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Sisällys 

 Kuinka tähän on tultu? 

 Energia yhteiskunnan kulmakivi 

 Tulevaisuuden haasteet ja ongelmat 
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Inhimillisen toiminnan osatekijät 

 

Tieto ja taito 

Materiaalit Energia 
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Maatalousyhteiskunta 

 

 

Neoliittinen vallankumous 

 - Ravinnon massatuotanto ja 
   - varastointi 

    - Paikallaan pysyvä asutus 

 - Omavarais- ja 
   vaihdantataloutta 

 - Paikalliset markkinat 
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Teollinen yhteiskunta 

 

 

Teollinen vallankumous 

 - Hyödykkeiden massatuotanto 

 - Materiaalien tuotantoketjut 

 - Teollinen energiatuotanto 

 - Laajat markkinat 

 - Luonnonvarojen valjastus 
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Jälkiteollinen yhteiskunta 

 

 

Tietotekninen vallankumous 

 - Palveluiden massatuotanto 

 - Sähköinen tiedonsiirto ja 
   tiedonhallinta 

 - Globaalit markkinat 

 - Innovaatioiden tarve 
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Teollisuustuotannon alueellinen 

jakautuminen 1750 - 2100 
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Sisällys 

 Kuinka tähän on tultu? 

 Energia yhteiskunnan kulmakivi 

 Tulevaisuuden haasteet ja ongelmat 
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Tekijöiden painotus jatkossa 

 

Tieto ja taito 

Materiaalit Energia 
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Avaintekijä energia 

 

 Eri energialähteet vallalla eri 
aikoina 

 Energia kulmakivenä muissa 
sovelluksissa 

 Energiaa tarvitaan, että 
prosessit saadaan kulkemaan 
entropian kasvua vastaan 

 Materiaaleja voidaan 
kierrättää, energiaa ei 

 Materiaalien kierrätys vaatii 
energiaa 
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Tulevaisuuden 

energiankulutusnäkymät 

 

 Rajalliset luonnonvarat 

 Rajallinen ekologinen 
kantokyky 

 Ekologinen jalanjälki 

• Biodiversiteetti 

• Ilmastomuutos 

• Makeavesivarat 

 Tarvitaan arvopohjan 
muutosta ja parempia 
teknologioita 
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Sisällys 

 Kuinka tähän on tultu? 

 Energia yhteiskunnan kulmakivi 

 Tulevaisuuden haasteet ja ongelmat 
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BKT:n kasvu ja luonnonvarojenkäyttö 
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Ekologinen jalanjälki ja kantokyky 
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Ekologinen jalanjälki 
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Haasteet ja ongelmat 

 
 

 Väestönkasvu 

 Teollisen vallankumouksen myötä energiahuoltomme on 
toteutettu negatiivisella energiataseella ja ekologisesti 
kestämättömällä tavalla 

 Jatkuvan kasvun tarve taloudessa, mikä kuitenkin johtanee 
ekologiseen ja sosiaaliseen katastrofiin 

 Ongelmat ja haasteet voitaneen ratkaista vain arvopohjan 
muutoksella sekä ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävillä teknologioilla 

 Ongelmat ja haasteet ovat globaaleja 
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Kohtalon kysymykset 

 

 Kuinka teknistaloudellinen toiminta saadaan 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävälle pohjalle?  

 

 Kuinka väestönkasvu saadaan pysäytettyä 
sekä väestömäärä laskettua ekologisesti 
kestävälle tasolle? 

 

 Kuinka energiatuotanto ja -kulutus saadaan 
ekologisesti kestävälle pohjalle? 
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KIITOS ! 


