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Kiitokset:  

 Sotaveteraani ja opettaja Olavi Linturille terminologian ja kielen tarkistamisesta 

 Mentori ja DI Mauri Myllylälle Navico Oy:stä mm.  suosituksista, mihin esitetyt johtopäätökset tulisi koh-

dentaa liikennepoliittisessa asiakirjassa.  

 Kiitokset myös muille lausuntoluonnosta kommentoinneille, kuten yhteiskuntatieteiden tohtori ja Barents 

Logistics 2 projektipäällikkö Aaro Tiilikaiselle Oulun yliopiston taloustieteellisestä tiedekunnasta, ohjelma-

johtaja HTM Mika Perttuselle ja kehittämispäällikkö Tauno Korpelalle Koillis-Suomen kehittämiskeskus 

Naturpolis Oy:stä, toimitusjohtaja Timo Rautajoelle Lapin kauppakamarista, toimitusjohtaja DI Martti 

Miettiselle Transys Oy:stä. Em. henkilöiden esittämiä ajatuksia ei ole täysin implementoitu kirjoittajan te-

kemään lausuntoon. Kirjoittaja kantaa siten vastuun  sisällöstä. 

Muuta huomioitavaa 

 Liikennepoliittinen selonteko löytyy linkistä http://www.lvm.fi/liikennepoliittinenselonteko 

 Tärkeimpänä esitettyjen näkemysten  kokovana lähteenä toimii TEM 43/2010 julkaisu: Arktinen ja Itämeren 

kasvualue Suomen intressien polttopisteessä.< http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>  

 

 

 

Liikennepoliittisen selonteon kommentointi pohjoisen  / arktisen ulottuvuuden 

näkökulmasta 

Suurvaltojen mielenkiinto pohjoiseen kasvaa. Suurvallat ja arktisella alueella sijaitsevat valti-

ot ovat päivittäneet arktisten alueiden strategioitaan viime vuosina ja lisänneet läsnäoloaan 

arktisessa. Tämä vaikuttaa myös pieniin valtioihin ja tarjoaa mahdollisuuksia, jotka tulisi 

huomioida myös ajankohtaisessa Suomen liikennepoliittisessa selonteossa. Suomi itsessään ja 

eräällä tavalla koko Itämeren aluekin jopa Brittein saarta myöten on osa arktista tai pohjoista 

ulottuvuutta, koska pohjoiseen liittyviä ulkoisia ominaisuuksia ovat mm. kylmyys, lumi, jää, 

lämpötilanvaihtelut, valo ja pimeys, ilmastonmuutos, herkkä luonto ja pitkät etäisyydet, jotka 

ilmenevät sitä voimakkaammin mitä pohjoisemmas mennään. Siten pohjoisen /arktisen ulot-

tuvuuden näkökulmasta tulisi arvioida myös näiden seikkojen huomioonottamista liikennepo-

liittisessa selonteossa. Tässä arvioinnissa painotetaan kuitenkin lähinnä Jäämeren alueeseen 

ja Koillisväylän käyttöön kohdistuvia muutoksia ja niiden vaikutusta Suomeen. 

Merkittäviä syitä pohjoisuuden kysynnän kasvuun on muitakin kuin paljon puhuttu ilmas-

tonmuutos, joka ilmenee pohjoisilla alueilla voimakkaammin kuin muualla. Toinen ja ehkä 

tärkeämpi muutostekijä on raaka-aineiden hintojen nousu, joka johtuu mm. maailmantalou-

den kasvusta. Tästä johtuu kasvava niin elottomien kuin elollisten luonnonvarojen kysyntä. 

Mm. biomassaan kohdistuvan uuden kysynnän taustalla on ilmastonmuutoshuolen lisäksi yk-

sinkertaisesti myös se, että sen hyödyntäminen mm. energiaksi on tulossa raaka-aineiden hin-

takehityksen vuoksi kannattavaksi. Vaikka Kiinan talouskasvun merkitys yksittäisenä tekijänä 

on ollut suuri, taustalla voi nähdä pitkällä aikavälillä myös maapallon väestön kasvun, maa-

pallon kaupungistumisen ja siitä johtuvan luonnonvarojen kysynnän. Luonnonvarojen hyö-

dyntäminen kalliilla arktisilla alueilla on tullut kannattavaksi tietyin osin pelkästään raaka-

aineiden hintakehityksen vuoksi. Muutamat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että seuraavan pit-

kän taloussyklin selittäjänä on resurssitehokkuuden vaatimus em. syistä johtuen. Tunnetut 

luonnonvarat pohjoisessa ovat pääosin nykyteknologian avulla hyödyntämisen ulkopuolella. 

Raaka-aineiden hintojen nousu ja haastavat olosuhteet pakottavatkin uusiin teknologisiin in-

novaatioihin uusien luonnonvarakohteiden hyödyntämiseksi, mikä toiminta itsessään vauhdit-
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taa talouskasvua ja on ehkä tärkein mahdollisuus myös Suomelle. Vähemmästä on saatava 

enemmän. ”Arktisilla alueilla tarvitaan ei vain 30 % säästöjä tuovia ratkaisuja vaan 300-500 

%.”  

Kolmanneksi on syytä mainita pinta-alaltaan maailman suurimman valtion Venäjän geopo-

liittisten intressien siirtyminen pohjoiseen. Neuvostoliiton hajoaminen vei Venäjän oman 

mielenkiinnon pohjoiseen eteläisten öljy- ja kaasutuottajavaltioiden itsenäistyttyä. Venäjä elää 

pohjoisesta ja arktisesta, Itämerikin on tällä hetkellä Siperian ja Venäjän pohjoisten luonnon-

rikkauksien gateway Eurooppaan. Venäjä tarvitsee Koillisväylää luonnonvarojensa markki-

noille saamiseksi. Neljäs pohjoisuuden kysyntään liittyvä suuri muutostekijä on jo edellä mai-

nittu teknologinen kehitys. Teknologinen kehitys on tehnyt ja tekee pohjoisen luonnonvarojen 

hyödyntämisen kannattavaksi. Tässä Suomi on aivan viime vuosina osoittanut tärkeytensä ke-

hittäessään ja rakentaessaan esimerkiksi vallankumouksellisen malmirikasteiden kuljetusalus-

konseptin Koillisväylälle. Ympärivuotinen liikenne on ensi kertaa mahdollista ilman erillisiä 

jäänmurtajia, mikä on tuonut merkittäviä säästöjä laivat tilanneelle Norilsk Nickel –yhtiölle 

(malli voisi toimia myös Suomessa). Nykyinen Dudinka-Murmansk –linjasto laajenee seuraa-

vaksi Jeniseijoen Dudinkasta/Norilsk Nickelistä suoraan Kiinaan. Teknologinen kehitys laa-

jasti ymmärrettynä tarkoittaa myös logististen ratkaisujen, kuljetusjärjestelmien ja infrastruk-

tuurin kehittämistä. 

Yleinen keskustelu lehtien palstoilla on antanut osin yksipuolisen kuvan pohjoisen kehityk-

seen vaikuttavista tekijöistä. Kun muutoksen suurimpana ajurina on pidetty ilmastonmuutosta, 

odotukset esimerkiksi Koillisväylän merkityksen nopeaan kasvuun Suezin kanavan korvaava-

na maailmankaupan reittinä ovat kasvaneet. Pahimmillaan tämä voi johtaa vääriin tulkintoihin 

mm. arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian kehittämisen tarpeista sekä epävar-

moihin odotuksiin perustuviin ratainvestointeihin. Olosuhteet säilyvät haastavina jatkossakin 

ja Koillisväylän ja Luoteisväylän merkitys tullee olemaan ennen muuta raaka-aineiden ja nii-

den jalosteiden kuljetuksissa, mikä tietenkin itsessään on jo erittäin tärkeää – onhan maail-

mankaupan suurimpia artikkeleita juuri esimerkiksi öljy ja muut raaka-aineet ja luonnonvara-

tuotteet hitechin sijaan. Viimeksi mainitun kaupasta Kiina hallitsee jo puolta. Tämän luon-

nonvaroja hyödyntävän toiminnan päälle syntynee jossakin määrin muuta tavaraliikennettä. 

Johtopäätöksiä ja jatkotoimenpidesuosituksia: 

1.    Suomen elinkeinorakenteeseen vaikuttaa trendejä, jotka tukevat luonnonvaroihin 

perustuvan toiminnan kehittämistä. Alkutuotanto, teollisuustuotanto ja palvelut kyt-

keytyvät toisiinsa entistä selvemmin seuraavina vuosikymmeninä. Luonnonvarojen hallit-

seminen ja niihin liittyvä logistiikka on valtiollisen toiminnan ydintä. Tämä voi edellyttää 

valtion roolin tarkistamista näitä hyödyntävissä yhtiöissä ja logistisissa ratkaisuissa. 

2. Koillisväylästä on laajasti ottaen tulossa keskeinen reitti, johon pohjoisen luonnon-

varojen hyödyntäminen kytkeytyy. Raaka-aineiden virtojen ja niiden jalosteiden suun-

tana vahvistuu Aasia maailmankaupan painopisteen ja kysynnän siirtyessä sinne.  Haas-

teeksi ja keskeiseksi projektiksi tulee Koillisväylän/meriyhteyksien ja maayhteyksi-

en/rautateiden ja satamien kehittäminen toisiaan tukeviksi järjestelmiksi. Unohdettaessa 

valtakuntien rajat Suomi on Koillisväylän välittömässä vaikutuspiirissä, Suomeen kohdis-

tuva luonnonvarojen kysyntä on osa laajempaa pohjoisuuteen ja luonnonvaroihin kohdis-

tuvaa kysyntää. Suomessakin tulee haasteeksi Suomen liikenneverkon kytkeminen Koil-

lisväylään ja voimistuviin maailmankaupan virtoihin Aasian suuntaan. Pitkällä tähtäyksel-

lä voi olla myös mahdollista tiettyjen nykyisin Itämeren alueella olevien tavaravirtojen 

siirtyminen ylös Koillisväylän ja sen satamien kautta hoidettavaksi mm. Murmansk Hubin 

ja siihen liittyvien ratayhteyksien kehittymisen myötä, mutta tämän seikan arviointi vaati-

si perusteellista ennakointia ja skenaarioiden laadintaa. 
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3. Tarvitaan perusteellista ja ammattimaista toimintaympäristön muutostrendien ana-

lyysiä, muutostrendien vaikutusten analyysiä elinkeinoelämämme mahdollisuuksiin, 

klustereihin. Suomessa liikennejärjestelmäsuunnittelun lähtökohtana on pitkälti nykytila 

ja korkeintaan trendimäinen nykyisten kehityskulkujen ennakointi. Muutostrendejä ja nii-

den taustalla olevia ”Driving Force” tekijöitä ei ole analysoitu riittävän vakavasti. Analyy-

sin tuloksena liikennejärjestelmää ja logistiikkaa on kehitettävä jopa etupainotteisesti 

mahdollisuuksien realisoimiseksi. Erityisesti nyt tarvitaan perusteellista ja tulevaisuuden 

tutkimuksen lähtökohtia voimakkaasti hyödyntävää analyysiä, mitkä trendit ja tekijät to-

dellisuudessa vaikuttavat pohjoisen kehitykseen, mitä nämä edellyttävät logistiikalta 

Suomessa. Analyysi voitaisiin kytkeä ”Koillisväylän kehittymisen ennakoinnin ympäril-

le”. Tulisi ”ennakoida Koillisväylän tulevaisuutta ja sen vaikutuksia Suomen liikennejär-

jestelmään” perusteellisessa monivuotisessa hankkeessa, jossa työskennellään globaalisti 

mm. asiantuntijahaastatteluita tehden. 

4. Murmansk muodostaa keskeisen Koillisväylän solmukohdan. Kytkeytyminen Mur-

manskiin ja Venäjän rataverkkoon on tärkeä pitkän tähtäyksen tavoite. Venäjä kehittää 

sulan valtameren satamaa Murmanskia ja po. aluetta yhtenä keskeisenä solmukohtana 

Koillisväylän sekä pohjoisen ja Luoteis-Venäjän tarpeisiin. Murmansk muodostaa lisäksi 

itsessään geologisen syntyprosessin vuoksi ”Etelä-Afrikan”, ts. runsasmineraalisen teolli-

sen keskittymän Suomen lähialueille. Suomikin kuuluu runsasmineraaliseen Fennoskandi-

an kilpeen, Murmanskin mineraalirikkaudet ovat kuitenkin vielä potentiaalisemmat moni-

en esiintymien suurten pitoisuuksien vuoksi alueen geologisen syntyprosessin ainutlaatui-

suuden vuoksi.  

5. Rautatieverkkovisio Pohjoisen Suomen ja Barentsin alueelle. Tarvitaan kokonaisnä-

kemys, yhteinen tahtotila, kartalle piirretty rautatieverkkovisio Pohjois-Suomeen, jota yk-

sittäisten kaivosyhtiöiden intresseistä käsin toteutettavat yksittäiset radanpätkät toteutta-

vat. Tämä on vaadittava ennen muuta valtiolta ja maakuntien liitoil-

ta/kaavoitusviranomaisilta. Visio on oltava, vaikka ratoja ei koskaan rakennettaisikaan. 

Suomen alueen kaivostoiminnan lisäksi näkökulmina on huomioitava myös Koillisväylän 

ja Murmansk Hubin kehittyminen. 

6. Sallan rata. Sallan rataa ei nähdäkseni tällä hetkellä nähdä strategisena Venäjän ja Mur-

manskin alueen (=Murmanskin lääni, so. alueellisesti Kuolan niemimaa) kehityksen kan-

nalta. Sillä voi olla kuitenkin strategista merkitystä esimerkiksi yksittäisten kaivosyhtiöi-

den ja muiden yhtiöiden kannalta Murmanskin alueella, muualla Venäjällä. Pelkkä yhteys 

Suomesta Murmanskin alueelle ei ratkaise Pohjois-Suomen tai Suomen kuljetuspulmia. 

Murmansk kärsii itse mm. raidekapasiteetin vähäisyydestä Etelä-Kuolasta Murmanskin 

vuonolle. Murmanskin vuonon alueella puutteita on vuonon ylittävästä rautatiestä ja tätä 

kautta satamatoimintojen kehittämismahdollisuuksista. Toisaalta on huomioitava, että 

Kuolan niemimaan eteläosassa sijaitsee Kantalahden kehittyvä satama, joka tosin jäätyy 

jossain määrin talvisin ja on väyläsyväykseltään matala. Murmansk Hub -suunnitelma si-

sältää satamatoimintojen ja niihin liittyvien rautatieyhteyksien kehittämisen. Murmansk 

Hub -konsepti toteutunee pitkällä aikavälillä. Onhan koko Murmanskin historia logistiik-

kaan liittyvä. Koiviston satama kehittyi tyhjästä 90-luvun alusta alkaen nykyisiin mittoihin 

Venäjän tärkeimmäksi yksittäiseksi öljynvientisatamaksi ja Suomenlahden alue laajasti 

Mustanmeren ohella tärkeäksi energian kuljetusreitiksi. Seuraavaksi kehittyy Murmanskin 

ja Koillisväylän alue. Petsamon luontaiset satamaolosuhteet ovat vielä Murmanskiakin pa-

remmat erityisesti suurten laivojen näkökulmasta, myös sen suhteen on erilaisia suunni-

telmia esitetty. Suomen rautatie- ja muita yhteyksiä on kehitettävä venäläisten kanssa yh-

teisöllisenä prosessina, mikä voi edellyttää mm. tulevaisuudentutkimuksen menetelmien 

hyödyntämistä ja soveltamista. 
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7.   Kaiken kaikkiaan Suomi voi vastata pohjoisen kehityksen skenaarioihin riskittö-

mimmin satsaamalla ”Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutki-

mus- ja kehittämistoimintaan” (TuV 3/2010). Tämä sisältää myös ns. innovatiiviset ti-

laukset, mikä on osoittautunut usein tehokkaimmaksi tuotekehityksen markkinoiden luo-

misen tavaksi.. Pohjoisuuden kysynnän ja siihen liittyvän liiketoiminnan näkökulmasta 

monitoimijäänmurtajien tilaaminen olisi monin verroin viisaampaa kuin perinteisten yksi-

toimijäänmurtajien. Nyt tulisikin miettiä, että millainen uusi minitoimijäänmurtaja tila-

taan, millainen täydentäisi nykyistä laivastoa ja vastaisi pohjoisen kysynnän haasteeseen. 

Tämä monitoimijäänmurtajanäkemys on tullut esille tekijän ajankohtaisessa Arktisen me-

riteknologian ennakointihankkeessa mm. sen kansainvälisissä ja kansallisissa haastatte-

luissa (www.amtuusimaa.net). Esimerkiksi yksi öljynporauskohde tutkimuksellisessa mie-

lessä tarvitsee kaksi huolto- ja tukialusta, jotka myös hoitavat ns. jäämanagementin (vrt. 

Alaskan läheisyydessä olevaa Beufortin merta, jonne suomalaisen Arctia Shippingin aluk-

set Nordica ja Fennica on vuokrattu kesäajoiksi tuleviksi vuosiksi Shellin poraustoimin-

nan tueksi). Exxonin ja Rosneftin ovat tehneet juuri 3 mrd USD:n sopimuksen öljynpora-

uksesta mm. Karanmerellä ja Mustallamerellä. Esimerkiksi Barentsin ja Karan merellä on 

odotettavissa useita porauskohteita. Uusista monitoimijäänmurtajista voisi arktisiin tarpei-

siin kehittää ajanmukaisen todellisen monitoimialuksen, jossa mm. öljyntorjunta-,  pelas-

tus- ja turvallisuusnäkökulmat olisi nykyistä paremmin huomioitu. 

8. Nykyisen liikennepoliittisen selonteon parantaminen ja viimeisteleminen1. Liikenne-

poliittisessa selonteossa em. ja muita arktisia kysymyksiä voitaisiin käsitellä mm. seuraa-

vissa kohdissa.  

 Linjaus 1: ”Tavoitteellisen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (suun-
nitelman?) luominen yhteistyössä ao. ministeriöiden, liikenneviraston, ELY-keskuksen 

ja muiden keskeisten alueellisten viranomaisten kanssa.” 

 Linjaus 4: ”Rahoituksen kehittäminen nykyistä pitkäjännitteisemmäksi ja tulevaisuu-

den tarpeita paremmin vastaavaksi.” 

 Linjaus 10: ”Liikenneverkon kehittämisohjelman laajuudesta ja tärkeistä hankkeista 
sopiminen hallitusneuvotteluiden yhteydessä.” 

 Linjaus 18: ”Meristrategian luominen.” 

 Linjaus 24: ” Kaivosteollisuuden ja siihen kytkeytyvän infran kehittämistarpeen ja 
mahdollisuuksien tarkastelu kokonaisuutena työryhmän mietinnön pohjalta vuoden 

2013 alussa.” 

 Linjaus 25: ”Erillisten Pohjois-Suomea koskevien selvitysten ja näkemysten kokoami-

nen Pohjois-Suomen visioksi ministeriöiden yhteistyönä.” 

 Linjaus 53: ”Venäjän liikenteen ja rajanylityspaikkojen kehittäminen” (maan etelä-
osassa?) 

 Linjaus 43 on mahdollisuus: Kasvukäytävähanke Oslo-Tukholma-Turku-Pietari on lii-

kennepoliittisesti uudenlainen ja arktisen ulottuvuuden kannalta mielenkiintoinen han-

ke. Siinä tavoitteena on ”julkisen sektorin ja elinkeinoelämän uudenlaisella yhteistyöl-

lä luoda nykyistä tehokkaammin mahdollisuuksia käytävän alueen kasvua ja kehitystä 

tukeville palveluille ja liiketoiminnalle”. Arktisen ulottuvuuden kannalta tulisi saada 

vastaavanlainen status ja erityisasema pohjoisella alueellamme.  

                                                         
1
   Tässä kohdassa hyödynnetty liikennejärjestelmien suunnittelutoimisto Navico Oy:n mentori Mauri Myllylän, Oulun pitkäaikaisen liiken-

nejärjestelmäsuunnittelijan analyysiä 29.4.2012, Navico Oy, www.navico.fi. 

http://www.amtuusimaa.net/
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Yrjö Myllylän esitelmä: Uusi Pohjoinen ja sen kulkuväylät – Tieteiden talo 14.2.2012. Tule-

vaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin toimintaryhmä. 

http://www.slideshare.net/Tutuhesa/tieteiden-talo-1422012-yrjo-myllyla-130211-40 
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