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Leonardo da Vinci: 
How many people there are who could be 
described as mere channels for food, producers 
of excrement, fillers of latrines, for they have 
no other purpose in this world; they practice no 
virtue whatsoever; all that remains after them 
is a full latrine 



Terveys 

Hygienia Kulttuuri, osaaminen 

Luonto, ympäristö, aineiden kierrätys 

Varallisuus,  
investoinnit 

Ruoka, maatalous 
Tekniikka 
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Phnom Penh, Cambodia 

1 miljardi asuu 
kaupunkien slummeissa 





 







http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/childhealth.shtml
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http://www.un.org/millenniumgoals/aids.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml


Maailman uusi 

tulonjako:  

Kehittyvät maat 
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Aasia: kaupungit 2x 

Afrikka: kaupungit 3x 

Muut: paljon vähemmän 



Tapaus Kiina 

• Noin ¼ maailman kaupungistumisesta 

• 2011: Investoinnit urbaaniin vesi-infraan 
nelinkertaistettiin, erityisesti viemäröinti ja 
jäteveden puhdistus 

• 65% ihmisistä: kunnollinen sanitaatio 
(kaupungeissa 74%) 

• 73% kaupunkien jätevesistä käsitellään 

• 2012-2015 investoinnit 60 miljardia US$ 
josta 56% yksityistä pääomaa 

• Maaseutu jää jälkeen 



Älä unohda näitä 

• Sanitaatio kytkeytyy vähän joka asiaan 

– Bisnes voi olla vaikka laitteita, suunnittelua, koulutusta, 
liiketoimintamalleja, softaa, hallinnon kehittämistä… 

• Kaupungit – maaseutu 

– Keskitetty – hajautettu infra 

• Vesi ja sanitaatio – ihmisoikeus? Kenen vastuulla? 

– Kehitysapua – liiketoimintaa – ihmisten oma aktiivisuus!? 
 
Miksi näin:  

Maailmassa on paljon enemmän ihmisiä joilla on kunnon kännykkä kuin kunnon sanitaatio? 
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Sanitaatio 

Sanitaatio: maaseutu 

Sanitaatio: kaupungit Kännykkä 

Netti 

Älypuhelin (mobiili netti) 



Kiitos! 
WE WON’T WAIT 

© Olli Varis 


