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Maailman käymäläpäivä 19.11 – Maailmalla kasvava kysyntä kestävistä 

sanitaatioratkaisuista 
 
Kansainvälistä Maailman käymäläpäivää vietetään jälleen 19.11. Sen teemana on tänä vuonna jätevesi ja silloin 

kannattaakin jokaisen pohtia, mihin jäteveteni menee ja toisaalta, millainen tilanne on maailmalla sanitaation suhteen. 

Suomessa jätevesi puhdistetaan melko tehokkaasti, tosin esimerkiksi rankkojen sateiden aikana jäteveden 

ohijuoksutuksia tapahtuu monilla puhdistamoilla eli silloin puhdistamatonta jätevettä johdetaan suoraan 

vastaanottaviin vesistöihin. Suuri ongelma verkostossamme on myös sen korjausvelka, vain noin 10 % vaadittavista 

saneerauksista voidaan tehdä, mikä aiheuttaa suurta huolta järjestelmien ylläpitäjille ja lopulta koituu myös kuluttajien 

harmiksi. Maailmalla tilanne on toki huomattavasti meitä huonompi. Koko maailmanlaajuisesti 80 % jätevesistä, 

kehitysmaissa jopa 90 %, johdetaan edelleen puhdistamattomina vesistöihin. Huono sanitaatio on edelleen yksi 

maailman pahimmista tappajista, erityisesti alle 5-vuotiaiden keskuudessa, jotka usein kärsivät eniten esimerkiksi 

ripulitautien haitoista. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan lähes 900 miljoonaa ihmistä ulostaa edelleen 

maastoon ja jopa 60 % eli 4,5 miljardia ihmistä, ei joko pääse asianmukaiseen käymälään tai käymälätuotoksia tai 

jätevettä ei käsitellä kunnolla.  

 

Kuivakäymälätietoutta kolmelle mantereelle  

 
Käymäläseura Huussi ry viettää maailman käymäläpäivää järjestämällä työpajan sanitaatiosta. Työpajassa käsitellään 

uusia kestävän kehityksen tavoitteita ja erityisesti vesi- ja sanitaatiotavoitetta (SDG 6), jonka päämääränä on taata 

turvalliset vesi- ja sanitaatiopalvelut sekä niiden kestävä käyttö kaikille vuoteen 2030 mennessä.  Tarkoituksena on 

pohtia, mitä voimme tehdä täällä Suomessa ja toisaalta, mitä maailmalla tarvitsee tehdä, jotta tilanne kehittyy. 

”Kestävän kehityksen tavoitteet antavat meille uutta näkökulmaa tarkastella myös omaa toimintaamme niin 

paikallisella kuin kansallisella tasollakin, sillä ne ovat universaaleja eli koskevat meitä kaikkia”, kertoo yhdistyksen 

projektipäällikkö Sari Huuhtanen. Hän on kokoukseen juuri palannut Kiinasta, jossa oli esitelmöimässä 

kuivakäymälöistä paikallisten ministeriöiden ja provinssien vesitoimijoiden konferenssissa. ”Kiinassa olisi nyt 

kuivakäymälöille nyt huimaa tilausta, kun itse presidentti on julistanut Kiinaan vessavallankumouksen ja sen 

tavoitteena on saada sanitaatiolle 90 %:n kattavuus vain vuoteen 2020 mennessä”. Tällä hetkellä Kiinassa on noin 330 

miljoonaa ihmistä vailla asianmukaista sanitaatiota ja heistä yli 90 miljoonaa ulostaa maastoon. Seuraavien vuosien 

aikana rakennetaan käymälöitä ja viemärijärjestelmiä miljoonille ja Kiinan hallitus panostaa siihen merkittäviä 

summia rahaa. Markkinat ovat siis valtavat, mutta kilpailua toki riittää sadoista paikallisista yrityksistä. Vesivessa 

nähdään edelleen statussymbolina asukkaiden silmissä, mikä tietenkin edesauttaa sen voittokulkua. Myös 

kuivakäymälöiden kannatus on nousussa, kunhan tietoisuutta saadaan lisää myös päättäjille. ”Tämä oli hyvä foorumi 

olla mukana ja oli hienoa, että saimme kutsun ja meidät on noteerattu myös Kiinan toimijoiden keskuudessa”, summaa 

Huuhtanen matkan antia. Viime kuussa hän vieraili kertomassa kuivakäymälöistä myös Brasiliassa Feevalen 

yliopistossa, jonne tehdään uutta kampusta. Myös sinne halutaan kuivakäymälöitä. Ne eivät siis ole vaan 

nousukiidossa yhdistyksen perinteisissä kohdemaissa Afrikassa, vaan joka puolella voi nähdä uuden buumin. 

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat auttaneet ymmärtämään, että sanitaation parantamiseksi tarvitaan muutakin kuin 

pelkkää tekniikkaa ja putkea. Tuotosten hyödyntäminen lannoitteeksi tai energiaksi on nouseva trendi maailmalla, 

jossa myös meidän suomalaisten kannattaa olla mukana.   

 

Lisää tietoa workshopista: http://www.huussi.net/kutsu-vesi-ja-sanitaatiotyopaja-ja-ksh-ryn-

syysvuosikokous-19-11/   

Maailman käymäläpäivän sivut: http://www.un.org/en/events/toiletday/  

 

Lisätietoja: 

Sari Huuhtanen, Projektipäällikkö, puh. 045 356 4099, sari.huuhtanen@huussi.net 
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