
 
 
 
 
2010-20 -luku 
Kiinan nousu supervallaksi 
Kiina luopui entisen Neuvostoliiton esimerkkiä seuraten suunnitelmataloudesta. Toisin kuin Neukkulassa 
menivät mukana rippeetkin sosialistisesta aatemaailmasta, ja 2010-luvun loppupuolelle mennessä Kiina oli 
melkeinpä yritysjohtoinen poliisivaltio. Rajaprovinssien rappiosta, satunnaisista mellakoista ja räikeistä 
ihmisoikeusrikkomuksista huolimatta ulkomaisia sijoituksia tulvi idän rikkaille alueille, ja 2020-luvulle 
tultaessa Kiina oli muodostunut yhdeksi maailman suurimmista talousmahdeista. Aikakautta kutsutaan 
nykyään monissa lähteissä Kiinan renessanssiksi. 
 
2020 -luku 
Etelä-Amerikan kehitys 
USA pyrkii liittämään koko Keski- ja Etelä-Amerikan kiinteästi omaan etupiiriinsä. Meksikon suhteen tämä 
onnistuu, joten kuten mutta voimakkaassa taloudellisessa nousussa olevien Brasilian ja Argentiinan 
liittoutuminen pitää jenkit suurimmaksi osaksi poissa Etelä-Amerikan keskusalueilta. 
 
Uuden energiatalouden alkumainingit 
Öljyvarojen vähetessä ja saastetilanteen pahetessa sähköautojen suosio kasvaa nopeasti etenkin 
teknologian kehittyessä tehokkaammaksi ja halvemmaksi. Etelä-Amerikan metropoleista liikkeelle lähtenyt 
trendi polttomoottoriautojen kieltämisestä kaupunkien keskustoissa leviää nopeasti ympäri maailmaa. Vain 
USA jää tämän kehityssuunnan ulkopuolelle. Myös ensimmäiset vetypolttokennoautot tulevat markkinoille, 
mutta polttoaineen vaikean saatavuuden takia ne jäävät toistaiseksi melko harvinaisiksi. 
 
Kiertorata-asutusten pioneeriaika 
Useiden maiden rakentamat kookkaat avaruusasemat sekä yksityisomistuksessa olevat avaruuslentokoneet 
ja laukaisujärjestelmät mahdollistavat ensimmäistä kertaa avaruuden kaupallisen hyödyntämisen.  
2020-luvun loppuun mennessä Maan kiertoradalla on jo useita kymmeniä pieniä tehtaita ja laboratorioita. 
Tuotteisiin kuuluvat mm. superpuhtaat kidemateriaalit ja eksoottiset synteettiset lääkeaineet. 
 
Vuosi 2024 
Elektroniikan uusi sukupolvi 
Matsushita esittelee ECTS-messuilla uuden hiilipohjaisen mikroprosessoritekniikan. Piirien massiivinen teho 
ja etenkin ennennäkemättömän halpa hinta panevat liikkeelle kokonaisvaltaisen tietokone- ja 
kodinelektroniikka-alan vallankumouksen. Lukulaitteet tulevat korvaamaan kirjat ja lehdet, jopa ilmaisesitteet 
sekä mainoslehtiset. Tietyn kustantamon ja lehtitalon lukulaitteeseen voi viikoittain ladata uuden sisällän, 
joko kotona ja tai kioskilla. Laite asetetaan lataustokkaan, jolloin laitteen informaatio päivittyy.  
 
Vuosi 2026 
Ympäristötuhojen ensimmäiset merkit 
Euroopan-laajuisten rankkasateiden aiheuttamat katastrofaaliset tulvat Lontoossa ja Pariisissa sekä lähes 
koko Venetsian huuhtoutuminen Välimereen herättivät maailman tiedeyhteisön tajuamaan, että ilmastossa 
oli todellakin jotain vialla. USA:n ilmastomuutokset kieltävä propaganda, sekä toistuva veto-oikeuden käyttö 
YK:ssa estivät kuitenkin pitkään konkreettiset toimenpiteet. Edes massiivisiin mittoihin nousseet 
tornadotuhot keskilännessä eivät saaneet USA:ta myöntämään muille maille päivänselvää totuutta.  
Kaukana tulevaisuudessa, 4000-luvulla, on pahin edessä, sillä saastepilvi on kulkeutunut eteläiselle 
Tyynellemerelle vahvistumaan. Se on huomaamaton niin, että tulee suuri yllätys ihmiskunnalle. Pilvi sulattaa 
loputkin napajäätiköt. Ihme kyllä, saarista ainoat, jotka selviävät, ovat Havaiji ja Kanariansaaret.  
 
Vuosi 2028 
Alexandrian katastrofi 
USA:han vuosituhannen alkupuolella kohdistunut paheneva terroristiuhka huipentui 3.7.2028 23:29 EST 
taktisen ydinlatauksen räjäyttämiseen Alexandrian esikaupunkialueella Washington DC:n eteläpuolella. 
Ilmeisesti DC:n keskustaan tarkoitettu ydinase räjähti tuntemattomasta syystä kuljetuksen aikana, ja pelasti 
siten täpärästi USA:n koko keskushallinnon massatuholta. Ironista kyllä iskun takana olivat nähtävästi 
USA:n sisäiset oikeistoseparatistitahot. 
 
Vuosi 2029 
Ensimmäinen miehitetty Mars-lento 
Eurooppalais-venäläinen Pegasos--tutkimusaluksen laskeutumismoduuli laskeutui 10.11.2029 onnistuneesti 
Syria Planumin tasangolle. Ensimmäistä kertaa historiassa ihminen käveli vieraan planeetan pinnalla. 
 



Vuosi 2031 
Tyynenmeren kriisit ja Mariaanien sota 
USA:n ja Kiinan eturistiriidat Tyynenmeren alueella kärjistyivät alkuvuodesta 2031 aseellisen konfliktin 
tasolle. Avoin sota kesti vain muutamia kuukausia, ja päättyi lähinnä pattitilanteeseen, mutta alue pysyi 
hyvin tulenarkana 2100-luvulle asti. 
Vaikka avoimia sotia ei enää käyty, olivat rajaselkkaukset ja valtioiden rahoittama terrorismi lähes 
jokapäiväisiä tapahtumia. Sekä USA että Kiina rahoittivat sissiliikkeitä, jotka nahistelivat keskenään, ja 
häiritsivät vastapuolen liiketoimintaa. 
 
Vuosi 2034 
Ensimmäinen fuusioreaktori 
Ensimmäinen vakaa ja energiaa tuottava fuusioreaktori aloitti toimintansa Toyotan energialaboratoriossa 
Tokiossa 5.6.2034. Jo myöhemmin samana vuonna alkoivat ensimmäisen kaupallisen reaktorin 
rakennustyöt Tokion länsipuolella. 
 
Vuosi 2036 
ESA:n muutos 
Afrikkalaisia valtioita alettiin hyväksyä Euroopan avaruushallinon ESA:n jäseniksi.  
Ensimmäiset ei-eurooppalaiset jäsenet olivat Marokko, Gabon, Kenia ja Tansania. Samalla ESA:n nimi 
muutettiin ISA:ksi (International Space Alliance). 
 
Euroopan Liittovaltion (European Federation - EF) perustaminen. 
Rooman sopimus (24.8.2007) muutti 2000-luvulla voimakkaasti laajenneen EU:n yhtenäiseksi liittovaltioksi. 
Suurin osa kansasta hyväksyi tämän, jotta päästäisiin eroon uusnatsien kotkotuksista. Natsit yrittävät 
turhaan estää liittovaltio kehitystä mutta onneksi epäonnistuvat suuren hiljaisen enemmistön ansiosta. 
Äärioikeistohan ei voi estää ihmisiä äänestämästä sitä mitä haluavat, kiitos vaalisalaisuuden. Uusnatsien 
epätoivoinen nettitrollauskin osoittautuu turhaksi.  
 
Euroopan konsolidaatio 
Vastasyntynyt EF yhtenäisti nopeasti lakejaan ja oikeusjärjestelmäänsä. EF:llä on moderni yhtenäinen 
puolustusarmeija, joka ei koskaan uhkaa ketään. Lisäksi on tehokkaat liittovaltion poliisivoimat. Eurooppa on 
jo merkittävä globaali sotilasmahti, muttei aggressiivinen.  
 
ISA:n Hermes-avaruuslentokoneen ensimmäinen onnistunut laukaisu.  
Täysiveristen avaruuslentokoneiden ensimmäinen sukupolvi laski kiertoratakuljetusten hinnat alle 
kymmenesosaan aiemmasta. Eurooppalaisen Hermes-tyypin lisäksi olivat jo käytössä Amerikkalainen 
Liberty ja Japanilainen GTAV-2 
 
Japanin perustuslakiuudistus 
USA:n kolonialismi ja Kiinan nousu pakottivat Japanin omaksumaan aggressiivisemman roolin 
maailmanpolitiikassa. Maan perustuslakia muutettiin sallimaan laajemmat asevoimat, ja USA.n tukikohdat 
Okinawalla siirtyivät vastaperustettujen Japanin ilmavoimien ja merijalkaväen hallintaan. 
 
Mir II:n katastrofi 
Venäläinen Mir II oli ESA:n Aurora-aseman ohella ensimmäinen merkittävän kokoinen kiertorata-asema. 
Asemalla riehunut plasmapalo ja sitä seurannut dekompressio vaativat kymmenen avaruustutkijan hengen. 
Vanhentunut moduulirakenteinen asema hylättiin, ja vielä samana vuonna Venäjän uusi Burana-
avaruuslentokonelaivasto aloitti modernimman toroidimaisen aseman rakennustyöt. 
 
USA:n poliittinen umpikuja 
Muun muassa USA:n Afrikassa harjoittaman riistopolitiikan takia sen välit Euroopan Federaatioon viilenivät 
vähitellen lähes uuden kylmän sodan tasolle. Tyynenmeren alueella yhteentörmäys Kiinan laajenevien 
intressien kanssa johti samanlaiseen kehitykseen. USA on muutamia jäljellä olevia liittolaisia lukuun 
ottamatta lähes maailmanpoliittinen henkipatto. 
 
Afrikan Unioni muuttuu Afrikan Federaatioksi eurooppalaismallin mukaisesti.  
 
Vuosi 2995 
Euroopan ja Afrikan federaatiot muodostavat yhteisen kauppaliitto, Global Unionin.  
 
Vuosi 2998-3002 
Global Unionin yhteisvaluutta, Global, perustetaan. Vuonna 3002 lasketaan liikkeelle käteisvaluutta.  
Tämä vain joissakin EF:n osavaltioissa, kun taas toisissa eurot jatkavat kilisemistä. Ihmiset ovat kiintyneet 
tuttuun turvalliseen euroon.  


