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Teknologia kehittyy ajan myötä



ICT:n kehittymisestä



Kuinka paljon laskenta on kehittynyt 30 
vuodessa ?



a) 1000 x
b) 10 000 x

c) 100 000 x
d) 300 000 x

e) 1 000 000 x



a) 1000 x
b) 10 000 x

c) 100 000 x
d) 300 000 x

e) 1 000 000 x



NEC SX-3 (1990): 
22 GFLOPS

Huawei Mate 20 Pro (2018): 
14 GFLOPS (CPU)

489 GFLOPS (GPU)

https://www.extremetech.com/extreme/125271-the-history-of-supercomputers/5





Tietoverkkojen nopeudet ?



a) 1000 x
b) 10 000 x

c) 100 000 x
d) 300 000 x

e) 1 000 000 x



a) 1000 x
b) 10 000 x

c) 100 000 x
d) 300 000 x

e) 1 000 000 x



2400 bps modem (1990)

2021

400’000x

https://www.suspended-objects.org/post/122466768778/item-062-supramodem-2400-found-on-6-20-15



Laskennan energiatehokkuus



a) 1000 x
b) 10 000 x

c) 100 000 x
d) 300 000 x

e) 1 000 000 x



a) 1000 x
b) 10 000 x

c) 100 000 x
d) 300 000 x

e) 1 000 000 x



NEC SX-3 (1990): 
360 kW

Huawei Mate 20 Pro (2018): 
1-2 W ?

https://www.extremetech.com/extreme/125271-the-history-of-supercomputers/5



ICT:n infrastruktuuri kehittyy hurjaa vauhtia



5G, 6G, kuitua

Palvelinkeskuksia, pilvipalveluita



Miksi tarvitaan lisää ICT-järjestelmiä, jos
niiden tehokkuus on kasvanut 100’000 –

1’000’000 x ?



Onko kyseessä

Jevon’s paradox (1865) 

?



“Energy-efficiency 
improvements will increase 
rather than reduce energy 

consumption”



“Rebound effect”



DNA: mobiili data/kk:
2014: 3.5GB
2015: 5GB
2016: 9,9GB
2017: 15.9GB
2018: 20,8GB
2019: 27,2GB
2020: 34,8GB

4.5kW 5.6kW 6.4kW 7.3kW6.7kW 7.7kW5.6kW

Ficom



4K leffa mobiiliverkon yli =

Saunan lämmitys tai
20km sähköautolla



Lataa 32GB muistinkortin pilveen talteen = 

40km sähköautolla



Uusia digitaalisia palveluja
M2M

Videot
Web-palvelut



IEA/OECD:
Bitcoin laskennan energiankulutus

= 3 x (Apple+Facebook+Google)



Koneoppiminen (AI) voi olla seuraava iso 
ongelma





Suomen suosituimmat nettipalvelut:

Koko: 1-60MB (jopa 100+MB)
50% on kuvia

40% 3. osapuolen sisältöä
HTML vain 1%



Isoja 50-90% säästöjä saa aikaan

Pienemmät kuvat
Modernit kuvaformaatit

Käyttämätöntä Javascipt ja CSS
Välimuistien parempi käyttö



Sisällön määrä kasvaa
ja

Ohjelmistot on entistä huonompia



Janne Kalliola:

Softaa pitää tehdä nopeasti

Ei nopeaksi



Digitaaliset palvelut pitää toteuttaa

nopeasti ja halvalla



Tehokkuudesta/vihreydestä
ei haluta maksaa



Tietotekniikka ja –palvelut syö kaiken

minkä sähköinsinöörit tarjoaa



Mitä digitaalisia palveluja teidän aloilla
käytetään ja tuotetaan ?



Syö sähköä

palvelinkeskuksissa, 
tietoverkoissa ja

loppukäyttäjien laitteissa



Miten näitä voisi parantaa ? 



Voisiko näitä esim. keventää ?



https://www.mustread.fi/artikkelit/ratkaisu-on-vihrea-koodi-monet-digitaaliset-palvelut-on-suunniteltu-huonosti-ja-ne-
vievat-valtavasti-energiaa/
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