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1 Pilottihaastatteluilla tarkoitetaan tässä teemahaastatteluita teemaa eri näkökulmasta tarkastelevalle noin 10-12 avainhenkilöille 
suunnattuna. Niiden tarkoitus on varmistaa, että Delfoi-prosessiin tarkasteluun otetut pääteemat ovat relevantit/kehittää niitä 
tarvittaessa ja tuottaa kysymysten aihioita/ideoita, joista rakennetaan varsinainen Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksen 
kyselylomake. Aihioiden/kysymysten luonnissa hyödynnetään myös kirjallisuutta ja  aloituskokouksen ja työkokousten antia. 
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ENNAKOINTITUTKIMUSASETELMA 
ja panelistien valinnan intressi-kompetenssi -taulukko 
 
 
Kuva 1. Ennakointihankkeen tutkimusasetelma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 2.  Kompetenssi intressi –matriisi panelistien valitsemiseksi.  
Pilottihaastattelu. 
Table 2. 
Competence-
Interest 

Companies Research, 
product 
development 
and 
education 
institutions 

Decisionmak
ers, 
politicians 

Independent 
(associations
, students, 
free 
newspaper 
etc) 

ALL 

 Main JME3 Main JME Main JME Main JME Main JME 
Shipbuilding 2 1 1 1 1  1  5 2 
Offshore 2 1    1 1  3 2 
Other 2 1 1  1  1 1 5 2 
ALL 6 4 2 1 2 1 2 1 12 4-8 

 
Taulukko 3. Panelistien määrä työsuunnitelman mukaan. 
Table 3.  
 Main  Jon McEwan  Kari Synberg ALL 
 Finland Other USA+Canada 

etc. 
Russia  

Pilot 12  2-4 - 12+ 
1.round 30 f to f + 20 

Inet 
 8-12 10-12 50+ 

2.round 40 Inet  ? ? 40+ 
ALL   12-16  10-  

 
Alkuperäisen työsuunnitelman mukaan kaikki haastattelut toteutetaan Suomessa. 
Erikseen sovittaenssa Jon McEwanin kautta haastatteluita voidaan tehdä luontevasti 
rinnakkaisesti USA:ssa ja Kanadassa yms. sekä Murmanskin ex-konsulin ja Venäjä-
tutkija Kari Synbergin kautta Venäjällä uskottavan markkinatiedon saamiseksi. 
Molemmat on liitettävissä sovittaessa RD Aluekehityksen kautta toteuttavaan Arktisen 
meriteknologian ennakointiprojektiin. 

                                                
3 Jon McEwan opiskelee Itä-Suomen kansainvälisessä maisterikoulussa. Hänen tutkimuksensa on 
tarkoitus toteuttaa synergisesti niin, että se myös antaa ideoita Uudenmaan arktisen meriteknologian 
ennakointihankeelle. Virallista päätöstä ohjausryhmältä ei ole McEwanin työn liittämisestä osaksi 
ennakointihanketta, mutta Yrjö Myllylä toimii hänen tutkimustyönsä yhtenä ohjaajana. 

MUUTOSVOIMAT 
Ulkoiset muutos-
trendit/Megatrendit/ 
 

Vahvat vaikuttatavat 
trendit 
 

Heikot signaalit/ 
Uudet ilmiöt 
 

Villit kortit/vaikuttavat, 
epätodennäköiset 
  

SWOT/Boston anal. 

VAIKUTUKSET 
Teknologian ja 
palvelujen 
kehittämistarpeet 
 

Innovaatioympäristö
n kehittäminen 
 

Kansainvälistymise
n haasteet ja 
mahdollisuudet 
 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 

Painopisteet ja 
kehittämissuositukset 

IMPLEMENTOINTI 
ELYn, yritysten, 
oppilaitosten  yms. 
strategiat ja 
toimintaohjelmat 
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YHTEENVETO 
Joitakin poimintoja Pilottihaastatteluumuistiosta4 
 
 
I TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUOTEEN 2030 
Maailma jossa elämme 2030 
 
Visio ja ulkoiset muutostrendit 
Muutostrendit toimintaympäristössä arktisen meriteknologia-alan näkökulmasta 
(ulkoiset muutostrendit ja miten ne vaikuttavat po. alaan) 

 
- Energiaitsenäisyyteen pyrkiminen on eräs draiveri.  
- Esimerkiksi alumiinin käyttö voi lisääntyä, kun sen muokattavuutta on pystytty 

kehittämään. Alumiini voisi tulla voimakkaammin mukaan laivateknologiaan. 
- Jos poliittinen tahtotila on kunnossa, tavarat tulevat Koillisväylälle 
- Liuskekivikaasun tuotantoteknologia on tehnyt läpimurron 2000-luvulla. 

Esimerkiksi USA:sta on tullut kaasun viejä, kun se vielä 2000-luvun alussa oli 
potentiaalinen kaasun ostaja esimerkiksi Stokmanin kaasukentältä. Mihin uusi 
tasapainotila asettuu? Miten kaasumarkkinoiden muutos vaikuttaa suunniteltuihin 
megahankkeisiin arktisilla alueilla? 

- Materiaaliteknologia mullistaa (laivanrakennnusta etc.) 
- Meidän pitäisi puhua enemmnän arktisten/arktisessa olevien mineraalien 

merkityksestä. 
- Nanoteknologialla tulee olemeen niin ikään sovelluskenttää meriteknologiassa 
- Tulevaisuudessa Siperiasta hakataan 80 % maailman metsävaroista 

 
 

Itämeren alueen, Venäjän ja Suomen arktisen teknologiaosaamisen yhteistyö 
- Arktisille alueille olisi myös tarjottavissa modulaarisia taloelementtejä, joista 

voidaan rakentaa kustannustehokkaasti asuntoja, hotelleja, sairaaloita, kouluja ja 
omakotirakennuksia siten, että rakennusten "smeta" eli kustannusarvio mahtuu 
hyvin 

- Ei lähde poliittiselta tasolta liikkeelle, vaan teollisuuden tarpeista 
- Erilaiset hotelli/ravintola/huoltoalukset ovat myös suomalaisille telakoille keskeistä 

osaamista. Voisi olettaa ko laivoja tarvittavan esim. kaasukenttiä operoitaessa. 
Erilaiset pysyvään käyttöön tarkoitetut hotelli- ja ravintolalaivat esim Pietarin 
hotellikapasiteetin lisäämiseksi ja pienemmässä mittakaavassa toteutettuna 
risteilytoimintaan Saimaan/Laatokan alueella. 

- Itämeren alueella Helsingin telakan omistusjärjestelyt ja niihin liittyvät 
jäänmurtajakaupat tulivat nk kreivin aikaan ja positiivisimmillaan johtavat aitoon 
telakkayhteistyöhön Helsingin, Pietarin ja Viipurin telakan kohdalla. Venäjä on 
modernisoimassa laivastoaan jopa 2.000 aluksella lähivuosina, 

- Kehitystä saattaa eskaloida myös Suomen hyväksymän (ja sittemmin uudelleen 
keskusteltavaksi nostamansa) rikkidirektiivin aiheuttamat kustannusrasitukset 

                                                
4 Pilottihaastatteluilla tarkoitetaan tässä teemahaastatteluita. Arktista meriteknologiateemaa eri 
näkökulmasta tarkastelevalle innovativiisille noin 10-12 avainhenkilöille suunnattuna. Niiden tarkoitus on 
varmistaa, että Delfoi-prosessiin tarkasteluun otetut pääteemat ovat relevantit/kehittää niitä tarvittaessa ja 
tuottaa kysymysten aihioita/ideoita, joista rakennetaan varsinainen Delfoi-paneelin 1. 
haastattelukierroksen kyselylomake. Aihioiden/kysymysten luonnissa hyödynnetään myös kirjallisuutta ja  
aloituskokouksen antia.  
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Suomen merenkululle - ko direktiiviä ei ole käsittääkseni ratifioitu esim. Venäjällä). 
Suomen johdon pitää jatkossa keskittyä enemmän kauppapolitiikkaan ja maan 
viennin edistämiseen 

- Pitäisikö Suomella olla yhteinen kehitysyhtiö, jossa kaivostoiminta etc. mukana, ei 
operatiivisia businesshankkeita vaan verkottumista varten? 

- PU:ssa ajateltiin, että vaatisi EU:n. Nykyisin ajattelen, että toimisi paremmin, jos on 
EU:n mandaatti, mutta toiminta operatiivisella tasolla esim. Saksan kanssa. Jos 
Suomella olisi mandaatti…  

- Suomi tarvitsee yhteyden Jäämerelle liikennettä varten, kauppaa varten, tuodaan 
luonnonvaroja, toimitetaan teknologiaa. Strateginen ase. Norjan kanssa yhteistyö 
helpointa. Hankkeet pitäisi ankkuroida enemmän selvään visioon eli eri 
teollisuudenalojen yhteiseen tahtotilaan.  

- Todennäköisesti myös Luoteis-Venäjän kaivosteollisuus tarvinnee uudentyyppisiä 
aluksia malmin kuljetuksiin Kiinaan, LGN- käyttöisiä LNG-carriereitä energian 
kuljetukseen Kiinaan ja alusratkaisun, jolla voidaan tuoda kontteja Kiinasta esim 
Murmanskiin tai Kirkkoniemeen, josta ne voidaan edelleen juna- tai 
merikuljetuksina  viedä Hampuriin, Rotterdamiin ect. Mikäli Suomen rataliittymät 
Murmanskin rataan toimivat, esimerkiksi Hamina-Kotka, Helsinki ja miksei 
Hankokin voisivat olla luontevia varasto- ja satamapaikkoja Eurooppaan meneville 
konteille. 

- Venäjän laivaston uudistamisohjelma kattaa myös Stokmanin ja Yamalin 
kaasukentät, joihin tarvitaan nesteytysasemia sekä maalle että merellä siirrettäviä 
laitoksia, varastoja ja kuljetusaluksia. Lukuisia huoltoaluksia, arktisia ydinvoimalla 
toimivia jäänmurtajia Koillisväylän kaupalliseen hyödyntämiseen. 

- VFn asunto-ohjelmaan. Näihin uusiin alueisiin voidaan tarjota asuntojen lisäksi 
energiatehokkaita hajautetun energiatuotannon mahdollistavia hyvällä 
hyötysuhteella toimivia, kustannustehokkaita CHP-laitoksia. Tämä talorakennus 
yhdistettynä meriteollisuuden osaamiseen on mm TEKESin Lankonki-ohjelman 
keskeinen teema. 

- Öljyntorjunnassa on vahvaa suomalaista osaamista ja mahdollisuuksia klustetoitua. 
 
 
Heikot signaalit ja villit kortit 
Millaisia uusia orastavia ilmiöitä, ns. heikkoja signaaleja  havaitset,  joihin arktisen 
meriteknologian alan tulisi reagoida mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tai/jotka voivat 
vaikuttaa alaan? Millaisia villejä kortteja, epätodennököisiä, mutta toteutuessaan laajasti 
vaikuttavia ilmiöitä havaitset? 

 
- Arctechin synnyttämisen aikana STX yritti myydä osakkuuksia Suomen valtiolle, 

joka ei ollut kiinnostunut asiasta lainkaan 
- Arktinen ulottuvuus on vain viittauksina hallitusohjelmassa, pitäisi olla työryhmä ja 

selvää fokusoitumista 
- Itämeri on tavallaan vieläkin heikompi/haavoittuvaisempi kuin arktinen Jäämeri. 

Koillisväylän loppuosa on ympäristöltään heikompi/haavoittuvaisempi 
- Jos laivanrakentamista halutaan Suomeen, erikoisosaaminen on ainoa mahdollisuus 
- Kylmäasut ovat meriteollisuudessa tärkeitä 
- Liittoutuminen isojen pelureiden kanssa: Joko venäläisten kanssa Murmanskiin  tai 

Viipuriin tai norjalaisten kanssa Kirkkoniemeen. Alueilla voisi olla 
teknologiakeskuksia, jotka kehittävät tarvittavia teknologioita. Luonnollisesti myös 
erilaiset vero- ja muut hallinnolliset helpotukset (työ- ja oleskeluluvat) kuuluvat 
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oleellisina asioina parhaita asiantuntijoita rekrytoitaessa. Skolkovon sivuyliopisto ko 
vapaakauppa-alueelle buustaamaan toimintoja Kremlin tuella. Paitsi meriteknologia, 
myös energia ja kaivosteollisuus voisivat olla yhteisiä kiinnostuksen kohteita, 
samoin myös toimivan logistiikan rakentaminen ja vapaampi liikkuminen ( VFn 
ajama viisumivapaus, jota harjoitellaan Pietarissa risteilymatkustajien osalta). 

- Merenalaiset hiilidioksidivarastot ovat heikko signaali. 
- Oppi pitää hakea Venäjän kautta ja sitten myydä muualle. 
- Suomen laivanrakentamisen tulevaisuus on pohjoisessa. 

 
 
 
SWOT-analyysi  
Uudenmaan arktisen meriteknologia suhteessa (kansainvälisiin) kilpailijoihin 

 
Vahvuudet 

- 50-70 vuoden perinne jäänmurtajien tekemisestä, perinne jatkuu. 
- Arvokasta, että on tietoa, näkemystä, missä mennään.  
- Azipod, 2 Azipodia, 1 perinteinen 
- Ilmatieteen laitos ja SYKE mukana öljy- ja kaasualan työryhmässä. 
- Jäämallilaboratoriot. 
- Jäätutkimusta Uudellamaalla (jääominaisuuksien tutkimusta, + jäässä operoivien 

alustan tutkimusta, kokeiluja porauksia, Aker Arcticin jäälaboratorio) 
- Lähellä.  Venäjän läheisyys. 
- Maailman tihein yliopistokeskusverkosto (ylivoimaisesti maailman tihein, 70-

80 000 opiskelijaa)+ sovelletut tutkimusyksiköt, VTT 3000 
etc.+sektoritutkimuslaitokset. 

- Omaa kovaa luokkaansa innovatiivisuudessaan ja teknisessä osaamisessaan 
(Azipodit, laivamoottorit, jäänmurto, öljyntorjunta). 

- Osaaminen, arktinen laivanrakennus, hitsaus, suunnittelu, rakentaminen? 
- Osaaminen, vahva verkosto, osaamista arktisella puolella ei ole hukattu. 
- Sijainti. Vuosaari etc. logistisesti painopisteessä (Sama onko Pohjanlahdella vai 

Vuosaaressa). Osaamisen arvoketjusta kysymys. 
- Sosiaalinen pääoma (”pohjoinen luottamus”), venäläinen luottamus 

suomalaiseen osaamiseen. 
- Suomi on tehnyt 500 alusta Venäjälle. 
- Tutkimusyksiköt lähellä maantieteellisesti toisiaan, erityisen monipuolinen > 
- Tutkimus toimii isojen yritysten kanssa, mutta miten tiedon virta pk-yrityksiin 

varmistetaan? 
 
Heikkoudet 

- Aker Arcticissa osaamista on, mutta vain muutamissa tyypeissä, myös VTT:ssä 
pientä. 

- Arctech-STX teknologia voidaan siirtää. 
- Ei omisteta alueita, rajoitetut resurssit.  
- Hajanainen kansallinen tahtotila. 
- Heikkoutena uusien innovaatioiden rahoitus. 
- Helsingin telakka on pienempi kuin muut, mutta Etelä-Koreassa telakat suuria. 
- Hukattu yhteistyö venäläisten kanssa, ei ole pidetty tärkeänä, päätetty tehdä vain 

risteilyaluksia. 
- Kansallisen tahtotilan heikkous Suomen yhteisenä hankkeena. 



 8

- Massatuotanto, vs. erikoistuotanto > hävitään > mieluummin erityskysymyksiin. 
Esim. jäänmurtajateknologiassa ei tule olemaan massatuotantoa. 

- Pidemmän tähtäimen ennakointia meriteknologiassa. 
- Potkurilaakeri tms. ylivoimaisesti. 
- STX Canada BC Vancouver myös huomioitava. 
- Telakkakapasiteetin skaalautuvuus (?) 

 
Mahdollisuudet 

- Aalto yliopisto tms. voisi tarjota huippukursseja (vrt.,Oulu Mining School), voisi 
liittyä ilman poliittisia ratkaisuja (mm. Kanadaan ja Saksaan suunnattuina). 

- Ajattelevat ihmiset: 5-10 henkilöä ensin, sitten 30 hengen sisäpiiri, sitten 150 – 
tällöin alkaa syntymään ajatuksia, jotka kantavat. 

- Arktinen tutkimusohjelma, joka tiedeperustaisesti löytää alan uudet innovaatiot 
ja toisaalta tulee yritysten esille tuomia kehittämistarpeita. 

- Etelä-Suomen akselin pitäisi laajentaa Pohjois-Suomeen Ouluun 
- isoja suppiloideoita pitäisi löytää. 
- Johtavaa kouluttajaa ei ole olemassa, Suomi/Uusimaa/Aalto-yliopisto voisi ottaa 

vastuulle?  
- Lisää työtä uudellemaalle (lisää laivoja. 
- Merkittävät toimijat mukaan, Kiina, Japani > kv-kurssit vaaraton tapa. 
- Nopeat yhteydet Pietarissa.  
- Pohjois-Atlantti. 
- Puurakentamisessa jotakin, mutta kaikki sählää, ei ole paikasta kiinni.  
- Suuri yritysjoukko löytyy muualta kuin Uudeltamaalta. 
- SWOTin laajentaminen koko Suomeen. 
- Tekninen etumatka on, jos päätetään satsata, se on mahdollisuus (= W:n 

paikkaamista=resurssien alloikointia) 
- Uuden telakka-alueen kaavoittaminen. 
- Uusia alustyyppejä tarvitaan ilmastonmuutoksen vuoksi. 
- Uusimaa voisi keskittyä pienempiin ja intensiivisiin tapauksiin (laivoissa) (450 

tonnia optimini, 660 tonnin liian isoja Uudellemaalle). 
- Voisi lähteä yliopiston projektina ja rahoituksella, sitten ohjelmana. Ks. esim. 

Aalto-innovation. 
 
Uhkat 

- Hajautetaan toimenpiteitä liian laajasti, resurssit > ei löydy keihäänkärkeä, koska 
intressit erilaisia. 

- Jos kehitämme hyvät suhteet Venäjälle, molemmat hyödymme. 
- Kiina on maailman suurin satama ja  telakka. 
- Koulutuksen painotukset. 
- Riskinä luonnollisesti teknologian siirto ja oppimisen jälkeen 

teknologiaomavaraisuus tulevaisuudessa.  
- Saksalaiset. 
- Teknologian siirto Venäjälle,  
- Uhkana, että ei tarkkailla kilpailuympäristöä, saksalaisia etc. ei pidä vähätellä, 

Kiina nousee, osaamistaso nousee. 
- Uhkat liittynevät lähinnä poliittiseen riskiin. 
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II MERITEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN UUDELLAMAALLA 
Keskeiset kehittämistoimenpiteet 
 
Millaista arktista teknologiaosaamista muutostrendit edellyttävä mitkä ovat 
kärkituotteet tai palvelut ( tai tuote- tai palveluryhmät),  joilla kehityksen 
haasteeseen tulisi vastata? Näkökulmana  mm. tulevaisuuden työllisyysnäkymät; mm. 
laivatelakat ja niihin liittyvät alihankintayritykset, kuten teräsrakentajat, kone- ja 
laiteasentajat, lvi- ja sähköasentajat, automaatio- ja elektroniikka-asentajat, 
sisustusvarustelijat; offshore-teollisuus, arktinen meriteollisuus, pientelakat, 
korjaustelakat, kunnossapitopalvelut, potkurilaiteteollisuus, laivamoottoriteollisuus, 
meriteollisuuden kone- ja laitevalmistajat, meriteollisuuden suunnittelutoimistot ja 
suunnitteluohjelmistojen valmistajat, toimialan muu palveluliiketoiminta, alan 
kaupallinen tutkimus- ja koulutustoiminta;jääluokan aluksia, tukialuksia, 
öljynporausaluksia, offshore-teknologiaa, merenalaisteknologia, teräs- ja 
metalliosaamista. 

 
- Arktinen turismi. 
- Emme tunne merivirtoja arktisilla alueilla. 
- Jos nykyisin tapahtuu öljyonnettomuus, saadaan vain murto-osa talteen. 

Innovaatio on mm. ns. Louko-tuote. Tämä tarpeen myös  mm. ydinvoimalan tai 
öljynporaustornin ympärillä. 

- Jäänmurtajaosaaminen. 
- Kiinalla on tällä hetkellä noin 1000 telakkaa. Kiinalaisia kiinnostaa suomalainen 

teknologia ja heillä on suuri halu rakentaa uudentyyppisiä jäänmurtajia, jotka 
pystyvät murtamaan noin 1,5 metrin paksuista jäätä. Tämän vuoksi kiinalaiset 
etsivät tietoa Suomesta. Suomella on myös tarvittavaa navigaatio-osaamista, 
sekä osaamista merenkulun turvallisuuden alalla. Kiina on kiinnostunut myös 
kaasuputkiteknologiasta. Kiinan käsityksen mukaan Arktika kuuluu koko 
maailmalle. 

- Likaisemmat käsityöt hoidetaan automaatiolla. 
- Logistiikka- ja järjestelmät: Koillisväylän käyttöönotto: malmialukset 

Norilskista Kiinaan ja Murmanskiin. Perässä LNG alukset, myös 
paluulastialuksia. 

- Mahdollisuus on vientituotteeseen ja palveluihin – kyseessä on satojen 
miljoonien hanke: Itämeri, Välimeri, Pohjois-Atlantti… 

- Merenpohjan maankäytön suunnittelu ja siihen liittyvä tutkimus- ja 
tiedonhallinta (mm. EU-edellyttää). 

- Mm. sykkeessä on osaamista, dataa on 10 000 km2 Itämeren alueelta 
tallennettuna – nyt pitäisi pitää miettiä yhdessä eikä jokainen erikseen, miten 
tiedonkeruu organisoidaan. 

- Poijuihin perustuva tukiasemaverkosto voisi olla Koillisväylän 
tietoliikennejärjestelmä. 

- Stokman?: Yamal on nopeampi. Nevatek – takana Gazprom. Laivoilla 
kuljetettava osuus v. 2016. Laivoja ei ole, pitää rakentaa. Tämä on keskeinen 
viesti. 

- Suunnittelu (Vinojäänmurtaja esimerkkinä). 
- Syvässä vedessä operoivat laitteet. 
- Talot ja T-Catvillas. 
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- Tankkerit tekevät jatkossa mallissamme ensimmäisen ensivastetyön, öljy-yhtiöt 
ja varustamot ovat siis asiakkaita öljyntorjuntatuotteille, näillä öljyntorjunta on 
nappikauppaa muun toiminnan rinnalla. 

- Tarvitaan huoltoa. 
- Turvallisuus aiheet, navigaatio, viestintä, hätätilanteet. 
- Tutkimuksessa iso teema: Öljyn käyttäytyminen kylmässä. 
- Tutkimusalukset – ovat tulevaisuudessa kuin hotelleja. 
- Yksittäiset komponentit ja laitteet. 
- Öljytankkerit tulevat leveämmäksi, tarvitaan kaksi jäänmurtajaa/leveätä väylää 

tekeviä jäänmurtajia. 
 

Bostonin tuoteportfolioanalyysi 
Mitkä ovat tämän hetkiset ja mitkä tulevat klusterit/miniryppäät,/tuotealueet tai 
toimialat, joilla  muutokseen tulisi vastata? (”nousevat”, ”tähdet”, ”lypsylehmät”) 
 
Kassavirta / lypsylehmät 

- Azipod. 
- Elementtirakentaminen arktisiin olosuhteisiin. 
- Esim. laivat; kun hankkeita syntyy, valmiita toimittajia, teknologiaa ja 

komponentteja tulisi löytyä, jos logistiikassa maantie- ja rautatieyhteydet 
voidaan yhdistää. 

- Jäänmurtajat. 
- Lypsylehminä huolto- ja jäänmurtoalukset.  
- Suunnittelu tekee tuloaan (verkostoituminen mahdollisuutena). 

 
Miten alihankkijat hyötyvät? Aiemmin mm. VR oli kiinnostunut syötöistä ja 
perusvirroista. Jos meriliikennettä VR:llä kuljetettavaa(?), Wärtsilä mukaan. 
 
Kysymysmerkit  ja nousevat alat 

- Arvoketju tekniset, sosioekonomiset 
- BMX yritys, 5-7 jääluokan alusta armeijalla 
- Jäänmurtajat, bulkkialukset, LNG alukset 
- Kehittyneet suunnitteluverkostot 
- lisääntyvä kaivosteollisuus P-Suomessa,  
- mahdollisesti erilaiset ammattikoulutusohjelmat. 
- Nousevina ehdottomasti Koillisväylän kaupallinen hyödyntäminen,  
- Paikallisten alihankkijoiden käyttäminen 
- SAR (pelastus) > jotkut näistä armeijan 
- Telakkaryhmät  
- Telakat ovat vain ulkoistaneet osaamista? 
- Turvallisuuskysymykset: esim. ruoka tulee niin haluttavaksi, että tarvitaan 

armeijaa/laivoissa asevarustusta 
- Tähtinä merimoottori-  ja voimalateknologia, laivojen turvajärjestelyt, 

energiatehokkuusratkaisut. 
- Venäjä tarvitsee rajavartioita rannikolle, keskukset tulevat 
- Venäjältä puuttuvat palvelut: Esim. siirtelytekniikka, ympäristöpalvelut, 

sääpalvelut etc., teknisiä palveluita, sis. ekonomisia, sairaalat etc., sairaalat etc. 
satamasta toiseen liikkuvia palveluita 
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Innovaatioympäristön kehittäminen ja kansainvälistymisen haasteet 
Millaisia innovaatioympäristön kehittämistarpeita em. edellyttävät Uudellamaalla? 
(mm. verkottuminen, viennin edistäminen, koulutus, tutkimus, tuotekehitys) 
- Suuri kuvio pitää olla ensin. Ei vahingoita pieniä toimijoita tai alueita, jotka 

pelaavat tämän ison kautta ja tekevät suoraa kauppaa 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kiina, ja muut kv-toimijat.  
- (Arktisen) meriteknologian patentit pitäisi kaivaa esille – ne ennakoivat 

liiketoimintaa 
- 1-2 keihäänkärjen tunnistaminen hyvä tavoite. 
- Antarktista ei voida sivuuttaa.  
- Asiantuntijuuskeskus yliopistoon. 
- Helsingin alueen tulee verkottua Venäjän  Gatzpromin ja kaivosyhtiöiden kanssa. 
- Info ja verkottuminen tärkeitä. 
- Innovaatiopäivien pitäminen. 
- Integroiduttava talouden ja teknologian ehdoilla. 
- Iso virta syntyy tiedeperustaisesti, tästä mm. saksalaiset ovat esimerkkeinä. 
- Ketkä ovat Suomen tärkeimmät kilpailijat? Esim. US. Shipeyards Lousiana, 

Vancouver STX Canada. 
- Laivanrakennus-, öljy- ja kaasutyöryhmät. 
- LNG? Voidaanko kylmää hyödyntää kylmyyden tuottamisessa, kuten LNG:n 

tekemisessä? Ymmärretäänkö tämä mahdollisuus?: AGA etc. > Kilpailuetu 
pohjoiselle. 

- Luonnonvarojen omistajina ovat valtiot ja isot yhtiöt – pitää verkottua omistajien 
kanssa. Ei vain myydä, paletit on saatava sisään valmiksi. 

- Maisteri- ja tohtoriohjelmat yliopistoissa. 
- Offshoreteknologia, voimakkaat hinaajat. 

KANADA 

HELSINKI 
/ SUOMI VENÄJÄ 

USA 

Lappi 
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- Päästäänkö suuriin virtoihin kiinni, ydinkysymys, jos ei, kumppanit haetaan 
maailmalta eikä läheltä (ei synny klusteroitumista), klusteroituminen on pulma, kun 
toimitaan kapealla alalla. 

- Suomella on nyt noin 60 % jäänmurtajien markkinoista, tulevaisuudessa pienempi. 
- Toimittava isojen yritysten, operaattoreiden ehdoilla. Isolla yhtiöllä on monta 

hanketta/vaihtoehtoa investoida. 
- Tutkimuksen ja koulutuksen profiilin nostaminen arktisella teemalla. 
- Tutkimusalukset ovat tärkeä tuotealue. 
- Verkotutaanko hankkeeseen/investointikohteeseen vai yritykseen? 
- Toimitetaan koko konehuone automaatioineen (nyt todellisuutta Wärtsilällä 

Vaasasta) 
- Vaasa voimalaitospuolella: Puuttuu vastaava kokonaisosaaminen, edellyttäisi 

projektiosaamista, jolloin tuotteesta saataisiin 2-kertainen hinta. 
 
 
  


