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TULEVAISUUS?











”vanhat hyvät ajat” 36 200 osumaa
”uudet/nykyiset hyvät ajat” 159 osumaa
”tulevat hyvät ajat” 42 osumaa



HANS ROSLING: GAPMINDER PROJECT, 12000 ihmistä, 14 maata
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MAAILMA TÄNÄÄN =
SUOMI 60 VUOTTA SITTEN



Angus Maddison: The World Economy: a Millennial Perspective
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Pieter Hugo: Permanent error



2100:
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MAAILMA 60 V KULUTTUA =
SUOMI TÄNÄÄN





MAAPALLON RISKIRAJAT:Nature 461, 472-475
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”...talouskasvu elintason kohotessa saa
jatkuvasti uutta sisältöä. Kulutuksen li-
sääntyminen koostuu etenkin palveluista
ja virtuaalisista hyödykkeistä, ja valtaosa
tuotannon kasvusta syntyy aineettomista
tuotannontekijöistä. Talouden kasvu pe-
rustuu nyky-yhteiskunnassa enenevästi
tietoon, joka kumuloituu jatkuvasti. Tiedon
kasvulle ei ole rajoja, siksi ei myöskään
talouden kasvulle.”





Fig. 2: Example of reduced energy demand through digitalization and device convergence.
From: A low energy demand scenario for meeting the 1.5 °C target and sustainable development goals without negative emission 
technologies, Grubler, A. et al., Nature Energy 3, 515 (2018)

https://www.nature.com/articles/s41560-018-0172-6


24.1.1935: 980 g

1951:           83 g

1974:           38 g

2016:           13 g
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Mitä jos…
- kaiken uuden on oltava hiilineutraalia vuonna 2030?

- betonin käyttö kielletään ympäristösyistä?
- tarvitsemme joka vuosikymmen 20% enemmän energiaa? 
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VASTUU MAAILMASTA:
TIETO, RAHA JA RAKKAUS



”... ja että jälkeläisemme, tulemalla meitä
oppineemmiksi, voisivat tulla myös hyveel-
lisemmiksi ja onnellisemmiksi...” [Diderot]
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Maailman hiilidioksidipäästöt 1980-2016







Millainen on maailma vuonna 2100? Tällainen se voi olla. Ihmisiä on 
maapallolla vain hieman enemmän kuin nykyisin. Nälkä ja taudit 
ovat jääneet historiaan, ja köyhimpienkin maiden elintaso lähenee 
Suomen nykyistä. Fuusioreaktorit ja avaruuden suuret 
aurinkopaneelit tuottavat rajattomasti saasteetonta energiaa. Valtavat 
koneistot poistavat ilmakehästä sinne aikaisemmin päästämäämme 
ylimääräistä hiilidioksidia. Mehevät pihvimme kasvavat 
laboratorioissa, ja kasvien sadot ovat moninkertaistuneet 
geenijalostuksen ansiosta. Ravinnontuotantoon nyt käyttämästämme 
pinta-alasta puolet on jo annettu takaisin luonnolle.

Alma-median kolumni 10.11.2013,
”Maailma vuonna 2100” / Esko Valtaoja




