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Alkusanat
Maailmassa on eri arvioiden mukaan noin 2,6-3 miljardia ihmistä ilman asianmukaista sanitaatiota. Nämä
ihmiset joutuvat päivittäin miettimään, kuinka tehdä tarpeensa ilman häpeän tunnetta, väkivallan pelkoa tai
suoranaisia terveysongelmia, joita puutteellinen sanitaatio saa aikaan. Toiset käyvät tarpeillansa vain yöllä,
toiset suorittavat ne puskissa piilossa muilta ja toiset ulostavat pussiin ja heittävät pussin niin kauas kuin se
lentää (esimerkki Kenian slummialueelta). Mikäli ihmisillä ei ole käytössään asianmukaisia käymälöitä, he
joutuvat tekemään ratkaisuja, jotka ovat haitaksi niin heille itselleen ja yhteisölleen kuin myös ympäristölle.
Puutteellisen vesihuollon ja sanitaation seurauksena kuolee vuosittain miljoonia ihmisiä. Pelkästään ripuliin
kuolee yli 2 miljoonaa ihmistä vuosittain, joista useimmat alle viisivuotiaita. Joka päivä kuolee noin 6 000
lasta ripulitauteihin. Eräiden arvioiden mukaan 2/3 kehitysmaiden sairaanhoitokuluista käytetään
ripulitautien hoitamiseen.
Samaan aikaan teollistuneissa maissa noin 300 miljoonaa ihmistä kuluttaa yhdellä vesikäymälän vetäisyllä
saman määrän vettä, joka saattaa kehitysmaan asukkaalla olla käytettävissään koko päivän veden
tarpeeseen. Teollistuneissa maissa suurimmat ongelmat WC:n käytön suhteen voivat olla lampun palaminen
katosta tai se, ettei WC:n laatan väri sovi muun asunnon sisustukseen. WHO:n/UNICEFin mukaan puhtaan
veden ja sanitaation takaaminen kaikille maksaisi vuosina 2005–2015 noin 9 miljardia dollaria vuodessa
(sisältäen pelkät rakennuskustannukset). Rahamäärä on pieni, jos vertaa sitä esimerkiksi maailmanlaajuiseen
asevarusteluun (780 mrd. USD/a), Euroopan alkoholin ja tupakan kulutukseen (yht. 155 mrd. USD/a) tai
vaikkapa jäätelönkulutukseen Euroopassa (11 mrd. USD/a).
Maailman sanitaatio-ongelmat eivät ratkea vesikäymälöillä ja viemäröinnillä. Niiden rakentaminen ja
ylläpito maksavat aivan liian paljon, eivätkä ne takaa puhdasta ympäristöä. Mikäli jätevettä ei puhdisteta
asianmukaisesti, se voi jopa muodostaa pahempia terveys- ja ympäristöriskejä kuin ”puskissa” käynti. On
siis luotava halpoja, teknisesti yksinkertaisia ja turvallisia sanitaatiovaihtoehtoja, joita voidaan muokata
kulloiseenkin ympäristöön ja kulttuuriin sopivaksi. On myös lisättävä sanitaatio- ja hygieniakoulutusta, jotta
ymmärrettäisiin näiden asioiden yhteys ihmisten ja ympäristön terveyteen.
Tämä sanitaatio-opas on tehty Käymäläseura Huussi ry:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä
toteuttamassa KUIKE -hankkeessa (”kuivakäymälöitä ja kehitysyhteistyötä). Hankkeen tarkoituksena on
ollut lisätä suomalaisten kehitysmaissa työskentelevien henkilöiden tietoa sanitaatiosta ja valmiuksia neuvoa
paikallisia asukkaita sanitaatioon ja hygieniaan liittyvissä kysymyksissä. Toivottavaa on, että työntekijät
voisivat oman työnsä ohella tehdä huomioita sanitaation tilasta ja miettiä yhdessä paikallisten ihmisten
kanssa parannusehdotuksia alueella mahdollisesti esiintyviin sanitaatio-ongelmiin. Tavoitteena on, että
järjestöt ja yritykset ottavat sanitaatioasiat osaksi toimintaansa, jolloin saavutetaan laajempi lopullisten
hyödynsaajien joukko kuin yksittäisillä sanitaatiotilojen rakennushankkeilla. Sanitaation parantuminen
vaikuttaa myönteisesti kehitysmaiden ihmisten elinolosuhteisiin ja välillisesti myös ympäristön tilaan.
Oppaan ovat laatineet projektisuunnittelija Sari Huuhtanen ja ympäristötekniikan opiskelija Ari Laukkanen.
Ohjausryhmässä ovat toimineet Raini Kiukas Käymäläseura Huussi ry:stä sekä Eeva-Liisa Viskari ja Perttu
Heino Tampereen ammattikorkeakoulusta. Heidän lisäkseen tekstiä ovat kommentoineet Kati Hinkkanen
Käymäläseura Huussi ry:stä, Sanna-Leena Rautanen Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Helvi HeinonenTanski Kuopion yliopistosta.
Tärkeätä on huomata, että jokainen kehitysmaissa työskentelevä voi omalta osaltaan olla voimistamatta
huonosta sanitaatiosta aiheutuvia ongelmia. Kun seuraavan kerran vetää WC:n kehitysmaissa ollessaan, olisi
syytä pohtia, onko viemäröinti alueella kunnossa ja puhdistetaanko jätevettä mitenkään vai johdetaanko
jätevesi kenties puhdistamattomana ojaan. Mikäli jälkimmäinen vaihtoehto osoittautuu oikeaksi, kannattaisi
tällöin miettiä, voisiko sanitaation hoitaa terveyttä ja ympäristöä vähemmän kuormittavilla vaihtoehdoilla.
Vinkkejä tähän on esitetty oppaassa.
Tekijät
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1. Johdanto
1.1.

Sanitaation määritelmä

Maailman terveysjärjestö (WHO) määrittelee sanitaation olevan joukko keinoja, joilla ihmisten ulosteet ja
virtsa sekä yhdyskuntien jätevedet kerätään hygieenisellä tavalla, jolloin ne eivät vaaranna ihmisten ja
yhteisön terveyttä. Sanitaatiomenetelmät pyrkivät ehkäisemään tautien leviämistä asianmukaisella jäteveden, ulosteiden ja muiden jätteiden käsittelyllä, oikealla ruoan ja veden käsittelyllä sekä rajoittamalla
tartunnanlevittäjien esiintymistä. [1, 2]
Sanitaatiota on systeemi tai järjestelmä, jolla on tarkoitus parantaa ja ylläpitää terveellistä elämää ja
elinympäristöä. Sen tarkoituksena on myös taata ihmisille tarpeeksi puhdasta juomavettä ja vettä
peseytymiseen. Sanitaation liitetään yleensä terveys- ja hygieniakoulutus, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mistä
terveysongelmat johtuvat ja miten he voivat omalla toiminnallaan parantaa sanitaatiotaan. Tarpeellisten
tilojen, kuten käymälöiden, pesutilojen ja viemäröinnin rakentaminen ja kunnossapidon koulutus ovat
olennainen osa sanitaatiota. [3]
YK:n vuosituhattavoitteita määriteltäessä on käytetty kahta sanitaatio-termiä: ”kehittyneet
sanitaatiopalvelut” (improved sanitation) tai laajempaa käsitystä ”perussanitaatio” (basic sanitation). [4]
Kehittyneet sanitaatiopalvelut on määritelty WHO:n ja UNICEF:in JMP-ohjelmassa (Joint Monitoring
Program) “Global water supply and sanitation assessment 2000”. Sen mukaan kehittyneinä
sanitaatiopalveluina pidetään seuraavia menetelmiä: [4]
•
•
•
•
•
•

yleinen viemäriverkko (public sewer)
saostuskaivo (septic tank)
huuhdeltava kuoppakäymälä (pour-flush latrine)
kuoppakäymälä kannella (pit latrine with slab)
ilmastoitu kuoppakäymälä (ventilated improved pit)
ekologinen sanitaatio (ecological sanitation).

Kehittymättöminä pidetään seuraavia sanitaatiomenetelmiä: [5]
•
•
•
•

palvelu- tai saavikäymälä (ulosteet poistetaan manuaalisesti)
julkiset käymälät
avoin kuoppa tai kuoppakäymälä ilman kantta
avoimeen maaston ulostaminen (open defecation).

Perussanitaatio määriteltiin vuonna 2002 pidetyssä YK:n kestävän kehityksen kokouksessa (World Summit
on Sustainable Development, WSSD). Määritelmän mukaan perussanitaatioon kuuluvat: [4]
•
•
•
•
•
•
•

kotitalouksien sanitaatiomenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto
julkisten laitosten, erityisesti koulujen, sanitaation parantaminen
hyvien hygieniatapojen edistäminen
lasten koulutuksen lisääminen
sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja taloudellisesti sopivan teknologian ja käyttäytymisen edistäminen
uudenlaisten rahoitus ja yhteistyömekanismien luominen
sanitaation yhdistäminen vesihuoltoon tavalla, joka ei vaikuta ympäristöön haitallisesti.
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1.2.

Ekologinen sanitaatio

Ekologinen sanitaatio (ecological sanitation, ecosan) perustuu ravinnekiertoon. Ihmisen tuotoksia pidetään
resurssina eikä jätteenä, kuten nykyisissä keskitetyissä jätevesiratkaisuissa. Ne käsitellään
muodostumispaikassaan ja saatu lopputuote voidaan helposti hyödyntää maataloudessa lannoitteina.
Ekologiset sanitaatiotekniikat ottavat huomioon ympäröivän luonnon vähentämällä saastumista ja pitämällä
sen puhtaana ja turvallisena. [6]
Ekologisen sanitaation periaatteissa ja toteutuksessa on seuraavia ominaisuuksia: [6, 7]
•
•
•
•
•
•

pyritään vähentämään ihmisen tuotoksista aiheutuvaa ympäristön saastumista ja torjumaan niistä
peräisin olevia tauteja
käsitellään ihmisen tuotoksia luonnonvarana, ei jätteenä
otetaan tuotoksissa olevat ravinteet talteen ja hyödynnetään ne lannoitteena ja
maanparannusaineena
tehdään tuotoksien erottelu muodostumispaikassa tai sen läheisyydessä
vältetään veden käyttämistä tuotoksien kuljetukseen
käytetään hajautettuja jätteenkäsittelymenetelmiä ja -palveluja (esim. keräys, kierrätys ja säilytys).

Ravinnekierron periaate on esitetty kuvassa 1. Luonnossa ei jätettä synny vaan kaikki eliöiden tuottamat
tuotteet käytetään toisten eliöiden ravintona tai ravinteina. Kasvien antama ravinto käytetään kasvinsyöjien
tai välillisesti ravintoketjussa ylempänä olevien eläinten energiaksi. Kun eläimet ulostavat ja virtsaavat,
käyttämättä jääneet ravinteet siirtyvät takaisin maaperään kasvien ja hajottajien käyttöön.
Myös ihmisten ravinnekierto on ollut aikaisemmin suljettua ja ulosteiden ja virtsan ravinteita on
hyödynnetty viljelyssä. Teollistuneissa maissa, nykyisten sanitaatiotekniikoiden käyttöönoton jälkeen, näitä
ravinteita ei enää ole hyödynnetty maanparannusaineena vaan ne on pääasiassa sekoitettu veteen (länsimaissa yleensä juomavedeksi kelpaavaan) ja kuljetettu keskitettyihin vedenpuhdistamoihin
puhdistettavaksi. Tällöin on menetetty ulosteiden ja virtsan ravinnearvo ja niistä on tullut jätettä arvokkaan
maanparannusaineen sijaan. Tämä on johtanut siihen, että pelloille on jouduttu lisäämään kasvun
takaamiseksi keinolannoitteita, joiden valumat puolestaan ovat syynä monien järvien rehevöitymiseen.

RUOKA

RUOAN
TUOTANTO
ERITYS

KOMPOSTOINTI
LANNOITTEEKSI

KUVA 1. Ravinnekierron periaate.
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Veden vähyys aiheuttaa usein sanitaatio-ongelmia, jolloin kuivakäymälätekniikalla toteutettu ekologinen
sanitaatio ei pelkästään vähennä ulosteista aiheutuvia terveysongelmia vaan pureutuu myös ongelman
perimmäisiin syihin. Vähäisten vesivarojen saastuminen vähenee ja vettä säästyy muihin
käyttötarkoituksiin, kuten ruoan laittoon ja hygieniaan. [6]
Ihmisen tuotoksien ravinnepitoisuudet ovat korkeat erityisesti virtsassa (katso taulukko 7, kohdasta 3.6).
Lisäksi ravinteet ovat muodossa, joita kasvien on helppo hyödyntää. Käyttämällä niitä lannoitteena voidaan
saada parempia satoja ja vähentää tai jopa lopettaa teollisten lannoitteiden käyttö. Kehittyvillä alueilla tämä
vähentää taloudellista riippuvuutta. [6]

1.3.

Vesi- ja sanitaatiotilanne maailmalla

Puhtaan veden saatavuutta voidaan pitää yhtenä ihmisen perustarpeista ja oikeuksista. Ihmisten terveys ja
ihmisarvoinen elämä perustuvat puhtaaseen veteen. Puhdas vesi yhdistettynä asianmukaiseen sanitaatioon
parantaa taloudellista ja terveydellistä hyvinvointia. Kun terveysolot paranevat, ihmisillä on enemmän aikaa
toimeentulon ja ruoan hankintaan. Puhtaan veden saatavuuden ja perussanitaatiopalveluiden turvaaminen
onkin ensimmäinen askel köyhyyden poistamisessa. [5]
WHO:n ja UNICEF:in mukaan vuonna 2002 82 %:lla maapallon ihmisistä oli käytettävissään asianmukainen
vesilähde. Asianmukaisen sanitaation määrä on noussut vuoden 1990 49 %:sta 58 %:iin vuonna 2002.
Edelleen kuitenkin joka kuudes eli noin 1,1 miljardia ihmistä, on vailla asianmukaista vesilähdettä ja kaksi
viidestä eli noin 2,6 miljardia ihmistä, on vailla asianmukaisia sanitaatiopalveluita. Suurin osa näistä
ihmisistä asuu Aasiassa, jossa jopa puolelta väestöstä puuttuu asianmukaiset sanitaatiopalvelut sekä
Afrikassa, jossa kahdelta viidestä puuttuu asianmukainen vesilähde. Tilanne erityisesti maaseudulla on
huolestuttava. Maaseudulla jopa joka toinen on vailla asianmukaisia sanitaatiopalveluita ja vesilähdettä.
Kaupungeissa ongelmana on voimakas väestönkasvu ja keskittyminen asutuskeskuksiin, mikä asettaa
paineita nykyisille palveluille tulevilla vuosikymmenillä. [5, 8]
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KUVA 2. Maailman vesivarantojen kattavuus vuonna 2000. Kuva kertoo, kuinka suurella osalla asukkaista on
käytettävissään asianmukainen juomavesilähde. [5]

KUVA 3. Maailman sanitaation kattavuus vuonna 2000. Kuva kertoo, kuinka suurella osalla asukkaista on
käytettävissään asianmukainen sanitaatio. [5]
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Saharan
eteläpuolinen
Afrikka; 437
Pohjois-Afrikka;
40
Oseania; 3
Länsi-Aasia; 38
Etelä-Aasia; 938

Latinalainen
Amerikka ja
Karibia; 137
Kehittyneet
maat; 20
Kaakkois-Aasia;
208

Euraasia; 50
Itä-Aasia; 749

KAAVIO 1. 2,6 miljardia ihmistä ilman asianmukaista sanitaatiota alueittain (yksikkö: miljoonaa asukasta). [8]

Puhtaan juomaveden ja asianmukaisten sanitaatiopalveluiden puute aiheuttaa vuosittain suuren määrän
sairastapauksia ja kuolemia (katso taulukko 1). Kaikkein köyhimmät yhteisöt ja maat kärsivät niistä eniten.
On arvioitu, että asianmukaisilla vesilähteiden käytöllä voitaisiin vähentää 21 % ja asianmukaisilla
sanitaatiopalveluilla 37.5 % ripulitapauksista. Niinkin yksikertaisella asialla kuin käsienpesulla voitaisiin
vähentää ripulitapauksia jopa 35 %. [5, 10]
TAULUKKO 1. Esimerkkejä puhtaan juomaveden ja asianmukaisten sanitaatiopalveluiden puuttumisen
seurauksista. [5, 9]
•

Vuosittain maailmassa on noin 4 miljardia ripulitapausta, joihin menehtyy noin 2,2 miljoonan
ihmistä. Useimmat sairastuneista ja menehtyneistä ovat alle 5-vuotiaita, mikä tarkoittaa yhtä
lasta joka 15 sekunti. Tämä on 15 % kaikkien alle 5-vuotiaiden kuolemantapauksista.
Noin 10 % kehitysmaiden asukkaista on saanut suolistoloisen. Loiset aiheuttavat aliravitsemusta,
anemiaa ja kasvun hidastumista.
6 miljoona ihmistä sokeutuu vuosittain trakooman eli sarveiskalvotulehduksen johdosta. Tämä on
yleisin sokeuden syy maailmassa.
Yli 200 miljoonalla ihmisellä on skistosomiaasi- eli bilhartsiatartunta ja noin 20 miljoonaa ihmistä
kärsii taudin oireista.
Yli miljoona ihmistä kuolee vuosittain malariaan ja yli 267 miljoonaa ihmistä on saanut
malariatartunnan.
Sadat miljoonat ihmiset kärsivät vuosittain eri suolistoloisista.

•
•
•
•
•

Suositeltu puhtaan veden tarve vuorokaudessa on noin 50 litraa/henkilö ja se jakautuu seuraavasti: [11]
•
•
•
•

juomavesi 5 litraa
käymälän käyttö 20 litraa
peseytyminen 15 litraa
ruoan valmistus 10 litraa.
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Varsinkin kuivimmilla ja köyhimmillä alueilla käytettävissä olevat vesimäärät eivät yllä 50 l:n/hlö/vrk.
Esimerkiksi Eritreassa ihmisten täytyy tulla toimeen 15–30 litralla vettä päivässä. Suomessa keskimääräinen
vedenkulutus kotitalouksissa vaihtelee hieman sen mukaan, onko kyseessä kerros- (n. 180 l/hlö/vrk), rivi(n. 150 l/hlö/vrk) vai omakotitalo (n. 130 l/hlö/vrk). Kulutus vähenee hieman, mikäli asunnossa on
huoneistokohtainen vedenmittaus ja kulutettu vesimäärä on silloin keskimäärin 116 l/hlö/vrk. Yli
kolmasosa kotitalouksien vedenkulutuksesta menee henkilökohtaisen hygienian hoitoon ja neljäsosa WC:n
huuhteluun. [12, 13, 14]

Veden kulutuksen jakautuminen Suomen
kotitalouksissa
Astioiden pesu
Henkilökohtainen
hygienia

13 %

25 %

Muu käyttö
Pyykinpesu

6%

34 %
16 %

Ruoan valmistus

6%

WC-huuhtelu
KAAVIO 2. Veden kulutuksen jakautuminen Suomen kotitalouksissa. [13]

1.4.

YK:n vuosituhattavoitteet

YK:n yleiskokouksessa syksyllä 2000 päätettiin YK:n vuosituhattavoitteista (Millenium Development Goals,
MDG). MDG on YK:n jäsenmaiden, YK-järjestöjen ja kansainvälisten rahoituslaitosten allekirjoittama
sopimus kansainvälisen yhteistyön pelisäännöistä. Sitä voidaan pitää kaiken kansainvälisen yhteistyön
perustana ja selkeänä, kaikkien maiden hyväksymänä päämääränä kehitysmaiden tilanteen parantamiseksi.
[15, 16]
Kokouksessa asetettiin kahdeksan vuosituhattavoitetta ja päätettiin saavuttaa ne vuoteen 2015 mennessä.
Tavoitteet on esitetty taulukossa 2. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia mutta ainakin jossain määrin
saavutettavissa olevia. [16]
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TAULUKKO 2. YK:n vuosituhattavoitteet. [16]
Päämäärä 5. Parantaa odottavien äitien
terveydentilaa

Päämäärä 1. Äärimmäisen köyhyyden ja
nälän poistaminen
•
•

•

Alle 1 USD päivässä ansaitsevien
osuuden puolittaminen vuoteen 2015
Nälkäisten osuuden puolittaminen
vuoteen 2015

Päämäärä 6. Hiv/aidsin, malarian sekä
muiden tautien vastainen taistelu

Päämäärä 2.
Peruskoulutusmahdollisuuksien
takaaminen kaikille

Päämäärä 7. Ympäristön kestävän
kehityksen varmistaminen

Päämäärä 3. Sukupuolten tasa-arvon
edistäminen ja naisten aseman parantaminen
•

•

Tasa-arvo peruskoulutuksessa vuoteen
2005 mennessä ja kaikessa
koulutuksessa vuoteen 2015

•

Päämäärä 4. Lapsikuolleisuuden
vähentäminen
•

Äitikuolleisuuden vähentäminen
kolmella neljänneksellä vuoteen 2015

•

Alle 5–vuotiaiden kuolleisuuden
vähentäminen kahdella kolmasosalla
vuoteen 2015

Kestävän kehityksen periaatteiden
sisällyttäminen kehityspolitiikkaan ja
luonnonvarojen hupenemisen
pysäyttäminen
Veden ja sanitaation puutteesta
kärsivien määrän puolittaminen
vuoteen 2015
Vähintään 100 miljoonan
slummiasukkaan elämän laadun
parantaminen vuoteen 2020

Päämäärä 8. Luoda globaali kumppanuus
kehitykselle
•

Mm. kehitysavun lisääminen,
syrjimättömän kaupan ja
rahoitusjärjestelmän luominen ja
velkahelpotukset.

Vuosituhattavoitteiden seitsemäs päämäärä on ympäristön kestävän kehityksen varmistaminen. Se sisältää
osatavoitteen kymmenen, jonka päämääränä on puhtaan veden ja sanitaation puutteesta kärsivien määrän
puolittaminen vuoteen 2015 mennessä. [4]
Puhtaan veden takaaminen määritellään siten, että ihmisillä on pääsy turvalliselle ja puhtaalle vesilähteelle
sekä mahdollisuus saada riittävästi vettä juomavedeksi, ruoanlaittoon ja hygieniaan. Sanitaation osalta
tavoitteissa on määritelmänä käytetty, joko ”kehittyneiden sanitaatiopalveluiden” (improved sanitation)
määritelmää tai laajempaa käsitettä ”perussanitaatio” (basic sanitation). [4]
Jotta asianmukaisen sanitaation puutteesta kärsivien määrä puolittuisi vuoden 1990 tasosta vuoteen 2015
mennessä, täytyisi maailmanlaajuinen asianmukaisen sanitaation kattavuus nousta 75 %:iin. Jo nyt näyttää
siltä, ettei tavoitetta tulla saavuttamaan, ellei sanitaation-ohjelmien määrää saada radikaalisti lisättyä.
MDG:n tavoitteiden mukaan vuonna 2015 asianmukainen sanitaatio puuttuisi 1,9 miljardilta ihmiseltä.
Nykyisillä sanitaatio-ohjelmilla ja ennustetulla väestönkasvulla saavutetaan kuitenkin vain 2,4 miljardin taso
eli sanitaation kattavuus pysyisi lähes nykyisellä tasolla. Erityisen vaikea tilanne on Etelä-Aasiassa, Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa, Länsi-Aasiassa, Euraasiassa ja Oseaniassa, joiden sanitaatio-ohjelmat ovat täysin
riittämättömiä MDG:n tavoitteiden saavuttamiseen. On arvioitu, että mikäli MDG:n tavoite aiotaan
saavuttaa vuonna 2015, tulisi viime vuosikymmenellä tehtyjen sanitaatiohankkeiden määrä
maailmanlaajuisesti kaksinkertaistaa ja Afrikassa jopa nelinkertaistaa. [8, 17]
Huolimatta yleisestä maailmanlaajuisesta hitaasta kehityksestä, myös tuloksia sanitaation parantamiseksi on
saavutettu. Eräillä alueilla positiivinen kehitys on ollut huomattavaa. Esimerkiksi Itä-Aasian sanitaation
kattavuus on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1990 lähtien. Samaan aikaan myös Etelä-Aasiassa on
onnistuttu kasvattamaan asianmukaisen sanitaation määrää 20 %:sta 37 %:iin. [5].
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Suomen rahoittamat vesihankkeet ovat tuoneet puhdasta vettä tähän mennessä noin viidelle miljoonalle
ihmiselle. Vesisektoria on tuettu lähes 30 vuotta. Tuki on ennen kaikkea kohdistunut terveellisen
juomaveden tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen saantiin sekä saannin kestävään ylläpitoon. Vesihankkeita
on ollut 15 maassa ja vuoteen 2000 mennessä vesihuoltoa on tuettu 370 miljoonalla eurolla. Tällä hetkellä
hankkeita on käynnissä kahdeksassa maassa. Valitettavaa kuitenkin on, että vesihuollon ja sanitaation tila on
tehtyjen selvitysten mukaan edelleen huono lähes kaikissa Suomen pitkäaikaisissa kohdemaissa. [18, 19]
Vaikka nykyisen tietämyksen mukaan sanitaatiohankkeilla saadaan usein parempia terveysvaikutuksia kuin
pelkillä vesihankkeilla, sanitaatiohankkeiden määrä ei ole ollut yhtä suuri kuin vesihankkeiden määrä.
Tähän on monia syitä. Sanitaatioasiat koetaan usein vaikeammaksi ratkaista, koska niihin liittyy
voimakkaita ennakkoluuloja, uskomuksia ja muita kulttuurillisia tekijöitä. Usein vesi koetaan elinehtona
(mitä se toki onkin) mutta sanitaatio välttämättömänä pahana. Sanitaatioratkaisut voivat olla hyvin kalliita ja
teknisesti vaikeita hallita, mikäli tavoitellaan länsimaisen kaltaisia ratkaisuja vesivessoineen ja kalliine
viemärijärjestelyineen ja jätevedenpuhdituksineen. Tämän vuoksi moni hanke on jäänyt lopulta
toteutumatta. Kohdemaan hallituksilla on usein tärkeämpiä prioriteetteja kuin asukkaiden käymälät eikä
hygienianäkökohtien tärkeyttä tunnusteta.
Suomi on sitoutunut omalta osaltaan MDG:n toteuttamiseen ja noin viiden miljoonan ihmisen vesihuollon ja
sanitaation turvaamiseen vuoteen 2015 mennessä. Tämä edellyttäisi yhteensä noin 500 miljoonan euron
sijoittamista vesi- ja sanitaatioprojekteihin vuoteen 2015 mennessä eli noin 40 miljoonan euron panosta
vuosittain. Ulkoministeriön mukaan taloudellisen panostuksen lisäksi tavoitteiden toteutuminen edellyttäisi
myös neuvonantajapalveluiden kasvattamista, kahdenvälisten kohdemaiden vähentämistä noin viiteen ja
lisääntyvää mukanaoloa monenkeskisissä hankkeissa, joita Suomi ei ole tähän asti pitkäjänteisesti tukenut.
[18]

2. Tartuntataudit
Puhtaan juomaveden resurssit vähenevät tulevaisuudessa. Tämä aiheutuu mm. voimakkaasta
väestökasvusta, kaupungistumisesta sekä mahdollisesti myös ilmastomuutoksesta. Voimakas muuttoliike
kaupunkeihin nostaa ihmisten tuotoksien ja muun jätteen määrää tasolle, jota on vaikea hallita. Mikäli
resursseja ei paranneta, nämä jätteet päätyvät käsittelemättöminä ympäristöön ja vesistöihin. Myös
maaseudulla puuttuu tietoa sanitaatioratkaisuista ja jätteiden käsittelystä sekä resursseja ongelmien ratkaisemiseksi. [20]
Sanitaatio ja ihmisten terveys ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa. Jätteiden ja ihmisten ulosteiden
puutteellinen käsittely tai hävittäminen voi johtaa ulosteperäisten tautien tarttumiseen ja leviämiseen.
Saastunut vesi sekä puutteellinen sanitaatio aiheuttavat 5,7 % kaikista tartuntataudeista. Erityisesti lapset
ovat alttiina taudeille. Riittävän sanitaation ja koulutuksen turvaaminen onkin merkittävin toimenpide, jolla
voidaan vähentää tartuntoja ja taudinaiheuttajien pääsyä veteen. [20]
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2.1.

Miten taudit leviävät

ULOSTEET

VESI

KÄDET

MAA

KÄRPÄSET

RUOKA

SUU

KUVA 4. Tautien tartuntareitit.

Tautien tartuntareittejä on useita. Niiden syynä on usein puutteellinen sanitaatio ja hygienia. Taudit voivat
tarttua: [20]
•
•
•
•
•
•
•
•

suorasta kosketuksesta ihmisen ulosteisiin
saastuneen veden juomisesta
saastuneen veden tai maan kanssa kosketuksissa olleiden vihannesten, äyriäisten tai muiden
ruokatuotteiden syömisestä
saastuneen veden nielemisestä vahingossa, esimerkiksi uidessa
saastuneen pölyn ja aerosolisoituneen kasteluveden hengittämisestä
vedessä elävien ja lisääntyvien loisten kautta
kontaktista eläimiin, jotka ovat isäntäeläimiä loisille
epäsuorasta kontaktista tartunnan saaneisiin henkilöihin.

Bakteerit, virukset, alkueläimet ja loiset, joita on runsaasti tartunnan saaneiden ulosteissa, ovat pääasiallisia
taudin levittäjiä. Usein jo pieni määrä tartunnan välittäjää tai välittäjäainetta riittää tartuntaan. Tästä johtuen
suora ja epäsuora ulostekuormitus vesistöihin onkin merkittävä tartuntariskiä lisäävä tekijä. Kuormitusta
aiheuttavat: [20]
•
•
•
•
•
•

suora ihmisen ulosteista johtuva kuormitus
suuret jätevesimäärät keskitetyistä puhdistamoista
harmaavesi
hulevesi
lietteen ja lannan valuminen viljelyksiltä
eläinten ja lintujen ulosteet alueella.
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Ihmisten ulosteista tulevan suoran kuormituksen vaikutukset riippuvat pääasiassa maaperän laadusta ja
koostumuksesta sekä vesilähteiden (pohjavesi, pintavedet) sijainnista kuormituslähteeseen (esimerkiksi
käymälään) nähden. Kuormituksen kulkeutuminen on erilaista eri maalajeissa ja eri taudinaiheuttajilla on
niille luonteenomaisia piirteitä esimerkiksi liikkuvuuden ja säilyvyyden suhteen. Taudinaiheuttajien
maaperässä leviäminen vaatii yleensä nestettä, joten nesteen liike maaperässä on ratkaisevaa
taudinaiheuttajien leviämiselle. Jotta taudinaiheuttajien leviäminen estettäisiin, jätöksien eristämiseen sekä
pohja- että pintavesistä tulisi kiinnittää erityistä huomiota. [21]

2.2.

Esimerkkejä yleisimmistä huonon sanitaation ja puutteellisen
hygienian seurauksena leviävistä taudeista

Puhtaan juomaveden vähyys tai puute on ongelma, joka aiheuttaa helposti ulosteperäisten tautien
tarttumista. Tartunnoilla on kaksi pääreittiä, saastuneen veden juominen ja veden vähyydestä johtuva huono
hygienia. [5]
Saastuneen veden juominen on aiheuttanut useita ulosteperäisiä epidemioita ja niitä voidaan vieläkin tavata
sekä kehitysmaissa että teollistuneissa maissa. Ulosteperäisiä sairauksia ovat esimerkiksi ripuli, kolera,
lavantauti, hepatiitti A, punatauti sekä Guinea-madon aiheuttama tauti. Liitteessä 1 on esitetty yleisimpiä
tauteja ja taudinaiheuttajia sekä niiden englanninkieliset käännökset. [5]
Huono hygienia ja puutteellinen peseytyminen johtuvat useimmiten veden vähyydestä. Nämä aiheuttavat
iho- ja silmätulehduksia, jotka leviävät helposti sekä suorasta kontaktista saastuneeseen lähteeseen tai
kontaktista tartunnansaaneeseen henkilöön. [5]

Bakteereista, viruksista ja alkueläimistä aiheutuvia tauteja
Ripuli on merkittävin ulosteperäisistä tartuntataudeista. Se tarttuu helposti molempien pääreittien kautta.
Vuosittain noin 4 miljardia ihmistä saa ripulitartunnan ja se aiheuttaa noin 2,2 miljoonan ihmisen kuoleman.
Useat virukset ja bakteerit aiheuttavat ripulia. Ripuli on akuutti ruoansulatuselimien toiminnallinen häiriö,
joka aiheuttaa ulosteen vetisyyttä ja toistuvaa ulostamisen tarvetta. Se aiheuttaa nopean neste- ja
suolatasapainon heikkenemisen ja elimistö alkaa kuivua. Kun noin 10 % ruumiin nesteistä on menetetty,
seuraa kuolema. Lapset ovat huomattavasti alttiimpia ripulille kuin aikuiset. Ripuli on myös pääsyy lasten
aliravitsemukseen. [10, 22]
Pääsyitä ripulitartuntoihin ovat huono ruoka- ja henkilökohtainen hygienia, puhtaan juomaveden puute,
korkea asumistiheys ja pulloruokinnan lisääntyminen rintaruokinnan kustannuksella. [10, 22]
Tärkeimmät keinot, joilla ripulia voidaan torjua: [10, 22]
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puhtaan veden saannin ja sanitaatiopalveluiden lisääminen ja parantaminen
käyttämällä asianmukaista käymälää ja kiinnittämällä erityistä huomiota ulosteen
asianmukaiseen käsittelyyn tai hävittämiseen
hygieniavalistuksen lisääminen
rintaruokinnan edistäminen
rokottaminen tuhkarokkoa vastaan
kypsentämällä ruoka kunnolla ja keittämällä juomavesi
pitämällä ruoka ja vesi puhtaana
omien ja lasten käsien peseminen ennen ruoanlaittoa ja ruokailua
elinolosuhteiden yleinen parantaminen.
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Käsienpesu on yksinkertainen keino ripulin torjumiseksi. Kädet tulee pestä aina käymälässä
käynnin jälkeen sekä ennen ruoan käsittelyä ja syömistä. Erityistä huomiota kannattaa
kiinnittää lasten käsienpesuun sillä lapset saavat helposti käsiinsä taudinaiheuttajia leikkiessään maassa ja likaisessa vedessä. Kädet olisi hyvä pestä saippualla ja juoksevalla vedellä,
mikäli se on mahdollista. Käsienpesuun voi tehdä yksinkertaisen pulloannostelijan. Ohje
pulloannostelijan ja käsisuihkun tekemiseen sekä käsienpesuun on esitetty liitteessä 2.
Käsienpesun lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää mm. veden ja ruoan säilytykseen. Vettä ei tule säilyttää
pitkiä aikoja avonaisissa astioissa, koska niissä esimerkiksi hyönteiset ja taudinaiheuttajat voivat helposti
lisääntyä. Vesiastiat tulee puhdistaa ja mieluiten desinfioida säännöllisesti. Taudinaiheuttajia kertyy
esimerkiksi vesiastioiden ja käymälöiden kahvoihin, joten ne tulisi puhdistaa säännöllisesti. Kyykkykäymälässä käymälän luukku voidaan tehdä jalalla aukaistavaksi, jolloin kahvaan ei tarvitse koskea käsin (katso
kuva 5).

KUVA 5. Jalalla aukaistava käymälän kansi. [23]

Ruoka tulisi säilyttää siten, ettei se olisi kosketuksissa likaiseen maahan tai veteen. Ruoka ei saisi myöskään
olla kosketuksissa kärpästen tai muiden tauteja levittävien hyönteisten kanssa, joten esimerkiksi
ruokakaappien ovien ja tarjoiluastioiden kansien tiiviyteen ja suojaverkkojen käyttöön tulisi kiinnittää
huomiota. Ruoan kylmäsäilytystä ei aina ole mahdollista toteuttaa, jolloin esimerkiksi lihan ja
maitotuotteiden säilytykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Matkailija voi saada ns. turistiripulin ruoan, juoman tai huonon hygienian seurauksena. Turistiripulia
aiheuttavat useat bakteerit, virukset ja alkueläimet. Useimmissa tapauksissa ei ole mahdollista tunnistaa
taudinaiheuttajaa oireiden laadun perusteella. Matkoilla kannattaa joitakin ruokalajeja välttää, koska niiden
kautta voi saada ripulia aiheuttavia taudinaiheuttajia. [24]
Vältettäviä ruokia ovat etenkin: [24]
•
•
•
•
•

pullottamattomat juomat ja jääkuutiot
pakkaamaton maito, kerma ja jäätelö
kylmät tai puutteellisesti kuumennetut liha-, kala-, äyriäis- ja munaruoat
majoneesipohjaiset salaatit
pesemättömät tai vesijohtovedellä pestyt hedelmät ja vihannekset.
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Todennäköisimmin turvallisia ovat: [24]
•
•
•
•
•
•

leipä ja muut kuivat viljatuotteet
kuumina tarjoiltavat keitot
vastavalmistetut, kuumat liha- ja kalaruoat
kuumina tarjottavat vihannekset
itse kuoritut hyvälaatuiset hedelmät
pullotetut, mieluiten hiilihappoa sisältävät juomat.

Ripulia hoidetaan juottamalla potilaalle paljon nestettä. Nesteenä voidaan käyttää esimerkiksi ohutta
puuroa, keittoa, mehua, puhdasta vettä tai nestehukan hoitoon käytettävää suola-sokeriliuosta (ORT).
Liuosta on paikoittain saatavilla valmiina joko nesteenä tai veteen sekoitettavina annospusseina tai se
voidaan tehdä itse. [12, 25]

Suola-sokeriliuokseen tarvitaan:
•
•
•

litra puhdasta vettä
puoli teelusikallista suolaa ja 8 teelusikallista sokeria
mikäli sokeria ei ole saatavilla, se voidaan korvata samalla määrällä (8 tl) jauhettua riisiä,
maissia, durraa, vehnäjauhoja tai keitettyä ja soseutettua perunaa. Tällöin vettä (1 l), suolaa
(0.5 tl) ja jauhettua viljaa (8 tl) keitetään 5-7 minuuttia, jolloin siitä muodostuu ohutta
puuroa, joka jäähdytetään ja annetaan potilaalle vähän kerrallaan. [26]

Ripulipotilas saa syödä sellaista syötävää ja juotavaa, joka hänelle parhaiten maistuu. Erityisesti hyvin
sulavat, paljon nestettä sisältäviä ruoat kuten peruna- tai kasvissose ja velli ovat suositeltavia. Jos ruokahalu
on huono, niin kiisselit, murot, korput, voileipäkeksit ja näkkileipä ovat hyviä vaihtoehtoja, mikäli sellaisia
on saatavilla. Maito saattaa ärsyttää vatsaa ja pahentaa ripulia. Rintaruokinnalla olevan lapsen imettämistä
tulee kuitenkin jatkaa entiseen tapaan. Maitohappobakteereita sisältävät tuotteet ja hapanmaitotuotteet
voivat lyhentää ripulin kestoa. [25]
Erityisesti lapsille ja vanhuksille ripuli voi olla vaarallinen pitkittyessään, joten nestehoito on syytä aloittaa
heti ripulin ilmaannuttua. Lääkärin hoitoon kannattaa hakeutua, jos: [25]
•
•
•
•
•
•

lapsi on alle 6 kk ikäinen
potilas ei ole suostunut syömään eikä juomaan mitään ja hän on selvästi väsähtänyt
oireet ovat poikkeuksellisen rajut ja potilaan yleistila on selvästi heikentynyt tai ei ole kohentunut
parissa päivässä
ilmenee kovia vatsakipuja
ripuli kestää yli 5 vrk
kyseessä on diabeetikko, jolla sokeriarvot eivät pysy kohtuullisissa lukemissa.

Merkkejä kuivumisesta ovat mm. [26]
•
•
•
•
•

kova jano ja kuivuneet huulet
silmien kuivuminen ja painuminen kuopalle
äkillinen painon lasku
virtsan määrän vähäisyys tai virtsan loppuminen kokonaan, virtsan tumma väri
vauvoilla päässä oleva lakiaukileen painuminen kuopalle.
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Yksinkertainen testi on nostaa potilaan ihoa peukalon ja etusormen väliin. Mikäli iho jää koholle eikä palaa
normaaliksi, potilas on kuivunut. Tällöin on viipymättä aloitetta nesteen antaminen ja mentävä lääkäriin,
mikäli potilaan tila ei parane. [26]
Kolera ei ole yhtä yleinen kuin ripuli, mutta sen tartuntakanavat ovat samat. Vuosittain noin 140 000 ihmistä
saa koleratartunnan, joista noin 5 000 kuolee. Sen aiheuttaa Vibrio cholerae -bakteeri. Koleraepidemiat
leviävät laajemmalle alueelle kuin ripuli, joka pysyy yleensä paikallisena. Rokotukset, karanteenit eivätkä
matkustuskiellot estä koleraa leviämästä. Jopa 90 % koleratapauksista on oireettomia, mutta kantaja voi silti
tartuttaa muita. Myös koleratapauksissa keho kuivuu ja menettää suolojaan nopeasti. Useimmissa tapauksissa nesteytys auttaa, mutta vaikeissa tapauksissa on turvauduttava IV-nesteytykseen ja antibiootteihin.
Tärkeimmät menetelmät torjua koleratartuntoja ovat samat kuin ripulissakin. Lisäksi on vältettävä
kokoontumisia epidemian aikana, jolloin tartuntariski on suurin. [10, 22]
Lavantauti tarttuu samoilla tavoilla kuin ripuli ja kolera. Noin 17 miljoonalla ihmisellä on lavantautitartunta.
Se on Salmonella typhi tai Salmonella paratyphi -bakteerin aiheuttama tulehdus. Tulehdus aiheuttaa kuumetta,
huonovointisuutta, päänsärkyä ja ripulia. Lavantautia voidaan torjua ja hoitaa samoilla menetelmillä kuin
ripulitartuntoja. Lavantautia vastaan on myös saatavilla rokote, jota kuitenkin suositellaan vain, jos
mahdollisilla tartunta-alueilla oleillaan pidempään sillä se ei anna täydellistä suojaa lavantautia vastaan. [22]
Hepatiitti A aiheutuu RNA-viruksiin kuuluvasta picornaviruksesta. Se tarttuu ruoan ja juoman välityksellä,
jota tartunnan saanut ihminen on käsitellyt tai joka on ollut kosketuksissa saastuneen veden tai maan
kanssa, ulosteiden saastuttaman veden kautta sekä suoraan ihmiseltä toiselle. Riittämätön puhdas juomavesi, huono sanitaatio ja huono hygienia lisäävät tartuntariskiä. Hepatiitti A aiheuttaa kuumetta, heikkoutta,
ruokahalun menetystä, pahoinvointia ja keltatautia. Oireet voivat vaihdella miedoista hyvinkin koviin. Suurin osa tartunnansaaneista on lapsia, jotka paranevat taudista ja saavat immuniteetin. [22]
Tärkeimmät keinot, joilla hepatiitti A -tartuntoja voidaan torjua: [10, 22]
•
•
•
•
•
•

puhtaan veden saannin ja sanitaatiopalveluiden lisääminen ja parantaminen
käyttämällä asianmukaista käymälää ja kiinnittämällä erityistä huomiota ulosteen asianmukaiseen
käsittelyyn tai hävittämiseen
hygieniavalistuksen lisääminen
omien ja lasten käsien peseminen ennen ruokailua ja ruoan käsittelyä
elinolosuhteiden yleinen parantaminen
rokotukset hepatiitti A:ta vastaan.

Leptospiroosi on Leptospira spp. -mikrobin aiheuttama tauti. Sitä esiintyy maailmanlaajuisesti ja se tarttuu
sekä eläimiin että ihmisiin. Ihmisiin tauti tarttuu suorasta kosketuksesta sairastuneiden eläinten virtsaan tai
virtsan saastuttamaan veteen, maahan tai kasveihin. Se voi tarttua ruoansulatuselimien, ihovaurioiden,
silmien ja limakalvojen kautta. Leptospiroosi aiheuttaa korkeaa kuumetta, kovaa päänsärkyä, lihaskipuja,
silmien punaisuutta, vatsakipuja, keltatautia, verenvuotoa ihosta ja limakalvoista, oksentelua, ripulia ja
ihottumaa. Tarkkoja tartuntalukuja taudista ei ole, koska se on vaikea diagnosoida, eikä mahdollisia tartuntoja raportoida. [22]
Tärkeimmät keinot, joilla leptospiroosia voidaan torjua: [22]
•
•
•
•
•
•

eläinten rokotus ja jyrsijöiden määrän rajoittaminen
suojavaatteiden käyttö
kontaktin välttäminen tartunnan saaneisiin eläimiin
kontaktin välttäminen pilaantuneeseen veteen (esimerkiksi uiminen)
puhdas juomavesi
riskiryhmän rokottaminen.

Trakooma on silmäinfektio, joka toistuvasti saatuna voi aiheuttaa sokeutta. Sitä aiheuttaa Chlamydia
trachomatis -eliö. Trakooma leviää helposti ihmiseltä toiselle, erityisesti lapsilla tai lapselta äidille. Myös
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kärpäset levittävät tartuntaa. Tulehdus aiheuttaa silmäluomen sisäpinnan arpeutumista ja sarveiskalvoa
naarmuttavaa luomen kääntymistä, vakavaa näkökyvyn heikkenemistä ja sokeutta. WHO arvioi, että
maailmassa on noin 6 miljoonaa trakooman sokeuttamaa ihmistä ja 150 miljoonaa, jotka tarvitsisivat hoitoa.
Se onkin eniten sokeutta aiheuttava sairaus, joka on hoidettavissa. [22]
Tärkeimmät keinot, joilla trakoomaa voidaan torjua ja hoitaa: [22]
•
•
•
•
•
•
•
•

puhtaan veden saannin ja sanitaatiopalveluiden lisääminen ja parantaminen
käyttämällä asianmukaista käymälää ja kiinnittämällä erityistä huomiota ulosteen asianmukaiseen
käsittelyyn tai hävittämiseen
hygieniavalistuksen lisääminen
kärpästen lisääntymisen rajoittaminen
kasvojen peseminen puhtaalla vedellä
sisäänkääntyneiden silmäluomien korjaus
antibioottihoito
silmäleikkaus.

Dengue-kuumeesta ja sen aiheuttamasta dengue-verenvuotokuume-sokkioireyhtymästä on tullut yksi
vakavimmista hyttysten välittämistä taudeista. Se on arbovirusten aiheuttama infektio, joka leviää Aedes
-moskiittojen välityksellä, jotka levittävät tartuntaa myös päiväsaikaan. Dengue-kuume aiheuttaa kuumetta,
päänsärkyä, lihaskipua, kipua silmien takana, lihas- ja nivelsärkyä ja ihottumaa. Dengue-verenvuotokuumesokkioireyhtymä aiheuttaa korkeaa kuumetta, verenvuotoa, usein maksan suurentumista ja pahimmissa
tapauksissa verenkiertohäiriöitä ja kuoleman. Vuosittain maailmassa arvioidaan olevan 50–100 miljoonaa
dengue-kuume tartuntatapausta ja noin 500 000 dengue-verenvuotokuume-sokkioireyhtymä tapausta.
Dengue-kuumeeseen ei ole estolääkitystä eikä rokotetta. [22, 27]
Tärkeimmät keinot torjua dengue-kuume tartuntoja ovat pääasiassa samoja kuin malarialla, mutta
hyttysenpistoilta on suojauduttava myös päiväsaikaan eikä estolääkitystä ole. [22, 27]
Giardia intestinalis (tunnettu myös nimellä Giardia lamblia) -alkueläin muodostaa hyvin kestäviä
kystamuotoja, jotka voivat säilyä jopa useita vuosia ulosteissa. Alkueläintä tavataan maailmanlaajuisesti.
Giardia voi levitä maasta, ruoasta tai vedestä, jotka ovat joutuneet kosketuksiin sairastuneen ihmisen tai
eläinten ulosteisiin. Leviäminen tapahtuu yleensä suun kautta eli se ei leviä veren välityksellä. Se voi
aiheuttaa ruoansulatuselimistön ongelmia kuten ripulia, vatsakipuja ja pahoinvointia. Oireet voivat johtaa
painonlaskuun tai nestehukkaan. Giardia voi esiintyä myös oireettomana. [28]
Tärkeimmät keinot, joilla giardiaa voidaan torjua: [28]
•
•
•
•
•
•

puhtaan veden saannin ja sanitaatiopalveluiden lisääminen ja parantaminen
käyttämällä asianmukaista käymälää ja kiinnittämällä erityistä huomiota ulosteen asianmukaiseen
käsittelyyn tai hävittämiseen
hyvällä käsihygienialla ja hygieniavalistusta lisäämällä
käyttämällä puhdasta juomavettä ja/tai veden keittämällä, veden kloori- tai jodikäsittelyllä tai
suodattamisella
välttämällä kypsentämätöntä ruokaa ja pesemällä raakana syötävät ruoat puhtaalla vedellä
välttämällä uimista ripulin aikana ja vähintään kaksi viikkoa ripulin loppumisen jälkeen, jotta
taudinaiheuttajat eivät leviäisi veden kautta.

Myös Cryptosporidium -alkueläin muodostaa kystamuotoja, jotka voivat jopa kestää kloori ja jodikäsittelyä.
Se leviää samalla tavalla kuin giardia ja sen aiheuttamia infektioita on tavattu maailmanlaajuisesti. Sen
oireet ovat samantapaiset kuin giardian mutta lisäksi saattaa esiintyä kuumetta ja voimakkaampaa
pahoinvointia. Cryptosporidium- tartuntoja voidaan torjua samoin kuin giardiaasia mutta huomioitava on,
että vesi on joko keitettävä tai suodatettava sillä kloori- ja jodikäsittelyt eivät ole luotettavia sen
hävittämiseksi. Se saattaa myös levitä uima-altaista, joissa kloori yleensä tuhoaa muut taudinaiheuttajat. [28]
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Loisista aiheutuvia tai niiden kautta tarttuvia tauteja
Loisista aiheutuvat tai niiden kautta tarttuvat taudit eivät välttämättä johdu suoranaisesti huonosta
sanitaatiosta tai puutteellisesta hygieniasta. Tautien leviäminen voi kuitenkin lisääntyä ja tautien
aiheuttamat oireet ja niiden vaikutukset pahentua, mikäli samanaikaisesti on ongelmia sanitaatiossa ja
hygieniassa.
Malaria on yleisin loisten aiheuttama tartuntatauti. Malarian aiheuttaa Plasmodium falciparum, P. vivax, P.
ovale ja P. malariae loiset ja se leviää tartuntaa kantavien Anopheles -moskiittojen avulla, jotka lisääntyvät
seisovassa makeassa ja murtovedessä. Moskiitot levittävät tartuntaa hämärä- ja yöaikaan. Malaria aiheuttaa
kuumetta, toistuvia vilunväristyksiä, voimakasta hikoilua, päänsärkyä, lihaskipuja, väsymystä,
huonovointisuutta, oksentelua, voimakastakin ripulia, anemiaa ja ihon keltaisuutta, mutta myös
vakavammissa tapauksissa kouristuskohtauksia, koomaa, vakavaa anemiaa ja munuaisten vajaatoimintaa.
Ilman asianmukaista hoitoa malaria voi levitä aivoihin ja aiheuttaa kuoleman. WHO:n arvion mukaan
maailmassa on vuosittain 300–500 miljoonaa malariatartuntaa ja yli miljoona kuolemantapausta sen
johdosta. Malaria on yksi viidestä johtavasta kuolinsyystä alle 5-vuotialla afrikkalaisilla lapsilla. [22, 27]
Tärkeimmät keinot, joilla malariaa voidaan torjua: [22, 27]
•
•
•
•
•
•
•
•
•

välttämällä liikkumista ulkona vähäpukeisena, erityisesti auringonlaskun ja -nousun välisenä aikana
pukeutumalla tämän ajanjakson aikana pitkähihaisiin ja -lahkeisiin vaaleisiin vaatteisiin
käyttämällä dietyylitoluamidia (DEET) sisältävää hyttyskarkotetta paljailla ihoalueilla
käyttämällä estolääkitystä
hävittämällä hyttyset makuutiloista ennen nukkumaanmenoa hyttyskarkotteella
hyttyskarkotteella käsiteltyjen hyttysverkkojen käyttö ja niiden käytön edistäminen
varmistamalla epidemian aikainen havaitseminen ja kontrollointi
kuolleisuuden vähentäminen tartunnan aikaisella määrityksellä ja tarvittavan lääkityksen
antaminen
moskiittojen lisääntymisvesialueiden täyttäminen tai kuivattaminen osana laajempaa
ympäristöohjelmaa.

Skistosomiaasi- eli bilhartsiatartunta on toiseksi yleisin loisten aiheuttama infektiotauti. Sitä aiheuttaa
Schistosomas haematobius, S. japonicum tai S. mansoni -laakamato. Tartunta tapahtuu, kun vapaana uiva
laakamadon toukka tunkeutuu ihon lävitse. Tartunta-alueilla kaikkea käsittelemätöntä ja luonnossa olevaa
makeaa vettä voidaan pitää mahdollisena tartuntalähteenä. Tartunnan saaneiden ihmisten ja eläinten
ulosteet levittävät loista vesistöihin. Noin 600 miljoonaa ihmistä asuu tartunta-alueilla ja noin 200
miljoonalla on tartunta. Noin 120 miljoonalla ihmisellä on oireita, joista noin 20 miljoonalla vakavia. Oireita
ovat verinen virtsa ja ulosteet, maksan ja pernan laajentuminen sekä joskus myös keskushermostolliset
häiriöt. Ajoissa havaittu tartunta voidaan hoitaa lääkkeillä. [22, 27]
Tärkeimmät keinot, joilla skistosomiaasitartuntaa voidaan torjua: [22, 27]
•
•
•
•
•
•
•
•

pidättäytymällä uimisesta ja kahlaamisesta makeassa vedessä
välttämällä joutumista kosketuksiin käsittelemättömän veden kanssa
käyttämällä asianmukaisia jalkineita
veden keittäminen, veden kloori- tai jodikäsittely tai suodattaminen
puhtaan veden ja sanitaatiopalveluiden lisääminen ja parantaminen
käyttämällä asianmukaista käymälää ja kiinnittämällä erityistä huomiota ulosteen asianmukaiseen
käsittelyyn tai hävittämiseen
hygieniavalistuksen lisääminen
elinolosuhteiden yleinen parantaminen.

Suolinkaistauti on yksi yleisimmistä loistaudeista kehitysmaissa, mutta loista esiintyy kaikkialla. Sitä
aiheuttaa Ascaris lumbricoides -suolinkainen. Se tarttuu kypsentämättömän ruoan kautta, joka on ollut
kosketuksissa suolinkaisen munista saastuneen maan kanssa. Munien leviäminen tapahtuu ihmisen
ulosteiden kautta. Noin 10 % kehitysmaiden asukkaista on saanut tartunnan ja se aiheuttaa vuosittain noin
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60 000 kuolemantapausta enimmäkseen lapsille. Tartunta voi aiheuttaa vatsakipuja, yskimistä,
hengitysvaikeuksia tai kuumetta. Loisen tartuttamat ihmiset kärsivät aliravitsemuksesta, anemiasta ja
kasvun hidastumisesta. [22]
Tärkeimmät keinot, joilla loistartuntaa voidaan torjua: [22]
•
•
•
•
•
•
•
•

välttämällä kontaktia maahan, joka on saastunut ihmisen ulosteista
pesemällä kädet saippualla ennen ruoan käsittelyä
kaikkien raakojen kasvisten peseminen, kuoriminen tai kypsentäminen
pitämällä ruoka pois kosketuksista maahan ja kuumentamalla uudelleen kaikki lattialle pudonnut
ruoka
puhtaan veden ja sanitaatiopalveluiden lisääminen ja parantaminen
käyttämällä asianmukaista käymälää ja kiinnittämällä erityistä huomiota ulosteen asianmukaiseen
käsittelyyn tai hävittämiseen
hygieniavalistuksen lisääminen
lopettamalla kasvien suora kastelu jätevesillä (vesi käsiteltävä esimerkiksi vakautusaltaissa).

Guinea-matotartunta on Dranculus medinensis -sukkulamadon aiheuttama. Afrikassa, pääosin Sudanissa, on
vuosittain noin 100 000 tartuntaa. Se tarttuu sukkulamadon toukkia syöneiden vesikirppujen välityksellä,
kun ihminen juo vettä, jossa on kirppuja. Mato kehittyy ihmisen sisällä ja noin vuoden kuluttua pyrkii
tulemaan esiin, yleensä raajojen kautta aiheuttaen kivuliaita rakkuloita ja haavaumia. Kun kipua yritetään
lievittää viilentämällä kipeää kohtaa vedessä, mato laskee veteen toukkia, joita vesikirput syövät. Ongelmia
aiheuttavat lähinnä madon aiheuttamien kivuliaiden rakkuloiden ja haavaumien tulehtuminen ja sitä kautta
saadut muut terveysongelmat. [22]
Tärkeimmät keinot, joilla loistartuntaa voidaan torjua: [22]
•
•
•

puhtaan juomaveden saatavuuden parantaminen
valistuksen lisääminen
tulehdusten välttäminen hygieniaa parantamalla.

Syyhy on herkästi tarttuva ihoinfektio, joka leviää esimerkiksi väkijoukossa. Sitä tavataan
maailmanlaajuisesti. Sen aiheuttaa mikroskooppinen Sarcoptes scabei -punkki, jonka hedelmöittyneet naaraat
kaivautuvat ihon alle ja munivat käytävään. Toukat kaivautuvat ihon pinnalle ja muuttuvat punkeiksi ja
parittelevat. Varsinainen syyhy on allerginen reaktio kirpuille. Syyhyä esiintyy käsissä, sormien välissä, iho
poimuissa, peniksessä, rinnoissa ja hartioilla. Maailmalla on yli 300 miljoonaa syyhytapausta vuosittain.
Vaikka syyhyä esiintyykin kaikkialla ja kaikissa sosiaaliluokissa, sen esiintymistä edistävät köyhyys, huono
veden jakelu ja huono sanitaatio sekä korkea asukastiheys. Kirppu leviää helposti ahtaissa oloissa, kuten
sairaaloissa ja lastenhoitopaikoissa ihokontaktin avulla ja jonkin verran vaatteiden ja vuodevaatteiden
kautta, sekä erittäin helposti seksuaalisen kanssakäymisen yhteydessä. [22]
Tärkeimmät keinot, joilla punkkitartuntaa voidaan torjua: [22]
•
•
•
•

hyvä henkilökohtainen hygienia
puhtaan veden saannin ja sanitaatiopalveluiden lisääminen ja parantaminen
peseytymien acaricide- punkkipesuaineella, jota edeltää pesu kuumalla vedellä ja saippualla
punkeista saastuneiden vaatteiden ja vuodevaatteiden desinfiointi ja pesu.
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3. Sanitaatioratkaisut
Jätöksien käsittelyyn on olemassa useita eri teknisiä vaihtoehtoja ja variaatioita käytössä olevan kulttuurin ja
rakentamismahdollisuuksien mukaan. Useimmat niistä oikein suunniteltuina, rakennettuina, käytettyinä
sekä huollettuina tarjoavat riittävän ja turvallisen sanitaation ja antavat merkittäviä terveyshyötyjä. Jotta
kaikki terveyshyödyt voidaan saavuttaa, pelkät tekniset sovellukset eivät ole riittäviä vaan tarvitaan myös
sanitaatio- ja hygieniakoulutusta. [20]
Jotta käymälöillä voitaisiin parantaa ihmisten terveyttä, seuraavat asiat tulisi ottaa huomioon: [20]
•
•
•
•

käyttäjä tulee käymälässä eristää omista ulosteistaan
tulee ehkäistä yhteisön altistuminen ulosteille, esimerkiksi saastuneen juomaveden kautta
on torjuttava kärpästen ja muiden haittaeläinten mahdollisuus olla kosketuksissa jätöksiin ja
taudinaiheuttajien levittäminen ihmisiin
uloste on peitettävä ja/tai saatava taudinaiheuttajat vaarattomiksi.

Ihmisen tuotokset (pääasiassa uloste) sisältävät patogeenejä eli taudinaiheuttajia. Monet taudit voivat levitä
tuotoksien kautta, jos niiden käsittelyä ei ole hoidettu huolellisesti ja turvallisesti. Taudit kuten ripuli, kolera
ja lavantauti leviävät helposti ulosteista käsiin ja sieltä edelleen suun kautta tapahtuvan tartunnan kautta.
Oikeiden ulosteiden ja virtsan käsittelymenetelmien (keräys, säilytys, käsittely) käyttö parantaa ihmisten
terveyttä. Tästä johtuen sanitaatio-ohjelmat ovat tärkeä osa ihmisten hyvää terveyttä. [29]
Jos ulosteiden ja virtsan käsittelyä ei ole hoidettu kunnolla, on riski, että sadeveden mukana pintavesiin
leviää saastuttavia taudinaiheuttajia. Mikäli huono käsittely jatkuu pitkään, myös pohjavedet voivat saastua.
Ulosteet houkuttelevat kärpäsiä, rottia ja muita haittaeläimiä, jotka puolestaan voivat levittää tauteja
eteenpäin ja huonontaa ihmisten terveyttä. [29]

3.1.

Sanitaatioratkaisun valinta

Käymälöiden laadulle ja määrälle voidaan asettaa minimivaatimuksia sen mukaan, ovatko ratkaisut
välittömiä (hätäratkaisut esim. luonnonkatastrofien, sotien yms. yhteydessä), lyhytaikaisia vai pitkäaikaisia
(katso taulukko 3).
TAULUKKO 3. Käymälöiden laadun ja määrän minivaatimukset. [23]

Laatu

Määrä

Käytettävyys

Välittömät/
hätäratkaisut
teknisesti yksinkertaisia,
sosiaalisia ja kulttuurillisia
tekijöitä ei juurikaan
huomioitu, yksinkertaiset
suojatuomet tauteja
vastaan, tekninen
kestävyys
kuukaudeksi
1 käymälä/100 käyttäjää
kohti, koulut 1/50 tyttöä ja
1/100 poikaa kohti,
sairaalat 1/50 potilasta
kohti, maksimimatka: 70
m/sivu
vähintään 50 %:lla
mahdollisuus käyttää
käymälää säännöllisesti

Lyhytaikaiset ratkaisut

Pitkäaikaiset ratkaisut

teknisesti sopivia,
sosiaalisia ja kulttuurillisia
tekijöitä huomioitu jonkin
verran, vähän tautiriskejä,
tekninen kestävyys
vähintään puoli vuotta.

teknisesti erittäin sopivia,
sosiaalisia ja kulttuurillisia
tekijöitä huomioitu paljon,
ei tautiriskejä, tekninen
kestävyys vähintään 3
vuotta.

1 käymälä/50 käyttäjää
kohti, koulut 1/30 tyttöä ja
1/60 poikaa kohti, sairaalat
1/20 potilasta kohti,
maksimimatka: 50 m/sivu

1 käymälä/20 käyttäjää
kohti, koulut 1/15 tyttöä ja
1/30 poikaa kohti, sairaalat
1/10 potilasta kohti,
maksimimatka: 25 m/sivu

vähintään 75 %:lla
mahdollisuus käyttää
käymälää säännöllisesti

vähintään 95 %:lla
mahdollisuus käyttää
käymälää säännöllisesti
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Välittömät ratkaisut täytyy saada alueelle yleensä hyvin nopeasti, jolloin myös teknisten ratkaisujen tulee
olla yksinkertaisia, helposti rakennettavia, käytettäviä ja ylläpidettäviä. Tällöin ei välttämättä juurikaan
voida huomioida sosiaalisia ja kulttuurillisia näkökohtia, jotka liittyvät käymälöiden käyttöön (esim. uskonto, sukupuolten erot, yksityisyyden suoja jne.). Tauteja vastaan tehdyt suojatoimet eivät myöskään ole yhtä
hyviä kuin pitkäaikaisissa ratkaisuissa, mutta nekin ovat parempia kuin ilman käymälöitä toimittaessa. [23].
Sanitaatioratkaisut voidaan jakaa sen mukaan, tehdäänkö jätteiden käsittely muodostumispaikassa tai sen
välittömässä läheisyydessä (on-site sanitation) vai muualla (off-site sanitation). Teollistuneissa maissa
perinteinen jätevedenpuhdistukseen perustuva malli on tyyppiesimerkki off-site tekniikasta. Käyttäjille se
on toimiessaan helppoa ja turvallista sillä jätteiden käsittely hoidetaan muualla. Se ei vaadi tilaa
käyttäjäkohteissaan, joten sitä voidaan käyttää hyvin tiheästi asutuilla alueilla. Vaadittavien rakennus- ja
ylläpitokustannusten sekä suurten vesimäärien takia, perinteinen vesikäymäläkulttuuri ei ole kuitenkaan ole
ratkaisu kehitysmaiden ongelmiin. Olisi siis käytettävä joko on-site ratkaisuja tai pienimuotoisia off-site
ratkaisuja, joissa jätevedenpuhdistus hoidetaan esimerkiksi kyläkohtaisesti. [30]
Sanitaatioratkaisun valintaan liittyy monia tekijöitä. Menetelmiä valittaessa on tärkeä kartoittaa käyttäjien
sosiaaliset, kulttuurilliset, tekniset sekä taloudelliset taustatekijät. Sanitaatiomenetelmät tulee valita siten,
että ihmiset ovat motivoituneita niiden käyttämiseen ja ylläpitoon. Käyttäjien on itse osallistuttava
sanitaation suunnitteluun, jotta käyttöön otettavat menetelmät sopisivat juuri heidän tilanteeseensa.
Ulkopuolisten sanelemat ratkaisut eivät ole kestäviä ja jäänevät lopulta vaille käyttöä, mikäli ne eivät sovellu
paikallisten ihmisten kulttuuriin. [29]
Seuraavassa on esimerkkejä siitä, mitä tietoja kannattaa selvittää sanitaatioratkaisuja suunniteltaessa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

käyttäjien perustiedot mm. väestöprofiili, ikä- ja sukupuolijakauma, kulttuuritausta
onko sanitaatioon käytettävissä vettä ja halutaanko sitä käyttää (kulttuuri/uskonto)
onko alueella olemassa viemäröintijärjestelmää; onko jäteveden puhdistusta järjestetty; mahdollisen
viemäröinnin reitit ja jätevesialtaat
millainen maaperä on (maalaji, kovuus, vedenläpäisevyys); onko maaperä vaikea kaivaa; onko
kaivamiseen tarvittavaa työvoimaa ja välineitä; tarvitaanko kuoppaan tukirakenteita (esim.
hiekkaisen maan takia)
kuinka syvällä pohjaveden pinta ja kallioperä on
onko lähistöllä kaivoja ja/tai pintavesilähteitä, vesivarastoja ja jakelupisteitä
millainen ilmasto on; sataako alueella paljon ja muodostuuko siellä suuria pintavalumia
olemassa olevien sanitaatiotilojen laatu ja etäisyydet niihin, muut ulostamispaikat
kiinteiden jätteiden kaatopaikat
hautauspaikat
millaiset taloudelliset resurssit on käytettävissä sanitaation parantamiseksi, kuka vastaa
rakentamisesta ja käytön aikaisesta huollosta ja ylläpidosta, onko alueella olemassa säädöksiä
sanitaatiosta ja jos on, niin millaisia
onko ihmisillä tietotaitoa käymälöiden rakentamiseksi ja hygienian parantamiseksi
millainen on käymäläjätteen käsittelykulttuuri
koetaanko käymäläjäte vaaralliseksi tai muuten vaikeaksi käsitellä
millaiset ovat virtsan erittelymahdollisuudet ja mahdolliset virtsan käyttökohteet
millainen maaperä on viljeltävänä; onko käytettävissä keinolannoitteita
minkälaista ulostustapaa käytetään (kyykky, istuva); käytetäänkö erillistä urinaalia; onko
käytettävissä erottelevaa istuinta tai voidaanko niitä mahdollisesti valmistaa paikallisesti.

Väestönjakauma ja sen mahdolliset tiedossa olevat muutokset alueella on tärkeä selvittää, jotta voidaan
laskea tarvittavien sanitaatiotilojen määrä. Sen lisäksi on selvitettävä eri väestöprofiilit kuten, ikä- ja
sukupuolijakauma, koska eri ryhmien tarpeet poikkeavat toisistaan. Alueen fyysiset ominaispiirteet kuten
ilmasto, maalajit, pohjavesi, olemassa olevat vesi- ja sanitaatiopaikat jne. kannattaa kirjata mahdollisimman
tarkasti ylös ja merkitä paikat karttaan, josta kaikki projektiin vaikuttavat ominaispiirteet voidaan helposti
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todeta. Kartan ei tarvitse olla välttämättä mittakaavassa, mutta jatkoa ajatellen se kuitenkin helpottaa tulevia
muutoksia ja suunnitelmia [23]
Maaperän laatu on yksi tärkeimmistä sanitaatioprojekteihin vaikuttavista alueen ominaisuuksista. Kova
maaperä voi estää tai vaikeuttaa huomattavasti käsinkaivuuta, kun taas hiekkaperäinen maa voi sortua
kaivettaessa. Saviperäinen maaperä taas estää imeytymisen lähes kokonaan tai hidastaa sitä liikaa.
Pohjaveden korkeus on myös yksi huomioitavista tekijöistä. Alueilla, jossa pohjaveden pinta on korkealla, ei
perinteisiä kuoppakäymälöitä voida käyttää. Myös vuodenaikojen mukaan tapahtuvat pohjaveden pinnan
korkeudenvaihtelut tulisi ottaa huomioon. Käymälän sijaintia valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
vesilähteiden sijaintiin käymälään nähden (katso kohta 3.4).
Ilmasto vaikuttaa erityisesti sadantaan ja sitä kautta mahdollisiin valumiin sekä käymäläjätteen käsittelyyn
ja hyödyntämiseen. Olemassa olevat sanitaatiopaikat, niiden kunto ja käyttö on myös syytä selvittää
perusteellisesti, ennen kuin alueella tehdään uusia käymälöitä. Varsinaiseen rakennustyöhön vaikuttaa
erityisesti taloudelliset tekijät ja asukkaiden tietotaito. [23]
Käymäläjätteen käsittely ja muut kulttuuritaustat tulee myös selvittää tarkoin, jotta osattaisiin valita
paikalliseen kulttuuriin parhaiten sopivat mallit. Kulttuuria voidaan yrittää koulutuksen avulla muuttaa,
mutta tällöin on huomattava, että tulokset tapahtuvat yleensä hitaasti ja asteittain.
Myös muut alueella toimivat organisaatiot tulisi selvittää, sekä luoda yhteydet avainhenkilöihin. Tällä
mahdollistetaan jo olemassa olevan informaation saaminen ja jakaminen eri organisaatioiden kesken,
päällekkäisyyksien välttäminen toiminnoissa sekä tarpeeton jännitys eri organisaatioiden välillä. [23]
Kaaviossa 3 on esitetty käymälätyypin valintaan vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisia käytettävissä olevia
käymälätyyppejä vuokaaviona. Malli on suuntaa antava ja on huomioitava, että käymälätyypin valinta ja
rakenneratkaisut tulee aina tehdä tapauskohtaisesti, alueen olosuhteet, kulttuurilliset ymv. näkökohdat
huomioiden. Kaaviossa 3 ja taulukossa 4 olevia käymälätyyppien hyvien ja huonojen puolien esittelyä
voidaan kuitenkin käyttää apuna alueelle sopivan menetelmän valitsemisessa.
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Kulttuuri
Vettä käytettävissä
ja/tai halutaan käyttää
KYLLÄ

EI

KYLLÄ

Olemassa oleva
viemäröinti

EI

KYLLÄ

Olemassa oleva
jätevedenpuhdistus

EI

Pohjavesi
Syvällä

Lähellä

Kallioperä
Syvällä

Lähellä

Huuhdeltava
kuoppakäymälä

Maaperä
Pehmeä

Kova

Pintavesi
Kaukana

Korotettu
huuhdeltava
kuoppakäymälä

Lähellä

Valuma
Vähän

Vesikäymälä

KYLLÄ

Runsas

Pohjavesi
Syvällä

Lähellä

Kompostoiva
kuivakäymälä

Kallioperä
Syvällä

Lähellä

Kompostoiva
kuoppakäymälä

Maaperä
Pehmeä

Kova

Pintavesi
Kaukana

Lähellä

Valuma
Vähän

Runsas

VIP

Korotettu
VIP

KAAVIO 3. Käymälätyypin valintaan vaikuttavia tekijöitä.
TAULUKKO 4. Sanitaatioratkaisujen hyviä ja huonoja puolia. [30]
Sanitaatiojärjestelmä

Veden
tarve

Hyvät puolet

Huonot puolet

On-site -menetelmät
Yksinkertainen
kuoppakäymälä
(pit latrine)

ei

halpa, helppo rakentaa, ei
tarvitse paljoa
asiantuntemusta

huomattavia kärpäs- ja
hajuongelmia, hygienia- ja
terveysongelmia, ravinteiden ja
patogeenien suotuminen
maaperään ja pohjaveteen

VIP- käymälä
(ventilated improved pit
latrine)

ei

kärpäs- ja hajuongelmat
vähenevät, halvempia
rakentaa kuin vettä
käyttävät, ei tarvitse paljoa
asiantuntemusta

Huuhdeltava
kuoppakäymälä
(pour-flush latrine)

vähäinen

voidaan käyttää
kulttuureissa, joissa vettä
halutaan käyttää pesuun,
kärpäs- ja hajuongelma
vähäinen

kustannukset suuremmat kuin
yksinkertaisissa
kuoppakäymälöissä,
sijaintipaikan valinta
huomioitava tarkoin, hämärä
sisätila voi haitata käyttöä,
ravinteiden ja patogeenien
suotuminen maaperään ja
pohjaveteen
kustannukset suuremmat kuin
em. malleissa; vettä täytyy olla
käytettävissä; ei voida käyttää
silloin, jos pyyhkimiseen
käytetään kookkaita
materiaaleja, ravinteiden ja
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patogeenien suotuminen
maaperään ja pohjaveteen
Kompostoiva käymälä
(composting latrine)

ei

saadaan hyödyllistä
maanparannusainetta ja
lannoitetta, voidaan käyttää
alueilla, joilla pohjavesi
korkealla tai kuoppa vaikea
kaivaa, vähäiset valumat

käymäläjätteen sekaan täytyy
lisätä kuiviketta, jätteen
käsittely vaatii aikaa ja
koulutusta, käymäläjätteen
käsittelyyn ja käyttöön voi olla
ennakkoluuloja kulttuuristen
ym. seikkojen takia

Kompostoiva
kuivakäymälä (virtsan
erottelu)
(composting drytoilet with
urine separation)

ei

käymäläjätteen sekaan täytyy
lisätä kuiviketta, jätteen
käsittely vaatii aikaa ja
koulutusta, käymäläjätteen ja
virtsan käsittelyyn ja käyttöön
voi olla ennakkoluuloja kulttuurillisten ym. seikkojen takia,
virtsan käsittely ja säilytys
vaatii tilaa

Vesikäymälä ja
saostuskaivot
(septic tanks)

kyllä,
paljon

saadaan hyödyllistä
maanparannusainetta ja
lannoitetta, myös virtsaa
voidaan käyttää erikseen
lannoitteena, voidaan
käyttää alueilla, joilla
pohjavesi korkealla tai
kuoppa vaikea kaivaa,
vähäiset valumat, käymälä
ei haise
helppokäyttöinen, ei kärpäsja hajuongelmaa

Vesikäymälä ja kaivo
ulostuloputkella ja
imeytyskenttä
(aqua privies)

kyllä,
jonkin
verran

ei tarvita välttämättä
vesijohtoa, halvempi kuin
saostuskaivo

vettä täytyy olla käytettävissä,
voi esiintyä kärpäs- ja
hajuongelmia, vaatii
säännöllistä lietteen poistoa ja
sille käsittelyä, maaperän tulee
olla läpäisevä, ravinteiden ja
patogeenien mahdollinen
suotuminen pohjaveteen

Kyläkohtainen viemäröinti
(pienimuotoinen)

kyllä,
jonkin
verran

helppokäyttöinen, voidaan
huoltaa kyläkohtaisesti,
viemäri ei vaadi paljoa tilaa,
kulut vähenevät tiheästi
asutuilla alueilla, halvempi
ratkaisu kuin laaja
viemäriverkko

vaatii kiinteitä säiliöitä ja
säännöllistä tyhjentämistä
vaatii tilaa keskitetyille säiliöille,
tarvitaan kohtuullinen määrä
käyttäjiä, jotta viemäri toimii
kunnolla, vaatii
jätevedenpuhdistuksen,
puhdistamattomien jätevesien
johtaminen vesistöihin terveysja hygieniariski

Vesikäymälät ja
viemäröinti

kyllä,
paljon

helppokäyttöinen, ei kärpäsja hajuongelmaa, jäte siirtyy
helposti

erittäin kallis rakentaa ja
ylläpitää, vaatii suuren määrän
vettä, vaatii tietotaitoa, vuodot
yleisiä, vaatii
jätevedenpuhdistuksen,
puhdistamattomien jätevesien
johtaminen vesistöihin terveysja hygieniariski

kallis, vaatii vesijohdon ja
paljon tilaa, vaatii säännöllistä
lietteen poistoa ja sille
käsittelyä, maaperän tulee olla
läpäisevä, ravinteiden ja
patogeenien suotuminen
maaperään ja pohjaveteen

Off-site- menetelmät
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3.2.

Käymälätyyppien erittely

Kuoppakäymälät
Maahan kaivettu kuoppa on yksinkertaisin ja maailmalla edelleen yleisin käymäläratkaisu.
Kuoppakäymälöistä on olemassa kymmeniä erilaisia ratkaisuja hyvin yksinkertaisista malleista jo melko
kehittyneeseen käymälään. Kuvassa 6 on esitetty malli kuoppakäymälästä. [29, 31]

KUVA 6. Kuoppakäymälä. [23]

Kuoppakäymälässä kaivetaan vähintään kaksi metriä syvä ja halkaisijaltaan noin metrin levyinen kuoppa.
Kuoppaan tehdään kansi betonista tai paikallisista materiaaleista, esimerkiksi puusta. Kanteen tehdään
reikä, josta ulosteet ja virtsa putoavat kuoppaan. Kuoppaa käytetään niin kauan, kun se täyttyy ja siirrytään
uuteen kuoppaan. Tuotokset voidaan myöhemmin kaivaa pois ja käyttää maanparannusaineena. Yleistä
kuitenkin on, ettei niiden ravinnearvoa hyödynnetä vaan ne jätetään kuoppaan ja kaivetaan uusi kuoppa.
Kuoppakäymälää tehdessä on huomioitava, ettei sitä tule tehdä alueelle, jolla pohjavesi on korkealla. Mikäli
pohjaveden pinnan korkeutta ei huomioida, voivat mahdolliset taudinaiheuttajat levitä pohjaveteen ja
kaivoihin ja näin aiheuttaa vakavia sairauksia vettä käyttäville.
Tuuletettu kuoppakäymälä (Ventilated Improved Pit, VIP)
Tuuletetussa kuoppakäymälässä kaivetaan kuoppa ja peitetään se betonikannella (katso kuva 7). Kanteen
tehdään reikä (n. 20x30 cm), josta tuotokset putoavat kuoppaan. Kuoppa on yleensä 2-3 metriä syvä ja sen
halkaisija on noin metri. Jotta estettäisiin patogeenien pääsy ulosteista pohjaveteen, kuopan pitäisi sijaita
vähintään kaksi metriä pohjaveden pinnan yläpuolella. Jos maa on kovaa tai pohjavesi on korkealla, voidaan
kuoppa rakentaa kummun päälle (korotettu VIP). [29]
Betonikannessa on reikä myös tuuletusputkelle. Putken avulla käymälän hajut ja hyönteisongelma saadaan
kuriin. Ilma kiertää ulostussaukon kautta kuoppaan ja sieltä tuuletusputken kautta ulos. Tämä pitää
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käymälän hajuttomana. Jotta varmistettaisiin hyvä ilmankierto, tuuletusputken sisähalkaisijan tulisi olla
vähintään 100 mm ja putken yläpään tulisi ulottua puoli metriä katon yläpuolelle. [29]
Tuuletusputken päässä on kärpäsverkko, joka estää kärpästen pääsyn käymälään. Käymälän tulisi olla
hämärä, jotta ulostusaukon kautta käymälään päässeet kärpäset suuntaisivat tuuletusaukosta tulevaa valoa
kohti. Tuuletusaukon kärpäsverkko estää kärpästen pääsyn ulos ja ne kuolevat vähitellen. [29]

KUVA 7. Tuuletettu kuoppakäymälä, VIP. [23]

Tuuletettua kuoppakäymälää voidaan käyttää alueilla, joilla pohjavesi on syvällä eikä lähellä ole
vesilähteitä, jotka voisivat saastua esimerkiksi sadekauden aikana tapahtuvien valumien seurauksena.
Ongelmia VIP:n käytössä voivat aiheuttaa erityisesti kärpäset ja niiden mukana leviävät taudit. Tämän
vuoksi käymälän tumma väri on oleellinen huomioida ja kansi tulisi pitää kiinni silloin, kun käymälää ei
käytetä. Tuuletusputken kunto ja kärpäsverkko tulee tarkistaa säännöllisesti, jotta hajujen ja kärpästen poisto
toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Hygienian kannalta tärkeätä on huolehtia käymälän siisteydestä
päivittäin. [26]
Huuhdeltava kuoppakäymälä (Pour-flush latrine)
Huuhdeltavan kuoppakäymälän rakenne (kuva 8) vastaa perusperiaatteeltaan tuuletettua kuoppakäymälää.
Huuhdeltavassa käymälässä on ulostusaukon alla U-mallinen vesilukko (kuva 9), joka estää kärpästen
pääsyä aukkoon ja hajujen muodostumista Käymälä huuhdellaan muutamalla litralla vettä, joka käynnin
jälkeen. Huuhdeltavaa käymälää voidaan käyttää silloin, kun halutaan käyttää puhdistamiseen vettä, vettä
on tarpeeksi käytettävissä, maaperä on vettä läpäisevää ja ilmasto on sellainen, ettei vesi jäädy vesilukkoon.
[29]
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KUVA 8. Huuhdeltava kuoppakäymälä (Pour-flush latrine), kaksi mallia, joista jälkimmäinen voidaan toteuttaa
kaksikuoppaisena mallina. [23]

KUVA 9 Huuhdeltavan kuoppakäymälän vesilukko [23]

Jos käymälässä käytetään yhtä kuoppaa, käymälää voidaan käyttää niin kauan, kunnes kuoppa täyttyy. Sen
jälkeen täytyy kaivaa uusi kuoppa tai tyhjentää kuopan sisältö muualle ennen kuin käyttöä voidaan jatkaa.
Käymälä voidaan alun perin rakentaa kaksikuoppaiseksi, jolloin jäte voidaan ohjata venttiilin avulla toiseen
kuoppaan ensimmäisen kuopan täytyttyä. Tällöin ensimmäiseen kuoppaan jääneet jätteet voidaan peittää ja
jättää ne maatumaan toisen kuopan täytön ajaksi. Kun toinen kuoppa on täyttynyt, jäte ensimmäisessä
kuopassa on maatunut ja taudinaiheuttajat hävinneet. Tällöin kuoppa voidaan turvallisesti tyhjentää ja
muodostunut lopputuote käyttää lannoitteena. [26]
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Kompostoivat käymälät (Composting latrine)
Kompostoivista käymälöistä on olemassa useita eri variaatioita maailmalla. Yhteistä niille on, että käymäläja ruokajätteen orgaaninen aines kompostoituu ja lopputuotetta voidaan käyttää lannoitteena. Käymälään on
lisättävä joka käynnin jälkeen maata, ruohoa, lehtiä, sahanpurua tmv. kuiva-ainetta. Tämä nopeuttaa
maatumista ja ehkäisee hajuja. Kompostoitumisprosessia on käsitelty kohdassa 3.6. Mallit voivat olla
esimerkiksi yksinkertaisia kompostoivia kuoppakäymälöitä tai virtsan erottelevia kuivakäymälöitä. Niistä
voi tehdä erilaisia sisäratkaisuja riippuen käytettävissä olevista paikallisista materiaaleista ja käytössä
olevasta käymäläkulttuurista (esimerkiksi istutaanko vai kyykitäänkö). Kompostoitumisprosessin
toimivuuden ja ihmisten terveysnäkökohtien kannalta on tärkeää kouluttaa käyttäjät hoitamaan käymälää
turvallisesti ja tehokkaasti. [26, 29]
Kompostoivat kuoppakäymälät
Yksinkertaisimmissa malleissa, kompostoivissa kuoppakäymälöissä, kaivetaan noin metrin syvyinen
kuoppa ja tehdään sille kansi esimerkiksi betonista. Kuopan täytyy olla tarpeeksi matala, jotta estetään
veden pääsy kuoppaan ja kuopasta suotuminen pohjaveteen. Käymälä voidaan myös rakentaa maan pinnan
yläpuolelle, pienen kummun päälle. [26, 29]
Yksinkertaisinta on rakentaa käymälän ympärille kevyt suoja esimerkiksi heinistä tai bambusta, joka
voidaan siirtää kuopan täytyttyä. Kuopan täytyttyä sen päälle laitetaan noin 30 cm maata ja jäte jätetään
maatumaan. Maatunut jäte voidaan kaivaa ylös noin vuoden päästä käytön päättymisestä ja käyttää
lannoitteeksi ja tämän jälkeen kuoppaa voidaan alkaa käyttää uudelleen. Käymälä voidaan myös tehdä
kaksikuoppaisena mallina. Kuoppien sisältämiä ravinteita voidaan käyttää hyödyksi myös esimerkiksi
istuttamalla hedelmäpuita tai tomaatintaimia kuoppiin muutaman kuukauden päästä käymälän
täyttymisestä (kuva 10). [26]

KUVA 10. Hedelmäpuita on istutettu käymäläkuoppaan aina sen täytyttyä ja siirretty käymälän suoja uuteen
kuoppaan. [26]

Kompostoivat kuivakäymälät
Kuivakäymälät rakennetaan maan pinnalle, joten niitä voidaan käyttää alueella, missä pohjaveden pinta on
korkealla tai alueilla, joissa on valumia pintavesiin. Kuivakäymälät ovat myös käyttökelpoisia silloin, kun
maaperä on kovaa tai muuten vaikeata kaivaa. Toisin kuin kuoppakäymälä, kuivakäymälän hyvänä puolena
on se, ettei sitä ei tarvitse siirtää eli ne toimivat aina samalla paikalla, lähellä käyttäjää. Niiden turvallinen ja
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tehokas käyttö edellyttää käyttäjäkoulutusta
hyödyntämiseen maanparannusaineena. [26, 29]

sekä

sitoutumista

käymäläjätteen

käsittelyyn

ja

Kuvassa 11 on esitetty malli kuivakäymälästä. Käymälään rakennetaan pohjalokerikko tiilistä, betonista tai
muusta vesitiiviistä materiaalista. Lokerikko kannattaa tehdä vähintään kaksiosaiseksi, jotta jäte saa
rauhassa maatua lokerossa vähintään vuoden, kun toista lokeroa käytetään. Mikäli virtsa erotellaan, voidaan
käyttää joko erottelevaa pönttöä (voidaan tehdä paikallisista materiaaleista) tai kyykkymalleissa esimerkiksi
kourua ja ämpäriä. Käymälässä voi olla myös erillinen urinaali miesten käyttöön. Erikseen kerätty virtsa
voidaan käyttää lannoitteena. Virtsan käyttöä on käsitelty kohdassa 3.6. [26]

KUVA 11. Kaksisäiliöinen kompostoiva kuivakäymälä. [23]

Lokerikon yläosaan tehdään reikä tuuletusputkelle ja alaosaan pienten tyhjennysovien paikat. Tyhjennys
tapahtuu käymälän takaosasta, tyhjennysovien kohdalta. Käymälä katetaan paikallisesti saatavissa olevilla
materiaaleilla. Mikäli mahdollista, paras sisäväri käymälälle on sininen, se karkottaa kärpäsiä. [26, 32]
TAULUKKO 5 Kompostoivan kuivakäymälän käyttöohjeet
•

Lisää kuiva-ainesta käymälään joka
käyttökerralla. Huolehdi siitä, ettei
lokerikkoon pääse vettä ja lisää kuivaainesta mikäli näin tapahtuu.

•

Anna jätteiden maatua noin vuosi
ennen kuin tyhjennät lokerikon.
Tarkista jätteiden maatumisen taso
ja jälkikompostoi tarvittaessa.

•

Jos käymälässä haisee tai sinne tulee
kärpäsiä, lisää kuiva-ainesta ja varmista,
että tuuletusputki on puhdas.

•

Älä laita roskia (esim. siteitä,
vaippoja, muuta muovia jne.)
käymäläjätteen sekaan.

•

Jos jätekasa nousee liian suureksi, levitä
kasaa kepillä tai talikolla.

•

Siivoa käymälä säännöllisesti ja
tarkista laitteiden toimivuus.
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3.3.

•

Pidä pientä vesiastiaa käymälässä, jotta
virtsanerotteluaukko ja urinaali voidaan
tarvittaessa huuhdella vedellä.

•

Muista käyttää hansikkaita ja
kenkiä ja pestä kädet aina, kun
käsittelet käymäläjätettä.

•

Tyhjennä virtsankeräysastia sen täytyttyä ja
käytä eroteltua virtsaa lannoitteena (katso
ohjeet kohdasta 3.6).

•

Pidä käymälän ohjeet jokaisen
käyttäjän nähtävillä käymälän
seinällä.

•

Kun ensimmäinen lokerikko täyttyy, käytä
toista lokerikkoa. Muista kääntää ja peittää
ensimmäinen lokerikko ja sen sisältö hyvin.

•

Järjestä paikka käsienpesulle.

Eri ratkaisujen kustannukset

Sanitaatiomenetelmien kustannukset nousevat sitä mukaan, mitä monimutkaisempia tekniikoita niissä
käytetään. Yleensä maaseudulla rakentamiskustannukset ovat halvempia, koska siellä voidaan paremmin
soveltaa yksinkertaisia ratkaisuja viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen sijaan. Taulukosta 6 voidaan
nähdä
arvioidut
kustannukset
eri
sanitaatioratkaisujen
toteuttamiselle.
Luvut
sisältävät
rakennuskustannusten lisäksi muuttuvia kuluja 15 % sekä käyttö- ja ylläpitokulut. [33]
TAULUKKO 6. Sanitaatioratkaisujen kustannukset. [33]
Sanitaatioratkaisu

Hinta/hlö, USD

Jäteveden puhdistus ja veden jälkikäsittely

800

Viemäröinti ja jäteveden puhdistus

450

Liittyminen viemäröintiin

300

Liittyminen viemäröintiin (paikallisen työvoiman käyttö)

175

Saostuskaivoon liitetty vesikäymälä

160

Huuhdeltava kuoppakäymälä

70

VIP

65

Yksinkertainen kuoppakäymälä
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3.4.

Käymälän sijainti

Käymälöiden sijainnin valinta on erittäin tärkeä käymälöiden käytön kannalta. Sijainnin valintaan vaikuttaa
esimerkiksi seuraavat tekijät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ihmisen vaikutus alueella, esim. asutusjakauma ja -tiheys, yhteiset alueet, teollisuus, tiet ja laitokset
käyttäjien määrä ja heidän sijoittuminen alueelle
väestön keskittyminen ja alueet, joille mahdollinen kasvu suuntautuu
alueen maastolliset ominaisuudet, kuten vuoret, metsät, suoalueet, kasvillisuus ja vesilähteet
halutaanko käymälä sisälle vai ulos
millainen maaperä on; onko maaperä vaikea kaivaa; onko maaperä vettä läpäisevää
kuinka syvällä pohjaveden pinta on
kuinka syvällä peruskallio on
onko lähistöllä kaivoja ja/tai pintavesilähteitä
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•
•
•
•

olemassa olevien sanitaatiotilojen laatu ja etäisyydet niihin, muut ulostamispaikat
kiinteiden jätteiden kaatopaikat
hautauspaikat
miten käymäläjätettä hyödynnetään.

Käymälä voidaan rakentaa sisälle taloon, talon yhteyteen ulkopuolelle, pihamaalle, kauemmas talosta tai
tilan puutteessa esimerkiksi katolle. Käytön kannalta sijainti talosta on tärkeätä miettiä etukäteen. Liian pitkä
matka tekee käytöstä hankalan ja varsinkin esimerkiksi sairaiden on tällöin vaikea käydä käymälässä. Mikäli
käymälä taas sijaitsee liian lähellä taloa, voivat mahdolliset haju-, hyönteis- ja terveysongelmat lisääntyä.
[29, 34]
Erityisesti kuoppakäymälää tehdessä, kuopan sijaintia valittaessa, tulee selvittää mm. pohjaveden ja
kallioperän sijainti sekä maaperän rakenne. Kuopan pohjan tulisi sijaita vähintään metrin, mieluiten jopa
kaksi metriä korkeammalla kuin pohjavesi ylimmillään. Alueella, jossa on kalkkikiveä tai kalliohalkeamia,
tulee kiinnittää erityistä huomiota kuopan sijoittamiseen sillä taudinaiheuttajat kulkeutuvat halkeamien
kautta helposti pohjavesiin. [29]
Käymälöiden tulisi sijaita vähintään 30 metrin päässä kaivoista, joista ja järvistä eikä se saisi sijaita
vesilähteen yläpuolisella alueella, mistä valumavedet voivat kuljettaa taudinaiheuttajia vesilähteisiin. Mikäli
käymälöitä kuitenkin joudutaan tilan puutteen vuoksi rakentamaan lähemmäksi vesilähteitä, voi käymälä
sijaita 10–15 metriä vesilähteen alapuolella. [29]
Maaperän rakenne vaikuttaa keskeisesti kuopan rakentamiseen. Mikäli maa-aines on irtonaista, tulee
kuoppa vuorata tiilillä tai muuraamalla. Jos huuhtelemiseen käytetään vettä ja pohjaveden pinnan läheisyys
ei ole ongelma, voidaan muuratessa jättää aukkoja tiilien väliin, jotta ylimääräinen neste suotuu pois. [29]
Käymälöiden sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon myös ympäristön olosuhteet ja olemassa oleva
rakennuskanta. Hajujen ja hyönteisten vähentämisen kannalta tuulen suunta ja voimakkuus ovat oleellisia
tekijöitä, esimerkiksi puuston ja rakennusten vaikutus tuuleen tulee huomioida. [29]
Käymälän ympärille rakennetaan rakennus tai suoja, joka voidaan tehdä paikallisesti saatavilla olevista
materiaaleista. Materiaalin valinta riippuu esimerkiksi paikallisesta tietotaidosta, kuinka paljon rahaa on
käytettävissä ja maaperän tyypistä. Suojana voidaan käyttää esimerkiksi tiiliä, betonia, puuta, oksia, heiniä,
kiviä jne. Esimerkkejä ulkorakenneratkaisuista on annettu kuvassa 12. [31]
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KUVA 12. Käymälöiden ulkorakenneratkaisuja. [26]

3.5.

Käymälöiden hoito

Erilaisille käymälätyypeille on erilaisia hoito-ohjeita sen mukaan, miten käymälän
käyttö tapahtuu ja miten käymäläjätettä mahdollisesti käsitellään. Yhteistä kaikille
käymälöille kuitenkin on, että puhtaus on erittäin tärkeä asia niiden hoidossa. Likaista
käymälää ei kukaan halua käyttää ja likainen käymälä houkuttelee kärpäsiä ja muita
haittaeläimiä. Käymälä tulee siivota päivittäin. Lattia ja ulostusaukko voidaan pestä
joko vedellä tai harjata puhtaaksi vain siihen tarkoitukseen käytettävällä harjalla.
Kuivakäymälöissä tulee huolehtia siitä, ettei liikaa vettä pääse kuoppaan. Lattiaan
voidaan myös harjata tuhkaa, jolla on hygienisoiva vaikutus.
Kärpäsverkko tulee tarkistaa joka kuukausi ja vaihtaa verkko välittömästi, mikäli siihen on tullut repeämiä.
Hämähäkin seitit ja kuolleet kärpäset huuhdellaan tuuletusaukosta kaatamalla sinne muutamia litroja vettä.
Käymälälaitteiden kunto tulee tarkastaa säännöllisesti ja mahdolliset ongelmat hoitaa heti. Mikäli käymälä ei
toimi kunnolla ja ongelmien hoitoa lykätään, mahdolliset hygieniaongelmat lisääntyvät merkittävästi.
[26, 29, 35]
Vanhempien on tärkeä opettaa lapsilleen käymälän oikeaa käyttöä ja sen siisteyden ylläpitoa. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää käsihygieniaan. Käsienpesu käymälän käytön jälkeen tulisi olla mahdollista.
Yleisökäymälöille tulee valita yksi tai kaksi vastuullista hoitajaa hoidon takaamiseksi.
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3.6.

Käymäläjätteen hyötykäyttö

Ihmisen virtsa ja uloste sisältävät saman määrän ravinteita, mitä jokaisen vuosittaisen ravinnontarpeen
(viljaksi muutettuna) kasvattamiseksi tarvitaan.
TAULUKKO 7. Virtsan ja ulosteen ravinnemäärät (hlö/vuosi) länsimaisessa dieetissä. [36]
Virtsa (500 l)

Kiinteä uloste (50 l)

Yhteensä

Ravinteet 250
viljakilon tuottamiseen

Typpi

5,6 kg

0,09 kg

5,7 kg

5,6 kg

Fosfori

0,4 kg

0,19 kg

0,6 kg

0,7 kg

Kalium

1,0 kg

0,17 kg

1,2 kg

1,2 kg

Yhteensä

7,0 kg

0,45 kg

7,5 kg

7,5 kg

Tärkeimmät
ravinteet

Virtsa sisältää suurimman osan ravinteista (katso taulukko 7 ja kaavio 4) ja se on normaalisti lähes
bakteeritonta. Kuitenkin on huomioitava, että mm. virtsatietulehdusta, lavantautia, skistosomiaasia tai
leptospiroosia sairastavan virtsa voi sisältää taudinaiheuttajia. Virtsasta on havaittu mm. seuraavia
bakteereja: Leptospira interrogans, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi ja Schistosoma haematobium. Mikäli
virtsassa esiintyy bakteereja, ne yleensä kuolevat melko nopeasti eivätkä aiheuta vaaraa virtsan
jatkokäytössä. Varoaikoja on kuitenkin syytä noudattaa varsinkin, jos sairastuneiden tiedetään käyttäneen
käymälää. Yleensä ongelmana ei kuitenkaan olekaan virtsa itsessään vaan uloste, jota on päässyt virtsan
sekaan. [36, 37]
Ravinnemäärien ve rtailu v irtsassa
ja uloste issa (%:a
kokonaisrav inne määrästä)

100,0
80,0
%

60,0
40,0

Kalium
Fosf ori

20,0
0,0

Typpi
Virtsa

Uloste

V irtsa

Uloste

Typpi

98,4

1,6

Fosf ori

67,8

32,2

Kalium

85,5

14,5

KAAVIO 4. Ravinnemäärien vertailu virtsassa ja ulosteissa. [36]

Ulosteen koostumus riippuu pitkälti nautitun ravinnon laadusta. Se koostuu pääasiassa
ruoansulatuselimistössä sulamattomista kasvikuiduista ja hajottajabakteereista. Siinä voi esiintyä myös
monenlaisia viruksia ja matojen munia. Tuore ulostegramma sisältää noin 100 miljoonaa bakteeria. Tauteja
aiheuttavat yleisimmin Escherichia coli, fekaaliset (ulosteperäiset) streptokokit (Streptococcus faecalis ym.),
Shigella-, Salmonella-, Clostridium- ja Campylobakter-lajit sekä varsinkin kehitysmaissa koleraa aiheuttava
Vibrio cholera. Lisäksi mm. alkueläimet ja loismadot voivat levitä ulosteiden kautta. [36, 37]
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Suurin osa bakteereista on happipakoisia eli ne joko kuolevat tai lakkaavat lisääntymästä joutuessaan
kosketuksiin hapen kanssa. Osa niistä saattaa kuitenkin muodostaa kestäviä lepomuotoja, jotka sopiviin
olosuhteisiin päästyään saattavat aiheuttaa infektion. Mikäli bakteereita pääsee maahan ja vesistöihin, taudit
voivat levitä sitä kautta ihmisiin. Alkueläimistä ja loismadoista varsinkin Giardia, Ascaris ja Tania
muodostavat erittäin kestäviä muotoja, joten ne saattavat säilyä ulosteissa hyvin pitkään, jopa vuosia, ilman
desinfiointikäsittelyä esimerkiksi puutuhkalla. [37, 38]
Virtsan ja ulosteiden hyötykäyttöön vaikuttavat monet tekijät. Paikalliset ilmasto-olosuhteet luovat pohjan
sille, mitä käymäläjätteen käsittelymenetelmiä voidaan onnistuneesti käyttää. Kulttuureissa on eroja siitä,
miten käymäläjätteen käyttö hyväksytään. Joissakin kulttuureissa käymäläjätettä on käytetty jopa tuhansia
vuosia (esim. Kiinassa) mutta toisissa kulttuureissa käymäläjätteen käyttö ja jopa siitä puhuminen saattaa
olla epäsopivaa. Em. seikkojen lisäksi käymäläjätteen hyötykäyttöön vaikuttaa mm. ihmisten tietotaito,
taloudelliset tekijät, terveydelliset näkökohdat ja lainsäädäntö. [37]

Kompostoituminen ja valmiin tuotteen käyttö lannoitteena
Kompostoituminen on biologinen prosessi, jossa monilajinen mikrobien eliöyhteisö hajottaa orgaanista
materiaalia kosteissa, aerobisissa (hapellisissa) ja riittävän lämpimissä olosuhteissa. Mullan lisäksi
prosessissa syntyy vesihöyryä, epäorgaanisia suoloja, hiilidioksidia ja ravinteikasta nestettä. Prosessissa
muodostuu myös lämpöenergiaa ja toimivaan prosessiin liittyy keskeisesti lämpötilan nousu.
Kompostoinnissa jäte tiivistyy ja kuivuu prosessissa niin, että kompostimullan lopputilavuus on noin 10–20
% alkuperäisestä. [38]
Käymäläjätteet kompostoimalla sen sisältämät ravinteet palautetaan takaisin luonnon kiertokulkuun.
Ravinteiden hyötykäytöllä on huomattava taloudellinen hyöty, varsinkin kehitysmaiden ihmisille, joilla ei
ole varaa keinolannoitteiden ostoon. Kompostoitunut käymäläjäte toimii hyvänä maanparannusaineena ja
sen avulla voidaan kasvattaa esimerkiksi puita ja näin vähentää erityisesti kuivilla alueilla nopeasti
laajenevaa eroosiota.
Käymäläjätteen kompostoituminen tapahtuu samalla tavalla kuin muunkin eloperäisen aineksen
kompostoituminen. Bakteerit ja sienet ovat tärkeimmät käymäläjätteen hajottajat. Myös alkueläimet, madot
ja niveljalkaiset toimivat hajottajina. Happea tulee olla koko massan alueella, koska se on välttämätöntä
mikrobien toiminnalle. Seosaineen ja kääntämisen avulla varmistetaan tarvittava kuohkeus. Oikea kosteus
on 50–70 % tuorepainosta. Jätettä puristettaessa siitä ei saa valua nestettä. Kosteutta voidaan säädellä
kuivaamalla, kuivikkeella, ilmastoinnilla ja kastelulla. Lämpötilalla on tärkeä merkitys kompostoitumisen
nopeuteen. Optimaalinen lämpötila on + 45–55 ○C. [36]
Kompostointi voi tapahtua kylmä- tai lämpökompostoitumisena. Kylmäkompostoituminen eli
kylmälahoaminen, tapahtuu hitaasti lämpötilan ollessa alle 37 ○C. Useimmissa jätevedettömissä käymälöissä
jätteiden hajoaminen tapahtuu tällä tavalla. [39]
Lämpökompostoinnissa termofiiliset mikro-organismit tuhoavat kaikki taudinaiheuttajat. Lämpötilan tulisi
kohota 55–60 ○C:een muutamaksi päiväksi, jotta kaikki patogeenit inaktivoituvat. Näin syntynyt multa on
periaatteessa turvallista myös ravinnontuotantokäyttöön. Pienimuotoisissa komposteissa termofiilisiä
lämpötiloja on vaikea aikaansaada, mikä on huomioitava myös käymäläjätteen käytössä. Kompostin
hygienisoitumista voidaan tehostaa pitkällä säilytysajalla. Hygieenisesti ehdottoman turvallista tuotetta ei
pelkästään kompostoimalla saada. Kompostoiminen on kuitenkin biologisista jätteenkäsittelymenetelmistä
parhaiten hygienisoiva ja helposti sovellettavissa myös olosuhteisiin, joissa ei taloudellisia mahdollisuuksia
muiden menetelmien käyttöön. [37, 38, 40, 41]
Hyvä hiili-typpi -suhde käymäläjätteen kompostoitumiselle on 20:1 ja 35:1 välillä. Ihmisen ulosteiden hiilityppi -suhde on noin 5:1. Suhteen tasapainottamiseksi tuleekin käymäläjätteen sekaan lisätä hiilipitoista
seosainetta kuten esim. keittiöjätteitä, haketta, turvetta tai lehtikariketta tai pelkkää maata, mikäli muuta ei
ole saatavilla. Hiilipitoinen aine sitoo myös liiallista kosteutta ja näin komposti pysyy kuohkeana. [36, 40]
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Kompostoinnissa voidaan katsoa olevan kolme vaihetta: [42]
•
•
•

Aktiivinen kompostointi: kompostoria tai käymälää täytetään ruoka ja/tai käymäläjätteillä
Lepovaihe: kompostiin ei lisätä uutta jätettä vaan sen annetaan jatkaa maatumista säiliössä
peitettynä kuiva-aineella ja kertaalleen käännettynä
Jälkikompostointi: kompostin annetaan kehittyä ja kypsyä valmiiksi ulkona aumassa tai
kompostorissa sateelta suojattuna.
Käymälän tyhjennysvälin tulee olla vähintään vuosi, jottei jälkikompostointia tarvita. Tuoretta jätettä ei tällöin saa olla sekoittaa vanhan jätteen sekaan. Jos tyhjennysväli on lyhyempi
kuin vuosi, voidaan esikompostoitunutta jätettä kompostoida
vielä 6–10 kuukautta. Jälkikompostointi voidaan tehdä joko
aumoissa tai erillisessä kompostorissa. Jälkikompostointia suositellaan, mikäli on epäilyjä taudinaiheuttajien säilymisestä
käymäläjätteessä. Valmis komposti on tummaa, suhteellisen
kuivaa, huokoista ja tuoksuu mullalle. Vaikka kompostissa ei
oletettaisi olevan taudinaiheuttajia, varovaisuutta sen
käsittelyssä kannattaa noudattaa (käsineiden käyttö, käsien
pesu ja kuukauden varoaika kompostin levittämisen ja
sadonkorjuun
välillä).
Lapset
tulee
pitää
poissa
kompostointialueelta sillä mullassa vielä olevat mahdolliset
taudinaiheuttajat leviävät helposti heidän käsiensä kautta
muihin. [36, 37]

Käymäläjätteen kompostoitumisprosessi tapahtuu eri olosuhteissa eri nopeudella. Esimerkiksi kylmissä ja
kuivissa olosuhteissa vuoristoseuduilla siihen kuluu huomattavasti kauemmin aikaa kuin kuumissa ja
kosteissa olosuhteissa. Myös mahdollisten taudinaiheuttajien säilyminen kompostissa riippuu erityisesti
ilmasto-olosuhteista. Tämän vuoksi kompostointia aloittaessa tulisi etsiä alueelta tietolähteitä prosessin
toimivuudesta tai mikäli aikaisempia tutkimuksia ei ole käytettävissä, tehdä itse kompostoitumiskokeita
paikallisissa olosuhteissa ennen laajamittaisen kompostoinnin aloittamista. Tällöin voidaan kokeilla myös
erilaisten kuivikeaineiden tehokkuutta ja vaikutusta kompostin lopputuotteeseen. Mikäli mahdollista,
taudinaiheuttajat tulisi tutkia sekä kompostista että mahdollisesti myös kasveista, joiden lannoitteena
kompostimaata on käytetty. Näin saataisiin tietoa mahdollisten taudinaiheuttajien siirtymisestä
kompostimullasta kasveihin. Vaikka tutkimus tehdään, tulee huomioida, ettei tuloksia voi suoraan soveltaa
seuraaviin ”eriin” eli taudinaiheuttajien määrä voi vaihdella huomattavasti lähtötilanteesta riippuen.
Kompostimultaa voidaan käyttää maanparannusaineeksi, lannoitteena tai täytemaana. Sitä voidaan käyttää
sekä koriste- että hyötykasveille. Kasvualustana ja ruukkukasveille käytettävän kompostimullan tulee olla
hyvin kypsynyttä ja siihen on hyvä sekoittaa kivennäismaata. Hyvää kasvualustaa saadaan sekoittamalla
kypsään kompostiin hiekkaa ja savea suhteessa 1:1:1. Käymäläkompostia voidaan käyttää myös oman
vihannesmaan maanparannusaineena, mutta raakana syötäville vihanneksille, kuten lehtisalaatille,
suositellaan varmuuden vuoksi kompostin levittämisen jälkeen kuukauden varoajan pitämistä ennen sadon
korjaamista. [41, 43]
Eri kasveille kompostimultaa tulee annostella erilainen määrä, eivätkä kaikki kasvit pidä kompostimullasta,
jonka pH voi olla korkea. Kompostimullasta hyötyvät mm. kurpitsat, tomaatti, kaalit, maissi, hedelmäpuut
ja viinimarjat, kirsikka ja syreenit. Esimerkiksi perunalle kompostimulta on liian emäksistä. [42]

Virtsan erilliskeräys ja hyötykäyttö
Useat asiat puoltavat virtsan erilliskeräystä. Virtsan erottaminen ulosteesta helpottaa ulosteiden käsittelyä ja
vähentää ulosteista aiheutuvaa kuormitusta mm. pienentämällä käsiteltävän materiaalin tilavuutta,
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vähentämällä hajua, vähentämällä käymälöistä tulevaa taudinaiheuttajien ja ravinteiden (ml. nitraatit)
suotumista maahan ja pohjavesiin sekä mahdollisia valumia pintavesiin. Uloste on kuivana helpompi
käsitellä ja kuiva uloste sisältää vähemmän taudinaiheuttajia kuin märkä ulosteen ja virtsan sekoitus.
Virtsaa voidaan myös pitää lähes täydellisenä ravinneliuoksena: typpi on siinä pääosin ureana, fosfori
superfosfaattina ja kalium kasveille käyttökelpoisessa ionimuodossa. Lisäksi virtsa sisältää tasapainoisesti
hivenaineita. Erilliskeräyksessä saadaan suoraan talteen virtsan sisältämä ravintoarvo. Jos virtsaa ei erotella,
sen ravintoarvo menee hukkaan valumien ja haihtumisen vuoksi ja ravinteet voivat päätyä valumien
mukana vesistöihin. [36, 37, 44]
Jotta virtsassa mahdollisesti olevat taudinaiheuttajat kuolisivat, tulee virtsaa varastoida suljetuissa astioissa
ennen käyttöönottoa. Jos virtsaa käytetään kotitalouden omaan käyttöön esimerkiksi puutarhassa tai
kompostin lisäaineena, voidaan virtsaa käyttää heti tai muutaman päivän varastoimisen jälkeen. Mikäli
virtsaa käytetään muualla kuin perheen omassa käytössä, varastointiaika tulee olla vähintään kuukausi
käytettynä ruoka- ja rehukasveille, jota ei syödä käsittelemättömänä tai jopa kuusi kuukautta, jolloin virtsaa
voidaan käyttää kaikille kasveille. [37, 44]
Virtsaa voidaan käyttää kohteesta riippuen joko laimentamattomana tai laimennettuna. Molemmissa
levitystavoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. [45]
1. Virtsan käyttö laimentamattomana
Virtsa levitetään laimentamattomana ja välittömästi levittämisen jälkeen maa kastellaan kasvin tarvitsemalla
vesimäärällä. Myönteisenä puolena on, että ravinteiden hukka on pieni, sillä laimennus lisää typen
haihtumista. Puutarhassa käytettynä virtsaa voidaan esim. kaataa kastelukannulla lannoitteeksi ja kastella
puhtaalla vedellä välittömästi tämän jälkeen. Kastelu takaa typen imeytymisen maahan, vähentää typen
haihtumista ja samalla voidaan huomioida yksilöllisesti kasvien tarvitsema vesimäärä. Myös työmäärä
vähenee, millä saattaa olla merkitystä, jos kuivakäymälä on käytössä ympäri vuoden, jolloin tuotettava
virtsan määrä on suuri. [45]
Negatiivisena puolena virtsan käytössä laimentamattomana on, että riski liikalannoituksesta kasvaa, ja liika
lannoitus saattaa tappaa kasvin kokonaan. Mikäli liikalannoituksen riskiä halutaan välttää, voi virtsan
laimentaa ennen käyttöä. [45]
2. Virtsan käyttö laimennettuna
Jos virtsaa käytetään laimennettuna, ei erillistä jälkikastelua tarvita.
Käytettyjä laimennussuhteita ovat esim. 3:1 tai 10:1 eli yksi litra
virtsaa 10 litraan vettä. Laimennus poistaa liikalannoituksen riskin,
mutta lisää typen haihduntaa ja työn määrää (laimentaminen ja
useammat
levityskerrat).
On
otettava
huomioon,
että
laimennetussa virtsassa mahdolliset taudinaiheuttajat säilyvät
pidempään kuin laimentamattomassa virtsassa. Lisäksi on
huomioitava mahdollisten taudinaiheuttajien leviäminen likaisesta
laimennusvedestä. [37, 45]
Virtsa on ravinnesuhteiltaan lähinnä typpilannoite. Se sopii erityisesti paljon typpeä vaativille kasveille,
kuten viljoille, heinänurmille ja öljykasveille. Muita paljon typpeä tarvitsevia kasveja ovat esimerkiksi
pinaatti, kukkakaali, maissi, linssit, punaiset pavut ja soijapavut. Virtsaa käytetään lannoitteena sen
typpiarvon mukaisesti. Yleensä yhdessä litrassa varastoitua virtsaa on noin 3–7 g typpeä. Lannoituksessa
voidaan käyttää ohjeina urea-, ammonium- tai nitraattilannoitteiden ohjeita tai hyötykasvien viljelyssä eri
kasvien pellosta poistamaa typen määrää. Mikäli tarkempia ohjeita lannoitemääristä ei ole saatavilla,
voidaan kaikilla kasveilla käyttää lannoitusohjeena seuraavaa: yhden henkilön vuorokaudessa tuottama
virtsa eli n. 1–1,5 l virtsaa lannoittaa yhden m2/vuosi. Eli tällöin yhden henkilön virtsalla voidaan lannoittaa
noin 300–400 m2/vuosi. Liikalannoitukseen vaadittaisiin useimmilla kasveilla nelinkertainen määrä virtsaa.
[45, 46, 47]
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Virtsa sisältää jonkin verran klooria, joten kaupallisessa viljelyssä runsasta virtsan käyttöä ei suositella
kloorinaroille kasveille, kuten perunalle, sipulille, tomaatille, kurkulle ja alppiruusulle. Kloorin liikaannostus voi haitata joidenkin kasvien sadon laatua. Toisaalta virtsassa olevat muut hyvät ominaisuudet
saattavat kumota kloorin mahdollisesti aiheuttaman haitan. Esimerkiksi kurkun on sanottu tuottavan
laadultaan huonompaa satoa, jos klooria on liikaa. Suomessa on kuitenkin tehty kokeita, joissa on todettu
virtsalla lannoittamisesta olevan selkeää hyötyä avomaankurkun kasvatuksessa. Lisäksi kokeessa tehdyissä
hygieniatutkimuksissa (somaattiset kolifaagit, RNA-kolifaagit, fekaaliset koliformit, enterokokit ja fekaaliset
klostridit) kaikissa kurkkunäytteissä suolistobakteerien lukumäärät jäivät alle määritysrajan. [45, 47, 48]
Vinkkejä virtsan keräämisestä ja käytöstä:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Erilliskerätty virtsa ei saisi joutua kosketuksiin ulosteen kanssa. Urinaalit ovat hyviä vaihtoehtoja
virtsan erilliskeräämiseen.
Virtsan keräys-, käsittely- ja kuljetusvälineet tulee pitää puhtaana ja eristää ulosteilta.
Mikäli virtsaa varastoidaan, se tulee tehdä suljetuissa astioissa, jotta virtsan haihdunta on
mahdollisimman vähäistä eikä virtsa pääse kosketuksiin haittaeläinten kanssa.
Virtsan kaatamista astiasta toiseen tulisi välttää, sillä se lisää haihtumista.
Virtsaa käsiteltäessä käytetään hanskoja ja kädet pestään hyvin virtsan levittämisen jälkeen.
Virtsa voidaan levittää joko yhtenä tai useampana eränä, riippuen mm. kasvukauden pituudesta.
Ensimmäinen levitysajankohta on heti kasvukauden alussa esim. istutusvaiheessa. Pienijuuriset
kasvit (esim. porkkana, sipulit ja salaatti) saattavat hyötyä useammasta levityskerrasta. Virtsan
levittämisen ja sadonkorjuun välillä tulee olla vähintään kuukausi.
Virtsaa levitetään mieluiten aikaisin aamulla tai illalla, sillä auringonpaiste haihduttaa typpeä ja luo
hajuja. Levitykseen paras ilma on tyyni ja kostea sää. Silloin typen hävikki on vähäisintä.
Valumien estämiseksi jätetään suojavyöhyke (mieluiten esimerkiksi 20 metriä) kaivoihin ja
vesilähteisiin.
Virtsa annostellaan suoraan maahan, ei kasvin lehdille. Maa mullataan tai jälkikastellaan
haihtumisen välttämiseksi. Haihtumisen vähentämiseksi maanpinnalle voi levittää kateainetta esim.
ruohosilppua tai kompostia
Jos laimentamatonta tai laimennettua virtsaa joutuu epähuomiossa runsaasti kasvin lehdille, on
hyvä huuhtoa se pois puhtaalla vedellä.
Mikäli mahdollista, virtsaa ei tule levittää aivan kasvin juurelle. Suurilla pensailla ja puilla ravinteita
ottava hiusjuuristo on oksien uloimpien kärkien kohdalla, joten lannoitekin tulee laittaa sinne.
Vihanneksilla ja perennoilla suositeltava levitysetäisyys on noin 10 cm kasvin juuresta.
Typpipitoisena aineena virtsa on erinomaista puutarha- ja käymäläkompostin lisäainetta. Sitä
voidaan kaataa sellaisenaan kompostin päälle, jolloin se kiihdyttää kompostin toimintaa. Annostelu
riippuu kompostin koosta ja sen märkyydestä, mutta yleensä annostus ei ole tarkkaa, kunhan
komposti ei kastu läpimäräksi. [37, 44, 45, 46, 47]

4. Sanitaatiokulttuuri
Sosiaaliset ja kulttuurilliset näkökohdat tulee ottaa huomioon matkustettaessa kehitysmaihin ja erityisesti
suunniteltaessa erilaisia hankkeita alueilla. Onnistunutta ja kestävää hanketta ei saada aikaiseksi ilman
perusteellista taustatietoa ja hyväkin hanke voi kaatua riittämättömän taustaselvityksen vuoksi. Paikallista
kulttuuria tulee kunnioittaa ja ottaa se huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Hankkeiden tulee lähteä asukkaiden omista tarpeista ja ne tulee toteuttaa kulttuurilliset näkökohdat
huomioiden. Oleellista on ymmärtää, ettei ulkopuolelta tuleva voi määrätä siitä, mitä tehdään ja miten
toimitaan. Määräysvallan sijaan ulkopuolinen voi tarjota keinoja ja vaihtoehtoja, joilla halutut päämäärät
saavutetaan. Paikallisista tavoista voi myös oppia paljon hyviä toimintatapoja, joita ei ulkopuolinen
välttämättä
tulisi
ajatelleeksi.
Hankkeet
toimivatkin
parhaimmillaan
molemminpuolisina
oppimisprosesseina, joissa jokainen osapuoli voi avartaa näkemyksiään toimintatavoista ja kulttuureista. On
muistettava, ettei ole selvää oikeaa tai väärää asennetta tai toimintatapaa vaan ne muotoutuvat jokaisessa
kulttuurissa erikseen.
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Sanitaatiokulttuuriin vaikuttaa mm. seuraavat seikat:
•
•
•
•
•

psykologiset tekijät
uskonto
sukupuolisidonnaisuus
taloudelliset tekijät
yhteiskunnalliset ja institutionaaliset tekijät.

Sanitaatiokulttuurit vaihtelevat paljon maittain, mutta myös maiden sisällä voi olla suuria eroja esimerkiksi
uskonnollisten tapojen tai sukupuolten välisten eroavaisuuksien vuoksi. Sanitaatiota kohtaan voi olla tiettyjä
kulttuurillisia asenteita mutta käytännön toimintatavat voivat kuitenkin olla muuta, mitä asenteet antavat
olettaa. Vaikka alueella on esimerkiksi vallalla tietty uskonto, paikalliset toimintatavat voivat olla muuta
kuin uskonnon edellyttämät tavat. Kulttuurillisia olettamuksia sanitaatiosta ei siis ole syytä tehdä pelkästään
esimerkiksi asenteita ja arvoja tutkimalla vaan on myös käytännössä todettava paikalliset toimintatavat.

4.1.

Psykologiset tekijät

Sanitaatiokulttuurissa psykologiset tekijät määräävät sen, miten käymäläjätteisiin ja niiden käsittelyyn
suhtaudutaan ja miten tämä suhtautuminen vaikuttaa todellisiin toimintatapoihin. Asenteet muodostuvat
kokemuksista ja voivat muuttua ajan myötä. Esimerkiksi eri ammattiryhmillä on eri asenteita käymäläjätteen
käsittelystä, riippuen siitä, joutuuko henkilö työnsä tai muun kiinnostuksensa kautta sanitaation ja
hygienian kanssa tekemisiin. Yleistä on, että mitä kauempana henkilö asian suhteen toimii, sitä
negatiivisemmat ovat asenteet asiaa kohtaan. Suhtautuminen yleensä muuttuu, mikäli asia tuodaan
lähemmäksi ihmisiä. Esimerkiksi kompostoivien käymälöiden käyttöönottoon liittyy paljon ennakkoluuloja
lähinnä jätteen käsittelyn suhteen. Mikäli ihmisille näytetään käytännössä hyvin toimivia järjestelmiä ja
niiden hyötyjä esimerkiksi viljelyssä, suhtautuminen yleensä muuttuu positiivisemmaksi. [49, 50]

4.2.

Uskonto

Uskonnolla on tärkeä osuus sanitaatiokulttuurin muodostumisessa, sillä monilla uskonnollisilla tavoilla ja
rituaaleilla on yhteys sanitaatioon. Monissa uskonnoissa on määritelty puhdas ja likainen ja toisaalta
saasteeton ja saastuttava. Tämä vaikuttaa käytettyihin käymälämenetelmiin sekä suhtautumiseen
käymälöihin ja sieltä muodostuvan jätteen käsittelyä ja käyttöä kohtaan. [49]
Kristinuskon eri uskontokunnissa vettä käytetään monissa eri rituaaleissa (esimerkiksi kastamisessa).
Uskonto ei kuitenkaan määrittele veden käyttöä käymälöissä tai käymäläjätteen käyttöä. Maailman suurin
uskonto Islam sen sijaan määrää tarkat säännöt ulosteiden kanssa toimimiseen. Vain vasenta kättä saa
käyttää puhdistautumiseen ulostamisen jälkeen (oikeata kättä käytetään syömiseen) ja puhdistautumiseen
käytetään vettä. Tämän vuoksi islamilaisissa maissa on hyvin vaikea perustella kuivakäymälän käyttöä ja
niiden käyttö voi olla lainsäädännössä jopa täysin kiellettyä. Joissakin islamilaisessa maissa kuten Jemenissä
on kuitenkin käytössä kuivakäymälöitä ja tällöin pesu on tehty käymälän yhteydessä olevalla pesupaikalla.
[49]
Hindulaisuus on pääuskonto Intiassa. Uskonnossa on määritelty rituaaleja, joita ainakin osa perinteistä
uskontoa noudattavista toteuttaa. Ulostaminen tehdään salassa, paikassa, jossa ei ole lähellä vesilähteitä,
yleisiä teitä tai temppeleitä. Asiasta ei myöskään haluta puhua. Vettä käytetään jalkojen pesuun ennen
ulostamista ja puhdistautumiseen ulostuksen jälkeen. Rituaali lopetetaan huuhtomalla käymälän aukko
kahdeksan kertaa vedellä. Nykyisin rituaaleja ei enää noudateta laajassa mittakaavassa mutta niiden
noudattajia on erityisesti ylemmissä yhteiskuntaluokissa. Tämä tulee esille vedenkulutuksessa sillä
ylemmissä yhteiskuntaluokissa olevat hindut kuluttavat enemmän vettä sanitaatioon kuin alempiin luokkiin
kuuluvat. Luokkajako näkyy edelleen myös suhtautumisessa käymäläjätteiden hyödyntämiseen. Ylemmille
luokille on vaikea perustella kuivakäymälöitä, koska käymäläjätteeseen ei haluta koskea eikä siitä yleensä
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haluta myöskään keskustella.
kuuluvat. [49]

Käymäläjätteen käsittelyn ja käytön hoitavat yleensä alimpiin luokkiin

Pääuskontojen lisäksi maailmassa on lukemattomia eri uskontoja ja lahkoja, joiden tavat vaikuttavat
käytettyihin sanitaatiomenetelmiin. Usein on vaikea erotella, johtuvatko toimintatavat uskonnosta vai vain
opituista tavoista ja muista kulttuurillisista tekijöistä. Monissa paikoissa esimerkiksi jätöksien hautaamisella
torjutaan pahoja henkiä, joillekin tietylle ryhmälle järjestetään omat käymälät tai vain tietyt ihmiset voivat
käsitellä käymäläjätettä. [49]

4.3.

Sukupuolisidonnaisuus

Sukupuoli vaikuttaa sanitaatiokulttuuriin jo fyysisten eroavaisuuksien suhteen. Naisten täytyy käydä
käymälässä useammin eri syistä (raskaus, kuukautiset, lasten hoito jne.) ja käynti kestää pidempään kuin
miehillä. Maailmanlaajuisesti naisille on kuitenkin vähemmän käymälöitä kuin miehille. Joissakin maissa
naisille ei ole järjestetty lainkaan yleisiä käymälöitä. [49]
Sanitaatiokulttuurissa nuorten lasten käyttäytyminen ei merkittävästi poikkea sukupuolten välillä.
Kehitysmaissa on yleistä, että puberteetin saavuttamisen jälkeen tytöt kohtaavat usein enemmän rajoituksia
kuin pojat ja heidän tulee esimerkiksi: [20]
•
•
•
•

käyttää paikkoja, jotka ovat syrjäisempiä ja kauempana asuinsijoilta
käydä tarpeillaan ryhmissä ja usein vasta auringon laskettua
ulostaa vain kotona ja auttaa äitiään viemään ulosteet ja kiinteä jäte pois
jopa lopettaa koulunkäynti sanitaatiotilojen puutteen vuoksi.

Sanitaatiomahdollisuudet kouluissa ja kotona vähentävät sukupuolten välisiä tasa-arvo eroja. Tytöt tulevat
tasa-arvoisemmiksi, koska heidän ei tarvitse kävellä pitkiä matkoja tarpeilleen tai jäädä pois koulusta
sanitaatiomahdollisuuksien puuttuessa. Edistysaskeleet voivat kuitenkin luoda uusia sukupuolten tasaarvoeroja. Esimerkiksi huuhtelu- ja pesuveden hankinta sekä käymälöiden siivous voivat päätyä tyttöjen ja
naisten työksi. Useinkaan näitä töitä ei jaeta miesten ja naisten kesken vaikka molemmat käyttävät
sanitaatiotiloja. [20]
Sanitaatio-ohjelmia
suunniteltaessa
tulee
ottaa
huomioon sukupuolisidonnaisuus. Näin hankkeista
tulee
tehokkaampia,
oikeudenmukaisempia
ja
kestävimpiä. Tehokas sanitaatiotila on ylläpidetty ja
käytetty. Jotta tilaa käytettäisiin, sen pitää vastata eri
käyttäjäryhmien vaatimuksiin. Tällöin ei ole kyse vain
naisten ja miesten vaatimuksista vaan myös esimerkiksi
eri yhteiskuntaluokkien ja uskonnollisten ryhmien
vaatimuksista sanitaatiota kohtaan. [20]
Sanitaation tarpeet ja vaatimukset vaihtelevat sukupuolten välillä. Naiset ja tytöt vaativat esimerkiksi enemmän
panostusta työtaakan vähentämiseksi sekä yksityisyyden, turvallisuuden ja hygienian parantamiseksi kuin
miehet ja pojat. Naiset ovatkin usein motivoituneempia
sanitaation parantamiseen kuin miehet. Miehillä on vähemmän henkilökohtaisia ja taloudellisia vaatimuksia
paremmasta sanitaatiosta. Heitä kuitenkin motivoi vaimojen ja tyttärien turvallisuus ja kiinteistön tai asumuksen arvon nousu. Molemmat sukupuolet arvostavat
parempaa sosiaalista statusta, joka on seurausta parantuneista sanitaatiotiloista ja hygieniasta. [20]
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Koska miehillä ja naisilla on omat työnsä, molemmilla sukupuolilla on omat erikoistaitonsa ja tietonsa
sanitaatiosta. Naiset tietävät yleensä paremmin millainen käymälämallin ja sijainnin pitää olla, jotta tiloja
voidaan helposti käyttää ja mikä malli on hygienian kannalta parempi. He myös osaavat yleensä paremmin
tasoittaa ja sekoittaa betonia, koska ovat rapanneet rakennuksia. Miehet taas tietävät enemmän kuluista,
laadusta ja paikallisten rakennusmateriaalien hankinnasta. Kun molempien ryhmien tietämystä käytetään ja
projektit toteutetaan miesten ja naisten yhteistyönä, tulokset ovat parempia kuin, jos toista ryhmää ei
huomioitaisi. [20]
Vaikka naiset ovat kiinnostuneempia parantamaan sanitaatiota kuin miehet, heillä on kuitenkin vähemmän
resursseja. Onkin tärkeää saada myös miehet vakuuttuneiksi sanitaation parantamisen tärkeydestä.
Parannusten tulee olla myös yksinhuoltajanaisten perheiden käytössä, koska heillä on yleensä vähemmän
rahaa ja resursseja kuin perheillä, joissa on mies ja nainen. [20]
Informaation jakamisessa ja päätöstenteossa pitää ottaa huomioon sekä miehet että naiset. Monissa
kulttuureissa vaaditaan erikoisstrategioita, informaatiokanavia ja organisaatiojärjestelyjä, jotta molemmat
sukupuolet voivat ottaa osaa päätöstentekoon ja valintoihin. Kommunikaatiostrategioissa täytyy ottaa
huomioon, etteivät naiset ja miehet eroa toisistaan pelkästään kiinnostuksen kohteiden osalta vaan
esimerkiksi myös lukutaidon, kielen osaamisen ja liikkuvuuden osalta. [20]

5. Sanitaatio- ja hygieniakoulutus
5.1.

Taustaselvitys

Sanitaatio ja hygieniakoulutusta suunniteltaessa on tehtävä laaja esiselvitystyö koulutettavien taustatiedoista
ja niihin vaikuttavista tekijöistä. On tärkeää dokumentoida kaikki taustatiedot, jotka voivat joko suoraan tai
epäsuorasti vaikuttaa koulutukseen ja projektiin. Näitä taustatietoja ovat esimerkiksi tiedot väestön
määrästä, ikä- ja sukupuolijakaumasta, koulutustaustasta, jo annetuista koulutuksista ja niiden
onnistumisesta.
Koulutus tulee aina suunnitella paikallisiin tarpeisiin ja asukkaiden lähtökohdista. Paras lähestymistapa
sanitaation parantamiseen on ottaa huomioon koko yhteisön tarpeet ja ottaa myös koko yhteisö mukaan
suunnitteluun ja toteutukseen. Yhteisö pitäisi saada ymmärtämään, millä tavoin hygienian ja sanitaation
parantaminen hyödyttää heitä. Heitä tulee auttaa ja rohkaista tekemään itsenäisiä ratkaisuja tilanteen
parantamiseksi, riippumatta teknologiasta, jolla ne saadaan aikaiseksi.
Vaikka projektia ja koulutusta johdettaisiinkin korkeammalta tasolta tai vain projektin vetäjän toimesta, sen
johtaminen yhteisön sisältä on tärkeää muutoksen aikaansaamiseksi. Naapureiden paineen vaikutus ja
yhteisön käyttäytymismallit tulee huomioida ja helpottaa yhteisön osallistumista prosessiin. [51]

5.2.

Kulttuurisidonnaisuus

Monissa tutkimuksissa on todettu, etteivät ihmiset muuta suhtautumistaan veteen, hygieniaan ja
sanitaatioon pelkän terveysvalistuksen johdosta. Ihmisten täytyy uskoa itse siihen, että parempi hygienia ja
sanitaatio edistävät ja parantavat heidän elämänlaatuaan ja terveyttään. Myös vanhat uskomukset
hidastavat muutosta mutta parempi status, parantunut mukavuus tai yksityisyys toimii motivaation
lähteinä muutokselle. [7]
On tärkeää selvittää, mitä paikalliset uskomukset, erityisesti tautien syistä, pitävät sisällään. Monet niistä
voivat olla yhteneviä länsimaisen lääketieteen kanssa. Vaikka ihmiset usein luottavatkin vanhoihin
uskomuksiinsa, se ei mitenkään poissulje sitä mahdollisuutta, etteivätkö he oppisi uusia käyttäytymismalleja
ja tapoja. Parantuvat terveysolosuhteet oikein esille tuotuina, voivat olla tärkeitä motivaatiotekijöitä uudelle
sanitaatio- ja hygieniakäyttäytymiselle. [7]
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On todettu, että viimeiseen vuosisadan aikana koulutus ja ymmärtämys sanitaation ja hygienian
merkitykseen on parantanut oloja huomattavasti. Ei olekaan mitään syytä uskoa, etteivätkö muutkin voisi
oppia ymmärtämään näitä syy-yhteyksiä ja muuttamaan käyttäytymistään. Vanhojen uskomusten ja
paikallisen kulttuurin huomioonottaminen uusia käyttäytymismalleja ja uskomuksia esille tuotaessa, auttaa
ihmisiä muuttamaan tapojaan. Ilman ihmisten uskoa asioiden merkitykseen ja syy-yhteyksiin, muutos jää
vain väliaikaiseksi. Tämän saavuttamiseksi on pyrittävä saamaan mukaan kaikki yhteisön jäsenet – nuoret ja
vanhat, naiset ja miehet sekä eri yhteiskuntaluokat. Kun kaikki ovat mukana jo alusta lähtien kaikissa
vaiheissa – nykyisen tilanteen ja yksilöllisten tietojen kartoittamisessa, vaihtoehtojen hakemisessa, esteiden
selvittämisessä, suunnittelussa ja toteutuksessa – voidaan odottaa, että muutokset ovat pysyviä. [7]

5.3.

Osallistavat menetelmät

Yhteisön osallistumista voidaan kuvailla asukkaiden osallistumisena yhteisön projekteihin, joilla on
tarkoitus ratkaista yhteisön ongelmia. Ihmisiä ei voi pakottaa osallistumaan, mutta heille on annettava siihen
mahdollisuus. Se on heidän oikeutensa ja eräs demokratian perusperiaatteista. Yhteisö voi osallistua
projektiin kaikissa sen vaiheissa: [23]
•
•
•
•
•
•

tarpeiden kartoitukseen
suunnitteluun
ihmisten innostamiseen
koulutukseen
toteutukseen
valvontaan ja seurantaan.
Projektialueen asukkailla on monia
syitä osallistua yhteisöä auttaviin
humanitäärisiin projekteihin. Yhteisön osallistuminen motivoi asukkaita
työskentelemään yhdessä, koska se
luo yhteishenkeä ja antaa tunnustusta
heidän työlleen. Kun huomataan, että
projektien kautta on mahdollisuus
parantaa omaa ja yhteisönsä elämää,
ihmisten
aito
osallistuminen
lisääntyy.
Monissa
tapauksissa
kyseessä on myös keskinäinen
auttaminen,
johon
yhteiskunta,
uskonto tai perinteet velvoittavat.
Lisäksi projekteista mahdollisesti saatavat rahalliset tai muut palkkiot
voivat houkutella osallistumaan. [23]

Toisaalta on myös syitä siihen, miksi ihmiset tai yhteisöt eivät halua osallistua yhteisiin projekteihin.
Asukkailla voi olla pelko, että tehtävät ja/tai hyödyt jakaantuvat epäoikeudenmukaisesti yhteisön jäsenten
kesken. Tämä pätee varsinkin yksilökeskeisissä yhteisöissä, jossa ei ole yhteishenkeä. Ihmisillä voi olla myös
odotuksia siitä, että hallinnon kuuluisi järjestää kyseiset palvelut, joten omaa panostusta ei välttämättä
haluta antaa. Toisaalta ongelmana voi olla asukkaiden kohtelu järjestöjen taholta. Jos ihmisiä kohdellaan
avuttomina, he todennäköisesti myös toimivat niin. [23]
Yleensä ihmiset ovat kuitenkin halukkaita ottamaan osaa yhteisiin projekteihin. Kohtelemalla asukkaita
kunnioituksella, kuuntelemalla ja oppimalla heiltä, voidaan projektia viedä menestyksekkäästi eteenpäin.
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Tämä lähestymistapa säästää myös aikaa ja rahaa pidemmällä aikavälillä sekä tekee projektista
kestävämmän. [23]
Käyttäytymistapojen muutoksiin pyrittäessä tulee huomioida kaksi seikkaa: [51]
•
•

Yhteisö tulee saada ymmärtämään, kuinka paljon yhteisellä toiminnalla voidaan vähentää
puutteellisen sanitaation ja hygienian haitallisia terveysvaikutuksia.
Yhteisölle tulee antaa mahdollisuus olla mukana tekemässä tarvittavia muutoksia ja olla mukana
ylläpitämässä teknologiaa. Yhteisöä tulee auttaa ja kouluttaa, jotta se sisäistäisi itse, että jokaisessa
taloudessa tulisi ottaa käyttöön paremmat hygienia- ja sanitaatiokäytännöt. Yhteisöä pitäisi auttaa
ymmärtämään myös se, että yksilön käyttäytyminen voi vaikuttaa koko yhteisön käyttäytymiseen.

WHO:n, UNDP:n ja Maailmanpankin yhteisessä vesi- ja sanitaatio-ohjelmassa (PHAST =Participatory
Hygiene and Sanitation Transformation) pyritään ottamaan laajasti huomioon yhteisölliset näkökohdat ja
ihmisten osallistaminen. Ohjelma sisältää seuraavat yhteisön kehitykseen liittyvät terveysnäkökohdat ja
periaatteet: [7]
•
•
•
•

•

Yhteisöt voivat ja niiden tulee määritellä omat prioriteettinsa tautien torjunnassa.
Yhteisön ihmiset omaavat huomattavan laajan näkemyksen ja kokemuksen terveysasioissa.
Useimmilla yhteisöillä kehitysmaissa on laaja tietämys sekä perinteisestä että modernista
lääketieteellisestä.
Yhteisöt pystyvät saavuttamaan yksimielisyyden sanitaatio- ja hygieniakäyttäytymisestä, joka sopii
parhaiten heidän ekologiseen ympäristöönsä ja kulttuuriinsa.
Kun ihmiset ymmärtävät, miksi parantunut sanitaatio on heidän etunsa, he toimivat sanitaation
kehittämiseksi. Riippumatta koulutustaustasta, kaikki ihmiset ovat kykeneviä ymmärtämään, että
ulosteissa voi olla haitallisia taudinaiheuttajia ja reitit, joiden kautta ulosteperäiset taudit tarttuvat
heidän asuinympäristössään.
Tautien torjumiseksi voidaan luoda esteitä, jotka vähentävät tartuntoja. Yhteisöt voivat itse tunnistaa
sopivat esteet, jotka perustuvat heidän omaan näkemykseensä ja paikallisiin resursseihin.

PHAST sisältää on myös periaatteita siitä, kuinka parempaa sanitaatiota voidaan edistää tehokkaammin: [7]
•
•
•

Kestävä kehitys hygieniassa ja sanitaatiossa perustuu tietämykseen käyttäytymisen ja teknisten
elementtien keskinäisistä riippuvuussuhteista.
Paras keino saavuttaa kestävä kehitys on pyrkiä vähittäiseen muutokseen. Lähtökohtana on
yhteisön nykyinen tilanne, jota muutetaan pienillä muutoksilla, askel kerrallaan.
Parantuneella hygienialla on positiivisia vaikutuksia terveystilanteeseen, mutta pelkät parantuneet
sanitaatiomahdollisuudet eivät yksistään paranna tilannetta. Sen vuoksi hygieniakoulutukseen
olisikin panostettava entistä enemmän. Paras vaihtoehto on se, että molempia voidaan kehittää
yhtäaikaisesti.

PHAST perustuu SARAR -periaatteeseen (Self-esteem, Associative strengths, Resourcefulness, Actionplanning and Responsibility). Sen perusajatuksena on tunnustaa ja havaita ihmisten omat kyvyt, auttaa
ihmisiä tunnistamaan nämä kyvyt itse sekä auttaa heitä käyttämään niitä. Sen periaatteena on, että ihmiset
kykenevät ratkaisemaan ongelmia parhaiten osallistuvassa ryhmäprosessissa ja, että ryhmässä on yhteisesti
tarpeeksi tietoa ja kokemusta, jotta se kykenee tarttumaan ongelmiinsa. SARAR sisältää myös muutamia
muita periaatteita, jotka tulisi huomioida projekteja suunniteltaessa. Näitä ovat oppimisen, päätöksenteon
sekä informaation vaihdon ja löytämisen periaate. [7]
Oppimisen periaatteen mukaan kestävä oppiminen tapahtuu parhaiten ryhmissä. Ryhmätyöskentely auttaa
toteuttamaan muutosta yleisissä säännöissä ja siten lopulta auttaa muuttamaan pysyvästi yhteisön
käyttäytymismalleja. Oppimisen kannalta on tärkeää sopiva oppimisympäristö ja käsitepohjaisen oppimisen
käyttäminen viestipohjaisen oppimisen sijaan. Uusia käsitteitä yhdistämällä luodaan pohja sääntöjen
muuttumiselle, mikä toimii mallina tulevalle käyttäytymiselle.
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Päätöksenteon periaatteen mukaan ihmiset, jotka ovat lähinnä ongelmaa, ymmärtävät tilanteensa parhaiten
ja ovat myös parhaita löytämään ratkaisuja nykytilanteen parantamiseksi. Ne ihmiset, jotka luovat
ratkaisuja, yleensä myös sitoutuvat niiden läpiviemiseen luoden kestävyyttä. Yhteisön osallistuminen saa
aikaan parempaa tehokkuutta ja kestävyyttä, kuin ulkoa tuodut ratkaisut. Mitä enemmän paikalliset ihmiset
sijoittavat omia varojaan ja resurssejaan muutokseen, sitä suurempi on heidän sitoutumisensa sen
läpiviemiseen. [7]
Informaation vaihdon ja löytämisen periaatteen mukaan informaation vaihto ja löytäminen kasvattavat
yksilöiden ja yhteisöjen itseluottamusta. Kun ihmiset tietävät, että he ovat itse vastuussa ratkaisujen
löytämisestä, he alkavat vaatia informaatiota. Tällaiset vaatimukset avaavat tien informaation vaihdolle ja
keskustelulle. Aktiiviseen tiedon etsimiseen perustuvan luovan oppimisen avulla yksilöt voivat arvioida ja
muuttaa omaa käyttäytymistään. Yhteisöt voivat valita oman kehitysmallinsa ja käynnistää sen vaatimia
toimenpiteitä. Teknistä informaatiota on paras tarjota vain niihin tarpeisiin, jotka yhteisö on havainnut,
seurauksena omasta kehityksestään ongelmien tunnistamisessa ja analysoinnissa. Ulkopuolinen väliintulo ja
teknisentiedon tarjoaminen liian aikaisessa vaiheessa häiritsee tätä prosessia ja sillä on yleensä vain
negatiivisia vaikutuksia. [7]
Osallistuva prosessi voi toimia vain, jos ihmisten tietoa ja ideoita kunnioitetaan. Heidän yksilöllinen ja
yhteinen panoksensa tulee tunnustaa ja uskoa ihmisten luovaan potentiaaliin ja osallistuvan prosessin
yhteisvaikutukseen. Osallistavan prosessin tavoitteena on minimiorganisaatio ja maksimi osallistuminen.
Jotta prosessi olisi tehokas, vaaditaan jokaiselta uskoa asiaan ja toisaalta myös ryhmäuskollisuutta.
Osallistavassa prosessissa ihmisillä tulisi olla mahdollisuus itsensä ilmaisuun. [7]
SARAR on kasvupainotteinen lähestymistapa, jolla pyritään yksilökohtaisen oppimisprosessin kautta
saamaan ihmisten henkilökohtainen kapasiteetti ja motivaatio esille ja hyödyttämään ryhmää. Jotta voitaisiin
taata paras mahdollinen tulos, näitä periaatteita olisi sovellettava kaikilla yhteiskuntatasoilla tasapuolisesti.
Jos näin ei tapahdu, edistystä ei tapahdu riittävissä määrin ja prosessin läpivienti vaikeutuu ja prosessi
itsessään vesittyy. [7]

5.4.

Hygienian edistäminen

Hygieniakäyttäytymisellä on suuri vaikutus tautien tarttumisriskiin erityisesti ulosteperäisten tautien
leviämisessä. Hyvä hygieniakäyttäytyminen voi vähentää myös maaperästä tarttuvia ja hyönteisten
välittämiä tauteja sekä ihotauteja. Varsinainen este ulosteperäisten tautien tarttumiselle on asianmukainen
sanitaatiokulttuuri, jolla estetään tautienaiheuttajien leviäminen asuinympäristössä. Seuraava este on
käsienpesu, jolla vältetään tautienaiheuttajien välittyminen ruokaan ja veteen sekä niistä edelleen muihin
ihmisiin. [23]
Tärkeimpiä kohtia hygienian edistämisessä ovat: [23]
•
•
•
•
•
•

sanitaatiotilojen asianmukainen käyttö ja kunnossapito
ulosteiden ja virtsan asianmukainen käsittely
käsienpesu ulostamisen jälkeen ja ennen kuin ruoka-aineita
käsitellään
puhtaan veden käyttö ja veden asianmukainen säilytys
ruoan asianmukainen säilyttäminen ja käyttö
tartunnanlevittäjien määrän kontrollointi.

Hygienian edistämisohjelma voidaan toteuttaa joko omana projektinaan tai yhdessä tai osana muita
sanitaatio- ja vesiohjelmia. On kuitenkin suositeltavaa pitää ohjelmat erillisinä, mutta toisistaan riippuvina
ohjelmina omine tavoitteineen. [23]
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Hygienian edistämiseen on liitetty joitakin perususkomuksia, joita tulisi välttää: [23]
•
•
•
•
•

ihmiset ovat tyhjiä astioita, joihin voidaan kaataa uusia ideoita
hygienian edistämisessä voidaan yhtä aikaa muuttaa useita osa-alueita
hygienian edistäminen voidaan helposti saavuttaa koko yhteisö
uudet ideat syrjäyttävät vanhat
tietäminen on tekemistä.

Suurin virhe onkin automaattisesti olettaa, että ohjelma voi ottaa kaikki yhtä aikaa huomioon ja että se
automaattisesti muuttaa käyttäytymismalleja. [23]
Hygienian edistämisohjelmissa huomioitavia tekijöitä: [23]
•
•
•
•
•
•
•

ohjelman suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi tulee tehdä perusteellisesti
kohdeyleisön valinta on tehtävä huolella
hygienian edistäminen olisi kohdennettava vain tiettyihin huonoihin käyttäytymismalleihin
käyttäytymismallien muutoksiin johtavat motiivit tulisi tunnistaa
hygieniainformaation tulisi olla positiivista
olisi löydettävä tehokkaimmat kommunikaatiokanavat
pidetään mielessä kustannus-hyöty -suhde informaatiokanavia valitessa.

Hygienian edistämisohjelma tulisi kohdentaa koko yhteisölle, mutta harvoin näin voidaan tehdä. Naiset ja
tytöt ovat useimmiten ohjelman kohteina, koska he tekevät kotityöt ja ovat vastuussa lapsista. Jos naiset
saavat tietoa ja koulutusta, he todennäköisimmin vaikuttavat koko perheen käyttäytymiseen. Miehet ovat
yleisesti ottaen pienin kohderyhmä, koska heitä ei syystä tai toisesta pidetä sopivana kohderyhmänä joko
omasta tai ulkopuolisesta syystä. Huomioitava on, että jos miehet jätetään kokonaan ohjelman ulkopuolelle,
se voi luoda ongelmia muilla alueilla. Miehillä on suuri vaikutus yhteisön hygienia- ja sanitaatiokulttuurin
muutoksiin, erityisesti suunnittelu- ja toteutuspuolella. [23]
Lasten hygieniakoulutus on parhaiten toteutettavissa muun koulutuksen yhteydessä. Erityisen tehokasta
koulutus onkin, kun se on kytketty normaaliin kouluopetukseen. Vammautuneet ja sairaat yhteisön jäsenet
tulee myös ottaa huomioon erillisenä ryhmänä, koska heillä on usein erityistarpeita. [23]
Hygienian edistämisohjelman toimeenpanossa tulisi tunnistaa ongelmat ja löytää niihin ratkaisut. Paras
menetelmä tähän on usein yhteisön osallistuminen. Kun käytetään jo olemassa olevaa tietoa, jolle rakennetaan, saavutetaan parempia tuloksia kuin tuomalla vain uusia ideoita. Yhteisöä tulee kannustaa osallistumaan sanitaatio- ja hygieniaohjelmien toteutukseen sen kaikissa vaiheissa. [23]
Vaikein alue on tunnistaa kohteet, joissa muutos on tärkeintä. Kun ongelmakohteet on tunnistettu, on
löydettävä keinot, joilla voidaan motivoida muutosta. Pelkkä informaatio ei motivoi muutokseen totutuissa
käyttäytymismalleissa. Esimerkiksi ryhmäkeskustelut ovat käytännöllinen ja hyödyllinen keino saada
ihmiset muuttamaan näkemyksiään. Tehokkaiden kommunikointikanavien valinta on tärkeää. Hyviä
paikkoja opasteille ovat toripaikat, koulut, sairaanhoitopaikat, palvontapaikat, vedenjakelupisteet sekä
alueet sanitaatiopalveluiden lähellä. [23]
Hygienian edistämisohjelman toteutuksessa huomioitavia kohtia: [23]
•
•
•
•
•
•

tärkeimmät hygieniaongelmat tunnistetaan suunnittelussa ja toteutuksessa
suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kaikkien ryhmien tarpeet ja toiveet mahdollisuuksien
mukaan
kaikkien yhteisön jäsenten tulee voida käyttää tarjottuja tiloja ja palveluja
hygienian edistämisohjelma ottaa kantaa tärkeimpiin ongelmakohtiin
ohjelman sisältö on ymmärrettävää ja yhteisön tulee hyväksyä sen sisältö
käyttäjien tulee olla vastuussa huollosta ja ylläpidosta.
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5.5.

Käytännön menetelmiä hygienian ja hyvien sanitaatiotapojen
edistämiseksi

Hygieniakoulutuksessa voidaan käyttää useita erilaisia menetelmiä alkutilanteesta riippuen. Yleensä
osallistavat menetelmät ovat tehokkaampia kuin esimerkiksi suorat luentotyyppiset tilaisuudet. Tällöin
ihmiset osallistuvat itse koulutustilaisuuden kulkuun ja esille tulee käytännön asioita, joita ulkopuolinen ei
osaisi huomioida. Piirtäminen, musiikki ja erilaiset esitykset (esim. näytelmät, teatteri- ja tanssiesitykset)
ovat luontevia keinoja saada ihmiset osallistumaan ja samalla ymmärtämään hygienian ja sanitaation
tärkeyttä.
Ohessa on esitetty muutamia käytännön esimerkkejä, kuinka hygieniakoulutusta voi aloittaa kyläyhteisössä.
Vain mielikuvitus on rajana koulutusta suunniteltaessa!

Esimerkki 1. Kuinka ripuli leviää [26]
Tällä ryhmätyöllä on tarkoitus käydä läpi reittejä, joita kautta taudinaiheuttajat
kulkeutuvat ihmisiin. Ryhmässä piirretään kuvia ja niitä yhdistelemällä saadaan aikaan
”kertomus” ripulin leviämisestä. Työtä varten tarvitaan: isoa ja pientä piirustuspaperia,
värikyniä teippiä ja esimerkkipiirustuksia.
Ensin jakaudutaan 5-8 hengen ryhmiin. Jokainen henkilö piirtää yhden piirustuksen,
kuinka hän luulee ripulin leviävän. Henkilö voi myös kirjoittaa sanan, mikäli hänellä on
vaikeuksia piirtämisessä. Muut ryhmän jäsenet auttavat häntä tarvittaessa. Esimerkkipiirustusten avulla voidaan auttaa ryhmää alkuun.
Jokainen henkilö näyttää ryhmässä oman piirroksensa ja muut kertovat, mitä kuvassa
näkevät. Ryhmässä laitetaan kuvat järjestykseen ja tehdään tarina siitä, kuinka taudinaiheuttajat leviävät. Jos ryhmä huomaa jonkin osion puuttuvan, se voidaan lisätä tarinaan.
Kun tarina on valmis, kuvat teipataan isommalle paperille. Kuvien välille voidaan piirtää
nuolia osoittamaan tartuntareittejä.
Jokainen ryhmä esittelee piirroksensa toisille ryhmille ja yhdessä keskustellaan
kuvien herättämistä ajatuksista. Ryhmien tarinoita voidaan vertailla ja keskustella
mahdollisesti puuttuvista tartuntareiteistä.

Esimerkki 2. Kuinka estää ripulin leviäminen [26]
Ensimmäisen esimerkin jälkeen voidaan ottaa toinen ryhmätyö, jossa voidaan käyttää
apuna jo aiemmin tehtyjä piirustuksia ripulin leviämisestä. Työskennellään samoissa
ryhmissä ja laitetaan esille aiemmin tehdyt kuvat. Keskustellaan ryhmässä, kuinka kunkin kuvan tartuntareitti voidaan estää (esim. käsienpesulla, käymälöiden käytöllä, ruoan
ja veden suojaamisella yms.). Ryhmässä päätetään, mikä olisi paras keino kunkin kuvan
tartuntareitin estämiseksi. Sen jälkeen jokainen piirtää uuden kuvan, josta nähdään
tartunnan estämisen keino.
Ryhmässä keskustellaan, kuinka aikaisempi tarina nyt muuttuu, kun tartuntareitin
estämiseksi on tehty toimenpiteitä. Ryhmä miettii, voidaanko pelkästään tällä keinolla
estää sairauksia vai pitääkö käyttää vielä muita keinoja. Ryhmät esittävät uudet
tarinansa muille, jonka jälkeen jatketaan yhdessä keskustelua piirrosten herättämistä
ajatuksista. Voidaan miettiä esimerkiksi, mitä keinoja yleisesti on käytössä, mitä keinoja
voitaisiin ottaa vielä käyttöön ja mitä esteitä keinojen käyttöönottoon on.

45

Lähteet
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Technology for water supply and sanitation in developing countries. WHO, Geneva, 1987. ISBN 924-120-742-6.
Injury and Illness Prevention Program, Appendix 1, Glossary of Terms. San Diego State University
[verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:http://bfa.sdsu.edu/ehs/test.pdf [viitattu 17.4.2005].
Sanitation. Khar Hais Municipality [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://members.tripod.com/gesondheid/general.htm [viitattu 25.4.2005].
Background Paper of the Millennium Project Task Force on Water and Sanitation. Millennium Project, April
2003 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.unmillenniumproject.org/documents/tf07apr18.pdf [viitattu 15.5.2005].
Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000 Report. WHO, UNICEF, 2000 [verkkodokumentti].
Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.who.int/docstore/water_sanitation_health/Globassessment/GlobalTOC.htm [viitattu
2.5.2005].
DRANGERT, BEW, WINBLAD. Ecological Alternatives in Sanitation. Proceedings from SIDA Sanitation
Workshop, Balingsholm, Sweden, August 1997 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.ecosanres.org/ecological_alternatives_in_sanit.htm [viitattu 20.4.2005].
SIMPSON-HÉBERT, SAWYER, CLARKE. Participatory Hygiene and Sanitation Transformation: A new approach to working with communities. WHO/EOS/96.11. WHO, 1996 [verkkodokumentti]. Saatavilla
internet-osoitteesta: http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/envsan/phast/en [viitattu
20.4.2005].
Meeting the MDG drinking water and sanitation target. A mid-term Assessment of Progress. WHO, UNICEF
[verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.unicef.org/wes/mdgreport/sanitation0.php [viitattu 15.6.2005].
Our planet, our health. Report of WHO Commission on Health and Environment. WHO, Geneva, 1992
[verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta: http://ciesin.columbia.edu/docs/001-012/001012.html [viitattu 9.6.2005]
Diarrhoea. Rehydration Project. [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta: http://rehydrate.org
GLEICK. The World's Water 2000-2001. The Biennial Report on Freshwater Resources. Island Press,
Washington DC, 2000. ISBN 1-55963-792-7
HAKOJÄRVI (toim.). Vesi on oikeus. Suomen UNICEF-yhdistys, Helsinki, 2003.
Vedenkulutus. Kuopion Vesi, 2004 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.kuopio.fi/tek.nsf/TD/271103143757056?OpenDocument [viitattu 14.6.2005].
ETELÄMÄKI. Veden käyttö Suomessa 1999. Tiivistelmä. Suomen Ympäristökeskuksen julkaisuja, SY 305
[verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=91896&lan=fi [viitattu 14.6.2005].
Mitä uutta vuosituhattavoitteet tuovat? UNDP Pohjoismaiden toimisto [verkkodokumentti]. Saatavilla
internet-osoitteesta: http://fi.undp.dk/article.asp?Article_Id=1624 [viitattu 17.6.2005].
YK:n vuosituhattavoitteet. UNDP Pohjoismaiden toimisto. [verkkodokumentti]. Saatavilla internetosoitteesta: http://fi.undp.dk/article.asp?Article_Id=1614 [viitattu 17.6.2005].
JENKINS. Who buys latrines, where and why? Water and Sanitation program September 2004.
[verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta: http://www.wsp.org/publications/af_latrines.pdf
[viitattu 15.4.2005].
Inhimillisen kehityksen raportti 2003: Suomi ja vuosituhattavoitteet. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyö,
2003 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://global.finland.fi/tietopankki/taustapaketit.php?kieli=1 [viitattu 17.6.2005].
Vuosituhannen kehityspäämäärät. Vuosituhatkokouksen kehitystavoitteiden seurantaindikaattoreita,
Suomen ulkoministeriön MDG -seurantamuistio, Puhtaan juomaveden takaaminen.
Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyö, 2003 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://global.finland.fi/koyhyys/aineisto/doc_MDG_vesi.rtf [viitattu 18.6.2005].
Sanitation topics. Sanitation Connection [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.sanicon.net [viitattu 17.4.2005].
CAVE, KOLSKY. Groundwater, latrines and health. Task no: 163, WELL Study. WEDC, Loughborough,
July 1999 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:

46

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

http://www.lboro.ac.uk/well/resources/well-studies/full-reports-pdf/task0163.pdf [viitattu
17.5.2005].
Water, Sanitation and Health. WHO, 2005 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.who.int/water_sanitation_health/en
HARVEY, BAGHRI, REED. Emergency Sanitation. WEDC, Loughborough, 2002 [verkkodokumentti].
Saatavilla internet-osoitteesta: http://www.who.or.id/eng/contents/aceh/wsh/books [viitattu
HUOVINEN.
Matkailijan kannattaa käyttää hetki rokotussuojan pohtimiseen. Tietopulssi 3/2004
17.5.2005].
[verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.pulssi.fi/6.php?nid=1104746957&avnid=107&show=1#a_3 [viitattu 17.6.2005].
Ripulin hoito-ohjeet lapsille ja aikuisille. Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut,
Potilasohje [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta: [viitattu 19.6.2005].
http://www.espoo.fi/xsl_perussivu_alasivuilla.asp?path=1;606;607;35302;62713;72606
CONANT. Sanitation and Cleanliness for a Healthy Environment. Hesperian Foundation, Berkeley, USA,
2005 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://hesperian.org/pdf_files/EHB_Sanitation_EN_lowres.pdf [viitattu 17.6.2005]
NOHYNEK, PEKKANEN, TURTIAINEN, RIUTTA. Matkailijan terveysopas. Duodecim, Helsinki, 2004.
ISBN 951-656-166-7
Parasitic desease information. CDC- Centers for disease control and prevention. [verkkodokumentti].
Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/giardiasis/factsht_giardia.htm [viitattu 5.8.2005].
Enwell – Water and Sanitation Project. The Finnish Red Cross.
Guidelines for assessing the risk to groundwater from on-site sanitation. British Geological Survey and Robens
Centre, Oxford, 2001. [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://lnweb18.worldbank.org/essd/essd.nsf/GlobalView/C16_ARG.pdf/$File/C16_ARG.pdf [viitattu 15.5.2005].
Ventilated Improved Pit Latrine. Construction Manual. UNICEF, Kenya.
Tietoa ja vinkkejä. Käymäläseura Huussi ry [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.huussi.net/tietoa.html [viitattu 28.5.2005].
Health, dignity, and development, what will it take? UN Millenium project 2005 [verkkodokumentti].
Saatavilla internet-osoitteesta: http://www.unmillenniumproject.org/documents/WaterCompletelowres.pdf [viitattu 6.6.2005].
EFRAIMSSON. Regional water supply and sanitation project in Beni Suef. Manual for construction, operation
and maintenance of double pit latrine., April 1997.
Blair Latrines Builders Instruction Manual. Republic of Zimbabwe Ministry of Health and Blair Research
Laboratory, Harare
MALKKI. Kompostikäymäläopas. Työtehoseura, 1995. ISBN 951-788-221-1.
SCHÖNNING, STENSTRÖM. Guidelines for the Safe Use of Urine and Faeces in Ecological Sanitation Systems.
EcoSanRes Programme, Stockholm, 2004. ISBN 91-88714-93-4
PAATERO, LEHTOKARI, KEMPPAINEN. Kompostointi. WSOY, Juva, 1984. ISBN 951-0-12502-4
TORSTI. Kaupallisten jätevedettömien käymälöiden luokittelu. Tutkintotyö. Tampereen ammattikorkeakoulu,
Environmental Management, 2004 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.huussi.net/torsti.pdf [viitattu 9.6.2005].
JENKINS. The Humanure Handbook. A Guide to Composting Human Manure. Grove City, USA 1999
[verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta: http://www.weblife.org/humanure/default.html
[viitattu 15.5.2005].
KIUKAS. Kuivakäymälä – vieläpä sisälle. Ympäristö ja terveys, 10/2003.
JUSSILA. Kompostointi-opas. 2005 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://koti.mbnet.fi/razzle/komposti/komrunko.htm [viitattu 20.6.2005].
Kompostointi-opas. YTV, Helsinki, 2004 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.ytv.fi/NR/rdonlyres/D67DD3B9-66E8-49CC-9B21-52C18CE94428/0/Kompostiopas.pdf
HÖGLUND. Evaluation of microbial health risks associated with the reuse of source-separated human urine. Doctoral thesis. Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm 2001. ISBN 91-7283-039-5
Kuivakäymälän lopputuotteiden käsittely ja käyttö. Käymäläseura Huussi ry, Tampere, julkaistaan 2006.
JÖNSSON, STINTZING, VINNERÅS, SALOMON. Guidelines on the Use of Urine and Faeces in Crop Production. EcoSanRes Publication Series Report 2004 – 2. Stockholm Environmental Institute. ISBN 91 88714
94 2 [verkkodokumentti]. Saatavilla internet-osoitteesta: www.ecosanres.org [viitattu 3.8.2005].

47

48. WECMAN. Ravinteet käymälästä peltoon. Esitelmä Käymäläseura Huussi ry:n kesäseminaarissa
Luopioisissa, 2005.
49. HEINONEN-TANSKI. Erottelevien käymälöiden virtsa sopii avomaakurkun lannoitteeksi. Vesitalous 2/2005.
50. WARNER. Cultural Influences that Affect the Acceptance of Compost Toilets: Psychology, Religion and Gender.
Center for Soil and Environmental Research, Ås, Norway [verkkodokumentti]. Saatavilla internetosoitteesta: http://www2.gtz.de/ecosan/download/Warner-cultural-influence-acceptance.pdf [viitattu
20.5.2005].
51. WINBLAD, SIMPSON-HÉBERT. Ecological Sanitation. SIDA, Stockholm, 2004 [verkkodokumentti].
Saatavilla internet-osoitteesta:
http://www.ecosanres.org/PDF%20files/Ecological%20Sanitation%202004.pdf [viitattu 15.6.2005].
52. Making sanitation work. Water and sanitation programme, December 2002 [verkkodokumentti]. Saatavilla
internet-osoitteesta: http://www.wsp.org/publications/sa_jalmanthan7.pdf [viitattu 13.6.2005].

48

Liite 1. Tauteja ja taudinaiheuttajia sekä niiden englanninkieliset
käännökset
Aliravitsemus
Alkueläin
Amebapunatauti, amebiaasi
Bilhartsia, skistosomiaasi
Dengue-kuume
Dengue-verenvuotokuume-shokkioireyhtymä
Ebola-viruksen aiheuttama verenvuotokuume
Giardiaasi
Guineamatotartunta
Hantavirusinfektio
Hepatiitti-A, -B, -C, -D, -E
Jokisokeus
Jäykkäkouristus
Keltakuume
Kihomato
Kolera
Koukkumatotauti, ankylostomiaasi
Kurkkumätä
Lavantauti
Legionelloosi
Leptospiroosi
Lintuinfluenssa
Loismato
Lymen tauti
Malaria
Marburg-viruksen aiheuttama verenvuotokuume
Meningokokkitaudit
Metahemoglobinemia
Nestehukka
Pernarutto
Polio
Punatauti, shigelloosi
Puutiaisaivotulehdus
Rift Valley -kuumevirusepidemia
Ripuli
Rotavirus
Rutto
SARS
Shigelloosi, punatauti
Sidekalvotulehdus
Silsa
Skistosomiaasi, bilhartsia
Suolinkaistauti
Syyhy
TBE-virusinfektio
Trakooma
Trikiniaasi
Tuberkuloosi
Tuhkarokko
Vesikauhu
West Nile –virus

Malnutrition
Protozoa
Amoebiasis, ameobic dysentery
Schistosomiasis
Dengue fever
Dengue haemorrhagic fever, DHF
Ebola haemorragic fever, EHF
Giardiasis
Guinea-worm desease, dracunculiasis
Hantavirus pulmonary syndrome, HPS
Hepatitis-A, -B, -C, -D, -E
Onchocerciasis, river blindness
Tetanus
Yellow fever
Pinworm
Cholera
Hookworm disease, Ancylostoma
Diphtheria
Typhoid fever
Legionellosis
Leptospirosis
Avian influenza
Helminth
Lyme desease
Malaria
Marburg haemorragic fever
Meningococcal meningitis
Methaemoglobinaemia
Dehydration
Anthrax
Myelitis, infantile paralysis, polio
Dysenthery, schigellosis
Tick-borne encephalitis, TBE
Rift Valley fever
Diarrhoea
Rotavirus
Plague
SARS (severe acute respiratory syndrome)
Dysenthery, schigellosis
Conjunctivitis
Ringworm, tinea
Schistosomiasis
Ascariasis
Scabies
Tick-borne encephalitis, TBE
Trachoma
Trichuriasis
Tuberculosis, TB
Measles
Rabies
West Nile virus, WNV, West Nile encephalitis
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Liite 2. Pulloannostelija ja käsisuihku
Kuinka tehdään yksinkertainen pulloannostelija [26]
Yksinkertaisen pulloannostelija valmistukseen tarvitaan seuraavat välineet:
1) muovipullo, jossa on kierrekorkki, esimerkiksi iso virvoitusjuomapullo,
2) ohut ja jäykkä putki, esimerkiksi kuulakärkikynästä.
1. Puhdista pullo.
2. Tee pullon alaosaan pieni reikä kuumennetun rautalangan avulla.
3. Irrota ja puhdista kuulakärkikynän sisus. Leikkaa se lyhyemmäksi
45O kulmassa ja työnnä sisään pulloon tehdystä reiästä.
Putken pitäisi istua tiiviisti reikään.
4. Täytä pullo vedellä ja
sulje korkki. Kun korkki
on suljettu tiiviisti, vesi ei pääse
vuotamaan putken kautta ulos.
Kun korkkia löysätään, pääsee
vesi valumaan putken kautta
tasaisena virtana. Kun
pulloannostelija toimii,
se voidaan ripustaa
roikkumaan paikkaan,
jossa ihmiset voivat
käyttää sitä käsienpesuun. Saippua on hyvä
sijoittaa annostelijan lähelle tai laittaa
roikkumaan narusta pulloon.

5. Pulloannostelijan käyttöohje: Löysää korkkia sen
verran, että vesi pääsee valumaan putken kautta. Kastele kätesi, saippuoi ja
pese ne ja huuhtele juoksevan veden alla, kunnes
ne ovat puhtaat.
6. Kuivaa kädet puhtaaseen pyyhkeeseen
tai kuivaa ne
ravistelemalla
vedet pois. Tämä
on hygieeninen
vaihtoehto, jos
puhdasta pyyhettä ei ole saatavilla. Likaista
pyyhettä ei suositella käytettäväksi sillä
siitä voi levitä taudinaiheuttajia käsiin.

Kuinka tehdään yksinkertainen käsisuihku
Yksinkertaisen käsisuihkun tekemiseen tarvitset seuraavat välineet:
1) lasi tai muovipullo, jossa on kierrekorkki (mieluiten metallinen)
2) teräväkärkinen puukko tai vastaava.
1.
2.
3.
4.
5.

Puhdista pullo ja korkki huolellisesti (esim. keittämällä)
Tee reikiä puhtaalla puukolla pullon kierrekorkkiin.
Täytä pullo käymälään mennessäsi puhtaalla vedellä.
Käytä pullo tyhjäksi ja pese se seuraavaa käyttökertaa varten.
Muista säilyttää pullo puhtaana ja kuivana.
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