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Ohjelma

● Ryhmätyö 1
● Juomavesiteknologiaa
● Kuivasanitaatioteknologiaa
● Jätevedenpuhdistusteknologiaa
● Ryhmätyö 2



  

Ryhmätyö 1: 
Argumentteja puolesta ja vastaan

1) Paikallisten on saatava ratkaista 
sanitaatioteknologia

2) Sanitaatioteknologian valitseminen pitäisi 
muistuttaa ostosten tekemistä kaupassa

3) Olisi tarpeen kehittää universaali 
sanitaatioratkaisu, joka soveltuisi 
mahdollisimman monelle maailman ihmiselle 

4) Käymäläjätteen ravinteet on saatava 
hyötykäyttöön, jotta voidaan tuottaa tarpeeksi 
ruokaa



  

Ekologisen sanitaation systeemit

● Single Pit System
● Waterless Pit System without Sludge 

Production
● Pour Flush Pit System without 

Sludge Production
● Waterless System with Urine 

Diversion
● Biogas System



  

Sanitaatiosysteemit: jätevesi

● Blackwater Treatment System 
with Infiltration

● Blackwater Treatment System 
with Effluent Transport

● Blackwater Transport to (Semi-) 
Centralized Treatment System



  

Miksi ekologinen sanitaatio?

● Vähentää / poistaa 
jäteveden 
aiheuttamia haittoja

● Mahdollistaa 
ravinteiden 
talteenoton ja 
hyötykäytön



  

Viemäröinti mahdollinen / 
olemassa



  

Viemäriverkostoja ei 
pystytä ylläpitämään 
edes rikkaissa maissa: 
Suomessa korjausvelka 
yli 200 vuotta (FCG 
2008)



  

Kestävä jäteveden käsittely 
mahdollinen / olemassa



4,1 miljardia ilman 
kunnollista käymälää, 
jos laskee nekin, joihin 
ei liity jätevesien 
puhdistusta



  

Vettä käytettävissä 
”rajattomasti”



Maailman 
kotitalouksissa 
käytetään 500 
miljardia litraa vettä 
päivittäin; jos 
jokainen maailman 
asukas vetäisi vessan 
kerran päivässä, 
kuluisi siitä viidennes. 



  

Virtsanerotteleva kuivakäymälä
U2: URINE DIVERTING DRY TOILET (UDDT) 

option 2option 1 urine

for wipers for washers

urine option 3 urineanal cleansing water



  

Fossa alterna



  

Ulosteen kuivatus



  

Kompostikäymälä



  

Biokaasu käymälöiden yhteydessä



  

Käymäläjätteen tyhjennys käsipelillä



  

Moottoroitu tyhjennys



  

Arborloo



  

Virtsan levittäminen



  

Kompostin hyödyntäminen



SDG/Post2015-tavoitteet sanitaatiossa?

● Perustaksi käymälöiden toiminnat ei 
tietty teknologia

● Universaalius, kaikki väestöryhmät 
mukaan 

● Saatavuudesta (coverage) käyttöön 
(usage)

● Jätevedenpuhdistus tavoitteeksi
http://www.wssinfo.org/post-2015-monitoring/



Indikaattorit teknologian valitsemisessa

● Rakennuskustannukset
● Ylläpito- ja käyttökustannukset
● Veden- ja energiankulutus
● Vaadittavat tekniset taidot ylläpidossa
● Mahdollisuus korjata vikoja paikallisesti
● Soveltuvuus mahdollisen olemassa olevan 

systeemin kanssa



Indikaattorit teknologian valitsemisessa

● Systeemin terveysriskit
● Tehokkuus BOD:n, typen ja fosforin poistossa
● Potentiaali ravinteiden hyötykäyttöön
● Potentiaali energian talteenottoon
● Systeemin tarvitsema pinta-ala
● Yhteisön preferenssit



http://www.sswm.info/



http://ecompendium.sswm.info/
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