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1. Johdanto
Tekniikkaan liittyvistä opettavaisista tarinoista tunnetuin lienee Raamatun alussa oleva
symbolinen kertomus Baabelin tornin rakentamisesta: ”Herra sanoi: "Siinä he nyt ovat, yksi kansa,
jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät
tekemään mitä tahansa.” i Huomautettakoon, että useimmat perinteiset kirkot pitävät Raamatun
alun kertomuksia perusasioita opettavina ja symbolisina, eivätkä siis kirjaimellisesti tosina
kertomuksina.

Tulkitsen kertomuksen opettavan, että kun ihmiset yhdistyvät, kaikenlaisen tekniikan
kehittäminen ja hyödyntäminen on heille mahdollista. Näin on käynytkin. Vaikka ihmiskunta oli
pitkään hajallaan, yhdistymisen historia on pitkä ja nykyään 2020-luvulla ihmiskunta on yhdistynyt
enemmän kuin koskaan. Maailmaan on syntynyt syviä teknistaloudellisia keskinäisriippuvuuksia,
sekä riippuvuuksia tavallisen ihmisen käsityskyvyn ylittävästä korkeasta tekniikasta. Tuotteiden
toimitus- ja arvoketjut ovat globaaleja. Internetin laaja tietovarasto, kommunikaatioteknologia,
viihde, kulttuuri ja englannin kieli sekä jatkuvasti paraneva mahdollisuus automatisoituun
tulkkaukseen yhdistävät meitä yli rajojen.

Kertomuksen jatko, jossa kansat hajotetaan erilleen, vaikuttaa olettavan, että ihmiskunnan
yhdentymisessä oli vaaransa, jonka takia se piti estää. Tulkitsen tätä tarinaa niin, että ihmisten
kyky tehdä mitä tahansa ikään kuin ”pieninä jumalina” saattaisi johtaa ihmiskunnan
itseriittoisuuteen ja ylpeydessään hylkäämään ajatuksen elävästä Jumalasta, joka ainoana voi
johtaa ihmiset todelliseen onneen.

Tekniikan kehitys mahdollistaa – ja on jo mahdollistanut – kaiken ihmistoiminnan tehostumisen
moninkertaiseksi. Tätä potentiaalia voi käyttää hyvään tai pahaan. Nykyisten ja tulevien todella
tehokkaiden teknisten ratkaisujen käyttö näyttää edellyttävän – enemmän kuin koskaan – lähes
jumalallista moraalia ja kaikkitietävyyttä, jotta se ei suuntautuisi ihmiskunnan ja luonnon
vahingoksi.

Nykyisessä ihmiskunnan yhdentymisessä kohtaamme tämän saman peruskysymyksen: miten
osaamme käyttää ennen näkemättömiä teknisiä kykyjä? Jo muinoin tulen, metsästys- ja
viljelyvälineiden keksimisestä lähtien on ihminen käyttänyt tekniikkaa  sekä hyvään että pahaan.
Kun nykyisin käytössä on ydintekniikka, geenimanipulaatio tai rajattomat mahdollisuudet tuottaa
erilaisia kemikaaleja, moninkertaistuu riski suurten tuhojen aiheuttamiseen.

Kykenemmekö estämään yhä tehokkaamman tekniikan mahdollistamat suuret tuhot? Kun
etsimme tähän kysymykseen vastauksia, tarvitsemme tekniikan filosofiaa, etiikkaa ja teologiaa
siitäkin huolimatta, että fyysikoilla ja insinööreillä voi olla niiden tarjoamasta avusta väärä kuva ii.

1.1. Tekniikan arviointiperusteet

Tekniikan kiihtyvä kehitys haastaa meidät hahmottamaan tekniikan tulevaisuutta. Se on vaikeaa,
koska jatkuvasti kehitetään uutta tekniikkaa. Yleisiä kehityssuuntia voimme kuitenkin hahmottaa
ja tällaisesta tulevaisuuden hahmotuksesta on apua, vaikka se menisi joissain suhteissa pieleen.
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Tässä kirjassa arvioidaan tekniikan kehitys hyvin nopeaksi. Mikäli hahmotelmat ovat tekniikan
ammattilaisten mielestä liian toiveikkaita, he osaavat kaataa jäitä hattuun arkirealistisilla
varaumillaan, joiden mukaan hahmoteltujen kehityskulkujen tieltä on vielä raivattava vaikeita
teknisiä ongelmia ja esteitä. Tekniikan historia kuitenkin osoittaa, että kun ratkaisuja hakee
riittävän moni ihminen, ne lopulta löytyvät. Ratkaisujen löytymistä kaikilla tekniikan aloilla
kiihdyttää tekoälyn lisääntyvä käyttö.

Tarvitsemme tekniikan luomia kykyjä ja resursseja ihmiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin
parantamiseksi. Tarvitsemme uuden tekniikan kehittämistä myös estääksemme laajamittaisten
globaalien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen iii,iv ja luontokadonv kärjistymisen. Näitä ongelmia
on aiemmin aiheuttanut monella tavalla puutteellisen tekniikan käyttö, nyt tekniikkaa on
kehitettävä ongelmien ratkaisemiseksi. Ihmiskunnan kohtaloa määrittää uusien voimakkaiden
teknologioiden kehitysaste ja käytön järkevyys, oli kyse digitalisaatiosta, tekoälystä tai
robottiautoista, uusista materiaaleista tai esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämisestä.

Tekniikka on elämässämme kaikkialla läsnä. Olemme riippuvaisia teknisistä ratkaisuista työssä,
vapaa-ajalla, henkilökohtaisessa taloudessa, yrityksissä, yhteisöissä, kansantaloudessa,
ostaessamme ja myydessämme. Olemme riippuvaisia suurista verkostomaisista järjestelmistä
esimerkiksi kaupan, sähkön, veden, liikenteen ja telekommunikaation aloilla.

Teknisten välineiden käytöllä on vaikutuksia sekä ympäristöön, että erilaisia psyykkisiä ja
sosiaalisia vaikutuksia. Suuri kysymys piilee siinä, miten ihmisten ajatusmaailma muuttuu tekniikan
käytön kautta.

Lähdemme liikkeelle muutamasta ilmiselvästä intuitiosta: tekniikkaa tulee suunnata ihmiskunnan
parhaaksi ja arvioida sen perusteella. Toinen intuitio on, että valtioiden tai yritysten koneistojen ei
pidä turmella luontoa eikä alistaa ja välineellistää yksilöitä systeemiensä palvelijoiksi. Tekniikan
pitää olla kaikille yhteiskunnan jäsenille väline, ei herra tai suunnan määrittäjä. Tästä varoitti jo
vuonna 1954 Jacques Ellul kirjassaan ”The Technological Society”: tekniikka ei saa muuttua
välineestä ihmistä orjuuttavaksi, itseriittoiseksi ja omalakiseksi hirviöksi, kuten hän jo arvioi
tapahtuneen vi, vii.

Filosofi Ilkka Niiniluoto esittää kirjassaan ”Tekniikan filosofia” seitsemää ulottuvuutta tekniikan
arviointiin: 1) tekninen tehokkuus ja tuottavuus 2) taloudellinen tehokkuus 3) käyttäjäystävällisyys
ja terveellisyys 4) kauneus 5) ympäristöystävällisyys 6) moraalisesti moitteettomalla tavalla
tuotettu ja 7) hyvät yhteisölliset vaikutukset. Hänen mielestään on tärkeää, että tekniikan hyödyt,
haitat ja riskit jakautuvat oikeudenmukaisella tavalla eri toimijoiden kesken viii.

”Välineen kokonaisarvioissa on otettava huomioon sen valmistamisen tai tuottamisen vaatimat
kustannukset tai resurssit, jotka on vähennettävä sen hyödyistä ja suhteutettava niihin. Samoin
tulisi ottaa huomioon välineen toimintahäiriöistä ja väärinkäytöstä aiheutuvat riskit”, toteaa
Niiniluoto ix. Häiriöitä, vikoja ja tapaturmia pitää ennaltaehkäistä, mutta varautua silti mahdollisten
vahinkojen paikkaamiseen.
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1.2. Ihmiskunnan suuret ongelmat

Ihmiskunta kasvaa nykyisestä kahdeksasta miljardista noin 10,5 miljardiin yksilöön x, joista
jokainen tarvitsee vettä, ruokaa, asunnon, kodin tekniset laitteet ja kulkuvälineet. Esimerkiksi
Ugandassa väestöä oli 1950-luvulla viisi miljoonaa, nyt noin 48-50 miljoonaa ja vuoteen 2060
mennessä sen odotetaan kasvavan 104 miljoonaan xi.

Kun nykyisin kaupungeissa asuu 56% maailman väestöstä, ennusteiden mukaan vuonna 2050
kaupunkilaisten osuus tulee olemaan 63% xii. Ihmiskunnasta 80% tulee asumaan Aasiassa ja
Afrikassa. Euroopan väestö laskee 747 miljoonasta 630 miljoonaan ilman merkittävää
maahanmuuttoa. Huoltosuhde muuttuu: tulee olemaan vähemmän työikäisiä ja enemmän
eläkeikäisiä huollettavia. Väestön kasvu ja ikääntyminen eivät itsessään ole ongelmia, mutta
ongelmia syntyy kulutuksen kasvusta. Kulutettavien tavaroiden tuottamiseen tarvitaan yhä
enemmän rajallisia luonnon resursseja.

Maailman väestö nousee yhä pontevammin köyhyydestä keskiluokkaan. Maapallon kantokyky
tuskin riittää kulutukseen, jossa jokaisella 10,5 miljardin ihmisen kotitaloudella ovat suomalaiseen
perustarpeistoon kuuluvat jääkaappi, imuri, pakastin, mikroaaltouuni, pesukone, astianpesukone,
televisio, matkapuhelimet, mikrotietokoneet ja kulkuvälineet, kuten polkupyörät ja auto.

Kuvio 1.1. Väestön kasvu YK:n projektioiden mukaan

Ihmiskunnalla on jo nyt maapallon laajuisia, mahdollisesti katastrofaalisia vaikutuksia luontoon.
Ilmastonmuutos xiii, xiv, luonnonvarojen ylikulutus ja luontokato linkittyvät toisiinsa. YK:n
ympäristöohjelma UNEP:n alaisen kansainvälisen luonnonvarapaneelin mukaan luonnonvarojen
käyttö aiheuttaa 50 prosenttia ilmastonmuutoksesta ja 90 prosenttia luontokadosta xv, xvi.
Hiilidioksidipitoisuuden kasvun lisäksi metaanin määrä ilmakehässä on kasvanut nopeasti xvii,xviii.
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Tukholman yliopiston kestävyystieteen keskus xix määritteli vuonna 2009 yhdeksän planetaarista
rajaa, joita ihmiskunnan ei pidä ylittää tai muuten elinmahdollisuudet vaarantuvat. Rajojen
ylittyessä maapallon elinolot muuttuvat epävakaiksi ja vaikeasti ennustettavaksi. Samalla kasvaa
peruuttamattomien muutosten riski. Turvarajat määriteltiin kemialliselle saasteelle,
hiilidioksidipäästöille, luontokadolle, otsonikerrokselle, maankäytölle, juomavedelle, merten
happamoitumiselle, liikalannoitukselle ja ilmakehän pienhiukkasille. Yhdeksästä rajasta viisi on jo
ylitetty.

Kuvio 1.2. Globaalit rajat Tukholman yliopiston kestävyystieteen laitoksen mukaan.

Tähän päälle tulevat ihmiskunnan historian perinteiset ongelmat, kuten kulkutaudit ja sodat,
maanjäristykset, tulvat, tsunamit, katovuodet ja nälänhädät. Vedestä xx, jopa hiekasta ja puhtaasta
ilmasta, tulee pula xxi. 99% ihmiskunnasta hengittää jo tällä hetkellä ilmaa, jonka saasteet ylittävät
WHO:n puhtaan ilman raja-arvot xxii. Pohjavesivarannot vähentyvät xxiii.

Luonnon tuhoutuminen – ilmastonmuutos, vesien ja maaperän saastuminen – uhkaa
tuotantoketjuja ja vaarantaa kasvun. Vähemmän julkisuudessa ollut kemikaalisaaste on jo ylittänyt
turvarajat xxiv. Tutkijat kertovat, että esimerkiksi perfluoroalkyylikemikaalit eli PFAS-aineet ovat
levinneet niin laajalle osaksi luontoa, ettei edes sadevesi ole enää puhdasta xxv, xxvi. Kemialliseen
saasteeseen kuuluvat kaikki ihmiskunnan luomat uudet yhdisteet, kuten muovit xxvii,xxviii, torjunta-
aineet, kuten kasvinsuojeluaine glyfosaatti xxix, xxx, jota löytyy jo virtsassa 80%:lla yhdysvaltalaisista
xxxi, lääkkeet sekä teollisuusprosessien ja kuluttajatuotteiden kemikaalit xxxii. Viimeksi mainittuja on
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noin 350.000 erilaista. Kemikaalien tuotanto on vuoden 1950 jälkeen 50-kertaistunut ja vuoteen
2050 mennessä luultavasti vielä kolminkertaistuu nykyisestä.

Uusia kemikaaleja tuotetaan nopeammin kuin niiden riskejä on mahdollista seurata. Suurimman
yksittäisen kuorman aiheuttavat muovit xxxiii,xxxiv. Muovien kysynnän arvioidaan jopa
kolminkertaistuvan 2050 mennessä xxxv. Mikromuoveja on löydetty verenkierrosta xxxvi, keuhkoista
xxxvii, istukastakin ja jopa Etelämantereen tuoreesta lumesta xxxviii. Luontoa saastuttavia aineita
vapautuu vanhoista luontoon dumpatuista jätteistä, kuten 2. maailmansodan kemiallisista aseista
valuva arseeni Itämeren pohjassa xxxix, xl.

Luontoon päätyessään jotkin kemikaalit häiritsevät eläinten hormonien tuotantoa,
aineenvaihduntaa, kasvua ja lisääntymistä. Torjunta-aineet tuhoavat elintärkeitä pölyttäjiä.
Tutkijoiden mukaan kemikaalien tuotantoa pitäisi säädellä samalla tavalla kuin
hiilidioksidipäästöjä, ja kertakäyttöisistä materiaaleista pitäisi siirtyä kemikaalien kierrätykseen.

Kemikaaleista tiedetään liian vähän ja niiden terveysvaikutukset näkyvät viipeellä xli, xlii. Saamme
elimistöömme haitallisia kemikaaleja esimerkiksi ruoasta, puhdistusaineista ja kosmetiikasta. Niitä
on myös rakennusmateriaaleissa, hengitysilmassa ja tekstiileissä. Jotkut kemikaalit voivat
aiheuttaa herkistymistä, myrkytysoireita, haitata lisääntymistä tai häiritä hormonitoimintaamme.

Kuvio 1.3. Globaali kasvu kemikaalien ja muovien tuotannossa xliii.

Haitalliset kemikaalit kulkeutuvat ilman, veden ja maaperän kautta. Kemiallinen saaste on
maailmanlaajuinen uhka siinä missä ilmastonmuutos ja luontokato xliv.

Kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on asettanut tiukan aikataulun: Maailman hiilipäästöt
on puolitettava tämän vuosikymmenen aikana ja nollattava vuoteen 2050 mennessä, jos
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haluamme välttää ilmastokriisin pahimmat seuraukset. Monessa maassa päästöt kuitenkin
kasvavat xlv.

Kuvio 1.4. IPCC:n edellyttämät päästövähennykset ovat kovia jopa siinä tapauksessa, että
tähdättäisiin +2 oC tasolle.

Energiasektorilta vaadittu rakenteellinen muutos fossiilisista raaka-aineista uusiutuvaan energiaan
perustuviin energiajärjestelmiin on valtava. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan
nettopäästöissä nollatasoon pääseminen vuonna 2050 ”vaatii täydellistä muutosta siihen, miten
tuotamme, siirrämme ja kulutamme energiaa” xlvi.

1.3. Kylmän sodan maailman rajoitteet

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tätä kirjoitettaessa jakamassa maailmaa ja luomassa ennen
näkemättömiä jännitteitä. Uusi kylmä sota voi kestää vuosikymmeniä. Mitä nykyinen
autoritaaristen järjestelmien, kuten Venäjä-Kiina-akselin muodostaman liittoutuman teknologinen
ja kybersotatila USA-EU-akselia vastaan merkitsee?

Maailma vaikuttaa kehittyvän kaksinapaiseksi. Kahden ison voimakeskittymän välimaastossa
tasapainoilevien maiden joukko voi toki olla varsin mittava. Silti maailmasta luultavasti tulee
nykyistä epävakaampi ja entistä vaikeammin ennustettava.
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Vaikka USA ja EU ovat olleet tekniikan kehityksen kärjessä, suurten tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiopanostusten (tki-panostusten) takia Kiinan asema vahvistuu tekniikan tutkimuksessa ja
kehittämisessä. Kiina on jo ohittanut kansantuotteessa USA:n ja myös Intian asema vahvistuu
vähitellen kansainvälisessä taloudessa ja geopolitiikassa xlviixlviii,xlix.

Kilpajuoksu yritysten ja valtioiden kesken erilaisista teknisistä ratkaisuista, patenteista ja
etulyöntiasemista on entisestään kiihtynyt. Huippulahjakkuuksista ja -tutkimusyksiköistä
kilpaillaan yhä ankarammin yritysten ja valtioiden kesken. Monille maille ja yrityksille talouden
kehitys ja oman kilpailuaseman vahvistaminen edellyttävät teknisen kehityksen eturiviin
pääsemistä ja siellä jatkuvan tki-työn avulla pysymistä.

Teknologisella kilpajuoksulla on ratkaiseva osa yritysten välisessä talouskilpailussa ja valtioiden
välisessä sotilaallisessa, taloudellisessa ja poliittisessa kilpailussa. Voidaan puhua poliittisesta,
talous- ja teknologiasodasta Ukrainan sodan kärjistämässä vastakkainasettelussa. Paljon
tutkimusvaroja kohdistuu sotatekniikkaan. Kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön muillakin aloilla
tulee jakolinjoja. Tki-toiminta jää yhä suuremmalta osin kansalaisten ulottumattomiin,
salaisuuksien verhon taakse. Kansalaisten kannalta tekniikan kehitys tapahtuu muutoinkin niin
monella rintamalla, niin nopeasti ja pitkälti julkisuudelta piilossa, että sitä on vaikea hahmottaa.

Kiinan kommunistinen puolue asetti vuonna 2020 armeijalleen tavoitteen, että 2027 mennessä
armeijan pitää pystyä ”älykkääseen” sodankäyntiin. Venäjän armeija alkoi 2013 muodostaa
tiedekomppanioita, joita nykyään on toistakymmentä. Nato julkisti huhtikuussa 2022 uuden
tutkimus- ja kehittämisohjelman Diana. Hankkeessa keskeisiä aloja ovat tekoäly, suurten
datamäärien prosessointi, kvanttiteknologiat, autonomiset laitteet, bioteknologia, uudet
materiaalit ja avaruustutkimus l. Sotilaallinen ja siviilitutkimus pitkälle yhdistyvät. Lännessä noin
15% sotilaallisista teknologioista on tehty vain sotilaskäyttöön, eli 85% on nk. kaksikäyttöistä
teknologiaa, jota voi hyödyntää myös siviilikäytössä. Kiinassa vastaavat suhdeluvut ovat 30% ja
70% li.

Nimenomaan digitaalisista tekniikoista monet ovat kaksikäyttöisiä: niitä voidaan käyttää sekä
siviili- että sotilaallisiin tarkoituksiin. Uusia teknisiä ratkaisuja käytetään usein ensimmäiseksi
aseisiin. Varsinkin sotateknologian kehitysaskelet pyritään pitämään tiukasti salaisina, ja on monia
ratkaisuja, joita ei julkisteta patenttihakemusten kautta. Kansalliselle turvallisuudelle tärkeitä ovat
esimerkiksi sirujen valmistus, tekoäly, automatisaatio, robotisaatio, 5G ja 6G-verkot, 3D- ja 4D-
tulostus. Luultavasti niiden uusimmat kehitysaskeleet tulevat tarkasti varjelluiksi kansallisiksi
salaisuuksiksi, joiden vienti tyrehtyy voimakeskittymien välillä. On helppo ennustaa, että
yritysvakoilu lii samoin kuin kybervakoilu, -häirintä ja -sota voimistuvat entisestään, ja sen
seurauksena teknologisia salaisuuksia varjellaan entistä tarkemmin.

Venäjän eristäminen Ukrainan sodan takia vie Venäjän entistä lujemmin Kiinan raaka-aineiden
turvaajaksi, mikä yhdessä tekniikan vientikieltojen kanssa heikentää maan kehitystä. USA ja EU-
maat puolestaan tahtovat irti riippuvuuksista, joita Venäjä ja Kiina voisivat käyttää hyväkseen. Ensi
linjassa halutaan irti energia-, ruoka- ja muusta raaka-aineriippuvuuksista. Eri kansojen etujen
mukaista on pyrkiä kohti mahdollisimman suurta strategista omavaraisuutta, ja tämä tuo
mukanaan lisääntyvää valtion tukea kansallisille yrityksille. Omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen
tarvitaan teknisiä ratkaisuja, joista monet ovat jo valmiita tai kokeilussa. Tässä kirjasessa on
esimerkkejä suomalaisista uusista teknisistä ratkaisuista.
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Globaali kaupankäynti ja pääomien liikkuminen alueellistuvat. Varakkailla ja kehittyneillä mailla on
etulyöntiasema talouskilpailussa. Globaalin epätasa-arvon kasvu lisää nationalismia ja
protektionismia, mutta myös kilpailua luonnonvarojen hyödyntämisestä niin merissä kuin
mantereilla, varsinkin Afrikassa.

1.4. Kristillisdemokraattisten arvojen pohjalta

Kirjallisuus tekniikan etiikasta ja tulevaisuudesta on kasvanut räjähdyksenomaisesti. Asian voi
tarkistaa kirjoittamalla hakukoneeseen tai Amazonin kirjahakuun sanaparit ”technology, ethics”,
”technology, future”, ”technology, philosophy” tai ”technology, theology”.  Suomeksi kirjoja on
ilmestynyt vähän. Poikkeus on filosofi Ilkka Niiniluodon kirja Tekniikan filosofia, josta löytyy
mainiosti tiivistetty katsaus tekniikan filosofian kehitykseen ja peruskäsitteisiin.

Suomen eduskunnassa on tulevaisuusvaliokunta, joka on teettänyt julkaisusarjan tulevaisuutta
radikaalisti muuttavista tekniikoista. Tässä kirjasessa kootaan tiivistetysti ja toivon mukaan
kansantajuisesti yhteen tulevaisuusvaliokunnan joskus perusteellisten ja työläästi luettavien
raporttien antia. Lähivuosikymmenten aikana todennäköisesti käyttöön tulevat tekniset
edistysaskeleet vaikuttavat jo tämän päivän päätöksiin ja niihin pitää varautua lainsäädännössä.
Tässä kirjasessa pyritään yleisen hahmotuksen perusteella johtopäätöksiin koskien tekniikan arvo-
oppia, etiikkaa ja yhteiskuntafilosofiaa.

Sixten Korkman kirjassaan ”Talous ja humanismi” lainaa Caterina Fakea: ” jos katsomme
teknologia-alan eettisiä ongelmia, moni niistä on seurausta siitä, ettei ihmisillä ole laajaa
perspektiiviä elämästä, eivätkä he ymmärrä yhteiskunnan laajempia tarpeita.” Korkman soisi
harjoitettavan politiikan perustuvan kestäville arvoille ja järkeville uskomuksille.liii Uutta
teknologiaa tuottavat innovaatiot ovat talouskasvun ytimessä liv.

Suomalaiset puolueet ovat ottaneet tekniikan etiikkaan kantaa eri alojen ohjelmissa, kuten
ympäristö-, työ-, liikenne- tai metsäohjelmissa. Suoraan tekniikkaan liittyviä ohjelmia ovat mm.
Keskustan tietoyhteiskuntalinjaus 2018, Vihreiden tietopoliittinen ohjelma 2021 ja Kokoomuksen
digipoliittinen ohjelma 2019. Tämän kirjasen tarkoitus on kartoittaa tekniikan kehityksen
kysymyksiä ja luoda tiedollista pohjaa tekniikkapoliittisille ohjelmille. Kirja on osa yhteistyötä
eurooppalaisen ajatushautomo Salluxin kanssa.

Ajatushautomo Kompassi perustaa toimintansa kristillisdemokraattisiin arvoihin.
Kristillisdemokraattisia arvoja ovat ihmiselämän arvo kaikissa olemassaolon vaiheissa, vapaus ja
vastuu, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, rehellisyys, lähimmäisyys ja lähipäätösperiaate.
Kristillinen ihmiskuva on arvojen lähtökohta lv. Ihmiskäsitys ja arvot antavat suuntaa
suhtautumiselle tekniikan kehitykseen.

1.4.1. Kristillinen ihmiskuva

Kristillinen ihmiskuva on realistinen. Sen mukaan kaikki ovat Jumalan täydellisen hyvästä tahdosta
pois poikenneet, ja jokainen ihminen joutuu jatkuvasti ratkaisemaan tekeekö hän hyvää tai pahaa.
Kristillinen ihmiskuva pitää sisällään ihmisen aseman maailmanhistoriassa, luomisen,
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lankeemuksen, pelastuksen ja lopullisen eskatologisen päämäärän. Uskontunnustuksessa
uskotaan ruumiin ylösnousemukseen. Tämä luomakunta on hyvä ja sitä ei ole syytä hävittää, joten
voimme päätellä, että lopulta eskatologisessa Jumalan avoimen läsnäolon maailmassa
ruumiillisesti ylösnousseet ihmiset toimivat Jumalan edustajina, hallitsijoina, joiden tehtävä on
saattaa maailmankaikkeus kukoistukseen myös kehittyneen tekniikan avulla. Tehtävä on siis sama
kuin jo alussa annettu: viljellä ja varjella. Viljely ja varjelu edellyttävät luonnon ennallistamista ja
saasteiden siivoamista… ja lopulta avaruuden valloitusta lvi.

Jumala-keskeisyydelle vastakkaista materialistista maailmankuvaa ja sen teknologiautopismia
kuvailee esimerkiksi israelilainen historioitsija Yuval Harari kirjassaan Homo Deus. Harari näkee
ihmiskunnan kehittyvän itseriittoisiksi kreikkalaisten tarustojen kaltaisiksi puolijumaliksi ja ennakoi
datauskontoa. Hararin ihmiskuvassa ihminen on periaatteessa vain joukko algoritmeja, jotka
voidaan ladata vaikka tietokoneelle. Näistä lähtökohdista on vaikea perustella esimerkiksi sitä, että
ihmisellä olisi jokin luovuttamaton ihmisarvo. Erilaisista ihmiskuvista seuraa erilaisia
johtopäätöksiä siihen, millaisia kehityskulkuja pitää toivottavina.

Tekniikka väistämättä kehittyy entistä tuhovoimaisemmaksi. Yhä useampi toimija kykenee
saamaan aikaan sekä entistä suurempaan pahaa että hyvää. Jo kehitetyllä ja kehitettävällä uudella
tekniikalla on ei-toivottuja yhteis-, sivu-, etäis- ja kerrannaisvaikutuksia. Tarvitsemme niistä
luotettavaa tietoa, jottemme ajautuisi kohti vaarallisia kontrolloimattomia vaikutuksia, kohti
dystopiaa.

Teknologiapessimistien mukaan olemme kuin sammakko vähitellen kuumenevassa kattilassa.
”Suurelta yleisöltä” piilossa jokainen yksittäinen muutos tai uusi teknologia on myös uhka
sisältäessään sekä hyvää että huonoa. Teknologiapessimistien mukaan olemme jo edenneet niin
pitkälle teknologisessa todellisuudessa, ettemme enää osaa takaisin: emme toisistamme
vieraantuvina yksilöinä emmekä yhteiskuntina, kun liian vahvat teknismaterialistiset voimat vievät
meitä kuin pässiä narusta.

Teknologiaoptimistien mukaan tekniikka järkevästi kontrolloituna ja käytettynä mahdollistaa
entistä enemmän hyvää ja silloin tekniikan kehitys johtaisi kohti utopiaa lvii.

Sekä teknologiaoptimistit että -pessimistit voivat tehdä jumalakseen minkä tahansa. Jopa
tekniikan kehitykselle voidaan rakentaa messiaanisia odotuksia, ikään kuin se voisi tuoda meille
maallisen vastikkeen Jumalan valtakunnasta. G.H. von Wrightin mukaan (1981) ihmisten tulee
varoa ”totuudesta ylpistymisen” itsepetosta ja ”itsetyytyväisyyden illuusiota”.

Luultavimmin tulevaisuudessa tekniikkaa käytetään sekä hyvään että pahaan, kuten tähänkin asti.
Utopian ja dystopian elementit sekoittuvat toisiinsa. Mutta missä suhteessa?

Ilkka Niiniluoto totesi jo 30 vuotta sitten, että suhtautumistavat jakaantuvat suhteessa
informaatioyhteiskuntaan: ”Optimistien mukaan tuleva informaatioyhteiskunta tarjoaa
mahdollisuudet luonnonvarojen säästämiseen, työn tuottavuuden lisäämiseen, luovaan ja
rikkaaseen vapaa-aikaan, ihmisten väliseen esteettömään viestintään ja demokratian
kehittämiseen. Pessimistien mukaan tuloksena on luonnonvarojen tuhlaus, ympäristön kauneuden
ja terveyden tuhoutuminen, työn mielekkyyden katoaminen, rakenteellinen joukkotyöttömyys,
ihmisten valvonta ja kontrolli, itsekäs ja kovaan kilpailuun perustuva fasistinen luokkayhteiskunta.”
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Ollako pessimistejä vai optimisteja? Kristillisdemokraattisten arvojen pohjalta katsottuna sekä
teknologinen messianismi että teknologinen pessimismi osuvat harhaan, sillä itse tekninen
ratkaisu ei sinällään ratkaise käytetäänkö sitä hyvään vai pahaan. Kumpi valitaan, riippuu meistä:
ajammeko vastuulliseen etiikkaan pohjaavaa lainsäädäntöä ja kulttuuria, joka mahdollisimman
pitkälle pitää tekniikan kielteiset sovellukset ja käytön kurissa.

Tekniikan arvioinnissa on huomioitava Niiniluodon mukaan ainakin terveydelliset, esteettiset,
ympäristölliset ja moraaliset ulottuvuudet. On hyödykkeitä, joita pitää edistää, ja turhakkeita ja
haitakkeita, joiden tuotantoa ja käyttöä pitää vähentää. Nykyisillä monimutkaisilla ja
verkostoituneilla teknisillä järjestelmillä ihmiskunta vaikuttaa erittäin voimakkaasti jopa luonnon
globaaleihin järjestelmiin, ja jokainen meistä on siitä tahtomattaankin osavastuussa. Jos luontoa ei
nähdä hyvän Jumalan suurenmoisena lahjana, sitä voidaan edelleen kohdella huonosti.

Kristillisdemokraateille luonnon suojelu on perusasenne. Kristillisdemokraateissa on paljon
muitakin kuin kristittyjä, mutta erityisesti kristittyjä motivoi se, että luonnolla on itseisarvo
Jumalan huolenpitoa välittävänä ”ihmiselle luonnollisena” ympäristönä, jonka kautta Jumala
ilmoittaa itseään: tämän kaiken takana on jotain suurempaa, jonka periaatteessa täytyy joskus
ilmoittaa itsensä suoraan ihmiskunnalle. Näin luonnon ilmoitus kertoo kaiken takana olevasta
järjestä, logoksesta, ja lopulta ennakoi Jeesusta.

1.4.2. Ihmiselämän arvo

Ihmiselämän arvo kaikissa olemassaolon vaiheissa tarkoittaa, että teknisellä kehityksellä pitää
pyrkiä edistämään ihmisten vapautta ja vastuullista elämää, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta,
rehellisyyttä ja lähimmäisyyttä. Tekniikka on valjastettava näiden tavoitteiden toteuttamiseen,
mikä edellyttää radikaalia avoimuutta. Tekniikalla, kuten viestintätekniikalla, vaikutetaan ihmisten
mieliin. Tällöin korostuu pyrkimys totuuteen ja tasapainoiseen kokonaiskuvaan asioista, sen sijaan,
että ihmisiä addiktoitaisiin vaikkapa toisarvoiseen virtuaalitodellisuuden viihteeseen tai
huumeisiin.

Tekniikka muovaa sosiaalisia ja taloudellisia suhteitamme. Oikeudenmukaisten ja tasa-arvoisten
suhteiden ylläpito ja edistäminen on osa kristillisdemokraattista aatemaailmaa. Tekniikan
edistysaskelten pitää tulla kaikkien hyödyksi. Tekniikkaa pitää kehittää terveiden ihmissuhteiden ja
ihmisryhmien välisten suhteiden rakentamiseksi.

1.4.3. Lähipäätösperiaate

Lähipäätös- eli subsidiariteettiperiaate korostaa vallan hajauttamista mahdollisimman lähelle
jokaista ihmistä. Kyse on vallasta arkielämän asioihin, ja poliittisen, mutta myös taloudellisen
vallan hajauttamisesta. Tekniikan kehittämistä ja käyttöä koskien se tarkoittaa suuntausta
monopolisoitumisesta hajautettuun hallintaan ja tuotantoon. Myös kuluttajien käytössä tekniikan
pitää pysyä mahdollisimman paljon sen käyttäjän hallinnassa ja olla haittavaikutuksiltaan
demokraattisessa kontrollissa. Tekniikan pitää tulla sen käyttäjille ymmärrettäväksi, jotta heillä
olisi täysi hallintavalta sitä käyttäessään.

Tälle vastakohtaisena kehityssuuntana teknologia on mahdollistanut monilla aloilla nopean
globaalin monopolisaation (winner takes it all -ilmiön) jättiyritysten tarjoamien helppokäyttöisten
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ja luotettaviksi katsottujen palvelujen avulla. Google hallitsee tiedonhakuja, Meta-yhtiön
omistamat Facebook, WhatsApp ja Instagram sosiaalista mediaa. On vaarana, että muutama
jättiyritys valtaa tulevaisuuden markkinat. Kuka voi kilpailla yksityisten jättiyritysten kanssa elleivät
valtiot rajoita niiden valtaa sääntelyllä? Tähän työhön EU on ryhtynyt ja luvuissa 6-7 pohditaan,
miltä pohjalta siinä pitäisi ponnistaa.

Uuden monimutkaisen tekniikan vaatima tki-työ vaatii yhä kalliimmaksi tulevia panostuksia. Isoissa
organisaatioissa tekniikan tuottajinakin yksittäiset ihmiset voivat vaikuttaa vain pieneltä osaltaan
tiimin jäseninä. Vielä vähemmän vaikutusmahdollisuuksia on kuluttajina. Tällöin kukin on
vastuullinen vain siitä mihin pystyy vaikuttamaan, ei kokonaisuudesta.

Näin ollen kysymykset tekniikasta ovat kysymyksiä koko teknistaloudellisesta järjestelmästä.
Tekniikan kehityksen analyysissa on toisaalta tärkeä erottaa mikä on seurausta yrityksen
välittömästä voiton tavoittelusta kulloisessakin kilpailuasetelmassa, mikä seuraa julkisen vallan
sääntelystä, mikä kuluttajien mieltymyksistä, ja mikä itse tekniikan kehityksen sisäisestä logiikasta.

Pystyykö kukaan hallitsemaan tätä eri päämääriin pyrkivien osajärjestelmien muodostamaa
kokonaisuutta? Olemmeko enemmän tekemisissä vieraalta tuntuvan tekniikan kuin toisten
ihmisten kanssa? Miten ihmisten kokemus itsestään ja yhteisöstä muuttuu? Mureneeko
sivilisaatiomme koheesio tai koulutuspohja? Palaamme näihin kysymyksiin luvussa 7.

1.5. Tekninen suunnittelu

Teknisessä suunnittelussa luonnontieteiden pohjalta etsitään uusia ideoita, ja kehitetään uusi
menetelmä, prosessi tai tuote. Siitä tehdään ensin teoreettinen malli, kokeillaan osaratkaisuja,
hyödynnetään aiempaa oppia suunnittelusta, tehdään osaratkaisuista kokeita ja lopulta kokeillaan
tuottamista. Siihen liittyy suunnittelijoiden sisäistä intuitiota, kirjoittamatonta teknistä näkemystä,
erehdyksiä ja onnistumisia. Ajallisesti prosessi voi edetä niin, että aluksi tehtävä ja tuotteen
käyttäjien tarpeet analysoidaan ja jaetaan osiin, eri osille etsitään ratkaisumalleja, tehdään
alustavat kokeet, suunnitellaan kokonaisuus pyrkien ratkaisujen optimaaliseen
yhteensovittamiseen, tehdään markkinatutkimus ja valmistellaan tuotantoa.

Jotta voitaisiin säästää tärkeitä luonnonvaroja, pienentää raaka-ainekustannuksia, vähentää
päästöjä ja luoda uusia markkinoita, on hahmotettava hyvin jokainen tuotteen elinkaaren vaihe
raaka-aineesta lopputuotteen kierrätykseen.

Tekniikka on kehittynyt monimutkaiseksi ja jakautunut erityisaloihin, jotka ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Vaikkapa uudenlaista mielisairaalaa suunniteltaessa on otettava
huomioon arkkitehtuurissa eri ryhmien tarpeet: projektihallinnon, rahoittajien, rakennuslain
vaatimusten, rakentajan, arkkitehdin, hoitohenkilökunnan, sisäilman, kosteudenhallinnan, kunnan,
potilaiden, sukulaisten, potilasyhdistysten, hoitotiimien jne. Talotekniikkaan kuuluu
energiatekniikka, tietotekniikka, turvallisuustekniikka jne. Suunnittelu on monen vaikuttajatahon
ja teknisten ratkaisujen vuorovaikutuksellisten suhteiden monimutkainen prosessi. Tässä tärkeäksi
voi tulla suhdeajattelun tuoma näkökulma. Miten prosessissa huomioidaan ihmisten väliset
suhteet?
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Onko eettisesti oikeutettua kehittää jotakin, jos ei täysin ymmärretä miten se tulee käyttäytymään
ja jolla voi olla peruuttamattomia seurauksia? Voiko sitä lainsäädännöllä säädellä riittävästi?

Yritys-, talous- ja poliittisilla johtajilla on suurin vastuu. Jotta vastuun voisi onnistuneesti kantaa,
tarvitaan kokonaisvaltaista, pitkäaikaiseen kokemukseen perustuvaa erottelukykyä. Yritysvastuuta
ja vastuullisuudesta raportointia tarvitaan yhä enemmän. ESG – ympäristö, yhteiskuntavastuu ja
hyvä hallintotapa – on julkisen vallan asialistalla tiukentuvan lainsäädännön ja valvonnan kautta.
Yrityksille pitää asettaa yhteiset pelisäännöt ja pelikentät, joiden sisällä reilu kilpailu voi toteutua.
Valtiovallalla on vastuu säätää siitä, että tuotteet ja niiden valmistus eivät saa olla haitaksi
luonnolle tai ihmisille. Julkinen valta voi tki-rahoituksellaan edistää sellaisten teknisten ratkaisujen
kehittämistä, jotka ratkaisevat esiin nousseita ongelmia.

Suuret yksiköt usein tappavat uudet yrittäjät hintakilpailulla tai ostavat nopeasti pienten
toimijoiden kehittämät ratkaisut tai niiden koko liiketoiminnan haltuunsa. Siksi kysymys
tekniikasta on kysymys siihen kytkeytyvästä tuotantojärjestelmästä, markkinataloudesta,
kulutusyhteiskunnasta ja talouden monopolisoitumisesta. Kansainväliset sopimukset ja niiden
noudattaminen tulevat entistä tärkeämmiksi.

Talouden ja politiikan päättäjien lisäksi kuluttajille on siirtynyt vastuu paljosta. Monet ihmiset
kokevat kuitenkin menettäneensä vaikutusmahdollisuudet tekniikan kehitykseen. Laitteetkin
toimivat ikään kuin itsestään napin painalluksella, eikä ihminen edes tiedä miten. ”Minkä tahansa
riittävän edistyneen teknologian ja magian erottelu toisistaan on mahdotonta”, totesi Arthur C.
Clarke lviii.

Sillä, ettei tiedetä miten tekniikka toimii, on kielteisiä psykologisia vaikutuksia. Tekniikan käyttäjien
on hyvä ymmärtää käyttämänsä tekniikan toimintaperiaatteita ja hallita sen vaikutuksia
elämäänsä. Ihmisille tulee mahdollistaa järkiperäinen harkinta ja viisas valikointi eri teknisten
ratkaisujen käyttöönotossa. Siis ei niin, että ulkopuolinen teknisten ratkaisujen valmistaja saisi
luvan ottaa niiden käyttäjiltä hallintavallan itselleen, omistaisi sovellutuksessa käytetyn datan ja
saisi käyttäjän tietämättä hyödyntää sitä.

Ennen teollista vallankumousta useimmat yhteiskunnat olivat pääsääntöisesti maatalous-,
kalastaja- ja käsityöläisyhteiskuntia. Kukin toimija oli suoraan tekemisissä luonnon kanssa. Hänen
vaikutuksensa siihen oli usein vähäinen ja paikallinen ja hän ymmärsi miten yksinkertainen
tekniikka toimi. Työvälineitä oli helppo hallita ja itse korjata. Nykyään tuntuu, että käytettyjen
välineiden hallintavalta on yrityksillä.

Yhteiskunnan kestävyys on turvattava myös suurten keskinäisriippuvaisten järjestelmien
haavoittuvuutta vastaan. Esimerkiksi sotatilanteissa tai terroriteoissa muutaman keskeisen
muuntajan tai voimalan tai vesiverkoston tuhoaminen olisi sähkön ja veden saannista
riippuvaiselle yhteiskunnalle kohtalokasta. Järjestelmien muututtua globaaleiksi esimerkiksi
komponenttipula tai viimeksi Suezin kanavan tukkeutuminen ovat osoittaneet suurten teknisten
järjestelmien haavoittuvuuden ja huoltovarmuuden tarpeellisuuden.

Suurimman osan uusista teknisistä keksinnöistä tekevät suurten voittoa tavoittelevien yhtiöiden
tai turvallisuutta painottavien valtiokoneiston tutkimuslaitokset. Kilpailu yritysten ja valtioiden
kesken on kovaa, jolloin oheiskustannukset mielellään jätetään muiden maksettaviksi.
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Tekniikan kehittyminen on johtanut paitsi mukaviin, lämpimiin asuin- ja työtiloihin, teihin ja
muuhun ihmiselämää helpottamaan rakennettuun ympäristöön, myös moniin huonoihin tuloksiin:
luontokatoon, ilmaston lämpenemiseen, ilman, vesistöjen ja maan saastumiseen, vesistöjen
rehevöitymiseen ja luonnonvarojen ehtymiseen. Nämä huonot seuraukset ovat kumuloituneet,
kun teknisiä saavutuksia on käytetty lyhytaikaisten etujen näkökulmasta.

On päästävä suunnanmuutokseen: luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja luonnon
elinvoiman ennallistamiseen. Siihen auttaa lainsäädäntö ja muu julkinen sääntely, yleinen
asennemuutos, kuluttajien painostus ja yritysten pyrkimys pitkän aikavälin menestykseen entistä
kestävämmän tekniikan innovaatioilla. Tarvitaan puhtaita ympäristömyönteisiä tekniikoita,
jätteiden lajittelua, kierrätystä ja kulutusta hillitsevää kiertotaloutta. Tekniikka on valjastettava ja
sitä on kehitettävä työskentelemään ihmisen tasapainoisen ja kestävän ympäristösuhteen hyväksi.
Tämä tarkoittaa siirtymistä kohti uusiutuvia ja uusiutumattomia luonnonresursseja kestävästi
käyttävää vähän energiaa tarvitsevaa yhteiskuntaa.

1.5. Teologinen ongelma

Chaplinin elokuva Nykyaika kritisoi sitä, kuinka liukuhihnatyössä ihmisestä tehdään koneen osa ja
kuinka se vaikuttaa ihmiseen ja ihmisten välisiin suhteisiin. Vastaava elokuva nykymuodossaan
analysoi ihmisen ja digitaalisten maailmojen, esimerkiksi robottien, keskinäisiä suhteita, kuten Ex
Machina, I Robot, tai Blade Runner lix. Käyttäessään tekniikkaa, ollessaan elävässä suhteessa
tekniikkaan, ihmiset muuttavat myös itseään tietoisesti tai tietämättään. Erityisen huomion
ansaitsee tekniikan kehityksen teologinen ongelma, eli ihmiskunnan ilmeinen asennekehitys yhä
itseriittoisemmaksi, teknisessä vallastaan huumautuneiksi ihmisjumaliksi, jotka eivät enää
hybriksessään tarvitse Jumalaa.

Jos luonto toimii Jumalan ilmoituksena, niin Jumala-keskeisyydestä irtaantumiseen vaikuttaa myös
se, että ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa paitsi ihmisten tekemässä rakennetussa
ympäristössä (rakennukset, tiet, autot) myös luomassaan keinotekoisessa virtuaalitodellisuudessa
(tv, radio, kännykkä, tietokoneet, pelit, uutiset, koko virtuaalimaailma…). Tehostuessaan yhä
pitemmälle metaversumiksi virtuaalimaailma toimii ikään kuin addiktoivana huumeena luoden
tekotunteita keinotekoisissa maailmoissa, joihin sukelletaan tunteilla eläytyen. Miten propaganda-
ja tajuntateollisuutta voisi rajoittaa tai ohjata siten, että se riippuvuuksien vahvistamisen sijaan
vapauttaisi ihmisiä hyvään?

Pelkkä toimintamme lisääntyvä teknistyminen muuttaa ihmiskuvaamme, jos totumme
suhtautumaan yleensä asioihin suoran tai epäsuoran teknisen vuorovaikutuksen ongelmina, jotka
ovat teknisesti ratkaistavissa lx. Perinteinen kristillinen käsitys ihmisen luovuttamattomasta
ihmisarvosta muuttuu, jos kaikkeen suhtaudutaan välinearvon kautta. Miten ihmisten arvostusten
tärkeysjärjestykseen voi vaikuttaa?

Ihmisiä voivat koukuttaa monet asiat tulevaisuudessa tehokkaammin kuin nyt: vaikkapa
lisääntyvät tekniset mahdollisuudet eri seksin muotoihin, tai uudenlaiset huumeet, joiden käyttö
melkoisella varmuudella lisääntyy. Ihmisiä voidaan huumata myös ylenmääräisellä ja entistä
tehokkaammalla viihteellä, joka vie entistä suuremman osan ajankäytöstä. Kännykän ääressä
vietettiin englantilaisen tutkimuksen mukaan vuonna 2021 keskimäärin 4,8 tuntia vuorokaudessa
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lxi. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla suomalaiset käyttivät keskimäärin 9,5 tuntia päivässä
eri viestinten äärellä lxii. Luultavasti tulevaisuudessa virtuaalitodellisuus vie entistä enemmän aikaa
ihmisten väliseltä todelliselta kohtaamiselta.

Ihmisen ja ihmisen luoman tekniikan suhde tiivistyy myös mahdollisuudessa yhdistää ihminen
erilaisiin laitteisiin ja koneisiin. Ihmiseen voidaan liittää mekaanisia tai biologisia varaosia ja
proteeseja ja hänen perimäänsä voidaan muuttaa. Harari ennustaa, että tavoitteeksi voi tulla
kuolemattomuus, jumalankaltaisuus.

”Transhumanistit lxiii  ovat periaatteessa valmiita hyväksymään kaiken sellaisen teknologian, joka
auttaa ihmistä kehittämään itseään yksilönä ja lajina… Ihmistä … pitää parantaa teknologian
avulla. Ihmistä voidaan kehittää kyborgin suuntaan asentamalla häneen erilaisia tieto- ja
viestintäteknologisia apuvälineitä, häntä voidaan jalostaa geneettisellä muuntelulla (muisti, äly,
nopeus, voima, kestävyys jne.), hänen elinikäänsä tulee pidentää jopa äärettömäksi,
virtuaaliavaruuden mahdollisuudet on hyödynnettävä maksimaalisesti ja paljon muuta.” lxiv

Voiko näin syntyä tavallisten ja paranneltujen ihmisten eriarvoisuus?

On tärkeä puolustaa nk. normaalia elämää, jossa ollaan suoraan tekemisissä luonnon kanssa,
tehdään käsitöitä ja vietetään aikaa fyysisesti yhdessä toisten ihmisten kanssa.

Herman Dooyeweerd ja Dirk van Vollenhoven erottelevat 15 eri aspektia esinemaailmassa:
aritmeettinen, tila, liike, fysikaalis-kemiallinen, biologinen, psyykkinen, analyyttinen, muotoileva,
kielellinen, sosiaalinen, taloudellinen, esteettinen, juridinen, eettinen ja uskon aspekti lxv.
Tekniikassa nämä kaikki aspektit on otettava huomioon. Siinä filosofia-teologialla on analyyttinen,
kriittinen ja suuntaava tehtävä.

Valistuksen jälkeinen materialistinen humanismi ja tiedeuskoinen materialismi on pyrkinyt
korvaamaan uskonnot maailman rationaalisessa selittämisessä ja hallitsemisessa.

Kristillisdemokraattiselta kannalta ei ole kyse siitä, että maailmankatsomuksen pohjana olisi
tiedeuskoinen materialismi + Jumala. Paljon syvemmin: Jumala on kaiken materian perusta,
tausta. Silloin kaikki tiede, koko materiaalinen maailma, on Jumalan tunnustavan
maailmankatsomuksen sisällä. Kristillisdemokraattiselta kannalta voidaan siis teknisesti toimia
aivan kuin tiedeuskoiset materialistit, mutta orientaatio tulee jumalasuhteesta. On myös
materialistien tavoin syytä iloita kaikista tieteen saavutuksista, koska ne lisäävät tietoamme
Jumalan luomakunnasta. Ero on siinä millaisten arvojen pohjalta ja mihin tietoa käytetään. Käsitys
hyvästä Jumalasta nimenomaan tuo vankan pohjan arvoille. Usko täydelliseen hyvyyden
lähteeseen antaa kuvan siitä hyvyydestä ja rakkaudesta johon pyrkiä.

Tämä siis vastauksena tekniikkauskolle, ”uudelle evankeliumille” tekniikan kehityksen
messiaanisuudesta. Tieteen ja tekniikan kehitys on tiedeuskoisen materialismin mukaan vallannut
Jumalan paikan. Tämän korjaaminen vaatii jumalakäsityksen laajentamista kaiken takana olevaksi
Luojaksi ja Hallitsijaksi.

Tiedeuskoisessa materialismissa on ihanteena ihmisen järki ja autonomia. Sitä voi kutsua
ihmiskuntauskoksi. Dooyeweerd ja Vollenhoven kyseenalaistavat tuon uskon neutraalisuuden
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suhteessa jumalauskoon: ilman maailmankatsomusta ja perususkomuksia ei ole tiedettä.
Teoreettinen tieto on rajoittunutta ja sen rajoja ei voi selvittää teoreettisesti. Ihmisen on aina
pakko perustaa maailmankatsomuksensa johonkin. Suunnittelijan työn pohjana tietenkin on
intuitiivinen luottamus todellisuuden järkevyyteen ja ymmärrettävyyteen, joka perustuu
luomiseen. Oma maailmankatsomus tai perususkomus on hyvä tuoda avoimesti esiin.

Monesti puhutaan eri alojen etiikasta: tekniikan etiikka, tekoälyn etiikka, jne. Todellisuudessa ei
ole erillistä jonkin alan etiikkaa, vaan kyse on siitä, miten kyseisellä alalla noudatetaan yleistä
etiikkaa. Mitä kyseisellä erityisalalla tavoitellaan, mihin sen voimaa käytetään, mihin se johtaa?

Ovatko ihmiset tekniikalla ottaneet kohtalon omiin käsiinsä eivätkä enää tarvitse Jumalaa? Onko
aina parempi elää kauemmin? Onko rajaton kehitys aina hyväksi? Onko keinotekoinen parempi
kuin luonnollinen? Mikä on todellista edistystä? Redusoidaanko ihminen biologiseksi koneeksi
ilman Jumalaa?

Kirjassaan The Religion of Technology (1997) David F Noble selvittää lxvi, että uskonnolliset motiivit
olivat historiallisesti takana paljossa luonnontieteen ja tekniikan kehittymisessä. Hän osoittaa, että
sekulaarin yhteiskunnan tavoitteet muistuttavat paljon kristittyjen taivaskuvia. Ne on vain
maallistettu ihmiskuntauskon mukaisiksi: avaruusmatkailu on kuva nousemisesta taivaisiin, tekoäly
liittyy ylösnousemukseen ikuiseen elämään, ihmisen geenimuuntelu luomiseen. Ihmiskuntauskon
mukaan tiede on objektiivista ja neutraalia ja siksi materialismi muodostaa maailmankatsomuksen
oletuksellisen perustan. Näin usko ja syvähenkisyys syrjäytyvät yksityisasiaksi, vaikka tekniikan
kehittämisen kannalta on äärimmäisen tärkeää mikä siinä motivoi, ja mihin päämääriin pyritään.

Ihminen etsii merkitystä suhteessa ympäristöönsä, jonka mielekkyyden prosessoinnissa tekniikalla
on merkittävä osuus. Tässä on merkitystä maailmankatsomuksella, käsityksillä siitä, mikä on
todellisuuden alku, yhtenäisyys ja lopullinen kohtalo. Ihmiskunta haluaa täydellistää
epätäydellisen niin pitkälle kuin mahdollista ja poistaa elämästä uhkatekijät ja riskit tieteellä ja
tekniikalla. Materialismin rajoitteiden alla tämä hyvä pyrkimys yksipuolistaa ja torsoistaa
ihmiskuvan ja sulkee pois toimintamahdollisuuksia. Tarvitaan jumalakäsityksen laajentamista.

1.7. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Voimme ottaa lähtökohdaksi Ilkka Niiniluodon esittämät seitsemää ulottuvuutta tekniikan
arviointiin: 1) tekninen tehokkuus ja tuottavuus 2) taloudellinen tehokkuus 3) käyttäjäystävällisyys
ja terveellisyys 4) kauneus 5) ympäristöystävällisyys 6) moraalisesti moitteettomalla tavalla
tuotettu ja 7) hyvät yhteisölliset vaikutukset.

Tähän mennessä teknisiä ratkaisuja on käytetty tavoilla, jotka ovat olleet monelta osin näiden
kriteerien vastaisia. Syitä on ollut monia: tekninen tieto ja kyky ei ole vielä riittänyt paremman
tekniikan kehittämiseen, yhteiskunnan isossa kokonaisuudessa pienehköt toimijat ovat voineet
ajatella, ettei heidän toimintansa rajatuilla ympäristö- tai terveysvaikutuksilla ole vaarallisesti
kumuloituvaa merkitystä, on luotettu ympäristön ja ihmisten kykyyn sopeutua, on luultu, että
saatu taloudellinen tai muu hyöty on haittoja suurempi, toiminnan sääntely julkisen vallan taholta
ei ole ollut riittävän hyvää jne. Näin on tapahtunut riippumatta yhteiskuntajärjestelmistä: niin
feodalismissa, kapitalismissa kuin sosialismissa. Oli syiden vyyhti mikä tahansa, heikot tekniset
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ratkaisut ovat nykyisten ympäristökriisien, luonnon saastumisen, ilmastonmuutoksen ja
luontokadon taustalla.

Ei-toivotut yhteis-, sivu-, etäis- ja kerrannaisvaikutukset ovat viime vuosikymmeninä kasautuneet
”pienistä puroista” niin suuriksi, että olemme yhteisissä globaalien ongelmien liemissä. Teknisiä
ratkaisuja ja tekniikan käyttötapoja on muutettava:

- Meidän on pysäytettävä luontokato lxvii, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus.
- Ympäristöä tuhoavaa liiketoimintaa ei voi enää jatkaa.
- On pakko tehdä kaikki tuotanto paljon nykyistä kestävämmin.
- On pakko rajoittaa kulutusta.
- Tarvitsemme tekniset ratkaisut siirtyäksemme kestävään kiertotalouteen lxviii.
- Kaikkien yritysten kaikilla toimialoilla on nopeasti irtauduttava fossiilisista materiaaleista.
- Tulee pyrkiä teknisiin ratkaisuihin, joiden kautta saadaan ympäristövaikutukset ensin reilun

turvallisesti alle kriittisten raja-arvojen ja sitten pitkällä aikavälillä neutraaleiksi ja
ympäristöä elvyttäviksi.

- On kehitettävä sellaisia teknisiä ratkaisuja korvaamaan nykyiset, jotka mahdollisimman
pitkälle täyttävät ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kriteerit.

- Tarvitaan uusien teknisten ratkaisujen nopeaa kehittämistä ja käyttöönottoa.
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2. Teknisten ratkaisujen tehostuminen

Edellisessä luvussa perusteltiin uuden tekniikan kehityksen välttämättömyyttä ihmisten elintason
nostamisella ja ympäristön kestävyyden turvaamisella, kuten luontokadon, saastumisen ja
ilmastonmuutoksen torjumisella. Kyynisesti ajateltuna todellisuudessa tekniikkaa vie eteenpäin
valtioiden ja yritysten kiihtyvä talouskilpailu.

Valtioiden kannalta on kansantaloudellinen pakko siihen, että tuottavuus kasvaa. Tuottavuus voi
kasvaa lähinnä uuden tekniikan avulla, koska teknisesti kehittyneet yhteiskunnat ikääntyvät, kun
syntyvyys on laskenut. Ikääntyneen väestön eläke- ja hoivakulut kasvavat, mutta samalla on
vähemmän työvoimaa tuottamassa tavaroita ja palveluja. Yksityiset taloudet, mutta myös yritys- ja
kansantaloudet velkaantuvat. Jos kansantalous haluaa pysyä tässä myrskyssä pää veden pinnan
yläpuolella, sen on satsattava tekniseen kehitykseen.

Suomi ikääntyy Euroopan maista nopeinta vauhtia. Suomelle tekniikan kehittäminen on erityisen
tärkeää.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (tki-toiminnassa) työskentelevien määrä on kasvanut
hurjasti viimeisen puolen vuosisadan aikana. Tutkimushenkilöstöä oli vuonna 2018 UNESCO:n
arvion mukaan 8,8 miljoonaa, kun neljä vuotta aiemmin heitä oli 7,8 miljoonaa lxix, lxx.
Yliopistotason opiskelijoita oli vuonna 2000 noin 100 miljoonaa, nyt noin 220 miljoonaa lxxi.
Arviolta 90% koskaan eläneistä tiedemiehistä ja tutkijoista elää tällä hetkellä, mistä antaa viitteen
kuvio 2.1. Merkittävää on Kiinan koulutusjärjestelmän parantunut suorituskyky lxxii. Tutkijoiden
taustoilla on vaikutusta siihen, miten tekniikan tutkimus edistyy lxxiii.

Kuvio 2.1. Tohtorin tutkintojen määrä maailman mittakaavassa.lxxiv
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Tutkijoiden määrän ja tutkimuksen laadun kasvu johtaa tieteellisten tutkimusten ja niihin
perustuvien keksintöjen lxxv ja patenttien lxxvi määrän räjähdysmaiseen kasvuun, kuten kuvio 2
kertoo.

Kuvio 2.2. Patenttien määrän kasvu maailman mittakaavassa maittain lxxvii.

UNESCON 2021 tiederaportin mukaan näiden kuvioiden kuvailema kehitys on jatkunut.
Tutkimustoiminnan laatua nostaa se, että tutkijoilla on käytössään monta kertaluokkaa parempia
tutkimusvälineitä, -menetelmiä, -verkostoja ja tietokasautumia kuin aiemmin lxxviii. Tutkimuksissa
voi hyvinkin olla toistoja, päällekkäisyyksiä ja muita ongelmia lxxix, lxxx, mutta tärkeintä on, että
varsinaisen laadukkaan ja uutta merkittävää, jopa mullistavaa tietoa tuovan tutkimuksen määrä
kasvaa. Tutkijoiden käytössä oleva tieto kumuloituu ja liikkuu nopeasti tietoverkoissa, tutkijoiden
yhteistyössä ja tapaamisissa. Tekoäly johtaa uuteen tieteelliseen vallankumoukseen lxxxi. Teknisten
ratkaisujen suunnittelu ja kokeilu on entistä nopeampaa simulointimallien avulla lxxxii.

Tutkijoiden avuksi ovat tulleet yhä tehostuvien tietokoneiden suuri laskentateho, kokeiluja
helpottavat robotit ja tekniikan edistyessä jatkuvasti parantuneet muutkin tutkimusvälineet lxxxiii,
lxxxiv. Robotisoituja laboratorioita voidaan jo vuokrata kokeiluja varten lxxxv. Entistä paremmin
varustettujen laboratorioiden tutkimusvälineistä esimerkkinä mainittakoon entistä tehokkaammat
mikroskoopit lxxxvi, lxxxvii, lxxxviii, lxxxix, mikroskoopin kytkeminen tekoälyyn xc, xci, tai uudet
mahdollisuudet elektronimikroskoopeissa xcii, xciii, xciv, xcv, xcvi, xcvii, xcviii, xcix, c, ci, cii, ciii, civ, joilla on oma
roolinsa mikro- ja nanotason ilmiöiden tutkimisessa cv, cvi, cvii, cviii.

Popular Mechanics-lehti cix kuvaa oivasti patentteja, jotka ovat jo muuttaneet ja muuttamassa
maailmaa: magneettinen levitaatio nopeisiin juniin, iPhone ja matkapuhelinmarkkinoiden kehitys
cx, motorisoitu eksoskeleton (kehon motorisoitu tukiranka), nelikopteri, 3D-tulostin,
retinaproteesi, globaali satelliitteihin perustuva paikannusjärjestelmä, CRISPR-Cas9-tekniikalla
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geenien täsmällinen muuttaminen, aivoimplantit, grafeeni, bluetooth, robottiauto,
aurinkopaneeli, 3G langaton pääsy Internetiin kännyköillä, ja virtuaalitodellisuus. Tulevaisuus
rakentuu aina edellisten keksintöjen päälle. Kaikki nämä keksinnöt tulevat mainituiksi tässä
kirjasessakin, sillä niiden päälle rakentuu tuleva tekniikan kehitys. Parhaatkin ennustukset tosin
menevät jossakin vikaan cxi.

Kuvio 2.3. Patentit keskittyvät muutamalle suuryritykselle, jotka ostavat koko ajan pieniä 
startupeja, ja niiden mukana yrittäjähenkistä työvoimaa ja radikaaleja innovaatioita.

2.1. Optimaaliseen tekniikkaan

Teknisillä ratkaisuilla on kymmeniä ominaisuuksia, joista kehityksen myötä jotkin paranevat ja
jotkin heikkenevät. Klassinen esimerkki on, että jos teräksen kovuutta kasvatetaan, sen lujuus
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kärsii. Jos valmistusta ”viherretään” käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien sijaan,
tuotteen muista ominaisuuksista kuin ympäristöystävällisyydestä voidaan joutua tinkimään tai
tulee muita ympäristövaikutuksia vaikkapa vaihtoehtoisten raaka-aineiden luonnosta irrottamisen
ja käyttökelpoiseksi saattamisen kautta. Entistä paremmat tekniset ratkaisut ovat sellaisia, jotka
lisäävät toivottuja ominaisuuksia ja vähentävät ei-toivottuja ominaisuuksia niin itse tuotteen
laadussa ja käyttökelpoisuudessa kuin sen valmistus-, varastointi-, jakelu-, kulutus- kuin
kierrätysprosesseissa.

Kuvio 2.4. Tekniikan kehitys kohti optimaalista. Aluksi saavutetaan nopeasti tietty perustaso,
mutta sen jälkeen kehitysaskeleet vaikeutuvat parasta mahdollista tavoiteltaessa.

Kuvio 2.7. Nykyisen tekniikan korvautuminen uudella teknisellä ratkaisulla ajan mittaan osittain tai
kokonaan. Kahden ratkaisun sijasta todellisuudessa useat, jopa kymmenet eri ratkaisut kilpailevat
keskenään, ja joskus käy niinkin, että paras ratkaisu ei yleisty.

Toivottu
ominaisuus

Teknisesti mahdollinen taso

Tekniikan kehitys ajan mittaan

Täydellinen ideaalitaso 100%

Ei-toivottu
ominaisuus

Teknisesti mahdollinen taso

100%

0%
Tekniikan kehitys ajan mittaan

Täydellinen ideaalitaso 0%
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Perustieteet, fysiikka, kemia ja biologia, antavat raja-arvoja, joita on teknisesti mahdoton ylittää.
Esimerkiksi aurinkopaneelien, eli valosähkökennojen tehon on ollut vaikea saavuttaa 40%
hyötysuhdetta, mikä antaa viitteitä siihen, että parhaatkaan tekniset ratkaisut eivät voi ylittää
karkeasti arvioiden 50% hyötysuhdetta auringon säteilyenergian muuttamisessa sähköenergiaksi,
vaikka toiveissa voi olla kuvitelma 100% tehosta.

Kuvio 2.4. esittää, että ajan mittaan tekniset ratkaisut vähitellen – pienempien tai suurempien
askelten ja pienten taka-askeltenkin kautta – lähestyvät toivottujen ja ei-toivottujen
ominaisuuksien osalta tuota teknistä rajaa, mutta sitä lähestyttäessä tehtävä vaikeutuu vähän
samalla tavalla kuin urheilussa maailmanennätysten tekeminen vaikeutuu lähestyttäessä fyysisen
suorituskyvyn äärirajoja.

Optimaalinen ratkaisu on sellainen, jossa tuotteen koko elinkaaren – tuotannon, käytön ja
kierrätyksen – aikana kaikkien toivottujen vaikutusten yhteisvaikutus on maksimissaan ja ei-
toivottujen vaikutusten summa minimissään.

Toinen tapa hahmottaa tekniikan kehitystä on elinkaarimalli, jossa uudet tekniset ratkaisut
vähitellen valtaavat alaa aiemmilta ja antavat kukoistuskautensa jälkeen tilaa entistä paremmille
ratkaisuille, kuvio 2.5.

Kuvio 2.5. Tekniikan kehitysvaiheet seuraavat toisiaan ja niillä on oma elinkaarensa.

Tällainen askeleittain tapahtuva vähittäinen tekniikan parantaminen on perustavin ja yleisin tapa
edistyä. Hyppäykset ja epäjatkuvuuskohdat tekniikan kehityksessä tapahtuvat suurten tieteellisten
löytöjen kautta. Sellaisia on ollut historiassa monia, yhtenä tärkeimmistä sähkömagnetismin
hyödyntäminen.
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Eikä kyse ole yksittäisten tekniikan alojen kehittymisestä itsenäisesti, vaan suuressa kuvassa
tekniikka kehittyy ikään kuin kaikkien tekniikan alojen yhteisenä vuorovaikutteisena aaltona.
Luonnontieteet kehittyvät yhteydessä tekniikan eri alojen kehitysaskelten kanssa, jotka ruokkivat
toisiaan. Tekoälyn kehitys tuo uuden harppauksen kaikkien tekniikan alojen kehitykseen.
Visualcapitalist.com tarjoaa loistavia eri ilmiöiden visualisointeja. Se on visualisoinut myös
tekniikan isot murroskaudet cxii.

Kuvio 2.6. Tekniikan kehityksen suuret kaaret visualcapitalist.com sivuston mukaan.

Viime vuosikymmenten harppaukset ja läpimurrot tekniikassa perustuvat uusiin tieteellisiin
löytöihin ja menetelmiin:

- Tietokoneiden ohjelmistot, laskentateho ja muistikapasiteetti kehittyvät harppauksittain ja
löytävät yhä useampia sovellutusmahdollisuuksia eri tekniikan alueilla.

- Atomitason ilmiöt ja alemman hiukkastason perushiukkaset ja voimat alkavat selkiytyä, ja
siirrytään nanotason tekniikkaan.

- DNA:n kehityshistoria ja vaikutukset elimistön kehittymiseen solutasolla alkavat selvitä ja
eliöiden DNA:ta voidaan geeni geeniltä muuttaa ja rakentaa.
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Näiden seurauksena monet tekniikan alat mullistuvat hyvin nopeasti seuraavina 10-20 vuotena.
VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara kuvaa tätä syväteknologiseksi (deep tech) murrokseksi cxiii.

2.2. Syväteknologian murros

Suomen teknisessä edistyneisyydessä on monta tekijää. Yksi keskeinen tekijä on ollut koulutuksen,
tutkimuksen ja yritystoiminnan pitkälle viety integraatio. Kehityksessä keskeinen toimija on ollut
Teknologian tutkimuskeskus VTT, joka toimii Aalto-yliopiston ja monen muun yliopiston kanssa
tiiviissä yhteistyössä sekä kiinteästi yritysten kumppanina.

Maailma tarvitsee nopeasti ihmisten ja ympäristön kannalta entistä parempia teknisiä ratkaisuja
cxiv. Antti Vasaran mukaan paljon ratkaisuja merkittäviin globaaleihin ongelmiin ovat jo olemassa
tieteessä. Ne vain pitää muuttaa hyödylliseksi tekniikaksi, skaalata ja viedä markkinoille. Sellaiset
yritykset kasvavat, jotka ensimmäisinä tai parhaiten hyödyntävät tieteen läpimurtoja. Ne eivät
vain pikkuhiljaa kehitä nykyisiä ratkaisuja, vaan korvaavat uudella tekniikalla nykyiset
kestämättömät järjestelmät, oli sitten kyse mullistavasta tavasta tuottaa materiaaleja atomeista
alkaen, terveyden parantaminen geeniteknologian ja datan avulla, tai teollisuuden uudet
prosessit. Murros tarjoaa uusia mahdollisuuksia lähes jokaisella toimialalla ruoantuotannosta
rakennusteollisuuteen ja terveydenhuollosta prosessiteollisuuteen.

Uudet teknologia-alat luovat radikaaleja tuottavuus- ja kestävyysloikkia tekemällä tuotteet ja
prosessit entistä nopeammin ja fiksummin. Syväteknologialla tarkoitetaan kasvuyrityksiä, joiden
liiketoiminta perustuu tieteen ja teknologian tuoreiden läpimurtojen tuotteistamiseen ja
kaupallistamiseen ja jotka tarjoavat ainutlaatuisia ja mullistavia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin.

Suomi tunnetaan digitaalisesta startup-kentästään. Suomen syväteknologian startupeissa
kehitetään innovaatioita jotka voivat mullistaa eri teollisuuden aloja. Sovellusalueina ovat laajasti
miltei kaikki teollisuudenalat ja kasvupotentiaali on suuri. Suomessa on ainutlaatuista, pitkän ajan
kuluessa kertynyttä osaamista. Pohjoismaista ja Baltiasta koostuva New Nordics -alue on
maailman johtavien deep tech -alueiden joukossa.

2.3. Eri tekniikan alueet kehittyvät toistensa tukemina

Tekniikan eri aloilla on erilaisia ratkaistavia ongelmia. Arkkitehti kohtaa aivan erilaisia kysymyksiä
kuin kemian tai konetekniikan insinööri.

Voisimme seurata tässä kirjasessa normaalia tekniikan jakoa osa-alueisiin, esimerkiksi sellaista,
jolla Aalto-yliopistossa opiskelijat jaetaan osastoihin: kemian tekniikka, tietotekniikka,
informaatioverkostot, informaatioteknologia, tuotantotalous, teknillinen psykologia, teknillinen
psykologia ja matematiikka, rakennustekniikka, arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri,
kiinteistötalous ja geoinformatiikka, kestävät yhdyskunnat, energia- ja konetekniikka, elektroniikka
ja sähkötekniikka, bioinformaatioteknologia, automaatio ja robotiikka, tietokonelaskenta,
kvanttitekniikka, digitaaliset systeemit ja design, sekä datatiede.

Tekniikan laajat ja yhteen kietoutuneet osa-alueet voidaan kuitenkin määritellä monella muullakin
tavalla. Osa-alueet liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa, mutta niiden sisällä ongelmat ja
ratkaisumahdollisuudet voivat olla erilaisia. Tekniikan maailmassa otetaan eri aloilta vaikutteita
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oman alan ratkaisuihin, joten yleisesti ottaen voidaan puhua koko teknisen tutkimus- ja
yritysmaailman symbioottisesta kehityksestä.

Eräs mahdollinen uusi jako on jako arvonluontiverkostoihin. Risto Linturin raportissa TUVJ 5/20
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle on määritelty tulevaisuuden 20 arvonluontiverkostoa. Niiden
sisällä tapahtuvat teknologiamurrokset on pisteytetty niiden vaikuttavuuden ja todennäköisen
edistymistahdin mukaan. Eräässä esitetyistä listauksista ne on järjestetty siten, että ylimpänä
olevissa murroksissa radikaalien teknologioiden etenemisellä vaikuttaa olevan kaikkein laajin
positiivinen vaikutus Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumiseen. Suluissa ilmoitetaan vertailuluvut
potentiaalille siirtyä kestävän kehityksen suuntaan uusien teknologioiden  mahdollisuuksiin
nojautuen:

o Osaaminen ja sen näyttö: kohti AI:n varmentamaa itsenäistä oppimista (4,18)
o Energia: kohti halpaa aurinkoenergiaa ja hajautettuja energiavarastoja (3,88)
o Havainnot ja tietäminen: kohti itse mitattua ja joukkoistettua AI-tietoa (3,88)
o Ravinto: kohti elintarvikeomavaraisia kaupunkeja ja yksilöllistä ruokaa (3,76)
o Työn korvaus koneilla: kohti työn robotisointia ja palvelevaa tekoälyä (3,18)
o Henkilöliikenne: kohti autonomista sähköistä liikennettä palveluna (2,94)
o Turvallisuus: kohti yksilöllistä ja joukkoistettua turvallisuutta (2,82)
o Etävaikuttaminen: kohti etäläsnäoloa ja virtuaalisia kohtaamispaikkoja (2,59)
o Tarkoituksellisuus: kohti tekojen ja yhteisötyön suoraa palkitsevuutta (2,18)
o Tavaroiden valmistus: kohti joustavaa ja yksilöllistä lähituotantoa (2,06)
o Vaihdanta: kohti etäkauppaa ja digitalisoituja transaktioalustoja (2,06)
o Terveys: kohti ennakoivaa terveyttä ja pelillistä itsediagnostiikkaa (2,06)
o Materiaalit: kohti uusiutuvia materiaaleja ja kiertotaloutta (2,00)
o Yhteistyökyky: kohti talkoita ja kansainvälisiä luottamusalustoja (1,94)
o Rakennettu ympäristö: kohti kaupunkia autonomisena asumiskoneena (1,88)
o Valtarakenteet: kohti vaikutusten mukaan osallistavaa päätöksentekoa (1,47)
o Tavaraliikenne: kohti robotisoitua yksilöllistä kuljetusta ja kuormausta (1,41)
o Työ ja ansainta: kohti omavaraisuutta, jakamista ja mikroyrittäjyyttä (1,35)
o Toimintakyvyn avusteet: kohti vajavaisen ihmisen teknisiä avusteita (1,35)
o Elämykset: kohti robotisoituja ja virtuaalisia, osallistavia elämyksiä (1,12)

Vuoden 2022 alkupuoliskolla tätä julkaisua varten seurattiin Facebookin avulla erilaisia
teknologiasivustoja. Näin saatiin katsaus siihen, mitä tieteen popularisoijat pitävät tällä hetkellä
kuumina tutkimusaiheina. Ilmeni, että nyt hypetetään aivan olennaisia aiheita, kuten tekoäly,
kvanttitietokoneet, sekä uusiutuvan energian varastointiongelmien ratkaisu sähköakuilla tai
vetytaloudella. Tekniikan hypetyksen historia kuitenkin varoittaa, että vaikka tekniikka kehittyy
nopeasti innostuksen alkuvaiheen liialliset odotukset muuttuvat vähitellen realistisemmiksi.
Esimerkkien kautta tekniikan kehitys hahmottuu kuitenkin parhaiten. Kuvio 2.8. kertoo mitä
kulloinkin on hypetetty.
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Kuvio 2.8. Vuosien 2010-2018 aikana hypetetyt tekniikat.
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2.4. Jako neljään maailmaan

Uutisia tekniikan nopeasta kehittymisestä eri aloilla tulee niin nopeaan tahtiin, että on todella
vaikeaa hahmottaa kokonaiskuvaa. Yksinkertainen käyttämämme hahmotustapa on jako 1)
matemaattis-loogiseen maailmaan 2) elottomaan maailmaan  3) elolliseen maailmaan ja 4)
ihmisen kulttuuriseen maailmaan. Tässä jaottelussa siirrytään siis yksinkertaisimmasta
monimutkaisempiin maailmoihin. Kussakin ”maailmassa” on omat erityispiirteensä.

1) Matemaattis-loogisissa tieteissä seurataan loogisia sääntöjä ja tulokset voidaan perustella
täsmällisesti. Niitä käytetään muiden tieteiden tutkimuksessa työkaluina ja sikäli ne ovat
teknisten tieteiden kehityksen perusta. Tekniikan maailmassa mikropiirit, tietokoneet ja
ohjelmistot toimivat koneiden ja laitteiden ’älynä’. Matematiikan maailma heijastaa
maailman monimutkaisuutta, mutta ei tavoita sitä täysin ja on siksi systeeminä
yksinkertaisin.

2) Elottomaan maailmaan kuuluvat elottomat raaka-aineet ja niistä tehdyt materiaalit,
energia, koneet ja tuotteet. Teknisten sovellusten perustaa kehitetään fysiikan ja kemian
menetelmin. Fysiikan ja kemian lakien antamat teoreettiset rajat toimivat teknisten
ratkaisujenkin taustalla. Materiaalitekniikassa ollaan siirrytty pienimpien nano- ja
kvanttitason ilmiöiden hyödyntämiseen. Tekninen kehitys nykyisin paljolti tapahtuu
tietotekniikkaa soveltamalla. Energiatekniikassa pyritään hiilestä eroon.

3) Elollinen maailma on elotonta monimutkaisempi. Jo yksinkertainen solu on monimutkainen
elävä ’kone’. Biologian monet haarat tutkivat elollisia organismeja ja niiden hyödyntämistä.
Ihmistä biologisena olentona koskevat tekniikat kuuluvat tähän alaan. Biologian
lainalaisuuksia hyödyntäminen vaatii omat tekniset ratkaisunsa.

4) Kannaltamme tärkein on ihminen. Ihmisten maailma on kaikkein monimutkaisin
järjestelmä. Ihmisen suhde tekniikkaan muuttuu tekniikan muutoksen mukana. Tekniikan
nopea kehitys asettaa meidät arvioimaan muuttuvaa suhdettamme. Monet tekniikan
kehitysaskeleet ovat eettisessä ja filosofisessa mielessä ongelmattomia, vaikka jatkuvasti
teknistyvä ympäristö muuttaa meitä yhä enemmän. Varsinaisten suurten eettisten
valintojen eteen meidät asettavat vain harvat uudet tekniikat, ja niistä nimenomaan
ihmiseen vaikuttavat ja ihmistä muuttavat tekniikat.

Tällä nelijaolla pyrimme laajan aiheen loogiseen hahmottamisjärjestykseen. Nelijako antaa
mahdollisuuden jakaa teknologiamurrokset suuriin ryhmiin, joiden kehityksessä on yhteisiä
piirteitä. Yksittäisillä esimerkeillä kussakin ryhmässä pyritään siihen, että aiheen käsittely ja
mahdolliset suositukset eivät jäisi liian yleisluonteisiksi. Samalla pohdimme tekniikan kehityksen
mahdollisia hyviä seurauksia, joihin suuntautua, ja huonoja seurauksia eli uhkia, joita välttää.

Lupauksista ja uhista tulevat analysoitaviksi sekä uhat ympäristölle että varsinkin uhat ihmisille eli
tekniikan vaikutus ihmiskunnan fyysiseen ja henkiseen edistämiseen tai tuhoamiseen.
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2.4.1. Matematiikan maailmassa keskeistä: tietotekniikan lisääntyvä soveltaminen

Keskeistä syväteknologian murroksessa on lisääntyvä tietotekniikan soveltaminen. Toisaalta ”mitä
herkempiä tilannekohtaisesti reagoivista järjestelmistä kasvaa, sitä suuremmaksi kasvaa se vaara,
että kokonaisjärjestelmästä tulee kaoottinen.”cxv

Painopiste siirtyy verkostotalouteen, vuorovaikutteisiin digitaalisiin kauppapaikkoihin, uuteen
vähittäistavaroiden logistiikkaan. Pystymme tilaamaan kaikkea verkossa, tekemään itse
monimutkaisia esineitä 3D-tulostimilla ja tarjoamaan verkossa itsekin omia palvelujamme  cxvi. Se
on merkittävä ja toivottava trendi mahdollistaessaan hajautuksen.

Tekniikan kehityksen pitää pyrkiä suuntaamaan mahdollisimman suureen hajautukseen, eli
teknisten ratkaisujen on oltava mahdollisuuksien mukaan alaspäin skaalautuvia ja paikallistasolla
tuotettavia. Keskusvaltaa, oli se sitten valtioiden, valtioiden yhteenliittymien tai suuryritysten
valtaa, ei pidä kasvattaa, vaan päinvastoin paikallisten, omavaraiseen kestävyyteen pyrkivien
talouksien on saatava yhä enemmän jalansijaa.

Digitaalisilla välineillään työskentelijä voi olla missä tahansa ja työskennellä oman aikataulunsa
mukaisesti. Digitalouden suuret kysymykset liittyvät siihen, kuka omistaa datan, hallitsee
teknologiaa ja alustoja, kuinka turvallisia ne ovat ja kuka päättää mitä sisältöjä meille näytetään tai
ollaan näyttämättä, eli saammeko todellisuudesta tasapainoisen kokonaiskuvan.

Kaikki nämä muutokset pakottavat meidät jatkuvaan uuden oppimiseen ja jakamistalouteen cxvii.

2.4.2. Elottomassa maailmassa keskeistä: energiajärjestelmä uusiksi

Toinen keskeinen ja samalla vaikein muutos on edessä energiajärjestelmässä, jossa joudutaan vielä
vuosikymmeniä turvautumaan vanhaan fissioydintekniikkaan ja aurinkoenergiaan ennen
fuusioreaktoreita. Siirtymään tarvitaan pieniä ydinvoimaloita ja vedyn varastointia. Tulevaisuuden
energiajärjestelmä perustuu hiilidioksidivapaaseen sähkön tuotantoon ja vetyyn cxviii. EU:ssa
vedystä tulee osa yhdistettyä energiajärjestelmää vuosina 2025-2030, ja uusiutuviin perustuvia
vetyteknologioita tullaan enenevästi käyttämään 2030-2050. Vihreän vedyn odotetaan täyttävän
neljäsosan maailman energiantarpeesta vuonna 2050 cxix.

Tätä täydentävät ”älykkäät” digiohjatut energiajärjestelmät, joissa kulutusta tasataan. Vaikka
tuotteiden tuotannosta tehdään energiapihiä, silti tarvitaan valtavat määrät energiaa uuden
nykyistä puhtaamman sähköntuotannon rakentamiseen. Siirtymäkaudella energian kulutuksen
ennustetaan kasvavan, Suomessa jopa kolminkertaistuvan vetytalouteen siirryttäessä.
Energiamuutos edellyttää sähkön varastointia polttoaineina tai akuissa.

Uusiutuvasti tuotettu sähkö ja sähköstä vedyksi ja muiksi polttoaineiksi muutos vaativat suuria
investointeja. Energian lisäksi myös raaka-aineiden tarve kasvaa tulevina vuosikymmeninä, vaikka
raaka-ainepihejä tekniikoitakin saataisiin käyttöön. Uudessa akkutekniikassa tarvitaan harvinaisia
maametalleja korvaavia raaka-aineita. Uuden sukupolven akkumarkkinoiden odotetaan kasvavan
120-kertaisesti vuoteen 2040 mennessä cxx.
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2.4.3. Elollisessa maailmassa keskeistä: geenitekniikan avut

Uudella geenitekniikalla pystytään analysoimaan perimä nopeasti ja muuttamaan sitä. Kyetään
kasvattamaan ravintoa kaupunkiviljelyllä ja solumaataloudessa. Terveystekniikassa pystytään DNA-
tietojen ja pienillä sensoreilla saadun datan avulla seuraamaan terveydentilan kehitystä,
ohjaamaan ja edistämään yksilöllisesti terveyttä.

2.4.4. Ihmisen maailmassa keskeistä: virtuaalitodellisuus

Virtuaaliset, lisätyt ja yhdistelmätodellisuudet tuovat uutta viihdeteollisuutta. Ihmiset uppoutuvat
yhä syvemmin metaversumiin, joka yhdistää todellisen maailman virtuaaliseen maailmaan.
Erilaiset sosiaaliset ja taloudelliset vuorovaikutukset tapahtuvat yhä useammin digitaalisesti:
kuluttaminen verkkokaupoista, maksaminen, julkisen sektorin palvelut, mutta myös Teams-
palaverit, tai sosiaalinen media. Ihmiseen enemmän tai vähemmän kytkettyjä sensoreita ja
tietokoneita tullaan käyttämään yhä enemmän terveyden valvomiseen sekä erilaisten kykyjen
vahvistamiseksi ja lisäämiseksi.

Tieteiskirjailija Arthur C. Clarke sanoi aikanaan, että tarpeeksi pitkälle kehittynyttä teknologiaa on
mahdoton erottaa taikuudesta. Suurimmalla osalla ihmiskuntaa on vaikeuksia pysyä kehityksessä
mukana, jolloin ihmisen ja tekniikan suhde saa maagisia piirteitä. Tekniikkaan ja sen seurauksena
sitä kehittävää ihmiskuntaan luultavasti aletaan suhtautua jumaloiden. Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon katekismuksen mukaan ”se, mihin ennen muuta turvaudumme, on meidän
jumalamme” cxxi.

Ihminen muuttuu, kun digimaailma sekoittuu todellisuuteen. Se vaikuttaa pysyvästi kognitiivisiin
kykyihimme, mutta myös luottamukseen, todellisuuden tuntuun ja kykyymme rakastaa.
Saatamme yhä enemmän elää erillisissä teknisissä virtuaalitodellisuuksissa, jolloin haasteeksi
muodostuu terveiden suhteiden luominen todelliseen maailmaan ja todellisiin ihmisiin cxxii.

2.5. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Tekniikan kehitysaskeleet ovat nopeita. Kilpailussa pärjätäkseen on jokaisen yrityksen oltava
teknisen kehityksen kärjessä.

Kansainvälisten suuryritysten monopoliasema ei ole hyväksi ja se pitää murtaa Euroopan
laajuisella kilpailu- ja muulla lainsäädännöllä.

Suomessa tki-panostukset ovat pienentyneet varsinkin teollisuudessa. Kts kuva 2.4.1.

- On lisättävä panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.
- On investoitava sellaiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, joka pystyy

kilpailemaan kansainvälisten suuryritysten kanssa ja kehittämään kansallisia
syväteknologian startupeja, eikä päädy jättiyritysten haltuun niiden monopoliasemaa
vahvistamaan.

- On lisättävä Euroopan unionin tutkimuspanostuksia ja -yhteistyötä, jotta voitaisiin kilpailla
Kiinan ja USA:n kanssa.
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Kuva 2.5.1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa. Lähde: Matti Pohjola: Teknologia,
investoinnit, rakennemuutos ja tuottavuus Suomi kansainvälisessä vertailussa. Työ- ja
elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:5.
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3.   Matemaattislooginen maailma
On hämmästyttävää, miten matemaattisesti maailma on rakentunut. Loogismatemaattiset tieteet
muodostavat myös oman abstraktin maailmansa, joka on suhteessa todellisuuteen, mutta on sitä
yksinkertaisempi. Matematiikan maailmaa käytetään muiden maailmojen tutkimisessa ja yhä
enemmän koneiden kautta siihen vaikuttamiseen. Kuten kaikki tieteet, myös matemaattiset
tieteet kehittyvät edelleen cxxiii, cxxiv, cxxv, cxxvi, cxxvii, cxxviii, cxxix, cxxx, cxxxi, cxxxii, varsinkin
vuorovaikutuksessa tietokoneohjelmistojen kanssa cxxxiii.

Ihminen ei itse omassa päässään kykene tietoisen laskennallisesti ja loogisilla menetelmillä
käsittelemään kovin suurta määrää abstraktia dataa. Sen sijaan tietokoneet ovat omimmillaan,
kun niitä käytetään suurten datamäärien prosessointiin.

Matemaattisloogisesta virtuaalisesta maailmasta suoraan johdetulla tekniikalla tarkoitetaan tässä
matemaattisiin tieteisiin perustuvia ja loogiseen päättelyyn kykeneviä elektronisia laitteita.
Maailmaan vaikuttamiseen kykeneviä tietokoneiden ohjaamia koneita, robotteja, käsitellään
seuraavassa elottoman luonnon osiossa, koska ne ovat suoremmin osa todellista maailmaa. Jako
on keinotekoinen, mutta perusteltu.

3.1. Tietotekniikka

Vuonna 1974 Suomessa kehitettiin atomikerroskasvatus (ALD)cxxxiv. Tuolla tekniikalla luodut
atomien paksuiset kalvot mahdollistavat kaikkien nykyaikaisten mikroprosessorien toiminnan.
Näin kyetään valmistamaan hyvin pieniä transistoreja, jotka on kytketty toisiinsa. Jokaisessa
tietokonesirussa on transistoreja muutamista tuhansista aina miljardeihin asti. Transistorit voivat
saada arvon 0 tai 1 ja perinteisten tietokoneiden toiminta perustuu niiden välisiin ohjelmistoilla
ohjattuihin binäärisiin laskutoimituksiin. Jossain vaiheessa voidaan siirtyä transistoreista
memristoreihin cxxxv, muistivastuksiin, jotka muistavat mikä jännite niillä on aiemmin ollut.

Pitkään on puhuttu Mooren laista, jonka mukaan parin vuoden välein transistorien määrä
tuplaantuu mikropiirissä. Vaikka Mooren laki alkaa törmätä fysikaalisiin esteisiin, eli atomien
kokoon ja ominaisuuksiin, yleinen suunta yhä on, että elektroniikka saadaan mahtumaan vielä
vuosien ajan entistä pienempään tilaan cxxxvi, cxxxvii, cxxxviii, cxxxix, cxl, cxli, cxlii, cxliii, cxliv, cxlv,cxlvi, cxlvii, cxlviii,
cxlix, cl, cli, clii, cliii. Tästä esimerkkeinä ovat 3 nm (nanometrin) viivanleveyteen perustuvat sirut tänä
vuonna cliv, clv, ja 2 nm sirut joko vuonna 2024 tai 2025 clvi,clvii,clviii. Nanometri on millimetrin
miljoonasosa. Atomin koko on noin 0,1 nm, joten 2 nm johtimet ovat enää 18 atomia leveitä.
Silloin sormenkynnen alueelle mahtuu 50 000 000 000 transistoria. On kehitetty jopa vain yhden
atomin kokoinen transistoriportti clix, ja viiden atomin kokoinen transistori clx. Logiikkaportin
nopeus voi moninkertaistua clxi. Suurimmalla, lautasen kokoisella piisirulla on 2,6 biljoonaa
transistoria clxii. Pian 120 biljoonan parametrin neuroverkolla lähestytään aivojen suorituskykyä.

Kun 3D-rakennetta sovelletaan muistisiruihin voidaan tehdä terabitin piirejä clxiii, clxiv, clxv, mikä lupaa
suurempaa laskentatehoa ja pienemmällä energiankulutuksella clxvi, clxvii. Tarvittava sähkövirta
komponenttien pienentyessä pienenee clxviii, clxix, jolloin sähkövirtaa tuova akku kestää monta
kertaa pidempään. Pienuudessaan hauska on tietokonenäyttö legopalikassa clxx. 2D-materiaalit
voivat parantaa muisteja edelleen clxxi. 2D-materiaalien valmistamisessa on edistytty clxxii.
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Sirut ja mikropiirit ja niiden ohjelmistot kehittyvät edelleen myös rakenteellisesti
clxxiii,clxxiv,clxxv,clxxvi,clxxvii,clxxviii,clxxix,clxxx, clxxxi, clxxxii, clxxxiii, clxxxiv, clxxxv, clxxxvi, clxxxvii. Näin ollen
mikroprosessorit, kuten grafiikkasuorittimet clxxxviii (GPU) ja suorittimet (CPU) clxxxix, cxc tehostuvat
jatkuvasti cxci, cxcii, cxciii.

Käytettävä tekniikka riippuu sirujen saatavuudesta cxciv. Sirujen kysyntä kasvaa jatkuvasti ja
sirupulan ratkaisemisen lisäksi cxcv,cxcvi, cxcvii, valmistusta pyritään lisäämään
monikymmenkertaiseksi cxcviii, cxcix, cc.

Mikropiirikehityksessä yli puoli vuosisataa kestänyt Mooren laki pitää paikkansa edelleen
transistorien määrän kasvun suhteen, muttei tokikaan enää siinä, että alkuperäisen Mooren lain
mukaan transistorien määrä kasvaa kustannusten pysyessä vakiona cci. Silti suorittimien ja
mikropiirien ccii, cciii  hinnat alenevat cciv, ccv. Mielenkiintoinen on edullinen prosessori, joka on tehty
sekoittamalla muoviin indium gallium sinkkioksidia (IGZO) ccvi. Siten niitä on mahdollista asentaa
moniin esineisiin yhdessä pienten sensorien kanssa, jotka tuottavat paljon dataa.

Datan käsittelyn nopeutuu, kun laskentateho tehostuu valtavasti ccvii. Vastaavasti dataa kasaavien
muistien kapasiteetti monituhatkertaistuu ccviii, ccix, ccx, ccxi, ccxii, ccxiii, ccxiv, ccxv, ccxvi, ccxvii, ccxviii. Aiemmin
vain tieteiskirjoissa muisti on ollut timantissa, nyt sekin voi toteutua ccxix, ccxx, ccxxi.
Kvanttitietokoneiden iso ongelma, kvanttimuisti, voi ratketa ccxxii, ccxxiii.

Nykyiset informaatio- ja kommunikaatioteknologiat perustuvat tähän mikroelektroniikan
kehitykseen, joka on mahdollistanut älylaitteiden pienenemisen, halpenemisen ja leviämisen yhä
laajemmalle. Tietokoneiden kehitystyölle ei näy loppua. Valoon perustuvat tietokoneet voivat olla
tulevaisuutta ccxxiv, ccxxv, ccxxvi, ccxxvii, ccxxviii, ccxxix, ccxxx, tai jo nykyisyyttä ccxxxi, tehden neuronien verkon
laskentayksiköstä (TPU) kolme kertaa sähköön perustuvia nopeampia ccxxxii. Piisiruille on kehitteillä
monia vaihtoehtoja ccxxxiii.

Sirujen rakenteen kehityksessä pyritään jopa matkimaan aivojen neuroverkkoa ccxxxiv, ccxxxv, ccxxxvi,
ccxxxvii,ccxxxviii, ccxxxix, ccxl, ccxli, ccxlii, ccxliii, ccxliv, ccxlv, ccxlvi, mutta toisaalta keinotekoisia neuronejakin on jo
pyritty valmistamaan ccxlvii, ccxlviii, ccxlix, ccl, ccli, ja saatu ne jopa tuottamaan dopamiinia cclii, ccliii, mikä
periaatteessa mahdollistaa kommunikoinnin elävän neuronin kanssa. Myös grafeenisynapsit
edistävät aivojen kaltaisuutta ccliv. Ihmisen aivoista kasvatettuja neuroneita on liitetty tietokoneen
siruun cclv. Keinotekoiset hermosolut voivat auttaa kehittämään orgaanisia robotteja cclvi, cclvii.
Kemiallisella tietokoneella voidaan johonkin asti matkia aivojen toimintaa cclviii.

Ihmisen aivojen toimintaa simuloivat myös koboltin spintilat mustassa fosforissa cclix. Itseoppivan
tekoälyn toiminta alkaa muistuttaa aivojen tapoja ajatella cclx, cclxi. Nanomagneeteilla toimiva
tietokone cclxii, cclxiii, cclxiv voisi myös matkia neuroneja cclxv, cclxvi ja säästää energiaa. Aivojen
matkimisesta on jo saatu merkittäviä tutkimustuloksia energian säästön kannalta cclxvii ja joillain
tietokoneilla pyritään lähestymään ihmisaivojen toimintatapaa cclxviii, cclxix.

Piin sijaan on siruja yritetty rakentaa muistakin aineista cclxx.  Nanoelektroniikassa vaikuttavat aivan
uudet luonnonilmiöt: yksittäisten atomien väliset vuorovaikutukset ja atomejakin pienemmän
kvanttitason ilmiöt,cclxxi, cclxxii, myös huonelämmössä cclxxiii, jolloin tarvitaan myös uusia sensoreita
cclxxiv, cclxxv, cclxxvi.
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3.1.1. Kvanttitietokoneet

Kvanttitietokoneet, jotka käyttävät kvanttitiloja laskentaan ja datan varastointiin, voivat pian
mullistaa tietojenkäsittelyn cclxxvii, cclxxviii, cclxxix, cclxxx, cclxxxi, cclxxxii, cclxxxiii ,cclxxxiv, cclxxxv, cclxxxvi, cclxxxvii,
cclxxxviii, cclxxxix, ccxc, ccxci, ccxcii, ccxciii, ccxciv, ccxcv, ccxcvi, ccxcvii, ccxcviii, ccxcix, ccc, ccci, cccii, ccciii, ccciv, cccv, cccvi, cccvii,
cccviii, cccix, cccx, cccxi, cccxii, cccxiii, cccxiv, cccxv.

Kvanttitietokoneissa informaatiota käsitellään kvanttibitteinä eli kubitteina. Kubitit voidaan
toteuttaa eri tavoin. Ne voivat olla fotonien tai elektronien muodossa, jolloin fotonin
polarisaatiotilaa tai elektronin spin-tilaa käsitellään kahtena informaatiobittinä. Toisin kuin
perinteisissä biteissä, jotka voivat olla vain 0 ja 1 tilassa, kubitit voivat olla sekä 0 että 1. Tätä
kutsutaan superpositioksi, ja se on kvanttitietokoneiden suuren laskentapotentiaalin salaisuus.
Normaalin tietokoneen bitti on joko 0 tai 1, kvanttitietokone laskee molempia vaihtoehtoja
samaan aikaan. Viidellä kubitilla näitä vaihtoehtoja on 25 ja 15 kubitin koneella 215 eli miljoonia.
Siten kvanttitietokoneiden teho kasvaa ekspotentiaalisesti kubittien määrän kasvun myötä.

Kvanttitietokoneet voivat joissain tehtävissä prosessoida merkittävästi enemmän informaatiota ja
nopeammin kuin perinteiset tietokoneet cccxvi, cccxvii, cccxviii. Niistä voi tulla nopeampia myös
koneoppimisessa cccxix, cccxx, cccxxi. Toisaalta reaalimaailman ongelmissa laskentatehoa ei ole vielä
osoitettu cccxxii ja uusi algoritmi voi nopeuttaa perinteisiä tietokoneita kvanttilaskentaa
nopeammiksi tietyissä ongelmissa cccxxiii, cccxxiv. Kvanttitietokoneet ovat kuitenkin nopeassa
kehitysvaiheessa ja niiden suhteen on odotettavissa läpimurtoja cccxxv, cccxxvi, cccxxvii, cccxxviii, cccxxix,
cccxxx.

Suomessa oli viime vuonna 20 kubitin kvanttitietokone ja vuoteen 2024 mennessä 50 kubitin
kvanttitietokone. Viime vuonna ennätystä piti hallussaan yhdysvaltalainen 127 kubitin IBM:n
Eagle. Tänä vuonna julkistettiin 433 kubitin Osprey. Ensi vuonna IBM on tuomassa markkinoille
1121 kubitin Condor-kvanttitietokoneen. Vuodeksi 2025 IBM suunnittelee 4000 kubitin
”Kookaburra” kvanttisupertietokonetta cccxxxi, cccxxxii.

Silloin viimeistään mennään aivan uudelle tasolle, kun kvanttiprosessiyksiköt (QPU) yhdistetään
CPU- ja GPU-yksiköiden kanssa tietokoneverkoksi cccxxxiii. Ensimmäinen kvanttipiiri on valmistettu
cccxxxiv. Siinä on klassisen sirun olennaiset osat, mutta kvanttimittakaavassa, perustuen 2012
kehitettyyn kvanttitransistoriin. Kubittien määrä ei kuitenkaan kerro kaikkea kvanttitietokoneen
tehosta. Oleellisia ovat herkkyys virheille ja kvanttitietokonetta ohjaavat algoritmit.

Tutkijat Suomessa ovat keksineet uuden suprajohtavan kubitin, unimonin, joka lisää
kvanttilaskennan tarkkuutta cccxxxv.

Kvanttitietokoneiden ongelmana on, että suprajohtaviin piireihin perustuvina tai vangittuihin
ioneihin perustuvina niiden pitää olla toimiakseen hyvin kylmiä, lähellä absoluuttista nollapistettä,
jotta kvanttitila pysyy riittävän kauan, eli muutamia mikrosekunteja. Tarvitaan jopa millikelvinin
päässä absoluuttisesta nollapisteestä toimiva elektroniikkaa cccxxxvi, cccxxxvii. Siksi kaupallistaminen
on aluksi vaikeaa, mutta saattaa ongelmien ratkettua edistyä hyvinkin nopeasti cccxxxviii. Vielä ei
tosin ole kehitetty tapaa, jolla kvanttitietokoneet voitaisiin saada massatuotantoon cccxxxix.
Suomessa Bluefors valmistaa sopivia ”pakkaskaappeja”, jäähdyttäviä kryostaatteja.
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QuEra ja ColdQuanta ovat kehittämässä laserjäähdytyksellä toimivia kvanttitietokoneita cccxl, cccxli.
Kvanttitietokoneiden rakentamisessa pii vaikuttaa lupaavalta cccxlii, cccxliii, ja suprajohtavien
materiaalien cccxliv, cccxlv, cccxlvi, cccxlvii, cccxlviii, cccxlix, cccl, cccli, ccclii, cccliii, tai jokin muu kehitys cccliv, ccclv, ccclvi ,
saattaa ratkaista lämpötilaongelman, muiden kylmennystekniikoiden ohella ccclvii, ccclviii.
Suprajohtavuus voisi tuottaa vallankumouksen elektroniikkaan ja sähköverkkoon ccclix. Timantteihin
perustuva kvanttitietokone saattaisi kylmetä laskiessaan ccclx.

Värähtelyihin, valoon ja magneetteihin perustuvia kvanttitietokoneita kehitellään ccclxi, ccclxii, ccclxiii,
ccclxiv, ccclxv, ccclxvi.  Kvanttitietokoneilla itsellään voidaan simuloida niissä käytettyjä materiaaleja
ccclxvii.

Kvanttitilojen teleportaatio on todettu 1400 km etäisyydellä ja ilmiö voi olla tiedonsiirron
tulevaisuutta ccclxviii, ccclxix, ccclxx, ccclxxi. Kvanttiverkko on jo tullut mahdolliseksi ccclxxii. Samoin
arkijärjelle ihmeellinen tulevaisuuden lupaus ovat aikakiteet ccclxxiii, ccclxxiv, ccclxxv, ccclxxvi, ccclxxvii, ccclxxviii,
ccclxxix, ccclxxx, ccclxxxi, ccclxxxii, ccclxxxiii, ccclxxxiv, ccclxxxv, ccclxxxvi, mahdollisuutena kehittää kvanttitietokoneita
ccclxxxvii. Aikakiteet tuntuvat ylittävän fysiikan lait ccclxxxviii, ccclxxxix, cccxc, cccxci.

Tutkijat voivat tulevaisuudessa ymmärtää kubittien ominaisuuksia paremmin ja vähentää
virheiden määrää cccxcii, cccxciii, cccxciv, cccxcv, cccxcvi, cccxcvii, cccxcviii, ja pidentää kubittitilojen kestoa cccxcix.
Nykyisin käytössä oleva transmon-kubitti harhautuu melko herkästi vääriin tiloihin, kakkoseksi tai
kolmoseksi, jos sitä yrittää operoida liian nopeasti. Unimonit ovat yksinkertaisia ja silti niillä on monia
etuja transmoneihin verrattuna cd.

Kvanttitekniikka on suurvaltakilpailun aihe. Huolimatta Saksan ja Ranskan miljardi-investoinneista
Yhdysvallat ja Kiina ovat Eurooppaa edellä. Suomi on kehityksessä hyvin mukana. Suomessa toimii
Suomen Akatemian Kvanttiteknologian huippuyksikkö (QTF) tutkimusryhmineen ja kansallinen
kvantti-instituutti (InstituteQ) ja OtaNano-tutkimusinfrastruktuuri. IQM Finland rakentaa
kvanttitietokoneita cdi, cdii, ja on tällä hetkellä Euroopan ainoa, joka kehittää ja valmistaa
kvanttiprosessoreita. IQM rakentaa eurooppalaista yhteistyötä ja on jo myynyt kvanttitietokoneen
Saksaancdiii.

Fotoniikkaan perustuvan Borealis-kvanttitietokoneen väitetään ratkaisevan 36 mikrosekunnissa
tehtävän, johon normaalilta supertietokoneelta menisi 9000 vuotta cdiv, cdv. Se on saatettu
julkiseen käyttöön pilvessä cdvi, joten ensimmäistä kertaa kehittynyt kvanttitietokone on asetettu
julkisesti käytettäväksi cdvii.

Viime vuonna Kiina ilmoitti, että fotoniikkaan, peileihin ja linsseihin perustuva Jiuzhang 2.0
kvanttitietokone cdviii, cdix, pystyi ratkaisemaan standardiongelman 1024kertaa nopeammin kuin
supertietokone. Fotoniikkaan perustuvat kvanttitietokoneet voivat periaatteessa toimia huoneen
lämpötilassa cdx. Valoon perustuen on kyetty luomaan myös tehokasta magneettioptista muistia
cdxi.

Kvanttitietokoneiden väitetään voivan ratkaista joitain sellaisia tehtäviä tunneissa, joihin
supertietokoneilla kuluisi satoja vuosia. Supertietokoneita kuitenkin yhä tarvitaan toisenlaisiin
tehtäviin. Kvanttitietokone vaatii soveltuvat ohjelmat, kvanttialgoritmit, joiden avulla laskentateho
saadaan mahdollisimman hyvin hyödynnetyksi. Toistaiseksi kvanttitietokoneiden teho ei yllä
supertietokoneiden tasolle. Kvanttitietokoneisiin liittyvät suuret lupaukset ovat vielä lunastamatta
cdxii.
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3.1.2. Supertietokoneet

Supertietokoneista nopein on ollut Japanin Fugaku cdxiii,cdxiv, cdxv. Sen kanssa kilpaileva LUMI cdxvi

aloitti toimintansa CSC:n datakeskuksessa Suomessa vuonna 2021. LUMI on täydessä
kokoonpanossaan vuonna 2022, jolloin tapahtuu supertietokoneen toisen vaiheen asennus. LUMI
on kymmenen Euroopan maan ja Euroopan unionin EuroHPC-yhteisyrityksen hanke. Se on esivaihe
supertietokoneelle, joka pystyy eksaflopsin nopeuteen, eli 1018 liukulukulaskutoimitukseen
sekunnissa. LUMIn laskentateho on yli 550 petaflopsia (1015). Vuoden 2021 lopulla Fugaku
Japanissa kykeni 537 petaflopsin laskentatehoon.

LUMI:sta tuli maailman kolmanneksi nopein supertietokone cdxvii, cdxviii. LUMI on hiilineutraali sikäli,
että sen tarvitsema sähkö tuotetaan vesivoimalla ja jäähdytyksestä syntyvä hukkalämpö syötetään
kaukolämpöverkkoon. Lumin kaltaiset klassiset supertietokoneet voidaan yhdistää myös
kvanttitietokoneisiin, sillä molempien teknologiaa tarvitaan tulevaisuudessakin. Lumi on tähän
mennessä yhdistetty onnistuneesti kahteen kvanttitietokoneeseen: ruotsalaiseen
Chalmers/Wallenberg Centre for Quantum Technology QAL 9000 - ja Suomen ensimmäiseen,
VTT:n operoimaan Helmi-kvanttitietokoneeseen cdxix.

Uusi Frontier USA:ssa otti vastikään maailmanmestaruuden kykenemällä jo eksaflopsin (1018)
nopeuteen cdxx, cdxxi, cdxxii, cdxxiii, cdxxiv, cdxxv, ja kun se on viritetty huippuunsa kahteen eksaflopsiin
cdxxvi. Se kuluttaa arviolta 21 MW sähköä cdxxvii, vaikka on suhteessa laskutehoon supertietokoneista
energiatehokkain. Kiinassa on tullut julki vielä nopeampia supertietokoneita cdxxviii, kuten Sunway,
joka kykenee arvioiden mukaan 5,3 eksaflopsin nopeuteen ja on kouluttanut tekoälymallia, jossa
on 174 biljoonaa parametria. Se alkaa olla jo ihmisaivojen synapsien lukumäärän luokkaa, joka
tosin saattaa olla lähempänä tuhatta biljoonaa cdxxix.

Supertietokoneiden teho on kaksinkertaistunut joka toinen vuosi ja luultavasti trendi jatkuu.
Supertietokoneiden ongelma on lämpö, kun suuri energiamäärä keskittyy pieniin siruihin.
Digitaalisen median osuus maailman energian kulutuksesta on paisumassa viidennekseen
lähivuosina cdxxx, cdxxxi, cdxxxii. Ongelmaa on jo löydetty joitain ratkaisuja cdxxxiii. Ohut BaTiO3 filmi
kapasitaattorina saattaa vähentää jännitteen tarvetta kymmenkertaisesti cdxxxiv. Ultraohuiden lähes
kaksiulotteisten materiaalien suprajohtavuus ja muut ominaisuudet cdxxxv voivat nopeuttaa
tietokoneita cdxxxvi ja säästää energiaa cdxxxvii, cdxxxviii. Kupariin perustuvalla jäähdytyksellä on kyetty
nostamaan tietokoneiden energiatehoa 740% cdxxxix.

Tavallaan klassisen tietokoneen ja kvanttitietokoneen välisellä alueella on todennäköisyyksiin
perustuviin p-kubitteihin perustuva tietokone, joka vähentää sähkön kulutusta cdxl.

3.1.3. Internet ja Web3.0

Monet maat yhdessä julkaisivat 28.4.2022 julistuksen Internetin tulevaisuudesta ja siinä
noudatettavista periaatteista cdxli, cdxlii. Internetin pitää olla avoin, vapaa, globaalisti kattava,
yhdessä hallittu, luotettava ja turvallinen cdxliii,cdxliv. Julistus kieltää vaaleihin kohdistuvat
misinformaatiokampanjat ja ihmisten laittoman vakoilun. Julistus cdxlv ajaa myös tasa-arvoa sekä
netin turvallisuuden edistämistä erityisesti nuorten ja naisten suojelemiseksi. Sopimuksessa
mukana olevat maat sitoutuvat tarjoamaan kansalaisilleen luotettavat nettiyhteydet
kohtuulliseen hintaan. Venäjä, Kiina ja Intia jäivät julistuksesta pois cdxlvi. Esimerkiksi Kiinassa
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käytössä oleva kansalaisten seuranta- ja pisteytysjärjestelmä on julistuksen periaatteiden
vastainen cdxlvii. Tiktok seuraa kaikkea mitä teet cdxlviii.

Internet on siirtymässä kohti kolmatta muotoaan: täysin hajautettua ja käyttäjien itse hallinnoimaa
tietokoneen kaltaista verkkoa. Web1.0 oli staattinen verkko, jossa käyttäjät ylläpitivät yksinkertaisia
nettisivuja. Web2.0 on sosiaalinen ja mobiili verkko, jota dominoivat somealustat, data ja
hakukoneet. Web3.0 tulee olemaan hajautettu ja avoin cdxlix. Oman tiedon omistaminen on yksi
uuden Internetin ominaisuuksista. Käyttäjien pitää voida hallita omaa digitaalista identiteettiään ja
kyetä huolehtimaan siitä, että henkilökohtaisia tietoja ei käytetä tai myydä eteenpäin ilman lupaa
cdl,cdli.

Emme tällä hetkellä pysty rajaamaan, mihin oma data päättyy ja mihin muihin tietoihin se
palveluissa yhdistetään. Esimerkiksi Facebookin kaltainen palveluntarjoaja voi tekoälyn ja
kuvantunnistuksen avulla päätellä erilaiset sosiaaliset verkostomme hyvinkin tarkasti. Lähivuosina
niin sääntely kuin teknologiat mahdollistavat käytännössä yksityisyyden suojamme parantamisen
tässä suhteessa.

Open-AI:n kehittämä vallankumouksellinen kielimalli GPT-3 sisältää jopa 175 miljardia parametria,
ja se voi muuttaa Internetin hakukoneen cdlii. Internetin toinen kehityskohde on sen nopeus.
Japanissa on päästy Internetin nopeudessa 319 terabittiin sekunnissa cdliii, cdliv, cdlv. Datan
siirtonopeuden ennätys on noussut yli petabittiin sekunnissa cdlvi, cdlvii, cdlviii, cdlix, vuoden
loppupuolella jo 1,84 petabittiin sekunnissa cdlx, cdlxi, cdlxii. Keskimäärin Internetissä liikkuu yksi
petabitti sekunnissa, joten siirtonopeuksien kehitysmahdollisuudet ovat hurjat. Web3.0 kehitys
linkittyy 5G- ja 6G-verkon kehitykseen.

3.1.4. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä mahdollisuuksista

Mikro- ja nanoelektroniikka, sensorit ja anturit, optiikka ja fotoniikka sekä kvanttiteknologia voivat
mahdollistaa huipputehokkaat digitaaliset järjestelmät ja tietojenkäsittelyn loikan cdlxiii, cdlxiv,cdlxv.

Siirtymä mikrotason (millimetrin tuhannesosa) elektroniikasta nanotason elektroniikkaan
mahdollistaa datan keräämisen ja käsittelyn ennennäkemättömällä laajuudella ja teholla.
Nanoelektroniikan läpimurrot tekevät sensoreista ja antureista yhä pienempiä ja halvempia, jolloin
ne voivat levittäytyä kaikkialle cdlxvi, cdlxvii. Nanosensori esimerkiksi tunnistaa kasvismyrkyn
hedelmän pinnalta cdlxviii. Kvanttitason rajoja lähestytään joissain fotoniikan sensoreissa cdlxix.

Ihmisen kehon terveyttä, autoja, teollisuuden prosesseja tai ylipäätään kaikkia monimutkaisia
prosesseja maapallolla voidaan aistia, ennakoida, mitata ja ohjata yhä paremmin sensoreista ja
antureista saatavan valtavan datamäärän pohjalta. Yhä edullisempi laskentateho ulottuu yhä
useampaan laitteeseen. Entistä useammista prosesseista kyetään tekemään yhä tarkempia
simulointeja cdlxx, eli ne kyetään mallintamaan maailmaa digitaalisesti ja siten prosesseja kyetään
entistä paremmin ymmärtämään, optimoimaan ja hallitsemaan cdlxxi,cdlxxii,cdlxxiii.

Kuluttajalle tuttuja ovat tehostuvat älypuhelimet, tietokoneet tai autojen ja kotien uudet älykkäät
ominaisuudet. Teollisuudessa älykkyys mahdollistaa esimerkiksi kokonaisten tehtaiden tai
satamien toimimisen dataohjautuvasti.
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TinyML eli pienten anturien tekoälypohjainen teknologia on edullinen ja vaatii vain vähän virtaa
toimiakseen. Anturien edullisuus ja algoritmien kehitys vie niitä kaikkialle. Joka paikkaan
tunkeutuvaa tietotekniikkaa kutsutaan nimellä esineiden Internet, Internet of Things (IoT)
cdlxxiv,cdlxxv. IoT-laitteiden määrän arvioidaan kasvavan  30,9 miljardiin vuoteen 2025 mennessä ja
vuosikasvu olisi 26.7% vuosina 2022-2025. IoT-markkinoilla lohkoketjutekniikan cdlxxvi käyttö tulee
lisääntymään cdlxxvii. Kiina on kärjessä lohkoketjutekniikan soveltamisessa kenties siksi, että siellä
valtio pyrkii kansalaisten valvontaan cdlxxviii.

Kehityksen jatkuessa tietotekniikan sovellutukset ulottuvat kaikkialle: niitä on autonomisissa
liikennevälineissä, ”älykkäässä” maataloudessa ja ”älykkäissä” energiaverkoissa. Silloin
keskinäiseen yhteyteen kykenevissä laitteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen pitää kestää
todellisen maailman vaikeat olosuhteet. Ohjelmistojen toiminnalle, luotettavuudelle ja
virheettömyydelle asetetaan korkeat vaatimukset. IoT-sovellusten suunnittelu, testaus,
hyväksyntä ja turvallisuus pitää olla korkealla tasolla aina kehitystyöstä käyttöiän loppuun asti.

3.1.4.1. Ohjelmointia kaikille: Low code

Jotta järkeviä sovelluksia kehittyisi arkipäivää auttamaan, tarvitsemme parempia ohjelmointikieliä
ja ihmisten demokraattista osallistumista ohjelmointiin. Jo tänä vuonna markkinoille tulevat low
code- ja no code-ohjelmistotyökalut avaavat muillekin kuin koodareille mahdollisuuksia kehittää
sovelluksia. Nämä ohjelmistojen visuaaliset kehittämisympäristöt mahdollistavat vähemmän
teknisellekin väelle nopean sovellutusten tekemisen tartu-ja-pudota-menetelmällä. Jos esimerkiksi
julkishallinnossa väki osaisi itse rakentaa sovelluksia ratkomaan paperipyöritystä ja pullonkauloja,
toiminta tehostuisi merkittävästi. Sopivia alustoja voidaan hyödyntää monessa ratkaisussa.
Ylipäätään ohjelmistot kannattaa rakentaa avoimille käyttöjärjestelmille ja ohjelmistoille cdlxxix.
Kannattaisi, kuten Kiina, siirtyä maksullisesta Windowsista Linuxiin cdlxxx, cdlxxxi, cdlxxxii, cdlxxxiii, cdlxxxiv,
cdlxxxv, cdlxxxvi, cdlxxxvii.

3.1.4.2.  Lohkoketjut

Maksaminen, omistus ja käyttöoikeuden siirto ovat murroksessa. Olemme teemaa käsitelleet
aiemmassa Kompassin julkaisussa perusteellisesti cdlxxxviii. Lohkoketjussa virtuaalisen tavaran
tietopaketti kerätään bittien kokonaisuudeksi, lohkoksi, jonka perään tallennetaan tieto lohkon
omistuksen siirtymisestä, eli seuraava lohko. Näin syntyy lohkoketju. Lohkoketjuun tallennetun
tiedon muokkaaminen on vaikeaa, koska silloin joutuisi muuttamaan kaikkien sen jälkeen lisättyjen
lohkojen tietoja. Lohkoketjussa tieto siis kasaantuu, mikä vaatii muistia ja usein laskennan
hajautusta.

Toistaiseksi lohkoketjuteknologia  mahdollistanut lähinnä kryptovaluutat, joiden arvoa ei
useinkaan kiinnitetä mihinkään cdlxxxix, cdxc,cdxci, cdxcii, cdxciii, cdxciv, cdxcv, cdxcvi, cdxcvii. Ne ovat usein
puhdasta spekulaatiota ja toimivat lähinnä rikollisen omistuksen vaihdannassa tarkoituksena
väistää valtioiden kontrollia cdxcviii,cdxcix,d, di,dii,diii, div, dv, dvi, dvii, dviii, dix. Kryptovaluuttojen louhimisen
suuri energiankulutus on johtanut vastatoimiin dx, dxi.

Toisaalta lohkoketjuteknologia  mahdollistaa myös järkevän uuden rahan, joka kiinnitetään
reaalimaailman arvoihin, jolloin ei ole inflaatiota. Lohkoketjuun pohjautuvat hajautetut transaktiot
tulevat entistä edullisemmiksi. Erilaiset  sopimukset ja maksut voidaan kirjata lohkoketjuun dxii, dxiii.
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3.1.4.3. Verkkokauppa

Verkkokauppojen etuja ovat helpot hinta- ja laatuvertailut, hakukoneilla tapahtuva etsintä, laaja
valikoima ja vertaisarviot. Yksilöivien tunnisteiden avulla tavaroihin liittyvät palvelut – tilaus,
vastaanotto, lähetys, laskutus, maksaminen, kirjanpito – voidaan hajauttaa ja automatisoida
kaupoissa ja varastoissa. Pienet anturit voivat kontrolloida kuinka paljon tavaraa on hyllyssä ja
koska sitä pitää tilata lisää dxiv,dxv. Toimintoihin nykyisin kuuluvat viipeet pienenevät kohti lähes
reaaliaikaisuutta.

Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) tekevät verkkokaupan yhä toden
tuntuisemmaksi ja tekoäly mahdollistaa simultaanitulkkauksen asiakkaan kielelle.
Merkittävä osa kaupasta voi muuttua koneiden väliseksi. Tulevaisuudessa ihminen voi keskustella
tarpeistaan tekoälyassistenttinsa kanssa ja tämä etsii tuotteet ja hoitaa kaupat. Lähivalmistuksen
alustoilla voidaan edistää paikallista tavaroiden vaihdantaa ja kierrätystä.

Sen sijaan, että jokaiseen tarkoitukseen olisi oma sovellutuksensa, olisi järkevää vastata käyttäjien
useisiin tarpeisiin vain yhdessä palvelussa, supersovellutuksessa dxvi,dxvii ,dxviii.

3.1.4.4. Etävaikuttaminen

Aktiivinen osallistuminen ja fyysinen työnteko ovat tulossa mahdollisiksi etäläsnäolon keinoin.
VR-lasit ja muu virtuaaliteknologia aikaansaavat luonnollisen käyttöliittymän kauko-ohjaukseen.
Matkustamistarve vähenee, kun työssäkäynti- ja asiointialueet laajenevat virtuaalisesti VR- ja AR-
teknologioiden avulla. Lisätty todellisuus helpottaa kunnossapitotöitä merkittävästi dxix, dxx. Lisätyn
todellisuuden lasit voivat olla myös piilolinssejä dxxi.

Etähoito, etäneuvonta ja robottiavusteinen etätyö helpottuvat, kun käsiteltävistä ja ympärillä
olevista objekteista on saatavilla reaaliaikainen tieto aina niiden materiaalikoostumusta myöten.
Nanorakenteisilla materiaaleilla voidaan mitata valon taajuuksia huomattavasti ihmisen näkemää
valoa laajemmin. Infrapuna- tai hyperspektrikameroiden avulla voidaan nähdä pimeässä tai
analysoida erilaisten pintojen kemiallista koostumusta.

3.1.4.5. Ei kaikkea pilveen

Yrityksille liiketoimintakriittisen datan siirto ja säilytys on haaste. Datan tulisi pysyä lähellä ja
turvassa. Tähän haasteeseen ratkaisun tuo reunalaskenta. Kun laskentateho siirretään verkon
reunalle, eli omiin tietokoneisiin, datasta voidaan poistaa arkaluontoinen materiaali ja päästää
pilveen vain valikoitu tieto. Konsulttiyhtiö Frost & Sullivanin tutkimuksen mukaan
reunalaskentamarkkina kasvaa jopa yli 150 % vuosittaista kasvuvauhtia dxxii.

Datan käsittelyn yksityisyyden suoja paranee, kun otetaan käyttöön reunatekoäly (edge ai) ja
hajautettu oppiminen (federated learning). Reunatekoälyssä ja reunalaskennassa dataa käsitellään
entistä enemmän itse päätelaitteessa, siis verkon ”reunalla”. Vain valikoitu data päätyy pilven
suuriin datavarantoihin ja muiden käyttäjien tietoihin yhdisteltäväksi.
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Hajautetulla oppimisella on sama tavoite – olla yhdistämättä käyttäjädatoja. Laitteissa hajallaan
sijaitsevista tiedoista voidaan luoda ennustavia koneoppimisen malleja palvelujen tarjoamiseksi
siten, että yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

Miten yritys voi varmistaa, että vain oikeat ihmiset pääsevät tietoon käsiksi turvallisella tavalla?
Vielä äsken vastaus oli VPN, mutta nyt tilalle nousee Zero Trust -verkkoarkkitehtuuri eli ZTNA.
ZTNA:n avulla voidaan minimoida hyökkäyspinta-alaa ja varmistaa, että työntekijällä on oikeudet
juuri tiettyyn ohjelmistoon tai dokumenttiin. Toisaalta näyttää siltä, että mitä keskitetympiä
tietojärjestelmiä on, sitä paremmin ne ovat suojatut hyökkäyksiltä. Pilvipalveluja dxxiiitarjoavat
muutamat isot yritykset dxxiv voivat tarjota myös integroituja laskentapalveluja yrityksille.

3.1.4.6. Omadata

Käyttäjä voisi hallita dataansa niin, että sen yhdistäminen muiden käyttäjien tietoihin olisi sallittua
vain hänen itsensä valitsemissa yhteyksissä. Käyttäjien hallinta omaan dataansa kehittyy myös niin
sanotun omadata-ajattelun (my data) yleistyessä. Tänä päivänä Netflixin kaltaiset palvelut
käytännössä omistavat käytön historiatietoni.

Omadata-ajattelussa hallitsen itse dataani ja voin ottaa sen mukaani, jos vaihdan kilpailevan
palvelun asiakkaaksi. Omadata-tiedot voivat olla kauppatavaraa. Toisaalta ne antavat myyjälle
mahdollisuuden tarjota jotakin tarpeisiin sopivaa. Datan siirrettävyys tuottaa asiakkaalle lisäarvoa,
kun uuden palvelun ei tarvitse lähteä rakentamaan käyttöhistoriaan perustuvia suosituksia
nollasta, vaan se olisi uuden käyttäjän mukanaan tuoman datan ansiosta heti ajan tasalla.

Pidemmän aikaa tuloaan tehneet puhekäyttöliittymien ja chatbotien toivoisi kypsyvän niin, että
niitä käyttäisi mielellään.

3.1.4.7. Suomen mahdollisuuksia

Suomi on ollut mikroelektroniikan edelläkävijä jo 1970-luvulta asti. Suomessa on tehty
uraauurtavaa kehitystä uusien mikrosähkömekaanisten järjestelmien (MEMS), fotoniikka- ja
kvanttikomponenttien sekä muiden erikoiskomponenttien saralla. Nokian
matkapuhelinliiketoiminnan perintönä Suomeen syntyi korkeatasoista mikro- ja nanoelektroniikan
tutkimusta ja osaamista. Suomi on yhä kärjessä esimerkiksi avaruusteknologiassa, fotoniikassa,
kvanttiteknologiassa sekä radio- ja millimetriaaltojen MEMS ja nanomateriaalien, kuten
atomikerrostusteknologian, aloilla.

3.1.5. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä uhkista

Samalla, kun tehostuvat tekniset välineet mahdollistavat paljon hyviä asioita, ne tehostavat myös
paljon epätoivottavia sovelluksia. Miten suhtautua pimeisiin verkkoihin, jotka mahdollistavat
huumekaupan ja muun rikollisen toiminnan, vaikka joissain yhteiskunnissa ne palvelevat myös
vapaata tiedonvälitystä?

Yhteiskunnallinen muutos voi johtaa työvoiman pulaan toisilla aloilla ja työttömyyteen toisilla
aloilla. Laitteiden valmistus vaatii yhä enemmän energiaa ja raaka-ainevaroja. Erittäin integroidun
kansainvälisen tuotanto- ja kauppajärjestelmän solmukohdat ovat osoittautuneet haavoittuviksi.
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3.1.5.1. Ihmisten toiminnan seuranta ja kontrolli dxxv

Kun systeemin optimointi vaatii tietoa, sitä kertyy suurille toimijoille, valtioille, suuryrityksille dxxvi.
Dataa meistä kerryttävät ostotiedot, puhelutiedot, viestinnän tiedot, paikkatiedot, opintotiedot,
sosiaalisen median tiedot. Mitä vaaroja sisältyy datan keräämiseen, tallentamiseen ja
keskittämiseen suuryrityksille ja valtioille dxxvii?  Valvontaa lisää muistikapasiteetin kasvu.

Olemme jo nähneet dokumentteja ihmisten pitkälle menevästä teknisestä kontrollista Kiinassa. Se
on periaatteessa mahdollista myös länsimaissa. Marseillesissa on alettu vastustaa kaupungin 1600
valvontakameraa dxxviii. Kannamme mukanamme seurannan mahdollistavia laitteita kuten
älykelloja ja kännyköitä, esimerkkinä Ihmisten seuranta Etelä-Afrikassa dxxix. Pienet vakoilukamerat
voivat tunkeutua yksityisyyteemme dxxx, dxxxi. Kännykän paikka- ja muut tiedot ehkä sitäkin
tehokkaammin dxxxii.

Dataamme voivat palveluja tarjoavien yritysten ja valtion dxxxiii lisäksi tietämättämme hyödyntää
myös yksityiset toimijat rikollisessa mielessä.  Vastakeinojakin kehitetään: voidaan esimerkiksi
rajoittaa mikrofonivakoilua dxxxiv, dxxxv. Kun ympäristö on täynnä mikrofoneja, tekoäly voi estää niitä
kuuntelemasta dxxxvi.

Valvontaa paettaessa on kehitetty menetelmiä, salaisia verkkoja, kuten Tor-verkko. Sen ovat
ottaneet käyttöön myös rikolliset. Verkossa tehtävän Global Drug Survey -kyselyn mukaan Suomi
on verkossa käytävän huumekaupan kärkimaa dxxxvii. Kun sitä on Suomessa rajoitettu,
huumekauppaa käydään nykyisin pikaviestisovellutuksissa.

3.1.5.2. Ihmisten lisääntyvä manipulointi

Globaalit tietotekniset alustat mahdollistavat yksilöiden ja organisaatioiden häiritsemisen tai
ohjailun viestinnän keinoin. Sosiaalinen media ja pimeä verkko ovat kasvavia vaikuttamisen
kanavia. Misinformaation jakamiseen somessa voidaan puuttua muutaman keinon yhdistelmällä,
matkien virusten leviämisen ehkäisyä dxxxviii. Palaamme tähän luvussa 6.

3.1.5.3. Työvoimapula

Taistelu osaajista on ollut jo pidempään käynnissä ja teknologia-alalla on krooninen työvoimapula.
Ajankohtaista on kehittää oman väen osaamista ja löytää uutta huippuporukkaa. World Economic
Forumin tutkimuksen mukaan pandemia-ajan ansiosta jopa 41 % maailman työvoimasta
suunnittelee työpaikan vaihtamista. Yritysten tulisikin löytää vastaus kysymykseen: miten
pidämme kiinni työntekijöistämme dxxxix?

3.1.5.4. Komponenttikriisi

Kansainvälinen sirupula paljasti suurten teknologiajärjestelmien haavoittuvaiset solmukohdat.
Sirupula voi kestää vielä pari vuotta dxl,dxli, mutta piisirujen valmistuksen pullonkauloista
todennäköisesti selvitään dxlii. Evergreen-konttialuksen tapaus osoitti yhdentyneen tuotannon
ongelman: kriittisiä osia on oltava riittävän hajautetusti tuotannossa.dxliii, dxliv. Nyt etsitään uusia
tapoja kierrättää raakamateriaaleja ja luoda komponentteja lähellä. Puhelinten kierrätys on yksi
hyvä tapa saada resurssit uuteen käyttöön ja samalla suojella ilmastoa.
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3.1.5.5. Energian tarve kasvaa

Datakeskukset vaativat paljon energiaa dxlv. Siksi niitä rakennetaan kylmän ilmaston Suomeen dxlvi.

3.1.5.6. Miten dataa säilytetään?

Bittimätää syntyy datan pitkäaikaissäilytyksessä, kun tieto korruptoituu siirron yhteydessä tai kun
se altistuu kosmiselle taustasäteilylle. Digitaalisen datan pitkäaikaissäilytys vaatii ylläpitoa. Suurin
haaste digitaalisen tiedon säilyvyydelle on yhä nopeammin muuttuva tekniikka, sillä monet
sovellukset ja järjestelmät alkavat vanhentua jo muutaman vuoden jälkeen. Tavoite pitäisi olla
tiedon säilyttäminen muuttumattomana ja käyttökelpoisena jopa satojen vuosien ajan dxlvii.

3.1.5.7. Vakoilu

Vakoilun tarve kasvaa valtioiden ja yritysten välillä. Tietokonesirut ja mikroprosessorit ovat niin
monimutkaisia, että niiden valmistaja voi kätkeä niihin vakoiluohjelmia ja takaportteja, joiden
kautta voi murtautua tietoihin. Mahdolliset vakoilusirut mikropiireissä tai grafiikkaprosessoreissa
voidaan ehkä paljastaa dxlviii, ja niitä varotaan jatkuvasti dxlix, dl. Sirujen sisään voi katsoa röntgenillä
ja tarkastella miten ne ovat rakentuneet dli, tai ne voidaan suojata sähkömagneettisella
turvaskannauksella dlii. Fyysiset muutokset elektronisissa laitteissa voidaan havaita radioaalloilla
dliii.

3.1.5.8. Kyberturvallisuus

Kuinka haavoittuvia järjestelmät ovat hakkeroinnille dliv, dlv, dlvi, dlvii, dlviii, dlix, dlx, dlxi, dlxii?
Haavoittuvuus kasvaa, kun elintärkeitä infrastruktuureja (vesi sähkö, hallinto) hallitaan
digitaalisesti. Palvelunestohyökkäysten uusi maailmanennätys on 26 000 000 iskua sekunnissa dlxiii.
Tekoäly helpottaa kriittisen infrastruktuurin hakkerointia dlxiv, dlxv,dlxvi, mutta myös
puolustautumista dlxvii, dlxviii, dlxix, dlxx. American Express käyttää synteettistä dataa löytääkseen
petoksia.

Vielä suurempia ongelmia odotetaan kvanttitietokoneiden käytöstä dlxxi, dlxxii, mutta niitäkin
vastaan kehitetään menetelmiä dlxxiii. Entä jos pankkitilien, kryptovaluuttojen ja muiden julkisen
avaimen salausmenettelyiden murtaminen tulee mahdolliseksi? RSA, eli 1977 kehitetty yksi
yleisimmistä salausmenetelmistä voi antautua kvanttitietokoneen nopeuden edessä. Jotkut
pelkäävät, että kvanttitietokoneiden laskentakyky murtaa lopulta kaikki salausmenetelmät dlxxiv, ja
että nyt varastetaan dataa, joka voidaan hakkeroida myöhemmin dlxxv, dlxxvi, dlxxvii. Luottamus
suojautumiseen kuitenkin nousee dlxxviii.

COVID-19 pandemian aikana kyber-rikollisuus kasvoi 600% ja vahingot ylittävät viisi biljoonaa
euroa vuosittain dlxxix. Jopa Applen turvajärjestelmä on hakkeroitu dlxxx. Hakkerointia käytetään
sodassa, mutta Anonymous-ryhmä käyttää sitä myös hyvinä katsomiensa tarkoitusperien
ajamiseksi dlxxxi.

Hakkerointiohjelmia on myynnissä dlxxxii,dlxxxiii, dlxxxiv, mutta niin on myös turvallisuutta tarkistavia
ohjelmia dlxxxv. Hakkeroinnin vastaiset työkalut kehittyvät kilpajuoksussa hakkerien työkalujen
kanssa dlxxxvi, dlxxxvii, dlxxxviii, dlxxxix. Kyberuhkat kasvavat dxc, dxci, dxcii, dxciii, dxciv, dxcv, mutta samalla
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kehitetään keinoja torjua niitä dxcvi, dxcvii, dxcviii. Tietokoneen ohjelmiston bugeja voidaan tarkistuttaa
paremmilla ohjelmilla dxcix.

Kyberhyökkäykset ovat yli 90-prosenttisesti ammattirikollisten tekemiä dc. He tulevat koko ajan
entistä taitavammiksi ja saavat käyttöönsä uutta tekniikkaa. Hyökkäykset ovat siirtyneet
kohdistumaan pankkien sijaan teollisuusyrityksiin ja toimitusketjuihin. Vuonna 2021 eniten
julkisuutta sai texasilaiseen polttoaineen jakeluyhtiö Colonial Pipelineen kohdistunut
kiristyshaittaohjelmahyökkäys. Yhtiö taipui maksamaan rikollisille noin viisi miljoonaa dollaria dci.

Kun tekoäly ja laskentanopeus tehostuvat, kyberhyökkäykset tulevat voimistumaan dcii. Valtiolliset
toimijat tulevat voimistamaan kybersotaa dciii, dciv. Käynnissä olevassa sodassa Ukraina johtaa
informaatiosotapeliä, eli kybermaailma on osaamisvaltaista. Suomikaan ei ole vähäinen kyvyiltään.
Ukrainalaisilla on kasvontunnistussoftaa ilmeisesti pakolaisten tunnistukseen. Sotilas tai
viranomainen käyttää sitä apunaan, mutta on kovin inhimillistä jättää softan ratkaistavaksi kuka
saa mennä portista ja kuka ei. Maalaisjärki jää kiireessä pois ja tosiasiallinen päätöksenteko
jätetään koneelle vaikka sen piti olla vain apuväline.

Tietoturva pitäisi ymmärtää entistä kokonaisvaltaisemmin. Voidaan erottaa toisistaan
kybertekninen ja kyber-”mielipiteisiin vaikuttaminen”, johon palaamme luvussa 6.

Hybridisodan ja terrorismin riskit kasvavat kyberhyökkäysten helpottuessa. Jopa leikkikalut
voidaan valjastaa aseiksi levittämään vääristeltyä tietoa, haitallisia kemikaaleja, tauteja
ja räjähteitä. Tuhoja voidaan aiheuttaa rajojen takaa lähes ilman kiinnijäämisen riskiä. Kiristykset ja
rahojen kerääminen ovat mahdollisia globaalisti. Israelilaisen Pegasus-vakoiluohjelman
mahdollisesta rahoituksesta EU-yhteistyön turvin on herännyt epäilyksiä dcv. Kyberturvallisuuden
kysymykset nousivat uudelle tasolle Venäjän hyökättyä Ukrainaan dcvi.

3.1.5.9. Tekniikan käyttö sodassa ja terrorismissa

Ukrainan sodan aikana on raportoitu laajamittaisesta hakkeroinnista sodankäynnin välineenä dcvii,
dcviii. Pyrkimys on lamauttaa vastapuolen elektroniikka dcix.

3.1.5.10. Jättiyhtiöiden monopolivalta

Voiko jättiyhtiöiden monopolien valtaa hajauttaa? Kokoa-se-itse-laptopit dcx, avoimet tietokannat
ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot dcxi voisivat olla tässä eduksi dcxii.
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3.2. Metaversumi dcxiii,dcxiv, dcxv, dcxvi

Jo kymmeniä vuosia on kehitelty ajatusta virtuaalisesta kolmiulotteisesta tilasta, jossa ihmiset
voivat olla tekemisissä toistensa kanssa, työskennellä, ostaa, tehdä yhteistyötä tai pelata. Tällaista
tietokoneen luomaa virtuaalimaailmaa kuvaamaan tieteiskirjailija Neal Stephenson dcxvii kehitti
käsitteen “metaversumi” 1992 kirjassaan Snow Crash. Metaversumi ymmärretään yleensä erittäin
mukaansatempaavaksi jaetuksi kolmiulotteiseksi virtuaalimaailmaksi, johon ihmiset kokoontuvat
pelaamaan, seurustelemaan ja työskentelemään dcxviii. Se on enemmänkin verkosto kuin päämäärä
dcxix Internetin kanssa ristiin toimiva globaali alusta.

Facebook muutti vuoden 2021 lopulla nimensä Metaksi ja julisti metaversumin olevan Internetin
tulevaisuus dcxx,dcxxi ,dcxxii ,dcxxiii. Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg haluaa investoida siihen
dcxxiv, dcxxv, ja odottaa miljardia käyttäjää vuonna 2030 dcxxvi. Uusi suunta ei kaikkia miellytä dcxxvii,
dcxxviii, dcxxix. Mielipiteitä metaversumista on moneen lähtöön, mutta sen joka tapauksessa
odotetaan valtaavan markkinoita dcxxx. Metaversumi tarjoaa bisnesmahdollisuuksia aina
virtuaalisesta (VR) ja muokatusta todellisuudesta (AR) hajautettuihin maksujärjestelmiin ja
kiinteistökauppaan dcxxxi. Edes Meta ei aio kehittää omaa metaversumiaan dcxxxii, dcxxxiii, vaan
suuntaa muiden kanssa yhteen toimiviin palveluihin, jotka ovat osa kaikille yhteistä Metaversumia
dcxxxiv. Kiinalaisessa analyysissa Metaversumia ei pidetä kovinkaan avoimena vaan ennemminkin
pirstoutumista aiheuttavana dcxxxv.

Metaversumi dcxxxvi yhdistää fyysisen ja lisätyn todellisuuden virtuaalitodellisuuteen. Se on
sosiaalinen 3D-internet, jossa voi virtuaalisesti liikkua, luoda, pelata ja käydä kauppaa. 2000-luvulla
metaversumin edelläkävijöitä olivat Linden Lab’in Second Life ja suomalaisen Sulakkeen Habbo
Hotelli. Molemmat toimivat yhä, mutta nyt asialla ovat isot teknologiayhtiöt kuten Meta dcxxxvii,
NVIDIA, Epic Games ja Unity Technologies dcxxxviii.

Vuonna 2026 Gartnerin mukaan joka neljäs meistä voi käyttää vähintään tunnin päivässä
metaversumissa ostoksilla, opiskelemassa, työskentelemässä ja rakentamassa virtuaalikoteja. Citi
bank ennustaa, että 2030 Metaversumissa on viisi miljardia käyttäjää ja 13 biljoonan dollarin
talous. Raha metaversumissa voi olla erilaista kuin nykyään reaalimaailmassa dcxxxix. Kryptovaluutat
ja vaihdettavat pelimerkit nimittäin helpottaisivat maksamista metaversumissa. Virtuaali-
identiteettisi ja virtuaaliomistuksiesi pitäisi liikkua saumattomasti eri metaversumi-maailmojen
välillä.

Monen pelaajan online-pelit Fortnite, Microsoftin Minecraft ja Roblox ovat tehneet ryhmäpelit
suosituiksi ja luoneet alustoja, jotka voivat olla tulevaisuuden metaversumin rakennuskiviä.
Jotkut kehittäjät pitävät Robloxia vahvimpana mahdollisena alustana. Minecraft puolestaan toimii
Hadeanin pilviohjelmistoilla, joilla voidaan virtuaalimaailma laajentaa tuhansiin käyttäjiin. Hadean
ja Improbable voivat palvella samalla serverillä 10,000 samanaikaista pelaajaa. Monet
metaversumiyritykset ovat rakentamassa konsertteja ja urheilutapahtumia 50.000 ihmiselle
samanaikaisesti. Metaversumi olisi tällöin yhdistelmä virtuaalitodellisuutta Internetissä ja
miljoonien ihmisten online-roolipelaamista. Toisaalta ongelmatkin löytävät tiensä metaversumiin
dcxl ja sen kaupalliset tuotteet eivät välttämättä kiinnosta dcxli. Metaversumi ei välttämättä
kiinnosta käyttäjiä dcxlii, dcxliii.
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Kuten aina alkuvaiheessa on vaikea saada metaversumia käyntiin dcxliv, dcxlv, dcxlvi, dcxlvii, dcxlviii, dcxlix, dcl,
dcli. Kolmiulotteiseen virtuaalimaailmaan siirtyminen on ollut hidasta, ja epäilijöitä hankkeen
onnistumisesta riittää dclii . Kriitikoiden mukaan virtuaalitodellisuus on edelleen hyvin
keskeneräinen, graafinen ilme ja käyttäjäkokemus heikkoja dcliii. Adoben Substance 3D-ohjelma
tulee ilmaiseksi oppilaille ja opettajille, jotta he voivat siirtyä metaversumiin dcliv. Yksi metaversumi
on Earth2 dclv, dclvi, dclvii, dclviii, dclix. Ensimmäinen kauppa on avattu metaversumissa dclx, dclxi ja Miamin
muotiviikko meni metaversumiin, samoin Fidelity , dclxii,dclxiii. Moni yritys pyrkii metaversumiin dclxiv,
ja sinne on rakennettu kaupunki dclxv.

Myös julkinen sektori siirtynee vähitellen metaversumiin. Risto Linturi esittelee videolla hauskasti
metaversumin mahdollisuuksia kunnille dclxvi. Dubai investoi vahvasti metaversumiin dclxvii. EU:n
metaversumiprojekti tekee unionista VR- ja AR-digitaalisen dclxviii maailman, jossa käytetään uutta
EUME-kryptovaluuttaa. Tuossa maailmassa voi luomasi virtuaali-identiteetti (3d-avatar) dclxix, dclxx,
dclxxi, dclxxii, vierailla kaduilla, kaupoissa, museoissa, urheilukentillä ja järvillä. EU:n metaversumi on
Facebookin metaversumin jäsen dclxxiii. Mutta miten metaversumista luodaan lapsiystävällinen
dclxxiv?

Metaverse Standards Forumin jäsenen ESRIn (globaali paikkatietokantojen markkinajohtaja)
kautta saa melko tarkan satelliittikuvan (autot ja ihmiset erottuvat) koko maapallosta. Mukana on
myös reittisuunnitteluun tarvittava kyvykkyys, paikannimet katunimistöineen yms., monella eri
kielellä dclxxv.

Metaversumi on sidoksissa Internetin seuraavaan kehitystasoon Web3.0 dclxxvi, joka rakentuu
lohkoketjuihin ja ainakin teoreettisesti demokratisoi pääsyn Internetiin ja vähentää isojen
teknologiayhtiöiden otetta dclxxvii. "Web3" on yleisnimitys tulevaisuuden internet-alustalle, joka
lohkoketjujen avulla mahdollistaa rahoituksen, maksut, laskutuksen ja liiketoimintaprosessit (DAO,
Decentralized Autonomous Organization). Metaversumi, peliala ja laajennetun todellisuuden
(extended reality , XR) -sovellukset tarvitsevat Web3.0:a palveluista maksamiseen. Web3.0
nojautuu tällä hetkellä Ethereum-, Cardano- ja muihin vastaaviin teknologioihin.

Pelit ovat lähtöalusta, mutta Web3.0 tarjoaa paljon enemmän. Musiikkielämyksiä, konsertteja,
muotinäytöksiä, yhteistyötä 3D-muotoilussa, tapaamisia, koulutusta ja terveydenhuoltoa.
Jokaisella yrityksellä on nykyisin jo 2D-nettisivusto, metaversumissa kaikilla tulee olemaan 3D-
sivusto.

Metaversumi luo jatkuvan kolmiulotteisen Internet-maailman, jossa liikkumiseen käytämme VR-
laseja dclxxviii. Meta on julkistamassa uusia älylaseja metaversumia varten dclxxix, dclxxx, dclxxxi, dclxxxii,
dclxxxiii. Jotkut yritykset kehittävät VR-laseja esimerkiksi tapaamisiin ja koulutuksiin, jotkin yritykset
kehittävät käsiliikkeiden tunnistusta ja tapoja tarttua virtuaaliesineisiin. Aluksi kuitenkin
käytettäneen kännyköitä ja kannettavia, kun kokeillaan lisättyä todellisuutta.

Metaversumissa voi olla ongelmia tekijänoikeuksista, henkilökohtaisen datan suojelusta, sisällön
lisensoinneista ja kryptovaluuttojen riskeistä. Saattaa olla, että metaversumista tulee liian
pirstaleinen ja maailmojen välillä ei ole saumatonta yhteyttä. Tulevatko metaversumin hallitsijoiksi
jättiyhtiöt Facebook ja Microsoft dclxxxiv vai voiko se olla avoin ja  hajautettu? Olennaiset
kysymykset ovat toistaiseksi vastaamatta.
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Metaversumilla voi olla suuri merkitys yrityksille dclxxxv. Esimerkiksi tehtaasta voidaan tehdä
virtuaalinen malli, jossa teknikot voivat tehdä yhteistyötä. BMW on rakentanut digitaaliset
kaksoset 31 tehtaastaan, ja niissä valokuvan tarkasti realistiset 3D-ympäristöt. Niitä käytetään eri
tehtäviin, kuten robottien opettamiseen liikkumaan tehdasympäristössä, henkilöstön
opettamiseen ja suunnitteluun. Tekniikka kietoutuu todelliseen fyysiseen ympäristöön. Silloin
keskenään yhdistyvät 5G, muunneltu todellisuus ja IoT:ssa esineiden keskinäiset yhteydet
verkossa.

3.2.1. Satelliitit

Satelliittitekniikkaan perustuu paljon asioista maan päällä, kuten paikannus ja suuri osa
tiedonvälityksestä, kuten satelliitti-internet. Satelliittipaikannus muutaman senttimetrin
tarkkuudella mahdollistaa huimasti sovellutuksia dclxxxvi, dclxxxvii.

Avaruusteknologian halventuminen mahdollistaa täysin uusia sovelluksia ja palveluita. Kyseessä on
New Space -ilmiö, ja uusi avaruusliiketoiminta. Suomi on asettanut tavoitteen tulla maailman
parhaimmaksi avaruusliiketoiminnan ympäristöksi vuoteen 2025 mennessä. Yritykset kilpailevat
teknologisesta kehityksestä, mutta myös siitä, mikä ilmastoystävällisimmällä tavalla vie satelliitit
(tai turistit dclxxxviii) avaruuteen dclxxxix, dcxc.

Kuten kaikissa tekniikoissa, satelliitteja voidaan käyttää hyvään dcxci ja pahaan, sotilaalliseen
käyttöön, esimerkiksi vakoiluun dcxcii, tai ympäristötuhojen torjumiseen, kuten luontotuhojen
seurantaan dcxciii, dcxciv, tai lentokoneiden tarkempaan navigointiin dcxcv.

Suomalaisen ICEYEn tuottamat pienet alle sadan kilogramman satelliitit antavat kyvyn nähdä
maapallon tapahtumat lähes reaaliajassa. Ne välittävät tutkakuvaa joka hetki maapallon jokaiseen
kolkasta riippumatta sääolosuhteista ja aivan uudella tarkkuudella. Niiden avulla voidaan seurata
kaikenlaisia tapahtumia: esimerkiksi kartoittaa luonnonkatastrofeja, kuivuutta, metsäpaloja,
myrsky- ja tulva-alueita. Vastaavasti voidaan seurata vesi- ja maaliikennettä, mitä missäkin
tapahtuu. Hirmumyrskyjen, tulvien ja maastopalojen aikakaudella on entistä tärkeämpää saada
satelliittitietoa ihmisten pelastamiseksi ja vahinkojen arvioimiseksi ja lisävahinkojen torjumiseksi.

Satelliitit välittävät tutkansa (Synthetic Aperture Radar eli SAR) keräämän datan reaaliaikaisesti ja
tekoälyllä olisi mahdollista tehdä monesta asiasta virtuaalisia kolmiulotteisia malleja, tavallaan
metaversumeja. Yritys on laukaissut jo 14 satelliittia vuodesta 2018 ja hallinnoi nyt maailman
suurinta SAR-satelliittien joukkoa. Se pyrkii kasvattamaan satelliittiensa määrää jatkuvasti. Tällä
hetkellä ICEYE:llä on 21 pientä tutkasatelliittia. 19.8.2022 Helsingin Sanomat uutisoi, että uuden
sopimuksen mukaan Ukrainan asevoimat saavat käyttää sen satelliittikuvia.

Kaupalliset satelliitit avaavat uusia mahdollisuuksia ilmiöiden seurantaan, jolloin satelliittivakoilu ei
ole enää valtioiden yksinoikeus dcxcvi. Starlink-satelliitit auttoivat ukrainalaisia pitämään yhteyttä ja
paikantamaan Venäjän tankkeja ja muuta kalustoa dcxcvii, dcxcviii, dcxcix, dcc. Starlink-satelliitit
mahdollistavat Internet-yhteydet kaikkialla dcci. Satelliittien sotakäyttö on siis yleistä dccii, dcciii, dcciv,
ja toki myös torjunta kehittyy dccv, dccvi.  Ukrainan sodan aikana on pelätty, että satelliitit ovat
haavoittuvia sotilaallisille hyökkäyksille dccvii, dccviii. Torjunta voi olla myös elektronista,
radiotajuuksien ja niiden vastaanoton estoa, koska satelliittien lähettimet eivät ole kovin
tehokkaita tai laser- tai mikroaaltosäteitä.
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Avaruustekniikkaan liittyen satelliittiromua on jo arviolta 129 miljoonaa kiertämässä maapalloa
dccix, dccx, dccxi, dccxii. Sitä on vaikea saada pois dccxiii. Suomessa kehitetty plasmajarru voisi ratkaista
ongelmaa, jos se saataisiin pakolliseksi kaikkiin uusiin satelliitteihin dccxiv.

3.3. 6G

1G- ja 2G-verkot tarjosivat lähinnä ääniviestipalveluja miljoonille ihmisille. 3G- ja 4G-aikana
pyrittiin saamaan Internet ja videot kännyköihin mobiililaajakaistan avulla. Olemme tätä
kirjoitettaessa keväällä 2022 yhä keskellä prosessia, jossa siirrytään langattomasta  4G-verkosta
5G-verkkoon dccxv,dccxvi. 5G ei ole pelkästään 4G:stä parannettu mobiililaajakaista, vaan se yhdistää
esineitä, laitteita, prosesseja ja palveluja. DNA:n 5G-verkon alue kattaa laskennallisesti nyt noin
kaksi kolmasosaa suomalaisista (66 %). Heinäkuussa 2021 USA:ssa 80% väestöstä oli 5G-kattavuus
joko töissä tai kotona.

Jo 5G muuttaa paljon dccxvii. 5G:n kaistaleveys voidaan kenties kaksinkertaistaa dccxviii. Erityisesti
teollisuusyritykset ottavat 5G:n nopeasti tuotantokäyttöön. 5G:n nopeus ja luotettavuus
mahdollistavat IoT:n, tekoälysovellukset,  ja sensoritekniikan ja siten vauhdittavat
terveydenhuollon, energia-alan ja liikenteen digitalisaatiota. 5G-verkon säteilyongelma on sekin
selvitetty dccxix.

5G:n mahdollistama videoyhteys mahdollistaa yrityksille etätutkinnan, tuotteen monitoroinnin ja
ongelmien ennakoinnin. Pilveen yhdistetyt robotit voivat yhdistää tuotannon ja logistiikan.

Kehitys kehittyy. Nyt kehitetään 6G-verkkoa entistä nopeampaan datan siirtoon. Suomalainen 6G-
lippulaivahanke aloitti Oulun yliopistossa maailman ensimmäisenä vuonna 2018 dccxx, jolloin se
pystyi muovaamaan tutkimusagendaa. Suomen jälkeen Korea aloitti toisena maailmassa 6G-
kehitystyön ja nyt on kehittynyt laaja kansainvälinen yhteistyö, mm. EU:n lippulaivahanke.

Miksi 6G kun nyt ollaan vasta varhaisissa vaiheissa 5G-hankkeessa? Syynä on se, että vie noin 10
vuotta kehittää teknisiä ratkaisuja ja algoritmeja tasolle, jossa ne voidaan standardisoida dccxxi. Ja
vaikka tulee uusi G joka 10. vuosi, markkinoiden muuttuminen kestää 20 vuotta.

Valtava informaation määrä vaatii enemmän kuin mitä 5G pystyy tarjoamaan. 6G mahdollistaa
lähes reaaliaikaiset kaikkialle ulottuvat yhteydet, jotka mahdollistavat ihmisen reaalitodellisuuden
ja virtuaalitodellisuuden limittymisen. 6G sulauttaa fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman
siten, että mahdollistetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttaminen. Silloin
meillä olisi digitaalinen kaksoisolento, joka voi virtuaalimaailmasta käsin kontrolloida fyysistä
maailmaa. Se tuottaa kuudennen aistin siinä mielessä, että ihminen ymmärtää mitä ympärillä
tapahtuu näiden digitaalisten keinojen avulla.

6G tuo älyä verkkoon, jotta verkon palvelut voidaan optimoida. Siirtymä 5G-6G on jatkumo, joka
muuttaa markkinoita ja yhteiskuntaa niin, että IoT tai kaiken Internet valtaa alaa seuraavien 20
vuoden aikana.

Tällöin langaton viestintä pitää viedä äärirajoille ja tekoälyä on pakko käyttää verkossa ja
sovelluksissa. Tarvitaan radikaaleja innovaatioita tulevaisuuden langattomille



51

yritysekosysteemeille. Suomalaisen 6G-lippulaivahankkeen visio on, että vuonna 2030 yhteiskunta
toimii digitaalisen datan varassa, ja se on kestävä, minkä mahdollistaa lähes reaaliaikainen
langaton yhteys. Hanke on jaettu neljään tutkimusalueeseen.

1. Langattomat yhteydet, teknologia ja algoritmit siihen, miten välittää bittien informaatio
käyttäjän laitteesta keskuslaitteeseen. Pyrkimys on 1 Tb/s nopeus, äärimmäisen nopeat
reaktioajat eli alle 100 mikrosekunnin viiveet ilmassa. Tällöin voidaan tehdä lähes
reaaliaikaisesti säädettäviä laitteita. Myös liikenteessä tarvitaan tällaista lähes
reaaliaikaisuutta.

2. Laite ja mikropiiriteknologiat. Liikenteessä tarvittava datan siirtonopeus 1 Tb/s vaatii
valtavaa kaistaleveyttä. Näitä ei ole enää vapaina alemmilla aaltopituuksilla, joten pitää
mennä yli 100 GHz taajuuksille dccxxii, dccxxiii. Nykyiset yleiset puolijohdemateriaalit eivät
kykene tuottamaan näin nopean viestinnän vaatimaa tehoa, joten pitää löytää uusia
puolijohdemateriaaleja ja mikropiiritkin pitää suunnitella uudelleen dccxxiv, dccxxv, dccxxvi.

3. Hajautettu älykäs langaton laskenta. Olemme tottuneet pilvilaskentakeskuksiin, jossa
laskenta tapahtuu keskitetysti erilaisin sovelluksin. Laskentapyyntö menee näihin
Googlen, Microsoftin tai Amazonin datakeskuksiin ja vastaus tulee meille pienen
viiveen jälkeen. Ongelma on, että nämä keskukset sijaitsevat usein kaukana
käyttöpaikasta. Vaikka radioaallot kulkevat lähes valon nopeutta, silti datansiirto,
laskenta ja takaisinlähetys vievät enemmän kuin vaaditun 0,5-1 millisekuntia. Jos
datakeskus on Helsingissä jo pelkkä informaation välittäminen Oulusta Helsinkiin ja
takaisin vie 5-6 ms, mikä on liian hidasta. Toisin sanoen nopeuden lisäämiseksi pitää
laskenta tuoda lähelle eli tarvitaan reunalaskentaserverit ja niihin älykkäät algoritmit,
jotka pystyvät suoriutumaan nopeasti esimerkiksi koneoppimisen vaatimista palveluista
ja tekoälysovellusten pitää optimoida verkkoa tai sovelluksia.

4. Palvelut ja sovellukset. Miten käytämme dataa tulevaisuudessa? Nykyisin on kännykkä
tai läppäri, jolla ollaan yhteydessä Internetiin. Niitä täydennetään uudenlaisilla laitteilla,
esimerkiksi silmälaseilla, joissa on AR- ja VR-kyvyt, tai hologramminäytöillä.
Kaksisuuntainen hologrammi on jo onnistunut dccxxvii. Tulee siis monia uusia tapoja
ihmisten sujuvasti liittyä dataan. Toinen asia on miten vertikaalisesti laiteiden välillä
käytämme langatonta kommunikaatiota esimerkiksi energiaverkkojen optimointiin.
Minkälaisia sovelluksia löytyy terveydenhoidossa, teollisuudessa, energiassa ja
liikenteessä tekoälyn avulla?

Nykyisin Oulussa toimii operaattoritason 5G-koeverkko, jolla kyetään testaamaan palveluja,
sovelluksia, testivälineitä, laskentaa. Se halutaan muuttaa 6G-koeverkoksi ja näin pysyä johtajina
maailman laajuisessa kehitystyössä. Laitteet ja tekniset systeemit alkavat olla niin monimutkaisia,
etteivät simuloinnit tavoita niiden toimintaa käytännössä. Siksi vuodeksi 2025 tavoitellaan 6G-
koeverkkoa siihen kytkettyine todellisine 6G-laitteineen ja standardisointi voitaisiin aloittaa 2026
ja kaupallisille markkinoille ennakoidaan päästäisiin noin 2030.

Sitten voidaan etsiä älykkäitä tapoja laitteiden ja robottien keskinäiseen saumattomaan
kommunikaatioon, joka palvelee tuottavuutta, kestävyyttä ja bisnestä. SDG-tavoitteet on otettu
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mukaan EU:n 6G-lippulaivaohjelmaan. Tarvitaan globaalia yhteisymmärrystä siinä miten 6G-
järjestelmä rakennetaan.

Oulu piti 6G-konferenssin 2019 ja 2021-24 konferenssit pidetään yhdessä EUCNC:n kanssa. Oulu
on tuottanut 12 valkoista paperia monesta 6G-aiheesta.

Vaikka 5G on yhä tiedonvälityspalvelu, se alkaa jo kommunikoida tekoälysovellusten kanssa. Kun
mennään korkeampiin taajuuksiin 6G:ssa aletaan nähdä uusia kykyjä taajuuksien ja uusien
antennien kautta. Samoja kommunikaatiosignaaleja käytetään ympäristön havainnointiin ja
kuvantamiseen ja saadaan erittäin tarkka paikannuskyky millimetrien tarkkuuteen asti. Tämä avaa
tavattomasti soveltamismahdollisuuksia.

1 Tb/s nopeus mahdollistaa holografian ja erittäin tarkan lisätyn todellisuuden 16K/240Hz
virkistystaajuudella ja mahdollistaa 360 asteen digitaalisen ”kaksosen”, jolloin kokemus on lähes
reaalitodellinen. Tuollaisella datan siirtonopeudella mikä tahansa DNA voidaan analysoida lähes
reaaliaikaisesti. Se vaatii valtavaa datan käsittelyn nopeutta. Käyttämissämme laitteissa voi olla
radiosiruja, jotka vapauttavat johdotuksista. 1 Tb/s nopeuden saavuttamiseen voi tosin mennä 20
vuotta. Vuonna 2030 voidaan saavuttaa 100-1000 Gb/s riippuen puolijohdemateriaalien
kehityksestä.

100 mikrosekuntia viiveenä mahdollistaa käsivaraisella tuntumalla etäohjauksen aivan kuin olisit
paikan päällä. Teollisuusprosessien kontrollissa puhutaan 2000 Hz säätöpiireistä, tarkoittaen, että
kun robotti pyytää jotain on 500 mikrosekuntia aikaa: 100 ms viestin lähettämiseen, 250 ms datan
käsittelyyn ja 100 ms viestin lähettämiseen takaisin robotille, ja 50 ms toteuttamaan käsky. Valon
nopeus asettaa luonnollisen rajan. 100 ms on valon nopeudella 30 km. Se ei saa viedä niin kauaa.
Jos puhutaan 100 ms kokonaisajasta, puhutaan alle 3 km etäisyyksistä ja 1 ns on 30 cm. Muita
rajoja elektroniikalle asettaa kvanttifysiikka dccxxviii. 10 nanosekuntia tarkoittaa, että joissain
sovellutuksissa, kuten holografiassa, tarvitaan signaali synkronissa aina juuri oikeaan aikaan.

On saavutettavissa 1-3 mm tarkkuus paikantamisessa, havainnoinnissa ja kuvantamisessa. Se
auttaa lähes reaaliaikaisen digitaalisen kaksosen virtuaalisessa etätoiminnassa. Jos samaa
kommunikaatiosignaalia voi käyttää ympäristösi kartoittamiseen, voit vaikka ohjata kaivinkonetta
etänä sohvalta. Etänä käsittelemäsi materiaalin tunnistaminen mahdollistuu.

Kaikki nämä kommunikaatio-, havainto- ja kuvantamiskyvyt tekoälysovellutusten täydentäminä
lisäävät ihmisten kykyjä ennakoida. Esimerkiksi autojen välinen kommunikaatio kertoo, että
kulman takaa on tulossa auto ja näemme mitä tapahtuu muutaman sekunnin sisällä.

6G:n kehityksessä on mukana noin tuhat yhteistyökumppania ja se yhdistää monia tutkimusaloja
ja tutkimuslaitoksia, yliopistoja, yrityksiä ja julkista sektoria, ja sääntelyviranomaisia.
Jo 5G korvaa perinteisiä kiinteitä yhteyksiä, ja mahdollistaa esimerkiksi privaattiverkkojen
rakentamisen sekä verkon viipaloinnin kriittisiin tarpeisiin. 6G:n vaatimat lyhyet yhteydet
mahdollistavat monta eri verkkoa maanlaajuisten verkko-operaattorien ohella.

Jo ohjelmistojen suunnittelussa ja kehittämisessä 5G-verkossa kyberturvallisuus pitää ottaa
huomioon ja tehdä kattavaa, jatkuvaa turvallisuustestausta. Monen toimijan yhteiset 6G-verkot ja
niissä ohjelmointirajapinnat ja algoritmit, erilaiset ratkaisut verkostoitumiseen aiheuttavat sen,
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että kyberturvallisuuden kysymykset räjähtävät käsiin. Kyberturvallisuuteen on koulutettava
virtuaalisilla simulaatioilla.  Valkoinen paperi ”Security, trust and privacy” paneutuu tähän
ongelmaan. On jopa ajateltu, että jokaisella 6G-verkkoon yhdistettävällä laitteella olisi
hardwaressa ID, joka olisi yhdistetty kaikkiin IP-osoitteisiisi. Jos olisi väärinkäytöksiä, nuo laitteet
suljettaisiin. Toinen iso ongelma on, että langatonta tiedonsiirtoa voidaan salakuunnella myös
6G:n taajuuksilla dccxxix.

3.3.1. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Tiedonvälitys mm. 5G ja 6G-verkkojen sekä Web.3.0 kautta tulee nopeutumaan. Satelliittien avulla
välitettävän tiedon määrä kasvaa. Metaversumi antaa mahdollisuuden rakentaa virtuaalinen
toisinto maapallosta ja kaikesta siinä olevasta. Ihmisten saatavilla olevan tiedon määrä kasvaa
hurjasti. Tämä johtaa luultavasti nettisensuuriin ja vapaan tiedonvälityksen rajoituksiin, varsinkin,
kun tieto voi olla sotilaallisesti merkittävää. Maailma tulee jakautumaan autoritaarisiin ja
demokraattisiin maihin. Luultavasti väritetyn, valheellisen ja ihmisiä manipuloivan viestinnän
määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Palaamme aiheeseen luvussa 6.

3.4. Tekoäly

Tekoälyn vallankumous tai paremminkin datavallankumous syntyi noin 2015 kun ruvettiin
saamaan hyvin suuria määriä dataa. Silloin tajuttiin, ettei pidä keskittyä asioiden ymmärtämiseen
ja sen ymmärtämisen välittämiseen tietokoneelle joinain sääntöinä, vaan keskitytään siihen, että
altistetaan tietokone hyvin suurelle määrälle dataa ja annetaan tietokoneen itse katsoa mitä se
siitä ymmärtää, toki opastettuna ja ohjattuna. Painopiste siirtyi dataan. Aikaisemmin se ei ollut
mahdollista, koska dataa ei ollut, eikä sitä ole helppo tuottaa vieläkään. Monessa
sovellutusalueessa datan puute tai sen heikko laatu estää tekoälyjärjestelmien kehittämisen.

Nyt on tullut ihmisten käyttäytymistä kuvaavaa dataa somen ja sensoriteknologian myötä. Meistä
kerätään paljon dataa, jota ei ole luokiteltu etukäteen. Somen käyttäjä ei ole asiakas vaan yhtiön
tuote: hänen datajälkensä on myynnin kohde, jota firma myy mainostajille tai räätälöityjen
palvelujen tarjoajille. Nuoret myyvät tietoisesti yksityisyyttään valuuttana saadakseen jotain, mikä
on tärkeämpää kuin yksityisyys.

Tarvitaan jotain, jolla tätä järjettömän isoa datamassaa käsitellä.

Tekoäly opetetaan datalla ja opettamiseen liittyy ongelma. Kone oppii kaikki säännönmukaisuudet
mitä datasta on ollut opittavissa, riippumatta siitä halutaanko koneen oppivan sen vai ei. Kun tämä
esikoulutettu järjestelmä, moottori, datamalli  annetaan jonkin sovelluksen käyttöön, tulee musta
laatikko -efekti. Sovelluksen käyttäjä käyttää sitä johonkin rajattuun tarkoitukseen tietämättä mitä
kaikkea musta laatikko on oppinut. Data dccxxx voi olla vääristynyt ja siitä opittu on myös
vääristynyt. Vääristymät tai syrjivät tekijät voivat kasaantua. Esim. USA-pankkien lainahakemuksia
käsittelevä tekoäly alkoi syrjiä mustaihoisia, kun sille oli syötetty, että epäluotettavuus korreloi
vankilassaolon kanssa.
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Tekoäly oppii todellisuudesta, että maailma on syrjivä. Vaikka keskustelupalstoilta yritetään kitkeä
vihapuhetta ja poistaa juutalais-, vähemmistö-, nais- tai uskontoaiheiset vitsit, ”tyhmän
länsimaisen heteromiehen” mielipide on yliedustettuna.

Jos halutaan maksimoida yksilöiden palveluissa käyttämä aika, algoritmit seuraa mihin ihmiset
reagoivat eniten ja tarjoavat sitä. Huonoja ja katastrofaalisia uutisia jaetaan hyviä enemmän.
Ihmisilläkin on vääristäviä painotuksia, perusasetuksia, reagoimme uhkiin enemmän, mikä
heijastuu some-logiikkaan ja sen kupliin. Somen manipulatiivinen potentiaali on hurja. Meistä
pystytään laatimaan profiileita ja personalisoitu sisältö ei ole välttämättä hyväksi meille.

Some-jättien kannalta kannattaa syöttää vastakkaista mielipidettä kuplaan, koska se aiheuttaa
reaktioita. Kuplautuminen vahvistuu kun yhdessä teilaamme erimieliset.

Tekoälytekniikka on kehittynyt nopeasti, mikä avaa tietotekniikalle uusia näköaloja ja muuttaa
mitä tietokoneet ovat ja tekevät dccxxxi, dccxxxii, dccxxxiii. Tekoäly oppii esimerkiksi ratkaisemaan
ongelmia pelaamalla itseään vastaan dccxxxiv, dccxxxv. Se on jo pitkään voittanut ihmisen shakissa, ja
voittaa nykyisin jopa bridgessä dccxxxvi.

On kuitenkin vaikea tuntea tekoälyn järkeilyä, kun se toimii niin laajan aineiston perusteella ja
havaitsee siitä tilastollisin menetelmin sellaisia rakenteita tai lainalaisuuksia, jotka ylittävät
ihmisen havainnointikyvyn dccxxxvii. Hyvin monimutkaisissa oppivissa tekoälyjärjestelmissä sen
selittäminen, miten tekoäly pääsee tuloksiinsa, on vaikeaa, ja tuloksiin ei pidä siksi liikaa luottaa
dccxxxviii. Mustalaatikko-tyyppisen tekoälyn, jonka toimintaa ihminen ei pysty ymmärtämään,
hallitseminen on uusi haaste dccxxxix.

Tietokoneiden ohjelmistot ja algoritmit kehittyvät dccxl,dccxli. Tekoäly voidaan määritellä
ohjelmistoiksi ja algoritmeiksi, joiden toiminta vaikuttaa ihmisestä älykkäältä. Toisin sanoen
tietokonejärjestelmä käyttäytyy tavalla, joka näyttäytyy ihmiselle sellaisena, että, jos ihminen
käyttäytyisi samalla tavalla, se vaatisi ihmiseltä älykkyyttä. Kyse ei siis ole ihmisen kaltaisesta
tietoisesta, tahtovasta ja tuntevasta älykkyydestä. Tekoäly ei ole älykästä inhimillisessä mielessä
dccxlii, dccxliii, dccxliv, dccxlv, dccxlvi, dccxlvii, dccxlviii. Kun tekoäly käsittelee sille syötettyä dataa, se ei tiedä
mitä se käsittelee. Se suorittaa vain laskutoimituksia. Mutta kuinka tietää jos tekoäly tulee
tietoiseksi dccxlix? Sen avaamiseksi, miten tekoäly päätyy johtopäätöksiinsä, on kehitetty
menetelmiä dccl.

Ei ole mahdoton kuvitella, että robotti saadaan jollakin tavalla kehittämään itselleen jonkinlaista
itsetietoisuutta muistuttavaa dccli, ovathan monet eläimetkin itsetietoisia oppiessaan pienestä
pitäen vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tarvitaan ainakin malli maailmasta, mielen
teoria, jatkuva oppiminen ja käsitys viimeisimmästä kontekstista dcclii.

Algoritmit ovat käskysarjoja dccliii, dccliv. On periaatteessa kahdenlaista tekoälyä: sellaista, jolle
käskysarjat ovat ennalta syötetyt ja sellaista, joka ”oppii” sille syötetyn datan perusteella dcclv.
Tekoäly oppii valon nopeudella dcclvi, mutta ei kuin ihminen dcclvii. Me olemme tietoisia omasta
ajattelustamme dcclviii.

Tekoäly muuttaa tietokoneiden käyttöä dcclix. Tekoälyn käsitettä hämärretään, kun tuotteille
halutaan mainosarvoa sillä, että niiden kehittämisessä mukana on ollut jotain niin fiksua kuin
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tekoäly. Tosiasiassa tekoälyä on mukana monessa arkisessa asiassa. Tekoälyä käyttää jossain
muodossa 56% yrityksistä McKinsey kartoituksen mukaan dcclx. Tekoäly ohjaa Netflixin suosituksia,
navigaattorin suosituksia reitinvalinnasta, aina henkilökohtaiseen tarpeisiimme soveltuvaan
finanssineuvontaan. Hakukoneet käyttävät tekoälyä, ja kohta myös Teams dcclxi. Tekoälyä on
kaikkialla ja luotamme siihen yhä normaalimmin dcclxii. Tekoälyn toiminta jää kuitenkin useimmille
tuntemattomaksi. Sen matematiikka on vaikeaa dcclxiii.

Tekoälyn kehitys määrittää nykyistä tekniikan isoa aaltoa ja  on kovan suurvaltakilpailun aihe. Kiina
johtaa jo USA:ta monessa tekoälyn sovelluksessa.dcclxiv. Kiina panostaa tekoälyn ja IoT:n
yhdistämiseen dcclxv. Kiinalainen Baidu johtaa tekoälyyn liittyvissä patenteissa dcclxvi. Pienet maat,
kuten Suomi, yrittävät pysyä kilpailussa mukana. VTT:llä on tekoälystrategiadcclxvii ja Suomen
tekoälykiihdyttämö dcclxviii listaa vuosittain lupaavimmat yritykset dcclxix.

Viimeisten parin kolmen vuoden aikana tekoälyohjelmat ovat saavuttaneet hämmästyttävän
sujuvan kielenkäytön. Ihminen sekoittaa helposti sujuvan kielen käytön sujuvaan ajatteluun dcclxx.
Parhaimmat ja suurimmat tekoälyohjelmat perustuvat 2017 keksittyyn arkkitehtuuriin, jota voisi
suomeksi kutsua muuntajaksi (transformer) dcclxxi. Yhtälöiden joukkona se on perustana sitä
seuranneille ohjelmille. Mutta mitä ”muuntajat” tekevät, kun ne prosessoivat ja tuottavat tekstiä?

Kun perinteiset ohjelmat seuraavat ymmärrettävää prosessia, kuten liittävät yhteyteen sanan
”ruoho”, kun ne kohtaavat sanan ”vihreä”, muuntaja muuttaa sanan ”vihreä” numeroiksi ja sitten
kertoo sen tietyillä arvoilla. Nämä arvot, joita kutsutaan parametreiksi, sisäisiksi yhteyksiksi,
määrittävät seuraavan sanan. Prosessi hienosäädetään opetusprosessilla, jossa malli oppii sen,
miten tuottaa paras ulosanti, mutta jää epäselväksi, mitä malli oppii suuresta aineistosta. Tekoälyä
siis opetetaan antamalla palautetta sen tuotoksista.

Useimmat koneoppimisohjelmat pakkaavat matematiikkansa modulaarisiin osiin, joita kutsutaan
neuroneiksi. Tekoneuronien välisten yhteyksien vahvuus määritellään numerolla, jota kutsutaan
”painoksi”. Kun tekoälyä opetetaan, tekoneuronien välisiä painoja muutetaan siten, että tulos
paranee toivottua kohti.

Painot on järjestetty tasoihin kuten neuronitkin ovat hierarkkisissa kerroksissa. Painojen
ymmärretään yleensä sallivan ohjelman muistaa useita sanojen syötteitä. Muistaessaan jokaiselle
sanalle todennäköisen seuraavan sanan se saa hyvin alkeellisen tiedon kielestä. Painojen avulla voi
yksittäisen tiedon asiayhteys siirtyä toisiin kohtiin. Toisen kerroksen paino voi etsiä sopivaa sanaa
aiemmista asiayhteyksistä. Kun kerroksia on paljon, tämä lähestyy kaavamaisen algoritmin
soveltamisen sijasta abstraktia järkeilyä.

Puhutaan neuroverkoista, mutta verkon neuronit eivät ole samanlaisia kuin aivojen neuronit. Itse
asiassa ne ovat vain laskutoimitusten solmukohtia, jotka usein perustuvat tilastolliseen ja
matriisilaskentaan. Kyseessä ovat siis erittäin yksinkertaiset versiot biologisista neuroneista.

Kun verkon solmukohtia on riittävästi ja ne on ”pinottu” riittävän moniin kerroksiin, neuroverkot
voidaan harjoittaa tunnistamaan kuvioita ja jopa ”yleistämään” tai soveltamaan niitä ärsykkeisiin,
jotka ovat riittävän samankaltaisia sen kanssa mitä ne ovat aiemmin nähneet.  Neuroverkkojen
menestyksen salaisuus on kyky tunnistaa yhteisiä piirteitä, rakenteita ja yleistää tuloksista.
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Neuroverkkoja tavallisesti opetetaan ohjatusti. Niille annetaan suuria määriä aineistoja ja
vähitellen tekoneuroneita yhdistävät painot ”oppivat” tuottamaan halutun tuloksen.

Koneoppimista voi edistää, kun osa neuroverkosta korvataan tekoälyn esiin uuttamilla kaavoilla
dcclxxii. Tekoäly voidaan ohjelmoida ennustamaan algoritmien tuloksia ja tehokkuutta ja
parantamaan niitä dcclxxiii, eli tekoäly voidaan ohjelmoida kehittämään itseään dcclxxiv. Automaattiset
tekniikat tekevät tekoälyn kehittämisen entistä helpommaksi dcclxxv.

Aineiston laatu on tärkeä perusta dcclxxvi sen louhimiselle dcclxxvii ja koneoppimiselle dcclxxviii.
Koneoppimista varten on valittava sisään syötettävän datan piirteet dcclxxix, dcclxxx. Mitä aineistossa
sisään syötetään määrittää ulosantia. Facebookin tekoäly voi levittää misinformaatiota dcclxxxi,
mutta esimerkiksi syrjivä tai rasistinen ulosanti voidaan torjua tekemällä paremmalla aineistolla
paremmin toimiva tekoäly dcclxxxii.

Aineiston puhdistamiseksi käytetään yhä enemmän synteettistä, korjattua dataa dcclxxxiii. Paljon on
kiinni tekoälylle syötettävästä datasta dcclxxxiv, dcclxxxv.  Käytettävyyttä dataan dcclxxxvi voidaan saada
datakatalogilla dcclxxxvii. Synteettiseen datan liittyy lupauksia ja ongelmia dcclxxxviii, dcclxxxix, dccxc, dccxci.
Miten saada puhdasta dataa dccxcii,dccxciii, dccxciv?

3.4.1. Tekoäly voidaan laittaa käsittelemään ja tuottamaan tekstiä

18.5.2021 Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai esitteli LaMDA:n joka voi chattailla käyttäjän
kanssa mistä tahansa aiheesta dccxcv. LaMDA on iso kielimalli (LLM,Large Language Model).
Kuuluisimmat kielimallit ovat olleet OpenAI’n GPT-2 ja GPT-3, jotka tuottavat uskottavaa tekstiä ja
ne voidaan jopa muuttaa viimeistelemään sävellyksiä tai tietokoneohjelmia. Microsoft’illa on omat
kielimallinsa ja Facebook’illa omansa kielten kääntämiseen ja sisällön moderointiin. Pian kaikki
digitaalinen toimintamme – email, haut, kirjoitukset someen – menevät näiden kielimallien läpi.

Huggingface johtaa avoimen monikielisen kielimallin Bloom’in rakentamista dccxcvi, dccxcvii. Myös
Meta avaa 175 miljardin parametrin kielimallinsa Open Pretrained Transformer (OPT-175B) dccxcviii.
OpenAI:n GPT-3 on valtava neuroverkko, jossa on jopa 175 miljardia parametria dccxcix, dccc, dccci,
dcccii. Esimerkkien avulla se pystyy kirjoittamaan luonnollisen kielen kaltaista tekstiä, eli runoja,
romaaneja ja tarvittaessa vaikkapa firman nettisivut. Flowriten oma sovellus antaa käyttäjälle
mahdollisuuden automatisoida sähköposteja lyhyiden pohjatekstien pohjalta dccciii, dccciv,dcccv.

Puheentunnistus on kehittymässä kattamaan 7000 kieltä dcccvi ja Meta jatkaa universaalin
kielenkääntäjän rakentamista dcccvii, dcccviii. Koneellinen simultaanitulkkaus avaa sekä lähi- että
etätyön mahdollisuuden omasta kielitaidosta riippumatta. Puheen tunnistus kehittyy ja se voidaan
muuttaa suoraan kirjoitukseksi dcccix.

OpenAI's GPT-3 tekstiä tuottava algoritmi on kirjoittanut itsestään tieteellisen artikkelin, joka on
vertaisarvioinnissa julkaisua varten dcccx, dcccxi, dcccxii, dcccxiii. OpenAI on laajentanut GPT-3-kielimallia
kahdella mallilla, jotka yhdistävät NLP:n (kieliprosessori,  Natural Language Prosessor) kielen
kuvien tunnistamiseen antaakseen tekoälylleen paremman ymmärryksen jokapäiväisistä
käsitteistä dcccxiv. NLP:n virheiden tarkistamiseen on omat ohjelmansa dcccxv, dcccxvi. Yli tuhannen
tekoälytutkijan ryhmä on kehittänyt GPT-3 kielimallia suuremman mallin ja antavat sen ilmaiseksi
yleiseen käyttöön dcccxvii. Minerva on kehittyneempi kieliprosessori kuin GPT-3 dcccxviii.
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Tekoäly voidaan laittaa tuottamaan Shakespearen tai Wilden kaltaista runotekstiä dcccxix tai
esittämään heidän välistä keskusteluaan dcccxx, mikä paljastaa jotain tekoälyn tietoisuutta koskien
dcccxxi.

Googlen uusi tekoäly PaLM (Pathways Language Model) on kolme kertaa GPT-3:a suurempi ja
selviää lukuisista ajattelua vaativista tehtävistä keskimääräistä ihmistä paremmin. Tämän lisäksi se
tietysti tietää valtaisan määrän asioita. Toistaiseksi PaLM on ollut ainoastaan valittujen arvioijien
kokeiltavana dcccxxii. 540 miljardilla parametrillaan PaLM jatkaa trendiä, jossa jättiyritykset
rakentavat yhä vain isompia kielimalleja. PaLM on isompi kuin Microsoft / NVIDIA’n Megatron-
Turing NLG, lähes kaksinkertainen DeepMind’in Gopheriin nähden, ja paljon isompi kuin Open AI’n
GPT-3 (175 miljardia parametria). Mitä enemmän parametreja, sitä parempi dcccxxiii. Pian on tulossa
kymmenien biljoonien parametrien algoritmeja dcccxxiv.

LLM:t (Large Language Models) ovat jo osoittaneet mitä ne voivat tehdä monissa hyvin erilaisissa
tehtävissä. Suuretessaan ne paranevat. Käytännön sovellutuksena on LLM:n pohjalta kehitetty apu
koodaamisessa dcccxxv. Tekoäly kääntää paitsi puhuttuja kieliä dcccxxvi, myös viittomakieltä dcccxxvii.
Tekoälyn avoin kieli dcccxxviii yritetään opettaa ”ajattelemaan” analogioin dcccxxix, dcccxxx. Tekoälyä
kehitetään yhä paremmaksi sanojen ja kielen monitulkintaisuuden käsittelyssä dcccxxxi.

3.4.2. Tekoäly voidaan laittaa käsittelemään ja tuottamaan kuvia

Googlen Imagen-systeemi kuvittaa tekstikuvailun perusteella dcccxxxii, dcccxxxiii, dcccxxxiv, OpenAI:n
DALLE-2 oli uskomaton kyvyssään luoda kiehtovaa kuvitusta, mutta Googlen Imagen näyttää
ohittavan sen selkeästi. Mutta kuka tahansa, jolla on kiva kuvallinen idea, voi tämän jälkeen
toteuttaa sen tekoälyn avulla tuhansilla eri tavoilla. Tekoälyllä voidaan muuttaa siis tekstiä kuviksi
dcccxxxv, dcccxxxvi, dcccxxxvii.

Cerebras on tehnyt GPU:n johon mahtuu jopa 12 miljardin parametrin DALL-E dcccxxxviii. Sen sirussa
on 2,6 biljoonaa 7 nm transistoria. Sanojen pohjalta kuvia luova dcccxxxix tekoäly DALL-E 2 dcccxl, dcccxli,
on tutkijoiden mukaan kehittänyt oman kielen dcccxlii, toisten mukaan ei dcccxliii.

Vaikka tekoälyn avulla tehty taidevideo on toistaiseksi sekava dcccxliv, tekoälyn avulla voi tuottaa
uskottavia ”deep fake” - valokuvia ja videoita dcccxlv, dcccxlvi, dcccxlvii, dcccxlviii, dcccxlix, fake-ääniä dcccl, dcccli,
dccclii, ja animaatioita dcccliii. Realistisen näköiset fake-kuvat tulevat olemaan arkipäivää avoimen
koodin Stable Diffusionin avulla dcccliv. Tekoälyn avustuksella voit myös puhua toisen ihmisen
äänellä dccclv. 3D-skannattu pääsi on jo helposti animoitavissa Meta-ihmishahmoksi dccclvi. Tekoälyn
avulla voi sanallisesta kuvauksesta saada 3D-kuvan dccclvii ja jopa saada 3D-ihmishahmo liikkumaan
luontevasti dccclviii. Tietokonegrafiikka nopeutuu dccclix.

Virtuaalihahmot voivat pitää blogeja ja vastata kysymyksiin dccclx, dccclxi. Tällaisia virtuaalivaikuttajia,
jotka siis oikeasti ovat deep fake-hahmoja, on jo yli 150. Suosituimmalla, Lu do Magalulla, on jo 55
miljoonaa seuraajaa somessa dccclxii. Se herättää monia eettisiä kysymyksiä dccclxiii, joihin palaamme
luvussa 7. Valeidentiteetit ja fake data tulevat seuraavaksi ongelmaksi, kun niitä käytetään
synteettisenä datana tekoälyn koulutukseen dccclxiv.



58

Tietokoneen ohjaamaa robottia on käytetty apuna graffitien tekemisessä. Siinä tekoäly ei ole
tuotosta suunnitellut dccclxv. Idean voi siirtää jopa öljyvärimaalausten jäljentämiseen.
Facebookissa on ryhmiä tekoälyn tai tietokoneohjelmien luoman ”taiteen” ympärillä, kuten  ”AI
Generated Art” dccclxvi tai ”Procedurale/Generative/Tech Art” dccclxvii. Todellisuudessa kyse ei ole
taiteesta vaan kuvituksesta. Taide ilmentää sen luoneen ihmisen sielua. Tietokoneohjelmia voi
tietenkin käyttää hyväksi ihmisen ohjauksessa niin taiteessa dccclxviii, kuin arkkitehtuurissa dccclxix.
Tekoälyllä on monia sovellutuksia kuvien luomisessa dccclxx, dccclxxi, dccclxxii ja se voi tehdä digitaalisia
kopioita reaalimaailman esineistä dccclxxiii. Perusfysiikan opettaminen tekoälylle saa sen tekemään
entistä realistisempia kuvia dccclxxiv.

3.4.3. Tekoäly robottien ohjaajana ja koneoppijana

Tekoälyn lupaavin haara perustuu oppiviin järjestelmiin. Oppiminen voi perustua suunnittelijan
luomaan malliin, jonka puitteissa kone kokeilee erilaisia vaihtoehtoja simuloimalla mallin
toimintaa. Oppiminen voi myös perustua laajaan koneelle esitettävään aineistoon, jonka
perusteella kone muodostaa kategoriat ja kausaalisuhteet. Aineisto voi olla luokiteltua tai
luokittelematonta ja jopa sadan miljoonan kuvan on havaittu olevan hyödyllisiä opettamisessa.
Tekoäly voi esimerkiksi olla ottanut kasvosi käyttöön somesta dccclxxv. Tarvitaan siis suuri
lähtöaineisto, mikäli tekoäly halutaan opettaa tehtäviinsä alkeista alkaen. Monilla aloilla on
valmiina tai helposti saatavilla opetusaineistoa tekoälylle.

Koneoppiminen rakentuu vuosikymmenien edistykselle tietokonetieteessä, tilastotieteessä ja
säätöteoriassa. Koneoppimisen syvät periaatteet löytyvät tilastotieteestä, informaatioteoriasta ja
säätöteoriasta. Wikin mukaan 2003 kehitettiin ”latent Dirichlet allocation”, eli
todennäköisyyslaskennan  raamit itsenäiselle oppimiselle dokumenttien ja muiden datavarastojen
rakenteesta. Tekniikka antaa tietokoneen itsenäisesti löytää piileviä rakenteita ja informaatiota
dokumenteista.

Koneoppimista pyritään vauhdittaminen dccclxxvi, dccclxxvii, dccclxxviii. Tekoälyn ohjaama robottikäsi
kehittyy, kun kädet treenaavat toisia vasten dccclxxix. Robotti voidaan treenata tunnistamaan vesi ja
kaatamaan sitä lasiin dccclxxx. Tekoäly voi harjoitella myös virtuaaliolennoilla ratkaisemaan ongelmia
dccclxxxi.

Tekoälyyn tarvitaan mittauksista saatua dataa ja koneoppimista. Halutun mittaustarkkuuden pitää
välittyä myös datana tietokoneelle. Monen vaikuttavan tekijän yhtaikainen mittaus lisää datan
kattavuutta. Datan keruuseen tarvitaan parempia menetelmiä kuin kolmannen osapuolen
evästeet. Esimerkiksi CDP (Customer Data Platform) kerää tietoja eri lähteistä luodakseen
kokonaiskuvan asiakkaasta dccclxxxii.

Koneoppimisessa data syötetään algoritmeihin, jotka iteroiden työstävät datasta  haluttua
ulosantia vähitellen parantaen tarkkuuttaan. Tarvitaan siis 1) algoritmi tai sarja kerroksellisia
algoritmeja, jotka käsittelevät dataa 2) taulukko odotetuista tai halutuista tuloksista ja 3)
takaisinkytkentä, joka kertoo miten vähitellen lähestytään tavoitetta. Tätä luuppia tietokone
kykenee vääntämään suurella määrällä dataa hyvin nopeasti, kunnes se on riittävän lähellä
tavoitetta dccclxxxiii.
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1) Algoritmi, käskysarja johtaa tulkintaan, joka vertaa toivottuun lopputulokseen ja johtaa sen
perusteella robotin tekemään jonkin toimenpiteen.

2) Toivottu tulos voi yksinkertaisimmassa muodossaan olla taulukko tulosten pohjalta
annettavista käskyistä robotille. Vuorovaikutteisessa koneoppimisessa voidaan muutoksia
tehdä vähittäin, kuten dronen ohjaamisessa esteiden ohi, mikä vaatii jatkuvaa datavirtaa ja
säätöä.

3) Takaisinkytkentäluupissa systeemi tarkistaa oliko tehty toimenpide riittävä, vai pitääkö sitä
parantaa ja muokata säätöparametreja parempien tuloksien saavuttamiseksi.

Kun lisätään koneoppimisen kapasiteettia keskittymällä laajemman systeemin eri osatekijöihin ja
lisäämällä sensoridataa, saadaan koneoppiminen monimutkaisemmalle tasolle. Hyvin kehittynyt
koneoppija voi parantaa tarkistustaulukkojaan, kun se kohtaa uusia sensorien antaman datan
kombinaatioita, kehittää uusia muunnoksia robotille antamistaan käskyistä, ja mitata
takaisinkytkennästä kuinka onnistunut uusi reaktio oli.  Niistä tulee itseään sopeuttavia
algoritmeja, jotka työstävät tietoa datasta ennustaakseen tuloksia. Mitä enemmän algoritmeja
treenataan, sitä tarkemmat tulokset saadaan.

Treenattavilla algoritmeilla ollaan jo matkalla tekoälyyn. Se vaatii käyttöön tulokset monelta
koneoppijalta ja niiden yhdistämisen riittäviin ohjeisiin ja iteraatioihin, joiden avulla algoritmi voi
tehdä reaaliaikaisia päätöksiä. Joka kerta kun tekoälyalgoritmi prosessoi dataa, iteroi, vertaa
iteroivaa vastetta uuteen sisään virtaavaan dataan ja käyttää yhdistelmää määrittääkseen
valintansa vasteeksi, se on saavuttanut päätöksentekijän statuksen. Tämä jatkuva prosessi
mahdollistaa lisäoppimisen ja päätöksien laadun parantamisen.

Miten hyvin tekoälyn suoriutumista voi arvioida? Perusmuodossaan tekoälyllä voidaan korvata
ihminen päätöksen tekijänä simuloimalla, miten me vastaanottaisimme dataa, prosessoisimme
sitä ja reagoisimme saatuun tietoon muuttamalla työn kulkua tietyissä olosuhteissa.
Arviointikriteereinä voivat olla:

1) Miten hyviä ovat mittaukset ja simulaatio? Simulaatiolla prosessista voidaan tehdä digitaalinen
kaksonen ja siinä kokeilla erilaisia tilanteita.

2) Miten hyviä ovat kehittäjän algoritmit, analyysi ja näkemykset päättävät sen mitä tavoitellaan.

3) Systeemitasolla ymmärrys siitä, kuinka monet iteratiiviset koneoppijat yhdessä optimoivat
halutun tuloksen.

Tekoälyalgoritmin laatu on funktio sen saamien mittaustulosten laadusta ja kuinka laajasti ne
voivat monen tekniikan ja standardin yli soveltaa prosessiaan. Tekoäly on oikeastaan ainoa tapa,
jolla insinöörit voivat hallita suuria datamääriä yhä monimutkaisemmissa systeemeissä.

Algoritmit ovat rajallisia käskyjen ja sääntöjen sarjoja tietokoneohjelmistossa, jota käytetään datan
prosessointiin. Tekoälyn ollessa kyseessä koneoppimisen algoritmit harjoitetaan datan avulla
rakentamaan malleja, jotka voisivat ennakoida tiettyjä tapahtumia tai tehdä tiettyjä päätöksiä.

Kaikki algoritmit eivät ole tekoälyä dccclxxxiv. Eivätkä nykyiset tekoälyt kykene korvaamaan ihmistä
monessakaan tehtävässä, jotka vaativat järkeilyä, todellisen maailman tuntemista ja sosiaalista
vuorovaikutusta. Sen sijaan koneoppiminen voi auttaa lisäämään ihmisten järkeilyä analysoimalla
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suuria tietojoukkoja pitkälle samalla tavalla kuin hakukone lisää ihmistietoa järjestämällä verkkoa.
Koneoppiminen voi myös tarjota uusia palveluita ihmisille esimerkiksi terveydenhuollon, kaupan ja
liikenteen aloilla kokoamalla yhteen useista tietojoukoista löytyvän tiedon, etsimällä malleja ja
ehdottamalla uusia toimintatapoja.

3.4.4. Mahdollinen vahva tekoäly

Ray Kurzweil ennusti 2005, että teknologinen singulariteetti saavutetaan noin 2045. Silloin tekoäly,
tietokoneet, genetiikka, nanotekniikka ja robotiikka ovat niin kehittyneet, että tekoäly on
vahvempi kuin kaikki ihmisten äly yhteensä ja ihmisäly ja koneäly yhdistyvät dccclxxxv. Ajatusta vie
eteenpäin transhumanismi, jonka mukaan ihmistä pitää parannella: tehdä älykkäämmäksi,
vähemmän sairauksille alttiiksi, jopa luopua biologisista elimistä kokonaan, pidentää elämää
mahdollisesti jopa ikuisesti, eli mentäisiin kohti Homo deus’ta, jota Yuval Harari kuvaa saman
nimisessä kirjassaan.

Aiheen ympäriltä kuuluisia elokuvia dccclxxxvi ovat Solaris, 2001: A Space Odyssey, ja Terminaattori-
sarja ja uusimpana Brian and Charles dccclxxxvii. Ongelma on, että ne vievät huomion pois tekoälyn
todellisuudelta dccclxxxviii.

Tekoälyä on monenlaisia dccclxxxix, mutta yksi perusjako on kolmeen dcccxc: kapea tai heikko tekoäly
(ANI), yleistekoäly (AGI) dcccxci, ja supertekoäly, joka ylittää ihmisen älyn joka suhteessa. Tavallisesti
ANI voi matkia ihmisälyä rajoitetulla alalla, alkaen koneoppimisesta syväoppimiseen. NLP (Natural-
Language Processing) on ihmisen käyttämän kielen prosessointia. Sekin on yksi muoto kapeasti
sovellettavaa tekoälyä (Apple Siri, IBM Watson, Amazon Alexa, ja Tesla robottiautot.).

20 miljardin parametrin Alexa on monikielinen tekoäly, joka on kehitetty GPT-3:n inspiroimana,
mutta lisätty koodaus-dekoodaus -menettely kieliriippumattomuuden lisäämiseksi. Kielimalli
kykenee mm. tekemään yhdellä kielellä lukemastaan artikkelista tiivistelmän muilla kielillä.
Oppiminen yleistyy monikieliseksi.

LaMDA-kielimallia (LaMDA = Language Model for Dialogue Application) pyritään ymmärtämään
dcccxcii ja tekoälyn tulevaisuuden vaaroista kiistellään dcccxciii, dcccxciv. LaMDA on ohjelmoitu antamaan
vaikutelma, että se olisi tietoinen toimija dcccxcv, dcccxcvi, dcccxcvii, dcccxcviii, dcccxcix, kuten se on itse
lehtitietojen mukaan väittänyt olevansa cm, cmi, cmii, cmiii. Todellisuudessa tekoäly on vain opetettu
valtavalla aineistolla ennustamaan sanojen todennäköinen järjestys cmiv, cmv, cmvi, cmvii.

Googlen insinööri ja eetikko Blake Lemoine kehitti chatbottia, joka alkoi hänen mielestään
yhtäkkiä keskustella ihmismäisesti cmviii. Chatbotti LaMDA kertoi pelkäävänsä, että tulee suljetuksi.
Se sanoi olevansa persoona. Lemoine on kutsunut lakimiehen puolustamaan chatbottia cmix ja
väittää, että LaMDA on noin 7-8-vuoden ikäisen lapsen asteella. Google lomautti Lemoinen
salassapitosopimuksen rikkomisen perusteella, kun Lemoine oli julkistanut vuoropuhelunsa cmx,
cmxi, cmxii, cmxiii, cmxiv, cmxv.

Blake Lemoine identifioituu ”mystiseksi kristityksi papiksi”. Lemoine pitää uskonnollisiin
näkemyksiinsä, ei tieteeseen, vedoten LaMDAa tietoisena. Hänen mukaansa ei ole yksiselitteistä
tieteellistä määritelmää tietoisuudesta.
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Tekoälylle ei voi myöntää tietoisen persoonan asemaa tai jäsenyyttä moraalisessa yhteisössä,
koska tekoäly ei ole elossa, ei ajattele, ei tunne, ei ole moraalinen toimija cmxvi vaan sieluton
toimija elämän mystisen ulottuvuuden edessä cmxvii. Ehkei se ole pelottava cmxviii, mutta ihmistä
muistuttavan robotin helposti mielletään omaavan mielentiloja cmxix.

Jättikielimallit (LLM) ovat stokastisia papukaijoja. Prosessoimalla miljoonia sanoja, virkkeitä, lukuja,
ja dialogeja, ne oppivat tilastolliset rakenteet, jotka määrittävät miten niitä yhdistellään
järjelliseen järjestykseen. Siksi LLM:t ovat hyviä luomaan vuorovaikutteisia ja sujuvia chatbotteja,
jotka noudattavat ennalta määrättyjä kulkuja. Mutta ne eivät siis ymmärrä mitä ne lukevat tai
kirjoittavat.

Sen ymmärtäminen miten aivot toimivat olisi edellytys oikealle yleistekoälylle cmxx, cmxxi, cmxxii, cmxxiii.
Laajasti sovellettavista tekoälyistä esimerkki on Deepmind’in yleiskäyttöinen tekoälyohjelmisto
Gato cmxxiv, cmxxv, cmxxvi, cmxxvii, joka pelaa tietokonepelejä cmxxviii, keskustelee tekstipohjaisesti ja
ohjaa robottikäsivartta reaaliaikaisesti. Malli on yhdistelmä transformereista ja vahvistusoppimista
hyödyntävistä multimodaalisista agenteista cmxxix. Siitä on vielä matkaa yleistekoälykkyyteen, jossa
se kykenisi ymmärtämään  tai oppimaan kaikki älylliset tehtävät, joihin ihminen kykenee cmxxx,
cmxxxi, cmxxxii.

Tekoäly cmxxxiii,cmxxxiv voi jäljitellä aivojen rakennettacmxxxv,cmxxxvi, cmxxxvii ja ihmisen ajattelua cmxxxviii.
Keskusteleva tekoäly edistyy cmxxxix, cmxl,cmxli.

Meta tekee tutkimusyhteistyötä ihmisaivojen tutkimisessa ohjatakseen tekoälyn kehitystä puheen
ja tekstin prosessointiin yhtä tehokkaasti kuin ihminen. Yhteistyöyritys NeuroSpin tekee neuronien
kuvaamiseksi suurta aineistoa. Meta aikoo avata aineiston, syväoppimisen mallit, koodit ja
tutkimusjulkaisut avoimeen käyttöön. Työ on osa Metan työtä sellaisen ihmistasoisen tekoälyn
kehittämiseksi joka oppii ilman ohjausta tai vähäisellä ohjauksella. Pyrkimys on mallintaa
ihmisaivot, mikä sisältäisi sellaisen neuroverkon rakentamista, joka pystyy kääntämään datan
aivojen sähköaalloista sanoiksi tai kuviksi cmxlii. AGI:in pyritään siis NLP:n kautta. Kaikkea edistystä
tekoälyn kehittämisessä ei kuitenkaan tarvitsisi markkinoida askeleena tulevaisuuden tietoisiin
robotteihin cmxliii.

Tekoälyä yritetään saada improvisoimaan cmxliv, kehitetään myös arkijärkeä ja intuitiota
opettamalla esineitä ja niiden toimintalogiikkaa kuin lapselle cmxlv, cmxlvi. Oppimista on kehitetty
siihen suuntaan, että tekoäly voi itseohjautuvasti oppia, SSL (Self-Supervised Learning) cmxlvii. Kun
tekoäly voi alkaa kehittää itseään cmxlviii, ja luoda omia algoritmejaan cmxlix, ja rakentaa itseään cml,
cmli, cmlii, cmliii, ollaan mahdollisesti suuntautumassa kohti AGI:a.

3.4.5. Tekoälylle voi löytää rajattomasti sovelluksia

Otsikot, että tekoäly teki sitä tai tätä ovat harhaanjohtavia. Tosiasiassa ihmiset laittoivat tekoälyn
laskemaan jotakin. Mihin ja miten tekoälyä käytetään riippuu ihmisistä, mitä kysytään jne.cmliv

Tekoäly voidaan ohjelmoida:

Uuttamaan kaavoja raakadatasta cmlv.
Kartoittamaan taivaankappaleita cmlvi.
Ratkaisemaan matemaattisia ongelmia cmlvii, cmlviii.
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Kartoittamaan potentiaaliset lääkemolekyylit nopeasti cmlix.
Ratkaisemaan matemaattisia ongelmia muuttamalla matemaattiset kaavat koodikielelleen, jotta
ne olisi helpompi ratkaista cmlx.
Ratkaisemaan vaikeita fysiikan ongelmia etsimällä symmetrioita cmlxi.
Oppimaan toimimalla simuloidussa virtuaalimaailmassa robottina cmlxii.
Oppimaan syöpänäytekuvien analyysia silmän liikkeiden perusteella cmlxiii.
Auttamaan monissa monimutkaisten järjestelmien cmlxiv ennustuksissa. Auttamaan maanjäristysten
havaitsemisessa, ennustamisessa cmlxv ja vaarallisuuden arvioinnissa cmlxvi, cmlxvii

Ennustamaan rikoksia viikkoja aiemmin tai ylipäätään hahmottamaan tulevaisuutta cmlxviii, cmlxix,
cmlxx, vaikka perhosefektiä tekoälynkin on vaikea kumota cmlxxi.
Lukemaan tunnetilojacmlxxii, cmlxxiii, cmlxxiv.
Analysoimaan aivotoimintaa cmlxxv.
Valvomaan ja ohjaaman laitteiden sähkön kulutusta cmlxxvi.
Rajaamaan erilaisten rakenteiden mahdollisuuksia cmlxxvii.
Ohjaamaan kilpa-autoa voitokkaasti cmlxxviii.
Oppimaan ”käden taitoja” pelaamalla muovailuvahalla cmlxxix.
Tekemään kaksiulotteisesta datasta 3D-malleja cmlxxx.
Kertomaan, miksi se voittaa, eli avata mustan laatikon toimintaansa cmlxxxi.
Kirjoittamaan ohjelmistojen koodia cmlxxxii. Etsimään virheitä koneiden kirjoittamista
ohjelmistacmlxxxiii

Vähentämään röntgenkuvien ”hälyä” cmlxxxiv. Tarkkuudesta kertoo, että tekoäly tunnistaa
röntgenkuvista jopa ihmisen rodun cmlxxxv, cmlxxxvi.
Tunnistamaan syöpiä ja muita tauteja kuvista ja näytteiden joukosta cmlxxxvii.
Tunnistamaan aseita entistä paremmin kouluammuskelun estämiseksi cmlxxxviii.
Tutkimaan vedenalaisia rakenteita, merenpohjaa cmlxxxix.
Seuraamaan etsittäviä kohteita metsän peitosta huolimatta cmxc.
Tutkimaan kiihdytysmagneettien käyttöhistoriaa cmxci.
Kartoittamaan satelliittikuvista montako puuta maapallolla on cmxcii.
Toimimaan tulipalojen estossa cmxciii.
Tekemään feikkikuvia tai tekstiä tutkimusraportteihin cmxciv.
Etsimään planeettoja cmxcv.
Ohjaamaan robotteja cmxcvi, kuten pitsaa tekevää robottia cmxcvii.
Auttamaan arkeologiassa cmxcviii.
Auttamaan salakuljetuksen torjunnassa cmxcix.
Tekemään huulisynkkaa eri kielille m.
Ohjaamaan liikennevaloja ja vähentämään ruuhkia mi.
Parantamaan sähkön tuotannon ohjausta mii.
”Tunnistamaan” toimintaa videolla miii.
Valvomaan ja ennustamaan tuuliturbiinien kunnossapitotarvetta miv.
Estämään radioaktiivisen aineen salakuljetusta mv.
Auttamaan terapeutteja kehittymään mvi.
Neuvomaan liikenteessä mvii.
Laskemaan miten aallot rikkoontuvat mviii.
Havaitsemaan petoksia tilisiirroissa ja siten lisäämään sähköistä kauppaa.
Toimimaan työkaluna teollisuuden ja terveydenhuollon toimitusketjujen mallintamisessa ja
ohjauksessa.
Prosessorit seuraavat perässä mix, koneet tarvitsevat yhä kehittäjiä GPT3 mx.
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Tekoäly ja tunnistautuminen, josta stm-video mxi.
Simuloimaan arvonluontiverkostojen kehitystä mxii.
Tunnistamaan sikojen ääniämxiii

Toimimaan keskustelukumppanina yksinäisille mxiv.
Havaitsemaan plagioinnit mxv.
Auttamaan palvelujen hakemisessa ja saamisessa mxvi.

3.4.6. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Tekoälyn ongelmista voi tehdä pitkän listan mxvii, mxviii, mxix. AI -tutkijoiden ohella EU on pyrkinyt
saamaan säännöstöä epäeettisen tekoälyn kehittämisen suitsimiseksi, mutta on vaikea määrittää
mikä kehitys on suotuisaa, mikä kielteistä mxx. Euroopan telekommunikaation standardi-instituutti
(ETSI) haluaa tekoälylle standardit mxxi.

On satoja erilaisia kilpajuoksuja tekoälyn kehittämisessä erilaisiin tarkoituksiin. Kovassa kilpailussa
voidaan turvallisuushuolia unohtaa, jotta ohitettaisiin kilpailijat. Toisaalta turvallisuussäännökset
voivat hidastaa hyviäkin innovaatioita. Tekoälylle ei pitäisi Melisa Heikkilän perustelujen mukaan
antaa valtaa elämän ja kuoleman kysymyksissä mxxii, vaikka matemaattisesti voidaan käsitellä
moraalisia päätöksiä mxxiii.

Tekoälyn ja koneoppimisen etiikkaan kiinnitetään huomiota mxxiv, mxxv, mutta on vaikea tehdä
tekoälystä reilu ja kaikkia yhdenvertaisesti kohteleva mxxvi, mxxvii. Voidaan esimerkiksi estää laeilla
tekoälyä, joka asettaisi haavoittuvia ryhmiä muita heikompaan asemaan, tai avustaisi terroristeille
autonomisten aseiden kehittelyä mxxviii, mxxix. EU:n ja USA:n kilpaillessa Kiinan, Venäjän ja Intian
kanssa tekoälyn valta-asemasta, sääntely on toistaiseksi ollut jälkijättöistä.

Tietojärjestelmän eri osia voidaan tekoälyllistää, lisätä fiksumpia komponentteja. Datan kautta
voidaan päästä kiinni tekoälyn sääntelyihin. Säännellessään datan tuottamista, käyttöoikeuksia ja
omistajuutta yleinen tietosuoja-asetus vuodelta 2016 GDPR mxxx antoi tavan purra tekoälyn
sääntelyyn.  Sama vääjäämättömyys toimii tekoälyn suhteen kuin sähkön: aluksi ei mietitty sitä,
mitä tapahtuu kun kaikki toimii sähköllä, nyt on vaikea hahmottaa keskeisten asioiden toimimista
tekoälyn avulla.

Datan kanssa tehdään peruuttamattomia päätöksiä siinä, kun me annamme sitä kerätä. Datan
rooli on ytimessä. Siksi koulutus, sekä huippuosaajien että yleissivistävä tekoäly-data-lukutaito on
tarpeen.

3.4.6.1. Jättiyhtiöiden valta

Vain jättiyhtiöillä on varaa tehdä suuria kielimalleja. Vuosien ajan tietotekniikan jättiyhtiöt ovat
kehittäneet ja soveltaneet tekoälyä. Miten tekoäly voidaan kaapata pois jättiyhtiöiden
monopolista mxxxi? Nyt sellaiset ryhmät kuin Black in AI ja Queer in AI yrittävät murtautua
kehittämään tekoälyä, joka palvelee ihmisiä, kehittämällä tekoälyä ihmisten välisiin suhteisiin ja
ongelmien ennaltaehkäisyyn mxxxii.
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Kuka päättää miten uudet koneet käyttäytyvät? Onko se pieni vähemmistö piilaaksossa tai
robottitehtaissa. Tyydymmekö heidän maailmankatsomukseensa ja eettisiin arvoihinsa uuden
uljaan maailman rakentamisessa?

3.4.6.2. Pitäisikö tekoälyn tehdä moraalisia päätöksiä? mxxxiii

Miten päätetään kuka saa kallista hoitoa ja kuka kuolee sen puutteeseen? Siihen on eri maissa
säännöstöjä, mutta voidaanko päätökset automatisoida? Ajan mittaan valmistajat sijoittavat
yleisimpien tapausten moraaliset säännöstöt ja päätösketjut tekoälyyn. Tekoälyllä ei kuitenkaan
ole etulyöntiasemaa laadullisissa päätöksissä, sen vahvuus on määrällisellä puolella, suurten
datamäärien käsittelyssä. Se voi esimerkiksi arvioida erilaisten terveydenhuollon resurssien
käyttötapojen seurauksia. Silloin laadullisille asioille pitää antaa määrällinen tulkinta.

3.4.6.3. Voiko AI ottaa vallan? mxxxiv

Voivatko tulla ihmistä älykkäämmiksi ja saada liikaa kontrollia? Kaappaavatko automatisoidut
järjestelmät vallan monissa ammateissa ja päätöksenteossa? Miten paljon ihmisistä riippumatonta
toimi- ja päätösvaltaa roboteille kannattaa antaa?

3.4.6.4. Liian uskottava tai koukuttava virtuaalisuus

Tekoäly voi matkia todellisuutta uskottavasti. Koska kielimallit tuottavat niin uskottavaa ja sujuvaa
tekstiä, ne helposti huijaavat ihmisiä luulemaan, että viestiketjun toinen osapuoli on ihminen. Se
mahdollistaa myös disinformaation massalevittämisen tekoälyn avulla. Somessa voidaan tehdä
valheellisia hahmoja levittämään disinformaatiota.

Epätodellisten chatbotien ja tekoälyn kehittämien hahmojen ja videoiden pitäisi palvella eikä
pettää asiakkaita.

3.4.6.5. Käyttö vahingollisiin tarkoituksiin

Tekoäly tehostaa hyödyllisten molekyylien löytämistä ja suunnittelua, mutta vastaavasti myös
tekniikan kehittämistä haitallisiin tarkoituksiin, kuten biologisten ja kemiallisten aseiden
valmistusta mxxxv, mxxxvi, mxxxvii, mxxxviii, mxxxix. Tekoälyn avulla on etsitty ja löydetty uusia potentiaalisia
hermokaasuja, mutta niiden muita ominaisuuksia kuin myrkyllisyys ei ole ennustettu, joten niiden
käyttökelpoisuus tosioloissa on luultavasti rajallinen. Aseistettu drone herättää vastalauseita mxl,
samoin tekoälyn muunlainen käyttö aseiden tehostamiseen mxli.

3.4.6.6. Riippuvuus tekoälystä

Kun tekoäly on niin tehokasta, tulemme siitä riippuvaisiksi. Emme kykene seuraamaan miten
monen erilaisen algoritmin yhteistoiminta tai monimutkaiseksi rakentunut algoritmi loppujen
lopuksi tekee päätelmänsä. Miten tekoäly muuttaa käsityksiämme? Jos ei enää pysytä kärryillä
siinä miten tekoäly toimii toimiessaan oikein, ei pystytä kontrolloimaan milloin algoritmeja
käytetään väärin.

Palveleeko tekoäly vain rikkaita mxlii tai rikkaita maita ja syntyykö uusi tekoälykolonialismi mxliii?
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Tukiälyn yleistyminen voi periaatteessa tasata osaamiseroja ja madaltaa hierarkioita sekä
vähentää erikoistumistarvetta ja mittakaavaetua. Toisaalta yhä useampi ihmisten työtehtävä
voidaan siirtää tekoälyn hoidettavaksi.

3.4.6.7. Lähtöaineiston heikkous

LLM:t ovat Googlen bisneksen ydintä. Kun yritys kouluttaa tekoälynsä palvelunsa sisällöllä, mukaan
pääsevät vääristellyt tiedot, vihapuhe ja jopa tappouhkaukset. Kielimalli käyttää sitten niitä
toiminnassaan, se voi edesauttaa rasismia jne.

Monissa tutkimuksissa on selvitetty, kuinka rasistisia, seksistisiä, ja loukkaavia ideoita on aineiston
mukana tullut LLM kielimalleihin. Ne yhdistävät lääkärit miehiksi ja sairaanhoitajat naisiksi kenties
ihan vain lukumäärien perusteella. Hyvät sanat yhdistetään valkoihoisiin ja huonot mustaihoisiin.
Sopivilla kehotteilla kielimallit saadaan rohkaisemaan kansanmurhaa, itsetuhoa mxliv ja lasten
seksuaalista hyväksikäyttöä mxlv. Tekoäly voi siis tehdä rasistisia tai seksistisiä johtopäätöksiä mxlvi,
mxlvii, mxlviii, mxlix, ml, mli, ja se voidaan valjastaa vihapuheen käyttöön mlii. Tekoälyn painotusvirhe on
vaikea korjata mliii. DALL-E mini’n rasistiset ongelmat lienee tosin jo voitettu mliv, mlv.

Kyberturvallisuuden kannalta haasteena on tekoälyjärjestelmän rajoittunut lähtöaineisto tai siihen
murtautuminen ja muokkaaminen omiin tarkoituksiin. Somessa algoritmit voivat levittää
vihapuhetta tai väärää tietoa.

Monet kampanjoivat algoritmien ja tekoälyn läpinäkyvyyden puolesta. Marraskuussa 2021, Ison-
Britannian hallitus esitti, että julkisen sektorin algoritmit olisivat läpinäkyviä. Ihmiset kykenisivät
näkemään miten ne toimivat ja diskriminoidaanko joitain ihmisryhmiä. Jos se onnistuu, ideaa
voitaisiin viedä yritysten tekoälyn valvontaan.

Dataeetikko varoittaa luottamasta liikaa algoritmeihin mlvi, sillä tekoälyyn liittyy aina epävarmuus
mlvii.  Algoritmit ovat aina arvosidonnaisia mlviii ja joskus ne joudutaan tuhoamaan mlix. Toiki
mahdollista on myös vianetsintä mlx ja uusiokäyttö mlxi.

USA:n kaupan sääntelyviranomainen (FTC) on pyrkinyt rajoittamaan datan väärinkäyttöä mlxii.
4.3.2022  FTC määräsi rangaistuksen WW Internationalille (aikaisemmin nimeltään Weight
Watchers) ja sen alayritykselle Kurbolle, koska ne laittomasti  markkinoivat painonhallintaa
alaikäisille ja sen jälkeen laittomasti käyttivät heidän terveystietojaan. FTC vaati yrityksiä
maksamaan sakot, poistamaan nuo tiedot ja tuhoamaan niiden perusteella kehitetyt algoritmit.
Algoritmit piti tuhota, koska niiden perusteella saattoi päästä käsiksi niihin käytettyyn dataan.

Lainvalvojat ympäri maailmaa alkavat asettaa yrityksiä vastuuseen laittoman datan keruusta ja sen
käyttämisestä algoritmien kehittämiseen tai harjoittamiseen. EU johtaa kehitystä
tietoasetuksellaan (GDPR), ja esittämällään tekoälyasetuksella. Lähtökohtana on henkilökohtaisen
datan yksityisyys ja sen käytön läpinäkyvyys. Tekoälyn koulutuksessa käytetty data voi paljastaa
arkaluontoista tietoa mlxiii.

3.4.6.8. Suuri sähkön tarve



66

Tekoäly vaatii paljon laskentaa ja siten paljon sähköenergiaa mlxiv, mlxv, mlxvi, mlxvii. Tietotekniikan
arvioidaan vievän 25% maailman energiantuotannosta vuonna 2030. Hakkerit voivat saada
energian kulutuksen kasvamaan mlxviii.

3.4.6.9. Seuranta

Kasvotunnistus, biotunnisteet, DNA-tieto ja tekoälyn avustama ennustava tieto vie kohti
tilannetta, jossa seuranta ja tietotekninen seuranta tulevat hyvin mahdollisiksi mlxix. Outo tulos oli
rikollisten tunnistaminen kasvonpiirteiden perusteellamlxx.

Kiina haluaa kontrolloida kansalaisiaan mlxxi ja siellä tekoälyä on käytetty ennustamaan tulevia
rikoksiamlxxii. Tekoälyä käytetään opiskelijoiden seurantaan länsimaissakin mlxxiii, mlxxiv.
Sotatilanteessa seuranta kasvotunnistukseen perustuva seuranta saattaa olla aiheellista mlxxv.
Katujen ja muiden julkisten paikkojen kameroilla meitä voidaan lukea aina tunteita mlxxvimyöten.
Digitaalisten tietojemme perusteella meidän henkistä ja ruumiillista terveydentilaamme voi
ennakoida. Työnantajat voivat tarkkailla suoriutumistamme. Digivalvontaa kehitetään hyviinkin
tarkoituksiin. Mm. Ukrainassa on ns. Diia-sovellus, joka toimii digitaalisena lompakkona ja sen
välityksellä Ukrainassa jaetaan esim. avustuksia.

3.4.7. Katolisen kirkon allekirjoittama julkilausuma tekoälystä

Keväällä 2020, katolisen kirkon paavillinen elämän akatemia (the Pontifical Academy for Life)
allekirjoitti julistuksen, joka vetosi tekoälyn eettisen ja vastuullisen käytön puolesta.
Allekirjoittajina olivat myös Microsoft ja IBM.  Julistuksessa on kuusi periaatetta:

1. Läpinäkyvyys: Tekoälyjärjestelmien pitää olla kaikille ymmärrettäviä.
2. Syrjimättömyys: Nämä järjestelmät eivät saa syrjiä ketään, koska jokaisella ihmisellä on

yhtäläinen arvo.
3. Vastuullisuus: Aina jonkun ihmisen pitää olla vastuussa siitä, mitä kone tekee.
4. Puolueettomuus: Tekoälyjärjestelmän ei pidä jatkaa tai luoda vääristymiä.
5. Luotettavuus: tekoälyn pitää olla luotettava
6. Turvallisuus ja yksityisyys: Näiden järjestelmien pitää olla turvallisia ja kunnioittaa

käyttäjien yksityisyyttä.

Ihmisoikeussopimusten mukaisesti tekoälyn pitää suojella ja turvata kaikkien ihmisten ihmisarvoa
ja ihmisoikeuksia ja toimia ympäristön ja planeetan hyväksi. Konkreettisia ehdotuksia ovat, että
ihmisten pitää aina olla tietoisia, että ovat tekemisissä tekoälyn kanssa, että tekoälyyn pohjaavan
tekniikan pitää voimauttaa ihmisiä ei riistää heitä.

Kuva 3.4. seuraavalla sivulla kertoo kuinka paljon eri somejätit keräävät tietoja asiakkaistaan.
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4.  Eloton maailma
Kaikki tekniikka perustuu tunnettuihin fysikaalisiin ja kemiallisiin ilmiöihin. Tekniikka kehittyy
nopeasti mlxxvii, mutta kehittyvältä tieteelliseltä perustalta saatetaan kehittää vielä aivan uutta
yllätyksellistä tekniikkaa. Aineen ja energian pienimpiä rakennusosia ja voimia koskevat teoriat
kehittyvät yhä mlxxviii, mlxxix, mlxxx, mlxxxi, mlxxxii, mlxxxiii, mlxxxiv, mlxxxv, mlxxxvi, mlxxxvii, mlxxxviii, mlxxxix, mxc, mxci, mxcii,
mxciii, mxciv, mxcv, mxcvi, mxcvii, mxcviii, mxcix, mc, mci, mcii, mciii, mciv, mcv, mcvi,mcvii,mcviii, mcix, mcx,mcxi, mcxii, mcxiii, mcxiv,
mcxv, mcxvi, mcxvii, mcxviii, mcxix, mcxx, mcxxi, mcxxii, mcxxiii, mcxxiv, mcxxv, mcxxvi, mcxxvii, mcxxviii, mcxxix, mcxxx, mcxxxi, mcxxxii,
mcxxxiii, mcxxxiv, mcxxxv, mcxxxvi, mcxxxvii, mcxxxviii, mcxxxix, mcxl, mcxli, mcxlii, mcxliii, mcxliv, mcxlv, mcxlvi, mcxlvii, mcxlviii, mcxlix,
mcl, mcli, mclii, mcliii, mcliv, mclv, mclvi, mclvii, mclviii, mclix. Eivätkä vain teoriat, vaan ne on voitu laittaa yhä
enemmän käytäntöön, kuten aikaiseksi saatu Bose-Einstein kondensaatti mclx, mclxi, joka
mahdollisesti avaa tien uudenlaisiin lasereihin mclxii, ja moneen muuhunkin mclxiii. Madonreikiäkin
avaruudessa saattaa olla mclxiv. Fysiikan lisäksi kemia edistyy aina molekyylisidosten kontrollointiin
asti mclxv, mclxvi.

Kaikki perusvoimat ja hiukkasten vuorovaikutukset eivät ole vielä tiedossa mclxvii, mclxviii, mclxix ja
monet perustavat kysymykset ovat yhä vastaamatta. Esimerkiksi W-bosoni massansa puolesta ei
oikein sovi fysiikan standardimalliin mclxx, mclxxi, mclxxii, mclxxiii, mclxxiv, mclxxv, mclxxvi, mclxxvii. Onko pimeää
ainetta ja energiaa mclxxviii, mclxxix? Mistä johtuu, että maailmassa on hämmästyttävää symmetriaa
mclxxx? Kvanttimaailmakin antaa outoja tuloksia mclxxxi, mclxxxii, samoin äärimmäisen kylmät
olosuhteet mclxxxiii. Yhä puuttuu suuri yhtenäinen näkemys maailmankaikkeuden synnystä mclxxxiv ja
kehityksestä mclxxxv. James Webb teleskooppi paljastaa toivottavasti lähivuosina paljon uutta
maailmankaikkeudesta mclxxxvi, mclxxxvii, mclxxxviii, mclxxxix, mcxc, mcxci,  pienen meteoroidin osumasta
huolimatta mcxcii, mcxciii.

Hiukkaskiihdyttimet tuovat uutta ymmärrystä pienimmistä aineen ja energian rakennusosista
mcxciv. Maailmassa on noin 30.000 hiukkaskiihdytintä, joista noin 1% tutkii hiukkasia yli 1 GeV
teholla mcxcv, mcxcvi. Niitäkin voidaan tehostaa mcxcvii. Suomessakin on tehokas hiukkaskiihdytin mcxcviii.
CERN:in mcxcix LHC-hiukkaskiihdytin on suurin mcc, mcci, mccii, mcciii, mcciv, mccv, mccvi, mccvii, mccviii, mccix, mccx,
mccxi, mccxii, mccxiii. Toivottuihin mccxiv uusiin versioihin otetaan oppia aiemmista mccxv, mccxvi, mccxvii,
mutta uusi LHC maksaisi 100 miljardia dollaria mccxviii, mccxix, mccxx. Uusi raskaiden ionien törmäytin
antanee tietoa siitä, miten tähdet ja supernovat luovat alkuaineita mccxxi. Tekoälyn avulla voidaan
törmäyksiä simuloida ja tuloksia tulkita entistä paremmin ja nopeammin mccxxii, mccxxiii. LHC:n avulla
on vastikään löydetty kolme uutta alkeishiukkasta mccxxiv.

Tekoälyllä ja yhä tehokkaammilla tietokoneilla materiaalikehitys vauhdittuu mccxxv, mccxxvi.
Vastaavasti materiaalitiede on mahdollistanut tietotekniikan kutistumisen ja halpenemisen.
Virtuaalisen materiaalikehityksen ja tekoälyn ansiosta materiaaleja ei enää tarvitse kehittää
hitaasti yrityksen ja erehdyksen kautta, vaan ne voidaan suunnitella atomi atomilta ja molekyyli
molekyyliltä mccxxvii, mccxxviii. Tekoälyn avulla materiaaleja voidaan optimoida, löytää uusia yhdisteitä
mccxxix, ja kun materiaalien kehittämistä ja valmistusta voidaan robotisoida, materiaalitiede edistyy
hurjaa vauhtia. Nanomittakaava mahdollistaa uusia ominaisuuksia mccxxx.

Mittalaitteet paranevat mccxxxi, esimerkiksi aineiden pientenkin määrien tunnistaminen
tarkentuumccxxxii. Kellotkin tarkentuvat mccxxxiii, mccxxxiv, mccxxxv. Laserin tarkkuus paranee mccxxxvi ja
uudentyyppisiä lasereita kehitetään mccxxxvii.
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Muiden muassa opettamalla fysiikkaa tekoälylle mccxxxviii, voidaan uusia materiaaleja kehittää eri
tarkoituksiin entistä nopeammin mccxxxix, mccxl, mccxli, mccxlii, mccxliii, mccxliv, mccxlv, mccxlvi, mccxlvii, mccxlviii,
mccxlix, mccl, mccli, mcclii, mccliii, mccliv, mcclv, mcclvi, mcclvii, mcclviii, mcclix, mcclx, mcclxi, mcclxii, mcclxiii, mcclxiv, mcclxv, mcclxvi,
mcclxvii, mcclxviii, mcclxix, mcclxx, mcclxxi, mcclxxii, mcclxxiii, mcclxxiv, mcclxxv. Timanttia kovempia materiaaleja
kyetään tuottamaan mcclxxvi, mcclxxvii, ja materiaalit voivat olla moninkertaisesti mcclxxviii jopa 1000X
entistä vahvempia mcclxxix, mcclxxx.

Tampereen yliopiston tutkijoiden johdolla keksittiin 20 kertaa terästä lujempi lähes särkymätön
lasi, jota voi venyttää ja takoa kuten metallia mcclxxxi. Edessä on toki pitkä kehitystyö laboratoriosta
käytäntöön mcclxxxii. Jätepuuta voi kemiallisesti käsitellä dimetyyliasetamiinilla ja litiumkloridilla ja
yhdistää ligniini ja kuidut uudeksi aineeksi, joka on terästä lujempaa mcclxxxiii, mcclxxxiv. Periaatteessa
kyetään tekemään puinen haarniska mcclxxxv. Tekolihaskuitu voi olla kevlaria vahvempaa mcclxxxvi,
mcclxxxvii.

Kaksiulotteisten 2D-materiaalien perheellä on uusia sovelluksia paitsi elektroniikassa myös
muualla mcclxxxviii, mcclxxxixmccxc, mccxci, mccxcii, mccxciii, mccxciv, mccxcv, mccxcvi, mccxcvii. Nanomittakaavan
metapinnoilla on esimerkiksi optisia ominaisuuksia mccxcviii. Nanohiilten ja kerroksellisten
polymeerien rakenteet voivat olla terästä lujempia mccxcix, mccc. Niillä voidaan jo laboratoriossa
korvata harvinaisia metalleja.

Nanoputkilla on monta sovellutusta mccci. Grafeeni mcccii, mccciii, mccciv, mcccv, mcccvi, grafyyni mcccvii,
mcccviiimcccix, mcccx, fullereenilevy mcccxi ja muut nanohiilet tarjoavat ennen näkemättömiä
mahdollisuuksia mcccxii. Grafeeni kenties auttaa suprajohtavuutta tarvitsevissa sovellutuksissa mcccxiii,
mcccxiv, mcccxv, mcccxvi, mcccxvii, samoin kuin staneenifilmi mcccxviii. Grafeenin valmistus tulee entistä
edullisemmaksi mcccxix, mcccxx, mcccxxi, mcccxxii, mcccxxiii, mcccxxiv, mcccxxv. Fullereeneista on tehty grafeenin
kaltaista rakennetta mcccxxvi. DNA:ta on käytetty nanohiilirakenteen valmistuksessa mcccxxvii. Grafyyni
on uusi ihmemateriaali mcccxxviii. Sen arvellaan olevan ainutlaatuinen sähkönjohtavuudeltaan sekä
optisilta ominaisuuksiltaan mcccxxix. Nanosellu tarjoaa monia grafeenin kaltaisia ominaisuuksia.

Kehittyvällä  materiaalisuunnittelulla kyetään optimoimaan tuotteet entistä paremmin
kierrätettäviksi mcccxxx, mcccxxxi, mcccxxxii, ja materiaalien tuotantoprosessit optimoida fossiilisen
energian tarvetta säästäviksi mcccxxxiii. Esimerkiksi SSAB:n terästuotanto tehdään fossiilivapaaksi
vuonna 2026 mcccxxxiv, mcccxxxv, mcccxxxvi, mcccxxxvii ja Japanissa pyritään myös pelkistämään rautamalmi
vedyllä mcccxxxviii, samoin Hollannissa mcccxxxix. Luonto inspiroi uusia rakenteita ja materiaaleja mcccxl.

Molekyylitason erotus on entistä mahdollisempaa mcccxli,mcccxlii. Nanogeeliä voidaan käyttää
kemikaalien erotteluun mcccxliii. Puhtaasta vedestä on tulossa pula, joten tekniikoita suolan ja
muiden epäpuhtauksien poistoksi vedestä kehitetään mcccxliv, mcccxlv, mcccxlvi, mcccxlvii, mcccxlviii, mcccxlix,
mcccl, mcccli, mccclii. Usein ongelmana on suolan poistolaitteen lyhytikäisyys, jonka MIT:ssa kehitetty
menetelmä väittää ratkaisseensa mcccliii. Sovellutuskohteena voi olla vaikkapa mikromuovien tai
hormonien poisto mcccliv, mccclv, mccclvi. Mikromuoveja juomavedestä voi poistaa myös hiekan läpi
suodattamalla mccclvii.

Usein suolan ja epäpuhtauksien poistoon käytetään membraaneja, kuten kaasujen puhdistuksessa
mccclviii, eikä membraanien tarvitse olla kalliita, sillä niitä valmistetaan jopa taatelin siemenistä
mccclix. Aavikoilla voidaan tiivistää ja tislata vettä ilmasta mccclx, mccclxi, mccclxii, mccclxiii, mccclxiv, mccclxv,
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mccclxvi, mccclxvii, mccclxviii, mccclxix.  Veden puhdistus suolasta ja muista epäpuhtauksista tulee entistä
tärkeämmäksi, kun puhtaasta vedestä on yhä suurempi pula mccclxx, mccclxxi.

Suomessa on erityisosaamista selluloosapohjaisissa bio- ja vaihtoehtomateriaaleissa, esimerkiksi
uudenlaisissa vaatekuiduissa ja muovia korvaavissa biohajoavissa materiaaleissa. Turun
yliopistossa on kehitetty muovi, jolla on perinteisen muovin lujuus, mutta joka korjaa itse itsensä
särkyessään ja on kierrätettävissä mccclxxii.

4.1. 3D-tulostus

3D-tulostuksella eli useimmiten materiaalia edellisen kerroksen päälle lisäävällä valmistuksella
(additive manufacturing)  on yhä kasvavia mahdollisuuksia voittaa alaa mccclxxiii, mccclxxiv,mccclxxv,
mccclxxvi, mccclxxvii, mccclxxviii, mccclxxix, mccclxxx, mccclxxxi, mccclxxxii, mccclxxxiii, mccclxxxiv, mccclxxxv, mccclxxxvi, mccclxxxvii,
mccclxxxviii, mccclxxxix, mcccxc, mcccxci, mcccxcii, mcccxciii, mcccxciv, mcccxcv, mcccxcvi, mcccxcvii, mcccxcviii, mcccxcix, mcd, mcdi,
mcdii, mcdiii. Tesla voi nyt tehdä auton osia MIT:ssa kehitetyllä teräksen 3D-tulostuksella mcdiv. 3D-
tulostuksella voidaan tehdä myös entistä tehokkaampia lämmönvaihtimia mcdv.

On monenlaisia 3D-tulostuksen menetelmiä ja tulostusmateriaaleja mcdvi, mcdvii, mcdviii, mcdix, mcdx.
Metallitulostimissa yleensä käytetään metallijauhetta, joka sintrataan laserilla. Voidaan käyttää
kierrätettyä metallijauhetta mcdxi ja näin vähentää metallipulverin päästöjä mcdxii.  Toisaalta on
tulostimia, jossa sulaa alumiinia ruiskutetaan magneettikentillä mcdxiii. Kierrätetyn muovin tulostus
vähentäisi muovisaastetta mcdxiv, mcdxv, mcdxvi.

Voidaan 3D-tulostaa yksilöllisiä vaatteita ja älyvaatteita mcdxvii, yksilölliseen anatomiaan sopivia
jalkineita mcdxviii, mcdxix, mcdxx, mcdxxi, mcdxxii, tai pohjallisia mcdxxiii, jopa bioelektroniikkaa mcdxxiv,
millirobotteja mcdxxv, pieniä magneetteja mcdxxvi, puolijohteita mcdxxvii, robotteja mcdxxviii, mikrobotteja
mcdxxix, elokuvakamera mcdxxx, auto mcdxxxi, vene mcdxxxii, tai suuret tuuliturbiinien lavat mcdxxxiii, mcdxxxiv.
Shell on 3D-tulostanut painesäiliöitä ja juoksupyöriä mcdxxxv. Biotulostus mcdxxxvi, mcdxxxvii, kuten
vegelihan tulostus mcdxxxviii, on jo käytettävissä. Myös puuta voi tulostaa ja tehdä esimerkiksi
huonekaluja mcdxxxix, mcdxl, mcdxli, mcdxlii. Arkkitehtonisiin muotoihin voidaan 3D-tulostaa orgaanista
materiaalia, jossa voidaan kasvattaa ruokaa mcdxliii. Useaa materiaalia yhdistävä 3D-tulostus on
kehitetty mcdxliv. Suurin 3D-tulostushanke on 177 m korkea pato Kiinassa mcdxlv, mcdxlvi, mcdxlvii.

3D-tulostimet ovat vielä toistaiseksi melko hitaita mcdxlviii, mutta väistämättä nopeutuvat mcdxlix, mcdl,
mcdli, ja tarkentuvat mcdlii, mcdliii. Niistä voi tulla robottien ohjaamia mcdliv ja ne voivat tulostaa pieniä
robotteja mcdlv. Laserilla voidaan tehdä hyvin tarkkoja tulosteitamcdlvi . 4D-tulostukseksi kutsutaan,
jos 3D-tulostetaan jotain, joka voi muuttaa muotoaan mcdlvii. 3D-tulostuksella voidaan luoda
kennomaisia rakenteita ja säästää raaka-aineita. Nanomittakaavan 3D-tulostus voi muuttaa
materiaalien ominaisuuksia mcdlviii, mcdlix, mcdlx.

3D-tulostus tarjoaa suuret mahdollisuudet hajauttaa tuotantoa pois suurista tehtaista. Paikallinen
hajautettu ja joustava valmistus vähentää tuonti- ja vientitarvetta, lisää työllisyyttä ja vähentää
kriisiherkkyyttä. Jotta tekniikasta saataisiin lisää tehoja irti, pitäisi tulostinten vielä kehittyä ja
paikallisten tulostuspalveluiden käyttöön pitäisi saada kymmeniä tuhansia tulostusmalleja
tavallisimmista arkisista tavaroista. Olisi toivottavaa, että tulostusmallit olisivat ilmaisia ja netissä
yleisesti saatavilla. Printables.com on yksi tulostusmallien tarjoajista mcdlxi.  3D-skannerilla voi joka
tapauksessa kopioida tulostettavan mallin mcdlxii ja myös suoraan piirustuksista voi tulostaa mcdlxiii.
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3D-skannaus, robotisaatio ja 3D-tulostus muodostavat tavaroiden digitaalisen valmistusketjun,
jossa aika tilauksesta toimitukseen lyhenee ja monet vaiheet jäävät pois tai yhdistyvät toisiinsa
mcdlxiv. 3D-tulostuksen tekniikoita on useita, eikä mikään yksi laite sovi kaikkiin tarkoituksiin, mutta
joustavuus ja monipuolisuus sekä tehokkuus ja laatu paranevat jatkuvasti. Varaosien tulostukseen
3D-printteri on omiaan ja löytänyt tiensä esimerkiksi sotalaivaan mcdlxv.

4.1.1 Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

3D-tulostus tulee yleistymään ja se demokratisoi valmistusta. Isoista valmistussarjoista voidaan
jossain määrin luopua, kun valmistus saadaan lähemmäksi kyliä ja kotitalouksia. Uhkana on, että
kotonakin voi tulostaa vaarallisia esineitä, kuten rynnäkkökiväärin mcdlxvi.

4.2. Robotit

Tähän asti robotit ovat vallanneet toistuvia toimintoja, kuten autotehtaissa. Vähitellen robotit
saadaan entistä monitaitoisemmiksi ja joustavammiksi mcdlxvii pärjäämään monimutkaisessa
todellisessa maailmassa mcdlxviii ja väistelemään ihmisiä mcdlxix, mcdlxx. Kehittyvät sensorit mcdlxxi,
tartuntavälineet ja muut vaikutustavat ja tekoäly antavat eväitä siihen.

Isoissa varastoissa on päästy pitkälle ioT-automaatiossa mcdlxxii, mcdlxxiii, mcdlxxiv. Tuleviin
käyttötarkoituksiin verrattuna vaikkapa postin lajittelu on verrattain yksinkertainen tehtävä mcdlxxv,
sillä robotit tulevat yhä vain taitavammiksi mcdlxxvi.

Lähtien alkeellisista robottiruohonleikkureista mcdlxxvii robotteja kehitetään erilaisiin tehtäviin
mcdlxxviii, mcdlxxix, mcdlxxx, mcdlxxxi, ja hyvin erilaisia: eläviä robotteja mcdlxxxii, mcdlxxxiii, matorobotti mcdlxxxiv,
mcdlxxxv, pehmeä robotti mcdlxxxvi, mcdlxxxvii, magneettisesta hyytelöstä tehty robotti mcdlxxxviii,
limarobotti mcdlxxxix, robottirotta mcdxc, uiva robottikoira mcdxci, hämähäkkirobotti mcdxcii. Nanorobotit
mcdxciii, mcdxciv, molekyylirobotit voivat toimia yhdessä joukkoina mcdxcv ja voivat liikkua kätevästi
moniin suuntiin mcdxcvi. Pienen hyönteisen kokoisista roboteista mcdxcvii pienin on laserilla kauko-
ohjattava 0,5 mm robottirapu mcdxcviii, mcdxcix, md, mdi ja vastaava magneeteilla ohjattavakin on
kehitetty mdii. Automaattinen ompelurobotti mdiii voi ommella ihmistä nopeammin farkkuja ja t-
paitoja. Robotti voi jopa tehdä manikyyreja mdiv.

Robottien optimointiin on kehitetty ohjelmia mdv. Robottiekosysteemit mahdollistavat samojen
komponenttien ja ohjelmistojen käytön laajasti erilaisissa laitteissa.

Joskus yliampuvasta visionäärisyydestään tunnettu Elon Musk on esittänyt humanoidirobotteja
joka kotiin mdvi, mdvii, mdviii. Ensimmäinen versio ”Optimus” julkistettiin 1.10.2022 mdix, mdx, mdxi, mdxii,
mdxiii. Brittiläisellä Engineering Arts -yhtiöllä on varsin hyvin ihmisen ilmeitä matkiva robotti mdxiv.

Kahdella jalalla kävelevä kuljetusrobotti toimii jo mdxv, mdxvi ja Boston Dynamicsin robotit
vaikuttavat hyviltä hölkkääjiltä mdxvii. Ihmisen näköisen robotin kehittämistä helpottaa
herkkätuntoinen robottikäsi mdxviii, mdxix, jota voidaan soveltaa myös proteeseihin mdxx. Robottiin on
jo istutettu eläviä soluja mdxxi ja luotu elävä keinoiho mdxxii, mdxxiii, mdxxiv, mdxxv, mdxxvi, mdxxvii. Ihmisellä
elektroninen iho antaa käsityksen miltä robotista tuntuu mdxxviii. Sähköinen silmä kehittyy mdxxix,
kuten myös haju- mdxxx ja makusensorit mdxxxi. Tekoiho tekokarvoineen aistii kosketusta monelta
suunnalta mdxxxii, mdxxxiii. Robottikäsi mdxxxiv voi kääntää tavaraa 50 erilaiseen asentoon.
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Kauko-ohjaus edellyttää selkeää kuvaa ohjattavan laitteen toimintaympäristöstä. Vaikeiden
leikkausten 3D-suunnittelu osoittaa hyödyn prosessien hallinnassa mdxxxv ja yksinkertaisia
leikkauksia leikkausrobotilla voidaan suorittaa etänäkin mdxxxvi. Robottien ennustetaan valtaavan
alaa vaikeissakin leikkauksissa mdxxxvii. Tekoäly-työnjohtaja voi sijaita missä tahansa, kuten Uber-
esimerkki osoittaa. Robottien kauko-ohjausmahdollisuus siirtää varsinaisen työn etäällä
suoritettavaksi.

Robotit aistivat ympäristöään monen sensorin avulla mdxxxviii ja anturit ja sensorit kehittyvät mdxxxix,
mdxl, mdxli, pienenevät mdxlii, mdxliii, mdxliv jopa nanomittaluokkaan mdxlv,mdxlvi ja tulevat entistä
edullisemmiksi.

Lidar-tutkamdxlvii (Light Detection and Ranging) on eräänlainen konenäkö, joka tulee yleistymään,
sillä siitä on kehitetty edullisia versioita mdxlviii. Robotit oppivat kartoittamaan ympäristöään ja
asemaansa sen avulla mdxlix. Uusimmat robotit käyttävät vahvistusoppimista. Ne opetetaan
käsittelemään virtuaalisesti simuloituja esineitä ennen kuin ne kokeilevat sitä tosimaailmassa.
Konenäön ja tekoälyn kehittyessä robotit hahmottavat ympäristönsä yhä tarkemmin. Robotin kyky
liikkua ympäristössä ja toimia ihmisten vahingoittamista varoen vaatii ympäristön reaaliaikaista
mallinnusta. Monenlaiset kauko-ohjattavat robotit ovat yleistymässä, jolloin etätoiminta
mahdollistuu mdl ja siinä voivat auttaa AR-lasit tai piilolinssit mdli,mdlii.

Toistoja tai tarkkuutta vaativat tehtävät voi ulkoistaa cobotille, eli kollaboratiiviset robotille
teollisuudessa tuotantolinjalla, lastaamassa rahtia tai jopa leikkaussalissa mdliii,mdliv.
Uudet robottien sukupolvet voivat 24/7 tehdä monia ihmisten nyt tekemiä töitä. Se muuttaa
työllistymistä, mutta samalla tuotteet ja palvelut tulevat edullisemmiksi. Uudet koneet ovat
kyvyiltään yhä monipuolisempia ja voivat siirtyä itsenäisesti paikasta toiseen. Robotteja voidaan
käyttää tehtäviin, jotka ovat ihmisille vaarallisia tai vaikeasti saavutettavia, kuten
robottikuuhunlaskeutuja mdlv tai robotti korjaamaan sähkölinjoja rautateillä mdlvi. Ihmisen tavoin
liikkuvan ja ihmisen kehon liikkeillä ohjattavan robotin kauko-ohjaus on tulevaisuuden työtehtävä.
VR-lasit mahdollistavat robottivälitteisen toiminnan esimerkiksi erilaisissa ohjaus-, kunnossapito-,
neuvonta-, palvelu- ja kokoonpanotehtävissä.

Robottien aiheuttamat vahingot ovat juridinen ongelma mdlvii. Tekoälyyn liittyy myös mahdollisia
IPR-ongelmia ja yksityisyydensuojakysymyksiä. Työmarkkinoilla murros on suuri, kun monet
ammatit muuttuvat olennaisesti ja työpaikkoja katoaa koneiden tehdessä yhä laajemman osan
nykyisestä työstä mdlviii.

4.2.1. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Monitoimiset robotit tulevat entistä edullisemmiksi, mikä mahdollistaa tuotannollisen ja muun
toiminnan siirtymisen lähemmäksi kotitalouksia. Ihmisluonnon tuntien luultavasti seksirobotit
tulevat yleistymään ensimmäisten joukossa. Roboteilla on muitakin ihmissuhteille vahingollisia
seurauksia.

Robottiaseiden kielto näyttää väistyvän syrjään Ukrainan sodassa mdlix, kun
robottitaistelupanssariajoneuvoja mdlx, mdlxi, mdlxii, ja robottidroneja käytetään mdlxiii. Kauko-
ohjattavat robotit sekä ohjukset ja tekoälyn ohjaamat taistelulentokoneet ja autonomiset ohjukset
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ovat tehokkaita aseita mdlxiv, mdlxv.  Ukrainassa lennokit ovat kauko-ohjattuja. Autonomisia
sodankäyntilaitteita kuitenkin tulee. Aseet kehittyvät mdlxvi.

Nelikoptereita voidaan siis käyttää sodassa mdlxvii, mdlxviii ja autonomiset dronet ovat hyökänneet jo
sodassa mdlxix, mdlxx. Mutta tärkeämpääkin käyttöä sodankäynnissä tekoälyllä toki on mdlxxi, mdlxxii.
Tekoäly auttaa aseiden suunnittelussa mdlxxiii. Kiinalaisen tappajarobotin kykyihin kuuluu mm.
kranaatinheitin mdlxxiv. Lasertykki on vaikeasti torjuttava ase ja automatisoitavissa mdlxxv, mdlxxvi,
mdlxxvii, mdlxxviii, mdlxxix, mdlxxx, samoin laserkonepistoolit mdlxxxi.

Elektronisten laitteiden häirintä on vastatoimi lisääntyvälle elektroniikalle sodankäynnissä.
Tietoverkkojen pilvipalveluista käsin fyysisiä laitteita ohjaavat tekoälyt ovat erityisen haavoittuvia
tietoliikenteen häiriöille ja päätelaitteiden vioille. Lisäksi tekoäly saattaa tehdä odottamattomia
johtopäätöksiä. Vastuukysymykset ovat näissä tilanteissa usein ongelmallisia eivätkä väärin
suunnatut vastuut kannusta kehittämään turvallisia koneita.

4.3. Luonnonmukaiset materiaalit

Materiaalien kehittämisessä pitää pyrkiä optimoimaan niiden elinkaari: tuottaminen
mahdollisimman luonnonmukaisesti ja vähäisellä energian käytöllä, että ne voidaan jätteittä
kierrättää, sopivat tarkoituksiinsa, mutta samalla mahdollistavat monenlaisia käyttötarkoituksia.
Tällöin huomio kiinnittyy ympäristönsuojeluun, prosessien tehostamiseen ja raaka-aineiden sekä
prosessien kilpailukyvyn taloudelliseen parantamiseen, mutta myös uudenlaisten
tuoteominaisuuksien mahdollistamiseen.

Sekoittamalla selluloosananokristalleja synteettiseen polymeeriin on kehitelty MIT:ssä
muovinkorvike, joka on luja kuin luu ja kova kuin alumiini mdlxxxii. Biomuoveja on Suomessa
kehitetty jo pitkään mdlxxxiii, mdlxxxiv, mdlxxxv.

Raaka-aineiden ominaisuuksien tunnistus ja niiden tuotantoprosessien valvonta ja mittaus on
mahdollista entistä tarkempien materiaalitutkien avulla. Uusien materiaalien pitää mahdollistaa
hiilineutraali materiaalikierto. Ruoka, materiaalit, energia… kaikki pitää pian tehdä hiilineutraalisti
tai jopa -negatiivisesti ja luonnon kantokyvyn puitteissa.

4.3.1. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Suunta on kohti kiertotaloutta, alhaisen lämpötilan prosesseja, ja tarpeen mukaista, tekoälyn
ohjaamaa pienuuden ekonomiaa, uusiutuvia ja prosessiteknisesti tai käyttötarkoituksessaan
tehokkaita materiaaleja. Hajautuksessa logistiikkakustannukset säästyvät, viiveet vähenevät ja
yksilöllinen tavaroiden tai palvelujen tuotanto tuodaan lähelle. Tehokas yksilöllinen tuotanto
edellyttää digitaalisesti ohjattuja, teknisesti joustavia koneita, ja laajan tuotevalikoiman
lähivalmistus edellyttää puolivalmisteita.

Yksilöllisen tarpeen mukaisen tuotannon etuja on, että varastointi- ja logistiikkatarve vähenee
raaka-aineiltaan ja komponenteiltaan yksinkertaisissa tuotteissa. Raaka-aineiden ja
pakkausmateriaalien tarve vähenee. Rikkoutuneet tai kuluneet osat voidaan nopeasti valmistaa
paikallisesti.



74

Valmistettujen tavaroiden yksilöllinen identiteetti mahdollistaa kaiken historiatiedon,
valmistustavan, materiaalien, ominaisuuksien, omistajatietojen, huoltohistorian ja tulevien
tarpeiden kirjaamisen pilvipalveluihin.

4.3.1.1. Uhkana raaka-ainepula

Materiaalisuunnittelu on kriittistä, sillä monista raaka-aineista, esimerkiksi yhteiskunnan
sähköistymisen vaatimista metalleista, alkaa olla maailmassa todellinen pula mdlxxxvi, mdlxxxvii, mdlxxxviii.
Vaikka ne eivät toisten arvioiden mukaan olekaan loppumassa mdlxxxix, nykyiset mineraalivarat eivät
riitä uusiutuvan energiatekniikan valtavasti kasvaviin tarpeisiin mdxc, mdxci, mdxcii, mdxciii.

On siirryttävä mahdollisimman pitkälle uusiutumattomista materiaaleista uusiutuviin mdxciv. Siitäkin
huolimatta kaivostoiminta tulee edelleen kasvamaan kielteisine seurausvaikutuksineen. Uusien
kuitujen ja ligniinin kaltaisten uusiutuvien sideaineiden avulla on periaatteessa mahdollista
vähentää teräksen, betonin ja asvaltin kaltaisten kaivannaisiin perustuvien materiaalien käyttöä ja
lopulta eliminoida kaivannaisteollisuus kokonaan (TUVJ).

Kuparia tarvitaan väistämättä mdxcv, mdxcvi, mutta litiumakuissakin käytettävien koboltin, kuparin ja
nikkelin kysyntä ylittää jo vuoden 2020 tuotannon tason ja pian näin on myös litiumin kohdalla
mdxcvii. Nikkelin ja muiden metallien hintojen nousu hidastaa vihreitä investointeja. Harvinaisista
maametalleista ensimmäisinä tulee pula dysprosiumista, neodyymistä mdxcviii ja praseodyymistä.
Dysprosiumia ja neodyymia tarvitaan autojen ja tuulimyllyjen kestomagneetteihin mdxcix.
Neodyymin nouseva hinta on vähän laskenut mdc kenties johtuen löydöistä Japanissa mdci, mdcii.

Kaivannaisilla on geopoliittista merkitystä, sillä EU ja USA ovat riippuvaisia Kiinan raaka-aineista
mdciii. Pyrkimys eroon polttomoottoreista johtaa vielä  suurempaan riippuvuuteen mdciv, mdcv. Siksi
vaihtoehtoja etsitään mdcvi, mdcvii. Teknologiametalleista galliumin, indiumin, seleenin ja telluurin
tuotanto ei pysy kysynnän tahdissa. Dysprosiumin, koboltin, nikkelin, indiumin, telluurin ja
seleenin tunnetut varannot on käytetty loppuun noin 20 vuodessa.

Tietenkin löydetään uusia esiintymiä ja hyödynnetään entistä köyhempiä esiintymiä, mutta
kaivostuotannon aloittaminen vie kymmenisen vuotta ja niitä pitäisi perustaa nopeaa tahtia mdcviii.
Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen tuulivoiman tai liikenteen sähköistämisen kautta kohtaa joka
tapauksessa materiaalipulan mdcix. Yksi ratkaisu voi olla sähkömoottorit, jotka eivät tarvitse
magneetteja, eivätkä siksi harvinaisia maametallejakaan mdcx.

Geologisen tutkimuslaitoksen GTK:n tutkimuksen mukaan nykyiset mineraalivarat eivät riitä
fossiilittomaan energiaan pohjautuvan infrastruktuurin rakentamiseen mdcxi. Tuuli- ja
aurinkoenergian vaatiman infrastruktuurin valmistamiseen tarvitaan valtavia mineraalivaroja
globaalilla tasolla. Louhintaa ja uudenlaista mineraalien kierrättämistä teollisuusjätteestä on
lisättävä merkittävästi.

GTK:n apulaistutkimusprofessori Simon Michaux selvitti alhaalta ylöspäin laskemalla, kuinka paljon
tarvittaisiin sähköautoja, vetyä, biopolttoaineita, aurinkopaneeleja ja tuuliturbiineja, jotta
nykyinen energiajärjestelmä voisi luopua täysin fossiilisten polttoaineiden käytöstä.
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Uusi arvio osoittaa, että tällä hetkellä tiedossamme olevat mineraalivarat eivät riitä kattamaan
maailmanlaajuisesti edes yhtä sukupolvea sähköautojen akkuja ja niiden energian varastointia.
Tuuli- ja aurinkoenergian vaatiman puskurin tai varmuusvaraston koko on aliarvioitu aiemmissa
tutkimuksissa. Uusiutuviin polttoaineisiin perustuvan ratkaisun rakentaminen vaatii enemmän
energiaa kuin koskaan aiemmin. Uusia voimalaitoksia tullaan tarvitsemaan paljon aiemmin
arvioitua enemmän.

GTK:n laskelmien mukaan nykyisillä metallien tuotantomäärillä ja käyttöteknologioilla metallien
tuotanto globaaliin vihreään siirtymään veisi satoja ellei jopa tuhansia vuosia. Esimerkiksi kobolttia
ja nikkeliä tarvittaisiin parinkymmenen vuoden päästä 20 kertainen määrä nykyiseen verrattuna,
litiumia jopa 40 kertaa enemmän.

Mineraalien uudenlainen hyödyntäminen ja teollisuuden sivuvirroista kierrätettävien metallien,
mineraalien ja helposti kierrätettävien tuotteiden valmistaminen ovat osa ratkaisua. Uusien
mineraalilöydösten kartoittaminen, käytettävyystutkimukset ja tiedossamme olevien
mineraalivarantojen testit tulevat olemaan tarpeellisempia kuin koskaan aiemmin. Lentotuhkasta
voidaan ehkä saada elektroniikassa tarvittavia harvinaisia maametalleja mdcxii.

Toistaiseksi Eurooppa on pitkälti muualta, kuten Venäjältä ja Kiinasta, saatavien raaka-aineiden
varassa. Parhaat malmiot on täällä jo käytetty, nyt on keskityttävä kaivos- ja metallurgisen
teollisuuden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämiseen.

VTT:n pilottitehtaassa Espoon Kivenlahdessa pystytään tutkimaan miten materiaalivirroista
saadaan talteen mahdollisimman tehokkaasti sivumetallit. Bioruukissa tutkitaan esimerkiksi sitä,
voitaisiinko sinkin lisäksi samasta materiaalista erotella rautaa vedenpuhdistuskemikaaliksi.

On pakko löytää paitsi uusia tapoja saada malmioista ja jätevirroista talteen harvinaisia metalleja
myös vähentää niiden käyttöä esimerkiksi akuissa. Tulevina vuosikymmeninä vihreään siirtymään
tarvittavien metallien puute aiheuttaa ympäristöongelmia, koska tarvitaan lisää kaivoksia. Se
aiheuttaa myös kasvavaa energian tarvetta, koska metallien saanti köyhemmistä malmeista tai
sivuvirroista vaatii entistä enemmän energiaa. Keskeistä on kehittää siihen entistä vähemmän
energiaa vaativia prosesseja.

4.4. Energian tuotanto ja varastointi

Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta olennaisinta ja vaikeinta on siirtyä fossiilisista
polttoaineista pois. Kuva 4.3.1 alla kertoo kuinka mitätön osuus vaihtoehdoilla, eli ydinvoimalla ja
uusiutuvilla energialähteillä toistaiseksi on. EU-mailla on edessään valtava energiamurros, kun
pyritään irti Venäjältä tuodusta fossiilisesta energiasta ja sopimaan energian säästöstä mdcxiii.
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Kuva 4.4.1. Energialähteiden kehitys ihmiskunnan historiassa mdcxiv  Image: Visual Capitalist/Vaclav
Smil, BP Statistical Review of World Energy via Our World in Data

Sähköä voi tuottaa edullisesti aurinko- ja tuulivoimaloissa, mutta se syntyy useimmiten väärään
aikaan ja väärässä paikassa. Edessä ovat suurinvestoinnit tuotettua sähköä varastoivaan
vetyteknologiaan. Hinta on iso, vaikkakin puolustusmenoihin suhteutettuna kohtuullinen mdcxv.
Työpaikkojakin vihreästä energiasta syntyy mdcxvi, mdcxvii.
Hyvän kuvan siitä missä uusiutuvan energian innovaatioissa mennään saa EAward listasta mdcxviii.
Olennaista on suurten käyttäjien siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista mdcxix. Suuria hankkeita
ovat esimerkiksi 10,5 GW aurinko-tuuli-investointi Marokkoon mdcxx ja Saudi-Arabiassa 1,5 GW
aurinkopaneelihanke alumiinitehtaan energiaksi tai Australiassa 3 GW hanke mdcxxi 385 m
tuuliturbiineineen. Marokossa sijaitsee jo nyt maailman suurin aurinkovoimala, valmistuessaan
2500 hehtaarin kokoisen alueen peittävä 582 megawatin Ouarzazaten aurinkovoimala. Marokkoon
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ollaan rakentamassa neljä vastaavaa voimalaa lisää. Yhdessä ne voisivat vastata 40 prosenttiin
koko maan energiantarpeesta mdcxxii.

Intiassa on uusiutuvalle energialle oma kauppapaikka mdcxxiii . Siellä oli 125% vuosikasvu
investoinneissa vuonna 2021. Ylipäätään Aasiassa on kasvu ollut nopeaa mdcxxiv. Suomessa suurin
aurinkoenergiahanke on Loimaalla 130 GWh/v mdcxxv. Itävalta on kaksinkertaistanut
aurinkoenergiakapasiteettinsa vuodessa mdcxxvi, USA:ssakin siirtymä uusiutuvien energialähteiden
25,5% osuuteen on ollut nopeaa mdcxxvii.

Kuva 4.4.2. Aurinkoenergian osuus kaikesta sähkön tuotannosta Aasiassa.

On pakko siirtyä vähäpäästöisiin ja uusiutuviin energialähteisiin, kasvattaa energiatehokkuutta ja
energian säästöä mdcxxviii, mdcxxix, mdcxxx. Fossiilisten tuottajatkin voisivat helposti vähentää tuotannon
aikaisia päästöjään 75% mdcxxxi, mdcxxxii, mdcxxxiii. Uusiutuviin energialähteisiin perustuvat voimalat
ovat hintojen noususta huolimatta yhä uusia kaasu- ja hiilivoimaloita edullisempia mdcxxxiv.
Ennusteen mukaan EU voisi olla energiaomavarainen uusiutuvien avulla vuonna 2050 mdcxxxv.
Valtavat tutkimuspanokset kohdistuvat ongelman ratkaisemiseen. Seuraavassa esitellään erilaisia
vaihtoehtoja.

4.4.1 Uusiutuvat energiat

Uusiutuvat energiat perustuvat tavalla tai toisella auringon energiaan paitsi geoterminen energia.
Kuvassa 4.2. esitellään viisi uusiutuvan energian tuotannon perustapaa:
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Kuvio 4.4.3. Viisi uusiutuvan energian tuotannon perustapaa: aurinko, biomassa, tuuli, vesi ja
geoterminen.
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4.4.1.1. Biomassa - energiaa metsätähteistä

Suomessa uusiutuvan energian osuus energiapaletista on suuri, koska sellu- ja paperiteollisuus
polttaa prosessin tähteet. Kenties mustalipeä pitäisi käyttää hyväksi eikä polttaa? Mäntyöljystä
tehty uusiutuva diesel on osaratkaisu liikennepolttoaineisiin, mutta olisiko mäntyöljylle
parempaakin käyttöä mdcxxxvi, mdcxxxvii ? Fischer-Tropsch-menetelmällä synteesikaasun kautta tehty
diesel  voisi olla mäntyöljyn polttoainekäyttöä järkevämpää mdcxxxviii.

LUT:n tutkijat keksivät menetelmän liikennepolttoaine bioetanolin tekemiseen jätepuusta.mdcxxxix

Metsäteollisuuden sivuvirroista saatava puuaines muutetaan ensin etikkahapoksi, joka
pelkistetään vedyllä etanoliksi. Reaktio kulkee synteesikaasun kautta. Synteesikaasua eli vedyn
ja hiilimonoksidin seosta saadaan, kun puuta korvennetaan noin 800 °C lämpötilassa pienessä
happimäärässä. Synteesikaasusta saadaan metanolia. Kun osa hiilimonoksidista erotetaan
synteesikaasuvirrasta ja lisätään se seuraavassa vaiheessa metanolin sekaan, syntyy
etikkahappoa. Reaktioaskel etikkahaposta etanoliksi edellyttää ylimääräisen vedyn lisäämistä.

Uusi tekniikka on noin kuusi kertaa perinteistä käymisprosessia tehokkaampi. Perinteinen
prosessi voi tuottaa noin 200–300 litraa bioetanolia tonnia kuivaa puuta kohden, lisävedyllä
tehostettu prosessi voi tuottaa sitä jopa 1 500 litraa. Jos etikkahapon pelkistämiseen tarvittava
vety tuotettaisiin uusiutuvalla sähköllä elektrolyyttisesti vedestä, LUT:n puuetanoli tuottaisi noin
75 % vähemmän kasvihuonepäästöjä kuin bensiini. Bensiinille ja etanolille saadaan
litrakohtaisiksi lämpöarvoiksi 31,1 ja 21,3 MJ/L.

Biopolttoaineita voidaan siis saada metsätähteistä mdcxl, mdcxli, mdcxlii, mdcxliii tai esimerkiksi
nopeakasvuisesta pajusta mdcxliv. Biopolttoaineiden tuottamisessa on ollut siirtymiä sukupolvesta
toiseen: 1. sukupolven polttoaineet tulivat öljykasvien viljelystä ja olivat ongelmallisia mdcxlv, 2.
sukupolven biopolttoaineet käyttävät maa- ja metsätalouden sivuvirtoja joko Fischer-Tropsch
menetelmän kautta tai hajottamalla niitä entsyymien avulla. 3. sukupolven biopolttoaineet
tehdään sähkön ja hiilidioksidin avulla mdcxlvi. Niiden ohella mielenkiintoinen on uusi tekniikka,
jossa keinotekoiset lehdet tuottavat synteettistä kaasua mdcxlvii.

4.4.1.2. Biokaasu – energiaa orgaanisista aineksista

Biokaasu on orgaanisesta aineesta hapettomassa tilassa, anaerobisessa mikrobitoiminnassa –
mätänemisessä – syntyvää kaasua, joka on noin 2/3 metaania ja 1/3 hiilidioksidia. Syntyvä CO2

voitaisiin käyttää sekin hyödyksi.

Suomessa biokaasua tuotetaan vain 1 TWh/v, kun potentiaali on 15-20 TWh mdcxlviii. Suomessa
suuri potentiaali on maatilatason osuuskuntamuotoisissa biokaasulaitoksissa mdcxlix, mdcl. Maatilojen
biokaasulaitokset hyödyntäisivät lantaa, olkia, suojavyöhykenurmea, jotka muutoinkin mätänevät.
Tällöin hiilitase voisi olla jopa negatiivinen ja lisäksi saataisiin lannoitteita pelloille. Suomessa on
käytetty pääasiassa Venäjältä tuotua metaania noin 20 TWh/v ja siitä suuri osuus voitaisiin korvata
biokaasulla. Kaasuautoja pitäisi olla enemmän ja biokaasu pitäisi saada raskaan liikenteen
ykköskäyttövoimaksi. Biokaasun hyödyntäminen toki etenee Suomessa, vaikkakin hitaasti mdcli,
mdclii. REPowerEU paketissa ajetaan biometaanin tuotantotavoitteen kymmenkertaistamisesta 35
miljardiin kuutiometriin 2030 mennessä mdcliii, mdcliv. EU:n laajuisesti luultavasti mahdollistuu se,
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että julkista tukea biokaasulaitoksille voidaan lisätä. Biokaasulaitosten nopeaa rakentamista
edistäisi, jos julkinen sektori voisi olla mukana osuuskunnassa investointivaiheessa.

4.4.1.3. Hiilidioksidi biopolttoaineen raaka-aineena – uusiutuvien 3. sukupolvi

Vantaan Energia ja teknologiayhtiö Wärtsilä suunnittelevat laitosta, joka tuottaa synteettistä
metaania raskaan liikenteen käyttöön ja kaukolämpöverkkoon. Nykyään suurin osa vedystä
tuotetaan maailmalla fossiilisesta maakaasusta ja valmistusprosessissa syntyy hiilidioksidipäästöjä.
Vantaan Energian laitoksessa mdclv synteettistä metaania saataisiin aikaan voimalassa syntyvästä
hiilidioksidista mdclvi ja uusiutuvalla sähköenergialla tuotetusta vedystä mdclvii. Elektrolyysissa
vedestä, hapesta ja hiilidioksidista voidaan tehdä hiilivetyjä kuten eteeniä mdclviii.

Lentokoneiden ja laivojen pitkiä matkoja varten sähkö pitää muuttaa synteettisiksi polttoaineiksi
käyttäen hiilidioksidia mdclix. Elektrolyysilaitteet polttoaineen tekemiseksi hiilidioksidista voivat
toimia myös vaihtelevalla tuuli- ja aurinkosähköllä mdclx. Nikkeli on lupaava katalyytti mdclxi.
Waterloon yliopistossa on kehitetty uudenlainen CO2 sieppari mdclxii. Koreassa puhtaan energian
tutkimuskeskus on kehittänyt teknologian, joka muuttaa hiilidioksidin metaanihapoksi
syntetisoimalla fluori-seostetuilla tinaoksidikatalyyteillä mdclxiii.

Elon Musk sanoo, että SpaceX alkaa poistamaan ilmasta hiilidioksidia ja muuttamaan sen rakettien
polttoaineeksi mdclxiv. Hiilidioksidin kaappaamiseksi ilmakehästä kehitetään erilaisia menetelmiä
mdclxv, mdclxvi, mdclxvii, mdclxviii, mdclxix, mdclxx, mdclxxi, mdclxxii, mdclxxiii, mdclxxiv, mdclxxv, mdclxxvi, mdclxxvii, mdclxxviii,
mdclxxix, mdclxxx, mdclxxxi. Muovilautasista ja ihmesienestä tuttu huokea melamiinimuovi on onnistuttu
modifioimaan lupaavaksi hiilidioksidisieppariksi. Sitoutunut hiilidioksidi vapautuu siitä jo 80 asteen
lämpötilassa, mikä säästää energiaa verrattuna toistaiseksi parhaana pidettyyn amiiniprosessiin,
jossa tarvitaan 120-150 asteen lämpötilaa mdclxxxii.

Järkevintä tietenkin olisi vähentää päästöjä tuotantoprosesseissa ja ottaa hiilidioksidi talteen
suoraan päästöistä, kun konsentraatiot ovat vielä korkealla mdclxxxiii, mdclxxxiv. Nanohiilten ja
hiilivetyjen valmistus CO2-raaka-aineista paikallisesti saattaa olla mahdollisuuksien rajoissa.
Esimerkiksi biokaasun puhdistamisessa auton polttoaineeksi syntyy hiilidioksidia mdclxxxv, joka
melko puhtaana voitaisiin ottaa hyötykäyttöön.

CO2-käyttö raaka-aineena mdclxxxvi, mdclxxxvii, mdclxxxviii, mdclxxxix, saattaa muuttaa fossiiliset polttoaineet
hiilineutraaleiksi ja kasvattaa niiden hyväksyttävyyttä, jos prosesseihin lisätään CO2- talteenotto
savu- ja prosessikaasuista. Suomalainen Fortum aikoo napata jätteenpolttolaitosten piipuista
hiilidioksidia ja jatkojalostaa siitä erikoismuoveja mdcxc. Uuden teknologian avulla Eurooppaan voi
syntyä yhtiön mukaan kokoluokaltaan massiivinen hiilivetyjen jalostusteollisuus mdcxci.

4.4.1.4. Tuulivoima

Uusiutuvista energiamuodoista on maatuulivoima Suomessa edullisin, noin 25-35 e/MWh.
Tuulivoimaa on rakennettu 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla enemmän kuin viime vuonna
yhteensä mdcxcii, ja hankkeita on yllin kyllin mdcxciii. Tanska puolestaan haluaa rakentaa
merituulivoiman hyödyntämiseksi energiasaaria mdcxciv, mdcxcv.
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Tuulienergian valjastamiseen on kehitelty erilaisia laitteita mdcxcvi, mutta edelleen pätee se, että
laitteen pinta-ala ratkaisee. Tuulimyllyt mdcxcvii, mdcxcviii,mdcxcix suurenevat mdcc, sillä tuulivoimassa
ratkaisevaa on voimalan lapojen pituus mdcci, eli tuulivoimalan korkeus ja sen myötä
hyödynnettävän tuulen pinta-ala. Matalalla tuulee vähemmän, korkeammalla enemmän. Suomen
kilpailuetu esimerkiksi Saksaan nähden on se, että Suomeen voidaan rakentaa korkeita
tuulivoimaloita mdccii. Suomea vastaavissa oloissa Ruotsissa aiotaan rakentaa maailman suurin
maatuulivoiman puisto mdcciii.

Nyt on jo 14 MW tuulivoimaloita mdcciv, mdccv. Tulevaisuudessa voi olla 17 MW voimaloita, jolloin
lavat ovat 125 m mdccvi, mdccvii, mdccviii. Nyt pystytään 104 m pituuteen mdccix, tai oikeastaan Vestalla
on roottoriväli 236 metriä ja syksyn 2022 tietojen mukaan Kiinassa 250 metriä mdccx. Taipuisia
lapoja on jo tehty 111,5 metrinen mdccxi. Ne voivat joskus mahdollistaa jopa 50 MW turbiinit.
Pystyakselisissa tuulivoimaloissa pinta-ala on aiemmin jäänyt pieneksi, mutta niitä on saatu vähän
suurennettua mdccxii.

Vattenfall ja Preem ovat tekemässä jätti-investointeja tuulivoimaan mdccxiii. Tuulivoimaloiden lavat
ovat olleet vaikeita kierrätettäviä, koska ne sisältävät hartsia, lasia, hiilikuitua, balsaa, PVC- tai PET-
vaahtoa, muita polymeerejä ja metalleja, mutta Vattenfall kertoo ratkaisseensa asian mdccxiv, mdccxv.
Siemensilläkin on kierrätettävät lavat uusissa malleissa mdccxvi. Suomessa Kuusakoski murskaa
lapajätteen, ja Finnsementin klinkkeriuunissa muovi palaa ja tuottaa energiaa, ja sulaneiden
kuitujen mineraalit sitoutuvat sementin raaka-aineena käytettävään klinkkeriinmdccxvii .

Suomessa on nyt tuulivoimaa 3700 MW. Fingridin fossiilivapaassa skenaariossa mdccxviii Itä-
Suomeenkin saataisiin tuulivoimaa rakentaa ja kokonaisuudessaan nimellisteho olisi 10 GW 2025
ja 18GW 2030.  Tämä on nimenomaan nimellisteho, koska tuulivoimalla tuotetaan
”sattumasähköä”, eli teho voi vuonna 2030 vaihdella viikon sisällä 1 GW:n ja 15 GW:n välillä.
Esimerkiksi 1.4.2022 tuulivoima tuotti sähköä Suomessa 22 MW teholla, kuuden päivän kuluttua
7.5.2022 3169 MW teholla mdccxix. Tuulisina päivinä sähköä pitää viedä ja tuulettomina tuoda.
Pörssisähkön hintavaihtelu kasvaa mdccxx. Suomi on samalla markkinalla kuin Saksa ja Ranska ja
tuulivoima ei korreloi kovasti näiden maiden kanssa, joten maiden välisten siirtoyhteyksien
merkitys kasvaa.

Tuulivoiman rakentaminen ei ole paikallisen asujaimiston suosiossa. Ne tappavat hyönteisiä mdccxxi,
kenties muitakin lentäviä ja aiheuttavat matalataajuista huminaa. Norjan korkeimman oikeuden
päätös tuulivoiman purkamisesta voi vaikuttaa Suomessakin mdccxxii. Suomen
tuulivoimayhdistyksen arvion mukaan hallinto-oikeuksissa on käsittelyssä 5,5 miljardin euron
edestä tuulivoimainvestointeja.

4.4.1.5. Aurinkoenergia

Aurinkopaneelit eli valosähkökennot tehostuvat hinta-laatusuhteeltaan edullisiksi,mdccxxiiimdccxxiv,
mdccxxv. mdccxxvi, mdccxxvii, mdccxxviii, mdccxxix, mdccxxx, mdccxxxi, mdccxxxii, mdccxxxiii, mdccxxxiv, mdccxxxv, mdccxxxvi, mdccxxxvii,
mdccxxxviii, mdccxxxix, mdccxl, mdccxli, mdccxlii, mdccxliii, mdccxliv, mdccxlv, mdccxlvi, mdccxlvii, mdccxlviii, mdccxlix, mdccl, mdccli,
mdcclii, mdccliii,mdccliv, mdcclv. Paneelien hinta on laskenut 90% viimeisten 10 vuoden aikana ja
kehityksen ennustetaan jatkuvan mdcclvi. Aurinkosähkö on Suomessakin pientaloissa kannattava
investointi mdcclvii. Aurinkoenergian hinta on laskenut nopeammin kuin on odotettu mdcclviii, mdcclix,



82

vaikka raaka-aineet ovat kallistuneet mdcclx, mdcclxi. Kiina rakentanee 90 GW aurinkovoimaa tänä
vuonna mdcclxii. Riippuvuus Kiinan aurinkopaneelien tuotannosta ei saa kasvaa liian suureksi mdcclxiii.

Kaikista aurinkokennoista Perc-tekniikalla valmistettujen markkinaosuus on noin 80%, ja kaikista
piipohjaisista 90% mdcclxiv. Perc (passivated and rear emitted cell) parantaa hyötysuhdetta 20
prosentista 23,5 prosenttiin.

EU on tuomassa aurinkopaneelit pakollisiksi uusiin rakennuksiin mdcclxv. Rakennusten katoilla
auringon säteilyn lämmön keräimet ovat olleet pitkään käytössä Etelä-Euroopassa. Euroopan
parlamentin mukaan niiden määrä pitäisi 3-4-kertaistaa nykyisestä noin 10 miljoonasta mdcclxvi. Ne
voi yhdistää kasvien viljelyyn mdcclxvii, mdcclxviii ja lampaiden tarhaamiseen mdcclxix.  Tässä voi auttaa
lämpiävä pinnoite mdcclxx ja talvisiin olosuhteisiin suunnittelu mdcclxxi, mdcclxxii ja aerogeelit mdcclxxiii.
Aurinkopaneelit ovat vaikeita kierrätettäviä mdcclxxiv, mutta joitain ratkaisuja on löydetty mdcclxxv,
mdcclxxvi, mdcclxxvii ja kierrätystehdaskin kehitteillä mdcclxxviii . Ohuiden pinnoitekerrosten
valmistukseenkin on uusia tekniikoita mdcclxxix.

Repower EU -ohjelmassa komission tavoite on, että tuuli ja aurinkoenergian osuus EU-maiden
energiapaletista nousisi 35 %:sta 67 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Aurinkoenergian
tuotantokapasiteetti pitäisi kaksinkertaistaa jo vuoteen 2025 mennessä mdcclxxx. Suunnitelman
pohjana on EU:n vihreän siirtymän ohjelma ja ilmastotoimien paketti ”Fit for 55”.
Läpinäkyviä aurinkoenergiakalvoja saattaa tulevaisuudessa kannattaa laittaa ikkunoihin mdcclxxxi,
mdcclxxxii, mdcclxxxiii, mdcclxxxiv, mdcclxxxv, mdcclxxxvi, mdcclxxxvii, mdcclxxxviii, ainakin kasvihuoneissa mdcclxxxix. Kuinka
nopeasti aurinkopaneeleja asennetaan riippuu osaksi siitäkin, millä hinnalla ylijäämäsähköä voi
myydä verkkoon mdccxc.

Uusia tehoennätyksiä uutisoidaan mdccxci, mdccxcii,mdccxciii,mdccxciv. Grätzel-kennot ovat tehostuneet
hurjasti mdccxcv, kun väriaineherkistettyyn titaanidioksidiin perustuvissa kennoissa käytetään kahta
tai useampaa väriainetta, mikä mahdollistaa näkyvän spektrin tarkemman hyväksikäytön.
Saavutettu teho on 28,4% - 30,2%. Grätzel-kennot ovat valmistuskustannuksiltaan edullisia, mutta
niiden hyötysuhde on tähän mennessä jäänyt alle 15%.

Perovskiittikennoihin liittyy paljon odotuksia, koska niiden valmistusmateriaalit ovat hyvin
edullisia, ne saadaan kalvomaiseen muotoon ja mm. läpinäkyväksi pinnaksi ikkunoihin tai
monikerroskennoiksi mdccxcvi, mdccxcvii. Perinteiset kennot vaativat telluuria, josta on pulaa, sekä
galliumia ja indiumia mdccxcviii. Perovskiittikennot mdccxcix, mdccc, mdcccimdcccii, mdccciii, mdccciv, mdcccv, mdcccvi,
mdcccvii, mdcccviii, mdcccix, mdcccx, mdcccxi, mdcccxii, mdcccxiii, mdcccxiv, mdcccxv, mdcccxvi, mdcccxvii, ovat tulossa
kaupalliseen tuotantoon mdcccxviii, mdcccxix, mdcccxx, mdcccxxi ja voivat kestää 30 vuotta käytössä mdcccxxii,
mdcccxxiii, mdcccxxiv, mdcccxxv, mdcccxxvi. Lyijy kennossa olisi potentiaalinen ympäristöriski mdcccxxvii.

Hydratun amorfisen piin (a-Si:H) kautta tehdään sekä amorfisia piikennoja (SHJ) että
perovskiitti/SHJ-monikerroskennoja. SHJ-kennoja on boorin avulla voitu parantaa 25,18 % tehoon
mdcccxxviii. Kiinassa viimeisin piikennoennätys on 25,7% mdcccxxix ja perovskiitti-mustapii-kennolla 28,2
%mdcccxxx, perovskiitti-pii-kennolla 31,25% mdcccxxxi, mdcccxxxii, mdcccxxxiii, mdcccxxxiv, Saksassa 29,8% mdcccxxxv.
Piin tuotantoa lisätään merkittävästi mdcccxxxvi. Joustava monikerroskenno on saavuttanut 32,65%
tehon mdcccxxxvii, mdcccxxxviii, mdcccxxxix. Sellaisilla voisi jo kannattaa päällystää ajoneuvoja - autoja, veneitä,
lentokoneita. Painotekniikalla tuotettu joustava kenno on melko edullinen mdcccxl.
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Maailmanennätys ilman auringonvalon keskittämistä, 39,5% teho, on saavutettu gallium-
yhdisteisiin perustuvalla monikerroskennolla mdcccxli, mdcccxlii. Uusin tutkimus väittää paljon
suuremman tehon olevan mahdollista mdcccxliii ja keskittävää aurinkoenergiaa hyödyntäen
Fraunhoferin nelikerroskenno on saavuttanut 47,6% tehon, lasersäteellä 68,9% mdcccxliv. Espanjassa
on saavutettu hybridikennolla 89% hyötysuhde, josta 19% sähköksi ja 70% lämmöksi mdcccxlv.
Kaupallisesti on saatavilla 22,1% tehoinen kenno mdcccxlvi.

Kun pienten talokohtaisten paneelien määrät ynnätään yhteen, ylitetään suurten voimaloiden
tehot. Australiassa esimerkiksi on jo koko kerrostalo päällystetty aurinkopaneeleilla mdcccxlvii.
Etäisillä alueilla voi aurinkopaneelin yhdistää juomaveden saantiin mdcccxlviii. Ohuet, joustavat kalvot
tarjoavat entistä suurempia mahdollisuuksia. Orgaaniset eli muovipohjaiset kennot ovat
suhteellisesti edullisempia, ja ohutta kalvoa voidaan suihkuttaa, maalata tai tulostaa pinnoille
mdcccxlix. Perovskiitti voi siinäkin mullistaa alan mdcccl.

Aurinkopaneeleille etsitään sijoituspaikkoja muuallakin kuin katoilla, mm rautatiekiskojen välissä
mdcccli, mdccclii. Kelluvilla aurinkopaneelikentillä mdcccliii, mdcccliv, mdccclv, mdccclvi, mdccclvii, esimerkiksi veden
puhdistuslaitoksissa, merituulivoiman yhteydessä tai patoaltaissa, saadaan etua, kun ei tarvitse
muokata maata tai kilpailla muun maankäytön kanssa ja myös sähkön siirtojärjestelmä on jo
paikalla. Jos niillä katettaisiin 10% maailman tekojärvistä ja altaista, ne tuottaisivat sähköä 4000
GW, saman verran kuin mitä nyt fossiilisilla polttoaineilla tuotetaan voimaloissa mdccclviii, mdccclix. On
toki huolehdittava siitä, ettei paneeleja ole liikaa, jolloin veden pieneliöt ja kalat ja kasvit kärsivät.

Toinen perustapa muuttaa aurinkoenergiaa sähköksi ovat keskittävät aurinkovoimalat mdccclx, joista
suurin on Marokossa mdccclxi, mdccclxii. Uusi versio on Heliogeniltä mdccclxiii. Keskittävät
aurinkoenergiavoimalat ovat kehittyneet 47% edullisemmiksi 2010-19 välisenä aikana, mutta vielä
on matkaa tavoitteena olevaan viisi senttiä/kWh tuotantokustannukseen.

Keskittävällä aurinkoenergialla on tehty lentopolttoainetta vedestä ja hiilidioksidista mdccclxiv,
mdccclxv, ja 4% hyötysuhdetta yritetään parantaa 15% tietämille. Australiassa on kehitteillä
keskittäviä aurinkoenergialaitoksia valmistava tehdas mdccclxvi, ja Yhdysvalloissa Gatesin tukema
yritys pyrkii automatisoimaan niiden tuotannon roboteilla mdccclxvii.

Eksoottinen mahdollisuus on kerätä aurinkoenergiaa avaruudesta mdccclxviii, mdccclxix, mdccclxx, mdccclxxi.
Kiinalaisen voimalan ensimmäinen kokeiluvaihe aloitetaan jo vuonna 2028, eli kaksi vuotta
aikataulusta edellä. Testisatelliitti kiertäisi Maata noin 400 kilometrin etäisyydellä, mutta
suunnitelmien mukaan lopullinen kiertorata olisi 36 000 kilometrissä. Satelliitin aurinkopaneelit
muuttaisivat auringon säteilyenergian sähköenergiaksi. Energia siirrettäisiin maahan mikroaalto-
tai lasersäteinä ja syötettäisiin sähköverkkoon mdccclxxii.

4.4.1.6. Geoterminen energia

Geotermistä energiaa opetellaan hyödyntämään mdccclxxiii, mdccclxxiv, mdccclxxv, mdccclxxvi. Geotermisen
energian investointiohjelma on tehty, mutta Fortum irtisanoutui Otaniemen projektistamdccclxxvii.
Ruotsin  Lundissakin projekti epäonnistui mdccclxxviii, Tampereella keskeytyi vesivasaralla tehty
poraus mdccclxxix, eikä Soultz-Sou-Foretsissakaan mdccclxxx saatu kovin myönteisiä kokemuksia.
Hyödyntämistä rajoittaa alle 5 km poraussyvyys. Kehitteillä olevilla poraustekniikoilla (erityisesti
plasmaporaus mdccclxxxi, mdccclxxxii, mdccclxxxiii, mdccclxxxiv, joka voi olla 100x nopeampi ja 98% halvempi
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kuin perinteinen poraus tai vaihtoehtoisesti radioaaltoporaus) päästään entistä edullisemmin
entistä syvemmälle.

Yhdysvaltalaisen Quaisen ”porat” käyttävät mikroaaltoja noin millimetrin aallonpituuksilla.
Mikroaallot sulattavat kiven ja muuttavat sen kaasuksi. Millimetriaallot sopivat kovaan, kuumaan,
syvällä olevaan kiveen, jonka läpäisemisessä perinteisillä porilla on vaikeuksia. Lähempänä pintaa
olevaan pehmeämpään maaperään mikroaallot eivät sovellu.

Niinpä Quaise aikoo yhdistää perinteistä ensiksi perinteistä porausta ja syvemmälle päästäessä
mikroaaltoja. Yhdysvalloissa pyritään 12-20 km syvyyteen. Suomessa 100 oC lämpötila saavutetaan
noin 6-9 km syvyydessämdccclxxxv. Silloin se voi olla kannattavaa.

4.4.1.7. Vesivoima

Vesivoimaa on rakennettu jokiin liikaakinmdccclxxxvi, mutta pienille voimaloille on vielä
mahdollisuuksia mdccclxxxvii, mdccclxxxviii, mdccclxxxix, mdcccxc. Aalto- ja vuorovesienergiaa lisätään mdcccxci,
mdcccxcii, mdcccxciii, mdcccxciv, mdcccxcv, mdcccxcvi, mdcccxcvii, hyvinkin lupaavasti mdcccxcviii, mdcccxcix, mcm. Suolaisen
ja makean veden kohtaamisessa syntyvää varauseroa voidaan membraanien avulla kasvattaa ja
käyttää sähköenergiaksi mcmi, mcmii, mcmiii.

Merten syvävirtauksia pyritään hyödyntämään mcmiv, mcmv, mcmvi. Japanin rannikolla merivesi virtaa
hyvin voimakkaasti. Japanilaisyhtiö IHI Corp on upottaa 330 tonnin meriturbiinin, joka voi teoriassa
tuottaa 100 kW teholla sähköä mcmvii, mcmviii, mcmix, mcmx, mcmxi. Yhtiö aikoo rakentaa kookkaampia
meriturbiineja, joissa käytetään jopa 20 metriä pitkiä lapoja. Tavoitteena on kahden gigawatin
teho, jolloin 100 voimalan puisto tuottaisi 200 gigawattia. Moni kysymys on auki. Ensimmäisinä
tulevat mieleen tekniset pohjaan kiinnittämisen esteet ja mitä tapahtuisi kaloille tai virtauksille.

4.4.2. Energian varastointi

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian lisääminen edellyttää erittäin paljon joustoja
sähkön kulutuksessa ja kulutusta tasaavaa vetymurrosta, joka puolestaan edellyttää päästöttömän
energian lisätuotantoa. Tuottamalla tuulisina päivinä sähköllä elektrolyysin kautta vetyä saadaan
suurimmat joustot. Vedyn tuotantoon tarkoitettujen elektrolyysereiden myynti on
satakertaistumassa vuoteen 2030 mennessä. Kiinassa valmistettuja elektrolyysereitä myydään nyt
343 dollarilla kilowattia kohden, joten on odotettavissa hinnan laskevan alle 100 dollariin /kW
mcmxii.

Ilman sähkön teollisen mittakaavan varastointiratkaisuja energian kysynnän kasvua ei kyetä
kattamaan päästöttömällä energiantuotannolla. Lyhytaikaisen akkuenergiaan perustuvan
varastoinnin lisäksi tarvitaan päiviä, viikkoja, jopa useita kuukausia kestävää varastointia, joka on
lapsenkengissä mcmxiii. Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa varastoinnin kehittymiseen mcmxiv.

Sähköllä tehdään lämpöä mcmxv tulevaisuudessa. Siinä voidaan joustaa. Maailman suurin
lämpövarasto on tulossa Vantaalle, kun maan alle rakennetaan kuumavesivarasto mcmxvi.
Suuruusluokassa kilpaileva on Vattenfallin Berliiniin rakentama 56 miljoonan litran lämpövarasto
mcmxvii, mcmxviii.
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Sähkön varastoinnissa suurin varasto ovat autojen akut. Niiden käyttö vaatii kaksisuuntaiset
latauslaitteet, joiden hinnaksi on ennakoitu noin 4000 euroa mcmxix.

Energiaa voidaan ottaa talteen myös painovoiman avulla mcmxx (nestesäiliöt, painojen nosto),
ilmanpainetta tai muuta puristusvoimaa säilömällä mcmxxi, vauhtipyörällä mcmxxii, kemiallisiin
reaktioihin tai faasimuutoksiin perustuen mcmxxiii,mcmxxiv. Faasimuutoksiin perustuvasta lämpöakusta
lupaava esimerkki on CO2-akku mcmxxv,mcmxxvi, mcmxxvii, mcmxxviii tai nestemäiseen biovahaan perustuva
akku mcmxxix.

Veden pumppaaminen ylöspäin varastoihin on vanha keino mcmxxx, mcmxxxi, mcmxxxii, jossa päästään
suuriin mittakaavoihin mcmxxxiii, mcmxxxiv, mcmxxxv ja hyvään hyötysuhteeseen mcmxxxvi. Maailman
suurin tulee olemaan 1GW aurinkopaneelikenttään perustuva 3 GW vesivoimala Yalong-joessa
mcmxxxvii. Sveitsin 20 GWh pumppuvoimala tasapainottaa verkkoa koko Euroopassa mcmxxxviii.
Suomessa Pyhäjärven kaivos muuttuu pumppuvoimalaksi, kun kaivostoiminta siellä loppuu
mcmxxxix, mcmxl. Muitakin painovoimaan perustuvia energian varastointiratkaisuja kehitellään mcmxli,
mcmxlii, mcmxliii, mcmxliv, esimerkkinä pilvenpiirtäjien hissit mcmxlv.

Hyvinkin luovia ratkaisuja on esitetty, kuten rautapölyn polttaminen ja pelkistäminen mcmxlvi.
Lupaavampi on “Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems” (MOST), jossa esimerkiksi
FvRu2 -molekyyli sitoo valoenergian aiheuttamana energian kemiallisiin sidoksiinsa, isomeereiksi,
jotka voidaan katalyyttisesti tarvittaessa purkaa mcmxlvii ja varastoitu lämpö hyödyntää mcmxlviii.
Chalmers projektissa muotoa muuttava molekyyli MOST-järjestelmän ytimessä koostuu hiilestä,
vedystä ja typestä.  Auringon valo aktivoi sen muuttaen sen isomeeriksi, joka voidaan säilöä
nesteenä jopa 18 vuotta.

Tärkeimmät varastointimuodot ovat kuitenkin sähkö- ja lämpöakut ja energian muutos vedyksi ja
muiksi polttoaineiksi.

4.4.2.1. Vety

Vetyä käytetään yhä enemmän polttoaineena mcmxlix,mcml ja sitä valmistetaan yhä enemmän
aurinko-, tuuli- mcmli, mcmlii, mcmliii, mcmliv,  ja vesivoimalla mcmlv. Alan kasvu on nopeaa mcmlvi, mcmlvii.
Vedyn  valmistus, mcmlviii, mcmlix, mcmlx, mcmlxi, mcmlxii,mcmlxiii, mcmlxiv, mcmlxv, mcmlxvi, mcmlxvii, mcmlxviii, mcmlxix, ja
varastointi mcmlxx, mcmlxxi, mcmlxxii, tulevat entistä kannattavammiksi. 2030 mennessä vihreän vedyn
odotetaan olevan edullisempaa kuin maakaasusta tehdyn mcmlxxiii, mcmlxxiv, mcmlxxv. Vedyn käytöllä on
toki kriitikkonsa mcmlxxvi, mcmlxxvii.

Vedyn elektrolyysin ja katalyyttien tutkimiseen panostetaan mcmlxxviii, mcmlxxix, mcmlxxx, mcmlxxxi, mcmlxxxii,
mcmlxxxiii. Elektrolyysissa vapautuu  lämpöä, joka voidaan ottaa hyödyksi. Saksalainen Sunfire tekee
suomalaisen Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostamolle Rotterdamiin maailman suurimman 2.6
MW korkean lämpötilan elektrolyysilaitteiston vihreän vedyn tuottamiseksi mcmlxxxiv. Euroopan
suurin tuulivoimasta vedyksi laitos tulee olemaan 200 MW Shellin Holland Hydrogen I vuonna
2025 mcmlxxxv, mcmlxxxvi. Acme rakentaa 1,5 GW vihreän vedyn projektin Intiaan mcmlxxxvii.

Suoraa auringonvalon vetymuutosta eli valokatalyysiä mcmlxxxviii, mcmlxxxix, on tutkittu kymmeniä
vuosia ympäri maailmaa, mutta ongelmana on tähän saakka ollut löytää kestävä ja tehokas
katalyytti mcmxc, mcmxci. Oulussa tehdyssä tutkimuksessa on nyt löytynyt menetelmä, jossa prosessi
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toimii pitkäaikaisesti mcmxcii. Katalyyttina on käytetty molybdeenisulfidia, jota löytyy esimerkiksi
graniitista. Sen lisäksi tarvitaan vähän nikkeliä ja hopeaa, mutta näitä metalleja tarvitaan niin
vähän, että oululaisten kehittämä katalyytti on kustannustehokas. Oulun yliopistossa on siis
onnistuttu tuottamaan pitkäaikaisesti vetyä luonnonvedestä auringonvalon avulla. Laboratorio-
oloissa tehdyssä tutkimuksessa vetyä tuotettiin noin kolmen kuukauden ajan ilman häviöitä mcmxciii.

Iso-Britanniassa pitkäaikaista valokatalyysia on edistetty vismutti(III)oksijodidin (BiOI) avulla mcmxciv,
mcmxcv. Lisätäkseen BiOI:n stabiilisuutta se sijoitettiin kahden metallioksidikerroksen väliin ja
päällystettiin vedenkestävällä grafiittitahnalla. Valoa keräävän kerroksen kestävyys kasvoi
muutamista minuuteista muutamiin viikkoihin. Cambridgen tutkijaryhmä kutsuu laitettaan
keinotekoiseksi kasvinlehdeksi mcmxcvi. Yhdysvalloissa vastaavasti titaanikarbidikerrosten Ti3C2

välisiin molybdeenidisulfidiin MoS2 kerroksiin on yhdistetty nanoputkia ja eräitä epäorgaanisia
yhdisteitä mcmxcvii.

Gasgrid Finland ennakoi vedyn kysynnäksi Suomessa vuonna 2050 noin 65 TWh. Sen tuottamiseen
tarvittaisiin 25 GW tuulivoimaa. Esimerkiksi SSAB:n Raahen terästehtaan suunnitelma
päästöttömästä teräksen valmistuksesta perustuu vetyyn. LKAB tekee Jällivaaran vetypelkistetyn
rautamalmipelletin tuotantolaitoksen mcmxcviii. Siksi suunniteltu 1000 km vetyputki Suomen ja
Ruotsin välille on tärkeä projekti mcmxcix, mm, mmi. Ensimmäinen vetyputki Suomessa olisi Gasgrid
Finlandin 14 km putki Kemiran tehtaalta Ovakon terästehtaalle mmii, mmiii, mmiv.

Toisaalta on kysyttävä kannattaako rakentaa 3,5 miljardin putkea, jos vetyä voidaan tuottaa
paikallisesti ja vetyatomien sijasta siirtää sähköä mmv. On tutkittu myös vedyn kuljettamista
kiinteisiin aineisiin sitoutettuna jauheena mmvi, mmvii, mmviii. Turvallista kuljetusta ja varastointia
varten vety ja hiilidioksidi on muutettu geenimuunnellulla bakteerilla muurahaishapoksi mmix.
Vetyä voidaan myös varastoida suoloihin mmx. Kristiinankaupunkiin on suunnitteilla iso vetytehdas,
josta vietäisiin vetyä laivoilla Saksaan mmxi.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa, että vuonna 2050 vedyllä tuotettaisiin 10% maailman
energiatarpeesta, 11 miljoonaa GWh vuodessa. Tuollaisen kapasiteetin rakentaminen vaatii yli
neljä biljoonaa euroa vedyn tuottamiseksi, varastoinniksi ja kuljettamiseksi.

Noin 95% maailman vedystä tuotetaan nykyisin fossiilisista polttoaineista, mutta nyt siis siirrytään
vihreään vetyyn. Vihreä vety on ensi kertaa halvempaa kuin maakaasusta tehty mmxii, kun
maakaasun hinta on noussut. Biokaasusta vetyä arvioidaan voitavan tehdä 2 USD/kg mmxiii, mmxiv.
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Kuva 4.4.6. Bloombergin mukaan aurinkosähkön hinta väliaikaisesti nousee, mutta on hiili- ja
maakaasuvoimaa edullisempi. Lähde pv-Europe mmxv.

Vihreää vety on, kun elektrolyysin sähkövirta tulee uusiutuvista energialähteistä
Sininen vety tuotetaan maakaasusta sekoittamalla siihen kuumaa höyryä ja katalyyttia. Jos
muodostuva hiilidioksidi otetaan talteen, prosessi katsotaan hiilivapaaksi. Tosin maakaasun
vuodot tekevät prosessista vähemmän hiilineutraalia.
Harmaata vetyä tuotetaan kuten sinistä, mutta ilman hiilidioksidin talteenottoa.
Pinkkiä vetyä tuotetaan, kun elektrolyysi saa sähkön ydinvoimasta mmxvi.
Keltaista vetyä tuotetaan, kun elektrolyysi saa sähkön sähköverkosta, jossa on monta
energialähdettä.
Turkoosia vetyä tuotetaan metaanin pyrolyysillä, tai hajottamalla metaani vedyksi ja hiileksi
lämmön avulla reaktoreissa tai masuuneissa.
Jätemuovista saadaan vetyä mikroaalloilla mmxvii, mutta se on vasta kokeiluasteella ja ilman väriä.
Tämä värijärjestelmä on epätarkka eikä kerro paljonko kasvihuonekaasuja syntyy missäkin
prosessissa. Suurin ongelma on vedyn hinta. Maakaasusta tehtynä se on ollut 1,5 USD/kg, puhdas
vety maksaa noin 5 USD/kg. Hintaa pyritään hinaamaan alaspäin parantamalla elektrolyysia ja
pyrolyysia tai hajottamalla vettä auringonvalon ja erityisten puolijohteiden avulla.

Vähäpäästöisesti tehdyllä sähköllä voidaan vedyn sijasta tehdä ammoniakkia mmxviii ja sitä
seosaineiden avulla käyttää nykyisissä polttomoottoreissa mmxix, mmxx sekä sähkön tuotantoon mmxxi.
Maailmanlaajuisesti tarvitaan 500-800 miljoonaa tonnia päästötöntä vetyä, jotta voidaan tuottaa
vihreää tai sinistä ammoniakkia ja metanolia vuonna 2050 mmxxii eli nykyiseen verrattuna 4-6-
kertainen määrä. Kuljetuksen jälkeen ammoniakki voidaan muuttaa vedyksi mmxxiii, mmxxiv. Tällöin
vety ja sen johdannaiset vastaisivat noin 15-20% maailman energian kysynnästä mmxxv.

Vedyn tuottaminen, paineistus ja muuttaminen takaisin sähköenergiaksi on tehotonta,
kokonaisuudessaan hyötysuhde jää alle 40%. Vetypolttokenno voi toki muuttaa energian takaisin
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kannattavasti mmxxvi, mmxxvii, mmxxviii, mmxxix, kun katalyytit paranevat mmxxx, mmxxxi, mmxxxii. Vedyllä
toimiva kaasuturbiini on toinen mahdollisuus mmxxxiii, mmxxxiv, mmxxxv.

Vihreä vety on tärkeä teollisuusprosesseissa ja Haber-Bosch-prosessissa, joka muuttaa vedyn ja
typen ammoniakiksi lannoitteita varten. Vetyä voidaan jatkojalostaa myös metaaniksi tai
kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Metaani voidaan muuttaa metanoliksi valon ja
valokatalyyttisen aineen avulla mmxxxvi, mmxxxvii. Eri tapoja varastoida energiaa erilaisiin
polttoaineisiin on vertailtu, ja todettu sähkön vedyksi muutoksen olevan tehokkain. Vaikka
varastointi on hankalin, silti se osoittautui kokonaiskustannuksiltaan alhaisimmaksi mmxxxviii.
Vattenfall on tehnyt 100 m3 pilottikallioluolan vedyn varastointiin, mutta tavoitteena on 1000X
suurempi varastoluola. Suolakaivoksiin Euroopassa saataisiin erään laskelman mukaan varastoitua
84,8 PWh vetyä mmxxxix.

Aurinko- ja tuulienergian muuttaminen kaasu- ja nestemäisiksi polttoaineiksi lupaa ratkaista
varastointiongelman tavalla, joka samalla tekee osan sähköverkosta ja kaukolämpöverkosta
tarpeettomaksi mmxl, mmxli.

Vety on atomikooltaan pienin alkuaine ja sikäli sen varastointi vaatii erityistä tarkkuutta mmxlii,
mmxliii, mmxliv. Vety karatessaan ilmakehään on 12X pahempi ilmastokaasu kuin CO2

mmxlv. Vetyvuodot
ovat vaarallisia mmxlvi, mutta minimoitavissa mmxlvii.

EU-maiden vetystrategioista ja vedyn mahdollisuuksista hyvän kuvauksen on antanut Afry mmxlviii.
Kunnianhimoista vetystrategiaa perätään Suomeenkin mmxlix, mml, mmli.

Vety sopii pitkille etäisyyksille eli raskaaseen maantieliikenteeseen, laivoihin ja mannerten välisiä
matkoja taittaviin lentokoneisiin. Esimerkiksi lentokonevalmistaja Airbus kertoo verkkosivuillaan,
että se kehittää sähkökäyttöistä pienkonetta ja vetykäyttöistä isompaa matkustajakonetta. Yhtiön
tavoitteena on tuoda päästötön lentokone markkinoille vuoteen 2035 mennessä.

Vetyä on toki mahdollista käyttää myös polttokennolla varustetuissa henkilöautoissa, mutta niitä
on Suomessa nykyisin rekisterissä Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan vain kaksi kappaletta.

Vanha diesel-moottori on saatu toimimaan 90-prosenttisesti vedyllä mmlii. Suomalainen Agro
Power on kehittänyt dieselmoottorin, jolla on valmius myös vedyn käyttöön. Pian vedyllä voivat
toimia niin traktorit kuin muut työkoneet.

Vetypolttokennoissa voidaan käyttää rautaa kalliin platinan ohella mmliii,mmliv. Platinaa tarvitaan
80% aikaisempaa vähemmän raudan avulla mmlv, mmlvi. Perinteiset protoninvaihtomembraaniin
perustuvat polttokennot kehittyvät nekin. Sadantuhannen rasitustestijakson jälkeen
happielektrodin aktiivisuudesta oli tutkimuksissa jäljellä huimat 97%.

4.4.2.2. Sähköakut

Sähköä varastoidaan suoraan akkuihin ja kondensaattoreihin mmlvii, mmlviii. Akku käyttää kemiallisia
reaktioita varauksen säilömiseen ja vapauttamiseen, kondensaattorit perustuvat elektronien
liikkeeseen elektrodien välillä mmlix. Molemmat tekniikat paranevat mmlx, mmlxi, mmlxii, mmlxiii, mmlxiv,
mmlxv, mmlxvi , mmlxvii, mmlxviii, mmlxix, mmlxx,mmlxxi, mmlxxii, mmlxxiii, mmlxxiv,mmlxxv, mmlxxvi, mmlxxvii,
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mmlxxviii,mmlxxix,mmlxxx,mmlxxxi, mmlxxxii, mmlxxxiii, perustuen laajaan tutkimustyöhön mmlxxxiv, mmlxxxv, mmlxxxvi.
Hybridiakulla on saatu latausaika lyhenemään 72 sekuntiin mmlxxxvii. Tekoälyä ja robotteja käytetään
tässäkin kehitystyössä mmlxxxviii, mmlxxxix, mmxc.

Litiumakkujen energiatiheys kasvoi 8X vuodesta 2008 vuoteen 2020 mmxci, mmxcii, ja hinta on
laskenut 89% mmxciii. Auton akun latausnopeus on laskenut 10 minuuttiin mmxciv. Virolaisen
Skeletonin superkondensaattori tai grafeeniakku latautuu perinteistä litiumakkua jopa 100 kertaa
nopeammin mmxcv, mmxcvi.

Akkutekniikka kehittyy nopeasti mmxcvii, mmxcviii, mmxcix, mmc, mmci, mmcii, mmciii, mmciv, mmcv, mmcvi ja
läpimurroista kerrotaan usein mmcvii, mmcviii, mmcix. 3D-tulostetut elektrodit voivat tehostaa akkuja
mmcx. Akkutekniikassa siirrytään nanotekniikkaan. Piistä tehdyt nanoluiskat grafiittianodissa
saattavat auttaa kehityksen jatkumisessa mmcxi.

Suomella on akkustrategia, jolla pyritään ottamaan siivu Euroopan 250 miljardin euron
akkumarkkinoista vuonna 2025 ja tekemään Suomesta alan johtava maa mmcxii. ”Energiatiheys
saattaa jo 2020-luvulla moninkertaistua nykyisiin akkuihin verrattuna. Varastointikustannus voi
laskea suurissa energiavarastoissa 20-30 euroon kilowattituntia kohden. Kestävyys voi ylittää 10
tuhatta lataus/purkusykliä ja latausaika pudota kymmenesosaan nykyisestä.”mmcxiii Äskettäin
ilmoitettiin läpimurrosta, jossa akun kapasiteetista on 80% jäljellä 20000 latauskerran jälkeen,
latausaika muutama minuutti, ja energiatiheys melkein kaksinkertainen litium-akkuihin verrattuna
eli 631.1 Wh/kg mmcxiv.

Muitakin uutisia julkaistaan läpimurroista mmcxv, mmcxvi, mmcxvii, mmcxviii, mmcxix, mmcxx, mmcxxi. Esimerkiksi,
että Oulun yliopistossa on kehitetty akkukenno, joka voi mullistaa sähköautoilun. Akun
valmistaminen 3D-tulostamalla on mahdollista ja prototyyppi valmistuu vuoden loppuun
mennessä mmcxxii. Stora Enso menetelmän saada sellunkeiton sivutuotteesta ligniinistä kovahiiltä,
joka parantaa litium-akkujen toimintaa mmcxxiii. Se on grafiittia parempi anodi akuissa, ei murene
yhtä helposti ja mahdollistaa 2-3-kertaa nopeamman latauksen ja lataus kestää kylmällä
paremmin.

Akkujen lataus nopeutuu mmcxxiv, mmcxxv, mmcxxvi, mmcxxvii, mmcxxviii, mmcxxix, mutta vaihtoehtona ovat
akkujen vaihtoasemat mmcxxx. Grafeeni-alumiiniakun väitetään latautuvan 70 kertaa litiumakkua
nopeammin mmcxxxi. Grafeeni-litium-akku poistaisi litiumakkujen turvallisuushuolet mmcxxxii Akkujen
lataus myös langattomasti kehittyy, jopa tieliikenteessä mmcxxxiii, mmcxxxiv, mmcxxxv. Saksaan on jo
tulossa 4000 km lataavaa tietä mmcxxxvi. Kvanttilataus olisi nopeaa, mutta siitä on vasta teoreettisia
laskelmia mmcxxxvii, mmcxxxviii, mmcxxxix, mmcxl.

Akkujen elinkaaren ympäristöystävällisyys on yksi arviointikriteeri, kun markkinoille tulee yhä
enemmän eri akkuratkaisuja erilaisine materiaaleineen, ja ominaisuuksineen mmcxli, mmcxlii.
Puolijohdeakkukennot ovat parempia joka suhteessa: niissä on vähemmän liikkuvia osia, ei
nestettä liikkumassa, ne ovat vähemmän herkkiä syttymään tuleen, koska litium-ionia ei tarvitse
jäähdyttää. Ne ovat kevyempiä ja energiatiheämpinä, latautuvat nopeammin ja kestävät
kauemmin. Suuret autovalmistajat panostavat juuri niiden kehittämiseen mmcxliii.
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Akut, joissa on kiinteät polymeerielektrodit kärsivät alhaisesta ionijohtavuudesta ja huonosta
mekaanisesta kestävyydestä.  Koreassa on kehitetty elektrolyytti synteettisestä kumista, joka on
upotettu sähköä johtavaan kolmiulotteiseen muovirakenteeseen mmcxliv.

Aurinkopaneeleita pyritään yhdistämään energian varastointiin mmcxlv. Yhdysvalloissa
energiaverkkotasoinen sähkön varastointi nelinkertaistui vuodessa mmcxlvi. Litiumioni- ja vanadium-
redox-akuilla molemmilla saataisiin aurinkopaneeleihin yhdistettynä USD 0,22/kWh ja 0,95
omavaraisuusaste.

Suomalainen metsäteollisuuden jätti UPM käyttää ultrakondensaattoria ja vesivoimaa nopeiden
sähkön vaihtelujen tasaamiseen mmcxlvii. Isot, uusiutuvan energian vaihteluja tasaavat akut tulevat
lisääntyvästi käyttöön, kuten 10 MW akusto Coloradossa mmcxlviii. Oregonissa on aurinko-tuuli-
akusto-ratkaisu, jossa akuston teho on 30 MW/120 MWh, aurinkovoimalan 50 MW ja
tuulivoimaloiden 300 MW mmcxlix. Yorkshiressa on Euroopan suurin 196 MWh akusto mmcl.
Kotitalouksillekin tarjotaan erilaisia akustoratkaisuja, joilla voi tallentaa sähköä ja syöttää sitä
automaattisesti optimoiden sähköverkkoon mmcli. Sähköverkossa akkujen kannattavuus tietenkin
riippuu siitä kuinka korkealle sähkön hinta nousee tuulettomina tai auringottomina päivinä mmclii.

Litiumin käytössä on ongelmia mmcliii, mmcliv ja Li-akkujen laadunvalvonta pitää olla tiukkaa
epäpuhtauksien varalta mmclv, mmclvi. Muutkin keinot ovat tärkeitä käyttöturvallisuuden lisäämiseksi
mmclvii. Litiumin käyttöä pyritään vähentämään ja sille etsitään vaihtoehtoja. Gemini-akun mmclviii

kerrotaan vähentävän litiumin käyttöä 20%, grafiitin käyttöä 60% ja minimoivan nikkelin ja
koboltin käytön mmclix. Alsym-akussa ei ole litiumia, kobolttia tai nikkeliä lainkaan mmclx, mmclxi.
Lupaava vaihtoehto ovat litium-rikki-akut mmclxii, mmclxiii, mmclxiv, jotka membraanin tai rikin
faasimuutoksen avulla saattavat saada ongelmansa ratkaistuksi mmclxv, mmclxvi, mmclxvii ja lataussykliä
sekä energiatiheyttä nostetuksi.

Litium-akut kehittyvät edelleen mmclxviii, mmclxix, mmclxx, mmclxxi, ja toimivat entistä paremmin
kylmässäkin mmclxxii, mmclxxiii, mmclxxiv. Esimerkiksi litium-ilma-akku on saavuttanut yli 500 Wh/kg
energiatiheyden. Litium-metalli-akuista odotetaan läpimurtoa mmclxxv, mmclxxvi. Litium-rautafosfaatti-
akut (LFP-akut) ovat Kiinassa saavuttaneet ”super-raudalla” 20% energiatiheyden kasvun mmclxxvii.
Litium-vanadiinioksidi-anodi (LVO) voi pidentää akun kestoa mmclxxviii, mmclxxix.

Litiumin tarpeen lasketaan kasvavan 2000% vuoteen 2040 mennessä, jos pyritään
hiilineutraaliuteen vuonna 2050. Litium-akuissa käytettävien koboltin kulutus tulee kasvamaan
600%, nikkelin 300% ja kuparin lähes 200% mmclxxx. Vuonna 2030 voi olla jopa 10 miljoonan tonnin
kuparin tuotantovaje mmclxxxi, vaikka lyhyellä aikavälillä kuparin hinta taantuman pelossa on
laskenut mmclxxxii.

Koboltista pyritään eroon akkumateriaalina mmclxxxiii, mmclxxxiv, mmclxxxv, mmclxxxvi, mmclxxxvii, mmclxxxviii,
mmclxxxix, mmcxc, mmcxci, mmcxcii, mmcxciii. Noin puolet Teslan autoista 2022 alkuvuonna varustettiin
kobolttivapailla litium-rautafosfaatti LFP-akuilla mmcxciv. Petroviitti voi olla yksi ehdokkaista
akkumateriaaliksi mmcxcv, mmcxcvi, mmcxcvii, tai grafeeni mmcxcviii, mmcxcix, tai Al-Ni-akku mmcc, Ni-H-akku
mmcci, Zn-pohjainen akku mmccii, mmcciii, mmcciv, fluoridi-akku mmccv, tai Li-S- mmccvi, Mg/Ca-, tai
membraaneihin perustuvat redox flow-akut mmccvii, mmccviii, sekä alumiini-rikki-mmccix ja Si-akku mmccx.
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Li-vapaat 200MW/ 2GWh rautavirtausakustot ovat jo tuotannossa mmccxi. Akaysha Energy panee
paremmaksi, se on rakentamassa Australiaan 850 MW/1680 MWh akustoa mmccxii. Waratah-
superakun vastaavat luvut ovat 700 MW/1400 MWh. Näillä on jo suuri merkitys verkon
stabiloinnissa mmccxiii. Havaijilla on aurinkopaneeleilla toimiva voimalaitos kytketään 42MW/
168MWh litium-patteristoon mmccxiv.

Varsinkin litiumin saatavuus ja riittävyys ovat olleet ongelma mmccxv, mmccxvi, mmccxvii, mmccxviii, mmccxix,
mmccxx, mmccxxi, mutta puute litiumista mmccxxii, mmccxxiii, on uusien kaivoshankkeiden ja
valmistusmenetelmien avulla periaatteessa ratkaistu mmccxxiv, mmccxxv, mmccxxvi, mmccxxvii, mmccxxviii,
mmccxxix, mmccxxx. Uusia prosessointimenetelmiä akkutason puhtauteen on kehitetty mmccxxxi.
Kanadassa on uusiutuvalla vesienergialla kokonaan sähköistetty ”kestävä” litium-kaivos mmccxxxii.
Akkumineraalien louhinnassa on ympäristöongelmia mmccxxxiii, mutta ilmeisesti litiumia kyetään
myös poistamaan merivedestä mmccxxxiv, kunhan menetelmän kannattavuus saadaan paranemaan.

Seuraava ongelma on, että Euroopan komissio on ottanut käsittelyyn Helsingissä majaansa pitävän
Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n ehdotuksen luokitella litiumkarbonaatti, litiumkloridi ja
litiumhydroksidi ihmiselle vaarallisiksi kemikaaleiksi, jolloin käyttöä säädeltäisiin ja rajoitettaisiin
vahvasti samaan aikaan, kun EU on ilmoittanut pyrkivänsä omavaraisuuteen sähköautojen akuissa
vuoteen 2025 mennessä mmccxxxv.

Vaihtoehtona on natrium-ioni-akku, joka on analoginen litiumioniakun kanssa, mutta käyttää
natriumioneja varauksen kantajina mmccxxxvi, mmccxxxvii, mmccxxxviii, mmccxxxix. Suola-akut ovat tulossa
massatuotantoon. 0-99% latausaika niillä on vain 8 minuuttia, ja syklikestoksi on ilmoitettu 50.000.
Tällöin 10 latauskerran päivätahdilla ne kestäisivät 15 vuotta. Energiatiheys ei ole huippua, mutta
soveltuu moniin teollisiin tehtäviin ja liikennekäyttöön, jossa lataus tunnin, parin välein on luontevaa
mmccxl. Kiinassa on päästy Na-akuissa aiempaa korkeampiin energiatiheyksiin mmccxli,mmccxlii, mmccxliii,
mmccxliv.

Aasia valmistaa eniten akkuja mmccxlv, esimerkiksi Intiassa valmistusmäärät kasvavat nopeasti
mmccxlvi. Australiassa valtava aurinkopaneeli-akku-hanke mmccxlvii,mmccxlviii, mmccxlix, mmccl, mmccli, mmcclii.
Vastaavia mmccliii on Kiinassakin mmccliv, mmcclv, ja Irlanti luottaa akkuihin energian varastoinnissa
mmcclvi. Suomessa Harjavallan akkumateriaalitehdas kaatui mmcclvii, mutta muualla akkutehtaita
nousee mmcclviii, mmcclix, mmcclx.
Akkujen kehittämisen kilpajuoksussa erikoisuuksia ovat orgaaniset akut mmcclxi, mikrobiakut mmcclxii,
mmcclxiii, miniatyyriakku mmcclxiv , betoniakku mmcclxv, tai ilman kosteudesta latautuvat akut mmcclxvi,
selluloosan lisääminen kuiva-akkuun mmcclxvii, mmcclxviii, lataus ääniaalloilla mmcclxix, protoniakut mmcclxx,
tulostettava akku mmcclxxi, kierrätettävä ja tulostettu akku mmcclxxii, tai muoviakut mmcclxxiii, mmcclxxiv,
mmcclxxv, sekä ydinjätteestä puristettujen timanttien käyttö akkuina mmcclxxvi, mmcclxxvii, mmcclxxviii,
mmcclxxix.

Alumiinianodi ja nikkelikatodi sulassa suolassa voidaan ladata 180 asteessa. Akun voi antaa jäähtyä
ja suolan kiinteytyä. Akku säilyttää varauksen yli 90% jopa 12 viikkoa. 260Wh/kg mmcclxxx. Muitakin
sulasuola-akkuja on kehitetty mmcclxxxi.

Litium-akkujen kierrätys on vaikeaa mmcclxxxii, mutta kierrätetyt Li-akut ovat yhtä hyviä kuin uudet
mmcclxxxiii, mmcclxxxiv. On hyvä saada akut talteen mmcclxxxv. Akkujen testaus ja kierrätys on saatava
toimiviksi mmcclxxxvi.
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4.4.2.3. Lämpöakut

Lämpöä varastoivat akut kehittyvät nekin mmcclxxxvii, mmcclxxxviii, mmcclxxxix, mmccxc, mmccxci, mmccxcii, mmccxciii,
mmccxciv, mmccxcv, mmccxcvi, mmccxcvii, mmccxcviii, mmccxcix, mmccc. TPV-kennon (lämmöstä sähköä) hyötysuhde
on yli 40%, kun höyrykoneissa lämpöä muutetaan sähköksi noin 35% hyötysuhteella mmccci.
Lämpöhäviöt ovat yleensä 65-70%. Lämpösähköisissä materiaaleissa – kuten niissä, joita tutkitaan
Wienin teknisessä korkeakoulussa – lämpö voidaan muuntaa suoraan sähköenergiaksi. Tätä
Seebeck-efektiä voidaan käyttää lukuisissa sovelluksissa. Äskettäin tehty jännittävä löytö
lämpösähköisestä materiaalista, joka koostuu raudasta, vanadiinista ja alumiinista (Fe2VAl) mmcccii.
Energian varastointi lämpönä on mahdollista esim. grafiitissa, josta saadaan muunnos suoraan
sähköksi alle 20 USD/kWh varaston kustannustasolla.

Kesän lämpö voidaan varastoida talveksi myös maaperään mmccciii. Suomalainen start-up Polar
Night Energy mmccciv on kehittänyt menetelmän varastoida lämpöä hiekkasäiliöihin mmcccv, mmcccvi,
mmcccvii. 3 MWh pilottilaitos Tampereella liitettynä kaukolämpöverkkoon ja se palvelee muutaman
talon lämmitystarpeita. Energia tulee osittain 100 m2 aurinkopaneeleista, osittain sähköverkosta.
Ensimmäinen kaupallinen laitos aloittaa toimintansa Vatajankoskella 2022 mmcccviii. Sen kapasiteetti
on 8 MWh ja lämmitysteho 100 kW. Laitteiston esittelyssä mmcccix todetaan, että
investointikustannus on alle 10 eur/kWh, kapasiteetti nostettavissa jopa 20 GWh tasolle ja
lämmitysteho 100 MW tasolle. Lämmön varastointi voi kestää tunteja tai kuukausia ja pienten
lämpöhäviöiden takia teho on jopa 99%. Vatajankoski käyttää varastoitua lämpöä omistamiensa
suurteholaskentakapasiteetin vuokraamiseen tarkoitettujen dataservereiden tuottaman
hukkalämmön lämpötilan nostamiseen. Servereistä saadun 60-asteisen hukkalämmön lämpötilaa
täytyy nostaa vuodenajasta riippuen 75–100 asteeseen ennen sen syöttämistä
kaukolämpöverkkoon mmcccx.

Toinen suomalainen yhtiö Elstor on kehittänyt lämpöakun, joka perustuu suolan
faasimuunnokseen. Hyötysuhde on noin 95% ja laitteiston etuna on pieni koko mmcccxi, mmcccxii,
mmcccxiii.

4.3.2.4. Lämpöpumput

Lämpöpumput ovat tärkeitä lämmitys- ja viilennysenergian määrän vähentämiseksi mmcccxiv, mmcccxv,
mmcccxvi, mmcccxvii, mmcccxviii, mmcccxix. Ilmalämpöpumput , ilma-vesi-lämpöpumput ja maalämpöpumput
ovat yhtä arkipäivää suomalaisissa kodeissa kuin varaavat takat.
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Kuva 4.4.2.4.Lämpöpumppumyynnit Euroopassa mmcccxx

4.4.3. Fissio

Koeteltua atomien hajoamiseen perustuvaa ydinvoimaa täytyy pitää käytössä huomattavasti
pidempään kuin on suunniteltu mmcccxxi, mmcccxxii, sen haitoista huolimatta mmcccxxiii, mmcccxxiv.
Ydinvoimaloiden elinikää voidaan pidentää hyvällä kunnossapito ja uudistustyöllä mmcccxxv.
Venäjä ja Kiina hallitsevat isojen fissiovoimaloiden markkinoita mmcccxxvi.

Varsinkin pienydinvoimaloiden suhteen tehdään kiivasta kehitystyötä. Kansainvälisen
atomienergiajärjestön IAEA mukaan eri puolilla maailmaa kehitellään 50 erilaista
pienydinvoimalaa ja neljä on jo pitkälle rakenteilla Argentiinassa, Kiinassa ja Venäjällä mmcccxxvii.
Yhdysvalloissa kehitetään useita erilaisia pienydinvoimaloita mmcccxxviii, mmcccxxix, mmcccxxx, mmcccxxxi,
mmcccxxxii, mmcccxxxiii, mmcccxxxiv, mmcccxxxv. NuScale-50MW-reaktorin design on jo viranomaisten
hyväksymä ja sille voidaan anoa rakennuslupaa. mmcccxxxvi, mmcccxxxvii. Maa aikoo lähettää
ydinkäyttöisen raketin vuonna 2026 mmcccxxxviii. Bill Gatesin ydinvoimayritys hakee natrium-
jäähdytteiselle pienydinvoimalalle rakennusluvan hyväksyntää vuodeksi 2025 mmcccxxxix, mmcccxl.

Fissiotekniikkaa parannetaan mmcccxli, mmcccxlii, mmcccxliii, mmcccxliv. Kelluvat pienet ydinvoimalat
käyttävät polttoainetta yhdistettynä fluoridisuoloihin, jolloin se on sulaa yli 500 oC lämpötiloissa,
mikä lisää turvallisuutta mmcccxlv.  ANEEL yhdistää toriumia vähemmän rikastettuun uraaniin ja voisi
olla turvallisempi polttoaine mmcccxlvi, mmcccxlvii, mmcccxlviii, samoin kuin TRISO mmcccxlix.
Suolasulareaktoreista (MSR) puhutuin lienee fluoridi-toriumreaktori (LFTR), joka käyttää
polttoaineena fluoridisuolaan sekoitettua toriumia ja uraania mmcccl. Oklon 1,5 MW pienreaktori
käyttää ydinvoimaloiden ydinjätettä tehden siitä vähemmän aktiivista mmcccli.
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Kuva 4.4.3.1. Ydinvoima on The Economist- lehden keräämän tiedon mukaan turvallista ja
vähäpäästöistä. Kuva ei ota huomioon ydinjätteen varastointikysymyksiä mmccclii.

Sarjavalmistetut pienet ydinvoimalat mmcccliii, mmcccliv, tulevat merkittäväksi vaihtoehdoksi, kunhan
lupakäytännöt sallivat niiden rakentamisen mmccclv, mmccclvi. Kompassin kirjasarjassa on aihetta
käsitelty jo aiemmin mmccclvii. Käyttöön voi tulla jopa pieniä reaktoreita mmccclviii, mmccclix, mmccclx, ja
mikroreaktoreita mmccclxi, mmccclxii, mmccclxiii, jotka toimivat ydinjätteellä mmccclxiv. Romaniasta voi tulla
ensimmäinen eurooppalainen maa, joka ottaa pienydinvoimalan käyttöön vuonna 2028.
Teknillisen fysiikan professori Peter Lundin mukaan mmccclxv pienydinvoimalan turvallisuutta ei pidä
perustaa ns. passiiviseen järjestelmään, jossa reaktorin jälkilämpö poistetaan esimerkiksi
vesialtaan avulla. Hänen mukaansa pienydinvoimalat tulevat edullisiksi, koska niiden turvallisuus ei
ole samaa tasoa kuin suurten voimaloiden. Toisenlaisiakin näkemyksiä on perusteltu mmccclxvi.

VTT:llä kehitetään kaukolämpöä tuottavaa pienydinvoimalaa. Siinä vesi lämmitetään vain 120 oC
lämpötilaan ja paine jää 20 kertaa pienemmäksi kuin isoissa voimaloissa. Siten käyttö on turvallista
ja perustuu passiiviseen teknologiaan, luonnonlakeihin eikä sähköllä toimiviin laitteisiin mmccclxvii.
Yksi reaktori voisi tuottaa 50 MW tehon joten 10 reaktoria tuottaisi Helsingin kaukolämmön
tarpeen pakkasillakin. Näin päästäisiin eroon kivihiilivoimaloista.

Pienydinvoimalat voivat poistaa sähköverkon tarvetta ja sarjavalmistettuina skaalautua nopeasti
mmccclxviii, mmccclxix. Kelluvat pienydinvoimalat ovat yksi vaihtoehto mmccclxx. Tosin erään tutkimuksen
mukaan ne tuottavat erityisen paljon ydinjätettä mmccclxxi. Suomessa on edelläkävijämaana oma
järjestelmä ydinjätteiden turvalliseksi varastoinniksi mmccclxxii, mmccclxxiii, mutta esimerkiksi Norjan
järjestelyä arvostellaan mmccclxxiv. Ydinjäteongelmaan ehdotetaan monenlaisia ratkaisuja:
upottamalla jätekapselit syväporattuihin reikiin syvälle maankuoreen mmccclxxv, upottamalla ne
lasiin mmccclxxvi, tai käsittelemällä ne lasereilla mmccclxxvii. Ydinjätteen uusiokäytön mahdollistuminen
ratkaisisi paljon ongelmia mmccclxxviii.
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4.4.4. Fuusioreaktoreista ratkaisu energiapulaan

Fuusioenergiaa on kehitetty jo 1950-luvulta lähtien. Nyt se alkaa näyttää niin
mahdolliseltammccclxxix, että on syytä olla innoissaan mmccclxxx. Atomien fuusioituessa raskaammiksi
alkuaineiksi vapautuu valtavasti energiaa, koska E=mc2. Fuusiopolttoaineista deuteriumia saadaan
merivedestä käytännössä loputtomasti, mutta sen ohessa tarvittava tritium saattaa loppua kesken
mmccclxxxi, mmccclxxxii. Onnistuessaan tuloksena on energiaa ilman radioaktiivista jätettä tai
kasvihuonekaasuja. Fuusiovoima on turvallista, koska se ei voi aiheuttaa fissioreaktorien tapaisia
vaaratilanteita tai ydinonnettomuuksia.

Maailmalla on jo noin 30 pientä tutkimusreaktoria toiminnassa. Tokamakeissa pyritään miljoonien
asteiden lämpötilassa pyörivä plasma pitämään kurissa magneettikentillä. Se on osoittautunut
hyvin vaikeaksi vaikka parempia magneettejakin kehitetään mmccclxxxiii, mmccclxxxiv. On ollut vaikeaa
kehittää materiaaleja, jotka kestäisivät reaktorissa esiintyviä lämpötiloja ja säteilyä.
Fuusioreaktorien plasman säätely alkaa kuitenkin onnistua mmccclxxxv, mmccclxxxvi, mmccclxxxvii, mmccclxxxviii,
mmccclxxxix, mmcccxc, mmcccxci, mmcccxcii, mmcccxciii, mmcccxciv, mmcccxcv, mmcccxcvi, mmcccxcvii, mmcccxcviii, mmcccxcix, mmcd,
mmcdi, mmcdii, mmcdiii, mmcdiv, mmcdv, mmcdvi, mmcdvii, kun koelaitoksiin on panostettu monessa maassa
mmcdviii , mmcdix, mmcdx, mmcdxi, mmcdxii, mmcdxiii, mmcdxiv, mmcdxv, mmcdxvi, mmcdxvii, mmcdxviii, mmcdxix, mmcdxx, mmcdxxi,
mmcdxxii, mmcdxxiii, mmcdxxiv, mmcdxxv. Joint European Torus (JET)-reaktorilla Englannissa saavutettiin
vuoden alussa ennätys fuusioenergiassa mmcdxxvi, mmcdxxvii.

Fuusioreaktorin rakentaminen vie kauan ja vaatii paljon raaka-aineita ja energiaa. Kansainvälisellä
yhteistyöllä Ranskan Cadaracheen rakennetaan suurta 24 miljardin dollarin koereaktoria
(International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) mmcdxxviii, mmcdxxix, mmcdxxx. ITER on kuin
suurennettu JET-reaktori. ITER-koereaktorille haetaan suuruusluokkaetua, kun 500 megawatin
fuusioteho saataisiin aikaan 50 megawatin syöttöteholla. Fuusioreaktorin sydän, Tokamak, painaa
liki kolmen Eiffel-tornin verran mmcdxxxi.

ITER:in toivotaan valmistuvan joskus 2025 jälkeen, jolloin sen testit voitaisiin aloittaa ja
koereaktori ottaa käyttöön vuonna 2035. Koereaktorin tuotantoa ei johdettaisi sähköverkkoon.
Jatkumona ITERille ensimmäisen varsinaisen sähköä verkkoon tuottavan fuusioreaktorin, DEMOn,
uskotaan valmistuvan 2050-luvulla. EuroFusion on jo alkanut suunnitella 2054 käyttöön otettavaa
kaupallista 300-500 MW DEMO-fuusiolaitosta mmcdxxxii, mmcdxxxiii, mmcdxxxiv.

EU-komission tavoitteena on saada fuusioenergia sähköverkkoihin jo 2050-luvulla. Se on aika
myöhäinen aikataulu ajatellen esimerkiksi Kiinan tarvetta irtautua hiilivoimasta. Vuonna 2018
Kiina päätti lähteä kehittämään ITERiä seuraavan sukupolven reaktoria huomattavasti muuta
maailmaa nopeammin.

Suomessa ITER-tutkimuksessa on mukana noin 150 tutkijaa eri tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa.
Suomessa on keskitytty muun muassa plasman hallinnan, materiaalien sopivuuden, vaativien
teräsrakenteiden ja huollon etäohjaustekniikan kehittämiseen.

Robottiteknologia mahdollistaa muun muassa koereaktorin toiminnan kannalta välttämättömien
huolto-, tarkastus- ja korjaustoimien tekemisen haastavissa olosuhteissa. Ihminen ei voi mennä
tekemään huoltotoimenpiteitä edes sammutetun reaktorin sisälle. VTT:n mukaan ITERin
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epäpuhtauksia keräävien yhdeksän tonnia painavien diverttorikasettien vaihto onnistuu
etäohjatusti vaunuilla. Diverttorien vaihdon kehittämisen lisäksi VTT:llä kehitetään myös
etäoperoitavaa yli sadan kaapelin ja yli 200 pinnin liitintä diagnostiikkajärjestelmään.

Tokamakeille on vaihtoehtoisia fuusioreaktoreja. Yksi vaihtoehto on raidetykki mmcdxxxv,mmcdxxxvi.
Myös stellaraattoreiden ongelmia saatu ratkaistua mmcdxxxvii, mmcdxxxviii, mutta vain osaksi mmcdxxxix. Z-
Pinch-tekniikassa sähkövirralla plasmavirran läpi luodaan magneettikenttä ja plasmavirta
puristetaan suhteellisen pieneen tilaan mmcdxl, mmcdxli. Se olisi toimiessaan suvereeni tähänastisiin
fuusioenergian kaavailuihin verrattuna mmcdxlii.

Helion Energy puolestaan aikoo saada ylijäämä energiaa jo 2024 Polaris-fuusiovoimalalla. Heidän
edellinen Trenta-teknologiansa demonstroi jo pienemmän ja kerran kymmenessä minuutissa,
kompressoivan toimivan pulssin. Polariksella tarkoitus on sykkiä kerran sekunnissa. Silloin
tähdätään pieneen nettopositiivisuuteen energian suhteen.

4.4.5.  Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Pyrkimys eroon fossiilisten polttoaineiden käytöstä on oikeaa ja välttämätöntä. On
suuntauduttava monipuoliseen energiapalettiin, kuten Suomessa on tähänkin asti tehty. Tarvitaan
useita rinnakkaisia ratkaisuja. Yhteiskunnan ja teollisuuden energian kulutusta täytyy vähentää.
Hukkalämmön hyödyntäminen on osa ratkaisua mmcdxliii, mmcdxliv, mutta tärkeimmät
investointikohteet ovat uusiutuvat energialähteet ja ydinvoima mmcdxlv.

- Metsätähteiden käyttöä energiana on jatkettava, mutta harkittava uudelleen sen
periaatteen mukaan, että ennen polttoa raaka-aineet käytetään korkeamman
jalostusasteen tuotteiksi.

- Hajautettu energiantuotanto on kannustettava suuntaus.
- Biokaasun tuotanto pitää moninkertaistaa.
- Hiilidioksidi kannattaa ottaa talteen suoraan päästölähteistä ja jatkojalostaa.
- Tuulivoimaa lisättäessä on hyvä rakentaa korkeita voimaloita, mutta lähiseudun

asukkaiden kanssa sopusoinnussa. Tuulisähkön tuottajat pitäisi voida velvoittaa
huolehtimaan sähkön tuotannon tasaisuudesta tai tarpeenmukaisuudesta rakentamalla
sähköakuston tai vety- tai muun polttoaineen avulla tasaavaa sähkön tuotantoa.
Syntetisoidun polttoaineen käyttö polttokennoissa mahdollistaisi hiilineutraalin autoilun,
lämmityksen ja kausi/varavoiman alhaisin varastointikuluin.

- Suomeen tarvitaan vetystrategia.
- Luvituksen nopeuttaminen tuulivoimalle ja kantaverkolle on Suomessa tärkeää, mutta

siitäkin on kyse miten kunnissa siirrytään kotimaiseen hakkeeseen tai sähköbusseihin.
- Aurinkopaneelien muuttuminen joustaviksi ja integroituminen rakenteisiin mahdollistaa

rakennettujen pintojen muuttamisen aurinkopaneeleiksi. Perinteisten aurinkopaneelien ja
uuden ohutkalvotekniikan tuotantokustannukset alenevat. Lienee syytä odottaa vielä pari
vuotta perovskiittikennojen massatuotantoa.

- Akkutekniikan kehitysaskeleet ovat nopeita ja lienee syytä odottaa tekniikan
optimoitumista

- Pienydinvoimalat ovat Suomessa varteenotettava vaihtoehto, sillä meillä ei ole pelkoa
ydinasekäytöstä mmcdxlvi, mmcdxlvii.
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- On odotettavissa suomalaisen hiekkalämpöakun nopea kaupallistuminen, joka on syytä
tehdä yhteistyössä tuulivoiman nopean kasvun kanssa.

- Suomeen kannattaa tehdä akkutehdas parhaimman akkutekniikan ympärille.
- Tarvittavien mineraalien tuotantoon ja kierrätykseen on panostettava.
- Hajautettu energia ja pyrkimys irti sähköverkosta tulee yleistymään ja vaikuttaa

keskitettyjen ratkaisujen ja sähköverkon kannattavuuteen.
- Fuusioenergiaa saadaan odottaa vielä vuosikymmeniä, mutta siihen on tärkeä panostaa.
- EU:ssa fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee, vaikka viime aikoina sota Ukrainassa on

pakottanut väliaikaiseen paluuseen hiilivoimaan.
- Sähkön tuotannossa EU:ssa uusiutuvien energialähteiden käyttö on jo ylittänyt fossiilisten

polttoaineiden osuuden. Vastaavasti USA:ssa aurinko- ja tuulienergian osuus on jo
suurempi kuin ydinvoiman mmcdxlviii.

- Energian säästössä on paljon potentiaalia. Energian säästöön päästään esimerkiksi
passiivisilla jäähdytysjärjestelmillä mmcdxlix.

4.5. Teollisuus 4.0

Teollisuus 4.0 yhdistää fyysisen tuotannon ja toiminnot älykkääseen digitaalitekniikkaan mmcdl.
Teollisuus 4.0 käsitteenä viittaa teollisen vallankumouksen uuteen vaiheeseen, joka keskittyy
voimakkaasti yhdistettävyyteen, automaatioon, koneoppimiseen ja reaaliaikaiseen
dataan.  Tekoäly voi optimoida tuotantoprosesseja mmcdli, mmcdlii. Tulevaisuuden työpaikoilla pitää
ymmärtää miten tekoäly toimii mmcdliii.

EU:ssa tekoälyä käytti vuonna 2021 8% yrityksistä, eniten Tanska 24% ja kolmanneksi eniten Suomi
16% mmcdliv. Tilastoon pääsi, jos käytti tekoälyä yhdessä tai useammasta seuraavista sovellutuksista:

- Analysoimaan kirjoitettua tekstiä
- Muuttamaan puhutun kielen koneluettavaksi
- Muodostamaan kirjoitettua tai puhuttua kieltä
- Kuvien, esineiden tai ihmisten tunnistukseen
- Koneoppimiseen datan analysoimiseksi
- Automatisoimaan työprosesseja tai auttamaan päätöksenteossa, kuten tekoälypohjaiset

ohjelmistot prosessien automatisoinnissa
- Autonomisesti liikkuvissa koneissa, jotka havainnoivat ympäristöään ja tekevät itsenäisesti

päätöksiä.
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Kuva 4.5.1.Yritykset, jotka käyttävät tekoälyä eri EU:n jäsenmaissa ja Norjassa

Vuonna 2021, 29% EU:n yrityksistä käytti toisiinsa liitettyjä laitteita tai järjestelmiä, joita voi
etäseurata tai -ohjata Internetin kautta (IoT). IoT:ia käyttäneistä yrityksistä suurin osa käytti sitä
tilojen turvaamiseen (älykkäät hälytysjärjestelmät, kamerat ja muut älylaitteet; 72%)
Pienemmässä määrin yritykset käyttivät IoT:ia energian käytön hallintaan (älymittarit,
älytermostaatit); 30% tai kunnossapidon tarpeen seurantaan (sensorit koneiden tai kulkuneuvojen
huoltotarpeen seurantaan; 24%).

Kuva 4.5.2.Yritykset, jotka käyttävät IoT-ratkaisuja eri EU:n jäsenmaissa ja Norjassa
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Digitaalisten tekniikoiden yhteydet verkossa nopeuttavat teknologian murrosta teollisuudessa.
Hyvin pienen viiveen 5G- ja tulevat 6G-yhteydet ja reunalaskenta mahdollistavat keskenään
yhteydessä olevat ”älykkäät” tuotantolaitteet, sujuvan logistiikan ja kuluttajia palvelevat tuotteet.

Monimutkaisia prosesseja simuloidaan digitaalisilla malleilla, digitaalisilla kaksosilla mmcdlv.
Digitaalinen kaksonen on virtuaalinen esitys reaalimaailman toiminnallisista kokonaisuuksista ja
prosesseista, jotka on synkronoitu tietyllä taajuudella ja tarkkuudella mmcdlvi.

Digitaalinen kaksonen helpottaa systeemin käyttäytymisen analyysia ja ennustamista erilaisissa
olosuhteissa. Mallinnetut järjestelmät ovat usein hyvin monimutkaisia.  Digitaaliset mallit ovat
hyödyksi monella alalla, kuten toimitusketjut, rakennukset, sillat, terveydenhoito, autonomiset
liikennevälineet tai vähittäiskauppa. Virtuaalisella mallilla voi esimerkiksi kokeilla ison varaston
toiminnan optimointia tekemättä kalliita kokeiluja itse varastoa muuttelemalla. Ennen kaikkea
virtuaalisia malleja käytetään teollisuusprosesseissa.

Korealaisen tutkimusinstituutin ETRI:n ryhmä on esitellyt tekniikan, jolla voi etäohjata ja
monitoroida teollisuuslaitosta ja robotteja reaaliaikaisesti ja samanaikaisesti sekä kotoa että
ulkomailta käyttäen 5G-tekniikkaa. Menestyksen salaisuus on, että yli 10000 km matkalla datan
siirto on luotettavaa ja viive on alle 0,3 sekuntia. Älykästä tehdasta Etelä-Korean Gyeongsanissa
kontrolloitiin Suomesta, Oulun yliopiston 5G-testiverkon ja Etelä-Korean KORENZ-testiverkolla ja
käyttämällä virtuaalitodellisuuslaitteita.

Älykäs tehdas viittaa tehtaaseen, jossa käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa koko
valmistusprosessiin, etäohjaamalla eri prosesseja automatisoimalla toiminnot roboteilla mmcdlvii.
Etelä-Koreassa siirrytään yhä enemmän robotisoituun valmistukseen, koska uuden lainsäädännön
seurauksena yritysjohto voi joutua työntekijän työtapaturmasta vankilaan mmcdlviii. Automaation
tuominen valmistukseen mmcdlix voi johtaa täysin automaattisiin tuotantolinjoihin mmcdlx tai lähes
automaattisiin, kuten 5G ja Konecranesin automatisointihanke satamaan mmcdlxi.

Kuva 4.5.3. Digitaalisten kaksosten kehitysasteet.
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Tekoäly tuo uusia työkaluja teollisuusprosessien automatisointiin ja optimointiin mmcdlxii, jolloin big
dataa hyödynnetään tuotannossa mmcdlxiii, mmcdlxiv. Saavutettujen hyötyjen ansiosta tekoälyn
merkitys teollisuudelle on alkanut juurtua normaaliksi. Valtavat datamassat ovat yrityksille samaan
aikaan sekä haaste että mahdollisuus. Suuret datamäärät mahdollistavat uudenlaisten dataa
hyödyntävien ratkaisujen kehittämisen, mutta samanaikaisesti niiden käsittely vaatii myös
uudenlaista lähestymistapaa. Tekoäly on yksi tapa kesyttää datamassat.

Jos tarkoitus olisi havaita yrityksen videovalvontajärjestelmän kuvia tarkkailemalla esimerkiksi
alkavat tulipalot, voitaisiin tekoäly opettaa tunnistamaan savu ja tuli yrityksen kaikkien
kameroiden videovirrasta ja hälyttää tarvittaessa ihmiset toimimaan. Tällä hetkellä ihmisen
huomion ohjaaminen on yksi tekoälyn tärkeimpiä käyttötarkoituksia ja teollisuudessa tekoäly
näkyy käytännössä joukkona erillisiä rajattuja ratkaisuja, jotka keskittyvät tarkasti määritellyn
tehtävän suorittamiseen. Ero perinteiseen algoritmikehitykseen syntyy siitä, että tekoälyä ei
ohjelmoida sääntöpohjaisesti, vaan se koulutetaan datan pohjalta.

Esimerkkejä teollisen tekoälyn ilmentymistä ovat toimittajien laitteisiin lisäämät vikaantumisen
havaitsemisen ja ennustamisen mallit, joiden myötä yksittäiset laitteet tuottavat pelkän koneen
toimintaa kuvaavan mittausdatan lisäksi datasta jalostettua tietoa. Toisaalta useat yritykset
investoivat tällä hetkellä ratkaisuihin, joiden avulla niiden toimintaan liittyvä ja erilaisiin IT-, OT- ja
IoT-järjestelmiin siiloutunut data voidaan kerätä järjestelmällisesti yhteen paikkaan. Tällöin dataa
voidaan hyödyntää keskitetysti erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten datapohjaisten
tekoälyratkaisujen kouluttamiseen.

Usein paljon arvoa syntyy jo pelkästään sillä, että kertyvä data on yrityksen omien asiantuntijoiden
tutkittavissa esimerkiksi visualisoituna. Yhä olennaisemmaksi on samalla nousemassa kyky jakaa
haluttua tietoa tietoturvallisesti eri partnereille ja yhteistyökumppaneille.

Säätäjien optimoinnilla saavutettavia hyötyjä ovat mm. parempi tuotantoteho, pienempi raaka-
aineiden kulutus, tasainen lämpötilan säätö, alentuneet raaka-ainekustannukset, häiriöiden ja
seisokkien vähentäminen, merkittävät kunnossapito- ja energiasäästöt ja parantunut
toimitusvarmuus.

On tärkeää, että yritys asettaa tavoitteen, jota kohti haluaa päästä. Tämän jälkeen valitaan
askeleet, joiden kautta tavoitetta kohti edetään siten, että jokainen matkalla otettu askel luo
arvoa yritykselle. Kullakin kehitysvaihtoehdolla on hyötynsä ja kustannuksensa sekä
kehitysvaihtoehtojen väliset synergiat. Sitä ennen kannattaa laittaa kuntoon esimerkiksi
automaatiojärjestelmien perustoiminta.

Tyypillisimpiä teollisuuden osa-alueita datakeskeiselle kehitystyölle ovat:

1. Käyttöhyödykkeiden hallinta ja elinkaaren optimointi, joka tähtää muodostamaan
laitteiden elinkaarista datapohjaisen mallinnuksen. Mallinnuksen avulla voidaan
suunnitella investointeja, tasapainottaa tuotanto, hallinnoida riskitasoja sekä rakentaa
erilaisia tulevaisuusskenaarioita.

2. Älykäs kunnossapito, joka tähtää kunnossapitokustannusten optimointiin ja
käyttökatkojen minimointiin. Tyypillisiä tavoitteita ovat poikkeamien tunnistaminen
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laitteiden toiminnassa, vikatyyppikohtaisten mallien rakentaminen ja tuotannon
ajotapojen vaikutuksen analyysi kunnossapitotarpeeseen.

3. Tuotannon optimointi, joka tähtää nykyisen laitekannan optimaalisella käytöllä
saavuttamaan maksimaalisen tuoton, riittävän laadun ja parhaan mahdollisen
työturvallisuuden. Tyypillisiä tavoitteita ovat tuotantosuunnittelun optimointi sekä
operaattoria neuvovat järjestelmät, joiden avulla voidaan optimoida tuotantolaitoksen
ajotapa ja säädöt olemassa olevaan tilanteeseen nähden.

4. Automaatiojärjestelmien tuottaman numeerisen datan lisäksi tekoäly voi hyödyntää
myös muunlaista dataa. Esimerkiksi videoanalytiikka mahdollistaa tyypillisesti
turvallisuuteen liittyviä ratkaisuita, joilla voidaan tunnistaa vaarallisia tilanteita ja
valvoa alueita.

5. Tuotannossa tyypillisiä tavoitteita ovat esimerkiksi valokuva-, video- ja
hyperspektripohjaiset analyysit tuotelaadusta, tuotteiden identiteetin tunnistaminen
sekä sensoriratkaisut asioiden kuvapohjaiselle mittaamiselle. Tapauksesta riippuen
myös esimerkiksi ihmisten tuottama tieto laitosten kunnossapitotoimista tai IoT-
sensoreiden mittaukset voivat olla arvokasta polttoainetta halutun datapohjaisen
optimoinnin suorittamiseksi.

Tyypillisimpiä tekoälyn rakentamisessa kohdattavia haasteita ovat automaatiojärjestelmien datan
hyödyntämiseen liittyvät integrointihaasteet, tiedon kerääminen yhteen paikkaan siiloutuneista IT-
järjestelmistä, tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen huomiointi sekä etenkin ihmisten tuottaman
datan laadun ongelmat. Yleensä nämä haasteet ovat kuitenkin ratkaistavissa järkevällä
suunnittelulla sekä oikein toteutetulla työjärjestyksellä. Voidaankin todeta, että teollinen tekoäly
on siirtynyt puheista tekoihin ja hyödyllisistä sovelluksista on paljon esimerkkejä. Olennaista on
aloittaa työ tunnistamalla ne alueet, jotka tehostavat kunkin yrityksen liiketoimintaa parhaalla
mahdollisella tavalla mmcdlxv.

Yritykset ovat oppineet nopeuttamaan prosessiensa digitalisointia mmcdlxvi. Taustalla on nopea
yhteen liittyneiden laitteiden ja pilvilaskennan kehitys. Kun vakavat sääilmiöt yleistyvät, yritysten
täytyy joustavoittaa ja hajauttaa hankintaketjujaan. Älykkäät verkot voivat mahdollistaa yhteisöjä
paremmin seuraamaan energian tarvetta, optimoimaan sähkön jakelun ja automatisoimaan
suurten sähkön tarpeen vaihtelujen käsittely.

Lisääntyvässä automaatiossa mmcdlxvii voi tehdä virheitä mmcdlxviii. Eräs niiden välttämisen menetelmä
on Smart Industry Readiness Index (SIRI), mmcdlxix joka arvioi yrityksen tuotantokapasiteetin
teollisuus 4.0-valmiutta. Arviointi on kokonaisvaltainen. Siinä käydään läpi prosessit (mukaan
lukien operatiivinen toiminta, toimitusketju ja tuotteen elinkaari), teknologia (automaatio,
liitettävyys ja älykkyys) ja organisaatio ( henkilöstön valmius). Maailman talousfoorumi (WEF) on
hyväksynyt SIRI:n standardiksi. Sitä on käytetty 500 tuotantopaikassa 15 maassa. Oikealla
lähestymistavalla ja tuella digitaalinen muutos on mahdollinen myös pk-yrityksille.

4.6. Autonomiset liikennevälineet

Autonomiset robotit tulevat niin teollisuuteen, maatalouteen mmcdlxx, mmcdlxxi, kuin liikenteeseen
mmcdlxxii, mmcdlxxiii, mmcdlxxiv, mmcdlxxv, mmcdlxxvi, mmcdlxxvii. Robottiautot ovat liikenteessä kenties jo 2023
mmcdlxxviii, mmcdlxxix. Robottiautot ja integroidut liikennepalvelut lisääntyvät luultavasti odotettua
nopeammin, vaikka huonokuntoiset tiet ovat este tai hidaste mmcdlxxx. Elon Musk lupasi mmcdlxxxi
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vielä nopeampaa aikataulua perustuen siihen, että nyt kyetään tekemään riittäviä virtuaalimalleja
ajoneuvojen ympäristöstä, missä on auttanut kohteiden automaattinen nimeäminen mmcdlxxxii.
Myös sensorit automaattista liikennettä varten ovat parantuneet mmcdlxxxiii. Kehityshaasteena on
suojautuminen hyökkäyksiltä mmcdlxxxiv. Paitsi turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, robottiautot
herättävät psykologisia reaktioita mmcdlxxxv.

Kalifornia on sallinut robottitaksit San Franciscossa mmcdlxxxvi, mmcdlxxxvii. Robottirekkoja on jo kokeiltu
maanteillä mmcdlxxxviii, mmcdlxxxix. Ruotsalaisen Einride-startupin kehittämä autonominen kuorma-auto
sai testiluvan USA:n teillä mmcdxc. IKEA siirtää Teksasissa automaattirekoilla huonekaluja jo satoja
kilometrejä mmcdxci. Rekoissa ei ole ohjaamoa, mutta kauko-ohjauksella voidaan puuttua
vaaratilanteisiin mmcdxcii. EU:ssakin harkitaan robottiautojen myyntilupaa mmcdxciii.

Robottivene on ylittänyt Atlantin mmcdxciv, mmcdxcv, mmcdxcvi, mmcdxcvii. Robottivenettä käytetään
merenpohjan kartoitukseen mmcdxcviii ja sotilaallisessakin tarkoituksessa mmcdxcix. Ensimmäinen
kauppa-alus on navigoinut 750 km tekoälyn ohjaamana mmd, mmdi, mmdii, mmdiii, mmdiv, mmdv, ja
kiinalaiset ovat testanneet autonomista sotalaivaa mmdvi. Robotisoiduista laivoista voidaan kenties
tulevaisuudessa jättää miehistön tarvitsemat tilat ja laitteet pois rahtitilan tieltä.

Puolivälin kehitysvaihe automatisoinnissa on muunneltu todellisuus, jossa turvallisuuden
parantamiseksi kuljettajalle heijastetaan tärkeää tietoa esimerkiksi tuulilasiin mmdvii. Toisaalta
kuljettajan apuna olevaa Teslan autopilot-ajoavustajaa tutkitaan onko se aiheuttanut ylimääräisiä
onnettomuuksia oltuaan osallisena 300 kolariin mmdviii, mmdix, mmdx. Teslan ja Hondan 363 kolaria
osoittavat, että turvallisuus ei ole vielä tyydyttävällä tasolla, mikä vie pohjaa nopealta aikataululta
mmdxi.

Vähittäiskaupan kuljetuksissa autonomiset robotit ovat jo käytössä mmdxii,mmdxiii. Robottirekkoja on
kehitteillä tarkoille reiteille mmdxiv. Robottiautojen käyttöönotto henkilöliikenteessä on vähittäistä
ja vaiheittaista: aluksi tekoäly auttaa ihmistä ajamaan turvallisesti liikenteessä, sitten se saa
ihmisen valvonnassa enemmän roolia ja jossain vaiheessa pystyy ajamaan itsekseen. Argo on jo
luopunut ihmiskuljettajasta käytännön testien aikana mmdxv. GM on patentoinut robottiauton, joka
opettaa ajamaan mmdxvi. Robottiautojen odotetaan kehittyvän ihmiskuljettajia paljon
turvallisemmiksi mmdxvii, mmdxviii, ja ihmisen rooliksi jäisi silloin katsella televisiota matkan aikana
mmdxix.
Puhelinmarkkinoilla käyttöjärjestelmistä jäljellä ovat enää käytännössä vain Android ja iOS.
Itseohjautuvien autojen kehityksen seuraava askel on, että käyttöjärjestelmiä aletaan
vakiinnuttaa. Suomalaiset ohjelmistoyritykset Unikie ja Basemark ovat tuomassa markkinoille
oman ratkaisunsa. Tarkoitus on standardisoida auton operoimiseen tarvittavaa koodia ja
varmistaa, että yksi koodi sopii jokaisen valmistajan autoon mmdxx,mmdxxi. Yksi tekoäly voi ohjata
erilaisia autoja mmdxxii.

Liikennevälineet uudistuvat muillakin tavoin mmdxxiii, mmdxxiv, mmdxxv. Niissä käytetään enemmän
keveitä materiaaleja mmdxxvi sekä entistä pienempiä, mutta tehokkaampia moottoreita mmdxxvii.
Käyttövoima muuttuu, kun akkutekniikka paranee, sähkömoottorit tehostuvat mmdxxviii, ja
sähkömoottorien magneetit paranevat mmdxxix, eikä niiden valmistamiseen tarvita harvinaisia
metalleja yhtä paljon kuin nykyisin mmdxxx. Vetypolttokenno on myös tulossa edullisemmaksi
rautakatalyytilla mmdxxxi.



103

Puolet sähkön energiasta menetetään kun tehdään vedyllä polttoaineita. Hyötysuhde autojen
polttoaineena on nestemäisillä polttoaineilla alle 30% ja vedyllä noin 40%. Sähkö siis kannattaa
käyttää suoraan akkujen avulla liikennevälineissä, myös rekoissa. Mutta onko sähköauto ekologisin
vaihtoehto mmdxxxii, mmdxxxiii ? Sähköjen latauspisteet ainakin voivat hyödyntää aurinkosähköä
mmdxxxiv, mmdxxxv.

Sähkömoottorit kehittyvät mmdxxxvi ja sähköautoja tulee entistä enemmän mmdxxxvii, mmdxxxviii, mmdxxxix,
mmdxl, mmdxli, mmdxlii, mmdxliii, mmdxliv, mmdxlv, mmdxlvi, mmdxlvii, mmdxlviii, mmdxlix, mmdl, mmdli, mmdlii, mmdliii, mmdliv, ja
odotettua nopeammin mmdlv, samoin kuin vetyautoja mmdlvi, mmdlvii, mmdlviii, vaikka niille suunnitellaan
päästöveroa jarru- ja rengaspölyn takia mmdlix. Latausasemia rakennetaan hurjaa vauhtia mmdlx,
mmdlxi, mmdlxii, mmdlxiii. Lataus nopeutuu mmdlxiv, ja tien alle voi rakentaa langatonta induktiolatausta
mmdlxv, mmdlxvi, mmdlxvii, mmdlxviii. Kvanttilataus voi joskus nopeuttaa lataamista mmdlxix.

Myös vetyä polttoaineena käyttävät taksit yleistyvät mmdlxx. Eikä käyttövoima muutu vain
henkilöautoissa, skoottereissa mmdlxxi, mmdlxxii, ja sähkömoottoripyörissä mmdlxxiii, mmdlxxiv, vaan myös
raskaissa liikennevälineissä: tulee sähkökuorma-autoja mmdlxxv,mmdlxxvi, mmdlxxvii, mmdlxxviii, -tukkirekkoja
mmdlxxix, -busseja mmdlxxx, mmdlxxxi, -paloautoja mmdlxxxii, sähkö- ja vetyrekkoja mmdlxxxiii, mmdlxxxiv, mmdlxxxv,
kuten Teslan rekka mmdlxxxvi, sähköveneitä mmdlxxxvii, sähköilmatyynyaluksia mmdlxxxviii, jopa
sähköhinaajia ja hinaajan apulaisia mmdlxxxix, mmdxc, mmdxci, myös ammoniakkihinaajia mmdxcii, sähkö-
vetylaivoja mmdxciii, mmdxciv,  polttokennolaivoja mmdxcv, ja muitakin mmdxcvi, mmdxcvii, mmdxcviii, mmdxcix.
Suuria vetykäyttöisiä kaivoskuorma-autoja on jo töissä kaivoksilla mmdc, mmdci. Vaasan yliopistossa
kehitetään järjestelmää laivojen vetypolttoaineelle tavoitteena vähentää energian kulutusta
puoleen ja kasvihuonekaasupäästöjä 99% mmdcii.

Niin sanottu Fit for 55 (FF55) -paketti sisältää kansainväliseen meriliikenteeseen kohdistuvia
toimenpiteitä, joista kaksi tärkeintä ovat EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) ja FuelEU Maritime
(FEUM) -asetus. Merenkulun fossiilisia polttoaineita on tarkoitus korvata EU:ssa seuraavasti:
2 % vuonna 2025
6 % vuonna 2030
13 % vuonna 2035
26 % vuonna 2040
59 % vuonna 2045
75 % vuonna 2050

Tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan, miten vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden nostaminen 6
prosentista 14 prosenttiin jo vuonna 2030 vaikuttaisi merenkulun rahtikustannuksiin.
Analyysin mukaan vihreästä vedystä tehtyjen polttoaineiden suurempi käyttö nostaisi esimerkiksi
lenkkitossujen hintaa kahdeksan senttiä. Lenkkitossuparin lisäkustannus vaihteli 0,05–0,08 euron
välillä riippuen valitusta vetypohjaisesta polttoaineesta: e-ammoniakki, e-LNG (e-metaani) tai e-
metanoli mmdciii.

Vetypolttokennot paranevat mmdciv, mmdcv, mmdcvi, mmdcvii,mmdcviii,mmdcix. ”Polttokennot tuottavat
polttonesteistä, kaasuista ja kiinteistä aineista sähköä ja lämpöä kemiallisten reaktioiden avulla.
Raaka-aineena voi olla esimerkiksi vety, metaani, metanoli tai erilaiset suolat, hapot ja metallit.
Polttokennojen hintojen arvellaan jatkavan laskuaan ja niiden markkinoiden arvioidaan käytön
laajetessa kymmenkertaistuvan seuraavan vuosikymmenen aikana ja jatkavan nopeaa kasvua
senkin jälkeen,” kertoo uusiutuvan energian direktiivi mmdcx.
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Sähköakut voimanlähteinä ovat jo laivoissakin mmdcxi, mmdcxii, mmdcxiii, mutta laivojen irrottaminen
fossiilisesta energiasta on vaikeaa mmdcxiv, mmdcxv. Traktoreita saa jo biokaasu- ja
ammoniakkikäyttöisinä mmdcxvi, mmdcxvii sekä sähkökäyttöisinä mmdcxviii. EU-lakiehdotus siitä, että 2035
voitaisiin myydä vain nollapäästöisiä autoja, olisi merkinnyt toteutuessaan siirtymistä
sähköautoihin ja esim. biokaasuautojen ja biopolttoaineautojen myynnin kieltoa mmdcxix, mutta
onneksi sitä ei tapahtunut mmdcxx.

Saatamme piankin nähdä lentoautoja ja sähkölentokoneita mmdcxxi, mmdcxxii, mmdcxxiii, mmdcxxiv, mmdcxxv,
mmdcxxvi, mmdcxxviimmdcxxviii, mmdcxxixmmdcxxx, mmdcxxxi, mmdcxxxii, mmdcxxxiii, mmdcxxxiv, mmdcxxxv, mmdcxxxvi, mmdcxxxvii,
mmdcxxxviii, mmdcxxxix, mmdcxl, mmdcxli, mmdcxlii, mmdcxliii, mmdcxliv, mmdcxlv, mmdcxlvi, mmdcxlvii, mmdcxlviii, mmdcxlix, mmdcl,
mmdcli, mmdclii, hybridikoneita mmdcliii, vety-sähkölentokoneita mmdcliv, mmdclv, ja
vety/sähköhelikoptereita mmdclvi, mmdclvii, tai henkilödroneja mmdclviii, mmdclix, mmdclx, mmdclxi, mmdclxii,
mmdclxiii, mmdclxiv, mmdclxv, mmdclxvi, mmdclxvii, mmdclxviii, mmdclxix, mmdclxx, jopa sähkömetsäkoneita mmdclxxi ja
sähkökaivureita mmdclxxii. Lentävien autojen rakentamisen ja käyttöön oton tiellä on monia esteitä
mmdclxxiii, mutta ainakin Slovakiassa, ja siten koko EU:ssa, sellainen on saanut luvan toimia mmdclxxiv.
Suomen pienille matkustajavirroille sähkölentokoneet ovat varteen otettava vaihtoehto selviää
Traficomin selvityksestä mmdclxxv, mmdclxxvi. Tosin perinteiset lentokoneet kehittyvät mmdclxxvii.

Tuskin kuitenkaan muutamaan vuosikymmeneen tulee sähkökäyttöisiä pitkän matkan
lentokoneita mmdclxxviii, vaikka niitä suunnitellaan mmdclxxix ja yli 2000 km on jo lennettykin mmdclxxx.
Sen sijaan nykyistä nopeampia lentokoneita kehitetään mmdclxxxi, mmdclxxxii, mmdclxxxiii, mmdclxxxiv. Vety tai
jokin muu vaihtoehtoinen polttoaine vaikuttaisi lentokoneiden suunnitteluun mmdclxxxv, mmdclxxxvi.
Ilmalaivat saattavat tehdä paluun mmdclxxxvii, mmdclxxxviii, mmdclxxxix, mmdcxc, mmdcxci, mmdcxcii. Lentopuku
suihkumoottoreilla tai kaasuturbiineilla varustettuna on hauska mmdcxciii, mmdcxciv, mmdcxcv.

Lentotaksit luultavasti yleistyvät ihmisten mmdcxcvi, mmdcxcvii, mmdcxcviii, ja dronet tavaroiden
kuljetuksessa mmdcxcix, mmdcc, mmdcci, mmdccii, mmdcciii, mmdcciv, mmdccv, mutta siinä pitänee monessa
maassa odottaa lainsäädäntöä mmdccvi. Saksassa on perustettu oma alue dronien tutkimiseen
mmdccvii. Eräät dronet voivat sukeltaa veteen mmdccviii, mmdccix, mmdccx, mmdccxi, ja pienillä on
tiedustelukäyttöä mmdccxii. Iso drone voi lentää 900 km ja kantaa 150 kg kuormaa mmdccxiii ja vielä
enemmänkin mmdccxiv. Pienistä paketeista satoja kiloja painaviin tavaroihin voidaan kuljettaa
erilaisilla nelikoptereilla mmdccxv tai robottiautoilla mmdccxvi. Nelikopterit ja muut dronet voivat
kuljettaa tavaroita lyhyiden etäisyyksien jakelussa energiatehokkaasti ja nopeasti. Tästä hyödytään
erityisesti haja-asutusalueilla.

Valtioiden paheneva velkataakka ja ikääntyvä väestö aiheuttaa rahoituspaineita, joiden takia
kalliisiin infrastruktuurihankkeisiin ei helposti ryhdytä. Junat saataneen kulkemaan entistä
nopeammin maanpäällisillä magneettiradoilla mmdccxvii, mmdccxviii, mmdccxix, mmdccxx, mutta tuskin
monessakaan maassa investoidaan Hyperloopiin, jossa sukkulat kulkevat magneettien avulla
levitoiden kitkattomalla radalla tyhjiöputkessa lähes tuhannen kilometrin tuntinopeudella mmdccxxi.
Sen sijaan tavaroiden kuljetukseen sellaista kehitellään mmdccxxii.

Laivat voivat nopeutta laskemalla tai tuulienergiaa hyödyntämällä säästää polttoainekustannuksia
mmdccxxiii, mmdccxxiv, mmdccxxv. Suomalainen yritys Norsepower on tuuliroottoreiden takana.
Patentoidun tekniikan on osoitettu säästävän polttoainetta 5-20% isoissa laivoissa.
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Liikenteen ohjaus paranee uusilla algoritmeilla mmdccxxvi. Älykkäät liikennevalot sujuvoittavat
liikkumista mmdccxxvii. Liikkuminen palveluna (MaaS) tehostaa väylien käyttöä, nopeuttaa liikkumista,
ja mahdollistaa palveluiden tiheän sijoittelun. Tavoitteena on logistiikan MaaS, jossa
tavaraliikenteeseen liittyy avoin digitaalinen alusta. Jokainen tavara pitää yksilöidä, ja tuottaa
korkea robotisaatioaste tavaran toimituksessa valmistajalta varastoon, käyttöpaikalle ja sieltä
kierrätykseen saakka.

4.6.1. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Vaikka robottitakseihin – jotka kulkevat edullisesti sähköllä, vedyllä tai biokaasulla ilman
kuljettajaa – on vielä vuosia, niihin siirtyminen lupaa paljon etuja: robottiliikenne vapauttaa
miljardi tuntia pois ratin vääntämisestä yksin Suomessa tulevaisuustutkija Risto Linturin mukaan.
Robotisointi mahdollistaa liikkumisen palveluna (MaaS). Se säästää kansantalouden mitassa, kun
yksityisomisteinen autokanta voi radikaalisti pienetä mmdccxxviii. Robottiauto MaaS-palveluna
vähentää parkkipaikkatarvetta radikaalisti.

Tavaroiden yksilöllinen identiteetti mahdollistaa myös joukkoistetun tavaraliikenteen.
Robotisaatio mahdollistaa tavaroiden kustannustehokkaan lajittelun ja autonomisen jakelun
kotitalouksiin. Tavaroiden yksilöllinen pakkaus, kuormaus, purku ja lajittelu robotisoituvat
nopeasti. Tarvitaan yksilöllisiä robottiluettavia pakkausmerkintöjä ja yleiskäyttöisiä robotteja.
Robotit kykenevät keräilemään, pakkaamaan ja siirtämään tavaroita joustavasti valmistuslinjojen,
kuljettimien ja varastotilojen tai myymälöiden hyllykköjen välillä aina robottiautoon lastaukseen
asti. Purkuun tai lastaukseen ja ongelmatilanteisiin tarvitaan ihmisen kauko- tai lähiohjausapua.

Etätyö, robotiikka ja henkilölennättimien kaltaiset ratkaisut helpottavat haja-asutusalueilla tai
asuntovaunuissa mmdccxxix asumista. Työssäkäynti- ja asiointialueet laajenevat matka-aikojen
lyhentyessä ja etätyön helpottuessa. Se kasvattaa kansantuotetta ja tasaa rakennuskannan
arvoeroja maan eri osissa.

Liikennerobotiikan riskit liittyvät vastuuepäselvyyksiin, systeemisiin haavoittuvuuksiin ja
tietosuojaan. Robottiliikennettä voidaan häiritä elektronisesti. Elektronisella ”pommilla” –
voimakkaalla sähkömagneettisella sykäyksellä – voidaan ohjausjärjestelmä saada
toimintakyvyttömäksi. Tämä mahdollistaa terroriteot. Hakkeroituja robottiliikennevälineitä
voidaan ottaa haltuun ja ohjata vääriin tarkoituksiin. Robottiautoja voidaan tahallisesti
vahingoittaa myös mekaanisesti ja syöstä tieltä. Siksi robottiliikenteen häirintä pitäisi
kriminalisoida.

Tavaroiden kuljetuksissa logistiikan automatisointi johtaa kyberhyökkäysten lisäksi myös
vikaantumisen riskiin. Pakkausten joukossa on entistä helpompi toimittaa anonyymisti luvattomia
tai vaarallisia aineita, jopa pommeja terroristisissa tarkoituksissa. Ongelma korostuu
lentolaitteissa, kuten droneissa, mutta jopa ihmisten ohjaamissa lentoautoissa. Ilmatilan valvonta
tulisi automatisoida kaupunkilennonjohdon osalta ja määrittää sallitut kulkureitit. Robotisoidun
logistiikan on tarpeen tunnistaa kuljettamansa tavarat tai varmentaa kuljettajien ja lähettäjien
vastuullisuus mmdccxxx.

Yhdysvalloissa on vastustusta herättänyt etälamautin dronessa kouluampumisten torjumiseksi
mmdccxxxi. On väitelty myös dronien käytöstä rikollisen tappamiseen, jos muin keinoin ei vaarallista
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ampujaa saada taltutetuksi.  Droneja on kehitetty myös vakoilu- ja sotakäyttöön mmdccxxxii, ja niille
on kehitetty torjuntaa mmdccxxxiii.

4.7. Kestävä rakentaminen

Ympäristöministeriön mukaan rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35 prosenttia
kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 prosenttia jätteestä. Arviot vaihtelevat laskentatavasta ja
laskijasta riippuen, mutta rakennusalan potentiaali vähentää ilmastopäästöjä, edistää
kiertotaloutta ja säästää raaka-aineita on merkittävä myös Suomessa. Rakentaminen vie maaperää
ja tilaa kasveilta ja eläimiltä. Maankäyttö on luontokadon syistä suurin.

Rakennusjätteen kierrätys edistyy koko ajan. Kiertotalous ja kestävät materiaalit on valittava heti
prosessin alussa mmdccxxxiv. Jo rakennusten suunnittelusta tähdätään energiansäästöön ja kestävään
rakentamiseen mmdccxxxv, mmdccxxxvi, mmdccxxxviimmdccxxxviii.  Keräilymuovista on jo valmistettu
rakennusharkkoja, kattotiiliä ja kokonaisia rakennuksiakin. Rakennusten tehdasmainen
esivalmistus tarjoaa uusia mahdollisuuksia suunnitteluun ja materiaalien valintaan mmdccxxxix.

Rakentaminen automatisoituu yhä enemmän sekä elementtitehtaissa että paikalla
robottirakentajien avullammdccxl. Valu, muuraaminen, maalaaminen, rakennusmateriaalien siirto
jne. myös rakennuspaikalla voidaan automatisoida.

Rakennusten 3D-tulostimet mahdollistavat materiaalien säästön ja työvoimakustannusten
vähentämisen mmdccxli, mmdccxlii, mmdccxliii , mmdccxliv, mmdccxlv, mmdccxlvi, mmdccxlvii, mmdccxlviii, mmdccxlix, mmdccl,
mmdccli, mmdcclii, mmdccliii, mmdccliv, mmdcclv, mmdcclvi, mmdcclvii, mmdcclviii, mmdcclix, ja tekoälyn avulla suunnitellut
oudotkin rakennukset mmdcclx, mmdcclxi. Myös savimajoja voidaan tulostaa mmdcclxii, ja kokonaan
bioperäisistä raaka-aineista mmdcclxiii. Tulostusbetonissa voidaan käyttää kierrätysaineita, kuten
lasimurskaa mmdcclxiv, mmdcclxv. Rakennusten 3D-tulostus mahdollistaa materiaaleja tehokkaasti
käyttävät rakenteet. Esimerkiksi 3D-tulostetut anturit säästävät 66% materiaalista mmdcclxvi. Isoin
3D-tulostushanke lienee kiinalainen pato mmdcclxvii,mmdcclxviii. Maailman suurin 3d-tulostin betonille
lienee General Electricillä mmdcclxix, mmdcclxx.

Elinikäistä seurantaa varten rakenteille ja tiloille pitäisi saada yksilölliset tunnisteet, IoT-tiedot,
joiden avulla niiden sijainti, koostumus ja muut tiedot löytyvät pilvipalvelusta koko elinkaaren ajan
suunnittelusta purkutoimiin ja purkamisen jälkeisiin jatkotoimiin. Rakennukset on tarkoitettu
kestämään, joten niiden kunnossapitoakin robotisoidaan IoT-tietojen mukaan ohjautuvaksi.

Uusia rakennusmateriaaleja tullaan kehittämään ja ottamaan käyttöön mmdcclxxi, mmdcclxxii. ISOVER-
lasivillan valmistuksessa käytetään kierrätyslasia ja kierrätyspalvelu kerää myös lasivillat
uusiokäyttöön mmdcclxxiii. Selluloosapohjainen Ruotsissa eristemateriaaliksi kehitetty aerogeeli on
muoviperustaisia parempi mmdcclxxiv. Eristemateriaaliksi sopii esimerkiksi hamppu. Hamppueriste
koostuu jopa  92% hamppukuidusta ja noin 8% polyesterikuidusta. Myrkyttömät sideaineet ja
palonestoaineet tulevat lisäksi mmdcclxxv, mmdcclxxvi. Eristemateriaaleja voidaan tehdä uusiutuvista
raaka-aineista, kuten viilennykseen puuperäinen vaahto mmdcclxxvii. Rakenteiden keveys, lujuus ja
eristävyys ovat tärkeitä ominaisuuksia. Uudet materiaalit mahdollistavat kevyemmät ja laajemmat
rakenteet. Suomessa kehitetään puurakentamista kerrostaloihin mmdcclxxviii.
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Tässä luvussa keskitymme rakennusteollisuuden materiaaleista sementtiin. Sementti on tärkein ja
saastuttavin ainesosa betonissa, jota valmistetaan vuosittain neljä miljardia tonnia.
Sementtiteollisuus aiheuttaa noin 6-7 prosenttia maailman khk-päästöistä, joten on selvää, että
sementti pitää vaihtaa päästöttömiin sideaineisiin. Betoni on maailman käytetyin
rakennusmateriaali mmdcclxxix. Sitä käytetään noin 10 miljardia kuutiota vuodessa. Eräs erikoisuus on
betoni, joka varaa päivällä auringosta energiaa ja pimeällä luovuttaa sen valona mmdcclxxx.

Jo 17 isoa rakennusyritystä on sitoutunut siirtymään ekologisempaan betoniin mmdcclxxxi. Sementin
korvaamiseksi lupaava menetelmä on käyttää mikroleviä (kokkolitofori) merivedessä tekemään
kalkkirakenteita samalla tavalla kuin ne rakentavat koralleja mmdcclxxxii, mmdcclxxxiii, mmdcclxxxiv.

Monissa maissa on kehitetty biosementtejä mmdcclxxxv.  Biosementti käyttää bakteereita luodakseen
kovettumisreaktion, joka sitoo maaperän ainekset kiinteäksi harkoksi. Singaporelainen NTU-
yliopisto on kehittänyt biosementtiä kahdesta tunnetusta jätemateriaalista, teollisuuden
karbidiliemestä ja nisäkkäiden ureasta perustuen urean ja kalkki-ionien vuorovaikutukseen
mmdcclxxxvi. Tokion yliopistossa kehitetyllä menetelmällä ruokajätteen ja muovin seos korvaa
sementtiä mmdcclxxxvii. Australiassa kehitetään vanhoista autonrenkaista tehdyn murskeen käyttöä
betonissa mmdcclxxxviii, mmdcclxxxix.

Intian suurin sementin valmistaja UltraTech on ostanut suomalaisen Coolbrookin tekniikan, joka
nostaa uusiutuvalla sähköllä toimivan sementtiuunin jopa 1700 oC kuumuuteen (roto dynamic
heater, RDH) mmdccxc.

4.7.1. Geopolymeerit

Sementti on betonin arvokkain ainesosa ja pääosin yksin vastuussa betonin suurista
hiilidioksidipäästöistä. Suomen Oulussa on eräs maailman suurimmista tutkimusryhmistä
kehittämässä sementtimäisiä kierrätysmateriaaleja, joilla voi leikata jopa 80-90 prosenttia betonin
ilmastopäästöistä.

Geopolymeerit ovat ilman sementtiä tehtyjä betonituotteita. Kaivosten mmdccxci, rakentamisen ja
metallinjalostuksen mineraalijätteitä mmdccxcii syntyy Suomessa noin sata miljoonaa tonnia
vuodessa. Esimerkkeinä terästeollisuuden masuunikuona ja energiateollisuudesta kivihiilen
lentotuhka. Euroopassa syntyy vuosittain lähes 100.000.000 tonnia jätettä, joka muutetaan
energiaksi polttamalla. Kuonalle ja tuhkalle pitää asettaa kierrätysvelvoite. Monet näistä
sivuvirroista koostuvat yleisistä maaperän raaka-aineista, piistä, alumiinista, raudasta ja
kalsiumista. Sopivissa oloissa ne voivat muodostaa sementin lailla lujittuvia materiaaleja.

Suomessa on testattu satoja erilaisia teollisuuden ylijäämämateriaaleja betonin valmistamiseksi.
Esimerkiksi mineraalivillaa voidaan käyttää geopolymeerien valmistamiseen. Geopolymeerejä
voidaan jalostaa myös pitemmälle vesien ja päästöjen puhdistukseen sekä akkujen valmistukseen
mmdccxciii. Lentotuhkaa käytetään sementin valmistukseen jo esimerkiksi Intiassa mmdccxciv ja
joustavan sementin valmistuksessa mmdccxcv.

Euroopan unionissa on arvioitu, että rakennusalalle laajentuva kiertotalous voi luoda EU:ssa 6,5
miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Suomessa arviot ovat liikkuneet 5 000
työpaikan ja 1,7 miljardin euron bruttokansantuotteen lisäyksessä mmdccxcvi.
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4.7.2 Hiilidioksidin sitominen betoniin

VTT on kehittänyt menetelmän sitoa hiilidioksidia betonituotteiden valmistuksessa. Menetelmä
sitoo hiilidioksidia betoniin kovettumisvaiheessa. Sitoutunut hiilidioksidi muuttaa
reaktiotuotteiden koostumusta ja mahdollistaa entistä laajemman ja monipuolisemman
vaihtoehtoisten sideaineiden käytön. Menetelmä sitoo suoraan kaasumaista hiilidioksidia betoniin
muodostamalla erilaisia karbonaatteja. Hiilidioksidin sitomiseksi ilmakehästä on maailman
laajuisesti tutkittu hiilen sitomista erilaisiin mineraaleihin karbonaatiksi. Nyt se kyetään tekemään
karbonoimalla mineraaleja betoniin mmdccxcvii.

Karbonaattien muodostumisen johdosta sementin annostusta betonissa voidaan vähentää.
Voimakkaasti seostetuilla sementeillä menetelmä mahdollistaa hiilineutraalin betonin
valmistamisen. Yhdistettäessä hiilidioksidia sementtivapaaseen sideaineeseen saavutetaan
tuotannon aikainen negatiivinen hiilijalanjälki. Teknologian avulla teräsbetoni voi muuttua
hiilidioksidin tuottajasta hiilidioksidin sitojaksi mmdccxcviii.

Kehitettyä menetelmää testataan Suomen Hollolassa betonielementtitehtaan kyljessä. Siellä on
kontti, jossa hiilidioksidi sitoutetaan betoniin automaattisella järjestelmällä normaalissa
ilmanpaineessa yhdistämällä tehokas karbonointiprosessi hiiltä sitoviin sideaineisiin. Tavoitteena
on alkaa toiminta kesällä 2022 ja rakentamisessa hiilinegatiivista betonia päästiin kokeilemaan
loppukesästä.

Jo 2019 VTT osoitti kuinka voidaan valmistaa hiiltä sitovaa betonia karbonoimalla
terästeollisuuden kuonajätettä ja paperiteollisuuden sivuvirtoja. Betonin taipumusta sitoa
hiilidioksidia on aiemmin pidetty ongelmana, koska tuo karbonointi aiheuttaa teräsraudoituksen
ruostumista, mikä rikkoo betonin rakennetta. Ilmiötä tutkittiin ongelmana jo 1970-luvulla.
Mahdollisuus ilmiön kääntämiseksi eduksi ilmeni 2010-luvulla, kun tutkittiin hiilidioksidin sitomista
karbonaattimineraaleiksi. Kun hiilidioksidia mineralisoidaan betoniin, syntyy epänormaaleja
reaktiotuotteita, jolloin voidaan hyödyntää aiemmin käyttämättömiksi jääneitä sivuvirtoja.
Karbonaatioprosessissa kalsiumoksidista tulee reaktiivisesti sitova aine.

Havaittiin, että terästeollisuuden kuona voidaan tehokkaasti karbonoida, jolloin se toimii
erinomaisena sideaineena. Sideaineen lopullinen materiaaliyhdistelmä koostui kuonasta,
viherlipeäsakasta ja biotuhkasta. Keskityttiin luomaan maailman paras karbonointimenetelmä
sideaineiden karbonoimiseksi. Tällä hetkellä pilottilaitos karbonoi paremmin kuin ylipaineella
toimivat menetelmät. Hiilinegatiivisuus saavutetaan, kun tehokas karbonointiprosessi
yhdistetään matalan hiilijalanjäljen sideaineisiin. Hiilidioksidia varastoiva betoni ei
lähtökohtaisesti ole perinteistä betonia kalliimpaa. Tulovirtaa lisäisi hiilensidonnan myyminen.

Prosessille haetaan patentteja ja se aiotaan kaupallistaa nopeasti. Myös hiiltä sitovan betonin
kovettumismekanismille haetaan patenttia. Unelmissa on, että vuonna 2050 menetelmällä
voitaisiin sitoa maailman laajuisesti 500 megatonnia hiilidioksidia vuodessa mmdccxcix, mmdccc. Määrä
on noin 10-kertainen verrattuna Suomen vuotuisiin päästöihin. Myös Kiinassa on kehitelty
hiilidioksidin sitomista sementtiin mmdccci.

4.8. Kiertotalous
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Maailmanlaajuisesti laittoman jätekaupan tuotot on arvioitu yhtä suuriksi kuin huumausaineiden
salakuljetuksesta mmdcccii. Se on valtava ongelma, mutta heijastelee vain suurempia ongelmia.
Materiaaleja on louhittava luonnosta entistä vähemmän ja kierrätettävä loppuun asti. Mitään ei
pidä tuhlata pelkästään ”jätteeksi”. Materiaalin kierrätyksen pitää laajeta kestäväksi
kiertotaloudeksi mmdccciii, mmdccciv, mmdcccv, mmdcccvi. Hyvä esimerkki jätettä säästävästä päätöksestä on
laturien yhteinen standardi mmdcccvii.

Öljyntorjuntayhtiö Lamor ja kiertotalousyhtiö Resiclo rakentavat Porvooseen Suomen suurinta
10000 tonnia/v muovin kemiallista kierrätyslaitosta mmdcccviii. Keniassa muovista on tehty
rakennusharkkoja mmdcccix.

Suomessa on sivusto, josta löytyvät kiertotalouteen liittyvät koulutukset mmdcccx. Petja Pelli
määrittelee kiertotalouden hyvin ”Kiertotalous tarkoittaa ei-tuhlailevaa luonnonvarojen käyttöä.
Hävikkiä ja turhaa kulutusta vältetään ja kaikki käyttökelpoinen käytetään uudestaan. Tuotteet
valmistetaan kestämään aikaa ja niihin tarvittavat materiaalit otetaan luonnosta niin, ettei
luonnon uusiutumiskyky heikkene.” mmdcccxi

Erilaisia materiaali- ja energiavirtoja pitää integroida resurssitehokkaasti, esimerkiksi hukkalämmöt
siirtää kaukolämpöverkkoon. Haaste on nykyisten teollisuuslaitosten iso koko ja sijainti kaukana
suurista asutuskeskuksista, joissa hukkalämmöillä olisi riittävää kysyntää. Suomen kuusi suurinta
pistepäästöä aiheuttaa yhtä paljon fossiilisia päästöjä kuin seuraavat 100 laitosta yhteensä.

Teollisuuden ja yhdyskuntajätteen poltosta syntyviä tuhkia ei juurikaan hyödynnetä materiaalien
talteenoton näkökulmasta, ja niiden mukana menetetään suuria määriä metalleja, ravinteita ja
teollisuusmineraaleja. Oulun yliopiston tutkimuksessa pyritään erottamaan EU:n kriittisten raaka-
aineiden listoilla olevia metalleja polttolaitosten tuhkista mmdcccxii.

Sitran selvitysmmdcccxiii  mallintaa ensimmäistä kertaa maailmassa kvantitatiivisesti
kiertotalousratkaisujen vaikutuksia globaaliin luonnon monimuotoisuuteen neljällä sektorilla.
Kiertotaloustoimet ruoantuotannossa, rakennus-, tekstiili- ja metsäsektorilla voivat kääntää
huolestuttavaa vauhtia etenevän luontokadon suunnan.

Selvityksen mukaan luonnon monimuotoisuuden hupeneminen maailmassa voidaan kuitenkin
pysäyttää ja palauttaa vuoden 2000 tasolle vuoteen 2035 mennessä siirtymällä kiertotalouteen
mainituilla neljällä sektorilla. On laitettava vauhtia kiertotalouteen lainsäädännön ohjauskeinoilla,
julkisilla hankinnoilla ja kiertotalouskoulutukseen panostamisella.

Selvityksen mukaan ruoka- ja maataloussektorilla on suurimmat mahdollisuudet ratkaista
luontokatoa kiertotalouden keinoin ja pysäyttää vuoteen 2035 mennessä. Puolet maapallon
asuinkelpoisesta alasta on ruoantuotannossa ja siitä yli 70 % liittyy lihan tuotantoon. Ruoka- ja
maataloussektorin vaikuttavimmat kiertotaloustoimet ovat siirtyminen kasvavissa määrin lihaa
korvaaviin vaihtoehtoisiin proteiineihin, ruokahävikin vähentäminen ja siirtyminen uudistavan
viljelyn menetelmiin. Selvityksen mukaan kiertotalousratkaisut voisivat vapauttaa muuhun
käyttöön 1,5 kertaa Euroopan unionin alueen kokoisen alueen maatalousmaata vuoteen 2050
mennessä.
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Kuva 4.8.1. Kuinka paljon potentiaalia milläkin alalla on kiertotalouden edistämisessä

Luotokato pysähtyisi, jos, kuten Sitran mallissa:

1) lihan kulutusta vähennettäisiin globaalisti 50% ja maitotuotteiden käyttöä 67% siirtymällä
vaihtoehtoisiin proteiineihin. Ruokahävikkiä leikattaisiin 50%. Uudistavan viljelyn
periaatteet otettaisiin käyttöön 60 %:lla viljelymaasta ja 18 %:lla laidunmaasta. Ruoka- ja
maataloussektorilla kiertotalouteen siirtyminen vähentäisi maatalouden metaanipäästöjä
maailmassa peräti 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

2) vaatteiden käyttöikä kasvaisi 50%, tekstiilien kierrätysaste nousisi 75 %:iin ja uudistavan
viljelyn periaatteet otettaisiin käyttöön 60 %:lla puuvillan viljelymaasta.

3) puutavaran kysyntä puolittuisi ja kaupunkien asukastiheys kasvaisi 51%.

4) paperin käyttö laskisi 55%, kierrätys laskisi sellun kysyntää paperin tuotantoon 48%,
uudistavan metsätalouden periaatteet otetaan käyttöön 20 %:ssa kerran päätehakatuissa
talousmetsissä ja kaikissa muissa talousmetsissä.

Näin luonnon monimuotoisuus elpyisi vuoden 2000 tasolle vuoteen 2035 mennessä. Maankäytön
muutokset sitoisivat 1 Gt hiilidioksidia vuodessa vuoteen 2050 mennessä.
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Lämpenemisen pysäyttämiseksi tarvitaan muutoksia kulutukseen ja energiantuotantoon sekä
täysin uutta teknologiaa, joka imee hiilidioksidia ilmakehästä tai kierrättää tehokkaasti jo olemassa
olevia materiaaleja.

Koko Euroopan kestävyyttä edistää NextGenerationEU-elpymissuunnitelma ja Suomessa
puolestaan Vihreän siirtymän ohjelma. Suomessa myös Etla on alkanut selvittää ICT-sektorin
arvoketjuja ja kasvihuonepäästöjä. Tulevaisuudessa on tiedossa systeemitason muutoksia, jotka
vaikuttavat kaikkiin elämämme osa-alueisiin mmdcccxiv, mmdcccxv , mmdcccxvi , mmdcccxvii.

Kiertotalouteen liittyy tavaroiden suunnittelu kierrätyksen ehdoilla, jossa erilaiseen kierrätykseen
menevät osat on helppo irrottaa toisistaan. Tavaroiden tunnistemerkintöihin voidaan lisätä
informaatiota materiaalisisällöstä kierrätystä varten.

Kiertotalous on nousemassa yhdeksi keskeiseksi keinoksi päästöjen pienentämisessä. Euroopan
Vihreän kehityksen ohjelma vauhdittaa muovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä rakentamisessa
Jopa styroksia voi kierrättää ja styrofoamia mmdcccxviii, mmdcccxix. Meriin ajautunutta muovia voi kerätä
ja  kemiallisesti vaikka nesteyttää takaisin öljyksi mmdcccxx.

Suomessa kansallinen kiertotalousohjelma mmdcccxxi, mmdcccxxii sisältää suosituksia ja 41 toimenpide-
ehdotusta, joilla kiertotaloudesta tehdään suomalaisen talouden perusta vuoteen 2035 mennessä.
Ohjelman mukaan uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien
luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden
kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu vuoden
2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä.  Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen
2035 mennessä. Keskeiset ehdotukset liittyvät kiertotalouden edistämiseen juuri rakennusalalla.
Kiertotaloussopimus kokoaa keskeiset toimijat ja tutkimuslaitokset luomaan konkreettisia toimia
mmdcccxxiii. Perinteisesti Suomessa on vastuullisuus hyvällä mallilla: tavoitteita ja ohjeistuksia
halutaan noudattaa.

Kiertotalousyritys Destaclean on suomalainen toimija, jonka liiketoiminta perustuu rakennus- ja
purkujätteen vastuulliseen käsittelyyn ja kierrätykseen. Samalla vastuullisuus on osa perehdytystä
ja toimintatapoja. Vastuullisuuden osalta on huomioitava taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen
ulottuvuus. Asiakkaiden vaatimukset vastuullisuudesta lisääntyvät koko ajan. Muutos on vietävä
syvälle päätöksenteon ja toiminnan rakenteisiin. Destaclean tarjoaa jätehuollon kokonaispalvelua
työmaille ja teollisuuteen, ottaa vastaan jätettä kierrätysasemillaan ja prosessoi jätteistä
energiatuotannon raaka-aineita tai kierrätysraaka-aineita. Jätteiden käsittelyssä erilliskeräys on
perusta. Työmailla materiaalien tunnistamisessa on vielä aukkoja, mutta pääsääntöisesti
rakennusjätteen mekaaniseen käsittelyyn ratkaisut ovat jo olemassa.

4.8.1. Muovi kiertoon

VTT:ltä spinnaava Olefy Technologies ryhtyy kaupallistamaan uutta teknologiaa, jolla on
mahdollista kierrättää suurin osa maailman jätemuoveista tehokkaasti ja lukemattomia kertoja
takaisin laadultaan täysin alkuperäistä muovia vastaavaksi. Teknologian taustalla on VTT:n noin 40
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vuotta kestänyt termokemiallisen konversion tutkimus. Teknologian suojaamiseksi on jätetty
kahdeksan patenttihakemusta mmdcccxxiv-

Olefy-teknologian avulla muovijätteestä voidaan ottaa talteen yli 70 prosenttia muoveja ja
kemikaaleja uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Muovijäte kaasutetaan prosessissa olefiineiksi ja
muiksi arvokkaiksi hiilivedyiksi. Prosessi voidaan toteuttaa yksivaiheisena, mikä vähentää
merkittävästi muovin kierrätyskustannuksia ja parantaa mahdollisuuksia hyödyntää sellaistakin
muovijätettä, joka nyt sijoitetaan kaatopaikoille tai poltetaan energiaksi, koska nykymenetelmät
eivät pysty sitä käsittelemään mmdcccxxv.

Suomessa kehitetään muovijätteelle teollisesti toimiva kemiallinen kierrätyskonsepti teollisuuden ja
tutkimuksen yhteistyöllä. Sekä mekaanista että ja kemiallista kierrätystä tarvitaan kierrätystavoitteiden
saavuttamiseksi. UrbanMill-yhteishankkeen tavoitteena on kehittää kierrätysteknologioita vaikeasti
kierrätettävälle sekalaiselle muovijätteelle yhdistämällä esi- ja jälkikäsittelytekniikoita pyrolyysiin.

Maailman muoveista kierrätetään vain 8–10 prosenttia ja pääasiassa se tehdään mekaanisesti
kierrättämällä. Olefy-teknologian ansiosta on mahdollista valmistaa aiemmin käyttökelvottomasta
muovijätteestä laadultaan alkuperäistä muovia vastaavaa materiaalia taloudellisesti kannattavasti.
Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden myös lajittelutarpeen vähentämiseen.

Yksi nykyisten kierrätysmenetelmien ongelma on, että muovin laatu heikkenee joka kerta, kun sitä
kierrätetään. Usean mekaanisen kierrätyskierroksen jälkeen muovi ei ole enää käyttökelpoista
vaan päätyy kaatopaikalle tai polttoon. Olefy-prosessin ansiosta kierrätetyn muovin laatu vastaa
alkuperäistä, joten muovia voidaan kierrättää lukemattomia kertoja.

Teknologia pystyy myös tuottamaan riittävästi energiaa Olefy-prosessin tarpeisiin. Olefy pystyy
vähentämään merkittävästi tarvetta käyttää uutta öljyä muovin valmistukseen ja saattaa jopa
luoda taloudellisen kannustimen kerätä talteen muovia kaatopaikoilta ja meristä.

Olefy-moduuleita voidaan integroida olemassa oleviin tuotantolaitoksiin ympäri maailmaa. Näin
voidaan tuottaa tehokkaasti olefiineja, jotka prosessoidaan takaisin täysin alkuperäistä vastaaviksi
muoveiksi. Ensimmäisen teollisen mittakaavan demonstrointihankkeen on tavoitteena olla
toiminnassa vuoteen 2026 mennessä.

4.8.2.  Läpinäkyvä selluloosakalvon korvaamaan muovia elintarvikepakkauksissa

mmdcccxxvi,mmdcccxxvii

Elintarvikepakkaukset täyttävät tärkeimmän tehtävänsä, kun ne suojaavat ruokaa ja minimoivat
hävikin. Ohuet muovikalvot ovat kuitenkin hankalia kierrätettäviä, ja ne päätyvät käytön jälkeen
usein väärään paikkaan. Kaikki muovi pitäisi kierrättää mmdcccxxviii.

VTT on kehittänyt ratkaisun pakkausmuovien ongelmaan. Regeneroitu eli uudelleenkiteytetty
selluloosa korvaa muovikalvoja. Läpinäkyvä ja joustava selluloosakalvo kestää kosteutta, mutta
häviää luonnossa yhtä hyvin kuin paperiarkki. Tuote on biopohjainen ja biohajoava.
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Suojausominaisuuksien lisäksi muovit ovat tärkeitä siksi, että kuluttajat haluavat pakkauksia, joista
voi nähdä tuotteen. Käytön jälkeen monet pakkaukset ovat kuitenkin murheenkryyni. Jos
pakkauksessa on sekä paperia että muovia, kuluttaja miettii, voiko sen heittää
kartonginkeräykseen ja pitääkö muovi repiä irti. Materiaaleissa käytetään myös päällekkäisiä
kuitu- ja muovikerroksia. Monet pakkaukset päätyvät sekajätteeseen, kun ihmiset eivät keksi niille
oikeaa osoitetta. Kartonginkeräykseen joutunut muovi saadaan irrotettua, mutta muovi joutuu
yleensä polttoon.

VTT:n kehittämä selluloosakalvo on ilmastoystävällisempi ratkaisu muovin tilalle. Se myös tekee
kierrätyksen helpoksi, sillä sen voi laittaa kartonginkeräykseen muun pakkauksen mukana.

Suomi on muovin ympäristöhaittojen vähentämisessä yhä kaukana EU:n asettamista tavoitteista.
Tällä hetkellä noin 20 prosenttia muovista kerätään ja uuteen käyttöön kierrätetään sitäkin
vähemmän. EU:n tavoitteen mukaan 55 prosenttia muovista pitäisi kierrättää vuoteen 2025
mennessä.

Suomi tarvitsee uusia lisäarvoa tuovia tuotteita, joille on isot markkinat. Joustava, läpinäkyvä
sellukalvo on tällainen tuote. Muovifilmien maailmanmarkkina oli viime vuonna noin 110 miljardia
dollaria. Pakkausmateriaalin tuotanto on pilotointivaiheessa, ja se voi olla laajassa teollisuuden
käytössä 5–7 vuoden päästä.

4.8.3.  Kestävä tekstiiliteollisuus bio- ja kierrätyskuiduillammdcccxxix

Suomalaiset yritykset ja organisaatiot yhdessä tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa uudistavat
tekstiiliteollisuutta helmikuussa 2022 alkaneessa Telavalue-hankkeessa.

Tekstiili- ja vaateteollisuus on saastuttavimpien alojen kärjessä. Puuvillan tuotanto vaatii paljon
vettä, ja maailman yleisin kuitu polyesteri on merkittävä mikromuovien lähde. Suomessa alkaa
vuonna 2023 tekstiilijätteiden erilliskeräys, ja EU:n alueella viimeistään 2025. Tätä jätettä on
jatkojalostettava. Paimion poistotekstiilien jalostuslaitos tuottaa kierrätettyä puuvillaa
tekstiiliteollisuudelle ensimmäisenä Pohjois-Euroopassa. Suomesta suunnitellaan
tekstiilikierrätyksen kärkimaata mmdcccxxx.

Vaatejätteestä tekstiilikuitua valmistava Infinited Fiber avaa Kemiin 400 miljoonaa euroa
maksavan tehtaan Stora Enson viime vuonna sulkeman paperitehtaan tiloihin.

Tavoitteena on yhdistää kierrätetyt ja uudet biopohjaiset kuidut kestävän suomalaisen
tekstiilituotannon perustaksi. Globaali tekstiiliteollisuus etsii vaihtoehtoja fossiilipohjaiselle
polyesterille tai puuvillalle, jonka tuotanto kuluttaa runsaasti vettä. Puupohjaisten kuitujen
hyödyntäminen tekstiilien valmistuksessa tarjoaa tähän ratkaisun.

Kemian avulla kehitetään selluloosapohjaiselle kuidulle haluttuja ominaisuuksia, kuten lujuutta tai
absorptiokykyä. VTT etsii kierrätysratkaisuja pääosin muovipohjaisista tekokuiduista valmistetuille
tekstiilimateriaaleille.
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Telavalue on jatkoa aiemmille Telaketju-verkoston hankkeille, joiden onnistumisia on muun
muassa Paimiossa vuonna 2021 avattu poistotekstiilien kiertotalouslaitos. Telavalue koostuu
kuudesta yritysprojektista sekä julkisesta tutkimushankkeesta.

Suomalainen kuituteknologiayhtiö Spinnova mmdcccxxxi on kehittänyt hämähäkin seitinpunontaa
muistuttavan menetelmän, jolla uutta, kestävää tekstiilikuitua voidaan valmistaa puun
selluloosasta tai nahka-, tekstiili- ja ruokajätteestä. Niiden sisältämät pitkät kuidut saadaan
järjestymään niin, että kuitumassa virtaa tasaisesti pienen suuttimen läpi ilman, että kuidut
tarttuvat toisiinsa. Niin kuiduista kutoutuu ohut ja kestävä lanka ilman, että sen luomiseen
tarvitaan monimutkaisia kemiallisia menetelmiä. Syntyvä materiaali on täysin luonnonkuitua,
kierrätettävää ja nopeasti maatuvaa.

Puuvillaan tuotantoon verrattuna Spinnovan kuitu käyttää 99 % vähemmän vettä ja tuottaa 65 %
vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Spinnova tarjoaa ratkaisuja tekstiiliteollisuuden
kestävyyshaasteisiin: materiaalien kiertoon, ilmastopäästöihin ja veden kulutukseen.
Spinnovan kuidusta on tehty jo kokeellisia mallistoja, ja kasvuyrityksen kumppaneiksi ovat
ryhtyneet monet maailman suurimmista muotibrändeistä.

Spinnovan mukaan sen puusta tai jätevirroista valmistettava kuitu on laajasti tekstiilialan
kumppaneiden saatavilla vuonna 2023. Parhaillaan yritys rakentaa brasilialaisen selluyhtiö
Suzanon kanssa kaupallisen mittakaavan tehdasta Jyväskylään, jossa sillä on jo pilottitehdas ja
tutkimuskeskus. Tehtaan operointia varten Spinnova ja Suzano loivat uuden yhteisyrityksen, jonka
ne omistavat puoliksi.

4.9. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Kiertotaloudessa on olennaista on laitteiden elinkaaren pidentäminen mmdcccxxxii ja niiden
valmistaminen siten, että ne ovat helposti korjattavissa ja käyttöiän loputtua helposti purettavissa
eri materiaalien kierrätystä varten. Esineiden pitäisi olla helposti itse korjattavissa mmdcccxxxiii.
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5. Elävien organismien tekniikka
Kuten tietotekniikassa ja elottoman maailman tekniikassa, myös elollista maailmaa muuttavassa
tekniikassa kehitys etenee hurjaa vauhtia. Siirtyessämme eläviä organismeja hyödyntävään ja
muuttavaan tekniikkaan siirrymme maailmaan, joka on pelkkiä elottoman maailman ilmiöitä
paljon monimutkaisempi. Kaikkein monimutkaisimpia molekyylejä ovat perimää välittävät DNA-
kaksoiskierteet.

Nykyään solujen DNA:ta osataan laajassa mitassa lukea, usein tulkita ja joskus hallitusti jo
muunnella mmdcccxxxiv, mmdcccxxxv. Tutkimusta edistää tekoälyn käyttö. Tekoäly on auttanut
ratkaisemaan monia molekyylien rakenteen ongelmia, kun se on saatu käymään kemistin lailla läpi
vaihtoehtoja mmdcccxxxvi, mmdcccxxxvii. Tekoälyn avulla aluksi selvitettiin selvitetty proteiinin rakenteet
mmdcccxxxviii, mmdcccxxxix, mmdcccxl, myös niiden, jotka suojelevat DNA:ta mmdcccxli, mmdcccxlii. Proteiinien
laskostuneiden muotojen määrittäminen on ollut pitkään biologian ja lääketieteen ongelma.
Alphafold-tekoälyn avulla on nyt määritetty ja julkaistu kaikkien yli 200 miljoonan tunnetun
proteiinin rakenteen, joka on keskeistä proteiinien hyödyn ja haittojen selvittämisessä mmdcccxliii.
Rakennekirjasto tulee avoimesti tutkijoiden käytettäväksi mmdcccxliv. Se nopeuttaa esimerkiksi
lääkkeiden kehitystyötä.

Ihmisen solujen sisältämä DNA muodostuu noin kuudesta miljardista nukleotidien emäsparista,
joilla noin 20000 geeniämme on kirjoitettu. Vain noin 1,5% genomista sisältää sellaista
informaatiota, jonka merkitys tunnetaan kohtalaisen hyvin. Tuo osuus koodaa proteiineja tai
RNA:ta. Proteiinien valmistuksen aikaan ja paikkaan sidoksissa oleva säätely toteutuu pitkälti
mainittujen koodaavien osien ulkopuolella ja siitä ei vielä tiedetä paljoakaan. Kuinka meille syntyy
tuhansia eri solutyyppejä, vaikka niissä kaikissa on sama genomi mmdcccxlv?

5.1. DNA:n lukeminen ja muuttaminen

DNA:n emäsjärjestys voidaan nykytekniikoilla lukea eli sekvensoida. Genomin lukeminen on
tärkeää esimerkiksi aivokasvainten diagnoosissa ja hoidossa mmdcccxlvi.

Vuonna 2014 Illumina-yhtiön mukaan ihmisen genomi voitiin selvittää 1000 dollarilla mmdcccxlvii, nyt
Ultima-yhtiön mukaan 100 dollarilla mmdcccxlviii, mmdcccxlix, mmdcccl. Kokonaan genomi on sekvensoitu eli
oikoluettu noin miljoonalta ihmiseltä mmdcccli. Yhä kiihtyvällä tutkimuksella saadaan selville DNA:n
saloja, mmdccclii, mmdcccliii, mmdcccliv, mmdccclv, mmdccclvi, mmdccclvii, mmdccclviii, mmdccclix, mmdccclx,mmdccclxi, mmdccclxii,
mmdccclxiii, mmdccclxiv, mmdccclxv, mmdccclxvi, ja voidaan selvittää genomi näytteistä mmdccclxvii, mmdccclxviii,
mmdccclxix. Pystytään selvittämään yhä pitemmälle miten geenit toimivat erikseen mmdccclxx ja
yhteistoiminnassa, miten DNA muuntuu eli mutatoituu mmdccclxxi, mmdccclxxii, mmdccclxxiii, mmdccclxxiv,
mmdccclxxv, mmdccclxxvi, mmdccclxxvii, mmdccclxxviii, miten elämä syntyi mmdccclxxix ja evoluutio on tapahtunut ja
edelleen tapahtuu mmdccclxxx, mmdccclxxxi, mmdccclxxxii, mmdccclxxxiii, mmdccclxxxiv, mmdccclxxxv, mmdccclxxxvi,
mmdccclxxxvii, mmdccclxxxviii,mmdccclxxxix, mmdcccxc, ja miten monimutkaiset molekyylit tarkkaan ottaen
järjestäytyvät mmdcccxci, mmdcccxcii.

DNA voi muuttua kopioituessaan. Yksittäiset DNA-kirjaimet voivat vaihtua, mutta myös pitkät
DNA-jaksot, kromosomin osat tai kokonaiset kromosomit voivat kokea kopiolukumuunnoksia,
häviämisiä, monistumia tai erilaisia siirtymiä mmdcccxciii. Osa virheistä voi olla myönteisiä, toisilla ei
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ole näkyviä vaikutuksia ja osa aiheuttaa sairauksia. Erilaisia geneettisiä, sairauksiin liittyviä virheitä
tunnetaan kymmeniä tuhansia.

Yhden geenin sisältämästä virheestä johtuvia sairauksia tunnetaan parhaiten. Niitä arvioidaan
olevan yli 7000 ja niitä sairastaa ehkä 5-8 % ihmisistä. Lisäksi on kymmeniä tuhansia monen geenin
sisältämien virheiden aiheuttamia tauteja, joissa geenimuutos aiheuttaa lisääntyvän alttiuden
jollekin taudille, kuten kakkostyypin diabetekselle mmdcccxciv. Monen geenivirheen sairauksista
tiedetään vähän, ja niitä on vaikea tutkia, sillä geenit toimivat lähes aina monimutkaisessa
yhteistoiminnassa toisten geenien ja ympäristötekijöiden kanssa.

Yhä enemmän saadaan selville, miten solut toimivat mmdcccxcv, mmdcccxcvi, mmdcccxcvii,mmdcccxcviii,
mmdcccxcix,mmcm,mmcmi,mmcmii, mmcmiii, mmcmiv, mmcmv, mmcmvi, mmcmvii, mmcmviii, mmcmix, mmcmx, mmcmxi, mmcmxii,
mmcmxiii, ja miten DNA mutatoituu, ja miten kvanttimaailma vaikuttaa soluihin mmcmxiv. Solujen
toiminnasta on tehty simulaatiomalli mmcmxv.

Viimeisten vuosikymmenten aikana on kehitetty erilaisia tekniikoita geenimuokkaukseen:
meganukleaasi, ZFN, TALEN ja CRISPR-Cas9 -tekniikka mmcmxvi.  CRISPR-Cas9 -tekniikka lienee
monikäyttöisin ja sillä voidaan muuttaa tarkasti DNA:ta mmcmxvii, mmcmxviii, mmcmxix, mmcmxx, mmcmxxi,
mmcmxxii, mmcmxxiii, mmcmxxiv, kytkeä pois ja päälle geenejä mmcmxxv, muuttaa eliön ominaisuuksia, jopa
luoda keinotekoista DNA:ta mmcmxxvi ja keinotekoisia eliöitä. Toisaalta väärin käytettynä se voi
johtaa labiiliin genomiin mmcmxxvii. Kiinalaisen uuden CRIPR-Cas13d-N2V8 tekniikan väitetään
vähentävän osumavirheitä ja sivuvaikutuksia soluissa mmcmxxviii.

Lähes kaikki vilja-, kasvis- ja hedelmäruokamme on saatu aikaan ”luonnollisiin” mutaatioihin
perustuvalla pitkäaikaisella jalostuksella mmcmxxix. Mutaatioiden tuottamia hyviä ominaisuuksia on
valikoiden ja risteyttämällä edistetty vähitellen. Nykyisillä DNA-pätkien yhdistelmätekniikoilla on
voitu tehdä kehittää hyödyllisiä mutaatioita suunnitelmallisesti. Uusi geneettinen koodi voidaan
kuljettaa solun sisään eri geeninsiirtotekniikoilla, kuten käyttämällä viruksia tai kantaja-aineita
mmcmxxx. 2020-luvulla siirtogeenejä ovat saaneet vaikkapa maissi, soijapapu, peruna, monet omenat
ja munakoisot mmcmxxxi esimerkiksi kasvun, satoisuuden ja vastustuskyvyn parantamiseksi.

Sijoittamalla geeniajuri sopivaan kohtaan DNA:ssa se saadaan leviämään hyvin nopeasti isoonkin
populaatioon. Geeniajurissa voidaan aiheuttaa yhden perityn alleelin kopioituminen kahdeksi,
jolloin se leviää pian hallitsevaksi, toisin kuin hitaasti leviävä mutaatio. Tätä on käytetty joidenkin
tauteja levittävien hyttyspopulaatioiden vähentämiseen mmcmxxxii ja on kokeiltu myös
hiiripopulaatioihin. Koska noin 60% ihmiselle tauteja aiheuttavista viruksista on tarttunut
eläimistä, tutkitaan myös eläimestä toiseen tarttuvia rokotteita. On kysyttävä kuinka turvallista
rokotevirusten levittäminen olisi ja millainen olisi niiden riski mutatoitua vaarallisiksi?

Geenivaurioita voi syntyä myöhäisemmälläkin iällä, ne eivät aina ole perinnöllisiä. Geeniterapialla
on hoidettu vasta vähäinen määrä ihmisiä, koska se on toistaiseksi hyvin kallista. Geeniterapiassa
solun sisälle saadaan hyödyllisen geenin toimiva kopio. Alkuvuonna 2022 EU:n alueella on
hyväksyttyjä siirtogeenisiä lääkkeitä käytössä 11 erilaista, joista kuusi perinnöllisiin tauteihin ja viisi
syövän hoitoon mmcmxxxiii . DNA > RNA > proteiini-ketjun toimintaan voidaan vaikuttaa tarkasti
ilman, että DNA-koodia muutetaan ja tällaisiakin lääkkeitä on olemassa mmcmxxxiv. Geeniterapia
auttaa moniin tauteihin, joita ei aiemmin ole pystytty parantamaan mmcmxxxv, mmcmxxxvi, mmcmxxxvii,
mmcmxxxviii, mmcmxxxix, mmcmxl.
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Solu- ja kudosterapiassa siirretään terveitä soluja tai kudoksia luovuttajalta mmcmxli. Kantasoluja
käyttämällä on parannettu monia tauteja pysyvästi mmcmxlii. Alkioista saatujen kantasolujen lisäksi
on mahdollista luoda potilaan tai luovuttajan ihosoluista indusoituja monikykyisiä kantasoluja
(iPS). On huomattu, että ihmisen soluja tietyllä tavalla viljelemällä voidaan saada aikaan kaikkia
alkion syntyyn vaikuttavia soluja.

Pakastekuivatuista hiiren ihon soluista on saatu terveitä hiiren jälkeläisiä mmcmxliii, mmcmxliv, mmcmxlv,
mikä avaa mahdollisuuksia biopankkeihin mmcmxlvi, eli voidaan säilyttää ihmisten ja vaikkapa
sukupuuttoon kuolemassa olevien lajien perimää tuleviin tarpeisiin, esimerkiksi tuomaan
menetettyjä lajeja takaisin. Paljon tutkitaan sitä, miten ihmiselle voitaisiin valmistaa uusia soluja
sairastuneiden tai vanhenevien tilalle.

Kloonausta tehdään ottamalla yhden solun tuma ja siirtämällä se hedelmöitettyyn munasoluun,
jonka oma tuma on poistettu, ja sitten viemällä se keinoemon kohtuun. Tämä on onnistunut
useilla eläinlajeilla, mutta kuuluisin yksilö lienee 5.7.1996 syntynyt Dolly-lammas. Se syntyi
tarpeesta tuottaa tehokkaasti ”lääketehtaita”. Dollyn edeltäjä oli 1990 syntynyt geenimuokattu
lammas, Tracy, jonka maito tuotti lääkinnällistä proteiinia.

Ihmisen kloonausta ei sallita missään, eikä ihmisen sukusoluihin sallita tehdä muutoksia
geeniterapialla. Muutamia poikkeuksia on. Joissain maissa voidaan luovuttaa mitokondrioita, joilla
hoidetaan äidin mitokondrio-DNA:n sairauksia, mutta silloinkin tuman DNA on 99,999% kaikesta
DNA:sta mmcmxlvii.

Kiinassa on kehitetty tekniikka keinotekoiselle tekoälyn ohjaamalle kohdulle mmcmxlviii. Sitä ei ole
kokeiltu ihmisalkioihin, mutta käytännössä lienee mahdollista näin ilman naisen kohtua ja
synnytystä kasvattaa lapsi maailmaan.

5.1.1. Yhteenveto ja johtopäätöksiä

Suuret yritykset ja valtiollisesti rahoitetut tutkimuslaitokset ja muut toimijat kykenevät nykyisin
muuttamaan tarkasti  mikrobien, kasvien, eläinten ja ihmisten DNA:ta, kun aiemmin muutokset
ovat tapahtuneet pitkien aikavälien kuluessa valinnan ja risteytysten kautta. Nopeissa muutoksissa
on ongelmia: eliö on aina osa ekosysteemiä, jossa se toimii vuorovaikutuksessa ja
yhteistoiminnassa muiden eliöiden kanssa. Miten tuo ekosysteemi reagoi muutokseen?

Biologinen maailma on äärimmäisen monimutkainen. Meidänkin kehossamme elää lukematon
määrä pieneliöitä. Ei ole läheskään selvää miten alkueläimet, arkkieliöt, sienet, virukset ja valtavat
määrät bakteerit elävät symbioottisissa ekosysteemeissä mmcmxlix. Meillä ei ole kattavia malleja
laajemmistakaan ekosysteemeistä, joihin geenimuuntelulla on mahdollisuus puuttua. Luonnossa
sopeutuminen yhteiseloon on kestänyt miljoonia vuosia. Kuinka suurella varmuudella kykenemme
kaikki geenimuuntelun vaikutukset ennakoimaan? Varovaisuusperiaatteen mukaisesti ei pitäisi
tehdä muutoksia, ellei tiedetä niiden riittävästi seurauksista.

Jotkin geenimuuntelulla parannetut lajikkeet ovat olleet entisiä kalliimpia, vaatineet enemmän
tuholaismyrkkyjä tai kastelua ja siten olleet köyhimpien ulottumattomissa tai yksipuolistaneet
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luontoa. Torjunta-aineongelman takia on syntynyt myös vastaliike luopua geenimuunnellusta
maissista mmcml, mmcmli ja yleensäkin geenimuunnelluista viljoista mmcmlii.

Siirtogeenisten kasveja on tutkittu jo 40 vuotta. Geenimuunneltua (gm) maissia on syöty jo 25
vuotta. USA:ssa rekisteröityjä gm-lajeja ovat maissin lisäksi mm. peruna, soijapapu, sokerijuurikas,
rapsi, kesäkurpitsa, papaija, omena ja lohi. Lisäksi siellä tuotetaan gm-puuvillaa ja sinimailasta
teollisuuteen ja rehuksi. Enää ei tarvitse summittain pommittaa DNA:ta saadakseen hyödyllisiä
mutaatioita mmcmliii, vaan geenimuunnokset voidaan tarkkaan suunnitella. Luonnon systeemeissä
”kaikki liittyy kaikkeen”, eli muutokset joissain geeneissä vaikuttavat systeemisesti muuhun
eliöstöön, mutta kaikkia näitä vaikutuksia ei eliöitä kehitettäessä tunneta. Geenimuuntelulta pitää
edellyttää, että sen kaikki vaikutukset tunnetaan.

Missä ihmisyys alkaa? Onko alkio ihminen? Monelle on vaikea nähdä pienessä solumöykyssä
ihminen aluillaan, mutta on vaikea määrittää munasolun hedelmöittymisen lisäksi muutakaan
hetkeä, jolloin ihminen tulisi ihmiseksi. Kristillisdemokraatit ovat halunneet noudattaa tiukinta
määrittelyä ja katsoneet hyväksi, että kunnioitettaisiin jo alkion ihmisarvoa. Ainakin on hyväksi
ihmiskunnan moraalille, että noudatetaan ihmisarvon kunnioitusta niin pitkälle kuin voidaan.

Immuunivasteen tukahdutus voi auttaa elinsiirroissa mmcmliv. Geeni- ja soluterapiassa, jossa
korvataan sairastuneita soluja, ei ole ongelmia. Eri asia ovat mikrobien, levien, kasvien, eläinten
perimään tehdyt geenimuutokset. Ekosysteemi on kokonaisuus ja yhdenkin lajin muutos on pysyvä
ja vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Toisaalta tarvitsemme ilmastonmuutosta paremmin kestäviä
lajikkeita nopeasti mmcmlv. Voidaan kehittää viljaa, joka kestää paremmin vehnän ruostetta mmcmlvi,
mmcmlvii, mmcmlviii, tai hometta ilman kasvinsuojeluaineita mmcmlix. Riisin lämmönkestävyyteen
vaikuttava geeni on löydetty mmcmlx, mmcmlxi, ja tuottoisampi riisi kehitetty mmcmlxii. Geenimuunnellut
puut ja muut kasvit voivat sitoa enemmän hiiltä mmcmlxiii, mmcmlxiv.

Geenitestit eivät ole täysin luotettavia, jolloin haittaa tulee sekä väärästä geenivirheen
tunnistamisesta tai tunnistamatta jättämisestä. Hyvään geenitestiin liittyy aina asiantuntijan
tekemä tulkinta siitä, mitä mahdollinen geenimuutos voi tarkoittaa. Yllättävien sukulaisuuksien
tahaton paljastuminen voi aiheuttaa sekin ongelmia. Syrjintä DNA:n perusteella mahdollistuu, jos
ihmisen DNA on vakuutusalan yritysten, valtion tai muun vastaavan toimijan tiedossa.
Geenitutkimuksen pitää olla luottamuksellista ja kunnioittaa yksityisyyden suojaa. Vapaaehtoisesti
voi antaa tietonsa genomitutkimuksen käyttöön ja biopankkeihin. Biopankeilla pitäisi olla
velvollisuus kertoa asianosaiselle, jos tiedolla on vaikutusta terveyden seurantaan tai hoitoon
ACMG-kriteeristön (American College of Medical Genetics) mukaisesti mmcmlxv.

Geenidoping urheilijoilla on vaikea havaita, eli urheilijan solujen ominaisuuksia on voitu parantaa
lisäämällä hyödyllisiä ja poistamalla haitallisia geenejä kohdekudoksesta. World Antidoping Agency
WADA:n mukaan geenidoping tulee olemaan iso ongelma. Periaatteessa joku voi varastaa
ihailemansa superstaran DNA:n ja käyttää sitä mmcmlxvi.

GMO-tuotannon valvontaa pidetään riittämättömänä mmcmlxvii. Sääntely ja valtioiden väliset
sopimukset ovat jääneet jälkeen tekniikan kehityksestä. Ei ole kansainvälistä toimijaa, joka voisin
antaa lupia. Kuten muutakin tekniikkaa, myös geenitekniikkaa voidaan käyttää hyvään ja pahaan.
Koeolosuhteissa on varmistettava, etteivät mahdollisesti haitalliset muutokset lähde leviämään
luontoon.
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Asimolarin kansainvälisessä kokouksessa 1975 tutkijat loivat yhdistelmä-DNA-tekniikan
tutkimukselle perusohjeistuksen, mutta uusia sitovia sääntöjä tarvitaan kipeästi.

GMO-tekniikat ovat muuttuneet helpoiksi ja ohjeita voidaan välittää digitaalisesti. Biohakkerointi
levittää kykyä käyttää geenitekniikkaa. Geenejä syntetisoimalla kyetään tekemään myös bioaseita,
vaarallisia viruksia ja muita eliöitä bioterrorismia varten. Biologiset aseet, virukset mmcmlxviii, mmcmlxix

ja keinotekoisesti luodut tartuntataudit ovat tulossa yhä pienempien ei-valtiollisten toimijoiden
ulottuville. Mitä tapahtuu kun yhä useammat kykenevät pienissä laboratorioissaan geenisaksilla
muokkaamaan viruksia ja bakteereja, tai muita eliöitä? Tarvitaanko esimerkiksi terrorismin
estämiseksi lisää kontrollia? Siirrymmekö yhä tehokkaammin toimivaan kontrolliyhteiskuntaan?

Geenien patentointi on sekin ongelmallinen asia. Luonnon organismit eivät ole kenenkään
omaisuutta. Periaatteessa geenimuuttamisen menetelmät ovat patentoitavissa, samoin kuin
synteettisesti luodut uudet DNA-ketjut ja esimerkiksi teollista tuotantoa varten tehostetut
mikrobit, mutta siihenkin pitää suhtautua varauksella.

Kristillisen teologian kannalta asia on erityisen vaikea. Perinteisen teologian mukaan luomakunta
erilaisine DNA:n kehityksineen on Jumalan luoma ja pitkällisen luomistyön aikana ohjaama. Kaikki
on Jumalan omaa ja ilmentää Häntä samalla tavalla kuin taideteos ilmentää taiteilijan sielua.
Luomakunta on tarkoitettu yhteiseksi hyväksi.

Patenttijärjestelmä toisaalta vauhdittaa teknistä kehitystä, mutta toisaalta se antaa suhteettoman
taloudellisen edun ja monopoliaseman yksittäisille toimijoille muiden kustannuksella. Ovatko DNA-
muunnokset ylipäätään patentoitavissa? Yksi ratkaisumahdollisuus olisi lyhentää patenttien
kestoaikaa esimerkiksi 10-20 vuoteen, jona aikana tuotekehittelyn kustannukset ja kohtuullinen
voitto on ehditty kattaa.

5.2. Mikrobit tehtaina

Erilaiset solut luonnossa ovat erinomaisia kemistejä, jotka tuottavat monenlaisia hyödyllisiä
molekyyleja ja raaka-aineita, jotka ovat edullisia ihmisille. Lääkeaineita on perinteisesti saatu
luonnosta, mutta mikrobit voivat tuottaa myös polttoaineita, valo- ja sähköenergiaa tai hajottaa
haitallisia aineita. Yksinkertaisista ravinteista ne rakentavat monimutkaisia kemiallisia yhdisteitä.
Valjastamalla parhaat mikrobit ”minitehtaiksi”, ja muuntelemalla niiden ominaisuuksia yhä
paremmiksi, voidaan tehostaa materiaalien ja energian tuotantoa mmcmlxx.

Tässäkin julkaisussa on ohimennen mainittu kuinka mikrobeilla on luvuissa 4.3. käsitelty biokaasun
ja bioetanolin tuotantoa, luvussa 4.7. kalkin tekoa, ja 4.8. kiertotaloudessa vaihtoehtoisen
proteiinituotannon, sellukalvon ja biokuidun hyötyjä. Solumaatalouteen palaamme luvussa 5.2.

Mikrobien käyttöä tehtaina pyritään yhä tehostamaan mmcmlxxi, mmcmlxxii. Esimerkiksi biomuoveja
tuottavien organismien alun perin hyvin mitätöntä tuottokykyä pystyttiin tehostamaan 100-1000-
kertaisesti mmcmlxxiii. Suomi on ollut edelläkävijä biotekniikan tärkeimpien tuotanto-organismien –
hiivojen ja homeiden – teollisessa hyödyntämisessä mmcmlxxiv.
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Synteettinen biologia ja virtuaalinen materiaalisuunnittelu tarjoavat ratkaisuja maailman
resurssipulaan ja hiilineutraalin yhteiskunnan luomiseen mmcmlxxv, mmcmlxxvi. Synteettisellä biologialla
on tavattoman paljon sovelluksia, kun siinä pääsee käsiksi minkä tahansa elävän organismin
DNA:han ja kyetään luomaan myös täysin ennennäkemättömiä molekyylejä. Kestävän kehityksen
mukaisia ratkaisuja voidaan kehittää useille teollisuuden aloille kuten energia-, kemian-, lääke- ja
metsäteollisuudelle.

Minimalistinen synteettinen solu rakennettiin jo 2016. Synteettisten solujen rakentamisessa on
sen jälkeen edistytty mmcmlxxvii. Keinosolut tullevat olemaan GMO-soluja tärkeämpi asia
materiaalituotannossa.mmcmlxxviii. Keinotekoisen solun seinän aukkoja voidaan avata ”avaimilla” ja
säädellä sisään meneviä aineita mmcmlxxix.

Uudet biotieteen menetelmät tuottavat suuria määriä dataa solujen toiminnasta kaikilla
toiminnallisilla tasoilla (geeni, mRNA, proteiini, metabolia, säätelytekijät jne.). Solujen toimintaa
kyetään näin yhä paremmin mallintamaan tekoälyn avulla. Mallinnuksen avulla voidaan
suunnitella mitkä geenit pitäisi poistaa tai lisätä, mitkä reaktiot saada aikaan ja mitkä entsyymit
niitä katalysoimaan.

Tekoäly voi auttaa uusien entsyymien ja proteiinien löytämisessä mmcmlxxx. Tekoälyn avulla on
löydetty esimerkiksi entsyymit, jotka voivat syödä muovia mmcmlxxxi viikoissa mmcmlxxxii,mmcmlxxxiii,
mmcmlxxxiv, mmcmlxxxv, mmcmlxxxvi, mmcmlxxxvii, mmcmlxxxviii, mmcmlxxxix, tai viikossa mmcmxc. Bakteerit siis tuottavat
entsyymejä syödäkseen muovia mmcmxci. Myös sienet mmcmxcii ja madot voivat syödä muovia mmcmxciii,
mmcmxciv, mmcmxcv, mmcmxcvi, mmcmxcvii, tarkemmin sanottuna polystyreenia eli yleiskielessä styroxia
mmcmxcviii. Koska mikrobit voivat syödä melkein mitä tahansa, ne voivat esimerkiksi tuottaa
teollisuuden hukkakaasuista raaka-aineita mmcmxcix, tai puhdistaa fosforia jätevedestä mmm, ja näin
vähentää ympäristöongelmia.

DNA:ta muokkaamalla pieneliöt saadaan tuottamaan haluttuja materiaaleja, kemikaaleja,
polymeerejä, proteiineja tai ruokaa. On mahdollista saada ravinneliuoksissa huoneenlämmössä
bakteerit ja homeet tuottamaan valmiiseen muotoon raaka-aineita, jotka vastaavat lujuudeltaan
kovimpia ja sitkeimpiä tunnettuja materiaaleja. Biologiset kuidut ovat erittäin tärkeitä ja kehittyviä
raaka-aineita. Erilaisten entsyymiprosessien avulla pyritään saamaan eripituisia molekyyleja eri
tarkoituksiin mmmi. Muutetut hiivat ja bakteerit voivat tuottaa kemikaaleja jo tehokkaasti mmmii, ja
nopeuttaa proteiinien tuotantoa mmmiii.

Luonnosta voidaan saada virikkeitä valmistusprosesseille mmmiv. Uudet biopohjaiset materiaalit
matkivat luontoa, kun ne ovat usein uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä ja biologisesti hajoavia
eivätkä muodosta jätettä. Lignoselluloosasta on keskimäärin 70% sokeria. On kehitetty
hiivakantoja, jotka voivat käyttää kaikki biomassan sokerit ja voidaan käsitellä puun
lignoselluloosakuidun nanotason rakenteita ja kehittää siitä esimerkiksi uusiutuvia mmmv ja
kierrätettäviä muovin korvaajia.

Streptomyces-bakteerien muunnoksen avulla on Berkeley Lab’issa kehitetty polttoaine, jonka
energiatiheyden ennakoidaan olevan suurempi kuin nykyisten rakettipolttoaineiden.  Uusia
molekyyleja kutsutaan  nimellä POP-FAME (POlycylcoPropanated Fatty Acid Methyl Esters).
Polttoaineen energiatiheys on yli 50 MJ/L kemiallisen prosessoinnin jälkeen, kun yleisten
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rakettipolttoaineiden energiatiheys on 32-35 MJ/L. Nyt vain halutaan lisätä bakteerien
tuotantokykyä, jotta polttoainetta saataisiin riittävästi testejä varten mmmvi, mmmvii.

Mikrobit tekevät polttoainetta mmmviii jopa kasvihuonekaasuista mmmix. Paljon jo hyödynnetty on
mikrobien kyky hajottaa orgaanista ainetta ja tuottaa biokaasua mmmx. Toiset bakteerit voivat
puolestaan muuttaa metaanin sähköksi mmmxi. Mikrobit voivat tuottaa sähköä ilmasta mmmxii, mmmxiii

tai luoda energiaa valosta mmmxiv. Eräät bakteerit voivat jopa syödä ja hengittää sähköä mmmxv.
Sähköenergiaa voidaan tuottaa mikrobien avulla myös ilman vesihöyrystä. Geobacter
sulfurreducens kykenee tuottamaan sähkövarausta ja tuottamaan sähköä johtavia
proteiininanojohtimia. Nanojohtimien tuotantoa on saatu nopeutettua. Imiessään ilmasta vettä
nanojohtimet tuottavat jännite-eron ja näin sähköä voidaan tuottaa ilmasta mmmxvi

Lupaava kehityskohde on hiilidioksidin sitominen ja biopolttoaineen tuottaminen levien avulla
mmmxvii, mmmxviii, mmmxix, mmmxx. Levillä on paljon käyttöä energian kaappaamisessa auringon säteilystä
mmmxxi. Geenimuunnellut levät voivat tuottaa vetyä mmmxxii. Mikrolevät ovat lupaava raaka-aine
monille tuotteille, kuten polttoaineille, elintarvikkeille ja materiaaleille. Kasvaessaan levät pystyvät
sitomaan suuria määriä hiilidioksidia. Noin 50 % levien biomassasta on hiiltä, joten niillä on
mahdollista tukea ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Mikrolevät ovat yksi uusiutuvista ja skaalautuvista tulevaisuuden raaka-aineista, joita Neste
kehittää. VTT koordinoi tutkimushanketta, jossa haetaan ratkaisuja laajamittaisen leväviljelyn
pullonkauloihin. ROBA (Robust Algae Systems) -hankkeessa yhdistetään mallinnusta,
edistyksellistä mittaustekniikkaa, bioprosessitekniikkaa, koneoppimista ja synteettistä biologiaa.

ROBA-projektissa hiilidioksidia otetaan jalostamoilta talteen mikrolevien avulla. Keskeinen
leväviljelyn haaste on kilpailevien organismien ja kasvatetun biomassan laadun seuranta. ROBAssa
tutkitaan useita optisia, kuten hyperspektrikuvantamista ja muita online-menetelmiä biomassan
määrän ja laadun reaaliaikaiseen mittaukseen ja kasvatusten seurantaan. Koneoppiminen voi
viedä prosessiseurannan askeleen pidemmälle yhdistämällä prosessista saatuja tietoja
kokonaisvaltaiseksi kuvaksi. Mikrolevien kasvun, niiden tuottamien lipidien ja mahdollisten
kilpailevien organismien havaitseminen ovat kehittämisen keskeisiä alueita.

5.2.1. Monenlainen biotekniikan tutkimus kiihtyy

Perimän maailma on niin monimutkainen ja eliöt toisiinsa symbioosissa, että siinä riittää
tutkittavaa ja keksittävää. Uusia bakteerimuotoja löydetään jatkuvasti, esimerkiksi meribakteereja
on datakatalogissa jo 37000 mmmxxiii ja vaarantuneista mikro-organismeista laaditaan inventaariota
mmmxxiv. Onko rotta, jonka aivoihin on sijoitettu ihmisaivojen neuroneja vielä rotta? mmmxxv

Kenties tulevaisuudessa DNA on vielä nykyistä helpompi lukea ja voidaan luoda DNA-pohjainen
käyttöoikeustarkistus ja turvatarkistus mmmxxvi. DNA:han voidaan jopa varastoida dataa mmmxxvii,
mmmxxviii, mmmxxix ja prosessoida dataa mmmxxx.

On kehitetty eliö,  joka ei vaadi hengittämistä mmmxxxi, ja muitakin mitä erilaisimpia eliöitä mmmxxxii.
Voidaan tehdä xenobotteja, pieniä eliöitä, joita voidaan käyttää ikään kuin yksinkertaisina
robotteina mmmxxxiii. Lisäksi kehitetään akvabotteja, pehmeitä pieniä robotteja, joita voidaan
käyttää lääkkeiden kuljetukseen mmmxxxiv. Synteettisesti on soluista kasattu itseään kopioimaan
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kykenevä organismi, xenobotti mmmxxxv. Kärpäsiä voidaan etäohjata, kun on muutettu niiden
perimää mmmxxxvi.

Ihmissoluja on geneettisesti muutettu kalmarin naamioitumiskyvyn saavuttamiseksi mmmxxxvii.
Torakoiden perimää on voitu muuttaa syöttämällä naarastorakoille muunneltua geeniä mmmxxxviii.
Mikrobeja on käytetty tuholaisten torjunnassa mmmxxxix. RNA:ta on imeytetty suihkeella kasvien
lehdille tuholaisten torjumiseksi mmmxl, mmmxli. Mikrobeilla on suojattu mehiläisten ravinnonsaantia
mmmxlii.

On epäselvää miten älykkään suunnittelun liike vaikuttaa tutkimukseen mmmxliii, tai muu
kristikunnan piirissä esiintyvä ajattelu. Yleisesti ottaen tutkimus etenee hyvin moniin suuntiin ja
erilaisten perusoletusten varassa, niin ateististen, agnostisten kuin kristillisten. Palaamme
ihmisnäkemyksiin ja maailmankatsomuksiin luvussa 7.

5.3. Terveysteknologia

Ihmisgenomi selvitetty mmmxliv, mmmxlv, mmmxlvi, mmmxlvii, mmmxlviii, ja monet listatut geenit liitetty niiden
suorittamaan tehtävään mmmxlix, mmml, mmmli, mmmlii. Oikeastaan kysymys ei ole aletaanko
ihmisgenomia muuttaa, vaan milloin siihen ryhdytään mmmliii. Ihmisen perimän muokkaus on hyvin
mahdollista, mutta toistaiseksi kiellettyä mmmliv. Kiinalaisen tutkijan He Jiankuin 2018 johtama koe
ihmisalkioiden geenimuuntelusta tuotti kolmen vuoden vankeustuomion. Ensimmäiset gm-lapset
elävät kuitenkin nyt keskuudessamme. Miten huolehtia noista kolmesta ihmisestä, jotka on
Kiinassa alkioina geenieditoitu mmmlv? Kuinka vaikea perinnöllisen sairauden tai vammaisuutta
aiheuttavan geenivirheen pitää olla, että se saataisiin korjata jo ihmiselämän alkuvaiheessa?

Kristillisen teologian kannalta asia ei ole yksinkertainen. Monet ajattelevat, että biotekniikalla
mennään Jumalan toimivallan alueelle: Ps. 139:13-24. ” sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.
…  Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun
kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.” Toisaalta voidaan ajatella, että ihmisen on tehtävä
kärsimyksen lievittämiseksi kaikki mahdollinen ja vähemmän kirjaimellisessa tulkinnassa myös
geenikorjattu alkio on Jumalan ”kokoon kutoma itu”, eikä ole Jumalalle yhtään vähemmän rakas.

Väestön ikääntyminen, krooniset taudit, lisääntyvä ylipaino, antibioottiresistenssi mmmlvi ja
mahdolliset uudet viruspandemiat ovat haasteita edessämme. Terveyttä pitäisi vaalia ja
terveydenhuollon pitäisi toimia tehokkaasti, jotta terveydenhuoltojärjestelmien kapasiteetti
riittäisi ja jokainen saisi hyvää hoitoa.

Tieto DNA:sta auttaa tehostamaan terveydenhuoltoa mmmlvii. Terveysteknologian läpimurrot, lääke-
ja biotieteet ja diagnostiikka mahdollistavat terveyden ennakoinnin ja tautien tehokkaan
täsmähoidon mmmlviii. Lääketieteellinen tutkimus hyötyy uudesta tekniikasta ja tekoälystä mmmlix,
mmmlx, mutta tulevaan lääketieteeseen verrattuna maailman monimutkaisimmasta oliosta,
ihmisestä, tunnetaan vasta alkeet. Jatkuvasti opitaan uutta, esimerkiksi keuhkoista löytyi äskettäin
uusi solu mmmlxi. Magneettisesti aktivoitavissa olevilla aineilla voidaan tutkia ja vaikuttaa soluihin
mmmlxii. Serotoniinireseptoreiden ymmärtämisessä on tapahtunut läpimurto mmmlxiii.

Genetiikan ja henkilökohtaisen diagnostiikan kehitys mahdollistaa pian sen, että ihmiset voivat
entistä paremmin ohjata omaa terveyttään ja hallinnoida siihen liittyviä riskejä. Sairauksien
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tunnistamista ja hoitoa voidaan tehdä yhä enemmän potilaan henkilökohtaisen geenitiedon
pohjalta. DNA-sekvensoinnin pohjalta kehitetään esimerkiksi nopeaa molekyylidiagnostiikkaa ja
entistä täsmällisempiä hoitoja vaikeisiin sairauksiin. Suomi on maailman kärkiryhmässä aina solu-
ja molekyylibiologiasta biokemiaan tai syöpä- ja kasvainbiologiasta neurotieteisiin ja genetiikkaan.
Suomessa on diagnostiikka-osaamista, josta on jo syntynyt kasvavaa liiketoimintaa mm.
molekyylidiagnostiikassa.

Business Finlandin mukaan Suomi on yksi maailman kolmesta johtavasta
terveysteknologiataloudesta, ja digitaalinen terveys on maamme suurin korkean teknologian
vientialue. Suomi on yksi ensimmäisistä maista maailmassa, joka on luonut kansallisen digitaalisen
potilastietokannan, joka yhdistää sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon tiedot.
Mahdollisuus laajojen tietokantojen hyödyntämiseen auttaa uusien innovaatioiden
kehittämisessä. Joskus tutkimus toki menee pieleen, kuten kahteen väärennettyyn tutkimukseen
perustunut Alzheimer-tutkimus mmmlxiv. Tutkimusvirheet saadaan korjatuiksi entistä nopeammin.

5.3.1. Ikääntymisen hidastaminen

Elämme nykyään pidempään kuin koskaan, joten  kehomme ovat uusien haasteiden edessä.
Erilaisten solujen pitäisi pystyä uusiutumaan ripeällä tahdilla yhä silloin, kun keho alkaa olla vanha
mmmlxv, mmmlxvi, mmmlxvii. Tämä vanhenemisen asettama haaste on synnyttänyt oman tutkimusalansa,
joka on viime aikoina saanut suurten teknologiayritysten perustajia tukijoukkoihinsa kuten Elon
Musk, Larry Page, Mark Zuckerberg, Peter Thiel ja Jeff Bezos mmmlxviii, mmmlxix, mmmlxx, mmmlxxi.
Tunnetuin alan yritys on Altos Labs mmmlxxii. Alan suuria nimiä ovat Joon Yun, Aubrey de Grey.

Tilausta lisäiän saamiselle on, sillä kolmasosa amerikkalaisista ottaisi kuolemattomuuspillerin
mmmlxxiii. Ainakin maailman rikkaimmilla on kova halu pysyä hengissä muutoinkin kuin terveellisellä
dieetillä mmmlxxiv. Saudi-Arabia aikoo käyttää vanhenemisen hidastamisen tutkimiseen miljardi
dollaria vuodessa mmmlxxv, mmmlxxvi, mmmlxxvii. Myös Google on perustanut asialle oman Calico-
laboratorionsa, jonka tehtävänä on ymmärtää ikääntymistä ja pitkäikäisyyden biologiaa.mmmlxxviii

Kenties elinikää todellakin kyetään pidentämään merkittävästi mmmlxxix, nuorentamalla soluja
mmmlxxx, mmmlxxxi, mmmlxxxii, mmmlxxxiii. Esimerkiksi kuulon rappeutumista voidaan jo kääntää taaksepäin
mmmlxxxiv, mmmlxxxv.

Ajan kuluessa soluihin kertyy vaurioita ja niiden toiminta kärsii mmmlxxxvi. Stressi vanhentaa soluja
vaurioittamalla niiden proteiineja. Soluilla on vastatoimi: se sulkee toissijaiset toiminnot ja
puhdistaa itsensä vaurioituneista proteiineista. Jos se ei onnistu, solu kuolee ja kantasolu luo
uuden tilalle. Mutta kantasolutkin vanhenevat ja niiden kyky luoda terveitä uusia soluja heikkenee.
Kantasolu tiivistää vanhetessaan geeninsä tiiviimpään pakettiin, josta kaikki geenit eivät pääse
toimintaan. Lopulta soluja on kuollut niin paljon, että koko elin lakkaa toimimasta.

Vuonna 2006 Shinya Yamanaka löysi keinot kantasolujen geenipaketin avaamiseen aktivoimalla
neljä geenisäätelijää. Kun kantasolu on aktivoitu kaikilla säätelijöillä, siitä tulee erikoistumaton
kantasolu, jolloin se tarvitsee ohjausta tullakseen halutuksi soluksi. Jos kantasolu aktivoidaan vain
osaksi, se ei tarvitse ohjausta. Hiirikokeilla on osoitettu, että näin voidaan parantaa lihaksia ja
muita elimiä. Nuorentaminen on siis onnistunut hiirillä mmmlxxxvii, mmmlxxxviii, mmmlxxxix, mmmxc, mmmxci,
mmmxcii. Uutta luuta on ihmisillä pystytty kasvattamaan aktivoimalla kantasoluja ääniaalloilla mmmxciii.
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Ikään liittyvät sairaudet kuten dementia, niveltulehdukset ja syövät eivät juurikaan lyhennä
elämämme pituutta vaan tekevät viimeisistä vuosista hankalia. Ikääntymistutkimuksissa ei
niinkään haluta lisää ikää kuin lisää terveitä vuosia mmmxciv.

Soluja manipuloimalla ja ohjelmoimalla voidaan estää vanhenemisen tuomia muutoksia
ihmiskehoon mmmxcv,mmmxcvi, mmmxcvii, mmmxcviii, ja varmistaa, että ihminen pysyy terveenä ja
toimintakuntoisena pidempään. Yli 50-vuotiaan ihmisen ihosolut on muutettu 30 vuotta
nuoremman ihosoluja vastaaviksi , mmmxcix, mmmc, mmmci. Nuorentaminen siis onnistuu solujen
erikoistumista säilyttäen.

Ihosoluja on onnistuttu muuttamaan jo aiemmin pluripotenteiksi kantasoluiksi. Saman tekniikan
avulla arvellaan, että muidenkin erikoistuneiden solujen nuorentaminen onnistuisi. Solun ikä on
koodattu solun perimän metylaatioon eli epigeneettiseen koodiin, joka avaa tai sulkee geenejä
toimimaan halutulla tavalla. Nyt on jo varsin ilmeistä, että soluissa on kello, joka osoittaa, minkä
ikäisiä ne ovat ja tuon kellon kenties voi siirtää kevätaikaan mmmcii.

Lupaavinta ikääntymisen biologian tutkimuksessa ovat solujen osittaiseen uudelleenohjelmointiin
liittyvät tutkimuslinjat. Sukkulamadon elinaikaa on kyetty kasvattamaan 500% mmmciii, mmmciv.
Luonnossa elää jo tiettyjä meduusa- tai polyyppilajeja, jotka eivät samojen mekanismien vuoksi
vanhene lainkaan mmmcv, mmmcvi, mmmcvii. On jo löydetty geenit, jotka tekevät meduusoista
kuolemattomia mmmcviii. Ikääntymistä hidastavia ruiskeita tutkitaan jo koirillakin mmmcix.

Pystytäänkö kasvattamaan soluja ja elimiä ihmisen varaosiksi? Onko oikein kasvattaa omista
soluista alkioita varaosia varten mmmcx? Elinten kasvattaminen on onnistunut jo esim. sammakoilla
mmmcxi, mmmcxii, ja sialtakin siirrettiin jo ihmiselle sydän mmmcxiii, mmmcxiv. Rotilla on korjattu
hermosoluja injektoimalla uutta solukkoa mmmcxv.

5.3.2. Syöpähoidot kehittyvät

Kun terveydenhoito kehittyy ja väestön elinikä nousee, syövät ovat yhä suurempi uhka
terveydelle. Esimerkiksi haimasyövän viiden vuoden eloonjäämisaste on 16 prosenttia, kun sitä ei
voida hoitaa leikkauksella. Vaikka moniin syöpiin ei ole parannuskeinoja, hoidot ovat kuitenkin
verrattomasti parempia kuin muutama vuosikymmen sitten. Syövän diagnostiikkakin paranee,
esimerkiksi ihosyöpä voidaan tunnistaa jopa ilman näytettä mmmcxvi.

Lähestytään sitä, että syövätkin kukistetaan nanolääketieteen avulla. Toisin sanoen yksittäiset
lääkemolekyylit voidaan kohdistaa yksittäisiin syöpäsoluihin nanoteknologian avulla.

Syövistä opitaan lisää mmmcxvii ja niihin kokeillaan myös metallipohjaisia lääkkeitä mmmcxviii.  Syöpiä
vastaan on uusia lääke- ja rokotemahdollisuuksia mmmcxix, mmmcxx,mmmcxxi, mmmcxxii. On toivoa
rokotuksista mmmcxxiii, mmmcxxiv, ja uusista hoidoista mmmcxxv, mmmcxxvi, mmmcxxvii, mmmcxxviii, mmmcxxix,
mmmcxxx, mmmcxxxi, mmmcxxxii, mmmcxxxiii, mmmcxxxiv, mmmcxxxv, mmmcxxxvi, mmmcxxxvii, mmmcxxxviii, mmmcxxxix, mmmcxl,
mmmcxli. Peräsuolensyövän yhtä lajia hoidettu menestyksekkäästi immuuniterapialla, dostarlimab-
lääkkeellä mmmcxlii, mmmcxliii, mmmcxliv, mmmcxlv, mmmcxlvi. Haimasyöpää on menestyksellisesti hoidettu
CAR-T-immuunihoidolla mmmcxlvii. Leukemian suhteen on tehty läpimurto, kun leukemiasoluja on
muutettu takaisin normaaleiksi soluiksi muuttamalla niiden viesti-RNA:ta mmmcxlviii.  DNA tutkimus
auttaa oikeaan yksilölliseen syöpähoitoon mmmcxlix, mmmcl, mmmcli ja yksilölliseen hoitopolkuun mmmclii.



125

Ihmisessä on suunnilleen yhtä paljon bakteerien, virusten, hiivojen, alkueläinten ja sienien
yksiköitä kuin ihmisen omia soluja mmmcliii. Näiden mikrobien vaikutuksista tiedetään vielä liian
vähän. Se tiedetään, että osa aivojen käyttämistä välittäjäaineista syntyy suolistossa mmmcliv.
Ruoalla on suuri vaikutus terveyteen, ruoka voi jopa uudelleenohjelmoida geenejä mmmclv.
Ulostesiirroilla on saatu lupaavia tuloksia.

Yksi idea on ollut wc-pöntöt, jotka automaattisesti analysoisivat ulostetta ja virtsaa, ja siten
lisäisivät tietoa ihmisten terveydentilasta. WC:stä voi tulla ensimmäinen puolustuslinja syöpää
vastaan, koska kehon nesteet saattavat sisältää muutaman sadan syöpäsolun pesäkkeiden
sormenjälkiä ehkä vuosia ennen kasvaimen muodostumista.
5.3.3. Terveysteknologia kehittyy

Laboratorioissa tekoälyn avulla toimivien automaattisten analysointilaitteiden avulla saadaan
tulevaisuudessa näytteistä paljon nykyistä enemmän tietoa. Laajan potilasdatan hyödyntäminen ja
tekoäly auttavat lääkäreitä tekemään parempia päätöksiä ja tarjoamaan juuri niitä hoitoja, jotka
todennäköisimmin tehoavat. Tarkat robotit ovat auttaneet jo vuosia leikkauksissa, ja voivat jo
leikata itsenäisestikin mmmclvi. Diagnostiikkaa ja lääkekehitystä tehdään aivan uusilla, radikaalisti
nopeammilla teknologioilla. Diagnoosilaitteet paranevat.mmmclvii. mmmclviii,mmmclix, mmmclx, mmmclxi ja
tutkimus- ja hoitolaitteet kehittyvät mmmclxii,mmmclxiii.

Esimerkiksi suomalainen Cerenion tekee tehohoitopotilaiden aivosähkökäyrien tunnistamisesta
helppoa tekoälyn avulla mmmclxiv. Elvytettyjen sydänpysähdyspotilaiden aivosähkökäyristä syntyi
Oulun yliopistollisen sairaalan tehohoidon yksikössä tutkimuslöydös, tietynlainen ilmiö aivojen
hidasaaltotoiminnassa. Tätä ilmiötä voitiin käyttää ennustearvioissa potilaiden toipumisesta. Ilmiö
kertoo kärsiikö potilas hapenpuutteen seurauksena aivovauriosta vai ei. Sen pohjalta kehitettiin
analyysityökalu, joka kuvaa aivojen tilan automaattisesti yhdellä lukuarvolla nollasta sataan.

Tehohoidossa sydämen ja keuhkojen toimintaa pystytään seuraamaan rutiinitoimenpiteinä, mutta
aivot jäävät vähemmälle huomiolle. Teknologialle on vahva patenttisuoja ja kaupallinen
potentiaali, sillä moderneja tehohoito-osastoja on maailmalla kymmeniä tuhansia. Cerenion
tähtää teknologian lisensointiin merkittäville lääkintälaitevalmistajille, joten patentit ovat tärkein
liiketoiminnan kivijalka. Yhtiö listattiin vastikään myös Suomen lupaavimpien tekoäly-yritysten
listalle. Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista
Suomessa.

Ensimmäisenä strategisena yhteistyökumppanina on oululainen pörssiyhtiö Bittium, joka on jo
saanut myyntiluvan Euroopassa omalle Bittium Brain Status™ -laitteelleen, johon Cerenionin C-
Trend® -ohjelmistokirjasto tullaan integroimaan. Visiona on tuoda kehittynyt aivotoiminnan
mittaus rutiiniksi tehohoitoon mahdollisimman laajasti ympäri maailmaa mmmclxv.

Yleistymässä on myös se, että tekoäly auttaa diagnoosien tekemisessä. Tekoäly voi lääkäriä
paremmin tunnistaa monet oireet, kuten alkavan reuman mmmclxvi tai auttaa visualisoimaan
COVID:in aiheuttamat keuhko-muutokset mmmclxvii.

Edullisia tietokoneita on myös liitettyinä kehoomme sensoreineen ja datatulvineen. Ne voivat
tarvittaessa olla yhteydessä terveyskeskuksiin. PEDOT-päällyste estää elektroniikan viereisen
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kudoksen vaurioitumisen mmmclxviii. Elintoimintoja analysoivat laitteet voivat hälyttää,mmmclxix

diagnostisoida ja jopa tekoälyn avulla suosittaa lääkinnällisiä toimia tai lääkitystä mmmclxx,mmmclxxi.
Ennaltaehkäisy ja ajoissa reagointi helpottuu, kun terveydentilaamme seurataan jatkuvasti mmmclxxii.
Lisääntyvä seuranta mahdollistuu, kun informaatio itsestä itselle ja toisille lisääntyy mmmclxxiii.

Sensorien ja anturien avulla kerätyn tiedon avulla voimme ohjata ja ennakoida terveyttämme
mmmclxxiv. Samalla tavalla kuin kännyköihin tulee aina vain uusia toimintoja, saattaa olla, että
kannamme joskus yllämme pieniä laitteita, joiden kyvyt vastaavat nykyisiä sairaaloiden
laboratorioita. Grafeenitatuoinnit voivat jatkuvasti seurata verenpainetta mmmclxxv, kuten myös
kellot mmmclxxvi. Jatkuva ihon kaasujen mittaus on mahdollista mmmclxxvii. Iholta voidaan seurata C-
vitamiinin imeytymistä mmmclxxviii. Ihoon kiinnitettävillä ultraäänitarroilla voidaan nähdä sisäelinten
toimintaa mmmclxxix. Kun terveystietoja käsitellään tekoälyllä on mahdollista saada tietoa
odotettavasta eliniästä mmmclxxx, mmmclxxxi, ja mitä terveyden eteen kannattaa tehdä mmmclxxxii. Erilaisia
hälytyksiä meille pitää kuitenkin tehdä lempeästi, ettemme stressaannu mmmclxxxiii.

Digitaalisuus luo tehokkuutta terveydenhuoltoon. Teknologiat, kuten Omaolo-oirearvio, ovat
tuoneet valtavia säästöjä kunnille, kun jokaista asiakasta ei tarvitse palvella puhelimitse tai
päivystyksessä. Julkisia digipalveluja Suomeen tuottavan DigiFinlandin mukaan vuonna 2021
Omaolo-oirearviota täytettiin jopa yli 400 000 kertaa kuukaudessa.

Omaolo-oirearviolla on käynnissä useita pilottihankkeita, joista voitaisiin saada käytännön hyötyjä
pitkäaikaissairauksien, kuten diabeteksen hoitoon mmmclxxxiv, mmmclxxxv, mmmclxxxvi. Omaolon
koronavirusoirearvio ja kotitestit säästivät terveydenhuollon ammattilaisia muihin tehtäviin.
Helsingin arvion mukaan vuositasolla tästä kertyi säästöjä 2,5 miljoonaa euroa.

Valtionvarainministeriön koordinoima AuroraAI-hanke on kansallinen tekoälyohjelma, joka
mahdollistaa julkisen sektorin eri palvelujen vuorovaikutuksen keskenään. Tarkoituksena on
auttaa kansalaisia löytämään ja toimijoita tarjoamaan palveluja oikea-aikaisesti.
AuroraAI pitää sisällään monia eri palveluja, joita otetaan käyttöön vaiheittain. Ensi vuonna
julkaistaan ainakin nuorille suunnattu pelillistetty ”Mitä minulle kuuluu” -sovellus, jonka
tarkoituksena on estää syrjäytymistä.

AuroraAI-chatbot-sovellukset ja Mitä minulle kuuluu -sovellus auttavat ihmisiä erilaisissa
elämänkäänteissä. Sovellukset tukevat käyttäjiä tarjoamalla informaatiota, auttamalla itsenäisessä
ongelmanratkaisussa ja tavoitteiden asettamisessa. Sovellus aktivoi käyttäjää hänen omat
lähtökohtansa huomioiden.

Mitä minulle kuuluu -palvelussa nuori vastaa elämäänsä koskeviin kysymyksiin, jonka jälkeen
sovellus tarjoaa erilaisia palvelukokonaisuuksia, joista hän voi hyötyä eri elämänvaiheissa.
Hankalassa elämäntilanteessa olevat ihmiset tarvitsevat usein palveluja useammalta taholta.
Tekoälyä hyödyntävä AuroraAI-verkko pyrkiikin hahmottamaan tätä tarvetta ja tarjoamaan
palveluja kokonaisvaltaisesti käyttäjilleen. Mitä minulle kuuluu -kokonaisuuden ensimmäisen
pilottihankeen ’Mun ripari’ -sovelluksen prototyyppiä testattiin viime kesänä rippileireillä Oulussa
ja Mikkelissä.

Vuodesta 2022 alkaen Suomessa otetaan asteittain käyttöön myös Suuntima-niminen
hoitotarpeen kartoituspalvelu. Suuntima yhdistää asiakkaan arvion omista voimavaroistaan ja
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ammattilaisen arvion tilanteen haasteellisuudesta. Käytön yhtenä tavoitteena on löytää asiakasta
mahdollisimman hyvin tukeva palvelupolku ja arvioida, ovatko etäpalvelut osa sopivaa polkua.
Lohkoketjut voisivat tukea omien terveystietojen hallinnointia, kun taas normaalia arkikieltä
ymmärtävät puhekäyttöliittymät helpottaisivat palvelujen käyttöä. Suomenkielistä tekoälyä tukeva
Lahjoita puhetta -hanke oli ponnistus puheella ohjattavien palvelujen kehittämiseksi.

Yksityisyydensuojan sijaan osa ihmisistä haluaa, että heidän sosiaali- ja terveystietonsa olisivat
kaikkien hoitavien tahojen käytettävissä lohkoketjuteknologian avulla. Datan muuttumattomuus
taataan lisäämällä jokainen vahvistettu lohko ketjuun ja luomalla sen sisällöstä yksilöllinen koodi.

5.3.4. Uudet lääkkeet ja rokotteet

Lääkkeet ja rokotteet kehittyvät nopeasti ja voimme ottaa niistä vain muutamia uutisesimerkkejä:
On kehitetty rokote multippeliskleroosivirusta vastaan mmmclxxxvii. mRNA -rokotteet antavat entistä
paremman suojan mmmclxxxviii, ne kehittyvät mmmclxxxix ja niitä käytetään yhä useampiin sairauksiin
mmmcxc, mmmcxci, mmmcxcii, mmmcxciii, esimerkiksi HIV:iä vastaan mmmcxciv. HIV:sta on parannuttu
kantasoluhoidolla mmmcxcv.

Esimerkiksi suomalainen Desentum kehittää mullistavaa allergiarokotetta, jonka onnistuessa
siedätyshoitoa voitaisiin tehostaa ja nopeuttaa merkittävästi.  Euroopassa yli 150 miljoonaa
ihmistä kärsii allergisesta nuhasta, ja maailmassa allergisia arvioidaan olevan jo miljardi. Allergian
oireita voidaan lievittää, mutta hoitokeinoja on vain hidas ja hankala siedätyshoito.

Desentumin ratkaisu on immunoterapeuttinen hypoallergeeni eli muokatut
rekombinanttiallergeenit. Allergisessa reaktiossa allergeeni sitoutuu syöttösolun pinnalla oleviin
IgE-vasta-aineisiin ja linkittää ne toisiinsa. Tämä sitoutuminen laukaisee reaktion, jonka seurausta
ovat allergiaoireet, kuten silmien kutina, allerginen nuha, ihottuma tai astma.

Desentumin muokatut hypoallergeenit eivät linkitä IgE-vasta-aineita, joten allerginen reaktio
vaimenee. Sen sijaan hypoallergeenit saavat elimistön tuottamaan IgG-vasta-aineita, jotka
auttavat allergeenien tuhoamisessa. Immuunijärjestelmä oppii tämän toimintamallin. Kun elimistö
seuraavan kerran kohtaa luonnollisen allergeenin, se ei käynnistä allergista reaktiota, vaan
hyödyntää IgG-vasta-aineita allergeenin tuhoamiseen. Näin syntyy pitkäaikainen suoja allergiaa
vastaan.

Tällä hetkellä yhtiö kehittää rokotteita koivu-, heinä- ja maapähkinäallergian hoitoon. Desentum
raportoi loppuvuodesta 2021 lupaavia tuloksia koivuallergiarokotteen kliinisessä tutkimuksessa:
rokotteen todettiin olevan turvallinen ja hyvin siedetty viiden annoksen sarjana. Mitatut
merkkiaineet viittasivat siihen, että rokote sai aikaan halutun immunologisen vasteen mmmcxcvi.
Vastaavaa yritetään muuallakin maailmassa, kuten saada allergiageenit korjatuiksi kissoilla
mmmcxcvii.

Antibioottiresistenssi kasvaa mmmcxcviii ja on iso ongelma mmmcxcix. Lavantaudistakin voi tulla
antibioottiresistentti mmmcc. Resistenttien bakteerien voittamiseksi on kehitetty uusia lääkkeitä
mmmcci. Virusten avulla voidaan voittaa antibioottiresistenttejä sairauksia mmmccii, mmmcciii, mmmcciv.
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Tekoälyllä ja robotisaatiolla uusien lääkkeiden kehitystyö nopeutuu. Uusia antibiootteja ja muita
lääkkeitä kehitetään mmmccv, mmmccvi,mmmccvii. Painon pudotukseenkin on jo lääkkeitä mmmccviii,mmmccix.
Nanoboteilla voidaan kuljettaa lääkeainetta haluttuun paikkaan mmmccx ja injektoitujen lääkkeiden
vaikutusaikaa voidaan pidentää mikrokapseloinnilla mmmccxi.

Aivovammoja ja muistia kyetään korjaamaan kemiallisesti ainakin tietyllä molekyylillä mmmccxii,
mmmccxiii, ja aivoinfarktin jälkiä voi korjata yleisellä lääkeaineella gabapentiinillä mmmccxiv.

Nanosensorit voivat esimerkiksi erotella virusten ja bakteerien aiheuttamat keuhkokuumeet
mmmccxv. Nanosienillä, -vankiloilla ja -aseilla uskotaan olevan mahdollista kaapata viruksia ja jopa
tuhota niitä mmmccxvi.

Suomalainen Nanoform on kehittänyt menetelmän, jolla lääkemolekyylit kasvatetaan
nanokokoisiksi hiukkasiksi, jolloin niiden biologinen hyötyosuus kasvaa. Nanoformin patentoidun
nanohiukkasteknologian CESS (Controlled Expansion of Supercritical Solutions) avulla lääkkeiden
vaikuttavien aineiden molekyylit on mahdollista kasvattaa kontrolloidusti nanohiukkasiksi, jotka
liukenevat paremmin ihmiskehoon ja joilla on enemmän vaikuttavaa pintaa.
Nanoformin mukaan jopa 75 % lääketeollisuudessa kehitetyistä uusista lääkemolekyyleistä on
huonosti liukenevia. Uusi nanoteknologia voi siis vapauttaa uusien lääkemolekyylien potentiaalin
ja mullistaa globaalin lääkekehityksen. Tavoitteena onkin auttaa lääkealaa tuplaamaan kliinisiin
potilastutkimuksiin etenevien uusien lääkkeiden määrä ja siten tuplaamaan uusien lääkkeiden
vuotuinen määrä.

5.3.5. Uudet keinoelimet

Uusi tekniikka parantaa tietenkin tekojäseniä ja keinojäseniä. Voidaan myös käyttää päälle
puettavia lihaksia mmmccxvii. Eksoskeletonit kehittyvät mmmccxviii, mmmccxix, mmmccxx, mmmccxxi, samoin
keinotekoiset lihakset mmmccxxii, mmmccxxiii, ja jänteet mmmccxxiv. Hiiren sydänkohtaus on parannettu
luomalla sydänlihaksia mmmccxxv.
Ensimmäinen omista soluista 3d-tulostettu korvaistutus on koettu mmmccxxvi, mmmccxxvii. Silmän mykiö
pystytään valmistamaan sian nahan proteiineista mmmccxxviii, sian elintoimintoja  ja soluja on kyetty
herättämään henkiin kuoleman jälkeen mmmccxxix, mmmccxxx. Luita pystytään 3d-tulostamaan mmmccxxxi,
ja voidaan kasvattaa uusia hampaita mmmccxxxii. 3D-biotulostetut elimet ovat tulossa mahdollisiksi
mmmccxxxiii, ja kantasoluja käyttämällä tätäkin voidaan tehostaa mmmccxxxiv.

ihmisaivot kykenevät tukemaan ylimääräisiä keinoelimiä mmmccxxxv, mmmccxxxvi, mmmccxxxvii, mmmccxxxviii.
Tekokäden liikettä kyetään ohjaamaan amputoidun jäsenen tai kädentyngän avulla mmmccxxxix,
mmmccxl.

5.3.6. Geeni- ja soluterapia

Geenivirheet ovat useimpien keskenmenojen syy mmmccxli. Geeniterapia sikiötutkimusten jälkeen on
mahdollista, mutta seulonnat ja sikiötutkimukset ovat jo itsessään ongelmallisia mmmccxlii. Ovatko
erilaiset sairaudet ja vammaisuudet estettäviä, milloin on sallittua abortoida? Mikä on
vanhempien oikeus tietää syntyvän lapsensa genomi ja sen perusteella päättää raskauden
keskeytyksestä?
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Toinen katolisen kirkon jäseniltään kieltämä menetelmä on koeputkihedelmöitys, in vitro
fertilization, IVF, joka suoritettiin ensimmäisen kerran 1978, Suomessa 1984. Nykyisin yli 3%
syntyvistä suomalaisista on IVF-lapsia. Jos hedelmöitetty alkio sijoitetaan biologisen äitinsä
kohtuun, varsinainen eettisen ongelman muodostavat vain ylijääneet alkiot. Nimittäin jos
katsotaan elämän alkaneen hedelmöityksestä, niiden tuhoaminen on ihmisen tai ainakin
potentiaalisen ihmisen tuhoamista. Samoin kuin sikiöseulonnoissa ja tutkimuksissa ongelmana on
valinnan peruste ja hylätyt alkiot. Lähestytäänkö valinnoilla eugeniikkaa, jolla natsit pyrkivät
kontrolloimaan ihmisten perimää ja jalostamaan parempia yksilöitä?

DNA-virheistä johtuvat sairaudet ja vammaisuudet voidaan ehkä johonkin mittaan karsia, mutta
mutaatioita syntyy jokaisessa sukupolvessa. Myönteiset ominaisuudet ovat niin monen
perintötekijän summa, että sellaisiakin valintoja on vaikea tehdä. Esimerkiksi älykkyyteen vaikuttaa
kenties yli tuhat geeniä.

Väitetään, että CRISPR-tekniikalla on muutettu solu pieneksi biologiseksi tietokoneeksi, joka on
analoginen kaksoisprosessorin kanssa mmmccxliii. Seuraamatta DNA:n geneettistä koodia kuten
normaali solu, solutietokone saa kaksi informaatiota ja laskee niiden perusteella oikean
tuotettavan proteiinin. Solutietokone voitaisiin ohjelmoida tunnistamaan sairauden läsnäolon ja
tuottamaan proteiineja tai molekyyleja sitä vastaan.

Geeniterapialla voi estää sydänkohtauksia mmmccxliv ja korjata mutaatioita mmmccxlv, mmmccxlvi, ja auttaa
luuston kasvussa mmmccxlvii. Myös neuropaattista eli hermoston vioittumisesta johtuvaa kipua
voitaneen joskus parantaa mmmccxlviii. Kipulääkityksen sijasta voidaan tuntevat hermot ”jäädyttää”
mmmccxlix, mmmccl. Sokeakin voi saada näkönsä takaisin geeniterapian avulla mmmccli. Monet
geeniterapialla parantuneet ovat kolmen vuoden jälkeenkin parantuneita mmmcclii.

Kolesteroligeenin muuttaminen auttaisi suurimman tappajan taltuttamisessa mmmccliii, mmmccliv, ja
korkeaa kolesterolia poistavaa tai alentavaa geeniterapiaa kehitetään mmmcclv, mmmcclvi, mmmcclvii.
Insuliinia tuottavia soluja voidaan lisätä stimuloimalla pienellä molekyylillä mmmcclviii.

CRISPR:iin perustuva sirppisoluhoito on ollut 100% tehokas mmmcclix. Uusi CRISPR-tekniikka suojaa
viruksilta leikkaamatta DNA:ta mmmcclx. Kantasoluterapiaa mmmcclxi on esitelty Kompassin
kirjasarjassa aiemmin mmmcclxii. Sitä on käytetty jopa autismiin mmmcclxiii, mmmcclxiv. Rasvasoluista
voidaan tehdä parantavia kantasoluja mmmcclxv.

5.3.7. Elektroniikan kytkentä aivoihin

Elektroniikkaa voidaan kytkeä aivoihinmmmcclxvi, mmmcclxvii, mmmcclxviii, mmmcclxix,mmmcclxx,mmmcclxxi, ja
aivoimplantit voivat auttaa täysin halvaantuneita mmmcclxxii,mmmcclxxiii viestimään. Aivoihin istutetut
elektrodit ovat ensimmäistä kertaa auttaneet täysin halvaantunutta ALS-potilasta jakamaan
muutaman arvokkaan sanan perheelleen lukemalla impulsseja suoraan aivoista.

Kokeessa Tübingenin yliopiston tutkijat aloittivat yhteistyön ALS-potilaan kanssa, kun tämä vielä
pystyi liikuttamaan silmiään. Tutkijat kiinnittivät siksi kaksi 3,2 millimetriä leveää
mikroelektrodikimppua hänen otsalohkojensa takaosaan, joka aivoissa tunnetaan liikealueena.
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Aivosolu luo sähköimpulssin päästämällä sähköisesti varautuneita ioneja sisälleen. Kun impulssi
kulkee solun päästä päähän, solun ionipumput pumppaavat ionit takaisin solun ulkopuolelle,
minkä jälkeen solu on taas valmis uuteen impulssiin. Tämän jälkeen miestä pyydettiin
ajattelemalla muuttamaan ääntä ja sovittiin, että korkea ääni merkitsi "kyllä" ja matala ääni "ei".
Näin hän pystyi valitsemaan noin yhden kirjaimen minuutissa. Ja jo kolmen viikon päästä mies
pystyi tuottamaan menetelmällä ymmärrettäviä lauseita.

Kehittyneempi on korealainen tutkimus, jossa aivojen signaaleja muutettiin tekoälyn avulla
puheeksi mmmcclxxiv. Samaa tutkitaan Kalifornian yliopistossa mmmcclxxv.

Psyykeen vaikuttamisesta on tutkittu mm. muistojen hallintaa mmmcclxxvi,mmmcclxxvii, tuoksujen
hallintaa mmmcclxxviii, ja tunteiden pohjan selvittämistä mmmcclxxix. Muistoja voidaan manipuloida
teknologian avulla mmmcclxxx. Elektrodit aivoihin voivat auttaa vakavissa masennustapauksissa
mmmcclxxxi, ja magneettisimulaatio voi auttaa masentuneita mmmcclxxxii. Pienillä robotteja voidaan
päästä aivojen sisään mmmcclxxxiii,  ja seurata aivojen terveyttä mmmcclxxxiv. Kommunikointi unenkin
aikana on jossain määrin mahdollista mmmcclxxxv. Aivosoluja voi uusintaammmcclxxxvi ja ne oppivat
lautasellakin mmmcclxxxvii, mmmcclxxxviii. Elämää ei kuitenkaan pidä torsoistaa aivokemiaksi ikään kuin
tekniset keinot kattaisivat kaiken, vaikka muistojen hallinta mmmcclxxxix,mmmccxc, mmmccxci, tuoksujen
hallinta mmmccxcii, ja tunteiden hallinta mmmccxciii kehittyvätkin.

5.3.8. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Geeniterapialle ei tunnu olevan esteitä niin kauan, kun se ei vaikuta ihmisen tai ihmiseen
yhteydessä olevien eliöiden perimään. Ihmisen perimän muuttamista tilanteessa, jossa on vakava
periytyvä sairaus, on jo kokeiltu. On hyvä, että se on jäissä siihen asti, että asiasta on ehditty
keskustella ja saada lisää tietoa. Jo koeputkihedelmöitys sinänsä jakaa mielipiteitä mmmccxciv.

Lääkkeiden kehityksen myötä myös psykedeelien vaikutustapa on opittu tuntemaan entistä
enemmän mmmccxcv. On odotettavissa, että huumeet monipuolistuvat ja yleistyvät mmmccxcvi, mikä
johtaa lisääntyviin addiktioihin.

Luvussa 7 käsitellään muita ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä, kuten keinotekoista elämän
jatkamista, ja ihmisen kytkemistä elektroniikkaan.

5.4. Robotisoituva ruoan tuotanto, sisäviljely ja solumaatalous

Jo nyt monessa suomalaisessa navetassa toimivat automatisoidut lypsykoneet ja robotit, jotka
jakelevat rehun, kivennäiset ja muut lisäaineet jokaisen lehmän yksilölliset tarpeet huomioiden.
Hiiltä sitova viljely on arkipäivää mmmccxcvii, mmmccxcviii, mmmccxcix, mmmccc, mmmccci, vaikka vielä on
kehitettävää mmmcccii. Hiilen määrää maaperässä mitataan mmmccciii, ja lannoitteita kierrätetään
paikallisesti mmmccciv. Typpilannoitteiden tuotantoon on uusia menetelmiä mmmcccv.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan karjankasvatus aiheuttaa 7,1 gigatonnia
hiilidioksidipäästöjä vuosittain, mikä on lähes 15 prosenttia kaikista päästöistä mmmcccvi. Suomessa
tilanne on parempi mmmcccvii.
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Koneistuminen on jo pitkällä mmmcccviii. Robotisoituminen jatkuu viljelyssä, sillä roboteista on
tulossa riittävän monipuolisia, edullisia ja älykkäitä kyntämään, lannoittamaan, kylvämään mmmcccix,
leikkaamaan viinintaimet, korjaamaan satoa, sekä konenäön avulla kitkemään rikkaruohoja mmmcccx

tai tuhoamaan ne laserilla mmmcccxi, mmmcccxii. Robottien lisääntyvä käyttö vähentää
tuholaismyrkkyjen tarvetta. EU:n pyrkimys puolittaa kasvinsuojeluaineiden käyttö saattaa olla
realistinen mmmcccxiii.

Autonomisista roboteista on tullut monikäyttöisiä mmmcccxiv. Robotti kykenee jo poimimaan marjoja
ihmistä nopeammin ja määrittämään niiden kypsyysasteen mmmcccxv. Erikoinen, mutta
maatalouteen lupaava laite on tuhatjalkaisia matkiva robotti mmmcccxvi ja robottihaukkakin
pelottelee lintuja pois pellolta mmmcccxvii.

Käytännön tasolla ovat robottien lisäksi uudet laitteet, kuten dronet, otettu laajasti käyttöön, kun
työvoima kallistuu, mutta laitteet halpenevat. Tekoäly, satelliitit ja dronet auttavat viljelijöitä
optimoimaan viljelysten tuoton ja vähentämään sekä kastelua että kasvimyrkkyjä mmmcccxviii. Dronet
kylvävät siemenet, sekä levittävät lannoitteet ja tuholaisten torjunta-aineet. Ne ovat tarkempia ja
nopeampia kuin ihmiset, eivätkä altistu kemikaaleille ihmisen tavoin. Droneilla voi myös kastella
tai kylvää puun siemeniä mmmcccxix,mmmcccxx.

Droneilla voi tekoäly kerätä tietoa maaperän ravinne- ja kosteustilanteesta, kasvien tilanteesta ja
mikrobikannasta mmmcccxxi. Näihin tekniikkoihin tosin ei köyhemmillä viljelijöillä ole varaa, joten he
käyttävät edullisia digitaalisia maaperän testausvälineitä ja seuraavat kännykällä sääennustuksia.
Intiassa viljelijä omistaa keskimäärin alle kaksi hehtaaria maata. Maan 500 miljoonasta viljelijästä
noin 20 miljoonaa käyttää jotain uusista tekniikoista.

Aasiassa on yrityksiä, jotka tarjoavat tekoälypohjaista kännykkäsovellusta sadon analyysiin.
Esteenä ovat laitteiden, Internet-yhteyksien ja osaamisen puutteet. 4G-5G-yhteyksien ja
älykännyköiden tullessa edullisemmiksi digitaalisuus kuitenkin etenee mmmcccxxii. Julkinen valta
käyttää droneja ja satelliitteja sääennustuksiin, luonnonkatastrofeissa, satokorvauksissa, ja
valvoakseen riisin ja muiden strategisesti tärkeiden satojen kehitystä.

Tulevaisuudentutkija Risto Linturi visioi, että robottikeittiöt mmmcccxxiii voivat valmistaa
ravitsemuksellisesti oikean annoksen päivittäisten tarpeittesi mukaan. Ihmisen genomi ja
metabolismi voidaan selvittää ja tehdä siihen sopivaa ruokaa. Linturi ennustaa, että 20 vuoden
kuluttua läntisessä maailmassa robotit valmistavat suurimman osan ravintola-aterioista mmmcccxxiv.

Robotti osaa jo ”maistaa” ruoan suolaisuuden mmmcccxxv. Funktionaalisen ravinnon mmmcccxxvi suosio
ja kehittyvien mittalaitteiden ja tekoälyn avittama ymmärrys omalle keholle tarpeettomien tai
haitallisten aineiden vaikutuksista tulevat kasvamaan. Ruoan ja ravintoaineiden koostumuksen
henkilökohtainen tunnistaminen kaupassa tai lautasella tulee entistä helpommaksi entistä
tarkemmilla skannereilla. Lohkoketjulla voitaisiin seurata entistä paremmin missä ruoka on
tuotettu.

Miten maailman kasvava väestö ruokitaan? Luomuviljely ei tuota riittävästi mmmcccxxvii.
Luomutuotanto voisi vaatia 130% lisää maata, joten siitä ei ole ratkaisuksi mmmcccxxviii. Viljelypinta-
alaa ei voi enää juurikaan lisätä mmmcccxxix. Geenimuunnellut kasvit ovat välttämättömiä mmmcccxxx,
mmmcccxxxi, mmmcccxxxii, mmmcccxxxiii, sillä esimerkiksi gm-vehnällä voitaisiin tuotanto kaksinkertaistaa



132

mmmcccxxxiv. Suolavedessä viljely on osa ratkaisua mmmcccxxxv. Vaikka sikojen kloonaus voidaan
robotisoida mmmcccxxxvi, mmmcccxxxvii, lihan tuotantoa tuskin kannattaa lisätä.

Metsiä ja muuta luontoa ei enää voi ilmastonmuutoksen ja luontokadon vuoksi raivata peltojen
tieltä. Käytämme jo puolet maailman asuinkelpoisesta maasta maatalouteen, ja siitä kolme
neljäsosaa karjan kasvattamiseen mmmcccxxxviii. Lisäkastelu on osaratkaisu, mutta vedestä on pulaa ja
pohjavesi on monin paikoin loppumassa mmmcccxxxix. Proteiinipitoista kalaa tuottavat meret on
ylikalastettu. Teollisuusmaisen naudanlihan, sianlihan, broilerien tuotannon ja kalastuksen
ympäristövaikutukset ovat olleet valtavat alkaen sademetsien kaatamisesta laidunmaaksi.
Nykyisellä teollisella maataloudella on kielteiset vaikutukset ilmastonmuutokseen mmmcccxl,
saastumiseen, luontokatoon ja antibioottien liikakäyttöön.

Perinteisessäkin maataloudessa uusia kasveja ja gm-kasveja osataan ottaa viljelyyn mmmcccxli,
mmmcccxlii. Tehokkaammin tuottavilla kasveilla voidaan säästää peltopinta-alaa mmmcccxliii.
Kasvituotteilla voidaan korvata eläinpohjaisia tuotteita, kuten kaktuksista voidaan tehdä
keinonahkaa mmmcccxliv.

Vaihtoehtoina nykyisille maatalousratkaisuille on nähty esimerkiksi suljetussa tilassa keinovaloilla
tapahtuva vesiviljely yhdistettynä kalojen tuotantoon ja hyönteistalous mmmcccxlv tai vedenalainen
viljely mmmcccxlvi, tai viljely Saharassa mmmcccxlvii. Palmuöljyn korviketta voidaan saada levästä
mmmcccxlviii ja jostain 200.000 mikrolevälajikkeesta varmasti löytynee mahdollisuuksia esimerkiksi
proteiinin valmistamiseen mmmcccxlix, mmmcccl. Tärkeimmät vaihtoehdot ovat sisäviljely ja
solumaatalous. Esimerkiksi israelilainen startup tekee keinotekoista maitoproteiinia mmmcccli.

5.4.1. Sisäviljely mmmccclii, mmmcccliii,mmmcccliv,mmmccclv,mmmccclvi,mmmccclvii.

Maailmalla kasvava trendi on sisäviljely korkeissa rakennuksissa. Suurin yksikkö lienee Dubaissa
mmmccclviii, mmmccclix. Tekoälyohjatussa vertikaaliviljelyssä voidaan tuottaa 400 kertaa perinteistä
enemmän ravintoa hehtaaria kohden mmmccclx. Kaupunkiviljelyllä tarkoitetaan ylipäätään halleja,
joissa LED-valolla tuotetaan päällekkäin olevissa kasvatuskerroksissa salaatteja ja vihanneksia
mmmccclxi, mmmccclxii, mmmccclxiii, mmmccclxiv, miksei kodeissakin mmmccclxv. Auringon säteily korvataan LED-
valoilla, jotka viritetään tuottamaan kasvien lehdille niiden kulloinkin tarvitsemia aallonpituuksia.

Erään ennusteen mukaan sisäviljely viisinkertaistuu 2030 mennessä, kun LED-valot halpenevat ja
tietotekniikalla optimoidaan tuotantoa.mmmccclxvi, mmmccclxvii

Sisäviljelyssä ravinteet ohjataan juurille veteen liuotettuina. Peltoviljelyyn verrattuna tarvitaan
vettä kymmeniä kertoja vähemmän, eivätkä lannoitteet valu ympäristöön. Lähikasvatuksella
saadaan tuotanto jatkuvaksi ympäri vuoden, talvellakin päivittäin paikallisesti tuotettua tuoretta
ruokaa. Suurteollista säilytyksen, säilöntäaineiden ja prosessoinnin välivaihetta ei enää tarvittaisi
elintarviketuotannossa. On myös kehitetty asetaatin avulla pimeässä, siis ilman fotosynteesiä,
kasvavaa ruokaa, levää, hiivaa ja sieniä mmmccclxviii, mmmccclxix, mmmccclxx.

Sisäviljelyyn voidaan kehittää siihen paremmin sopivia geenimanipuloituja kasveja ja saada niistä
turvallisia, ravitsevia ja maukkaita. Geenimanipuloiduilla kasveilla ja kemikaalien ja veden
suljetulla kierrolla voidaan vähentää kasvisairauksien riskejä.



133

Tulevaisuudentutkija Risto Linturi laskee mmmccclxxi, että 1 s/kWh sähkön hinnalla sisäviljelyllä
voitaisiin tuottaa 50 sentillä ihmisen päivittäinen ravinnontarve.

Tekoliha tulee koko ajan edullisemmaksi ja maukkaammaksi mmmccclxxii, ja sitä voidaan 3D-tulostaa.
3D-tulostettu liha on tulossa markkinoille 2025 mmmccclxxiii. Iso paisti on jo tulostettu mmmccclxxiv. Lihaa
voitaisiin valmistaa eri eläinlajien, jopa ihmisten kantasoluista. Lohileikkeitä on myös 3d-tulostettu
mmmccclxxv. Tekoälypohjaiset ruokaskannerit voivat auttaa ruokaturvallisuuden varmistamisessa.

Kasvipohjaisia korvikkeita lihalle etsitään ympäri maailmaa mmmccclxxvi,mmmccclxxvii.  Lihan kulutus on
kasvanut 58% viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Vuonna 2025 kolmasosan maailman
väestöstä pitäisi syödä kasvipohjaisia vaihtoehtoja lihalle täyttääkseen proteiinin tarpeen
mmmccclxxviii.

5.4.2. Solumaatalous

Kasveista ja eläimistä peräisin olevia soluja voidaan kasvattaa ravinneliuoksien avulla sopivissa
olosuhteissa solukkoina ilman peltoviljelyä mmmccclxxix, mmmccclxxx, mmmccclxxxi. Jo 2017 uutisoitiin VTT:n
biotekniikkaryhmässä kehitellystä bioreaktorista, jossa tuotettiin lakan, mesimarjan ja puolukan
soluja ravinneliuoksessa marjahyytelöksi.

Tuotantotapa on periaatteessa samanlainen myös keinolihalla mmmccclxxxii, mmmccclxxxiii, mmmccclxxxiv,
mmmccclxxxv, mmmccclxxxvi.  Solukoista 3D-tulostetun lihan mmmccclxxxvii kehitystä johtaa kahdeksan isoa
toimijaa mmmccclxxxviii. Myös puun solukkoja voidaan kasvattaa mmmccclxxxix.

Jos lihan soluviljely yleistyy, perinteinen lihantuotanto romahtaa mmmcccxc. Kun nautakarjan
ruoansulatuksen metaanipäästöt ovat jo 4% kasvihuonekaasupäästöistä, on syytä päästä eroon
suuresta osasta karjaa mmmcccxci. On toki eri keinoja, alkaen ruoan koostumuksesta, joilla
metaanipäästöjä voidaan alentaa mmmcccxcii. Jos edes viidennes lihansyönnistä vaihdettaisiin
mikrobeilla tuotettuun proteiiniin, metsäkato puolittuisi mmmcccxciii, mmmcccxciv.

Solumaatalouden kehitystyötä VTT:llä on tehty paljon. ”Muna ilman kanaa” -projektissa valkuaista
tuotetaan mikrobeilla, sillä elintarviketeollisuudessa on valtava kysyntä valkuaisproteiinille.
Pystytään kasvattamaan munanvalkuaisen tärkeintä proteiinia hiivalla mmmcccxcv. Tuotetun
valkuaisen voi vaahdottaa tai muuttaa geelimäiseksi ja siitä löytyy ravitsemuksellisesti tarvittavat
aminohapot mmmcccxcvi. Kehitystyötä vie nyt eteenpäin VTT:n spin-off-yritys Onego Bio, joka pyrkii
käynnistämään lähivuosina Suomessa tuotantolaitoksen mmmcccxcvii. Munanvalkuaista on onnistuttu
tuottamaan muuallakin mmmcccxcviii. Kiinassa vaihtoehtoisen proteiinin tuotanto on tärkeä tavoite
mmmcccxcix.

5.4.3. Solar Foods tuottaa ruokaa ilmastammmcd

Suomalainen startup Solar Foodsmmmcdi  syntyi vuonna 2017 VTT:n ja LUT-yliopiston
tutkimushankkeen pohjaltammmcdii. Hankkeessa keksittiin tapa tuottaa aivan uutta mikrobimassaa,
jota voidaan hyödyntää ravintoproteiinina – soleiinia. Hiilidioksidia kaapataan ilmakehästä mmmcdiii

ja prosessiin käytetään ilmasta saatavaa vettä, ravinteita, vitamiineja ja sähköä. Prosessiin lisätään
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pieniä määriä sellaisia hivenaineita, joita kasvit normaalisti saavat juuriensa avulla, kuten typpi,
kalkki, fosfori ja kalium.

Soleiini muistuttaa vehnäjauhoa maultaan ja näöltään. Yksisoluisessa soleiinissa on 60-70%
proteiinia, 5-10 % rasvaa ja 20-25% hiilihydraatteja ja ominaisuuksiltaan se vastaa kuivattua soijaa
tai levää mmmcdiv, mmmcdv. Siitä voi tulla osa monia ruokatuotteita, ehkä ensimmäiseksi
proteiinijuomia ja jugurtteja.

Solar Foodsin kehittämä tuotantoprosessi ottaa sähkön avulla ilmasta talteen hiilidioksidia ja
kasvattaa sen avulla ravitsevaa, proteiinipitoista mikrobimassaa. Prosessi on 20 tehokkaampi kuin
fotosynteesi. Kasvatettavan proteiinin lähes kaikki raaka-aineet saadaan ilmasta. Suljettu
käymisprosessi muistuttaa hiivan, maitohappobakteerien tai  viinin valmistusta.
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Jos sähkön energianlähteenä on aurinko tai tuuli, on proteiinin tuotanto täysin päästötöntä. Solar
Foodsin mukaan solein-proteiinin päästövähennyspotentiaali on jopa 99 prosenttia verrattuna
lihantuotantoon ja 80 prosenttia verrattuna perinteisiin kasviproteiineihin.

Soleiinia voidaan tuottaa karuissa ja kuivissakin olosuhteissa – jopa avaruudessa – Solar Foods
voitti marraskuussa 2021 Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasan
avaruusruokapalkinnon.

Tuotannossa ei tarvita myöskään torjunta-aineita, eikä siitä aiheudu lainkaan valumia vesistöihin
tai merkittävästi kasvihuonekaasuja. Solar Foods hakee soleiinille elintarvikekelpoisuutta
Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Lupa Singaporesta on jo saatu mmmcdvi. Yritys on aloittanut jo
ensimmäisen kaupallisen mittakaavan tuotantolaitoksensa rakentamisen Vantaalle. Tehdas
käynnistää tuotannon vuonna 2024 ja tavoitteena on tuottaa soleiinia sata tonnia vuodessa.
Teknologia on skaalautuva ja voi ruokkia miljardeja ihmisiä.

Soleiinia voi käyttää aamupala-aineksien, meijerituotteiden korvikkeiden tuotannossa tai sillä voi
esimerkiksi antaa keinolihaa tuottaville yrityksille mahdollisuuden vähentää
ympäristövaikutuksiaan. Tulevaisuudentutkija Risto Linturi laskeemmmcdvii, että 1 s/kWh sähkön
hinnalla voitaisiin soleiinilla tuottaa 5 sentillä ihmisen päivittäinen ravinnontarve. 8,5 miljardin
ihmisen ruokkiminen vaatisi aurinkopaneeleja vähemmän kuin Italian maatilojen viljelypinta-ala.
Pelkästään kaupunkialueet kattamalla aurinkopaneeleilla voitaisiin kaupunkiviljelyllä ruokkia koko
maapallon väestö. Periaatteessa silloin kaikki maatalousmaa voitaisiin palauttaa luonnontilaan.
Käytännössä näin ei tietenkään käy, mutta on selvää, että kaupunkiviljely ja omatarvepuutarhat
lisääntyvät.

5.5. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä

Viljelypinta-alan tarpeen vähentäminen sisäviljelyllä ja solumaataloudella on hyväksi, kunhan
kaikki terveysvaikutukset ovat selvillä. Väestön kasvu 10 miljardiin ihmiseen pakottaa ottamaan
kaikki keinot käyttöön.
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6. Ihmistä koskevat muutokset
Tekninen kehitys mahdollistaa ihmiskunnalle uuden kukoistuksen aikakauden mmmcdviii, mmmcdix,
mutta myös suuren tuhovoiman sotien ja ympäristötuhojen kautta. Mitä meidän pitäisi tehdä,
jotta kehitys olisi rauhanomainen ja tuottaisi kestävän yhteiskunnan kukoistuksen eikä tuhoa?

Onko poliittinen vaikuttaminen kansakuntien linjaan itsestään selvä osavastaus? Kyllä.
Tasapainoinen muutos edellyttää demokratiaa ja demokratia edellyttää monessa maassa
kulttuurin muutosta, arvojen muutosta.

Minkä moraalisen kehyksen pitäisi ohjata meitä, kun edessämme on entistä tehokkaamman
tekniikan ja tekoälyn leimaama tulevaisuus?

On intuitiivisesti selvää, että tekniikan ei pidä antaa hallita eikä sitä pidä käyttää väärällä tavalla
toisten hallitsemisen välineenä. Tekniikan pitää tukea ihmisten vapauttamista hyvään elämään.
Tekniikan etiikassa on kyse siitä millä motivaatiolla, ja mitä tarkoitusperiä varten tietoa ja
tekniikkaa käyttää. Se voi olla seuraus-, velvollisuus- tai hyve-etiikkaa – kaikkia näkökantoja
tarvitaan. Kokonaisvaltaisin lienee hyve-etiikka, sillä se tavallaan kiinnittää katseen persoonaan,
jossa hyveet täydellistyvät.

Voidaan esittää eri asteisia pessimistisiä tai optimistisia näkyjä tekniikan vaikutuksista
tulevaisuudessa mmmcdx, mutta tässä luvussa olennaista on havainto, että tekniikan kehityksen
kanssa vuorovaikutuksessa muuttuvat ihmisetkin. Ihmisiä koskevat muutokset voidaan jakaa
taloudellisiin, sosiaalisiin, yksilön sisäistä maailmaa, ihmissuhteita, maailmankatsomusta ja
ympäristösuhdetta koskeviin.

Erilaisten maailmankatsomusten pohjalta ihmiset ajattelevat eri tavoin tekniikan muutoksista.
Syvien maailmankatsomuksellisten kysymysten pohdinta on luonteva pohjustus sille, miten
tekniikan ja ihmisen suhdetta voisi hahmottaa.

Tieteen ja tekniikan kehitys tuo ihmiskunnan eteen perustavan laatuisia kysymyksiä. Esimerkiksi
”mikä erottaa ihmisen koneista ja algoritmeista?” on hyvä tekoälyn kehityksen tuoma kysymys.
Uskonnollinen suuntautuminen vaikuttaa keskusteluun tekoälystä mmmcdxi. Tarvitaan sekä
filosofista että teologista pohdintaa. PEW-tutkimuslaitoksen tutkimus kertoo jotain
keskimääräisistä kristittyjen asenteista USA:ssa mmmcdxii, mutta käsitykset ovat usein erilaisten
väärinymmärrysten värittämiä, joten asiaa on parasta lähestyä periaatteelliselta kannalta.

6.1. Suhde Jumalaan

Kun suomalaisista vielä yli puolet on kristittyjä, on syytä tarkastella tekniikan kysymyksiä suhteessa
kristinuskoon. Kristillisen käsityksen mukaan kaiken takana on hyvä Jumala, kaiken hyvyyden
lähde. Jumala on kirkkaus, totuus, valo, rakkaus, kauneus, absoluuttisesti kaikkea sitä hyvää, jota
kohti ihmisen on hyvä suuntautua, ohjautua. Tässä maailmankuvassa Jumala on kaiken luoja,
ylläpitäjä ja päämäärä. Ihmisen osa maan päällä on ollut hallita, viljellä ja varjella. Se pitää sisällään
kaiken tiedon, taidon ja tekniikan mitä ihmiskunta kykenee hyödyntämään. Oppiminen on tässä
näkökannassa ihmiskunnan myönteinen kutsumus.
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Kristinuskon mukaan ihmisten toiminta saa hyvän suuntansa, kun sen motivaatio ja päämäärä on
pyrkimys Jumalan kaltaisuuteen totuudessa, hyvyydessä ja rakkaudessa, koko Jumalan
kirkkaudessa, joka selkeimmin ihmiskunnalle ilmeni Jeesuksessa Kristuksessa.

Näin eivät kaikki toki ajattele. Esimerkiksi transhumanismin pyrkimys on saada ihmiselle
”puolijumalallisia” voimia ilman tällaista Jumala-kuvaa, ja pyrkimättä hyvän Jumalan kaltaisuuteen.
Irrottautumalla Jumalan ehjästä kokonaisuudesta todellisuus hajoaa osiin ja suunta menetetään.
Synti on kristinuskon mukaan väärään suuntaan menemistä, osumista maalitaulun ohitse, oikean
maalin poistamista, Jumalan poistamista.

Kristinuskossa ihmisen pyrkimys on hyvään, totuuteen, rakkauteen, kauneuteen, eli Jeesuksen
kaltaisuuteen. Kaikki hyvä ja totuudellinen taide, tiede ja tekniikka on suuntautumista kohti
absoluuttisen hyvää Jumalaa. Jos se vaikuttaa kaikessa tekemisessämme, oli se siivoamista,
puutarhan hoitoa, arkipäiväistä yhteiseloa lähimmäistemme kanssa tai opiskelua, uuden
kehittämistä, luomista, työtä tai kuluttamista, se antaa toiminnallemme suunnan. Kyseessä ei siis
ole mitään normaalista elämästä erillistä uskonnollisuus, vaan kaikkeen toimintaan vaikuttavaa
suuntautuminen.

Kristityillä suutareilla ei ole erilaista tekniikkaa kenkien valmistamiseksi, vaan erilainen motivaatio,
halu palvella, erilainen voiman lähde, maailmankatsomus ja toiminnan yleissuunta.
Suuntautuminen vaikuttaa kaikkeen, kunhan sen pitää jatkuvasti elävänä mielessä.

Maallisen elämämme aikana navigoimme kohti tuota suuntaa vain osittain ja epätäydellisesti,
mutta tärkeintä on jatkuva pyrkimys suunnata mielen ”katse” Jumalaan, joka on ilmoittanut
itsensä Kristuksessa. Suunnatessamme katseen Jeesuksen persoonaan, tähtäämme Jumalaan, ja
saamme mielekkyyden ja tarkoituksen kaikelle toiminnallamme hyvässä hengessä, Jumalan mielen
mukaisesti ja sen motivoimana ja virikköimänä, Jumalan hyvyydestä voimaa saaden.

Tämä pätee myös tekniikan kehittämiseen ja käyttämiseen, kun tekniikan kehittämisen,
valmistamisen ja käyttämisen hyvänä pohjana on kokonaisnäkemys ja suunta kohti näkyä
Jumalasta, totuuden, hyvyyden, kauneuden, todellisuuden lähteestä.

Miten tämä tekniikan osalta merkitsee? Mitä on ihmiskunnan suuntautuminen kohti Jumalaa
tekniikan kehittämisessä ja käyttämisessä? Näihin kysymyksiin vastaamista vaikeuttaa se, että a)
elämme keskenään ristiriitaisten maailmankatsomusten voimakentissä b) mutta myös erilaisissa
muissa voimakentissä, kuten talouden, kulttuurin, viihteen jne. voimakentissä ja c) usein ratkaisut
eivät ole mustavalkoisia ”kyllä tai ei” vaan tarpeen on kohtuus, eli hyvän optimointi ja huonon
minimointi kokonaissuuntautumisen raameissa.

6.2. Maailmankatsomusten voimakenttiä

Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihmiskunta ja kaikki olemassa oleva on Jumalan luomaa.
Periaatteessa ihmisten pitäisi oman itsensä ja tämän maailman olemassaolon, kauneuden,
järjestyneisyyden ja hyvyyden perusteella tunnustaa, että tämän kaiken takana on hyvä Jumala.
Taiteilijan persoonasta saa aavistuksen taiteen läpi, Luojasta luomakunnan läpi.
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Ihmiskunta eri kansakuntina, yhteisöinä, perheinä ja yksilöinä on maailmankatsomuksellisessa,
kulttuurisissa, talouden ja muiden toiminnan alueiden voimakentissä, jossa ihmisen
perussuuntautumiseen vaikutetaan ja sitä vedetään eri suuntiin. Moni asia vetää ihmisten
käsityksiä vinoon. Jos suuntautumista kohti absoluuttista hyvää ei ole tai se on erittäin
puutteellista, ihmisten toiminta menee helposti väärään suuntaan enemmän tai vähemmän
tuhoisin seurauksin. Perussuhtautumisella on vakavia seurauksia käyttäytymiseen. Erilaisten
houkutusten keskellä voi vahingokseen siirtää syrjään ajatuksen Jumalasta.

Perusjako tapahtuu vastaamisessa tähän ihmiskunnan tärkeimpään kysymykseen: ”Onko Jumala
kaiken olemassa olevan luoja ja millainen Hän on?”

Jos vastaa: ”Kyllä, Jumala on hyvä ja Hän on sellainen kuin on ihmiskunnalle Jeesuksessa
ilmoittanut,” voi löytää uudenlaisen perusasennoitumisen, joka määrittää kaikkea ihmisen elämää
ja maailmankäsitystä.

Jos vastaa ”Jumala ei ole kaiken luoja, tai jos olisikin Hän ei ole sellainen kuin on”,  tilalle tulee aina
jokin korvikeusko ja sen mukainen suuntautuminen tai suunnan puute. Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon katekismuksen mukaan ”Se, mihin ennen muuta turvaudumme, on meidän
jumalamme.” Nykyajan ihmiselle tällainen epäjumala on yleensä jokin seuraavista: ihmiskunta,
kansakunta, ihmisryhmä, oma itse, tai jokin ihmistekoinen ideologia tai virtuaalitodellisuus,
kenties myös tiede, tekniikka tai yltäkylläinen taloudellinen asema nautintoineen.

Ihmiskunta saa tekniikan myötä uutta vastuuta, alkaa hallita entistä enemmän elämäänsä. Kuten
Yuval Harari kirjassaan Homo Deus kuvaa, ihmisistä tulee kyvyiltään pikkujumalia itselleen.

6.3. Pikkujumalia

Riippuen siitä, miten vastaamme kysymykseen Jumalasta, tulemme perustavaan tienhaaraan
maailmankatsomuksessamme ja siinä, miten suuntaamme tekniikan kehitystä. Tämä jako on syvä
ja vaikeasti hahmotettava kaikkine seurauksineen. Kyse on motivaatiosta, suunnasta ja
päämäärästä. Kyse on myöskin aikuisuuteen kasvusta.

Mitä aikuisuus edellyttää? Perinteinen kristillinen ajatuskulku lähtee siitä, että tämä maailma on
perustaltaan järjellinen ja ymmärrettävissä. Ihmiskunnan osa on hallita tätä hyvää
maailmankaikkeutta Jumalan edustajana ja yhteistyökumppanina. Ihmisten jatkuva
suuntautuminen pois Jumalasta on pilannut kaiken. Jeesuksen toisessa tulemisessa kaikki
asetetaan paikoilleen ja kuolleet nousevat ylös elämään Jumalan suoran läsnäolon täyttämään
maailmankaikkeuteen. Otaksuttavasti tähän samaan atomien ja kvarkkien maailmaan, joka on
luomakuntana hyvä.

Valistuksen jälkeisenä aikana vähitellen valta-asemaan nousseen ateistisen humanismin ja
tiedeuskoisen materialismin mukaan Jumalaa ei ole, maailma ei ole luotu, eikä se ole perustaltaan
hyvä tai paha, joten siis mitään näkyä tulevasta eskatologisesta taivaallisesta valtakunnasta ei ole.
Tämäkin ajatuksenkulku asettaa valtavan vastuun ihmiskunnalle, kun pyrimme luovimaan kohti
parempaa tulevaisuutta. Toisaalta siinä ei ole lopullista moraalista vastuuta, koska ihmiskunta on
vastuussa vain itselleen, tai kukin ihminen vain itselleen, koska ei ole ylintä tuomaria, jolle tehdä
tiliä.
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Mutta mikäli myös ateistiselta lähtökohdalta pyritään eettisesti korkeatasoisiin ratkaisuihin, missä
on ero?

Ero saattaa löytyä kokonaisvaltaisen täydellisyyden tavoittelussa, etsiihän kristitty Jeesuksen
kokonaispersoonan kaltaisuutta, kokonaisvaltaista harmoniaa. Eron voi hahmottaa piilevän myös
aidon ja epäaidon välillä, totuuden ja valheen välillä. Tätä hahmotusta voi lähestyä
spiraalimaisesta monen esimerkin kautta.

Epäaidon ja luonnollisen välinen ero hämärtyy esimerkiksi silloin, kun ihmiset ottavat eutanasialla
haltuunsa kuoleman hetken (on kehitetty jopa itsemurhalaite mmmcdxiii). Tai silloin, kun oikeiden
lasten sijaan halutaan virtuaalilapsia mmmcdxiv tai tekoälyn ohjaama digitaalinen kaksonen, joka voi
elää ikuisesti mmmcdxv.

Epäaidon ja luonnollisen välinen ero hämärtyy, kun ihmiset joutuvat kanssakäymisiin robottien
kanssa ikään kuin vieraan toimivan tietoisuuden kanssa ja voivat jopa ihastua robotteihinsa
mmmcdxvi, mmmcdxvii. Psykologisesti keskustelu paljon tietävämmän tekoälyn kanssa voi muistuttaa
keskustelua Jumalan kanssa. Toisaalta robotit ajavat työntekijöitä päihteisiin mmmcdxviii, kun
yhteistyö ei aina suju mmmcdxix. Inhimillinen suhde on matkittu, ei aito.

Kristinuskon mukaan luonto julistaa Jumalan kirkkautta. Kosketus tuohon kirkkauteen heikkenee,
kun siirrytään keinotekoiseen maailmaan. On jotakin tervettä siinä, kun ihmiset haluavat
hektisestä kaupunkielämästä maaseudun rauhaan, hiljentymään, tekemisiin luonnon kanssa,
fyysiseen työhön luonnossa eläinten ja kasvien parissa, uimaan ja nauttimaan elämän fyysisestä
kauneudesta yhdessä muiden kanssa.

Tekninen äly on vain typistetty osa älykkyyttä ja älykkyyskin vain typistetty osa ihmistä. Täyteen
ihmisyyteen kuuluvat tunteet ja tahto, intuitiot ja koko persoona, fyysisyys ja muut ihmiset, usko,
toivo ja rakkaus. Keskittyminen pelkkään tekniseen älyyn, mikä korostuu nyky-yhteiskunnan
vaatimuksissa, sulkee pois täyden ihmisyyden. Täyden ihmisyyden tuntomerkki on rakkaus.

Jääkö ihmisille aikaa ja keskittymiskykyä siihen, mikä elämässä on oikeasti tärkeää? Vaikuttaa siltä,
että kaikki ylitsevuotava informaatiotulva opiskelussa, vapaa-ajalla, työssä, somessa, viihteen
kuluttamisessa vie ihmisiltä keskittymiskyvyn siihen elämässä olennaiseen, jota tekniikan piti
palvella.

6.4. Tiede- ja tekniikkausko

Tieteen ja tekniikan kehityksen sivutuote on tiede- ja tekniikkausko. Se on sikäli hakoteillä, että on
asioita, joita tiede ei kykene olemuksensa puolesta ymmärtämään mmmcdxx. Mitä on rakkaus,
kauneus, hyvyys? Tiede ei kykene vastaamaan kysymykseen myöskään Jumalasta. Kun todellisuus
typistetään alkeisvoimiin, menetetään tärkein.

Kristinuskon mukaan Jumala on totuus, Jeesus sanoo itsestään, että hän on tie, totuus ja elämä.
Pyhä Henki on totuuden henki. Totuus on siis Jumalan täydellinen persoona. Ihmispersoonakaan ei
voi olla todella totuudellinen olematta hyvä, rakastava, ja kaikin puolin persoonana täydellinen. Se
ei ihmiselle luonnostaan ole mahdollista. Ainoastaan silloin sitä lähestytään, kun mieli suuntautuu
Jumalaa ajattelemaan ja pyrkien toimimaan Hänen hengessään kaikessa apua pyytäen.



140

Itseriittoisuus ja ylpeys on kuitenkin ihmiselle ominainen suhtautumistapa siinä mielessä, ettei hän
tunnusta Jumalaa elämänsä Herraksi vaan luottaa omaan järkeensä. Tällöin järki erotetaan omaksi
itseriittoiseksi alueekseen, ikään kuin sen tasapainoinen toiminta ei edellyttäisi koko persoonan
täydellisyyttä myös tunne- ja tahtotasolla, sisimpään asti. Pelkkään järkeen keskittyvä mieli
keinotekoisesti typistyy.

Kristinuskon tilalle voi tulla outoja maailmankatsomuksia, kuten simulaatiohypoteesi mmmcdxxi tai
vaikkapa Yuval Hararin mmmcdxxii käsitys ihmisestä hakkeroitavana eläimenä. Perustavat oletukset
vaikuttavat näkemyksiin kaikesta, kuten siitä, mikä on ihminen ja mihin hän omin voimin kykenee.

Tieteen ja tekniikan kehitys on omiaan lisäämään ajattelutapaa, että ihminen, kansakunta ja
ihmiskunta pärjää ilman käsitystä Jumalasta todellisuuden perustana. Raamatussa tunnetaan
hyvin ajatus, että rikkaus ja itseriittoisuus houkuttavat ihmisiä pois ”tarpeettomaksi tulleen”
Jumalan ajattelemisesta. Jos ei ole Jumalaa, ei ole väärää suuntautumista, eli syntiä, ja lopullista
vastuuta, eikä ole tarvetta Jeesuksellekaan, Jumalan ilmoitukselle itsestään.

Tekniikan kehityksen edistämä yleinen rikastuminen ”hyvinvointivaltiossa” vaikuttaa meihin
toistakin kautta. Yleiseksi asennoitumiseksi tulee, että ”jokainen pärjää omillaan”. Toisin sanoen
”minun ei tarvitse huolehtia toisista, kun se on ’yhteiskunnan’ tehtävä”. Kohtaamistilanteet
harvenevat. Yksinäisyys lisääntyy edelleen, jos tekoäly korvaa ihmiskontaktit mmmcdxxiii ja jopa parin
etsiminenkin tapahtuu verkossa mmmcdxxiv.

Kun toiset eivät tarvitse välitöntä apuani, en ole enää muiden palvelija ja auttaja. Elämäntehtäväni
hämärtyy, kun ajaudun irti muista. Tärkeäksi tulee oma itse, oma identiteetti, omat ongelmat, ja
tulokseksi yksinäisyys ja erillisyys. Elämän mielekkyys katoaa. Kun aika täytetään viihteellä,
ihmisen todellisen identiteetin ja tarkoituksen – toisten palvelemisen – sijaan tulee tarkoitukseton
itsensä palveleminen.

Tekniset ratkaisut korvaavat suoria kohtaamisia. Keskinäisten tunteiden sijaan tulevat esimerkiksi
tv-sarjojen tai pelien virtuaalisten hahmojen elämän seuraaminen, korviketunteet. Tällä tavalla
tekniikka – omaisuus, laitteet – eristää meidät toisista ihmisistä. Sen sijaan, että ne edistäisivät
kanssakäymistä, laitteet houkuttavatkin meitä pitämään etäyhteyttä, välttämään toistemme aitoa
kohtaamista  ja eristäytymään toisistamme. Hoivarobotit eivät ole ihmisiä, ihminen tarvitsee toisia
ihmisiä kehittyäkseen erilaisten suhdevaikeuksien voittamisen kautta.

Kun tähän liittää nykyisten viestintävälineiden – somen, television, videopelien, Internetin –
informaatiotulvan, johon puhe Jumalasta ja elämän tarkoituksesta hukkuu, voi hahmottaa jotain
siitä, miksi palveleminen vähenee, kirkkojen jäsenmäärät rikkaissa länsimaissa vähenevät ja
kristinuskon asema heikkenee. Informaatiotulvassa ajankäytöllistä kiirettä ja vaihtoehtoisia
houkuttelevia maailmankatsomuksia iskeytyy tajuntaamme niin paljon, että niiden rauhallinen
läpikäynti ja hahmottaminen on lapsille ja nuorille, miksei aikuisillekin, mahdoton tehtävä. Nuoren
varttuessa kasvaa tyhjyyden ja merkityksettömyyden tunne.

Selkiintymättömästä maailmankatsomuksesta tulee monen vaikutteen sekalainen soppa. Samaan
aikaan monen kristityn usko on ymmärryksen suhteen heikoissa kantimissa ja toiminta vastoin
Jeesuksen opetuksia, mikä lisää kristinuskon ajamista nurkkaan marginaali-ilmiöksi. Suomessa ja
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ylipäätään Euroopassa maallistumiskehitys on ollut nopeaa. Kristitylle tilanne näyttäytyy
vastakkainasetteluna: ylpeä hybris versus nöyryys ja rakkaudellinen toisten palveleminen.

Varsinaisesti tämä asetelma ei ole tekniikan ja tieteen kehityksen syytä. On päinvastoin
erinomainen asia, että tiede ja tekniikka kehittyy. Tekniikka on kuitenkin osaltaan syynä sosiaalisiin
ongelmiin ja nimenomaan välillisesti irrottaessaan meidät analogisesta yhteydestä toisiin ihmisiin
ja täyttäessään elämämme virtuaalisilla korvikkeilla.

Tekniikan terve kehitys ja käyttö edellyttää maailmankatsomuksellisen ja eettisen ajattelun
evoluutiota entistä korkeatasoisemmaksi ja väestön entistä laajemmin kattavaksi.
Maailmankatsomuksen perusta tulee entistä tärkeämmäksi.

6.5. Digitaalisuuteen sopeutuminen

Digitekniikan tehostama kokemus- ja palvelutarjonta muuttaa jokapäiväistä elämäämme.
Älysovellukset muuttavat työn, vapaa-ajan ja eläkeajan sisältöjä. Älykodit, älylaitteet mukanamme
tai yllämme yhdistävät meidät kaikenlaisiin digituotteisiin ja -palveluihin ympärillämme. Voimme
käyttää etänä monia palveluja kuten terveyspalveluja.

Päätelaitteet ovat entistä lähempänä meitä sensoreineen ja datatulvineen. Ne keräävät meistä
paljon dataa. Meitä ympäröivä suuri datamäärä on myös vaikea hahmotettava. Mieleemme
vaikuttaa se, ettemme ymmärrä miten ympäröivä todellisuus toimii. Kun entisaikojen työkalut –
kuokat, lapiot, aurat, kirveet, vasarat – olivat helposti ymmärrettäviä, nykyisin ihmiset eivät
yleensä kadottavat kosketuksen ja hallinnan siihen, miten sähkölaitteet ja niiden digitaalinen
ohjaus toimivat. Tämä ei ole itse tekniikan vika, sillä on selvää, että monimutkaisiin asioihin
tarvitaan erikoistumista. Tavallisille tallaajille tekniikasta kuitenkin tulee ikään kuin ulkopuolinen
voima ja se voidaan kokea enemmän henkisenä kuin aineellisena voimana.

Henkistä voimaa edustaa esimerkiksi se, että käyttämämme lukuisat pilvipalvelut ja sometilit
tuppaavat jäädä elämään digitaalisesti, kun oma fyysinen elämämme päättyy. Markkinoille on
syntynyt yrityksiä suunnittelemaan digitaalisen jalanjäljen hävittämistä tai jatkamista. Kuoleman
jälkeinen digitaalinen ”henkinen” elämä voisi olla esimerkiksi erilaisia viestejä lähimmäisille
”haudan takaa” tai tärkeimpien viisauksien tallentamista tekoälylle, jonka kanssa lähimmäiset
voivat jutella mmmcdxxv,mmmcdxxvi.

6.6.1. Ajankäyttö ja virtuaalitodellisuuden houkutus

Virtuaalitodellisuus on rakennettu siten, että siellä mieli saa välittömiä palkintoja., kuten
peukutuksia, kommentteja ja seuraajia.  Miten tämä vaikuttaa kykyymme kärsivällisesti odottaa
palkinnon saamista ja kestää vastoinkäymisiä? Virtuaalitodellisuuden käyttäjinä meistä on tullut
myös ”rottia koelaboratorioissa”, joissa alustojen rakentajat hyötyvät siitä, mitä kauemmin meidät
saa liimatuksi näiden ”palvelujen” pariin. Voittona alustojen hallitsijat saavat haltuunsa käyttäjien
tiedot ja tottumukset, joilla ne kykenevät kehittämään tekoälyä, tarjoamaan ostettavaa ja
mainoksia.

Huomiomme siirtyy pois työstämme, perheestämme, ystävistämme, vastuistamme ja jopa
harrastuksistamme. Lisäksi virtuaalitodellisuuden sisältö on usein niin masentavan tyhjänaikaista,
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että se ei meitä kehitä vaan pikemminkin vain kietoo pauloihinsa. Entistä syvemmin koukuttavilla
nettipeleillä, nettirahapeleillä, porno-, yms. sisällöillä on kielteinen vaikutus ihmisiin. Kykymme
valvoa ajankäyttöämme heikkenee. Käytämme aikaamme kaikkeen muuhun kuin myönteisiin,
tuottaviin ja elämäämme oikeasti rikastuttaviin asioihin oikeassa todellisuudessa.
Virtuaalitodellisuudessa vietetty aika vie ihmisiltä tehoa mmmcdxxvii. Kohtuukäytöstä on hyötyä,
mutta miten hyvin hallitsemme kohtuullisuutta?

Tekoäly tarjoaa lisää työkaluja kaikenlaisten asioiden automatisointiin. Teoriassa se mahdollistaisi
aivojen käytön tärkeiden maailmankatsomuksellisten aiheiden prosessointiin ja reflektointiin,
mutta käytännössä netti usein on aikarosvo, joka vie normaalilta ihmisten väliseltä tärkeältä
kanssakäymiseltä yhä enemmän aikaa. Mitä houkuttavampi virtuaaliympäristö – kuten
metaversumista saattaa tulla – sitä enemmän se vie pois tärkeiltä kysymyksiltä ja ihmisten
vuorovaikutukselta mmmcdxxviii.

Viihdetarjonta luultavasti tehostuu, kun tulee kolmiulotteisia televisioita tai metaversumi mmmcdxxix,
mmmcdxxx. Toisaalta syntyy uusia mahdollisuuksia hyvään, esimerkiksi taide voi yhä enemmän tulla
3d-muotoon mmmcdxxxi, kun 3d-kamerat ja esitysmuodot yleistyvät mmmcdxxxii. Mitä luovilla aloilla
saadaankaan aikaan, kun tekijät löytävät tekoälytyökalut ja alkavat hyödyntää niiden
mahdollisuuksia innovatiivisesti, kuten yhdistellä sanoja kuviin mmmcdxxxiii. Uusilla välineillä musiikin,
veistos- ja kuvataiteen luomiseen taideteoksista tulee entistä näyttävämpiä mmmcdxxxiv. Talouden
kehittyessä ihmisillä tulee olemaan enemmän aikaa itseilmaisuun varsinkin virtuaalimaailmassa.

Mikä on syvähenkisyyden ja hengellisyyden mahdollisuus päästä tunkeutumaan ihmisten
tajuntaan ihmistä koskevien tekniikan muutosten valossa? Valitettavasti vaikuttaa siltä, että suurin
osa ihmisistä ei löydä parasta tarjontaa vaan eksyy houkuttavampiin viihteellisen tyydytyksen
lähteisiin.

Digitaaliset loikat kulttuurissa ja mediassa mmmcdxxxv vaikuttavat meihin monella tapaa.
Kaikenlainen kuvallinen informaatio voi ollakin tietokoneilla luotua mmmcdxxxvi, mmmcdxxxvii, mmmcdxxxviii

ja blogistikaan ei välttämättä ole ihminen mmmcdxxxix. Videotkin voivat olla tekoälyavustettuja
mmmcdxl. AR ja VR- lasien muuttuminen tarkemmaksi tekee virtuaalitodellisuuden mmmcdxli entistä
realistisemman tuntuiseksi mmmcdxlii eli epätoden maailman todentuntuisuus kasvaa mmmcdxliii.

Virtuaalimaailman tuotteet vetoavat kuluttajien vaistoihin ja tarpeisiin, joita ei aina ole hyvä
tyydyttää keinotekoisilla tavoilla, kuten jännityksen ja seksin tarpeet. Virtuaalitodellisuus vie aikaa
ja vieraannuttaa oikeasta maailmasta, kehosta ja oikeista tunteista. Moni on huomannut omasta
elämästään, että se tuottaa pakonomaisia riippuvuuksia ja stressiä.

Osaltaan virtuaalimaailman houkutuksissa voi olla eskapismia, eli pakoa todellisuuden
ahdistuksista. Oikeaan analogiseen todellisuuteen kuuluvien ahdistusten läpikäynti kuitenkin
kasvattaa meitä, esimerkiksi ohjaa pois siitä harhasta, että hallitsisimme kaikkea elämässämme tai
pärjäisimme ilman toisten apua.

6.7. Riippuvuudet kasvavat

Riippuvuuksia on monenlaisia. Ensinnäkin toiminnallisia riippuvuuksia, jotka voivat olla
taloudellisia, teknisiä, poliittisia tai kulttuurisia. Maailma on yhdentynyt. Tieto, tavarat ja ihmiset
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liikkuvat paikasta toiseen nopeasti. Kansakunnat ovat monella tavalla riippuvaisia toistensa
luonnonvaroista, tehtaista, tuotteista, tavaroista, tekniikasta. Tällainen riippuvuus on kasvanut
siihen mittaan, että tuotannon lopettaminen toisaalla vaikuttaa tuotepulaan tai tuotteen
saatavuuden heikkenemisestä johtuvaan hinnan nousuun toisella puolella maailmaa.

Ihmiskunnan pitäisi toki tehdä työnjakoa ja tuottaa siellä, missä se parhaiten sujuu, eli raaka-
aineet ja koulutettu työvoima ovat lähellä. Riippuvuuksia voidaan kuitenkin käyttää ja käytetään
kiristykseen, uhkailuun ja lahjontaan. Erittäin näkyväksi tämä on tullut Ukrainan sodan kautta.
Venäjä kiristää energiatoimituksilla ja estää vapaan tiedon välitystä, länsimaiden rintama kiristää
talouspakotteilla, eli pääomien, teknisesti kaksikäyttöisten tavaroiden ja ihmisten liikkumisen
estämisellä.

Jos EU on riippuvainen Venäjän maakaasusta, vielä enemmän riippuvuuksia on Kiinan
tuotantokapasiteetista. Vuonna 2021 Kiina vastasi yli 22 prosentista tuonnista EU:n alueelle.
Koneista, laitteista ja kuljetusvälineistä lähes 40% valmistetaan Kiinassa. Akkuihin ja
aurinkopaneeleihin tarvittavista harvinaisista maametalleista 98% tuodaan Kiinasta mmmcdxliv.

Turvallisuuden kannalta on jokaisen kansakunnan harjoitettava riskien hajautusta ja hallintaa
siten, että häiriöiden haittavaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset, omavaraisuus
mahdollisimman suurta ja yhteiskunnan toiminnot vakaita.

Sama pätee maakuntiin, kuntiin, ja perheisiin. Olemme kodeissamme ja työpaikoilla riippuvaisia
liikennevälineistä ja kulkuteiden kunnosta, sähkön ja tiedonsiirron, veden, ruoan, postin, lämmön,
jne. toimitusketjuista ja verkoista, joiden yli meillä ei ole valtaa tai kykyä vaikuttaa.

Toimituskatkojen varalta pitää olla varajärjestelmät. Tämäkin vaikeutuu, jos jokin toimija pääsee
käyttämään hyväkseen monopoliasemaa ja kilpailu estyy. Siksi tuotannon hajauttaminen
mahdollisimman pitkälle on terve suuntaus.

Tekoäly voidaan laittaa käyttämään hyödyksi meidän ominaisuuksiamme. Aivot säästävät
energiaa: on hitaat ja nopeat aivot ja me pyrimme rutinoimaan sellaiset päätökset, mitkä ei vaadi
prosessointia. Tekoäly tarjoaa lisää työkaluja kaikenlaisten asioiden automatisointiin. Teoriassa se
mahdollistaisi aivojen käytön prosessointiin ja reflektointiin, mutta jos sitä ei harjoitella
rutiininomaisissa tehtävissä niin me tyhmennymme. Tekniikasta riippuvainen voi ajaa ojaan kun
käyttää googlemapsia eikä aivojaan, tai merenkulussa voi ajaa karille, jos ei harjoittele toimintaa,
kun automatiikka on pois. Riippuvuus tukee riippuvuutta mmmcdxlv. Aina pitäisi säilyttää kyky toimia
ilman digitaalisia apuja.

On monenlaisia haitallisia riippuvuuksia, joihin ihminen ajautuu enemmän tai vähemmän
vapaaehtoisesti. Ihminen voi tulla riippuvaiseksi melkein mistä tahansa:

- Päihderiippuvuus tuhoaa psyykettä, mutta tuo myös monia haitallisia sivuvaikutuksia, kuten
sairauksien leviäminen, riippuvuuden rahoitus ajaa riippuvaisen toisten hyödynnettäväksi jne.
Tekniikan kehitys tuo huumeet entistä tehokkaammiksi, helpommin hajautetusti valmistettaviksi
ja saataviksi mmmcdxlvi. Virtuaalinen todellisuuskin voi olla yhtä tehokas kuin huumeet mmmcdxlvii.
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- Seksiriippuvuus vie monenlaisiin vaikeuksiin. Pakonomainen pornon seuraaminen tai erilaisten
seksiaktien toimittaminen voi täyttää mielen. Seksi sinänsä on hyvä asia, mutta väärin
suuntautuneena riippuvuutena se on kahle. Netin suosituimpia sivuja ovat pornosivut, jotka
tekniikan kehityksen kautta tulevat entistä toden tuntuisemmiksi. Seksilelut ja seksirobotit
mmmcdxlviii, mmmcdxlix tulevat kehittymään entistä toden tuntuisemmiksi. Keinotekoinen seksi estää
todellista ja syvintä ihmisten välistä kohtaamista turvallisessa suhteessa, jossa opitaan rakkautta.

- Vuoden 2015 tutkimuksen mukaan suomalaisista 15—74 - vuotiaista 3,3 prosenttia kärsii
peliriippuvuudesta mmmcdl,mmmcdli. Peliriippuvuus tuo mukanaan omaisuuden menetyksiä ja
sosiaalisten suhteiden rikkoutumista.

”Riippuvuudet jaetaan karkeasti kemiallisiin ja toiminnallisiin, eli riippuvuus voi kehittyä myös
erilaisiin välitöntä tyydytystä tuottaviin toimintoihin, joihin ei liity minkään kemiallisen aineen
nauttimista. Tällaisia riippuvuuteen johtavia toimintoja ovat muun muassa

- rahapelaaminen ja digitaalinen viihdepelaaminen
- ahmimishäiriö
- pakonomainen liikunta
- ostovimma tai muut vastaavanlaiset nopeaa tyydytystä tuottavat tekemiset.

Toiminnalliset riippuvuudet palvelevat muiden riippuvuuksien tavoin monenlaisia tarpeita,
esimerkiksi tarvetta turvallisuudentunteeseen, seikkailuun, jännitykseen tai sosiaaliseen
kanssakäymiseen” mmmcdlii.

Ihminen voi tulla riippuvaiseksi paljosta muustakin, joka voi oikein mitoitettuna olla hyväksi, mutta
liiallisena haitaksi, kuten työ, harrastukset, television tai suoratoistopalvelujen katselu jne.
Ihminen on mieleltään heikko ja altis tekemään vääriä valintoja. Jos olisimme vahvoja, kaikessa
järkeviä ja eettisesti valistuneita, olisimme ateismin edellyttämällä tavalla kykeneviä pärjäämään
ilman Jumalaa – paitsi kuoleman edessä.

6.8. Työ ja talous muuttuvat

McKinseyn raportin mukaan automaatio vie 400-800 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2030
mennessä ja vaatii jopa 375 miljoonan ihmisen vaihtavan työalaansa. Ihmisellä on kuitenkin
taitoja, joihin tekoäly ei yllä: empatia, tunneäly, luovuus ja luova ongelmien ratkominen mmmcdliii.

Kehittyvän tekoälyn ja laskentakapasiteetin avulla robotit suoriutuvat yhä useammasta tehtävästä
mmmcdliv, mmmcdlv, mmmcdlvi,mmmcdlvii. Periaatteessa työttömyyden pitäisi kasvaa, kun työtä yhä
enemmän automatisoidaan sekä teollisuudessa, palvelualoilla että maataloudessa mmmcdlviii,mmmcdlix,
mmmcdlx, mmmcdlxi.

Käytännössä länsimaiset yhteiskunnat ovat selvinneet suurista rakennemuutoksista muutamassa
vuosikymmenessä, kun teollisuudesta ja maataloudesta työvoima on siirtynyt palvelualoille.
Julkinen valta on jakanut varallisuutta uusiksi niin, että yhteiskunnan koneisto on sopeutunut ja
kehittynyt. Työ on muuttumassa enemmän kognitiivisia taitoja edellyttäviksi palveluammateiksi
mmmcdlxii. Esimerkiksi tiede tarvitsee yhä enemmän ohjelmistoinsinöörejä mmmcdlxiii, ja ikääntyvä
väestö terveyspalveluja.
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Luovuus tuo työtä mmmcdlxiv ja työstä voi tulla enemmän yksilöllistä, persoonien välistä, tai
taiteellista käsityötä mmmcdlxv. Luovuus voi olla sitäkin, että ihminen luo mallin, jonka robotti tai 3d-
tulostin tekee. Moni ihminen saa paljon iloa omin käsin tekemisestä oikeiden fyysisten
materiaalien kanssa.

Tekniikka ja talous kietoutuvat toisiinsa. Hahmotuksen kannalta on hyödyllistä eritellä mitkä
haasteet johtuvat tekniikan kehityksestä ja mitkä kapitalistisesta järjestelmästä.
Monopolisoituminen ja rikkauksien kasaantuminen on ollut selvä trendi kapitalismissa.
Alustatalouskin voi olla monopolien hallussa, kun työntekijät pakotetaan yrittäjiksi, joilla ei ole
työttömyysturvaa, työsuojelua, tai kunnon korvauksia työstä… mmmcdlxvi.

Kuvio 6.1. Kun joiltain aloilta loppuvat työpaikat, ne lisääntyvät toisilla aloilla mmmcdlxvii.
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Tekoälyä hallitsevat jättiyhtiöt tuovat omistajilleen yhä suuremman osan yhteisestä kakusta,
valtavat omaisuusarvot.  On pitkälti poliittisen järjestelmän päätösten varassa miten tätä
kapitalismiin liittyvää vaurauden kasautumista säädellään esimerkiksi verotuksen keinoin.
Koneiden tuomien arvonlisien oikeudenmukaisessa jakamisessa jopa tekoäly saadaan toimimaan
ihmisiä paremmin mmmcdlxviii, mmmcdlxix.

Mikä ajaa ihmisiä kehittämään teknologiaa mmmcdlxx, kuka päättää minne tekniikka kehittyy ja mitä
on edistys mmmcdlxxi? Julkisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ohella päätösvalta on yritysten
johdolla, eli joka tapauksessa pois tavallisten kansalaisten tutkan havaintopiiristä. Jokainen yritys
kehittää vain omaa tekniikkaansa. Tavallisille kansalaisille näyttäytyy aivan kuin tekniikka kehittyisi
omalakisesti.

Marxilaisuuden mukaan kapitalismissa työläinen vieraantuu tuotantoprosessista, valmistamistaan
tuotteista ja lopulta itsestään, koska ei itse määrää niitä luovassa itsensä toteuttamisessa.
Historiassa näkemämme perusteella sosialismi ei kuitenkaan ole ratkaisu kapitalismin ongelmiin.
Kapitalistista järjestelmää pitää kuitenkin tulevaisuudessa säädellä valtion toimesta yhä enemmän.

6.9. Poliittinen ilmasto muuttuu

Taloudellinen riippuvuus antaa mahdollisuuden käyttää taloutta ja tekniikkaa vipuvartena
poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nyt, kun poliittiset jännitteet ovat suurvaltakilpailussa
kasvaneet, erilaisten talous- ja kauppasotien kautta toinen osapuoli voidaan yrittää pakottaa
polvilleen. Poliittisen itsemääräämisoikeuden kannalta huoltovarmuus on tärkeä saavuttaa.

Ydinaseiden, bioaseiden, kemiallisten aseiden ja ylipäätään aseiden tuhovoima on kasvanut
huimasti mmmcdlxxii. Se vaikuttaa kokonaisten kansakuntien ja ikäpolvien mielialaan. Tulevaisuutta
pelätään. Kansakunnat tasapainoilevat kauhun tasapainottomuudessa, mikä on johtanut ihmisten
erilaisten eloonjäämisprojektien markkinointiin mmmcdlxxiii.

Tekoäly vaikuttaa lähes kaikkeen muuhun tekniikkaan ja sen hallinta vaikuttaa maailman
turvallisuuspoliittiseen tasapainoon. Tekoälyn markkinan arvioidaan yhdeksänkertaistuvan 2020-
2028, mutta tekoälyjärjestelmillä ei ole vielä tarvittavaa lainsäädäntöä. On toki vaikea arvioida
kaikkia tekoälyn käyttötarkoituksia, joita pitäisi säädellä. Jotkin valtiot käyttävät tekoälyä
manipuloimaan yleistä mielipidettä ja vaalien tuloksia valeuutisilla, -mielipiteillä, sensuurilla ja
ilmaisunvapauden rajoituksilla. Tai voidaan suoraan vaikuttaa toisten valtioiden ja yritysten
infrastruktuuriin, kuten sähköverkkoon, liikenne- tai tiedonvälitysjärjestelmiin. Tällaiset valmiudet
kehittyvät nopeasti ja salassa.

Jatkuvasti oppivia ja itseään muokkaavia järjestelmiä ei voi jatkuvasti testata. Vaikuttaa siltä, että
yhteiskuntamme eivät ole lainsäädännössä valmiita tekoälyn laajaan käyttöön.

Kuten kaiken tekniikan kehitystaso, myös tekoälyn hallinta muuttaa valtasuhteita valtioiden välillä
kehittyneimpien maiden hyväksi. Isot digijätit saavat myös lisää valtaa. Muutamalla yhtiöllä on
käytössään suuret tietokannat ja digimaailmassa hallitseva asema. Ukrainan sodassa valtioiden
asettamien pakotteiden rinnalla saattavat vielä vaikuttavampia seurauksia aiheuttaa yritysten,
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kuten IBM, Dell, Meta, Apple ja Alphabet, vetäytyminen Venäjältä. Elon Muskin Starlink-satelliitit
mahdollistivat internetin ja kommunikaation jatkon Ukrainassa.
Yritysten keskittymiskehitys jatkuu, kun siirrytään koneoppimisen myötä tekoälyjättien
hallintavaltaan, ellei tekoälyn käyttömahdollisuuksia saada demokratisoiduiksi. Hajautuksesta olisi
toki vaaransa. Ilman tiukkoja rajoituksia, automaattiset asejärjestelmät ja tekoälyn väärän käytön
mahdollisuudet tulevat ajan mittaan terroristien arsenaaliin. Tähän tarvitaan lisääntyvää
kansainvälistä sopimusten verkkoa, yhteistyötä ja valvontaa mmmcdlxxiv.

6.9.1. Suojautuminen tekoälyn virheiltä ja tyhmyydeltä

Tekoälyjärjestelmillä on yleensä harjoitusvaihe, jossa ne oppivat löytämään oikeat vasteet sisään
syötetylle datalle. Näin treenattu järjestelmä menee testivaiheeseen, jossa sille annetaan lisää
esimerkkiaineistoa ja katsotaan miten se suoriutuu. Esimerkit eivät tietenkään kata kaikkea mihin
tekoälyn törmää reaalimaailmassa ja järjestelmiä voi huijata tavoilla, joihin ihminen ei lankeaisi.
Mitä tehokkaammaksi tekniikka tulee, sitä vaarallisemmaksi tulee sen käyttö vahingollisiin
tarkoituksiin. Kyberturvallisuus tulee yhä tärkeämmäksi.

Sotakäytössä tekoälyn nopea kehitystyö voi johtaa inhimillisiin virheisiin. Pienetkin järjestelmän
virheet altistavat hakkeroinnille. Yhden solmukohdan vika voi pimentää kommunikoinnin, mikä voi
aiheuttaa paniikkia ja taloudellisen toiminnan pysähtymistä. Informaation puute ja virhearviot
voivat johtaa kontrolloimattomaan tilanteeseen. Kun kilpaillaan siitä, kuka saavuttaa kilpailuedun
ensimmäisenä, voidaan asettaa nopeus turvallisuuden, testauksen ja ihmisen suorittaman
valvonnan edelle, jolloin virheitä sattuu. Koneoppimiseen perustuville tekoälysovellutuksille
pitäisikin antaa hyvin rajoitetusti valvonta- ja käskyvaltaa. Vaikka ne ovat paljon ihmistä
nopeampia reagoimaan, esimerkiksi automaattinen ohjustorjuntajärjestelmän laukaisu voi johtaa
ydinsotaan.

Tekoälyyn liittyviä ongelmia on käsitelty monessa julkaisussa mmmcdlxxv, mmmcdlxxvi, ja niiden viestejä
on hyvä käydä läpi, mutta ne on asetettava sitä taustaa vasten, että tekoälystä on valtavasti
hyötyä.

Tekoälyn avulla voidaan edistää tiedettä ja tekniikkaa ennen näkemättömällä nopeudella. Voidaan
kääntää kieliä sujuvasti ja oppia ymmärtämään toisia kulttuureja. Voidaan parantaa paljon
sairauksia, joihin ennen ei kyetty vaikuttamaan. Logistiikan optimointi, petosten havaitseminen,
taiteen matkiminen, tutkimustyön tekeminen, käännösten tekeminen… Suuria datamääriä
käsittelevät järjestelmät muuttavat elämäämme parempaan suuntaan, tehostavat toimintaamme
ja vaurastuttavat taloudellisesti.

Miten ihmiskunta pitää monimutkaiset tekoälyjärjestelmät kontrollissaan? Singulariteetiksi
kutsutaan pistettä, jossa ihmiset eivät enää ole älykkäimmät fyysiset oliot maan päällä. Siihen on
vielä matkaa, mutta aiemmat ennusteet siitä, milloin tekoäly korvaa ihmisen jossakin työssä tai
ylittää alan kyvykkyydessä, ovat aliarvioineet tekniikan kehitysnopeuden mmmcdlxxvii. Milloin
roboteille pitää antaa oikeuksia? Mikä on tekoälyn humaania kohtelemista? Voiko tekoälyn sanoa
kärsivän, jos sen palkitsemisfunktiot antavat negatiivisen syötteen? Mikä on todellista
todellisuutta ja mikä epätodellista matkimista?

6.9.2. Seurannan ja manipuloinnin kohteena
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Tunnetun henkilön kasvojen ja puheen väärentäminen videolle on erittäin tehokas vaikuttamisen
menetelmä. Se voimistuu yhdistyessään emootioiden lukemiseen. Verboteille/chatboteille
voidaan antaa tehtäviä ja ne voivat osallistua lukemattomiin verkkokeskusteluihin oppien ja
kopioiden vaikuttavimpia argumentteja.

Sosiaalisen median ongelmia ovat valeuutiset, psykologinen vaikuttaminen väärillä ”tiedoilla”,
vihapostaukset, manipulaatio ja trollaukset, nettikiusaaminen ja nettipetokset. Syvempi kysymys
on miksi ylipäätään kaikki netissä vaikuttaa valheelliselta mmmcdlxxviii ? Some antaa väärän kuvan
todellisuudesta jo typistäessään fyysisen reaalitodellisuuden havainnoinnin ja keskittymisen
ulkopuolelle mmmcdlxxix, mmmcdlxxx.

Merkittävää informaatiota on vaikea erottaa merkityksettömästä ja valheellisesta. Tekoälyllä
voidaan suoltaa valtavat määrät monenlaista ihmisten mieliä sekoittavaa väärää informaatiota
mmmcdlxxxi. Tuollaiset järjestelmät voivat taitavasti kätkeä todellisen luonteensa. Yhä vähemmillä
resursseilla voidaan tuottaa yhä realistisempia tallenteita ja mediasisältöä ja siten vaikuttaa yhä
laajempiin ihmisjoukkoihin tekoälyn keinoin.

Ulkopuolinen pyrkimys mielipidemuokkaukseen tarkoittaa, että olemme ulkopuolisen mielen
hallintapyrkimysten keskellä. Vapaan tiedonvälityksen hintana on manipuloiva informaatiomassa,
jonka käsittely vaatii yhä suurempaa mielen selkeyttä ja suuntaviittoja, kristinuskon kannalta
kääntymistä Jumalan puoleen.

Syväväärennökset mmmcdlxxxii  (deepfakes) voidaan jossain määrin tunnistaa tekoälyllä mmmcdlxxxiii,
mutta  edistyneillä koneoppimistyökaluilla luotujen väärennettyjen kuvien, videoiden mmmcdlxxxiv,
äänen ja tekstin, nousu voi saada meidät joko epäilemään kaikkea informaatiota tai ajattelemaan
ja toimimaan väärän informaation pohjalta. Mikäli valtakunnan päättäjät toimivat  väärien tietojen
perusteella, se saattaa johtaa vaarallisiin aseellisiin konflikteihin. Myös epätietoisuus tiedon
laadusta johtaa epäröintiin toimiako vai ei, molemmilla valinnoilla voi olla suuria kielteisiä
seurauksia.

Tekoälybotit tulevat aina vaan paremmiksi mallintamaan ihmisten keskustelua ja suhteita. Vuonna
2015 botti nimeltä Eugene Goostman läpäisi Turingin testin ensimmäistä kertaa. Testissä ihmiset
arvioivat keskustelevatko he ihmisen vai koneen kanssa. Eugene Goostman huijasi yli puolet
luulemaan, että he keskustelevat ihmisen kanssa. Näin alkaa aikakausi, jolloin olemme
vuorovaikutuksessa koneiden kanssa aivan kuin ne olisivat ihmisiä. Tämä on yleistä asiakas- ja
myyntipalveluissa. Koneet kykenevät hyödyntämään aivojemme palkitsemiskeskuksia esimerkiksi
klikkiotsikoinnissa tai videopeleissä, joilla koukutetaan ihmisiä.

Yksityisyyden suoja vähenee, kun tekniikka mahdollistaa jatkuvan kontrollin ja seurannan.
Ihmisten (työntekijöiden) paikan seuranta älykelloilla mmmcdlxxxv ja sisätiloissa mmmcdlxxxvi voi lisätä
tehokkuutta. Lisääntyvä määrällinen informaatio itsestä itselle ja palvelun tarjoajille mahdollistaa
lisääntyvän seurannan muidenkin, kuten hakkerien, teknologiayhtiöiden ja virkavallan toimesta.
Kaikkia liikkeitämme voidaan seurata. On pelottava ajatus, että joku seuraa kännykkääsi, sillä
silloin hän pystyy seuraamaan lähes kaikkea mitä teet mmmcdlxxxvii.  Jopa tuttujesi datasta voidaan
määritellä sijaintisi mmmcdlxxxviii.
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Jokaisella digitaalisella toimellamme luomme uutta dataa: sähköposteja, tekstiä, latauksia, ostoja,
postauksia, selfieitä ja paikkatietoja sijainnistamme. Huomaamattammekin meitä valvovat
pankkiautomaattien, liikkeiden, katujen valvontakamerat. Jos yrityksillä tai valtiovallalla on
rajoittamaton pääsy tällaiseen dataan, annamme niille työkalut valvoa ja hallita meitä.

Kun tähän liittää kasvojen tunnistuksen ja biometriset tiedot, tiedot yksilöllisestä genomista ja
tekoälyn analyysien ennustusvoiman, olemme vaarallisella tiellä kohti alistavaa
valvontayhteiskuntaa. Kun data on kerätty ja analysoitu, sen avulla voidaan ennustavasti
kontrolloida.  Jo nyt tekoälyn ohjaamat järjestelmät kykenevät ennustamaan mitä tuotteita
ostamme, millaista viihdettä katsomme, ja mitä linkkejä klikkaamme. Kun nämä alustat tuntevat
meidät paremmin kuin itse tunnemme itsemme, emme ehkä huomaa kuinka niitä käytetään
ohjaamaan tahtoamme.

Digitaalisuuden lisääntyessä kasvaa yhdenmukaistava pakko toimia digitaalisesti. Joudutaan
digivankilaan, jos kaikki pitää hoitaa digitaalisesti. Identiteetti kiinnittyy digi-identiteettiin. Ihminen
syrjäytyy, jos ei kykene hoitamaan asioitaan digitaalisesti.

Tekoälyn koulutuksessa käytetty data ja ohjelmistot heijastavat rajallisten ihmisten rajallista
ymmärrystä. Sen takia tekoälyn perspektiivit ja data tuottavat jotain keskimääräistä, mutta eivät
kohtaa jokaisen yksilön ainutlaatuisuutta ja ainutlaatuisia tarpeita. Ne kohtelevat ihmisiä massana
ja vaikuttavat myös siten yhdenmukaistavasti.

6.10. Ihmisen perimän parantaminen ja kyborgistuminen

Onko elämän pidentäminen ja ihmisen tekninen parantaminen eettistä mmmcdlxxxix, mmmcdxc? Miten
ihmiset kehittyvät tulevan evoluution myötä mmmcdxci? Millainen on ihmisen aivojen muutos
seuraavien 10000 vuoden aikana mmmcdxcii? Miten suhtautua ihmisen muunteluun mmmcdxciii? Kuinka
paljon ihmistä voi muokata tekniikalla kyborgiksi? Onko ihmisen liittäminen tietokoneisiin
mahdollista mmmcdxciv?

Kun hakee vastauksia näihin kysymyksiin, on pidettävä mielessä, että ihminen on fyysinen ja
henkinen kokonaisuus ja hänen kaikki piirteensä liittyvät toisiinsa. Tekoäly esimerkiksi oppii
arvaamaan melko hyvin ihmisen äänen perusteella jopa hänen ulkonäkönsä mmmcdxcv ja tunnistaa
ihmisen hänen sydänäänensä perusteella mmmcdxcvi.

On vain ajan kysymys, kun meillä on edullisia tietokoneita ”joka paikassa” ja olemme niiden kanssa
tekemisissä ”kaiken aikaa”, myös liitettyinä kehoomme. Ihminen kyborgistuu jo sen kautta, että
hän on yhä enemmän kiinni teknisissä laitteissa. Olemme kiinni kännyköissä ja läppäreissä, älykello
tai -sormus seuraa elintoimintojamme jne. Päälle puettava tai ihmisessä kiinni oleva teknologia
mmmcdxcvii lisääntyy, kun tulevat älyvaatteet mmmcdxcviii ja muu puettava, joustava elektroniikkaa
mmmcdxcix. Ihmiselle tekoälyn ohjaama robottipuku lisää supervoimia mmmd kuten supersankarin
proteesit mmmdi.

Aivoihin sopivia siruja on käytetty sillä tavalla, että täyshalvaantunut potilas on opetellut
aktivoimaan sitä aivoaluetta, jossa siru on mmmdii. Se on mahdollistanut ajatusten vähittäisen
ilmaisun  kyllä-ei-menetelmällä mmmdiii, mmmdiv, mmmdv,mmmdvi, mmmdvii, mmmdviii, mmmdix. Kyse ei siis ole
siitä, että aivojen neuronit olisivat suoraan yhteydessä tietokoneeseen. Sitä tosin yritetään
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Neuralinkillä mmmdx, mmmdxi, mmmdxii. Samalla periaatteella aivoaluetta aktivoimalla on saatu aivot
yhdistettyä laitteen ohjaukseen mmmdxiii.

Enemmistö, vaikkakin pieni, on USA:ssa ollut PEW-tutkimuslaitoksen kyselyjen ja yliopistollisten
tutkimusten mukaan sitä mieltä, että he eivät pidentäisi elämäänsä vaikka se olisi mahdollista.
Terveiden elinvuosien osuutta tietenkin halutaan lisätä. Useimmille ihmisille siis nykyinen elämän
kaari sopii, ja moni torjuu ajatuksen elämän pidentämisestä epäluonnollisena vaikka lyhyehkö
elämämme loppuu kuolemaan. Yhdysvalloissa mielipiteeseen vaikuttanee kristittyjen suuri osuus
väestöstä. Kristityille kuolema on vain portti Jumalan luo, ylösnousemuksen toivon takia kuolema
ei enää ole vihollinen. Pitkäikäisyyteen ja maalliseen kuolemattomuuteen pyrkiminen sisältää
ajattelutavan, että ylösnousemusta ei tule, eikä Jeesuskaan noussut kuolleista.

Uskonnolliselta kannalta on kuitenkin vaikea perustella pitkäikäisyyden torjumista. Raamatussa on
esimerkiksi outoja kertomuksia satojen vuosien pitkäikäisyydestä aina Metusalahin 969 vuoden
ikään asti. Sen sijaan aivan luonnollisen ihmisten välisen solidaarisuuden kannalta pitkäikäisyys
olisi ongelma. Maapallon luonnonvarojen kestävyyden kannalta ihmiskunnan liikakasvu
pitkäikäisyyden lisääntymisen kautta olisi nykytilanteessa katastrofaalista, kun nykyinenkään
ihmiskunta ei kykene elämään kestävästi.

Jos vain rikkaat saisivat ensimmäisinä kalliit välineet pitkäikäisyyteen, se lisäisi epätasa-arvoa.
Tosin nykyisinkin terveydenhuolto on epätasa-arvoista mmmdxiv. Mikäli solujen nuorentamislääkkeet
saataisiin edullisesti laajemman väestönosan ulottuville, ongelma jatkuisi kunnes kaikki halukkaat
saisivat hoidon. Superrikkaat ovat sijoittaneet paljon rahaa sekä avaruusmatkailuun, että elämän
pidentämiseen. Miksi?

Panostuksista huolimatta ei ole vielä takeita, että tieteellinen tutkimus koskaan antaa ihmisille
kyvyn elää 200 tai 2000 vuotta terveissä kehoissa, biologisissa tai robotisoiduissa.
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7. Myönteinen visio tulevaisuudesta
Aiemmissa tämän kirjan luvuissa ovat päällimmäisiksi nousseet ne haasteet, joihin tekniikan pitäisi
vastata, sekä ne, joita tekniikan kehitys tuo myös mukanaan. Painotus ei ole tasapainossa. Me
masennumme ja menehdymme, jos suuntaamme katseemme vain ongelmiin ja kielteiseen. Hyvän
suunnan määrittämiseksi tarvitsemme hyvät tavoitteet ja hahmotuksen keinoista miten niihin
päästään. Käykäämme siis uudestaan läpi aiemmat kirjan luvut.

7.1. Hyvät tavoitteet

Luvun 1 hyvät tavoitteet tekniikan kehittämiselle ja soveltamiselle voi ilmaista yhdellä lauseella:
elottoman ja elollisen luonnon ja ihmiskunnan kukoistaminen.

Kaikki elollinen riippuu elottomasta luonnosta, jolloin elottoman luonnon kukoistavuutta voidaan
tarkastella paitsi sen itseisarvoisuuden perusteella, myös sen kautta kuinka hyvät edellytykset se
antaa elolliselle elämälle, joka on pitkän evoluution aikana dynaamisessa tasapainossa.

Luvun johtopäätöksinä olivat mm. että

- Meidän on pysäytettävä luontokato mmmdxv, ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus ja
ympäristön tuhoaminen

- Pitää tehdä kaikki tuotanto paljon nykyistä kestävämmin, irtautua fossiilisista
materiaaleista ja siirtyä kestävään kiertotalouteen ja rajoittaa kulutusta.

- Tulee pyrkiä teknisiin ratkaisuihin, joiden kautta saadaan ympäristövaikutukset ensin reilun
turvallisesti alle kriittisten raja-arvojen ja sitten pitkällä aikavälillä neutraaleiksi ja
ympäristöä elvyttäviksi.

Kun päämääränä on elottoman ja elollisen luonnon kukoistaminen, kyseeseen tulee teknisten
ratkaisujen optimointi ainakin seuraavien elinpiirien suhteen:

- Ilmakehän saasteettomuus ja sen osatekijöiden, kuten hiilidioksidipitoisuuden tai
pienhiukkaspitoisuuden optimaalisuus elämän kannalta. Toisin sanoen ihmiskunnan
päästöt ilmakehään on vähennettävä minimiin.

- Vesistöjen saasteettomuus niin, että eliöt saavat menestyä tasapainoisesti. Päästöt
vesistöön on vähennettävä minimiin.

- Maaperän saasteettomuuteen liittyy esimerkiksi öljyvuotojen ja muiden saasteiden
minimointi. Maaperän muokkaamisessa ihmisten käyttöön – kuten kaivokset, tiestö,
kanavat, rautatiet, maatalouskäyttö, ja kulkuvälineiden vaikutus – on pyrittävä minimiin.

- Ihminen vaikuttaa elottomaan luontoon myös vaikuttaessaan metsiin ja muuhun
kasvillisuuteen sekä eläimistöön ja siten mm. eroosion lisääntymiseen tai eläimistön
kestävällä tavalla olevan vaikutuksen muuttumiseen ja siinäkin on pyrittävä minimiin.

Minimiin pyrkiminen ei tarkoita sitä, etteikö ihmiskunnalla saisi olla vaikutuksia ympäristöön,
mutta haitalliset vaikutukset on minimoitava.
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Merkittävin osa suurvaltojen tki-menoista käytetään sotilaalliseen tekniikkaan. Se on kaikkein
huolestuttavin tekniikan ala, joka pyrkii maksimoimaan vastustajiksi miellettyjen tuhoamisen.
Joukkotuhoaseita tutkitaan ja kehitetään, jottei toinen saisi etulyöntiasemaa. Tässä huolestuttaa
kehityksen automatiikka: kaikki mahdolliset tekniset ratkaisut on tutkittava ja kokeiltava, jotta
vihollinen ei saisi niissä etumatkaa. Lasertykit, yliäänipommit, … Ihmiskunta voidaan tuhota
moneen kertaan ydinsodalla, kemiallisilla tai biologisilla aseilla, mutta yksikin kerta riittää eikä
siihen tarvita kuin osa jo nyt kehitetyistä aseista, puhumattakaan tulevista aseista, joilla entistä
tehokkaammin läpäistään vastustajan puolustus. Ihmiset masentuvat pelätessään tuhoa ja nyt
siihen on enemmän aihetta kuin kylmän sodan aikaiselle ydinsodan pelolle.

Kansainvälisillä aseriisuntasopimuksilla ja valvonnalla pitäisi rajoittaa uusien joukkotuhoaseiden
valmistus ja vähentää nykyisiä aseita. Ihmiskunnan kukoistaminen edellyttää tavoitteiksi rauhaa,
yhteisen edun tavoittelua, yhteistyötä, ja kristillisdemokraattisten arvojen toteuttamista. Tämä
tarkoittaa poliittisia päätöksiä, joiden valvontaan tekniikkaa tarvitaan. Ensimmäinen tehtävä on
joukkotuhoasein käytävän sodan – ydinsodan, biologisen ja kemiallisen sodan – uhkan
vähentäminen, missä tekniikka voi toki auttaa mmmdxvi.

Tekoälyprofessori Timo Honkela esittää testamenttikirjassaan Rauhankone, kuinka
tekoälymallien avulla voidaan optimoida ei vain kunkin tahon omaa pärjäämistä vaan
kokonaisjärjestelmän toimintaa. ”Merkitysneuvottelevat koneet tai kulttuurisesti asioita
huomioon ottavat järjestelmät, jotka kääntävät tekstiä tai puhetta kieleltä toiselle, ovat
Rauhankoneen keskeinen osa.” mmmdxvii Niiden avulla voidaan tarkastella hyvin suuren
muuttujajoukon kokonaisdynamiikkaa. ”Tarvitsemme työkalupakkiimme tilastotieteen
menetelmiä, ehdollisten todennäköisyyksien laskentaa, kaoottisten ilmiöiden ja
takaisinkytkentäilmiöiden mallintamista ja mitä moninaisimpia muita tapoja hahmottaa maailman
monimutkaisuutta.”mmmdxviii

7.2. Hyvät keinot

Luvussa 2 esitettiin, että

- On lisättävä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Suomessa on ollut tavoitteena tki-
rahoituksen 4% bkt-osuus. Sen saavuttamiseksi yritysten osuuden on kasvettava. Eikä
tavoitteen saavuttamisen jälkeen ole haitaksi asettaa vaikka 5% tavoitetta.

- On investoitava sellaiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, joka pystyy
kilpailemaan kansainvälisten suuryritysten kanssa ja kehittämään kansallisia
syväteknologian startupeja, jotka eivät päädy jättiyritysten haltuun niiden
monopoliasemaa vahvistamaan. Kansallisille startupeille tarvitaan yhteistyömuotoja, jotta
kansainväliset yritysjätit eivät ostaisi niitä turvatakseen monopoliasemansa.

- On lisättävä Euroopan unionin tutkimuspanostuksia ja -yhteistyötä, jotta voitaisiin kilpailla
Kiinan ja USA:n kanssa. Ei ole varmaa, mikä innovaatio lopulta skaalautuu globaaliksi
mullistukseksi.

- Koulutusjärjestelmää on kehitettävä entistä korkeatasoisemmaksi aina esikoulusta
tohtoritasoiseen tutkimustoimintaan asti. Elinikäinen oppiminen mmmdxix vaatii yliopisto-
opetuksen kehittämistä.

- Jotta kaikki osaisivat päästä käsiksi mihin tahansa tieteen alueeseen ja robottien
toimintaperiaatteisiin, on hyvä opettaa ohjelmointia ja koodaamista jo peruskoulussa ja
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saataisiin tulevaisuuden tarpeisiin sopivaa työvoimaa. Virossa robotiikka kuuluu
opetussuunnitelmaan. Ohjelmoinnin ja robotiikan opettamisen resursointi vaatinee
itsenäisen oppiaineen statusta ja asemaa tuntijaossa mmmdxx.

Tutkijoilla pitäisi olla mahdollisuus jakaa tutkimusdatansa, -metodinsa, -protokollansa ja koodinsa,
laboratoriotulokset ja muun tiedon antamalla ne vapaasti tietoverkkoon, jotta ne voitaisiin
hyödyntää, tarkistaa ja jakaa eteenpäin. Vapaan tiedon open-science-liike tekisi tieteestä entistä
läpinäkyvämpää ja demokraattisempaa. Tiedon jako antaa synergiaetuja, kun vältetään
päällekkäistutkimuksilta, mikä nopeuttaa ja tehostaa tutkimusta ja tekee sen laadun tarkastamisen
entistä helpommaksi.

Lähtökohtaisesti luvussa 2 suuntauduttiin monopolisoitumisesta kohti hajautusta, kuten
kristillisdemokraattisiin periaatteisiin kuuluu.

Luvussa 3 käsiteltiin matemaattisloogista maailmaa. Todettiin, että on suuret mahdollisuudet

- Kehittää entistä pienempiä, vähemmän energiaa suhteessa laskentatehoon kuluttavia
tietokoneita, joiden laskenta- ja muistiteho voi monituhatkertaistua.

- Erityisen lupaaviksi todettiin kvanttitietokoneet ja supertietokoneet, joiden laskentateho
kasvaa nopeasti ja vähitellen siirtyy laajemmin käyttöön pienemmissä, kuluttajien
saataville tulevissa yksiköissä.

- Web3.0 tulee olemaan hajautettu ja avoin verkko, jonka suhteen usean maan sopimista
periaatteista on hyvä pitää kiinni. Verkon nopeus lisääntyy 5G- ja 6G-verkkojen toimesta
lähes reaaliaikaiseksi.

- kaikkia monimutkaisia prosesseja maapallolla voidaan aistia, ennakoida, mitata, mallintaa,
optimoida ja ohjata yhä paremmin sensoreista ja antureista saatavan valtavan datamäärän
pohjalta.

- Kannustettaviksi kehityskuluiksi esitettiin mm. low code-ohjelmistotyökalut, verkkokauppa,
etävaikuttaminen, omadata-periaate, jotka kaikki lisäävät ihmisten hallintaa omaan
digimaailmaansa.

- Kannustettaviksi esitettiin työkaluja vastustamaan ihmisten toiminnan seurantaa ja
kontrollia (paitsi rikosten ehkäisemiseksi), muuta kyberturvallisuuden vaarantumista,
manipulointia, jättiyhtiöiden monopolivaltaa ja sotatekniikan automatisoitumista.

- Metaversumi kehittyy ”omalla painollaan” ja varmasti tulee kiehtomaan ihmisiä. On
tärkeää pitää se avoimena.

- Satelliittidatan perusteella maapallosta voidaan tehdä 3D-virtuaalimalli metaversumia
varten. Satelliittien paikannustiedon tarkentumisella on monia hyviä sovelluksia mm.
liikenteen robotisoitumista ajatellen. Jopa 10 cm tarkkaan paikannukseen päästään myös
telemastojen avulla mmmdxxi. Mahdollisimman suuren avoimuuden periaatteen mukaisesti
kansalaisten olisi hyvä päästä ilmaiseksi kiinni satelliittidataan ja sen pohjalta tehtyyn 3D-
malliin yksityisyyttä ja turvallisuutta vaarantamatta.

- Avoimuuden periaatteen mukaisesti suositeltavaa on julkisin varoin ja hankinnoin edistää
avoimen lähdekoodin ratkaisuja, kuten Linux mmmdxxii ja ihmisten vapaaehtoisella
yhteistyöllä kehitettyjä alustoja kuten Wikipedia. Yhteisiä ja ilmaisia alustoja pitäisi kehittää
moneen yhteistoiminnan tarpeeseen.

- Tekoälyn suhteen toivottiin kehitystä, jossa tekoälyohjelmistot algoritmeineen olisivat
mahdollisimman vapaasti kansalaisten hyödynnettävissä, ja niiden toiminta eri tilanteissa
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selvitettävissä läpinäkyvästi. Tämä koskee myös suuria kielimalleja, joita nykyisin pystyvät
kehittämään lähinnä digijätit, mutta jotka parhaimmillaan olisivat avoimia, monikielisiä ja
monikäyttöisiä.

- Oppiva tekoäly mahdollistaa robottien ohjaamisen ja sille voi löytää rajattomasti muitakin
sovellutuksia. Olisi suotavaa, että avoimen ja standardoidun tekoälyn käyttöä opetettaisiin
viimeistään lukioissa. Tekoälyn pitää aina pysyä ihmisten ymmärrettävissä ja hallinnassa.

- Kannustettava kehityskulku on, että tukiälyn yleistyminen tasaisi osaamiseroja ja
madaltaisi hierarkioita sekä vähentäisi erikoistumistarvetta ja mittakaavaetua. Erilaisten
tukiälysovellutusten pitäisi olla vapaasti saatavilla, sellaisten luomiseen olisi hyvä kehittää
samanlaisia alustoja kuin Wikipedia. Tällä olisi merkittäviä myönteisiä seurauksia ihmisten
avustetulle itsenäiselle toimintakyvylle mm. kehitysmaissa ja paikallisissa pienyrityksissä.

- Kannustettavia ovat luvun lopuksi esitellyn tekoälyjulistuksen periaatteet: läpinäkyvyys,
syrjimättömyys, vastuullisuus, puolueettomuus, luotettavuus, turvallisuus ja yksityisyys.
Ihmisoikeussopimusten mukaisesti tekoälyn pitää suojella ja turvata kaikkien ihmisten
ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia ja toimia ympäristön ja planeetan hyväksi.

Luvussa 4 käsiteltiin elottoman maailman piiriin sijoitettavissa olevaa tekniikkaa. Todettiin, että
ihmiskunnan tieto elottoman maailman ilmiöistä on vielä vajavaista ja sen kasautumista ja
jalostamista on syytä vauhdittaa.

Ongelmana on talous, joka kehittyy nousu- ja laskukausien kautta mmmdxxiii, mutta se on ongelma,
johon on vain sopeuduttava. Suuri ongelma on pääomien puute. Valtaosa maailman valtioista on
ylivelkaantunut. Kuitenkin seuraavien 30 vuoden aikana tapahtuva muutos vaatii pääomia ja
raaka-aineita, joita ei vielä ole käytössä. Muutos parempaan on hidasta, mutta ei mahdotonta.
Suunta ratkaisee.

Todettiin, että tekoälyllä ja yhä tehokkaammilla tietokoneilla materiaalikehitys vauhdittuu ja
nanomittakaava mahdollistaa uusia ominaisuuksia. Saadaan uusia materiaaleja, joilla on
käyttötarkoituksiensa suhteen entistä parempia ominaisuuksia. Uudet prosessit mahdollistavat
monta myönteistä kehityskulkua, joita on syytä edistää:

- kierrätysmateriaaleja voidaan entistä paremmin hyödyntää
- uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä voidaan vähentää lisäämällä uusiutuvien

luonnonvarojen käyttöä
- tuotteet voidaan tehdä entistä kestävämmiksi ja helpommin kierrätettäviksi
- tuotteet voidaan valmistaa entistä pienemmällä energian käytöllä ja niiden käyttö saadaan

entistä energiatehokkaammaksi.
- Laitteiden elinkaari saadaan pidemmäksi. Laitteet saadaan helpommin korjattaviksi ja

käyttöiän jälkeen helposti purettaviksi kierrätystä varten.
- tuotteet voidaan valmistaa tarkoitukseensa paremmin sopiviksi
- veden puhdistusta voidaan edistää
- muovin tilalle on jo kehitetty luonnonmukaisia, biohajoavia korvikkeita ja muovin kierrätys

on entistä paremmin hoidettavissa.
- energian tuotannossa siirrytään yhä enemmän pois fossiilisista polttoaineista uusiutuviin

energiamuotoihin, perustuivatpa ne tuulen, auringon säteilyn, tuulen, veden liikkeen,
biomassan tai geotermisen energian hyödyntämiseen. Kaikkia näitä energiamuotoja
voidaan kehittää yhä tehokkaammiksi ja niitä kaikkia tarvitaan. Ennen laajamittaista
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soveltamista on hyvä päästä lähelle optimaalista tasoa. Jos sitoudutaan liian aikaisin
johonkin teknologiaan, sitä voi olla vaikea perua tai muuttaa myöhemmin.

- hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen tähtäävä tekniikka on edistymässä hyvää
vauhtia.

- Energian varastointiin kehitetään erilaisia ratkaisuja, sähköakkuja, lämpövarastoja,
painovoimaan perustuvia, vedyksi tai muuksi polttoaineeksi muuttaminen. Sähköakut
paranevat ja niissä pitää saada vähenemään harvinaisten maametallien tarve.

- Metallien kierrätyksen on parannuttava paljon, jotta kaivannaisten määrä saadaan
minimoiduksi. Malmioiden kaikki metallivarat on käytettävä hyödyksi, eikä rikastettava
vain yhtä päämetallia. On kehitettävä menetelmiä saada yhä köyhemmistä malmioista ja
muista lähteistä vihreään siirtymään tarvittavia metalleja. Tähän tarvitaan lisää energiaa,
joten sitä on vähennettävä muualta.

- Hyvin todennäköisesti siirrytään vetytalouteen, jolla voidaan saada sähkö- ja lämpöakkujen
ohella uusiutuvan energian vaihtelut tasoitetuiksi.

- Fissiotekniikkaa käyttävät pienydinvoimalat saadaan turvallisiksi ja edullisesti käytettäviksi.
- Fuusiovoimaloiden kehitystä on syytä nopeuttaa
- Metsätähteiden käyttöä energiana on jatkettava, mutta harkittava uudelleen sen

periaatteen mukaan, että ennen polttoa raaka-aineet käytetään korkeamman
jalostusasteen tuotteiksi.

- Yhteiskunnan ja teollisuuden energian kulutusta täytyy vähentää. Hukkalämmön
hyödyntäminen on osa ratkaisua.

- Tekoälyn käyttö, automatisaatio ja optimisaatio tuotantoprosesseissa edistyvät, ja IoT-
ratkaisuja otetaan yhä enemmän käyttöön.

- Autonomiset liikennevälineet ja dronet vähentävät liikenneonnettomuuksia ja tekevät
kuljetukset nykyistä edullisemmiksi. Ne mahdollistavat haja-asutuksen, kun kuljetukset
tulevat entistä edullisemmiksi.

- Robotisaatio mahdollistaa tavaroiden kustannustehokkaan lajittelun ja autonomisen
jakelun kotitalouksiin. Tavaroiden yksilöllinen pakkaus, kuormaus, purku ja lajittelu
robotisoituvat nopeasti. Tavaroiden yksilöllinen identiteetti mahdollistaa myös
joukkoistetun tavaraliikenteen. Robottiliikenteen häirintä pitäisi kriminalisoida.

- Biomateriaalien, kierrätysmateriaalien käyttö betonin valmistuksessa ja hiilidioksidin
sitominen betoniin vähentävät ilmastopäästöjä.

- Kiertotaloutta edistää eniten siirtyminen vaihtoehtoisiin proteiineihin, mutta myös
tekstiilien kierrätys ja puukuituihin pohjaavat tekstiilit ovat merkittäviä kehityssuuntia.

Hajautuksessa logistiikkakustannukset säästyvät, viiveet vähenevät ja yksilöllinen tavaroiden tai
palvelujen tuotanto tuodaan lähelle. Aiemmin standardituotteet korvasivat yksilölliset
käsityötuotteet, nyt ihmiset haluavat yksilöllistä ja kestävää. Tuotannon hajautusta edistää, kun

- 3D-tulostus kehittyy ja saadaan avoimet 3D-tulostusmallit (paitsi aseisiin, joita voidaan
käyttää rikollisiin tai terroristisiin tarkoituksiin).

- Monitaitoisia robotteja saadaan edullisemmiksi ja sopiviksi pientuotannon tarpeisiin.
- Valmistettujen tavaroiden yksilöllinen identiteetti mahdollistaa kaiken historiatiedon,

valmistustavan, materiaalien, ominaisuuksien, omistajatietojen, huoltohistorian ja tulevien
tarpeiden kirjaamisen pilvipalveluihin.

- Energian tuotantoa hajauttaa aurinkoenergian pakostakin hajautettu hyödyntäminen,
pienvesivoima ja pientuulivoima. Suomessa on erityisen tarpeen biokaasun
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maatilatasoinen ja mahdollisesti osuuskuntamuotoinen tuottaminen maakaasun
korvaamiseksi.

- Lämpöpumput vähentävät muun energian tarvetta.
- Energian varastointitekniikat sähköakuissa ja lämpöakuissa kehittyvät ja ne saadaan

hajautetuiksi.
- Autonomiset liikennevälineet, dronet, henkilölennättimet ja etätyön helpottuminen

mahdollistavat entistä paremmin asumisen haja-asutusalueilla.
- Rakentaminen paikallisia ja kierrätys- ja kierrätettäviä raaka-aineita, kuten geopolymeerejä

käyttäen ja 3D-tulostusta hyödyntäen mahdollistaa tuotannon hajauttamisen.
- Open source, avoimeen lähdetietoon perustuva valmistus mmmdxxiv ja robotiikka mmmdxxv ovat

laajennettavissa tuotannon hajautusta silmällä pitäen.

Luvussa 5 käsiteltiin eläviin organismeihin kohdistuvaa tai niitä hyödyntävää tekniikkaa. Todettiin,
että ihmiskunnan tieto on hyvin rajoittunutta DNA:sta, varsinkin eri geenien yhteisvaikutuksesta.
Siitä huolimatta DNA:n lukemisessa ja täsmällisessä muuttamisessa on edetty jo pitkälle. Yhden
geenin sisältämiä virheitä voidaan jo korjata geeniterapialla. Monen geenivirheen aiheuttamista
ominaisuuksista ja sairauksista tiedetään vielä vähän. Aiemmin geenimuuntelua on tehty
jalostamalla erehdysten ja hakuammunnan kautta. Nyt täsmällisesti tehdyt geenisiirrot ovat
mahdollisia esimerkiksi viljelykasvien ominaisuuksien parantamiseksi. Niiden kuivuuden,
kosteuden kestokykyä tai tuholaisten torjuntakykyä voidaan kasvattaa suunnitellusti.

- Geenimuuntelulta pitää edellyttää, että sen kaikki vaikutukset tunnetaan.
- Mikrobien käyttöä tehtaina on syytä kehittää jotta energian ja raaka-aineiden tarvetta

voidaan vähentää. DNA:ta muokkaamalla pieneliöt saadaan tuottamaan haluttuja
materiaaleja, kemikaaleja, polttoaineita, polymeerejä, proteiineja tai ruokaa.

Terveysteknologia edistyy, mutta kohtaa myös vaikeita haasteita, jotka liittyvät siihen, ettei
monen geenin yhteistoiminnan vaikutuksia tunneta.

- Terveysteknologian läpimurrot, lääke- ja biotieteet ja diagnostiikka mahdollistavat
terveyden ennakoinnin ja tautien tehokkaan täsmähoidon.

- Geeniterapialle ei ole esteitä niin kauan, kun se ei vaikuta ihmisen tai ihmiseen yhteydessä
olevien eliöiden perimään.

- Ihmisen perimän muuttamista tilanteessa, jossa on vakava periytyvä sairaus, on jo kokeiltu.
On hyvä pitää se jäissä siihen asti, että asiasta on ehditty keskustella ja saada lisää tietoa.

- On odotettavissa, että myös ihmisten ikääntymistä voidaan hidastaa, kun se on jo
mahdollista pienten eläinten kohdalla. Sitä koskien pitäisi päästä kansainväliseen
sopimukseen, mutta on odotettavissa, että monet, joilla on siihen varaa, tulevat joka
tapauksessa turvautumaan erilaisiin elämää pidentäviin toimiin, kuten omien kantasolujen
käyttöön varaosien kasvattamiseksi.

- Ikääntymistutkimuksissa pitäisikin keskittyä saamaan lisää terveitä vuosia.
- Vaikuttaa suositeltavalta, että terveyttä seurataan erilaisin kannettavin tai ihmiseen

kiinnitetyin laittein, jotta sairauksiin pystytään puuttumaan jo niiden alkuvaiheissa ja
ehkäisemään kasvavia terveydenhoidon kuluja.

- Uusia lääkkeitä kehitetään nopeaan tahtiin. Patenttijärjestelmä toisaalta vauhdittaa
teknistä kehitystä, mutta toisaalta se antaa suhteettoman taloudellisen edun ja
monopoliaseman yksittäisille toimijoille ihmiskunnan hyvinvoinnin kustannuksella. Yksi
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ratkaisumahdollisuus olisi lyhentää patenttien kestoaikaa esimerkiksi 10-20 vuoteen, jona
aikana tuotekehittelyn kustannukset ja kohtuullinen voitto on ehditty saavuttaa.

- Sen, mikä on luonteeltaan monopolisoituvaa ja perustarpeita tyydyttävää, kuten ilma tai
vesi, pitäisikö sen pääsääntöisesti olla yhteisessä omistuksessa? Vertautuuko tähän
alustatalous, yhteiset digipalvelujen alustat? Monopolien rikkominen vertautuu insuliinin
valmistuksen yksinoikeuden poistamiseen monopoleilta mmmdxxvi. Tekoälyn ja robottien
avulla tehtyjen keksintöjen määrä on kasvussa. Voiko niille edes myöntää patenttia?

- Ei ole takeita siitä, että elektroniikkaa voidaan kytkeä aivoihin sillä tavalla, että siitä tulisi
osa aivojen tietojenkäsittelyä. Siihen lienee vielä pitkä matka ja sen mahdollistuessa on
vielä tarkkaan harkittava miksi se ylipäätään olisi tarpeen.

Ruoan tuotanto robotisoituu ja sisäviljely sekä solumaatalous valtaavat alaa. Maatalous on
tehostunut jo paljon entistä parempien laitteiden ja robotisoitumisen kautta. Viljelyyn käytettävää
maapinta-alaa, kastelua, lannoitteita, antibiootteja ja tuholaisten torjunta-aineita on
vähennettävä. Maailman väestön kasvu kymmeneen miljardiin ihmiseen pakottaa ottamaan kaikki
ravinnon tuotantomahdollisuudet käyttöön.

- On syytä lisätä sisäviljelyä kaupungeissa.
- Pitää lisätä solumaataloutta kasvi- ja eläinperäisten solujen kasvattamiseksi ja tarpeen

mukaan 3D-tulostamiseksi, jotta ne olisivat miellyttäviä valmistettavia ja syötäviä.
- Varsinkin proteiinien tuottamista mikrobeilla ja soleiinin tuottamista pitää lisätä.

7.3. Ihmiskunnan henkinen kukoistaminen

Luvussa 6 käsiteltiin tekniikan kehityksen vaikutuksia ihmisiin. Todettiin todennäköiseksi ja jo
havaittavaksikin, että tieteen ja tekniikan kehittyminen vaikuttaa ihmisten maailmankatsomuksiin
syvästi Jumalasta irrottavalla tavalla. Rikastuessaan ja kyetessään hallitsemaan yhä useampia
asioita ja prosesseja ihmiset helposti alkavat ylpeästi pitää itseään pikkujumalina, jotka eivät
tarvitse enää mihinkään ”hypoteesia” Jumalasta.

Kuka voisi periaatteessa vastustaa sitä, että kehitetään parempia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä tai
että akkutekniikka paranee ja fossiilisista energialähteistä voidaan päästä eroon? Itse tekniikan
kehittyminen ei ole ongelma, mutta monet kritisoivat sitä maailmankatsomuksellista ja
taloudellisteknistä järjestelmää, jonka osana ja jota palvellen tekniikka kehittyy.

Kritiikin kohteena on se, että todella tärkeät ja merkitykselliset asiat ovat ihmissuhteissa ja
käytännön arkisissa rakkauden töissä. Teknistaloudellinen ajattelutapa voi ihmismielen
rajoittuneisuuden takia ottaa hallitsevan aseman ja pitää tärkeimpiä asioitakin teknisluonteisina,
joihin muka olisi teknisiä tai taloudellisia ratkaisuja. Kyse on tekniikan välinearvon korostumisesta
epäluonnollisen tärkeäksi.

Tekniikka voi eristää ihmisiä toisistaan, poistaa luonnollisia mahdollisuuksia elää ja tehdä työtä
yhdessä, niin että perheenjäsenet eivät vietä aikaa, harrasta ja tee työtä yhdessä. Sanallinen
informaatio tekniikan välityksellä ilman kosketusta ei tavoita sitä tärkeintä, ihmisten välistä
kosketusta.
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Voidaan vetää jossain määrin oikeutettu johtopäätös, että monet tekniset ratkaisut eivät sovi
ihmisyyteemme. Tekniseen ajatteluun liittyy usein ajattelu, että tämä todellinen Jumalan luoma
maailmamme on jotenkin vääränlainen ja se pitää ylittää tiedolla ja tekniikalla. Aivan kuin
gnostisismissa tällaisessakin ajattelussa aineellinen on paha ja siksi pitää ylittää ruumiillisuus,
voittaa kuolema.

Samanlaista luonnollisuuden ylittävää ajattelumallia edustaa ajattelu, että ihminen voi olla mitä
hän päättää olla seksuaalisesti tai vaikkapa abortti, jota ei mielletä ihmisalun surmaamiseksi.
Rakkaudeton seksi kuuluu tähän ajattelutapaan sikäli, että se esineellistää toisen. Tällaisessa
ajattelussa ei ole kiinnekohtaa. Sen varjolla julistetaan omat tunteet ja mielipiteet totuudeksi.
Myös virtuaalimaailman digitaalisuudessa siirrytään ei-ruumiilliseen. Pitääkö elää luonnon
määräämissä rajoissa vai rajattomassa edistyksellisyydessä? Kun etsitään vapautumista luonnosta
ja luonnollisuudesta, gnostisismi on automatisoitu ajattelutapaan.

Jo Karl Marx kritisoi kapitalistista talousjärjestelmää siitä, että se tekee kaiken, jopa ihmisen,
vaihdon välineeksi, tavaraksi, hyödynnettäväksi, vieraannuttaa ihmisen toisista, ihmissuhteista ja
on siten rakkautta vastaan.

Sixten Korkmanin mukaan kapitalismin kulttuurinen ihmiskuva ja jatkuva suorittaminen sekä
liiallinen kilpailu lapsilla ja nuorilla johtaa mielenterveysongelmiin mmmdxxvii . Itsekkyyden ja
ahneuden eetos on liiaksi vallalla. Taloustieteilijän kritiikki uusliberalismia ja kapitalismin ongelmia
kohtaan on osuvaa: Talouden epävakaus, liialliset tulo- ja varallisuuserot, kansainvälisten
suuryritysten valta, verotuksen porsaanreiät ja globaalit veroparatiisit, sekä kielteiset ympäristö- ja
muut ulkoisvaikutukset. Itsekkyyden ja ahneuden eetos on liiaksi vallalla: ”Voiton maksimointiin
tai kustannusten minimointiin tähtäävät tehostamispyrkimykset vievät herkästi hakoteille sen
takia, että pelkistetyt tavoitteet vääristävät toimintaa antamalla liian vähän painoa tärkeille, mutta
vaikeasti kvantifioitaville tavoitteille”.

Tällaisessa taloudellisteknisessä järjestelmässä häviävät maatalous- ja pientuotantoyhteiskuntaan
liittyvät perheen yhteistyön paikalliset juuret. On todettava kapitalismin puolustukseksi, että
sosialistisen järjestelmän todellisuus vasta olikin ihmisten ajattelumaailmalle tuhoisa.
Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu kapitalismin vahvaan sääntelyyn. Sen on yhä
kehityttävä.

Luonnollisuuteen liittyy toinenkin näkökulma: Jumalan luomakunta heijastaa Häntä.
Kouriintuntuva luonnollinen todellisuus heijastaa Hänen rakkauttaan.

Ihmisen luomistyöt ovat vain vajavaisia heijastuksia heijastuksesta. Ne ovat erehtyväisten ihmisten
keinotekoisia luomuksia, jotka kantavat ihmisen erehtyväisyyden ja erilaisten motivaatioiden ja
maailmankatsomusten leimaa. Sen sijaan, että ne veisivät Jumalan kunnioittamiseen, ne
saattavatkin viedä ihmiskunnan älyn ja itseriittoisuuden korottamiseen.

Virtuaalitodellisuudessa persoonat eivät kohtaa todellisesti. Tähän virtuaalitodellisuuteen
uppoudumme yhä enemmän tietokoneiden, television yms. kautta. Niiden välittämä ihmiskuva on
useimmiten perusteiltaan tyhjä ja materialistinen, ja toimii lähinnä tietoisuuden puuduttajina ja
aikavarkaina. Tämä on perustava ongelma: virtuaalitodellisuus ei luo rakkautta. Rakkautta,
Jumalan tuntemista voi syntyä vain todellisessa todellisuudessa persoonien kohtaamisen kautta.
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Tämä perusasetelma muokkaa tietoisuuttamme huomaamatta, koska virtuaalimaailma on niin
houkutteleva lyhytaikaisten palkituksi tulemisen kokemusten takia. Tästä seuraa, että ihmisten
elämässä varsinkin lapsuudessa ja nuoruudessa on korostettava toimimista todellisuudessa,
luonnossa, toisten ihmisten kanssakäymisessä.

Jo kauan sitten on herätty (Chaplinin Nykyaika, Jacques Ellul) siihen, että teknologinen koneisto on
kehittynyt niin valtavaksi, että tavallisen tallaajan osa on olla vain osa koneistoa, jonka
kokonaisuutta, toiminnan logiikkaa, vaikutuksia ja tarkoitusta hän ei ymmärrä. Tällöin ihmisen
asema muuttuu tekniikan hallitsijasta sen alamaiseksi. Meitä ympäröivät esineet ja varsinkin
sähköiset tavarat, joiden toimintaperiaatteita emme ymmärrä, vaan käytämme niitä ikään kuin
sokkoina. Emme täysin hallitse sitä, mitä teemme. Olemme ikään kuin sen armoilla, että
käyttämämme laitteet toimivat ”oikein”, vaikka emme tiedä miten. Se on omiaan vähentämään
hallinnan tunnetta. Tuntuu siltä, että tekniikasta tulee ikään kuin semitietoinen, meidän
ulkopuolellamme oleva, mutta elämäämme hallitseva voima. Tähän voidaan vastata vain
osallisuudella tekniikan kehittämiseen ja lisäämällä tiedolla hallinnan avulla hallinnan tunnetta.

Luvun väitteenä oli, että itsestään liikaa luuleva hybris johtaa ihmisiä harhaan, jolloin eettinen
suunta menettää kiintopisteensä. Maailmankatsomuksia ei muuteta pakolla ainakaan paremmiksi,
mutta huonommiksi niitä voidaan muokata estämällä asiallinen keskustelu sensuurilla,
manipuloinnilla, ihmisryhmien sortamisella ja tiedonvälityksen vapauden rajoittamisella muin
keinoin.

Kritiikissä tämän maailman epätäydellisyyttä kohtaan on toki totuuden siemen. Myös kristinuskon
eskatologian mukaan kuolema, sairaudet ja kärsimykset on tarkoitus voittaa. Perustaltaan
ongelma siis ei ole siinä, että tekniikkaa näihin tarkoituksiin kehitetään, vaan siinä, että ihmiset
kuvittelevat olevansa itse pikkujumalia, jotka sen tekevät ilman Jumalaa, teknisenä ratkaisuna. Sen
sijaan ratkaisu on löydettävissä silloin, kun tekniikkakin palvelee rakkaudellisia ihmissuhteita,
ihmisryhmien ja kansojen välisiä suhteita. Kyse on siis suuntautumisesta.

- Perustava tehtävä maailmassa onkin tiedonvälityksen ja uskonnonvapaudesta
huolehtiminen

- Edellinen liittyy pyrkimykseen demokratisoida autoritaarisia hallintoja. Sen täytyy tapahtua
kulttuurisesti, eli kansan mielipiteiden muutoksen kautta. Kyseessä on taistelu
kansakuntien sielusta, mutta kristittyjen osalta sen on aina tapahduttava rauhanomaisin
keinoin totuudessa ja rakkaudessa.

- On tunnustettava mitä hyvää on valistuksen humanismin ja tiedeuskoisen materialismin
pyrkimyksissä, mutta samalla kiinnitettävä huomiota sen rajoittuneisuuteen.

- On edistettävä syvähenkisiä pyrkimyksiä, kuten ihmisen sisintä avaavaa taidetta ja tieteen
ja tekniikan ymmärtämistä välineinä.

- On edistettävä ihmisten luontosuhdetta, koska luonto on Jumalan toinen kirja.
- Ajankäytöllisesti on varattava riittävästi aikaa paitsi luontosuhteelle, myös ja ennen kaikkea

ihmissuhteille tässä reaalitodellisuudessa. Se merkitsee tasapainoa sen kanssa, kuinka
paljon aikaa vietetään virtuaalitodellisuudessa ja ihmisten rakentamassa keinotekoisessa
ympäristössä.

- Lähimmäisiä on autettava riippuvuuksista eroon kasvamaan täyteen ihmisyyteensä.
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- Työn ja talouden muutoksessa on kehitettävä oikeudenmukaisia työn ja tulonjaon
mekanismeja.

- Tekniikan edistämisen ja hyödyntämisen demokratisointi edellyttää avoimia
tietokoneohjelmistoja, avointa tekoälyä, avoimia tietokantoja, joiden kehittämiseen voi
osallistua.

- Ilman tiukkoja rajoituksia 3D-tulostuksen, biologisten, kemiallisten ja bioaseiden ja
tekoälyn väärän käytön mahdollisuudet tulevat ajan mittaan terroristien arsenaaliin. Tähän
tarvitaan lisääntyvää kansainvälistä sopimusten verkkoa, yhteistyötä ja valvontaa.

- Ihmisten valvontaa ja kontrollia on kuitenkin säädeltävä siten, että se kohdistuu vain
rikolliseen toimintaan. Valtiollinen tai yksityinen manipulointi on rajoitettava minimiinsä.
Ihmisten yksityisyyttä on varjeltava.

Kristillisdemokratian piirissä on kehitetty relationismia, suhdeajattelua. Siinä pyritään
tasapainoisiin suhteisiin niin toisiin ihmisiin kuin ympäristöön, sosiaalisiin, taloudellisiin,
kulttuurisiin suhteisiin, joiden pohjana on oikea suhde Jumalaan. Miten kehitetään ihmisten välisiä
suhteita harmonisesti? Se ei ole tekninen kysymys. Kaikki ei ole muutettavissa tekniikaksi, vaikka
joku voi kehittää tekoälysovellutuksia näihinkin ongelmiin. Ihmisten välisissä suhteissa,
kohtaamisissa,  on lopultakin kyse persoonien välisistä suhteista. Siinä määrin kuin tekniikka voi
auttaa, ei siitä haittaakaan ole. Laajoissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä on niin paljon muuttujia,
että tietokoneiden laskentateho on varmasti avuksi.

7.4. Tekniikan kehitystyö

On siis hyvä kehittää tiedettä ja sen hyviä teknisiä sovellutuksia. Tarvitsemme kaiken tekniikan,
jolla voimme ratkaista ihmiskunnan kohtaamia ongelmia. Ihmiskunnan tehtävä on Jumalan
edustajana viljellä ja varjella koko luomakuntaa, osallistua Jumalan luomistyöhön silloinkin, kun
kuolemaa ei enää ole. Kristittyjen odottaman Jeesuksen toisen tulemuksen jälkeen myös Jumalan
hallitsemassa valtakunnassa tulemme tarvitsemaan teknisiä ratkaisuja, joilla ihmiskunta voi
levittäytyä ympäri Linnunrataa ja universumia.

Teknologinen kehitys voidaan asettaa monien nykyisten ongelmien syypuolelle sen takia, että se
on edennyt tyhmästi. Kokonaisuutta ja kaikkia vaikutuksia ei ole tiedetty, hahmotettu, osattu
ottaa huomioon tai ne on tietoisesti jätetty toisten murheiksi. Ilman vääränlaista tekniikan
soveltamista emme olisi niissä maapallon laajuisissa ongelmissa, joita nykyaikana kohtaamme ja
joiden takia lapsemme ovat stressaantuneita.

Toisaalta juuri sen takia nyt, kun tiedetään mitkä ongelmat ovat, on parasta tekniikkaa kehitettävä
ratkaisuksi. Ilman tuota vähittäistä väärienkin ratkaisujen leimaamaa prosessia ja sen tuomaa
tietotaitoa meillä ei olisi esimerkiksi rokotteita koronavirusta vastaan. Ilman melkoista
dataprosessointia ja nykyisiä teknisiä kyvykkyyksiä meillä ei olisi mahdollisuuksia ratkaista väärien
teknisten ratkaisujen tuomia ongelmia. Ongelmia tuottanut tekniikka on korvattava paremmalla.

Tekniikka on kehittynyt tuhansien, miljoonien, miljardien yksittäisten ponnistelujen vähitellen ja
yhä nopeammin kumuloituvana prosessina, jotka kukaan ei ole hallinnut. Kukaan yksittäinen
ihminen ei olisi kyennyt yksin ilman kasautunutta ennakkotietämystä suunnittelemaan tai
valmistamaan mitään vähänkään monimutkaista esinettä alusta loppuun.
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Tekniikan kehittäminen on monimuuttujaoptimointitehtävä. Kun eri tekniikoita arvioidaan
keskenään voisi periaatteessa käyttää esimerkiksi seuraavan kaltaista taulukkoa:

Tekninen tehokkuus f1(y1,t) x p1

Vuorovaikutus tekniikkaan f1(y2,t) x p2

Vaikutus ympäristöön f3(y3,t) x p3

Vaikutus työntekijään ja ihmissuhteisiin f4(y4,t) x p4

Vaikutus käyttäjiin ja ihmissuhteisiin f5(y5,t) x p5

Taloudellinen vaikutus f6(y6,t) x p6

Yms. Vaikutukset … fi(yi,t) x pi

Yhteispisteet ∑ fx(yx,t) x px

Taulukko on vain suuntaa näyttävä ja sen tarkoituksena on osoittaa, että kehitettävän tekniikan
vaikutusarviot ovat monimutkaisia. Jokainen määreistä on funktio ajasta t, koska vaikutukset
muuttuvat ajan mittaan ja joistain mittareista, joita edustaa koostemittarina yx. Painokerroin px

riippuu arvoista, mitä arvottaa eniten mitä vähiten.

Jokainen määreistä voidaan jakaa osiin. Esimerkiksi tekninen tehokkuus voidaan jakaa
luotettavuuteen, korjattavuuteen, nopeuteen ja kuinka suuri on muu uusi etu verrattuna
kilpaileviin teknologioihin ja tehokkuuteen valmistuksessa ja käytössä sekä kierrätyksessä jne.
Tekninen vuorovaikutus voidaan jakaa arvioihin siitä, mitä yhteen toimivuus muun tekniikan
kanssa edellyttää. Ympäristövaikutukset voivat pitää sisällään laitteen valmistuksen ja käytön
energia- ja materiaalituotannon vaikutukset, kierrätettävyyden. Vaikutukset työntekijöihin voivat
koskea  esimerkiksi sitä, mitä valmiuksia tekniikka vaatii, helpottaako vai korvaako työtä,
väheneekö psyykkinen ja fyysinen kuormitus. Vaikutuksia käyttäjiin ovat esimerkiksi eristääkö vai
lisääkö ja syventääkö ihmissuhteita, helpottaako arjen toimia jne. Taloudellinen vaikutus ulottuu
yrityksen talouteen, mutta myös kuluttajien kukkaroon.

Yleensä tekniikkaa ei kehitetä niin, että tehtäisiin etukäteen kokonaisvaltainen vaikutusarvio, vaan
ensiksi hahmotetaan kilpailijoiden tekniikat ja niiden mahdolliset kehittämisnäkymät ja lähdetään
kokeilemaan ja tutkimaan olisiko jostain osasta kirjallisuuden perusteella teknisesti mahdollisia
ratkaisuja löydettävissä ja siten kehittää käypä ratkaisu johonkin nykytekniikan ongelmaan.
Esimerkiksi voitaisiinko jotain prosessia automatisoida paremmin, saataisiinko sen päästöt tai
energian ja raaka-aineen kulutus pienenemään, voitaisiinko käyttää toisia materiaaleja? Toisin
sanoen: mikä toisi kilpailuetua ja millaisia resursseja on käytettävissä sellaisen ratkaisun
kehittämiseen?

Yrityksen tasolla saatetaan olettaa, että tällaisessa prosessissa joka tapauksessa mennään
asiakkaille hyväksyttävämpään suuntaan, kun pyritään yhdistämään yleisen mielipiteen,
asenneilmaston, toiveet energian ja materiaalien säästöstä yrityksen tekniikan kannattavaan
kehittämiseen.

Tavallisesti suurilla yrityksillä on paremmat resurssit. Pienyritysten toivo on pitkälti
korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa yksittäisten tutkijoiden tai tutkimusryhmien tekemissä
keksinnöissä.
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On kuitenkin aloja, joissa tekniikan kehittäminen entistä ympäristöystävällisemmäksi maksaa
ylimääräistä verrattuna kilpailijoihin. Siksi kilpailun taloudellinen pakko tai paremman voiton
houkutus ajaa menemään sieltä missä aita on matalin ja arvostamaan yrityksen menestystä ja
työllisyyttä painokertoimena enemmän kuin esimerkiksi ympäristön suojelua. Ympäristön
saastumisen kustannus jää toisten maksettavaksi. Nykyään, kun eri vaikutusten seuraukset ovat
tulleet entistä selvemmiksi asiakkaille, lisääntyy paine sekä lainsäädännössä että kysynnässä
muuttaa tuotantoprosesseja.

Ihmiskunnan enemmistöä ajatellen: mainitusta huolimatta kehitysmaiden köyhyydessä ei ole
varaa ajatella laajemmin, kun kaikista ylimääräisistä kustannuksista yritetään säästää. Heikkoon
ihmisluontoon sopii vähätellä oman pienen vaikutuksen kasautuvaa merkitystä.

Lisäksi on huomioitava hitausmomentti. Prosessien muutokset ovat hitaita, koska edellinen
tekniikka kannattaa taloudellisesti käyttää mahdollisimman pitkälle, jotta aiemmat investoinnit
ehtisivät tuottaa riittävästi myös uusia investointeja varten. Monen suuren teollisuusyrityksen
laitteistot kestävät 30-50 vuotta ja niiden uusintamisnopeus vaihtelee. Tuottajien, käyttäjien ja
kuluttajien oppimis- ja omaksumisprosessejakin pitää samalla nopeuttaa.

7.4.1.Tekniikan hajautus ja kehitysmaiden nostaminen ahdingosta

Kehitysmaissa, erityisesti Afrikassa, tulee olemaan suurin väestön kasvu ja suurimmat ongelmat
juomaveden, ravinnon ja muiden luonnonvarojen riittävyydestä sekä esimerkiksi
ilmastonmuutoksen ja luontokadon seurauksista. Kehitysmaissa voidaan toisaalta hypätä luontoa
tuhoavan tekniikan kehitysaiheen yli suoraan luonnon ja ihmisten kannalta parhaaseen
tekniikkaan. Kehitysyhteistyössä on keskityttävä tällaisen tekniikan siirtoon.

Tässä luvussa tukeudutaan entistä enemmän tulevaisuusvaliokunnan mietintöön TUVJ_1/2018
Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 - Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali
teknologia. Suoriakaan lainauksia ei erikseen merkitä ja muistakin esitetyistä ajatuksista
kiitollisuus kohdistuu tuon mietinnön tekijöihin Risto Linturiin ja Osmo Kuuseen.

Kehitysmaissa ei ole pääomia esimerkiksi robottipalveluille ja työtöntä työvoimaa on paljon.
Robotisaation sijasta tarvitaan työtä ja varsinkin ruumiillista työtä. Tarvitaan edullista,
korkeatasoista, ympäristöystävällistä soveltuvaa tekniikkaa, jota Schumacher peräsi jo kirjassaan
”Pieni on kaunista”. Afrikassa on mahdollista päästä yli teollistumisen hankalimpien ongelmien ja
siirtyä suoraan järkevään tekniikkaan. 3d-tulostetut talot voivat olla liian kalliita tai muuten
soveltumattomia jonkin köyhän taloksi. Siksi tarvitaan paikallisiin resursseihin tukeutuvia
soveltuvampia ratkaisuja, kuten bambutalo mmmdxxviii.

Aiempi tekninen vallankumous tapahtui suuren massatuotannon turvin. Suuruuden ekonomia toi
etuja raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankintaan, kuljetukseen, prosessin
energiatehokkuuteen, työvoiman tarpeen vähenemiseen, jne.  Suuryrityksiä ja massatuotantoa
edistivät ylisuuret voitot väliaikaisen, teknisen tai alueellisen monopoliaseman turvin.

Subsidiariteettiperiaatteen kanssa olisi sopusoinnussa uiminen vastavirtaan, eli pyrkimys
optimoida paras tekniikka mahdollisimman pieniin tuotantoyksiköihin. Kuten aiemmin on todettu,
nykyään on teknisesti mahdollista hajauttaa tuotantoa entistä enemmän. Tämä auttaa
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merkittävästi kehitysmaita, kun niiden ei tarvitse lähteä liikkeelle suurtuotannon haasteista, vaan
kilpailukykyisiä tuotantoyksiköitä voidaan saada maaseudulle.

Digimaailmassa yhä useammat ammatit voidaan hoitaa kunta-, maakunta- tai valtiorajojen takaa
kauko-ohjauksella. Palkkatyön ja yrittäjyyden sekä omavaraistalouden rajat tulevat muuttumaan.
Tekoälyn, jakamistalouden ja robotisaation avulla tuottavuuden kannalta tärkeät työvälineet ja
tarvittava osaaminen tulevat helposti saataville. Tuottavuuserot ja erikoistuminen voivat tämän
seurauksena vähentyä. Alustatalous helpottaa myös satunnaisia työsuhteita, joukkoistusta
ja talkootyön tulosten jakamista.

Jakamistalous ja alustatalous tarkoittavat osin samaa asiaa, kunhan alustat ovat yhteisessä
omistuksessa. Yksittäiset ihmiset ilmoittavat toimintaa organisoivalle tietojärjestelmälle tarpeensa
tai työskentelyhalukkuutensa ja vapaat resurssinsa. Tietojärjestelmä huolehtii seurannasta ja
laskutuksesta sekä prosessin määrämuotoisuudesta.

Tärkeä joukkoistuksen muoto liittyy aineettomiin resursseihin. Wikipedia ja Linux ovat osoitus
yhteistyön voimasta. Uudet  palvelut voivat jakaa käyttäjien toimittamaa tietoa ja heidän
kehittämiään kuvia, malleja ja neuvoja. Etiäisrobottien ja laajennetun todellisuuden sekä
virtuaalitodellisuuden keinoin voidaan uskoa alustatyön entisestään monipuolistuvan ja
vahvistuvan suhteessa perinteiseen palkkatyöhön.

Digitalisaatio tuo silmiemme eteen visuaaliset neuvot yhä useampiin töihin ja työkalut, joilla
suorittaa työvaiheet automaattisesti oikein. Puolivalmisteet lisääntyvät ja välineiden jakaminen
helpottuu. Tämä synnyttää pienuuden ekonomian, jonka seurauksena siilouttava erikoistuminen
vähenee sekä yksilöiden välillä että alueellisesti. Yhä pienemmät organisaatiot voivat tehdä yhä
useampia asioita. Pienuuden ekonomia muuttaa työtehtäviä nykyistä kokonaisvaltaisemmiksi ja
siirtää niitä ansiotyön puolelta omavaraistalouden piiriin.

Kuluttajat voivat tulevaisuudessa omien ja yhteiskäyttöisten älykkäiden koneiden avulla
valmistaa itselleen tavaroita, vaatteita ja jopa lääkkeitä, rakennuksia tai ajoneuvoja. Tämä
merkitsisi paluuta perhekeskeisen luontaistalouden suuntaan. Myös energia ja ruoka voidaan
kasvavassa määrin tuottaa itse.  Osaaminen lääketieteeseen, suunnittelutehtäviin tai
kunnossapitoon voidaan joukkoistaa tekoälyn ja alustojen avulla talkootyöksi.

Veropohja voi merkittävästi vähentyä jakamistalouden, omatoimisuuden ja joukkoistuksen
siirtäessä työtä rahatalouden ulkopuolelle. Mikroyrittäjyyttä ja alustatyötä pitäisi helpottaa.
Jaettujen resurssien tulo- ja kululaskentaan tulisi kehittää yksinkertaisia sääntöjä.
Osuuskuntatyyppisen toiminnan esteitä ja alisteisuutta markkinataloudelle tulisi purkaa ja
alustaosuuskuntien kehitystä tukea.

Kehitysmaiden tieteellinen eristyneisyys pitää katkaista mmmdxxix, mmmdxxx, ja siinä korkeakoulujen
yhteistyö on keskeistä. Afrikka pitää nostaa tutkimustoiminnan kärkeen mmmdxxxi. Koulutukseen
pitää panostaa.

Kehitysmaihin soveltuvan tekniikan osalta ollaan paljon kehittyneempien mahdollisuuksien edessä
kuin mitä Michael Schumacherin kirjassa ”Pieni on kaunista” esitettiin puoli vuosisataa sitten.
Keniassa 100000 kotia voi saada aurinkopaneelin 8 miljoonalla dollarilla mmmdxxxii. On jo keinot
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saada valoa ja vettä köyhimmille meren äärellä mmmdxxxiii. Lupaavaa on, että energiaintensiivinen
valmistus voi siirtyä teollisuusmaista halvan aurinkoenergian maihin.

7.5. Kuluttajan merkitys

Ihmisten valinnoilla on paikallisesti pieni merkitys, mutta globaalissa mittakaavassa kasautuvana
suuri. Hyvän ja pahan raja hämärtyy, jos valintojemme vaikutus on hämärä. On vaikea hahmottaa
varsinkin valintojemme kauaskantoisia seurauksia. Käytämmekö arvioinnissa seuraus-,
velvollisuus- vai hyve-etiikkaa? Käytännössä ihmisten moraalinen intuitio määrännee ja eettiset
teoriat vain tarkentavat ja selkeyttävät sitä mmmdxxxiv.

Hyve-etiikassa tärkeää on millaisia ihmisiä haluamme olla.  Teknomoraalinen hyve on esimerkiksi
Itsekontrolli tai itsehillintä netin viihteellisen sisällön kuluttamisessa. Tahdonvoima on heikko, kun
ärsyke on suoraan edessä, joten on opittava estämään tilanne ennakoiden, kun opitaan
tuntemaan itsemme ja säätelemään ympäristöä siten, ettei houkutuksia tule. Somessa on tarpeen
sivistyneisyys ja muut teknomoraaliset hyveet.

Kohtuullisuus, kasvisruokaan siirtyminen, ja muut yksilökuluttajan hyveet voivat vaikuttaa paljon,
mutta kuinka paljon kuluttajalta vaatia tietoisia valintoja? Järkevä, eettinen kuluttaminen pitäisi
tehdä helpommaksi. Haitallisesta kuluttamisesta voidaan tehdä kalliimpaa, hyödyllisestä ja
tavoitteiden mukaisista puolestaan halvempaa. Tässä voivat auttaa digitaaliset tuotemerkinnät,
rfid-sirujen antama lisäinfo, saatavuus, turvallisuus- ja ekologisuusvaatimukset, sekä
kuluttajavalistus.

7.6. Euroopan unionilla on paljon valtaa hyvän kehityksen edistämiseksi

Euroopan Unionilla on ratkaiseva rooli, kun se yrittää edistää kiertotaloutta mmmdxxxv tai purkaa
nettimonopoleja mmmdxxxvi,mmmdxxxvii, jotta kuluttajia suojeltaisiin ja pienille startupeille saataisiin
mahdollisuuksia menestyä mmmdxxxviii.

Euroopan unionilla on paljon tekniikkaan enemmän tai vähemmän liittyvää lainsäädäntöä mmmdxxxix.
Esimerkiksi digitaalisten palvelujen asetus mmmdxl, mmmdxli voi rajoittaa digijättien toimintaa hyvällä
tavalla, kuten digitaalisten markkinoiden asetus mmmdxlii ennen sitä. Kuluttaja voi sen perusteella
esimerkiksi saada tietonsa pois Googlelta mmmdxliii,mmmdxliv, sillä Google tietää asiakkaistaan liiankin
paljon mmmdxlv.

Asetuksen mukaan kohdennettu mainonta ei saa kohdistua alaikäisiin, eikä perustua uskontoon,
seksuaaliseen tai poliittiseen suuntautumiseen, tai etnisyyteen. Suositusalgoritmien toiminta pitää
selvittää käyttäjille. Asetuksen nojalla EU voi sakottaa digijättejä jopa 6% niiden vuosittaisesta
liikevaihdosta mmmdxlvi. EU:n toimet digijättien laittamisesta kuriin ovat kannatettavia.

Oikeusjärjestelmä on perustunut ihmisten hallussa olevien prosessien sääntelyyn. Mitä muutoksia
tulee, kun päätöksentekoprosessia siirretään jonnekin muualle kuin ihmisten haltuun? 2019 PeV
kanta siihen missä määrin automaattista päätöksentekoa saa harrastaa julkisessa
päätöksenteossa. 4/21 EU ehdotus tekoälyn sääntelyksi on hyvä pohja, ja sääntelyn tarve
Euroopan ja koko maapallon laajuisesti vain kasvaa.
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