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Tiedekeskus = koulun ulkopuolinen avoin 
oppimisympäristö, jonka tehtävä on tieteen 
popularisointi eli yleistajuiseksi tekeminen



Tiede
- tietoa meistä ja meitä ympäröivästä maailmasta

Teknologia 
- tietoa tieteellisen tiedon soveltamisesta 
käytäntöön



1. Teknologian ominaispiirteitä 



Onko teknologialla suuntaa?



Onko teknologialla suuntaa?



Teknologiakehityksen painopisteen muutoksia
-keskeisiä kehityssuuntia - kestävä kehitys ja kuluttajamyönteisyys

- informaatioteknologia vie resurssit
-globalisaatio lisää kilpailua ja rahoitusmahdollisuuksia

-jakelun digitalisoituminen luo uusia markkinoita
-tuottavuuden kasvu luo varallisuutta

-teknologian eriytyminen vs demokratisoituminen

Stormwind-venesimulaattori - Apps4Finland-voittaja



NBIC-teknologiaperhe 

-nano-bio-informaatio- ja kognitioteknologiat 
-synergiaa eli teknologioiden vaikutus kumuloituu

-nanoteknologia tuottaa uusia materiaaleja
-bioteknologia tuottaa uusia organismeja

-kognitioteknologia kiihdyttää tekoälyn kehitystä
-informaatioteknologia toimii yhteen sitovana “liimana”
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2. Teknologian ennakointia - karkaako mopo käsistä?



Tulevaisuuden “luonnonlait” 
-monimutkaisuuden lisääntyminen (entropia) 
-ajan nuoli - aika kulkee vain yhteen suuntaan

-mustat joutsenet - tulevaisuus luo aina yllätyksiä

Inhimillisyyden luomat “luonnonlait”
-evoluution vauhti kytkeytyy sukupolvien elinikään (kännykkä versus auto versus ydinvoimala)

-lyhyen aikavälin muutosten yliarviointi ja pitkän aikavälin aliarviointi
- yliyksinkertaistaminen ja synteesien vaikeus



LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ
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Väestönkehitys



Väestönkasvun sijoittuminen

Väestö kasvaa lähinnä vain kolmannen maailman kaupungeissa



Väestön ikääntyminen



Luonnonvarat



Globalisaatio ruokkii talouskasvua



Ilmastonmuutos

A2 skenaario (kasvavat päästöt)
B1 skenaario (laskevat päästöt)



Synteesi - mitä tämä kaikki tarkoittaa yhdessä?

-ei yhtä (synkkää) tulevaisuutta - ennakointi on tulevaisuuden kuvia - ei 
tulevaisuus 

- tulevaisuus rakentuu teko kerrallaan
-> polkuriippuvuus

-mahdollisuuksia on edelleen enemmän kuin haasteita

-tiede ja teknologia ovat keskeisessä roolissa “maailman 
pelastusoperaatiossa”

-ikääntynyt länsi tarttuu toimeen verkkaisemmin kuin nuorekkaat Amerikka, 
Aasia ja Afrikka



3. Koneiden tulevaisuus - sitten kun mopo karkaa käsistä!



Mopon on syytäkin karata vähän käsistä!

-ajaudumme etenkin lännessä useiden 
käännepisteiden ylitse > muutos on väistämätön ja syvä

-maapallon jatkuvasti vaurastuva ja kasvava 
väestö luo elinvoimaa, joka säteilee kaikkialle
-onnistuneet esimerkit auttavat - globalisaatio 

luo yhtenäistymistä monimutkaisuuden ohessa 



Mikä on mahdollista kuluvalla 
vuosisadalla?

Ei onnistu vielä, mutta fysiikan lakien mukaisia
-voimakentät 
-näkymättömyysviitta
-teleportaatio

Tietämyksemme äärirajoilla – tulee viemään aikaa
-aikamatkailu 

Nykyisten fysiikan lakien vastaisia
-ikiliikkuja 
-ennalta näkeminen



Kvanttimekaniikka eräs avainteknologia



Teknologinen singulariteetti 2030-luvulla?
- kun ihmiset eivät enää valvo, kontrolloi tai ohjaa



Uuden tiedon tuottaminen on tärkein tuotannon tekijä!

4. Mihin voimme luottaa tulevaisuudessa?


