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TIIVISTELMÄ 
 
Trendit. Tärkeimmät Uudenmaan arktisen meriteknologian (AMT) kehittämiseen vaikuttavat ulkoiset 
muutostrendit ovat Pohjoisuuden merkityksen kasvu (indeksi 4,5 asteikolla 1-5) ja Teknologinen kehitys 
(3,9). Pohjoisuuden merkitys kasvaa mm.. pohjoisen luonnonvarojen kasvava kysynnän johdosta ja se 
näkyy panelistien mielestä etenkin arktisten mineraalien kasvavana kysyntänä ja öljyn ja kaasun 
etsinnän lisääntymisenä sekä poliittisen tahtotilan kasvuna Koillisväylän hyväksi. Teknologisessa 
kehityksessä on kyse  mm. kustannuksia ja luontoa säästävistä kuljetus-, energia- ja 
ympäristöteknologian, ICT kehittymisestä -  panelistien mukaan etenkin LNG:n yleistyminen ja 
putkilinjojen merkityksen väheneminen on tärkeä yksittäinen alatrendi. 
 
Itämeren alueen yhteistyö – tärkeä alatrendi. Jos Suomi haluaa hyötyä arktisista mahdollisuuksista, 
Suomen teknologiateollisuuden on tiivistettävä yhteyksiä Venäjään (19 mainintaa),  Yamalille ja 
Stokmaniin tarvitaan nesteytysasemia, merellä siirrettäviä laitoksia, varastoja ja kuljetusaluksia, 
huoltoaluksia, arktisia ydinvoimalla toimivia jäänmurtajia (13),  Öljyntorjunnassa on vahvaa 
suomalaista osaamista ja mahdollisuus klusteroitua (13) ja Venäjän laivaston modernisointi, noin 2000 
laivalla lähivuosina  tuo mahdollisuuksia (12). Toisaalta, jos Suomi haluaa hyötyä arktisista 
mahdollisuuksista, Suomen teknologiateollisuuden on tiivistettävä yhteyksiä teknologiassa johtavaan 
Saksaan (8). 
 
Heikot signaalit. Heikkoihin signaaleihin ajoissa tarttuminen tuo kilpailuetua. Seuraaviin pitäisi 
panelistien mukaan tarttua / mahdollisuuksia ja vaikutuksia seurata: Arktisen alueen poliittinen uusjako; 
Suuret öljy-yhtiöt kiinnostuneet uusista ja erilaisista ratkaisuista arktisessa; Itämeri huono vaihtoehtoa 
suomalaisten satamien kautta tapahtuvalle liikennöinnille - liikennöintiä on parempi hoitaa Norjan ja 
Venäjän kautta; Ice management – esim. Sakhalinissa ja Grönlannissa supply-alukset estävät suurten 
jäälauttojen ajelehtimisen öljynporauslauttoja vastaan; Öljyntorjunnassa arktisessa pyritään ennalta 
ehkäisyyn; Laivat käyttävät kaasua moottoreissaan; ja Venäjän WTO-jäsenyys ja palvelusektorin 
vapautuminen kilpailulle. 
 
Villit kortit. Villit kortit ovat epätodennäköisiä, mutta toteutuessaan huomattavan laajasti vaikuttavia. 
Eniten mainintoja sai Kiinan talouskasvun pysähtyminen (13 mainintaa) toiseksi Öljy- tai muu 
merkittävä katastrofi arktisessa (13). Molemmat pysähdyttäisivät ja ”jäädyttäisivät” pohjoisen hankkeita 
pitkäksi aikaa. Toisaalta positiivisesti vaikuttavina villeinä kortteina nähtiin Liittoutuminen isojen 
pelureiden kanssa (yksittäiseen hankkeeseen tähtämiisen sijaan ennalta verkottuminen ja palvelupaletin 
tarjoaminen suurille yhtiöille ja toimijoille, 11 mainintaa) sekä Erikoistalousalueiden luomishankkeet 
venäläisten kanssa Murmanskiin, Viipuriin tai Pietariin tai norjalaisten kanssa Kikkoniemelle (10) 
(alueella voisi olla teknologiakeskuksia, jotka kehittävät tarvittavia teknologioita, meriteknologian 
lisäksi energia- ja kaivosteknologia). Aurinko, tuuli, aaltoenergia, energiatuotannon hajautus - em. 
vaikuttavat öljyn- ja kaasuntuotantoon ja käyttöön (8). 
 
Vahvuudet ja mahdollisuudet. Vahvuuksia ovat erityisesti Osaaminen, Venäjän läheisyys, 
Innovativiisuus, Jäämallilaboratoriot, Perinne ja Sosiaalinen pääoma. Mahdollisuuksia Arktinen 
tutkimusohjelma, Ajattelevat ihmiset, Uusia alustyyppejä tarvitaan ilmastonmuutoksen vuoksi,  Johtavaa 
kouluttajaa ei ole olemassa - Suomi/Uusimaa/Aalto-yliopisto voisi ottaa kansainvälisen koulutuksen 
vastuulle, Tekninen etumatka sekä Etelä-Suomen akselin pitäisi laajentaa Pohjois-Suomeen Ouluun (ja 
Pietariin). 
 
Mitä on arktinen meriteknologia? arktisessa teknologiassa on huomioitu osa tai kaikki seuraavista 
arktisen ympäristön ominaisuuksista: mm. kylmä, lumi, jää, lämpötilanvaihtelut, nopeasti vaihtuvat 
sääolosuhteet, pimeys, valo, pitkät etäisyydet, herkkä luonto ja ilmaston muutos. Delfoi-paneelin 
mukaan arktisessa meriteknologiassa ylivoimaisesti tärkeimmät tekijät ovat kylmä, lumi, jää ja näihin 
liittyvät palvelupuolelle heijastuvat seikat kuten vaikkapa nopeat säätilojen muutokset ja niiden hallinta. 
Em. kylmyys-teema koskettaa kaikkia arktisen meriteknologian tuotealueita. Toiseksi eniten tulee 
huomioida arktisen herkkä luonto ja pitkät etäisyydet. 
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Boston Consulting Groupin tuoteportfolioanalyysi. Tulosten mukaan vuonna 2030 ns. tähtituotteita/-
klustereita   Ympäristönsuojeluteknologia  ja  Ilmatiede, sää, mittaus- ja seurantajärjestelmät (yli 50 % 
kysymykseen vastanneiden mielestä).  Auringon nousun aloja, kysymysmerkkejä, ovat selvimmin 
Tutkimus- ja poraustoiminta,  Merenalainen rakentaminen sekä  Turvallisuus- ja pelastustoiminta (yli 
50 % kysymykseen vast.). Lypsylehmänä nähdään selvimmin Laivanrakentaminen (yli 50 %:n 
vastanneista mielestä). Myös Kuljetus- ja logistiikkajärjestelmillä on vahvaa lypsylehmän roolia. 
Laivanrakentamisessa arktisen alueen mahdollisuudet huomioiden Uudellammaalla pitäisi erityisesti 
panostaa seuraaviin alustyyppeihin (etenkin työllisyysnäkökulmaa painottaen): Tutkimusalukset, 
Jäänmurtajat, Huoltoalukset, Jäämanagement-alukset, Öljyntorjunta-alukset,  Pelastusalukset ja 
Hybridi-/monitoimialukset. 
 

Miniklusterit ja klusteroituminen. Selvimmin vastausten perusteella on tässä vaiheessa erotettavissa 
seuraavat ryhmittymät:  1. ryhmä/klusteri: Ilmatiede, sää, mittaus- ja seurantajärjestelmät toiminnot 
yhdistyy voimakkaimmin Navigointiin ja reitin valintaan sekä ICT:hen ja ohjelmistotuotantoon ja 
ratkaisuihin; 2. ryhmä/klusteri: Offshore-rakentaminen ja toiminnot yhdistyvät selvimmin 
Merenalaiseen rakentamiseen; 3. ryhmä/klusteri: Ympäristönsuojeluteknologia ja ratkaisut +  
Merenalaiseen rakentamiseen; 4. ryhmä/klusteri: Turvallisuus- ja pelastustoiminta + Ilmatiede, sää, 
mittaus- ja seurantjärjestelmät + Navigointi ja reitin valinta; 5. ryhmä/klusteri:  Laivanrakentaminen 
+ Offshore + Tutkimus ja poraustoiminta (+Ympäristöteknologia sekä Turvallisuus- ja pelastustoim.)) 
 

Koulutus- ja innovaatioympäristön kehittäminen. Suuressa kuvassa tärkeitä maita ovat Venäjä, 
Kanada ja USA (ja Kiina), joihin suomalaisten toimijoiden tulisi verkottua (painoarvo 4,4 asteikolla 1-
5); Luonnonvarojen omistajina ovat valtiot ja isot yritykset → On verkotuttava omistajien kanssa, joille 
tarjotaan tuotepaletti (ei tule vain myydä) (3,8); Uudenmaan alueen tutkimuslaitosten ja yliopistojen 
sekä koulutuksen profiilin nostaminen arktisella teemalla (4,0); Iso virta syntyy yrittäjälähtöisesti (mm. 
keksintöjen teko ja muiden ideoiden käyttöönotto) (3,8); Projektiosaamisen vahvistaminen (sis. mm. 
tapauskohtaisen räätälöinnin) (3,9); On keskityttävä kapeille erikoisalueille, mikä ei johda alueelliseen 
klusteroitumiseen Uudellamaalla vaan yhteistyökumppaneiden etsimiseen maailmanlaajuisesti (3,8); 
Työnjohtajien/teknikkotason koulutus on merkittävä telakkateollisuuden kehitämisen. pullonkaula (3,7); 
Maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmat yliopistossa teemaan liittyen (3,7) ja Tutkimusalukset on 
tulevaisuuden tärkeä tuotealue (3,7). 
 

Kansainvälistymisen haasteet.  Strategisten ”pelureiden” tunnistamista, Pk-yritysten resurssipulaa, 
Pk-yritysten suhteita suuriin yrityksiin ja Suuryritysten strategioiden ajantasaisuutta AMT 
mahdollisuuksien näkökulmasta pidettiin melko tärkeänä AMT:n kansainvälistymiseen liittyvänä 
tekijänä. Venäjä oli tämän hetkisistä vientimaista useimmin mainittu, vuoden 2017 tilanteessa myös. 
Yksi esitetty ajatus oli, että suomalaisten yritysten tulisi mennä ”Suomi sateenvarjon” alla ja osastolla 
messuille ja tapahtumiin. Suuria öljy- ja kaasualan messuja Venäjällä (Moskova+Pietari), Aasiassa, 
Pohjois-Amerikassa (USA+Kanada) pidettiin tärkeänä. Ehdotettiin, että analaogiaa voisi hakea 
Cleantech-klusterista Arktiseen klusteriin.  Ehdotettuja miniryppäitä, joita messuille etc. pitäisi koota, 
olivat mm. ”jään ympärille”, icemanagament-ryväs, arktisen klusteri, varustamot ja niiden asiakkaat ja 
Väisälät etc. laitevalmistajat.  
 

Keskeiset kehittämishankkeet.  Keskeiset kehittämishankkeet 1-5 vuoden aikajänteellä:  1)  
Ajankohtaisiin arktisen alustilauksiin, kuten Aurora Borealiksen tai Suomen valtion kaavailemaan 
jäänmurtaja/monitoimialuksen, tilauspäätöksiin vaikuttaminen (13 mainintaa), 2)  Arktinen 
tutkimusohjelma, joka yhdistää Uudenmaan alueen tutkimus - ja koululaitoksia (12), 3) 
Kylmässä/arktisessa toimivien materiaalien kehittämisohjelma (9) (esim. öljyntorjunta), 4) 
Kansainväliset arktisen osaamisen innovaatio- ja koulutuspäivät ja huippukurssit (vrt. esim. Oulu 
Mining School -konsepti) (8) (”johtavaa kouluttajaa maailmassa ei ole”), 5) Meriteollisuuden ja 
kaivosteollisuuden yhteisten mahdollisuuksien hakeminen (9), 6) Öljyn kylmässä käyttäytymisen 
tutkimus (8) (jäälaboratoriossa ja / tai luonnossa, öljyntorjunta, logistiikka, tekniset laitteet) ja 7) 
Koillisväylän tietoliikenne- ja reaaliaikaisten seurantajärjestelmien kehittäminen, mm. älypoijujen 
hyödyntäminen (7). Em. kehittämishankeaihiot ovat alustavia ja niitä kehitetään ja uusia testataan 
Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksella sekä Arktisen meriteknologian tulevaisuusverstaassa 
Helsingissä 11.10.2012. Lisätietoja osoitteesta www.amtuusimaa.net.  
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HAASTATELLUT PANELISTIT 
Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros 8.5.-17.8.2012 (pääosin face to face, osa sähköisesti)  
– ao. vastaukset mukana tämän yhteenvedon vastausaineistossa 
 

1. Arto Kyyhkynen,   AEL 
2. Esko Mustamäki,   Arctech Helsinki Shipyard Oy 
3. Heikki Laaksamo,   Tietotekniikan kehittämiskeskus Tieke ry 
4. Jaakko Lehtosalo,   DI, laivatekniikan asiantuntija 
5. Jari Juga,   Oulun yliopisto, taloustiet.tdk. 
6. Jari Ahoranta,   Lamor Corporation 
7. Jorma Taina,   merenkulkualan professori (em.) 
8. Juha Valtanen,   Koneteknologiakeskus Turku Oy 
9. Jyrki Kasvi,   Tietotekniikan kehittämiskeskus Tieke ry 
10. Kari Synberg,   tutkija, Murmanskin ex-konsuli 
11. Keijo Koskinen,   AEL 
12. Keijo Rajakallio,   ennakoinnin asiantuntija 
13. Kenneth Kumelius,   Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
14. Kimmo Juurmaa,   Deltamarin 
15. Kimmo Lehto,   Alfons Håkans Oy 
16. Larri Andersson,   Alfons Håkans Oy 
17. Lars Mansner,   Sabik Oy 
18. Lauri Ala-Opas,   Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES 
19. Marko Moilanen,   Foreca 
20. Matti Rasimus,   Finpro 
21. Merja Salmi-Lindgren,,  Meriteollisuusyhdistys ry, METY 
22. Niilo Kairisalo,   Oy Springfield Ltd 
23. Niklas Rönnberg,   Suomen Varustamot ry 
24. Pauli Jumppanen,   PJ Consulting, tekn.tri  
25. Pekka Iikkanen,   Ramboll Finland 
26. Pekka Riala,   energia-alan asiantuntija 
27. Pentti Kujala,   Aalto-yliopisto 
28. Petri Hakulinen,   Foreship Oy 
29. Petri Varsta,   Aalto-yliopisto 
30. Veli Riekki,   Tietotekniikan kehittämiskeskus Tieke ry 
31. Antti Kangas  Ilmatieteen laitos 
32. -38  = toistaiseksi nimeltä tunnistamattomat sähköisesti vastanneet 
 

Pilottihaastattelut (ennen Delfoi-paneelin 1. haastattelukierrosta (face to face)  
– Pilottihaastattelukierros vaikuttanut po. Delfoi-paneelikierroksen kysymyksenasetteluun 
 

1. Fransman, Johan,   Arctech Helsinki Shipyard Oy, Vice President  
2. Halonen, Martta,   Työ- ja elinkeinoministeriö (mm. öljy- ja kaasualan työryhmän siht.)  
3. Jumppanen, Pauli,   PJ Consulting, tekn.tri  
4. Kauneela, Markku,   Uudenmaan ELY-keskus, kv ja viennin edistämisasiat  
5. Kiviaho, Timo*1,   ChinaTekway Oy Ltd, Vice President  
6. Korhonen, Pekka,   Aurora Capital Oy  
7. Lahti, Arto,   Aalto yliopisto, yrittäjyyden professori  
8. Lehtosalo, Jaakko,   DI, laivatekniikan asiantuntija  
9. Marttinen, Jouni,   Varsinais-Suomen ELY-keskus, ennakoinnin asiantuntija  
10. McEwan, Jon,   Itä-Suomen yliopisto, opiskelijatutkija  
11. Mäkiranta, Mauri,   Merima Oy  
12. Mäkitalo, Jukka,   Työ- ja elinkeinoministeriö, kehitysjohtaja  
13. Partanen, Jari,   Meritaito Oy, toimitusjohtaja  
14. Pekkarinen, Annukka*   Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, opiskelijatutkija. 

 
Ennen prosessin käynnistyttyä marraskuussa 2011 haastateltiin Aker Arctic Technology Oy:n toimitusjohtaja  Mikko 
Niini. Hänen ajatuksiaan on kerätty myös kahdessa seminaarissa, 2.11.2011 Vuosaaressa ja 5.6.2012 Oulussa. 

                                                
1 *=Jon McEwanin haastattelema, liitetty haastatteluaineistoon. Lisäksi Jon McEwanin rinnakkaistutkimuksessa on haastateltu kansainvälisiä 
toimijoita, kuten ConocoPhillipsin, Chevronin, Universitys of Alaska Fairbanks ym. edustajia. Nämä haastattelut ovat vaikuttaneet jossakin määrin 
muiden pilottihaastatteluiden tavoin kysymysten asetteluun po. Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksella. 
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YHTEENVETO TULOKSISTA (11 s) 
 
 
I TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUOTEEN 2030 
 
Visio. ”Kansainvälinen yhteistyö alueella on vahvistunut, merenkulun turvallisuutta ja valvontaa, 
kalastuksen sääntelyä sekä erilaisten offshore-hankkeiden ympäristöturvallisuutta on pystytty 
kehittämään sen verran mitä teknologia ja poliittinen tahto antaa myöten. Meriteknologian rooli on 
tärkeä. Kaikkia riskejä ei kuitenkaan pystytä poistamaan haastavien olosuhteiden vuoksi, jääolot 
ovat vielä ajoittain erittäin vaikeita. Kaikkein riskialttiimpia projekteja ei tämän vuoksi voida 
ainakaan vielä toteuttaa alueella, eikä Suomi ole lähtenyt mukaan kehittämään teknologiaa jonka 
tiedetään tai aavistetaan olevan riittämätöntä onnettomuuksien välttämiseksi. Sen sijaan on 
panostettu osaamiseemme ympäristöteknologiassa, laivojen seuranta- ja 
kommunikaatiojärjestelmissä, öljyntorjunnassa talviolosuhteissa ja ennen kaikkea 
öljyonnettomuuksien ehkäisyssä.” (Delfoi-panelisti, 1. haastattelukierros). Yhteistä koko ryhmän 
visiolauseketta ei kierroksella pyritty luomaan, mutta panelistit esittivät kukin omin sanoin toivotun 
ja mahdollisen arktisen alueen visionsa vuonna 2030. Seuraavassa on koko analysoitu Delfoi-
paneelin 1. kierroksen haastatteluihin perustuen ryhmän näkemyksiä ennakointitutkimuksen 
teemoissa. Tulokset ovat alustavia ja tarkistamattomia. Tulosten keskeinen tarkoitus on suunnata 
Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksen (sähköisesti Internetissä) ja ns. Arktisen meriteknologian 
tulevaisuusverstaan (11.10.2012) toteutusta. 
 
Muutostrendit. Arktisen alueen kehitykseen vaikuttaa ulkoisia muutostrendejä (täsmällisemmin 
vahvoja ennakoivia trendejä), jotka on huomioitava arktista meriteknologiaa Uudellamaalla ja 
muualla Suomessa kehitettäessä. Merkittävimmäksi tekijäksi arvioitiin seuraavat (1 = vähän tärkeä, 
2= jonkin verran tärkeä, 3= kohtalaisen tärkeä, 4= melko tärkeä 5 = erittäin tärkeä/kriittinen). 

- POHJOISUUDEN MERKITYKSEN KASVU (4,5) (mm. luonnonv. kasvava kysyntä, mikä 
näkyy alatrendeinä etenkin arktisten mineraalien kasvavana kysyntänä ja öljyn ja kaasun 
etsinnän lisääntymisenä) 

- TEKNOLOGINEN KEHITYS (3,9) ( mm. kuljetus-, energia- ja ymp.tekn., ICT,  panelistien 
mukaan etenkin LNG:n yleistyminen ja putkilinjojen merkityksen väheneminen on tärkeä 
alatrendi) 

- ILMASTONMUUTOS (3,7) (mm. jäätiköiden sulaminen Jäämerellä) A=3.73 
- GLOBAALISAATION JATKUMINEN (3,6) (mm. talouden painopiste itään, tähän liittyy 

tärkeänä alatrendinä mm. poliittisen tahtotilan kasvu Koillisväylän hyväksi) 
- YHTEISTYÖ ITÄMEREN ALUEELLA (3,6)  (mm. verkostoit. Venäjään ja Saksaan) 
- ARVOJEN MUUTOS (3,2) (mm. ympäristön- ja ei materiaalisten arvojen nousu). 
- SOSIOEKONOMISET MUUTOKSET (3,1) (glob.väestön kasvu, työvoiman ikäänt.) 

 
Yhteistyötrendit Itämeren alueella. Tämä trendi voidaan nähdä osittain myös muiden trendien 
seurauksena.  Seuraavat Itämeren alueen yhteistyöhön liittyvät trendit tulisi  huomioida erityisesti 
arktista meriteknologiaa Uudellamaalla kehitettäessä. 

- Jos Suomi haluaa hyötyä arktisista mahdollisuuksista, Suomen teknologiateollisuuden on 
tiivistettävä yhteyksiä Venäjään (19 mainintaa) 

- Yamalille ja Stokmaniin tarvitaan nesteytysasemia, merellä siirrettäviä laitoksia, varastoja ja 
kuljetusaluksia, huoltoaluksia, arktisia ydinvoimalla toimivia jäänmurtajia (13) 

- Öljyntorjunnassa on vahvaa suomalaista osaamista ja mahdollisuus klusteroitua (13) 
- Venäjän laivaston modernisointi, n. 2000 laivalla lähivuosina (12) 
- Jos Suomi haluaa hyötyä arktisista mahdollisuuksista, Suomen teknologiateollisuuden on 

tiivistettävä yhteyksiä teknologiassa johtavaan Saksaan (8). 



ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN ENNAKOINTI –Delfoi 1. hst. krs 

 

www.amtuusimaa.net                             Yhteenvetoraportti 20.8.2012 Sivu 7 
 

Heikot signaalit. Heikkoihin signaalien tunnistaminen liiketoimintaympäristössä ja niihin ajoissa 
tarttuminen toi tuoda kilpailuetua. Seuraaviin heikkoihin signaaleihin, uusiin orastaviin ilmiöihin, 
Uudenmaan arktisen meriteknologian tulisi tarttua / ne pitäisi huomioida arktista meriteknologiaa 
kehitettäessä (signaalit mainintojen määräin mukaisessa tärkeysjärjestyksessä). 

- Arktisen alueen poliittinen uusjako (Jos Jäämeren reunavaltiot jakavat arktisen merialueen, 
Kiinalla intressi. Miten suuret teollisuusvaltiot kokevat, jos 6 jakaa? Millä logiikalla 
hyväksyttävissä rantavaltioiden jako? Kiinan lausunto heijastelee, että tulee tärkeäksi, tästä  
seuraa sotilaalliset intressit - Kiina ei hyväksy suurta jakoa.) 

- Itämeri huono vaihtoehtoa suomalaisten satamien kautta tapahtuvalle liikennöinnille - 
liikennöintiä on parempi hoitaa Norjan ja Venäjän kautta 

- Ice management – esim. Sakhalinissa ja Grönlannissa supply-alukset estävät suurten 
jäälauttojen ajelehtimisen öljynporauslauttoja vastaan (ei vain murreta vaan siirretään 
hlöaut. ja bussin kokoisia jäälauttoja) tai Fennican ja Nordican rooli Beufortin merellä 
Shellin kentällä. 

- Öljyntorjunnassa arktisessa pyritään ennaltaehkäisyyn, jos öljyä pääsee ympäristöön, 
puhdistaminen vaikeaa 

- Suuret öljy-yhtiöt kiinnostuneet uusista ja erilaisista ratkaisuista arktisessa 
- Laivat käyttävät kaasua moottoreissaan 
- Venäjän WTO-jäsenyys: palvelusektorin vapautuminen kilpailulle 
- Suomessa on osaamista mihin vain, miten kilpailukykyisesti, on kysymys. 

Villit kortit. Villit kortit ovat epätodennäköisiä, mutta toteutuessaan huomattavan laajasti 
vaikuttavia. Eniten mainintoja sai Kiinan talouskasvun pysähtyminen (13 mainintaa) toiseksi Öljy- 
tai muu merkittävä katastrofi arktisessa (10). Molemmat pysähdyttäisivät ja ”jäädyttäisivät” 
pohjoisen hankkeita pitkäksi aikaa. Toisaalta positiivisesti vaikuttavina villeinä kortteina nähtiin 
Liittoutuminen isojen pelureiden kanssa (yksittäiseen hankkeeseen tähtämiisen sijaan ennalta 
verkottuminen ja palvelupaletin tarjoaminen suurille yhtiöille ja toimijoille, 9 mainintaa) sekä 
Erikoistalousalueiden luomishankkeet venäläisten kanssa Murmanskiin, Viipuriin tai Pietariin tai 
norjalaisten kanssa Kikkoniemelle (8) (alueella voisi olla teknologiakeskuksia, jotka kehittävät 
tarvittavia teknologioita, meriteknologian lisäksi energia- ja kaivosteknologia). Aurinko, tuuli, 
aaltoenergia, energiatuotannon hajautus - em. vaikuttavat öljyn- ja kaasuntuotantoon ja käyttöön 
(8). 
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HEIKKOUDET 
 
 Hajanainen kansallinen tahtotila 
 Pidemmän tähtäimen ennakointi 

meriteknologiassa puuttuu 
 Ei omisteta alueita, rajoitetut 

resurssit. 
 Uusien innovaatioiden rahoitus. 

UHKAT 
 
 Hajautetaan toimenpiteitä liian 

laajasti, ei löydy keihäänkärkeä 
 Ei tarkkailla kilpailuympäristöä 
 Poliittiset riskit, erityisesti 

Venäjä 
 Koulutuksen painotukset 

MAHDOLLISUUDET 
 Arktinen tutkimusohjelma 
 Ajattelevat ihmiset 
 Uusia alustyyppejä tarvitaan 

ilmastonmuutoksen vuoksi 
 Johtavaa kouluttajaa ei ole 

olemassa,Suomi/Uusimaa/Aalto-
yliopisto voisi ottaa vastuulle 

 Tekninen etumatka 
 Etelä-Suomen akselin pitäisi 

laajentaa Pohjois-Suomeen 
Ouluun (ja Pietariin) 

  

VAHVUUDET 
 
 Osaaminen 
 Venäjän läheisyys 
 Innovativiisuus 
 Jäämallilaboratoriot 
 Perinne 
 Sosiaalinen pääoma. 

SWOT-analyysi. SWOT analyysissä panelistit valitsivat pilottihaastattelukierroksella esille 
nousseita SWOT-tekijöitä. Sen mukaan Uudenmaan arktisen meriteknologian SWOT-tekijät 
suhteessä kansainväliseen toimintaympäristöön ovat seuraavan kuvan mukaiset: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Uudenmaan arktisen meriteknologian SWOT-analyysi suhteessa kansainväliseen toimintaympäristöön. 

Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksella on perusteltua pohtia SWOT-tekijöiden perusteella 
johdettavia  strategioita ja toimenpiteita tarkemmin. 
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5.2 Mitkä arktiset ominaisuudet tulisi huomioida klustereiden /miniryppäiden/tuotealueiden (1-10) kehitettämiseksi Uudellamaalla?
Valitset 2-3 tärkeintä huomioitavaa ominaisuutta / teema 1-10.

1=Kylmä, lumi, jää 2=Lämpötil. vaiht. 3=Pimeys 4=Valo 5=Herkkä luonto 6=Ilmaston muutos 7=Pitkät etäisyydet
1. Ilmatiede, sää, mittaus, seurantajärjestelmät
2. Tutkimus- ja poraus
3. Navigointi ja reitin valinta
4. ICT, ohjelmistotuotanto
5. Kuljetus-, ka logistiikkajärjestelmät
6. Offshore-rakentaminen
7. Laivanrakentaminen
8. Merenalainen rakentaminen
9. Ympäristönsuojeluteknologia
10. Turvallisuus ja pelastustoiminta

II MERITEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN UUDELLAMAALLA 
 
Arktisen meriteknologian käsite. Toimeksiannon mukaan myös arktisen meriteknologian käsitettä 
tulisi avata ja määrittää. Voidaan sanoa, että arktisessa teknologiassa on huomioitu osa tai kaikki 
seuraavista arktisen ympäristön ominaisuuksista: mm. kylmä, lumi, jää, lämpötilanvaihtelut, 
nopeasti vaihtuvat sääolosuhteet, pimeys, valo, pitkät etäisyydet, herkkä luonto ja ilmaston 
muutos. Riippuu mistä teknologian sovelluksesta on kysymys, mitkä em. ominaisuuksista on 
huomioitava teknologiaa kehitettäessä eniten.  
 
Kaikki em. ominaisuudet ovat läsnä Suomessa, maailman arktisimman kansakunnan alueella 
(Suomessa asuvat ovat suurin yksittäinen väestöpopulaatio 60 leveysasteen pohjoispuolella, 
lähteestä riippuen 30-60 % maailman ihmisistä). Pohjoisuuteen kohdistuvan kysynnän kasvaessa 
suurvaltojen – ja suuryhtiöiden taholta, tälle ympäristön synnyttämälle luontaiselle osaamisellemme 
on käyttöä ja kasvavaa globaalia kysyntää. Mitä pohjoisemmas mennään, sen enemmän nämä 
tekijät vaikuttavat, ne on huomioitava, ne ovat läsnä. Delfoi-paneelin mukaan arktisessa 
meriteknologiassa ylivoimaisesti tärkeimmät tekijät ovat kylmä, lumi, jää ja näihin liittyvät 
palvelupuolelle heijastuvat seikat kuten vaikkapa nopeat säätilojen muutokset ja niiden hallinta. 
Em. kylmyys-teema koskettaa kaikkia arktisen meriteknologian tuotealueita. Toiseksi eniten tulee 
huomioida arktisen herkkä luonto ja pitkät etäisyydet. 
 
Taulukko 1. Arktisen meriteknologian kehittämisessä huomioitavat arktisen ympäristön tekijät. (28.6.2012 
vastaustilanne) 

 
Kärkituotteet ja palvelut, Bostonin tuoteportfolioanalyysi. Boston Consulting Group kehittämän 
analyysin mukaan, yrityksellä tulee olla eri elinkaaren vaiheissa olevia tuotteita. Lypsylehmä-
tuotteet ovat tärkeitä, koska ne tuovat kassaan rahaa. Lypsylehmätuotteilla on suuri volyymi, kate 
usein pieni, mutta koska ala ei tarvitse suuria tuotekehityspanostuksia tms., tuottoa jää. Tuotot on 
sijoitettava auringon nousun aloihin, ns. kysymysmerkkeihin. Nämä ovat nopeasti kasvavia, mutta 
pieniä volyymiltään. Tässä vaiheessa nämä eivät useinkaan tuota, vaan vaativat investointi- ja 
tuotekehityspanostuksia. Auringon nousun tuotteet on saatava seuraavaksi tähtituotteiksi, jossa 
niiden kasvu edelleen on nopeaa, mutta markkinaosuus tai volyymi niin ikään on suuri. Aina 
tähtituotteetkaan eivät tuota vaan voivat vielä kasvun vuoksi vaatia investointeja. Lopulta 
tähtituotteet olisi saatava lypsylehmiksi. Jos kiertoliike on päinvastainen, sitä kutsutaan tuhon tieksi. 
Tuotteen ei pitäisi myöskään päätyä lemmikiksi eli pienen ja hitaan kasvun luokkaan, jossa se vie 
vain varoja.  Välineen käytössä ja tulosten tulkinnassa pitää olla tarkka, että vääriä johtopäätöksiä ei 
tehdä. Se on kuitenkin yksi väline ja soveltuu yhtä lailla alueen tai yksittäisen klusterin, kuten tässä 
arktisen meriteknologian klusterin kehittämiseksi Uudellamaalla. Delfoi-paneelin tulokset ovat alla 
olevassa kuviossa.   
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Kuva 2. Uudenmaan arktisen meriteknologia vuonna 2030 Bostonin tuoteportfolioanalyysin mukaan.  
 
Tulosten mukaan vuonna 2030 ns. tähtituotteita/-klustereita (yli 50 % vastanneiden mielestä)   

- Ympäristönsuojeluteknologia,  
- Ilmatiede, sää, mittaus- ja seurantajärjestelmät.  

Lisäksi seuraavat nähdään monen mielestä tähtituotteina (41-23 % vastanneista): 
- Kuljetus- ja logistiikkajärjestelmät, ICT ja ohjelmistotuotanto, Turvallisuus ja pelastus,  
- Offshore-toiminta, Navigointi ja reitinvalinta, Laivanrakentaminen ja Merenalainen 

rakentaminen  
 
Auringon nousun aloja, kysymysmerkkejä, ovat selvimmin (yli 50 % vastanneiden mielestä) 

- Tutkimus- ja poraustoiminta 
- Merenalainen rakentaminen sekä 
- Turvallisuus- ja pelastustoiminta 

Lisäksi seuraavat nähdään vahvasti auringon nousun tuotealueina (44-24 % vastanneista): 
- Navigointi ja reitinvalinta, ICT ja ohjelmistotuotanto, Ilmatiede, sää ja mittaus sekä 

Kuljetus- ja logistiikkajärjestelmät sekä  
Lypsylehmänä nähdään selvimmin 

- Laivanrakentaminen (52 %:n vastanneista) 
Myös 

- Kuljetus- ja logistiikkajärjestelmillä on lypsylehmän roolia (34 % kysymykseen 
vastanneiden mielestä). Navigoinnin näkee 22 % ja Offshore-toiminnan 20 % lypsylehmänä. 

 
Johtopäätöksenä analyysin mukaan on, että nyt on satsattava uusista aloista erityisesti 
ympäristönsuojeluteknologia, ilmatiede, sää, mittaus- ja seurantajärjestelmiin ja varmistettava 
niiden nousu tähtiklusteriksi (ja myöhemmin lypsylehmiksi). Käytännössä myös kuljetus- ja 
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logistiikkajärjestelmät, ICT, ohjelmistotuotanto, turvallisuus ja pelastus, navigointi- ja reitin valinta, 
offhore-toiminta ja laivanrakentaminen on oltava satsausten kohteina. Erityisesti on varmistettava 
tarkasteluajanjaksolla, että laivanrakentaminen ja kuljetus- ja logistiikkajärjestelmät voivat kehittyä 
lypsylehmän rooliin / roolissa, koska muutoin arktisen meriteknologian klusterin kassavirran 
näkökulmasta tulee ongelmia. Lukijaa vielä muistutan, että tämä on yksi analyysiväline muiden 
joukossa ja tärkeintä on ammattimainen tulosten tulkinta. Prosessi on kesken, tulokset ovat 
väliyhteenvetoon perustuvia, saattaen pitää sisällään laskentavirheitäkin. Lopullisemmin kohta 
tulkitaan loppuraportin yhteydessä. 
 
Toinen tapa jäsennellä kenttää on käyttää meriteknologian rakennemuutostyöryhmän muistion 
mukaista jäsennystä. Panelistit arvioivat siltä pohjalta, mitä toimintoja Uudellamaalla tulisi 
erityisesti kehittää arktiseen kysyntään vastaamiseksi (1 = vähän tärkeä, 2= jonkin verran tärkeä, 3= 
kohtalaisen tärkeä, 4= melko tärkeä 5 = erittäin tärkeä/kriittinen; suluissa vastausten keskisarvo).  
 

- Meriteollisuuden suunnittelutoimistot ja suunnitteluohjelmistojen valmistajat (4,6) 
- Alan kaupallinen tutkimus- ja koulutustoiminta (4,2) 
- Laivatelakat ja niihin liittyvät alihankintayritykset (4,1) 

- kone- ja laiteasentajat (3,8) 
- automaatio- ja elektroniikka-asentajat (3,7) 
- lvi- ja sähköasentajat (3,5) 
- teräsrakentajat (3,6) 
- sisustusvarustelijat (3,3) 

- Meriteollisuuden kone- ja laitevalmistajat (4,0) 
- Potkurilaiteteollisuus (4,0) 
- Toimialan muu palveluliiketoiminta (3,9) 
- Offshore-teollisuus (3,9) 
- Laivamoottoriteollisuus (3,8) 
- Kunnossapitopalvelut (3,4) 
- Korjaustelakat (2,9) 
- Pientelakat (2,6). 

 
Laivanrakentaminen. Laivanrakentaminen nähdään monin tavoin tärkeänä, tulevaisuudessakin 
lypsylehmänä, vaikka sen suorat työllisyysvaikutukset esimerkiksi telakoilla, ei ole suuria. Millaisia 
laivoja sitten muutostrendit kysyvät, miten Uudenmaan alueen tulisi vastata arktisten alusten 
kysyntään? Paneelin mielestä tärkeimmät laivatyypit, joihin on panostettava, ovat 

- Tutkimusalukset 
- Jäänmurtajat 
- Huoltoalukset 
- Jäämanagement-alukset 
- Öljyntorjunta-alukset 
- Pelastusalukset 
- Hybridi-/monitoimialukset. 
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Miniklustereiden tunnistaminen ja kehittäminen. Miniklustereilla tarkoitetaan yritysryppäitä, 
joilla on jonkinlainen yhteinen nimittäjä niin että on perusteltua käsitellä tietyssä tilanteessa 
yrityksiä yhdessä. Erityisesti tässä tutkimuksesa haetaan perusteita kohdistaa esimerkiksi viennin 
edistämisen toimia tällaisiin ryhmiin. Useasti pk-yrityksillä on esimerkiksi ulkomailla sama asiakas, 
mutta kukin hoitaa vientiponnistelunsa yksin. Tällaisessa tilanteessa voisi olla viisainta yhdistää 
voimat ja ”mennä porukalla” tms. Seuraava analyysi ei suoraan vastaa tähän haasteeseen, mutta 
kuvaa panelistien käsityksiä meriklusterin toiminnoista, joilla olisi synergiaetuja. Varsinaista em. 
miniklustereiden tunnistamisanalyysiä jatketaan ja varsinainen aineiston yhteenvetoraportti antaa 
siihen joitakin aineksia, joita ei tässä pyritä aukaisemaan. (Katso myös tiivistelmän kohta 
”Kansainvälistymisen haasteet”.)  Muitakin ryhmittymiä voidaan tehdä. Esimerkiksi suoraan 
raportin pohjalta panelistien esittämiä tuloksia yhdistäen tältä pohjalta voidaan muodostaa vaikkapa 
seuraavia yritysryhmiä em. 1-4. liittyen (28.6.2012 väliyhteenvedon perusteella): 
 

1. ryhmä/klusteri: Ilmatiede, sää, mittaus- ja seurantajärjestelmät toiminnot yhdistyy 
voimakkaimmin Navigointiin ja reitin valintaan sekä ICT:hen ja ohjelmistotuotantoon ja 
ratkaisuihin. Tätä toimintojen ryvästä voidaan analyysin perusteella pitää melko selvänä. 
Sen yritysedustajia Suomessa voisivat olla mm. 
 

 Ilmatieteen laitos (5) 
 Foreca (2) 
 Furuno (2) 
 Suunto (2) 
 NAPA (2) 
 Väisälä (2) 
 Ao. teknologiatoimittajat, muutkin kuin Vaisala. 
 Imagesoft  
 Isot operaattorit  
 Maanmittaushallitus 
 Nokia 
 Simulco 
 Telemerk; + Meritaito ym.   
 
2. ryhmä/klusteri: Offshore-rakentaminen ja toiminnot yhdistyvät selvimmin Merenalaiseen 

rakentamiseen. Sen yritysedustajia Suomessa voisivat olla mm. 
 

 Arctia Offshore Oy (2) 
 Arctia Shipping Oy (2) 
 Deltamarin (2) 
 Rauman telakka, STX Finland (2).  
 Technip (2) 
 Aker Offshore Oy 
 Elomatic, 
 Foreship,  
 Häkkisen konepaja 
 Helsingin kaupunki, 
 Korroosioalan start up yritys Porvoossa. 
 Lamor Subsea, Raisio 
 Maarakennusfirmat. 
 Mobimar,  
 Quattrogemini Ltd 
 Ramboll,  
 TerraMarine (ent. VesiHaka) 
 Valtionyhtiö (vaaditaan) 
 Welquip  
 YIT; ym. 
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3. ryhmä: Ympäristönsuojeluteknologia ja ratkaisut +  Merenalaiseen rakentamiseen. Sen 
yritysedustajia Suomessa voisivat olla mm. 
 
 Aker Offshore Oy 
 Arctia Offshore Oy (2) 
 Arctia Shipping Oy (2) 
 Deltamarin (2) 
 Rauman telakka, STX Finland (2) 
 Technip (2)  
 Elomatic, 
 Foreship,  
 Hexsingingi n kaupunki, 
 Häkkisen konepaja 
 Korroosioalan start up yritys Porvoossa. 
 Lamor Subsea, Raisio 
 maarakennusfirmat 
 Mobimar,  
 Quattrogemini Ltd 
 Ramboll,  
 TerraMarine (ent. VesiHaka) 
 Valtionyhtiö (vaaditaan) 
 Welquip (Ismo Haapala) 
 YIT; ym. 
 
4. ryhmä: Turvallisuus- ja pelastustoiminta + Ilmatiede, sää, mittaus- ja seurantjärjestelmät + 

Navigointi ja reitin valinta.  
 
 Ilmatieteen laitos (5) 
 Furuno (3) 
 Foreca (2) 
 NAPA (2) 
 Langhship (2) 
 Suunto (2) 
 Väisälä (2) 
 Alfons Håkans 
 Ao. teknologiatoimittajat, muutkin kuin Vaisala. 
 Finpilot-luotsiyhtiö (myös laajempi yhteistyö) 
 Imagesoft (PKS, Espoo) 
 Isot operaattorit. 
  Lamour 
 Maanmittaushallitus(?) 
 Mobimar, 
 NAPA 
 Nokia 
 Scan-Malux Oy 
 Simulco? 
 Telemerk,  
 Valtion yhtiö? 
 ym. 
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Em. lisäksi voidaan tarkastella laivanrakentamista. Laivanrakentamisen esitettiin klusteroitumista 
etenkin Offshore-rakentamisen ja toimintojen kanssa, toiseksi Tutkimuksen ja porauksen kanssa. 
Tällöin esitetyistä yrityksistä mm. seuraavat nousevat samaan ryhmään: 
 

5. ryhmä:  Laivanrakentaminen + Offshore + Tutkimus ja poraustoiminta 
 

 Arctech Helsinki Shipyard Oy (5) 
 Aker Arctic  Technology (3) 
 Deltamarin (3) 
 Arctia Shipping Oy (3) 
 STX-Finland (3), 
 STX-Finland Rauma 
 Rolls Royce (2),  
 ABB  
 Steerprop,  
 Aker Offshore Oy 
 Alfalava (kone- ja laitevalmistaminen) 
 Alfons Håkans 
 Arctia Offshore Oy 
 Foreship,  
 Kojamarin (ilmastointi); Kääntyvät potkurijärjestelmät:  
 Korroosioalan start up yritys Porvoossa. 
 MarineAlutech erikoisrungot 
 Mobimar 
 Quattrogemini Ltd 
 Rauman telakka.  
 Suunto (kone- ja laitevalmistajat) 
 Technip,  
 Valtionyhtiö (vaaditaan) 
 Wärtsilä , Laivanmoottoreissa; + Merima ym. 

 

Toisaalta käytännön tasolla on havaittavissa mm. Laivanrakentamisen ja Ympäristöteknologian yhteistyötä ja 
edellä esitetyt tulevaisuuden laivatilaukset myös korostavat tätä. Tällöin em. ryhmään lisäksi tulisi kuulua 

 Lamor (4) 
 Wärtsilä (2) (mm. rikkipesurit) 
 Aalto-yliopisto  
 ABB,  
 Arctia Icebreaking Oy 
 Arctia Shipping Oy 
 Baltic Sea Action Group 
 Meriaura,  
 Mobimar 
 Moventas 
 Neste,  
 SYKE 
 UPM,  
 Ympäristöministeriö, 

Toisaalta myös Turvallisuus- ja pelastustoiminta nousi esille mm. kehitettäviä ja rakennettavia alustyyppejä 
Uudellamaalla testattessa esille. Tällöin vielä em. ydinryhmään tulisi liittää seuraavia: 

 Alfons Håkans 
 Finpilot-luotsiyhtiö (myös laajempi yhteistyö) 
 Furuno (tutkat etc.) 
 Langship,  
 Mobimar, Lamour 
 Scan-Malux Oy; Valtionyhtiöt (?), ym. 
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 Koulutus- ja innovaatioympäristön kehittäminen 
 
Koulutus- ja innovaatioympäristön kehittämisessä pilottihaastateltavat esittivät ajatuksia, joita 
testattiin po. Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksella. Seuraavassa taulukossa on esitetty eniten 
kannatusta saaneet väitteet. 
 
Taulukko 2. Koulutus- ja innovaatioympäristön kehittämiseen liittyviä väitteitä. 
 
Koulutus- ja innovaatioympäristöön liittyviä pilottihaastateltavien esittämiä väitteitä Delfoi-
paneelin 1. haastattelukierroksen perusteella priorisoituna. 
1 = vähän tärkeä/vaikuttava, 2= jonkin verran tärkeä, 3= kohtalaisen tärkeä, 4= melko tärkeä 5 = erittäin 
tärkeä/vaikuttava/kriittinen 
Suuressa kuvassa tärkeitä maita ovat Venäjä, Kanada ja USA (ja Kiina), joihin suomalaisten 
toimijoiden tulisi verkottua 

4,4 

Uudenmaan alueen tutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä koulutuksen profiilin nostaminen 
arktisella teemalla 

4,0 

On keskityttävä kapeille erikoisalueille, mikä ei johda alueelliseen klusteroitumiseen 
Uudellamaalla vaan yhteistyökumppaneiden etsimiseen maailmanlaajuisesti 

3,9 

Luonnonvarojen omistajina ovat valtiot ja isot yritykset → On verkotuttava omistajien 
kanssa, joille tarjotaan tuotepaletti (ei tule vain myydä). 

3,8 

Iso virta syntyy yrittäjälähtöisesti (mm. keksintöjen muiden ideoiden käyttöönotto) 3,8 
Projektiosaamisen vahvistaminen (sis. mm. tapauskohtaisen räätälöinnin) 3,8 
Työnjohtajien/teknikkotason koulutus on merkittävä telakkateoll. kehitt. pullonkaula 3,7 
Maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmat yliopistossa teemaan liittyen 3,7 
Tutkimusalukset on tulevaisuuden tärkeä tuotealue 3,7 
Aalto-yliopiston Innovaatio-ryhmän hyödyntäminen on merkittävä mahdollisuus (kv-ryhmä, 
joka kokoontuu kesäisin 10 vrk:n seminaareihin, pohtimaan valittuja teemoja) 

3,6 

Suuri mahdollisuus ja kilpailuetu on kylmyyden tuottamisen teknologian kehittäminen 
kylmää ilmanalaa hyödyntämällä mm. LNG:n tuottamiseksi 

3,5 

 
Yrityskohtaisiin kysymyksiin koulutustarpeista saatiin niin vähän vastauksia po. kierroksella 
(mm.kysymyslomakkeen laajuudesta johtuen), joten vastauksia ei tässä yhteydessä käsitellä 
tarkemmin vaan kysymyksiin pyritään saamaan lisää materiaalia/käsittelemään seuraavalla 
haastattelukierroksella ja tulevaisuusverstaassa 11.10.2012.  
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Kansainvälistymisen haasteet 
 

Strategisten ”pelureiden” tunnistamista pidettiin melko tärkeänä Uudenmaan kannalta. Pk-yritysten 
suhteet suuriin yrityksiin avainasemaan samoin kuin yritysten strategioiden päivitys ja 
ajantasaistaminen arktisen meriteknologian näkökulmasta niin ikään. Myös valtion suhdetta suuriin 
yrityksiin pidettiin melko tärkeänä. Venäjä oli tämän hetkisistä vientimaista useimmin mainittu, 
vuoden 2017 tilanteessa myös.  
 
Yksi esitetty ajatus oli, että suomalaisten yritysten tulisi mennä ”Suomi sateenvarjon” alla ja 
osastolla messuille ja tapahtumiin. Suuria öljy- ja kaasualan messuja Venäjällä (Moskova+Pietari), 
Aasiassa, Pohjois-Amerikassa (USA+Kanada) pitdettiin tärkeänä. Ehdotettiin, että analaogiaa voisi 
hakea Cleantech-klusterista Arktiseen klusteriin. 
 
Ehdotettuja miniryppäitä, joita messuille etc. pitäisi koota, olivat mm. ”jään ympärille”, 
icemanagament-ryväs, arktisnen klusteri, varustamot ja niiden asiakkaat, Väisälät etc. 
laitevalmistajat.  

 
 

III KESKEISET KEHITTÄMISHANKEAHIOT 
Keskeiset kehittämishankkeet 1-5 vuoden aikajänteellä 

 
- Ajankohtaisiin arktisen alustilauksiin, kuten Aurora Borealiksen tai Suomen valtion 

kaavailemaan jäänmurtaja/monitoimialuksen, tilauspäätöksiin vaikuttaminen (11 mainintaa) 
- Arktinen tutkimusohjelma, joka yhdistää Uudenmaan alueen tutkimus - ja koululaitoksia 

(10) 
- Kylmässä/arktisessa toimivien materiaalien kehittämisohjelma (9) (esim. öljyntorjunta) 
- Kansainväliset arktisen osaamisen innovaatio- ja koulutuspäivät ja huippukurssit (vrt. esim. 

Oulu Mining School -konsepti) (7) (”johtavaa kouluttajaa maailmassa ei ole”) 
- Meriteollisuuden ja kaivosteollisuuden yhteisten mahdollisuuksien hakeminen (7) 
- Öljyn kylmässä käyttäytymisen tutkimus (7) (jäälaborotoriossa ja / tai luonnossa, 

öljyntorjunta, logistiikka, tekniset laitteet) 
- Koillisväylän tietoliikenne- ja reaaliaikaisten seurantajärjestelmien kehittäminen, mm. 

älypoijujen hyödyntäminen (6). 
 

Em. kehittämishankeaihiot ovat alustavia ja niitä kehitetään ja uusia testataan Delfoi-paneelin 2. 
haastattelukierroksella. 
 
III TULOSTEN TOIMEENPANO JA VIESTINTÄ 
 
Vapaissa kommenteissa todettiin mm. 

- ” ELY haluaa toimintaa, mutta ongelma on miten saadaan joukot liikkeelle. Telakan mukaan 
saaminen ok, muut yritykset saatava myös.” 

- ”Viestintä toimii hyvin sähköisessä muodossa netissä. Jonkin rajatun teema-alueen 
ympärille voisi myöhemmin harkita "rajatun" facebook ryhmän muodostamista.”  

- ”Kaikki käy, kommentointimahdollisuus olisi olla.” 
 
Ennakointitutkimus etenee siten, että seuraavaksi toteutetaan Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros 
(sähköisesti) että Tulevaisuusverstas 11.10.2012 Helsingissä. Tämän jälkeen pyritän tekemään 
lopullisempia johtopäätöksiä. Hankkeen viestintäympäristönä toimii www.amtuusimaa.net, jossa 
saa lisätietoja. 
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ENNAKOINTIHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 
HANKKEEN TAVOITTEET  
”Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt meriteollisuuden ennakointihankkeen, jossa 
ennakoidaan arktisen meriteknologian mahdollisuuksia Uudenmaan pk-yrityksille. Hankkeessa 
edistetään alan toimijoiden verkostoitumista sekä pyritään synnyttämään miniklustereiden avulla 
uudenlaisia liiketoimintaideoita sekä kansainvälistymismahdollisuuksia toimialan yrityksille. 
Lisäksi ennakoidaan mm. Helsingin telakan tulevaisuuden osaamistarpeita.Tavoitteena on 
hyödyntää ennakointitietoa Uudenmaan ELY-keskuksen rahoituksen kohdentamisessa 
meriteollisuuden toimialalla. Näin voidaan edistää toimialalla toimivien ja meriteollisuuteen 
verkottuvien yritysten kehittämistä esim. yritystukien sekä koulutus- ja konsultointihankkeiden 
avulla.” (Uudenmaan ELY-keskus 15.3.2012) 
 
YHTEYSTIETOJA 
Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuna Uudenmaan ELY-keskuksen lisäksi TEM, Meritaito 
Oy, Merima Oy sekä RD Aluekehitys Oy. Ennakointihankkeen rahoittaa Uudenmaan ELY-
keskuksen Osaamisen ennakoinnilla kasvua -ESR-projekti.Lisätietoja: projektipäällikkö Sasu 
Pajala, puh. 040 864 1437, kehittämispäällikkö Taavetti Mutanen, puh. 040 722 2328″. Lisätietoja 
antaa myös hankkeen Delfoi-manageri erikoistututkija Yrjö Myllylä, puh. 0500-450 578, sp. 
yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net. 
 
TUTKIMUSASETELMA 
 
Kuva 1. Ennakointihankkeen tutkimusasetelma. 

 

 

 

 

 
 
 

DELFOI-PANEELIN 1. HAASTATTELUKIERROS 
Delfoi-menetelmä 

 Delfoi-menetelmän perusominaisuuksina pidetään anonyymisyyttä, useita kierroksia ja 
palautteen toimittamista panelisteille. Delfoi-soveltamisen pääsuuntaukset ovat ryhmän 
yksimielisyyttä tavoitteleva Delfoi ja intressiryhmien mielipiteitä ja niiden perusteluita 
kartoittava politiikka-Delfoi. Ominaisuudet ovat läsnä tässä tutkimuksessa. 

Aikajänne ja vastaamisen näkökulma 
 Toimintaympäristön muutosta katsotaan vuoteen 2030. Tulevaisuuden tekemisen 

toimenpiteitä katsotaan 1-5 vuoden aikajänteellä. Vastaajia pyydetään hahmottamaan 
sellaista tulevaisuuden kuvaa, johon hän uskoo ja toivoo, jos kaikki asiat menevät 
kohdalleen, toisin sanoen kuvaamaan ”toivottu  ja mahdollinen tulevaisuus”. 

Kierroksen tavoite 
 Kierroksen tavoitteena on erityisesti testata ja arvottaa näkemyksiä ja ideoita, arktisen 

meriteknologiaan liittyen, jotka ideat nousivat esille ns. Pilottihaastattelu-kierroksella, joka 
toteutettiin tammi-helmikuussa 2012.  

 
 

I MUUTOSVOIMAT 
 
Ulkoiset muutos-
trendit/Megatrendit/ 
 

Vahvat vaikuttatavat 
trendit 
 

Heikot signaalit/ 
Uudet ilmiöt 
 

Villit kortit/vaikuttavat, 
epätodennäköiset 
 

 SWOT 
 

II MERITEKNOLOG. 
KEHITTÄMINEN 
UUDELLAMMAALLA 
Bostonin tuoteportfolio-
analyysi ja teknologian 
ja palv. kehittämis-tarp. 
 

Klusteroituminen/minikl
usterit 
 

Koulutuksen ja inno -
ympäristön kehittäminen 
 

Kansainvälist.haasteet 
ja mahdollisuudet  

 

 
IV VIESTINTÄ JA 
TOIMEENPANO 
 

 
 

IMPLEMENTOINTI 
ELYn, yritysten, 
oppilaitosten  yms. 
strategiat ja 
toimintaohjelmat 

III KEHITTÄMIS-
HANKKEET 
 
 
Painopisteet ja 
kehittämisuositukset 
 
Kehittämishankeaihioid
en tunnistaminen ja  
niiden kehittäminen 
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SYVENTÄVIÄ LÄHTÖKOHTATIETOJA 
 

Aiemmin suoritetut haastattelut 
 

 Pilottihaastattelut suoritettuun 19.1.-29.2.2012.  Tällä haastattelukierroksella haastateltiin 
kasvokkain 12+2 henkilöä, jotka edustivat Arktisen meriteknologiaan liittyviä näkökulmia 
alla olevan ennalta muodostetun valintataulukon mukaisesti. 

 

Taulukko 4.  Intressi-kompetenssi –matriisi panelistien valitsemiseksi.  Pilottihaastattelu. 

Table 2. 
Interest > 
 
 
Competence 

Companies Research, 
product 
development 
and education 
institutions 

Decisionmakers, 
politicians 

Independent 
(associations, 
students, free 
newspaper etc) 

ALL 

 Main JME2 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 

 
 Em. haastatteluista suoritti 2 kpl Itä-Suomen kansainvälisessä maisterikoulussa opiskeleva 

yhdysvaltojen ja Suomen kansalainen Jon McEwan. Jon tekee rinnakkaista opinnäytetyötään 
ja haastattelee mm. globaalisti toimiva USAlaisia ja muita öljy-yhtiöitä. Nämä hyödyttävät 
tätä arktisen meriteknologian ennakointihanketta ja sen johtopäätöksiä. Jon McEwan on 
myös käytettävissä yritysten tai muiden toimijoiden toimeksiantoihin jatkossa. 

 
Taulukko 3. Panelistien määrä alkuperäisen työsuunnitelman mukaan. 
 

Table 3.  
 Main  Jon McEwan  Kari Synberg ALL 
 Finland 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. Jon 
McEwanin kautta haastatteluita voidaan tehdä luontevasti rinnakkaisesti mm. USA:ssa ja 
Kanadassa  sekä Murmanskin ex-konsulin ja Venäjä-tutkija Kari Synbergin kautta Venäjällä 
uskottavan markkinatiedon, mm. alueella toimivien öljy-yhtiöiden näkemysten, saamiseksi. 
Molemmat on liitettävissä tähän RD Aluekehityksen kautta toteuttavaan Arktisen 
meriteknologian ennakointiprojektiin. (=Sponsorointimahdollisuus halukkaille yrityksille tai 
muille toimijoille.) 

 
  

                                                
2 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. 
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Haastateltavien valinta Delfoi-paneeliin 
 

 Haastateltavien ideointiin 1. haastattelukierrokselle pilottihaastattelun ehdotusten sekä alla 
olevan Taulukon  perusteella 

 
Taulukko 2.  Intressi-kompetenssi –matriisi panelistien valitsemiseksi.  Delfoi-paneelin 1. 
haastattelukierros. Taulukon soveltaminen varmistaa erilaisten näkökulmien mukaansaamisen 
paneelin. Arktisen meriteknologian jäsentely tarkentuu prosessin edetessä.  
 

Intressi-kompetenssi -matriisi Yritykset 
Tuotanto, 
palvelut 

Tutkimus 
Tutkimus, 
testaus, 
tuotekehit., 
suunnittelu; 
koulutus; 
viestintä ja 
markkin. 

Rahoitus 
Vakuutusyht., 
institutionaali
set sijoittajat, 
muut 

Valtio 
Keskushallin
to, ELYt, 
ym. 

Kuntasektori 
Yrityspalvelut 
ym. 

Järjestöt Yhteensä 

1 Ilmatiede, sää, mittaus, 
seurantajärjestelmät 

2 1 1 1 1 1 5-7 

2 Tutkimus ja poraus 2 1 1 1 1 1 5-7 
3 Navigointi 2 1 1 1 1 1 5-7 
4 ICT, ohjelmistotuotanto 2 1 1 1 1 1 6-7 
5 Kuljetus-, logistiikka, 
järjestelmät 

2 1 1 1 1 1 4-7 

6 Offshore 3 1 1 1 1 1 6-8 
7 Laivanrakentaminen 3 1 1 1 1 1 7-8 
8 Merenalainen 
rakentaminen 

2 1 1 1 1 1 5-7 

9 Ympäristönsuojelutekn., 
turvallisuus, pelastus 

2 1 1 1 1 1 7 

Yhteensä 20 9-12 3-6 5-9 5-9 2-6 50 

 
 Kriteeristössä keskeistä on ollut arktisen meriteknologian erilaisten näkökulmien mukaan 

ottaminen. Paneeli on hyvin muodostettu, jos siinä ovat mukan kaikki asiaan vaikuttavat 
näkökulmat ja intressitahot, niin asian ”kannattajat” kuin ”vastustajat”. 

 Tässä Delfoi-haastattelussa asiantuntijat voivat edelleen ehdottaa haastateltavia tälle 
kierrokselle tai sähköisenä haastatteluna suoritettavalle Delfoi-paneelin 2. varsinaiselle 
haastattelukierrokselle (kyse on ns. lumipallo-otannan hyödyntämisestä). 

 Delfoi-haastattelu ei ole mielipidehaastattelu vaan pikemmin strukturoitu teemahaastattelu, 
joka auttaa ryhmää käsittelemään kompleksista aihetta. Tämän vuoksi otoskoon suuruus ei 
ole ratkaisevaa, vaan juuri näkökulmien erilaisuus tutkittavan ilmiön näkökulmasta on 
onnistuneen paneelin mittari. Tyypillisesti Delfoi-paneelissa on 15-50 vastaajaa. 
 

Tietojen käsittely, hyödyntäminen ja viestintä 
 

 Haastattelutiedot käsitellään anonyymisti niin, että yhteenvetotulosteissa vastauksia ei voi 
yhdistää suoraan persoonaan. Haastateltaville toimitetaan kierroksen yhteenvetoraportti 
ennen sähköisen haastattelukierroksen käynnistämistä viimeistään syksyllä 2012, arviolta 
elokuussa. Delfoi-paneelien 1. ja 2. kierrosten yhteenvetoraporttien sekä teemaan liittyvän 
seminaarin tulevaisuusverstaan pohjalta laaditaan varsinainen tulosten yhteenvetoraportti / 
hankkeen loppuraportti loppuvuoden 2012 aikana. Hankkeen keskeiset materiaalit 
sijoitetaan nähtäväksi, kommentoitavaksi ja levitettäväksi osoitteeseen 
www.amtuusimaa.net. 
 

 


