kouluissa, joissa palkattu työntekijä huolehti kuivakäymälöiden ylläpidosta, käymälät olivat parhaassa kunnossa
(katso Taulukko 1).
• Vierailijat eivät aina osanneet käyttää käymälöitä oikein,
vaan esimerkiksi virtsasivat väärään paikkaan tai eivät
käyttäneet kuiviketta. Tämä oli ongelma erityisesti isojen
tapahtumien yhteydessä.
• Tukokset käymälän virtsaa johtavissa letkuissa aiheutuivat
usein virtsan erottelevaan osaan joutuneesta tuhkasta tai
struviittisaostumista. Tukkeumat voidaan avata esimerkiksi harjalla. Tukosten vuoksi käymälät joudutaan usein
sulkemaan. Mbalo ja Brand (2012) raportoivat letkujen tukkeutumisen olevan ongelma myös kenialaisten kotitalouksien kuivakäymälöissä.
• Käymälöiden rakenteissa oli havaittavissa pieniä kulumia
ja muun muassa ovia oli joissain tapauksissa mennyt rikki.
• Koulut eivät aina ottaneet riittävästi vastuuta käymälöihin
liittyvissä ongelmissa, vaan luottivat liikaa EPP:ssä mukana
olleiden sanitaatiokonsulttien apuun.

Struviitti eli ammoniummagnesiumfosfaatti
(NH4MgPO4) on kemiallinen yhdiste, jota voi saostua erityisesti emäksisestä
virtsasta. Sen on havaittu
kerääntyvän virtsaa johtaviin putkistoihin ja tukkivan
niitä.

8. Käymälöiden hinta.
•

Jotkut koulut olivat rakentaneet lisää UDDT-käymälöitä
ekosanitaatioprojektin jälkeen, ja muutkin olisivat tehneet
niin, ellei rahoituksen järjestäminen olisi ongelmallista.
Ekosanitaatioprojektin rakentamat UDDT-käymälät olivat laadukkaita ja esteettisiä. Niiden tarkoitus oli esitellä
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paikallisille ekologista kuivasanitaatioteknologiaa ja tehdä
se houkuttelevaksi. Paikallisille kouluille olisi kuitenkin
pitänyt esitellä UDDT-käymälöille myös edullisempia malleja, joita koulujen olisi taloudellisesti mahdollista rakentaa.
Yleensä UDDT-käymälöiden rakennuskustannukset vaihtelevat 120 ja 580 euron välillä, mutta käyttämällä esimerkiksi
kierrätysmateriaaleja niiden kustannuksia voidaan saada
leikattua enemmän.
• Niissä kahdessa koulussa, joissa UDDT-käymälät oli rakennettu omalla rahoituksella, omistussuhde oli vahva ja käymälöiden ylläpito toimi erittäin hyvin. Muissa kouluissa ei
vanhempia, opettajia ja koulujen johtoa oltu tarpeeksi otettu mukaan projektin toteutukseen.
• UDDT-käymälöiden pitkän aikavälin taloudellisia hyötyjä
pitäisi korostaa enemmän koulujen johdolle. UDDT-käymälöitä pidettiin yleisesti kalliina vaihtoehtona kuoppakäymälöihin verrattuna, mikä onkin totta jos verrataan vain
rakennuskustannuksia. UDDT-käymälöiden rakentaminen
tulee kuitenkin edullisemmaksi kuin vuosittain rakennettavien kuoppakäymälöiden, sillä UDDT:t kestävät pitkään,
arvioiden mukaan oikein käytettynä ja ylläpidettynä noin
15 vuotta. Kun UDDT:n korkeat rakennuskustannukset
jaetaan käymälän koko elinkaarelle, on UDDT edullisempi
vaihtoehto kuin kuoppakäymälä.

9. Sanitaatiotiedon säilyttäminen koulussa huolimatta
vastuuopettajien siirtymisestä muualle.
• Ekosanitaatiotiedon säilyttäminen kouluissa on haastavaa,
jos esimerkiksi sanitaatiotietoiset opettajat vaihtavat koulua. Keniassa opettajien kierrättäminen koulusta toiseen on
yleistä.
• Useamman kuin yhden opettajan pitäisi olla koulutettu ja
tietoinen UDDT-käymälöiden toiminnasta ja ylläpidosta.
• Jokaisessa koulussa tulisi olla UDDT-käsikirja, josta löytyisi
perustiedot käymälöistä ja niiden ylläpidosta sekä toiminnasta ongelmatilanteissa.

10. Opettajien ja henkilökunnan työtaakan vähentäminen.
• Virtsan suodattaminen maahan helpottaisi UDDT-käymälöiden ylläpitoa huomattavasti ja voisi siksi olla varteenotettava vaihtoehto virtsan erilliskeräykselle.
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• Myös ylläpitohenkilökunnan palkkaaminen vähentää opettajien työtaakkaa.
• Tekninen suunnittelu ja parannukset voivat vähentää tukoksia letkuissa.

11. Yhteisöjen mukaan ottaminen
• Alueiden yhteisöjen mukaan ottamisella ekosanitaatioprojekteihin oli ollut positiivisia vaikutuksia muun muassa
Siany Mixed Secondary -koulussa, jossa sanitaation ylläpito sai opettajien komitean tuen. Näin ekosanitaatiotieto
levisi myös yhteisöihin, ja tulokset koulussa olivat lupaavia. Opettajien ja oppilaiden lisäksi myös kaikkien muiden
sidosryhmien esimerkiksi muiden koulun työntekijöiden,
oppilaiden vanhempien ja yhteisöjen jäsenten pitäisi osallistua koulutustilaisuuksiin ekosanitaatiosta.

Johtopäätökset
Vain pieni osa ekosanitaatioprojektin 73 koulusta oli kyennyt
ylläpitämään UDDT-käymälöitänsä asianmukaisesti. Jälkiarviointiin valittiin yhdeksän koulua, jotka olivat esiarviointien
mukaan hoitaneet kuivakäymälöidensä ylläpidon esimerkillisesti, mutta tosiasiassa tilanne paikan päällä ei aina ollut
odotusten mukainen. Suurimmat haasteet liittyivät opettajien
liikkuvuuteen koulujen välillä ja tästä aiheutuvaan sanitaatiotiedon häviämiseen kouluista. Kuivakäymälätilojen vähäinen
määrä ja niiden suuri kuormitus aiheuttivat ylläpidollisia ongelmia (muun muassa nopeaa tilojen likaantumista ja virtsakanisterien täyttymistä). Joissain tapauksissa tekniset puutteet
kuten tilojen epäkunto, laitteistojen puuttuminen sekä heikko omistussuhde aiheuttivat ongelmia. Tutkimus osoitti, että
tietyt menestystekijät ovat tärkeitä koulujen ekologisten sanitaatiojärjestelmien toiminnan ja pitkän aikavälin kestävyyden
kannalta. Näitä ovat: 1. riittävä käymälöiden määrä, 2. koulun
mahdollisuus osallistua käymälöiden rakennuskustannuksiin,
mikä vahvistaa omistussuhdetta, sekä 3. työntekijöiden palkkaaminen ylläpitoon.
Ekosanitaatioprojektin (2006–2010) ansiosta eri sidosryhmät (koulujen johto, opettajat, oppilaat, vanhemmat ja muut
yhteisöjen jäsenet) olivat saaneet tietoa ja käytännön kokemusta ekologisesta sanitaatiosta ja sen eduista. Jotkut koulut olivat
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rakentaneet lisää UDDT-käymälöitä oma-aloitteisesti ja myös
muut olisivat valmiita tähän, jos rahoitus suhteellisen kalliisiin
UDDT-käymälöhin järjestyisi. Ekosanitaatioprojektin tarkoitus
oli esitellä paikallisille ekologisen sanitaation mahdollisuuksia
ja siinä se olikin onnistunut.
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