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Virran perhe istuu olohuoneen pöydän äärellä Vesijärven rannalla sijaitsevan älytalon kolmannessa kerroksessa. Keväisenä sunnuntaiaamuna vuonna 2030 perhe pohtii naapurihuoneiston Kainon, perheen nuorimmaisen Nunnun ja tämän parhaan kaverin Emmin
kanssa, mitä tänään yhdessä tehtäisiin.
Perhe asuu monipalvelutalossa, jossa lähes kaikki on palveluistettu, kuten asuminen, kalusteet, lastenhoito, ruuanlaitto, pyykinpesu ja juttuseura sitä kaipaaville. Monipalvelutalossa
on myös tarinatiloja, joissa voi jakaa perheen, suvun tai ystäväporukan yksilöllisiä kokemuksia kollektiivisina tuokioina. Tarinatiloista on myös yhteys virtuaaliselle hautausmaalle,
ns. yhteismuistolehtoon, joka koostuu edesmenneiden yhteisöllisesti jaettavista muistoista.
Liikkuminen on sekin järjestetty palveluksi, ilman kuljettajaa toimivaksi itseohjautuvaksi liikenteeksi. Moni liikkuu myös polkupyörällä, koska Lahden kaupunki maksaa sähköpyörä
palvelunsa käyttämisestä terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen vedoten. Päijät-Häme on profiloitunut koko Suomen tasolla paikallisen alustatalouden kehittämismaakunnaksi. Vuonna
2030 Päijät-Häme-alustalla kommunikointi tapahtuu lisätyn todellisuuden AR-lasien kautta.
Myös muun muassa henkilökohtaiset opintopolut on järjestetty AR-lasien avulla.
– Hei kaikki, tänään on vuotuinen Päijät-Häme-päivä. Kaikki palvelut ovat tänään ilmaisia. Miten muotoilisimme yhdessä päivän kulun, isä kuuluttaa.
– Älä, isä, puhu noin kovaa, kaikki pöydän äärellä kyllä kuulee, tyynnyttelee Nunnu.
– Pyydetään Pekka mukaan virtuaalisesti suunnitteluun, mitähän kello on nyt Kalifor
niassa, kysyy äiti.
– Mennään Päijät-Häme-alustalle, Nunnu sanoo istuessaan alas. Siellä virtuaalinen kohtaaminen ja päivän muotoilu ovat ihan helppoja juttuja.
– Mikä ihmeen Päijät-Häme-alusta? mummi kysyy.
– Katso mummi, laitat vain nämä AR-lasit päähäsi ja tupsahdat virtuaaliseen tilaan, josta
on pääsy mihin tahansa palveluun Päijät-Hämeessä. Palveluiden maksukin on helppoa Päijät-Hämeen omalla rahalla ja ilman mitään välikäsiä, eikä tarvita enää eri sovelluksia kaikille asioille erikseen.
– Mummi, sinä kulttuuri-ihmisenä voit vaikkapa kokea konsertin virtuaalielämyksenä
kotisohvalta. Tai sitten voit mennä paikan päälle Sibelius-talon konserttisaliin, missä voit
seurata konserttia samaan aikaan fyysisesti ja virtuaalisesti, Nunnu innostuu. Osa muusikoista esiintyy lasien kautta etänä toiselta puolelta maapalloa. Sinfonia Lahden taso on
entisestään noussut uusien teknologisten työkalujen ja etäläsnäolon myötävaikutuksesta.
– Minä kyllä olisin mieluummin Pelicansin lätkämatsissa, tokaisee isä.
– En oikein osaa käyttää näitä älylaseja, ennen oli paljon helpompaa kun oli kännykät,
huomauttaa mummi.
Pekka tupsahtaa mukaan keskusteluun kolmiulotteisena virtuaalihahmona ja valittelee
aikaeroa:
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– Tiedättekö, mitä kello on nyt täällä Piilaakson kupeessa? Täällä on nukkumaanmenoaika!
– Mitä sä siellä Ameriikan maalla oikein teet, ihmettelee naapurihuoneiston Kaino.
– Opiskelen Stanfordin D. Schoolissa – nykyään tosin myös Muotsikasta käsin voi ottaa
kursseja mistä tahansa muotoilun opinahjosta ympäri maailmaa, mutta minä halusin tulla
tänne paikan päälle.
Enää ei oikeastaan olekaan oppilaitoksia perinteisessä merkityksessä, on yksilöllisiä oppimispolkuja ja toisaalta tuutoreita avoimissa kohtaamistiloissa, jotka voivat olla fyysisiä tai
virtuaalisia. Myös isä, äiti ja mummi ovat omalla elinikäisellä oppimispolullaan. Nykyään
jopa ikäihmiset opiskelevat jatkuvasti jotain. Muuten ihminen ei pysy jatkuvien, kiihtyvien
muutosten perässä. Sitä paitsi oppiminen on hauskaa sekä vertaisryhmien että innostavien
sekaryhmien kanssa, joissa on mukana kaiken ikäisiä oppijoita.
– Mä voin ihan hyvin fasilitoida tämän vapaapäivän muotoilua, Pekka ilmoittaa ykskantaan.
– Aloitetaan siitä, mitä kukin haluaisi tänään tehdä ja kokea, äiti hymyilee poikaansa tukien.
– Kulttuuria koko porukalle, jotain sivistävää, mummi toivoo asetellen AR-laseja paremmin nenälleen.
– Sibeliustalossa olisi tarjolla myös teatteriesitys, jossa voitaisiin olla itsekin mukana, erikoinen sekoitus fyysistä läsnäoloa ja virtuaalisia vaihtoehtoisia tarinankulkuja, Nunnu tietää.
– Kaino, sinähän olit ennen kaupungin virkahenkilö. Tiesittekö muuten, että Päijät-Häme on
ensimmäinen paikka Suomessa, jossa ei enää ole juuri ollenkaan ihmisiä töissä hallinnossa.
Tekoäly hoitaa hallinnon, ja kaupungilla työskentelee vain muutamia tuutoreita ja fasilitoijia,
joiden tehtävänä on innostaa ihmisiä mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, isä informoi.
– Etkö ole seurannut aikaasi, Emmi kivahtaa, nyt uutisissa oli juuri, että tekoälyn osuutta
ollaan vähentämässä. Ei ole toiminut kunnolla, ihan kaikissa asioissa. Haussa on lisää virkahenkilöitä. Alustajajohtajakin sai kenkää, koska tekoälyyn perustuva Päijät-Häme-alusta
ei toiminutkaan aikaisemmin kunnolla. Syyksi paljastui myöhemmin perehtymättömyys
lohkoketjuteknologian uusimpiin käänteisiin ja innovaatioihin.
– Oletko Kaino hakenut omaa paikkaasi uudestaan? äiti kysyy.
– Ei kiinnosta, olen nyt pysyvästi eläkkeellä.
– Tuutoreiden ja fasilitoijien aikana egoismi on kylläkin vähentynyt ja yhteisöllinen vastuu lisääntynyt, Nunnun kaveri Emmi pistää väliin.
– Voitteko lopettaa sen luennoinnin ja höpöttämisen, mennään jo asiaan, Pekka tahtoo.
Samalla isän älytuoli ilmoittaa tärisemällä, että istujan stressitaso ja verenpaine ovat nousseet turhankin korkeiksi. Paikallisen huonekaluvalmistajan maailmankuulut älykalusteet
ovat olleet käytössä Virrankin perheessä naapureiden suosittelemana jo pidemmän aikaa.
Niin älykalusteet kuin -vaatteetkin ovat osa monipalvelutalon omistamattomuuskonseptia.
– Isä, löysää vähän kierroksia, nyt on vapaapäivä eikä meillä ole mihinkään kiire, rauhoittelee Nunnu.
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– Kaikilla meistä on varmaan vähän erilaisia toiveita. Mitä ehdotat, Pekka, miten nämä
erilaiset näkemykset muotoillaan yhteiseksi? kysyy äiti.
– Ensin tehdään lista siitä, mitä kukin haluaisi tehdä, Pekka ehdottaa. Isä haluaisi nähdä
Pelicansin matsin, mummi taas tykkää teatterista, entäs te muut?
– Me halutaan Emmin kanssa luontoon, mennään Päijät-Hämeen teknologiavapaalle
vyöhykkeelle, Nunnu toivoo.
– Sehän on hyvä idea, Kaino sanoo, en yhtään tykkää siitä, että nykyään teknologiaa on
joka paikassa.
– Eihän tuo pidä paikkaansa, Pekka tuhahtaa, teknologia oli ennen paljon näkyvämmin
esillä. Nykyään se on hienosti piilossa ja melkein kaikki toimii ele- ja ääniohjauksella.
– Älä, Nunnu, yhtään yritä tehdä äidistä ja minusta mitään luonnosta vieraantuneita tyyppejä, muistakaa, että me kaksi olemme varmaan paikkakunnan kierrätysmyönteisimmät
ihmiset, isä huomauttaa.
– No äiti on, et sinä iskä, Pekan virtuaalihahmo toteaa. Äiti on ollut tekemässä Lahdesta
Suomen kierrätystalouden mekkaa.
– Kyllä minäkin osaan kierrättää, puolustelee isä.
– Mennäänkö jo asiaan? Sopiiko teille kaikille, että menisitte teknologiavapaalle vyöhykkeelle viihtymään luonnon keskelle? Pekka vetää yhteen.
– Jee, otetaan retkieväät mukaan, Emmi innostuu.
– Lainastosta voi lainata mitä tahansa retkeilyyn tai mihin tahansa muuhunkin liittyvää
tarpeistoa, sanoo äiti. Mennään ensin sinne.
– Tämä ei nyt mennyt ihan muotoiluprosessin sääntöjen mukaan, pahoittelee Pekka. Olisitte antanut mun fasilitoida tän päivän suunnittelun kunnolla. Onko kuitenkin kaikille nyt
ok, että tilaatte liikennepalvelusta auton ja matkustatte ensin lainastoon?
– Olisitsä halunnut olla enemmän äänessä vai? ihmettelee Emmi.
– Sopisiko kaikille, että mennään teknologiavapaan vyöhykkeen luontokäynnin jälkeen iltapäivän lopuksi kiertelemään lahtelaisia yrityksiä? Tänään olisi mahdollista tutustua uusimpaan tuote- ja palvelukehitykseen, ehdottaa isä, joka on paikallisten yrittäjien puheenjohtaja.
– Eiköhän tulla kaikki vähän isää vastaan, sehän voisi olla kiinnostavaa, äiti tasoittelee.
– Auto on tulossa jo, mä poistun nyt linjoilta, Pekka sanoo. Heippa!
Matkalla alakertaan ja autolle mummi mutisee itsekseen vielä jotain kulttuurista. Virran
perhe matkustaa lainastoon paikallisen liikenneyhtiön itseohjautuvalla autolla. Vuonna
2030 vain ani harva omistaa enää oman auton, koska niin autojen kuin asuntojenkin omistaminen on tehty valtion toimesta kannattamattomaksi ja muutenkin epäsuosituksi. Oikeastaan mitään ei omisteta itse - eikä siihen ole enää mitään hyvää syytäkään. Kaikenlainen yhteiskäyttö on lisääntynyt aina ruohonleikkureista porakoneisiin ja matkalaukuista
rullaluistimiin. Omistamattomuuskonsepti sai alkunsa, kun Päijät-Hämeen maakuntajohtaja luki kirjan aineettoman pääoman merkityksestä kuntataloudelle ja kertoi siitä innostuneena kollegoilleen. Heti sen perään järjestettiin aiheeseen liittyvä kehitysviikonloppu,
joka johti käytännön muutoksiin yllättävän nopeasti.
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Luulet käyttäväsi konetta. Kone käyttää sinua.
– Markku Envall
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Lainasto toimii entisen kirjaston laajennetuissa tiloissa ja kirjaston periaatteella, mutta kirjojen, musiikin ja elokuvien lisäksi lainastosta voi nykyään lainata melkeinpä mitä tahansa,
vaikkapa porakoneen, sählymailan, ruohonleikkurin, retkitarvikkeet, taulun, juhlakattauksen tai jouluvalot. Sieltä voi lisäksi tilata kaikkea sellaista, mitä lainastosta ei ole heti saatavissa. Valtavankokoisen keskuslainaston lisäksi Päijät-Hämeen seudulle on perustettu
useita sivulainastoja. Yksi lainaston tehtävistä on myös toteuttaa laajamittaisesti kierrätystä. Sinne voi tuoda kaikenlaista ehjää tavaraa kierrätettäväksi. Virran perheen äiti on
ollut töissä lainaston neuvonantajana jo pitkään.
Parhaillaan lainastossa on kokeilu, jossa voi lainata muiden ajatuksia ja mielipiteitä omaan
käyttöönsä joksikin aikaa. Kokeilulla tähdätään yhteisöllisyyteen, näkemysten jakamiseen
ja siihen, miltä tuntuu vaihtaa suhtautumistaan tuttuihin asioihin. Tavoitteena on rikastaa
ihmisten kokemuksia erilaisista ajattelutavoista ja samalla moninäkökulmaisesti testata
muiden ajattelua.
Mummi haluaa perillä lainastossa, että virtuaalinen Marlon Brando lukee hänelle jonkin aikaa AR-lasien kautta suomeksi Kari Hotakaisen romaania Sydänkohtauksia. Mummi
on itse lukenut kirjan silloin kun se ilmestyi kolmekymmentä vuotta sitten, ja Brandohan
on siinä yhtenä henkilönä. Kaino taas haluaisi, että lukijana olisi hänen suosikkinsa Jack
Nicholson. Kaikki innostuvat ajatuksesta viettää hetki lainastossa kuunnellen oman näyttelijäsuosikkinsa lukemaa teosta. Nunnu ja Emilia innostuvat ensin, mutta päätyvät sitten
keskustelemaan lainaston robottityöntekijän kanssa. Lainaston palvelurobotti tietää vastaukset melkeinpä mihin tahansa kysymykseen, ja sen kanssa on kiva keskustella valitsemallaan kielellä. Tytöt päätyvät juttelemaan pojista. Se on luontevaa, koska robotti on itsekin tyttö, hänen nimensä on Paula.
Äiti pohtii sitä, mitä he tarvitsisivat teknologiavapaalle vyöhykkeelle mukaan.
– Kaino, sinä olet luonnon tuntija, mitä sinun mielestäsi olisi hyvä lainata reissuun
mukaan?
– Ainakin retrohenkiset anorakit ja kumisaappaat voisi ottaa, sillä vielä on kohtuullisen
viileää. Mukaan on otettava myös kartta, reput ja kiikarit. Nythän on lintujen kevätmuutto
parhaillaan. On se kumma, miten luonto toimii omillaan, vaikka meillä ihmisillä pitää olla
vaikka mitä härpäkkeitä.
Kaino haluaisi mukaan myös täysinäisen taskumatin lämmikkeeksi, mutta mummi katsoo
häntä karsaasti. Lainaston maan alla sijaitsevassa palvelukeskuksessa on myös kahvila,
jossa voi itse tehdä eväät herkullisista, usein paikallisista, raaka-aineista.
– Mä haluan kinkkua, pekonia, sipulia ja juustoa, huudahtaa isä.
– Minulle patonki juustolla, tomaatilla ja salaatilla, sanoo äiti hajamielisen oloisena.
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– Miksi ihmeessä täällä ei ole hedelmäsalaattia? kysyy Nunnu.
– Kahvi ja viineri riittää minulle, Kaino toteaa katsellen samalla ihmetellen vaativaa murrosikäistä.
– Miksi teknologiavapaalle vyöhykkeelle saa muuten ottaa mukaan kiikarit, eikö sekin ole
teknologiaa, kysyy isä.
– Siinä kohtaa on tehty myönnytys kaltaiselleni lintubongareille, Kaino valistaa.
– No joo, ei kai tässä tarvii mitään tiukkapipoja olla, Nunnu tuhahtaa.
– Katsokaa, tuolla on Ping, mun koulukaverin kiinalainen äiti, se tekee hommia täällä lainastossa, Emmi sanoo.
– Viime aikoina tänne on tullut entistä enemmän kiinalaisia tyttöjä Vierumäelle jääkiekkooppiin, turisteja ja biesnesihmisiä, sanoi isä.
– Ping on ollut yksi avainvaikuttaja kaikenlaisen yhteistyön virittämisessä aina yliopistoyhteistyöstä osaajavaihtoon, sanoo Kaino. Tiesittekö, että minullakin olisi ollut mahdollisuus lähteä Kiinaan opiskelemaan uutta ammattia virkahenkilöuran jälkeen.
– Olisiko sun pitänyt osata kiinaa? ihmettelee Emmi.
– Kiinassa on hienoja kansainvälisiä opinahjoja, joissa kieli on englanti, ja kuten tiedätte
suurimman osan opinnoista voi suorittaa virtuaalisesti, sanoo Kaino. Mutta minä olin kuitenkin omasta mielestäni liian vanha, päätin sitten keskittyä luontoharrastuksiini ja varsinkin lintujen bongaukseen.
– Ei nykyään 68-vuotias ole vanha, kun keskimääräinen eliniänodote on miehilläkin 96
vuotta, sanoo isä.
– Ja naisilla se on 101 vuotta, ihmettelee äiti.
– Naapurin pikku-Raisan neuvolakäynnillä oli sanottu, että hänen eliniänodotteensa on
112 vuotta, mummi sanoo väliin.
– Ihmiset elävät koko ajan kauemmin, ja parempaa elämää, on se vaan niin ihmeellistä,
äiti kuvailee.
– Opintopolulla sanottiin, ettei elinikä kuitenkaan kasva loputtomasti, ihmisen elämällä
on biologiset rajansa, Emmi huomauttaa.
– Opintopolulla puhuttiin myös transhumanismista, siitä että ihan kohta on mahdollisuus ladata ihmisen tietoisuus koneelle ja jatkaa elämää senkin jälkeen kun ruumis kuolee,
Nunnu hämmästyttää muita.
– En yhtään usko tuohon, tuhahtaa mummi. Isoisäkin sanoi aina, että kyllä se elämä
johonkin tyssää.
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Kun menee riittävän syvälle metsään, tulee ihminen vastaan.
– Arto Seppälä
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Kun seurue saapuu teknologiavapaalle vyöhykkeelle, älylaitteet ja muu teknologia kiikareita lukuun ottamatta tulee luovuttaa pois palvelupisteessä, johon tavarat jäävät säilytykseen. Samalla palvelurobotti kertoo teknologiavapaasta vyöhykkeestä. Alue on perustettu ihmisten suojelemiseksi liialta altistumiselta teknologialle. Monialaisissa tutkimuksissa on sitä paitsi todettu, että luonto tekee hyvää ihmisen terveydelle ja että liika aika
teknologian parissa tekee ihmisistä ahdistuneita ja levottomia, keskittymään kykenemättömiä.
Teknologiavapaiden vyöhykkeiden merkitys osana työelämässä viime aikoina avainkäsitteiksi muodostuneita innostuneisuuspääomaa ja empatiataitoja on tiedostettu PäijätHämeen seudulla voimakkaasti. Kun koneoppiminen ja tekoälyteknologia ovat alkaneet
muokata työn käsitettä yhä enemmän, myötäelämisen kyky ja yhdessä ajattelemisen taito
ovat nousseet entistä korkeampaan kurssiin työelämässä. Monilla alueilla onkin alettu
puhua empatialiiketoiminnasta.
Teknologiavapaa vyöhyke vähentää stressiä ja lisää ihmisten välistä vuorovaikutusta, kunhan sinne tulevat ensin pääsevät eroon älylaitteisiin liittyvistä vieroitusoireistaan. Virrat
ovat jo sen verran usein käyneet vyöhykkeellä, ettei heillä ole suurempia vaikeuksia luovuttaa älylaitteitaan palvelurobotin huomaan.
Ryhmän saapuessa kello on jo 11. Alkukevään kauniin kuulaassa säässä he päättävät aivan
ensiksi kävellä muutaman kilometrin päähän laavulle, jossa on kahvinkeittomahdollisuus perinteisellä kuparipannulla. Muutenkin järven rannalle niemennokkaan suunniteltu
paikka on rakennettu henkimään 1950-luvun retrotunnelmaa. Siitä pitävät huolen aikakauden mukaiset keittovälineet ja ulkohuussi, jota jätökset kierrättäviin tai tuhoaviin saniteettitiloihin tottunut nykypolvi pitää hämmentävän jännittävänä elämyksenä.
Paikasta muistuu mieleen edesmennyt isoisä, joka tapasi sanoa, että hyvää oloa edeltää
aina ponnistus, ja jos se tapahtuu luonnossa, aina vain parempi. Nunnu ja Emmi ymmärtävät mummin yskän ja menevät pilkkomaan puita nuotion sytyttämistä varten. Muu seurue
tyytyy vetämään henkeä ja nauttimaan kirkkaasta auringonpaisteesta. AR-lasien sijasta nyt
tarvitaan aurinkolaseja.
Ilmeisesti tyttöjen klapienhakkuu on herättänyt huomiota ympäristössä. Nuotiopiirin tuntumaan löntystelee talviunilta herännyt karhu, ja seurue saa kokea maagisen hetken karhun tuijottaessa heitä silmiin. Kukaan ei ehdi pelästyä, ja kohta karhu jo jatkaa matkaansa
yhtä rauhallisesti kuin oli saapunutkin. Se ei ole kiinnostunut edes seurueen eväspatongeista, jotka on jo otettu esille ruokailua varten.
– En tiennytkään että karhuja on nykyään myös täällä Päijät-Hämeessä, sanoo äiti edelleen ihmetellen maagista kokemusta.
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– Karhuja, susia, ahmoja ja ilveksiä on nyt koko maassa enemmän kuin aiemmin, valistaa
Kaino. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitotoimet ovat ainakin osittain onnistuneet.
– Mutta eikö ollutkin hienoa kohdata karhu tolleen yhtäkkiä, kysyy Nunnu.
– Käsittämättömän hienoa, alleviivaa Emmi.
– Eikä pelottanut yhtään, Nunnu lisää.
– Ei siinä ehtinyt pelästyä, kaikki oli ohi niin nopeasti, äiti sanoo hiljaisella, vaikuttuneella
äänellä. Mutta ei meitä kukaan taida uskoa…
Kaino yrittää vielä kuunnella, mihin karhu on menossa, mutta samalla hänen huomionsa
kiinnittyykin lintuihin. Kiurut livertävät jo keväisesti, ja kaksi hiirihaukkaa on juuri noussut
kaartelemaan järven ylle läheisestä metsiköstä, jossa ne ilmeisesti pesivät. Paikalle on saapunut kolme isokuoviakin. Ennen niitä tosin oli täällä sadoittain töyhtöhyyppien joukossa,
murehtii Kaino itsekseen. Yhtäkkiä hän huomaa sulapaikan lintuja kiikaroidessaan telkkien
joukossa erittäin harvinaisen punapäänarskun. Komea oranssipäinen koiras on nyt todella
hyvin nähtävillä!
Luultavasti ensimmäistä kertaa elämässään Kaino kiroaa sitä, ettei hänellä ole mukanaan
älyteknologiaa. Ei ole mitään mahdollisuutta taltioida punapäänarskun liikehdintää. Ei ole
myöskään mitään mahdollisuutta tiedottaa havainnosta muille lintuharrastajille, jotka varmasti palaisivat halusta ampaista paikalle saman linnun nähdäkseen ja sitä kuvatakseen.
Tämä on lintubongarin painajainen!
– Mitä jos pyydystäisimme sen, kysyy isä velmuillen.
– No huh huh, sanoo Emmi.
– Uskomaton ehdotus, toteaa Nunnu.
– Eikö täällä kukaan enää ymmärrä huumoria, kysyy isä.
– Olihan tuo nyt minustakin aika mautonta, puhahtaa Kaino.
Isä toteaa, että nykyäänhän pystyy ostamaan huumorintajua digitaalisessa muodossa.
– Olisitte ostaneet itsellenne digihuumoripaketin.
Kukaan seurueesta ei ihan ymmärrä, mitä isä sillä tarkoittaa, mutta ei myöskään uskalla
kysyä pelätessään tyhmän leimaa. Kenties jokin uusi teknologia, jolla vaikutetaan aivoihin?
Seurue yrittää mennä lähemmäksi punapäänarskua ja samalla nauttimaan rannan tunnelmasta. Lintu kuitenkin pyrähtää lentoon heti, kun se huomaa lähestyvää liikehdintää.
Emmi ja Nunnu päättävät kokeilla, miten hyvin jäät vielä kestävät, ja isäkin menee perässä.
Joukon painavimpana isä putoaa heikoilla jäillä kylmään veteen.
Onneksi rannassa on kuitenkin niin matalaa, että vesi ylettyy vain kainaloihin asti. Isän pois
vetämiseksi käytetään Kainon kiikarin nauhaa, joka tehty niin vahvasta grafeiinista, että se
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kestää hyvin isänkin kokoisen ihmisen painon. Isä on rannalle päästessään kuitenkin niin
kylmissään, että heidän on suunnattava kohti lahden perukassa sijaitsevaa jatkuvalämmitteistä saunaa.
Saunassa hyväntuuliset ukot vitsailevat isälle, että onpa hienoa saada uusi jäsen avantouintiseuraamme. Puolen tunnin mittaisen lämmittelyn jälkeen isä pinkaisee pois saunan
pukuhuoneesta muiden luo ja ilmoittaa kasvot vakavina, että hän on saanut tarpeekseen ja
että seuraavaksi seurue siirtyisi pois teknologiavapaalta vyöhykkeeltä.
– Olipas mielenkiintoinen kokemus, paljon ehti tapahtua lyhyessä ajassa, myhäilee mummi.
Isoisällä oli muuten tapana sanoa, että älä mene järven jäälle, kun kuulet kurjen äänen.
– Kurjen ääntä ei tänään tosin kuultu, huomauttaa Kaino.
– Olisi ollut kiva saada kuva isästä avannossa, hekottaa vielä Nunnu.
Isän ilmeestä voi päätellä kaikenlaista.
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Muistikuvat ovat aina tärähtäneitä.
– Marko Laihinen
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Palvelurobotti toivottaa seurueelle hyvää päivänjatkoa, kun tämä kerää teknologiatavaransa säilytyksestä ja päättää lähteä päivän ensimmäiselle yritysvierailulle.
Ensimmäinen kohde on Luhta, joka on nykyään keskittynyt älyvaatteisiin.
Jos isällä olisi teknologiavapaalla vyöhykkeellä ollut yllään Luhdan tilanteen mukaan lämpötilaansa muuttava asuste, hän olisi selviytynyt kastumatta ja vilustumatta. Nyt isä selvästi
niiskuttaa.
Luhdan vierailu on muutenkin kiinnostava, ja seurue tutustuu vaatteisiin, jotka muotoutuvat itsestään käyttäjän päälle. Älyvaate tunnistaa muun muassa käyttäjän lämpötilan,
verenpaineen, sykkeen ja vartalon muodon. Älyvaate voi myös informoida käyttäjää niillä
tiedoilla, joita käyttäjä haluaa itsestään viestittävän. Asun dataa kerätään myös terveydenhuollon käyttöön, ja näin terveyttä voidaan monitoroida jatkuvasti ja reaaliaikaisesti. Luhta
onkin viime aikoina alkanut puhua hyvinvointivaatteista.
– Hei, nämä Luhdan älykengät olisivat voineet ilmoittaa jään paksuuden, jolloin isä olisi
selvinnyt kastumatta, Nunnu intoilee.
– Älkää nyt liioitelko, hyvin tässä on pärjätty, ja sauna teki hyvää, isä rauhoittelee.
Heidän kanssaan samaan aikaan Luhdan vierailulla on iso kiinalainen ryhmä naisjääkiekkoilijoita, jotka ovat valmentautumassa parhaillaan Vierumäellä. Kiinassa on tavattomasti innostuttu jääkiekosta, ja jäähalleja on rakennettu tiuhaan tahtiin. Kuuluisa suomalainen jääkiekkovalmentaja valmentaa kiinalaisia naisjääkiekkoilijoita. Tästä on tullut Kiinassa mediailmiö, joka tuo Vierumäelle paljon väkeä. Kiinan kuuluisin urheilija juuri nyt on
Tykiksi nimetty naisjääkiekkoilija.
Talviurheilu kiinnostaa muutenkin Kiinassa. Päijät-Häme on ottanut tästä kaiken hyödyn
irti. Myös vammaisurheilubuumi on ymmärretty Päijät-Hämeessä. Kiinnostus vammaisurheilua kohtaan lisääntyi jo ennen vuotta 2020, jo silloin Päijät-Häme ymmärsi vammaisurheilun laajat mahdollisuudet. Nykyään on paljon paikallisia yrityksiä, jotka palvelevat vammaisurheilijoita esimerkiksi erilaisten apuvälineiden osalta.
Seuraava vierailukohde on Lahden Palveluiden ideoimis-, suunnittelu-, kehittämis- ja
toteuttamiskeskus eli PISKETOKE. Paikallisten suussa keskuksen nimeksi on muotoutunut
tuttavallisemmin Pistoke.
– Mistä tällainen nimihirviö on kotoisin, Nunnu ihmettelee.
Kaino tunnustaa, että hän vielä ollessaan töissä keksi nimen ihan piruuttaan kuultuaan
tulevansa irtisanotuksi. Kukaan muista virkamiehistä ei tajunnut, että kyseessä oli pila,
koska eihän nimessä sinällään ollut mitään outoa.
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Pistokkeessa palveluistetaan Päijät-Hämeen asukkaiden palveluideoita. Päijät-Häme on
edelläkävijä siinä, miten asukkaat ovat mukana kaikessa alueen palveluiden kehittämisessä. Päijät-Häme on erikoistunut siihen, että kaikki palvelut on tehty oikeasti käyttäjälähtöiseksi ja ihmisiä mukaan kutsuvaksi. Päijät-Häme-alusta on hyvä esimerkki tästä ajattelusta: ei enää erillisiä sovelluksia tai palveluita jokaiselle asialle erikseen, vaan yksi sovellus,
yksi käyttöliittymä ihan kaikille palveluille maakunnan piirissä. Tämä on osoittautunut niin
yksinkertaiseksi ja toimivaksi, että Päijät-Häme-alustaa on käyty ihailemassa joka puolelta
maailmaa. Jos vielä 2010-luvulla palvelut olivatkin muuttuneet kangertelevaksi itsepalveluksi ja digitalisaatio tarkoittanut käytännössä lähinnä huonoa palvelua, niin nyt vuonna
2030 palvelun käyttäjä on aidosti palvelun kuningas ja kuningatar.
Emmi on ehdottanut Pistokkeessa ideaa siitä, miten kierrätys tehtäisiin vielä entistäkin helpommaksi. Kierrätyksen pioneerina äiti kannatti heti Emmin ideaa. Nykyään älyroskis tunnistaa roskatyypin ja lajittelee sen automaattisesti jo roskiksessa; se myös tyhjentää roskiksen automaattisesti. Emmin idea oli roskis, joka lajittelee heti osan syötävistä, roskiin
heitetyistä ruuista uudelleen prosessoitavaksi ja edelleen syötäväksi. Sellainen teknologia
oli Emmin mukaan jo olemassa. Tyttörukka, ei näytä tietävän, ettei teknologiakehitys kuulu
palvelukeskuksen alaan, ajattelee itsekseen Tyyne, palvelukeskuksen työntekijä.
Älykäs jätteiden käsittely on vähentänyt kuntataloudelle aiheutuneita jätekuluja murtoosaan aikaisemmasta. Muovi on kielletty, ja muutenkin asukkaita kannustetaan palkitsemalla vähentämään jätteitä ja kierrättämään. Asukkailla on kierrätysaktiivisuudellaan
mahdollisuus vähentää kuntaveroastetta.
– Miten talviurheilu muutetaan palveluksi, kysyy Kaino.
– Siinä käytetään avuksi itseohjautuvaa liikennettä, jonka avulla harrastaja kuljetetaan
laduille, ja älylatuja, jotka tarkkailevat hiihtäjän suoritusta ja terveydentilaa. Anturit sijaitsevat sekä suksissa että ladun varrella. Antureita on nykyään kaikkialla, mutta ne sulautuvat huomaamattomasti ympäristöön, sanoo Tyyne.
– Tässä tapauksessa anturit laskevat esimerkiksi, paljonko on hiihdetty ja paljonko matkaa on jäljellä ja milloin kannattaisi nauttia lisää energiaa. Latuprofiilin voi valita matkaan
lähtiessä sen mukaan mikä sopii itselle. Systeemin tarjoaman tiedon voi itse räätälöidä tarpeensa mukaan, jotkut eivät tarvitse mitään tietoa, toiset taas haluavat kaiken mahdollisen
tiedon aina lumen koostumuksesta sääolosuhteisiin ja omaan terveystietoon, sanoo puolestaan Immi, Tyynen työkaveri. Meillähän on kehitetty myös se tehodieettihiihto-ohjelma,
josta on tullut maailmanlaajuinen innovaatiohitti.
– Voisimmeko muuten käydä tässä välissä panimovierailulla, isä kysyy dieettipuheen ins
piroimana.
– Sehän on hyvä idea, nyt voisi sopia jokin suklainen portteri, Kainon silmät kirkastuvat.
– Tiesittekö muuten, että Lahden seudulla on jo pitkään ollut aivan loistavia panimoita,
isä innostuu.
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– Älkää nyt herran jestas viitsikö, täällä on lapsia mukana, mummi kieltää.
– No jos nyt tämän kerran kuitenkin, kun isä tippui tänään avantoonkin, äiti taputtelee
isää.
– Eikös isälle sopisi joku jyrkempi juoma, Kaino ehdottaa muistaen alkuperäisen ideansa
taskumatista.
– Siivu paikallista viskiä olisi tosiaan hyvä idea, ihan vain lämmikkeeksi, isä ehdottaa.
– Menkää te sitten päivän lopuksi paukuille, nyt mennään kaikki yhdessä huonekalutehtaaseen, äiti päättää.
– Loistoidea! Nunnu ja Emmi intoilevat.
– Minä voin opastaa, minä kun olin ennen huonekalumuotoilija, mummi vihjaa.
– Mummi, kaikki tietävät tuon jo, Nunnu katsoo mummia moittien.
– Antakaa mummin innostua, äiti ohjaa keskustelua.
– Minä haluan isona puusepäksi, Emmi sanoo. Olisi kiva nähdä jotain hienoa ja inspiroivaa käsityötä.
– Menemme Iskuun, siellä taitaa olla lähinnä teollisesti valmistettuja, hienoja älyhuonekaluja, mummi toteaa, vaikka ei teknologiasta paljon ymmärräkään.
– Mutta muotoilultaan hienoja tuotoksia silti, Emmi hehkuttaa.
Vierailu huonekalutehtaassa on kaikille elämys. Siellä he saavat keskustella suunnittelijoiden kanssa. Kansainvälisiä markkinoita on otettu haltuun yhdistämällä perinteiden arvostus hienoon muotoiluun sekä älypintoihin ja muihin älykkäisiin ratkaisuihin.
– Tiesittekö, että nykyään tuoli voi olla media, huonekalutehtaan pääsuunnittelija kysyy.
– Miten niin? mummi ihmettelee.
– Nykyään ihan mikä tahansa pinta voi olla media, pääsuunnittelija valaisee.
– Käytännössä siis tuolin pinnat ovat näyttö, isä tarkentaa.
– Naapurimme Uskon tapetit ovat samalla näyttöjä, Emmi valistaa muita.
– Seinissä voi olla valokuvia, animaatioita tai liikkuvaa kuvaa, mutta Usko vain vaihtaa
säännöllisesti tapetin värejä ja kuvioita.
– Äiti, mä haluan meille myös tuollaiset tapetit ja tuollaisen tuolin, jonka väriä ja tyyliä voi
muuttaa, Nunnu kiihtyy.
– Eiköhän näiden kalusteiden tärkein ominaisuus kuitenkin ole ihmisten hyvinvoinnin
mittaaminen ja lisääminen, äiti toteaa.
– Miten kalusteet voivat muka parantaa ihmisen terveyttä, Emmi kyselee.
– Jos niissä on hyvä istua, ja jos ne monitoroivat terveyttäsi, äiti lisää.
– Kuka sitä dataa kerää ja mihin se menee, epäilee Emmi. Ja miten sitä käytetään? Vähän
hirvittää, jos jossakin on minusta sellaista tietoa, josta en ole itsekään tietoinen.
– Katsokaa kuinka ne vaihtavat tuolla tavalla, Nunnu sanoo. Emmi, tuon tuolin väriä voi
vaihtaa loputtomasti eri sävyihin.
– Tiesittekö muuten, että väreillä on terveysvaikutuksia, Kaino kysyy. Olin nuorena tekemisissä monialaisen värientutkimuksen kanssa.
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Koska vierailu teknologiavapaalla vyöhykkeellä jäi isän pulahduksen takia odotettua lyhyemmäksi, seurueella on kuin onkin vielä päivän lopuksi mahdollisuus osallistua Sibeliustalon teatteri-iltaan, johon yleisö voi tuoda mukanaan omia tarinoitaan muiden koettavaksi.
Periaate on sama kuin monipalvelutalojen tarinatiloissa ja yhteismuistolehdoissa, mutta
nyt sitä kokeillaan ensimmäistä kertaa teatteriesityksen yhteydessä. Esityksen tavoite on
luoda yksityisistä kokemuksista yhteisiä unelmia.
Nyt kun heillä kaikilla ja koko teatteriyleisöllä on päässään AR-lasit, he pystyvät palauttamaan muistonsa karhun ja punapäänarskun kohtaamisesta virtuaalisena uudestaan muidenkin koettavaksi.
– Kameraa ei sitten tarvittukaan, Emmi kuiskaa.
– Tämä on ihan uutta teknologiaa, ei ole ollut ennen mahdollista, äiti huomauttaa.
– Joo, mäkin kuulin tästä tiedeuutisen, sanoo Nunnu.
– Ihmeellistä, sanoo Kaino, luulin jo että karhun ja lintujen kohtaamiset on menetetty
lopullisesti.
– Tiesittekö muuten, että silmään on asennettavissa linssi, joka toimii samalla kamerana
ja kiikarina, silloin et tarvitse edes AR-laseja, sanoo isä.
Mummin toive päästä kulttuuriharrastuksen pariin toteutuu siis kuitenkin, ja kun teatteriillan vetäjä – unelmasieppari – antaa Virran perheelle ja heidän ystävilleen yhteisunelmointivuoron, he voivat AR-alustan ja -lasien avulla jakaa päivän kokemuksensa karhusta ja
punapäänarskusta osaksi teatteriesitystä ja teatteriyleisön kanssa. Isän putoamista avantoon ei jaeta, vaikka Nunnu sitä hieman tivaakin.
Näin lintubongarin painajaisesta tulee osa teatteriyleisön unelmaa.
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Voinko puhua juurista, jos kohde ei suostu enää olemaan puu?
– Virpi Alanen
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Päijät-Häme 2030
Päijät-Hämeen liiton toimeksianto tulevaisuuskuvasta on toteutettu novellimuotoisena scifi-tarinana
siten, että pääosassa on yksi perhe ja sen lähipiiri. Novellissa henkilöt käsittelevät keskeisiä teemoja
keskustellen ja niihin eri näkökulmia luodaten. Näin tulevaisuuskuvasta muodostuu konkreettinen ja
arjen tilanteisiin sovellettava.

Aiheita ja näkökulmia tekstiin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lahden seutu yrittämisen solmukohtana
Lahti muotoilun ja kulttuurin mallikaupunkina
Lahti innovatiivisen huonekalu- ja vaateteollisuuden kotipaikkana (älykalusteet ja älyvaatteet)
Lahti (talvi)urheilun, vammaisurheilun ja uusien talviliikuntalajien harrastajien suosikkikohteena
Päijät-Häme jatkuvan ennakoinnin ja asukkaiden osallisuuden esimerkkiseutuna
Päijät-Häme kierrätyksen ja ympäristötietoisen kehittämisen mallipaikkana
Päijät-Häme Suomen ensimmäinen maakuntana, jossa hallinnon hoitaa pääosin massadatapohjainen tekoäly
Päijät-Häme alustatalouteen pohjautuvien räätälöityjen yksilöllisten oppimispolkujen toteuttajana
Päijät-Häme teknologiavapaiden vyöhykkeiden edelläkävijänä, ainutlaatuisena luonnon ja luonnollisuuden edistämisen maakuntana
Päijät-Häme palveluistamisen pilottitoimijana
Edellisen perusteella Lahti ja Päijät-Häme ovat yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista
alueista

Henkilöhahmot
•
•
•
•

Isä (urheilufriikki, yrittäjä ja yrittäjien paikallinen puheenjohtaja)
Äiti (kulttuurin harrastaja, sivistysvinkkari kirjastossa, joka nykyisellään on lainasto)
Mummi (kulttuurin harrastaja, jolle luonto on tärkeä asia)
Pekka, isoveli 21 vuotta (kansainvälinen, opiskelee Kaliforniassa, mutta organisoi etänä kursseja
Lahdessa)
• Nunnu, pikkusisko 14 vuotta (taide- ja muotoilumyönteinen nuori)
• Pikkusiskon kaveri Emmi 14 vuotta (ympäristötietoinen ja äkkiväärä)
• Naapurihuoneiston Kaino (entinen kaupungin virkahenkilö, suhtautuu skeptisesti uudistuksiin ja
teknologiaan; saanut tekoälyn takia potkut virastaan)

Tiimimme
• Alternative Futuresin primus motor Jari Koskinen on tiimin vastuullinen vetäjä
• Tulevaisuuden ennakoinnin kansainvälisenä asiantuntijana toimii (HTT, YTM, dos) Jari Kaivo-oja
• Kirjallisuuden ja kirjoittamisen asiantuntijana (FT, dos.) Pasi Lankinen
Lisää tietoa alternativefutures.fi
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