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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 osas tolla 

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.  

http://www.amtuusimaa.net/
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– 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 
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9. Jyrki Kasvi,   Tietotekniikan kehittämiskeskus Tieke ry 
10. Kari Synberg,   tutkija, Murmanskin ex-konsuli 
11. Keijo Koskinen,   AEL 
12. Keijo Rajakallio,   ennakoinnin asiantuntija 
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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 kan sainvälisiä 

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). 
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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 ympä ristön 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. 

 

http://www.amtuusimaa.net/
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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 

http://www.ely-keskus.fi/fi/uutiset/uutiset_alueilta/Sivut/Meriteollisuudenennakointihankekaynnistetty.aspx
http://amtuusimaa.net/yhteystiedot/yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net
mailto:yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net
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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 JME
2
 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. 

 

 

http://www.amtuusimaa.net/
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TULOKSET / HAASTATTELUAINEISTO 

Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksen tuloksia 

 

I TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUOTEEN 2030 
Maailma jossa elämme 2030 
 

1. Visio ja ulkoiset muutostrendit 

1.1 Visio ja ulkoiset muutostrendit 

Millainen on arktisten alueiden ja arktisen meriteknologian tulevaisuuden visio vuonna 
2030,  toivomanne ja mahdollisena pitämänne tulevaisuuden kuva? Mikä on Uudenmaan rooli 

arktisen meriteknologian tuottamisessa tuolloin? 

Perustelut 

 Arktisten alueiden rooli tulevaisuudessa on merkittävä. Visiona on se, että alueen 

luonnonvarojen hyödyntäminen vastaa hyvin kasvavaan tarpeeseen maailmanmarkkinoilla. 

Koillisväylän merkitys kuljetusreittinä tulee kasvamaan ja se mahdollistaa erilaisten 

tuotteiden lähes ongelmattoman kuljetuksen Japanin, Kiinan, Venäjän ja Euroopan sekä 

Amerikan välillä. Reitti on monessa suhteessa riskitön, vaikka arktisten alueiden tekniset 

sovellutukset eivät ole vielä riittävällä tasolla. Uudenmaan rooli on keskeinen uudenlaisen 

meriteknologian tuottamisessa, sillä alueella sijaitsevat merkittävät telakat sekä 

meriteknologiset laboratoriot. Vahvoina trendeinä ovat raaka-aineiden hinnannousu ja 

toisaalta uusien teknologisten sovellutusten parempi hyödyntäminen raaka-aineiden 

hankkimisessa ja liikennejärjestelyissä. Ongelmaksi voi nosta Venäjän voimakas 

kansallisten intressien korostaminen, joka hidastaa prosessia.  

 Itämeren alue pyritään liittämään arktiseen pohjoiskalottialueeseen. ARKTINEN 

AJOKORTTI vaadittava Itämerelle. Turvallisuuspuolella tarvitaan kovempaa koulutusta. 

ARKTISTA JÄÄNMURTOA TARVITAAN PELASTUS- JA PUHDISTUSTÖIHIN SEKÄ 

ISOJEN TAVARAMÄÄRIEN VETÄMISEEN. 

 1980-luvulla tehtiin konsultointitöitä Arcticaan, öljyn hinta tipahti. Nyt on uusi alku. 

Vuonna 2030 on useita hankkeita öljyn ja kaasuntuotannossa, moninkertaisesti tähän 

päivään verrattuna. Tarvitaan tuotanto- ja porausaluksia. 100 mrd:n investoinnit. Venäjä, 

USA, Kanada ja Grönlanti keskeisimmät toimijat. SEISMINEN TUTKIMUS TARVITSEE 

LAIVOJA (lähetetään paineilmaimpulsseja, tarvitaan mikrofoneja (?), jää suuri vaikeus. 

Tarvitaan öljy- ja kaasuteollisuuden opetusta ja tutkimusta, jotta prosessi ymmärrettäisiin. 

Offshorepuolella Porin seudulla on tytäryhtiöitä, PITÄISI MIETTIÄ OFFSHORE-PUOLEN 

PULLONKAULAT.// LNG:n takana Venäjällä Novatek, joka on suurin yksityinen Yamalin 

alueen kaasukentän toimija. Hanke etenee kuin juna, Stokmanissa Gazpromilla on 51 %. 

Myös Yamalin viennissä tarvitaan Gazpromia. 

 Meriteollisuuden yrityksiin on panostettu, uusien toimialojen löytäminen on ollut tärkeää. 

Enää ei ole kytkettynä Varsinais-Suomeen. Oikeat markkinat, kumppanit ja toimintamallit 

keskeisiä. Arktinen läsnäolo tärkeää, Arctechin ote vahva. Jos Koillisväylä pysyy auki 

nykyistä pidempään, Uudenmaan ja ylipäätään merikuljetusten rooli tulee muuttumaan, 

Aker Arctic, Finstaship (nyk Arctia Shipping, siht.lisäys) etc. toimijoita.// Mahdollisuudet 

oovat 1) offshoressa, 2) infrassa, 3) muussa luonnonvaratoiminnassa, kuten 

kaivostoiminnassa sekä 4) metsäteollisuudessa. // Stokman-casessa ranskalaisia perheitä 

voisi asua Rovaniemellä, josta lentoyhteydet Murmanskiin. 
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 Brasiliassa öljy 3 km syvyydellä merenpohjassa ja nyt mennään vielä 3 km:stä eteenpäin. 

Havainto, innovaatio (?): Perinteisillä kilpailluilla alueilla ei kannattavaa (suom. toimijoiden 

näkökulmasta?). 

 OLOSUHDETUNTEMUS OLTAVA. 

 Öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeet: vahvat kaupalliset intressit, mahdollisuudet ja haasteet, 

voi olla maailmanlaajuisesti yksi talouden draiveri. Tarvitaan infraa, meriliikennettä, 

YMPÄRISTÖN EHDOILLA. On oltava asutusta, Koillisväylän ja Luoteisväylän 

turvasatamia ja peruspalveluja (Safe harbour) + kauppasatamia. 

 Logistinen merkitys kasvaa. Uudenmaan rooli on tärkeä, koska se on R&D toiminnan 

keskus. 

 MIkä ajaa ihmisiä arktisille alueille?: 1) Luonnonvarat, 2) kulkureitit.1-kohta: Alueella on 

suuria kaasukenttiä etc.. Venäjän intressit (?) siirtyneet pohjoiseen. Alue on maailman 

alkutuotannon lähtökohta. Kaasun hinnan vaikutus Venäjän hankkeisiin?: 

Venäjän+Gazpromin intressi pitää kaasun hinta riittävän korkealla niin, että kysyntä ei 

alene. Yamalia ei kannata avata, jos hinta ei kohdallaan. 2-kohta: Jos Lähi-itä säilyy 

rauhallisena, ei suurta eroa Suezin ja Koillisväylän kautta kuljetettaessa. 

Kuljetuskapasiteetin nostaminen arktisessa vaatii uusia laivatyyppejä LNG:n kuljetusta 

varten.//Ajureita energiaratkaisuissa (etenkin Suomessa) ovat: 1) ympäristö, 2) raha, 3) 

huoltovarmuus. Suomessa 15 % tuodaan ulkoa. Luonnonkaasu on dominoivassa roolissa 

biokaasuun verrattuna, esim. Turussa poltetaan Suomessa eniten ja tuotetaan 10 % 

energiasta. Helsingin energian kaasutus Itä-Suomessa ei ole järkevää. 

 Energian hinta nousuu, pitkällä aikavälillä ilmastonmuutos vaikuttaa. 

MERIKULJETUKSET OVAT NYT HALPOJA, TULEVAISUUDESSA HINTA 

NOUSEE, TIETTYJEN TUOTTEIDEN OSALTA PYRITÄÄN VÄLTTÄMÄÄN 

KULJETUKSIA JA HAKEUTUMAAN PÄÄMARKKINOIDEN LUO.Polarkoodi on 

tärkeä prosessi. Koodissa määritellään mm., millaista jäänavigointikoulutusta pitää 

henkilöllä olla, jotta voi navigoida Jäämeren alueella. Tällä hetkellä aluksia ei ole tehty 

polaariluokkiin. Suomen ja Ruotsin tavoite on, että alimmat polaariluokat vastaisivat 1 A 

super etc. luokkia. Nykyisin Itämerellä katsotaan laivan kestävyyttä, ei konetehoja. 

Polarikoodissa on Kanada-vetoinen intressi, Kanada pyrkii pitämään asioita omissa 

käsissään, kuten Venäjä, asiaan on herätty vähän liian myöhään. Avainasemassa ovat 

Arctech, Aker Arctic, ja insinööritoimistot. 

 Arktinen alue ja Barentsin alue ovat resurssipooleja, kaikenlaisia resurssilähteitä. Onko vain 

sellaisia, mitä itse pystyvät jalostamaan (?). Arktisen alueen merkitys resrussien tuottajana, 

väylänä. Suomen arktisen meriteknologian osaaminen entistä enemmän osaaminen. Myös 

jäänmurtajat tehdään entistä enemmän muualla. Osaamista ei pitäisi päästää pois. 

Esimerkiksi valvonnan kehittäminen + meriturvallisuus niin Suomessa kuin arktisilla 

alueilla keskeistä.  

 Norjalaiset löytäneet uusia öljykenttiä. Venäjä tulee myös lisäämään / (löytämään?). NYT 

pitäisi olla aktiivisia, ei pitäisi jäädä katsomaan. Pohjois-Suomen mineraalit vaikuttaa 

liikenne- ja logistiikkakeskuksiin, jotka vaikuttavat puolestaan merikuljetuksiin. Oman 

osaamisen nostaminen ja koulutus avainasemaan. Osaaminen ja tiedon siirtäminen. 

Norjalaiset kutsuneet suomalaisia osaamisen professoria (?). 2030 tutkimus, kouluttaminen, 

varustamotoiminta ja icemanagement tärkeitä. 

 Ilmastonmuutos on ajuri, alueet avautuvat merenkululle, myös satamainfra ja 

rautatierakentaminen tulee tärkeäksi. Katsomme liikaa Venäjän näkökulmasta, Kanadan ja 

Grönlannin alueella myös potentiaalia. Koulutustarpeet keskeistä tunnistaa. Kanadassa 

odotetaan, että Jäämeri pysyisi auki. Miksi pysyisi auki? Epävakaus Lähi-idässä.// Suomesta 

myytiin aikoinaan Chileen ja Argentiinaan jäänmurtajia. Alueen valtion haluavat liikkua 

ympäri vuoden. 
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 1) Öljy on draiveri. Jos öljyn hinta nousee, tulevaisuudessa kannattaa hakea myös 

pohjoisesta + muita mineraaleja. 1) Uudet reitit ovat toinen, voi vaikuttaa laivastoon: 

Tulevaisuudessa matkataan Kiinasta Eurooppaan, tarvitaan esim. konttilaivoja, 

ilmastonmuutoksen vuoksi reitti sula 3 kk vuodesta. 

 Globaali kilpailu niukkenevista luonnonvaroista kiristyy. Jäämeren sotilaspoliittinen asema 

voimistuu, mikä aiheuttaa jännitteitä alueella. Lyhyn tähtäimen mahdollisuus 

puolustusteollisuudelle, mutta pitkällä tähtäimellä globaalin kriisin mahdollisuudet 

muodostava vakavan uhkan. 

 Infraa pitää rakentaa ja kovasti. Esimerkiksi Grönlannissa puute on infrastruktuurista "jo 

ensi vuonna". Tutkimus- ja koeporauksiin osallistuvien laivojen pitää pystyä vaihtamaan 

miehistöä maissa sekä hankkimaan huoltotarvikkeita, kuten ruokaa.// Tarvitaan arktisia 

seismologisen toiminnan tutkimusaluksia, jotka pystyvät liikumaan monivuotisessa jäässä.// 

Pohjavirtausten hallitseminen Jäämerellä (ml. Grönlannin alue) on lapsenkengissä.// 

Jääennastaminen tärkeää: Puristusvoimat etc. ei hanskassa. Erityisesti Grönlannissa 

jäävuodet hallittavissa, jääkentät eivät. 

 KANSAKUNNAN KANNALTA PITÄISI LÖYTÄÄ ISON KUVAN KIRKASTAMINEN. 

Kansallinen näkökulma, ei vain Uusimaa.  

 Ilmastonmuutos vaikuttaa yhtenä, toisena luonnonvarojen hyödyntäminen - em. toimivat 

ajureina. Uudenmaan rooli on laivanrakennuspuoli laajasti ymmärrettynä.// Suuri ongelma 

palveluyritysten kehittämiseksi on se, että julkisin varoin tuotettu data ei ole kaikkien 

saatavilla. Esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen tutkakuvan ostaminen maksaa vuositasolla 100 

000 euroa, minkä johdosta palveluyritysten kehittyminen tältä pohjalta on vaikeaa / 

mahdotonta. 

 Arktisilta alueilta hankitaan merkittävä osa (20-30 %)maapallon fossiilisista energiavaroista 

ja mineraaleista. Pohjoisista merireiteistä on tullut yleisesti käytettäviä kauppateitä 

erityisesti pitkillä etäisyyksillä (mannerten välillä). Arktinen meritekniikka on keskeisin 

osaamisalue sekä alueiden logistiikassa että offshore luonnonvarahankkeiden operoinnissa.  

 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. 

 uudenmaan ja koko SDuomen rooli on hyödyntää suomalaista arktista meriteknolgosta 

osaamista alkaen laivansuunnittelusta päättyen aina operointiin kasvavilla arktisilla 

markkinoilla. 

 Arktisen alueen painoarvo kasvaa. Perusajurina tälle on luonnonvarojen niuknetuminen. 

Tähän sekoittuu maailman moninapaistuminen - eli Aasian kasvu ja myös kaikki se, mitä 

Venäjälle tapahtuu. Arktinen on tavallaan yksi ensimmäisistä suurista globaaleista 

kysymyksistä, jotka ratkaistaan moninapaistuneessa toimintaympäristössä.Suomen ja 

Uudenmaan asemaan ja mahdollisuuksiin vaikuttaa eniten se, miten Venäjä kehittyy.  

 Arktinen meriteknologia on monta kertaa merkittävämpi Suomen kannalta kuin mitä Nokia 

oli parhaimillaan. Uusimaa on nimenomaana kärkiteknologioitten luoja, siirtäjä (kopioi) 

yms. innovaatiotoiminnan ykkönen. 

 Ilmastonmuutos edistää. Luonnonvarat tulevat tarjolle. Nyt käytetään jo 1,5 kertaa 

maapallon resurssit. LNG:n kysyntä kasvaa. V. 2015 Itämerelle ja Pohjois-Amerikan 

rannikolle(?). Rikkipesuri ei ole järkevä. Jos käytetään raskasta polttoöljyä ja rikkipesuria, 
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hinta on sama kuin kevyttä polttoöljyä käytettäessä. Laivojen muuttaminen 

LNG.käyttöisiksi on "helppoa". Tarvitsee 4 kertaa enemmän tilaa (polttoainesäiliöitä 

varten?). Jos Yamalin hankkeet etenevät, Wärtsilä on edelläkävijä kaasuvoimalaitoksissa. 

 Teknologian kehitys, ilmastonmuutos yms. takana. Koillisväylän liikennöinti tapahtuu 

alkuvaiheessa letkassa, jos tuulee tms. aurauskalusto mukana. Kiinalaisilla on intressi saada 

tuottee markkinoille ja sitä varten tarvitaan Koillisväylää. Koillisväylä on kultakaivos - pitää 

olla lähtö- ja päätepiste, satamat Kiinassa, Skandinavian päässä puuttuvat. Esim. Norilsk 

Nickelin aluksia ei kannata kustannussyistä ajaa Amsterdamiin. Uusia satamia tulee ja 

tarvitaan satamia, laivoja, jäänmurtajia, satamien logistiikkarakenteita, osaamista. Venäläiset 

eivät tule toimeen, ts. Koillisväylän käyttöönotto vaatii Liinahamarin sataman, 

huolintapuolen tulisi pelata. Liinahamari tulisi vuokrata Suomelle. Venäläiset, kiinalaiset ja 

saksalaiset mukaan. Pitäisi yrittää joint venturea, jos ei onnistu, niin suomalaiset voisivat 

pyrkiä ottamaan asian haltuun (vrt. Saimaan kanavan malli). Aikoinaan Petsamon tiellä oli 

noin 2000 rekkaa liikenteessä. Tarvitaan Suomesta Liinahamarin rata (Kemijärvi, 

Sodankylä-Ivalo). Vrt. "Nato-satama Norjassa" vs. Liinahamari. Murmanskin radalla on 

pullonkauloja. Esim. Jakutian (jossa mm. poroja enemmän kuin Skandinaviassa) timantti - ja 

kaasukenttien näkökulmasta Koillisväylän kehittäminen on välttämätön juttu, tavarat 

saataisiin kohtuuhinnalla mukaan. // Junaliikenne Venäjän läpi? Ennen rautatieministeriö 

koordinoi, nyt jokainen toimija laskee itse osuutensa, vaikka hinta olisi ok, vaunukysymys 

tulee ongelmaksi. Jos olisi Block train, jossa 52 vaunua, 1-2 kertaa viikossa Venäjän halki, 

toimisi.. Venäjän rautatiet ovat myyneet vaununs. VR:llä ei ole kalustoa. Venäjällä rahdin 

lisäksi pitäisi vuokrata vaunu, joka maksaa yhtä paljon kuin rahti. 

 Jos Koillisväylä auki, tarvitaan sateliitteja lisää. Kelluvia laitteita voi käyttää Koillisväylällä 

(Suomenlahdella on noin 10 000 kpl). Esimerkiksi Koillisväylälle on suunnitteilla 

virtuaalisia poijuja (tarvitsee radiolähetinverkon?).//AIS, Automatic I 

(nformation?)Technology - esim. joka 6.s sekunti standardimessage. // Signaalivalopuolella 

satamat, offshore, tuulimyllyt 15 metriin asti merenkulkijoille. Myös offshorepuolen 

vaarallisiin tiloihin valoja. 

 Barentsin alueella kaivostoiminnan hankkeet etenevät. Suomessa Soklin hanke on ainoa 

(lähiaikoina mahdollisesti käynnistettävistä), joka tarvitsisi suoraan rautatiekuljetuksia / 

uutta rataa, kuljetusmäärät 1-1,5 milj. tonnia/v. Kevitsan määrä ovat 150 000- 250 000 

tonnia (rekkaliikenne aloitettu Oulun satamaan). Sakattin (avautunee myöhemmin 

tulevaisuudessa, alkuvaiheessa) määrät ovat maksimissaan 1-1,5 milj. tonnia .. Mustavaaran 

kaivos (koeporauksia etc. tehty viime aikoina): Taivalkosken-Vesiökylän väli on ollut 10 

vuotta liikenteeltä suljettuna, käyttöönotto edellyttäisi peruskorjausta. Kuljetukset 

suuntautuvat todennäköisesti Perämeren satamaan. Liikenne suuntautuu todennäköisesti 

Suomen satamien kautta Eurooppaan. Jäänmurtaja tekee 26 (?) metrin levyistä väylää. 

Syväysvaatimukset ovat Panamax luokalla 14 m väylä, jotta voidaan lastata täyteen. 

Kokkolaan on 13 m, Raahe, Oulu, Kemi 10 m, Tahkoluoto 15 m, Mäntyluoto 12 m. Yksi 

vaihtoehto on, että esim. keskitalvella ajetaan pienemmillä 10 metrin syväyksisillä aluksilla, 

siirtokuormataan Gävlen tasalla isompiin 15 metrin laivoihin.  

 Öljyonnettomuuksien ja ympäristöriskien hallitseminen on kaiken a ja o. Varsinais-Suomi? 

Mitä suurempia laivoja kysytään, sen todennäköisemmin Varsinais-Suomi. Kysyntä tulee 

kasvamaan maailmalla, bulkkereita ja tankkereita alkaa 2030-40 -luvuilla näkymään 

(arktisessa?), tarvetta on suurista laivoista. Konttilaivat eivät lähde suhaamaan pohjoisen 

kautta. Elektroniikka ei kestä.// Soklin kaivos voisi vaatia Jäämerelle radan, sivukiveä ei 

kuljeteta vaan rikasteita. 

 Koillisväylän liikenteen kokeilut jatkuvat, Koillisväylä ei kuitenkaan muutu merenkulun 

valtaväyläksi. Toinen trendin, mikä jatkuu on MANNERJALUSTAN TUTKIMUSTYÖ 

öljyn ja kaasualalla. Tästä seuraa, että tarvitaan TUTKIMUSLAIVOJA, mittavia öljyn ja 

kaasun kuljetusjärjestelmiä ei vielä synny. 
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 JOS jäätiköiden sulaminen etenee, uusien meriteiden vaikutus merenkulkuun ja 

logistiikkaan lisääntyy merkittävästi. Raaka-aineiden ja mineraalien lisääntyneen kysynnän 

vuoksi arktiset alueet ovat keskeisiä varantoja. Näiden hyödyntäminen tuo uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia.  

 Itämeren alue pyritään liittämään arktiseen pohjoiskalottialueeseen. ARKTINEN 

AJOKORTTI vaadittava Itämerelle. Turvallisuuspuolella tarvitaan kovempaa koulutusta. 

ARKTISTA JÄÄNMURTOA TARVITAAN PELASTUS- JA PUHDISTUSTÖIHIN SEKÄ 

ISOJEN TAVARAMÄÄRIEN VETÄMISEEN. 

 Jäämeri auennut, liikennemäärät kasvaneet. öljyn ja kaasuntuotanto käynnissä. Suuri 

mahdollisuus että ympäristökysymykset haittaavat käyttöä. Olemme osaamiskeskus. 

 

1.2 Valitkaa seuraavista viisi tärkeintä ulkoista muutostrendiä sen mukaan kuinka tärkeänä 

pidätte niiden vaikutusta ( / huomiomisen tarvetta) arktiseen meriteknologiaan ja 

sen  kehittämiseen Uudellamaalla. 

(Vaihtoehdot perustuvat pilottihaastattelussa esille nousseisiin ajatuksiin) 

 1 = Teknologisen kehityksen edistyminen (mikä tarkemmin) 

 2 = Alumiinihitsausmetodien kehittyminen 

 3 = Pinnoitusteknologian kehitys 

 4 = Materiaaliteknologian kehitys (mm. nano) 

 5 = Arktisten mineraalien arvon ja merkityksen kasvu 

 6 = Energiaitsenäisyyteen pyrkiminen eri valtioiden toimesta 

 7 = Globaalit valtasuhteet ovat muutoksessa 

 8 = Greenpeacen ja ympäristöjärjestöjen vaikutuksen kasvu 

 9 = Iranin ja Hormuzin salmen riskit - epävakauden kasvu Lähi-idässä 

 10 = Maapallolla tapahtuva voimakas kaupungistuminen 

 11 = Liuskekivikaasun ja maakaasun tasapainotilan asettuminen - suurten uusien 

perinteisten kaasukenttien avaamisen viivästyminen 

 12 = LNG:n yleistyminen, putkilinjojen merkitykseksen väheneminen (LNG:n hinta) 

 13 = Poliittisen tahtotilan kehitys Koillisväylän hyväksi kasvaa 

 14 = Raaka-aineidella käytävä spekulatiivisen kaupan nousu 

 15 = Valtioiden merkityksen lisääntyminen kaupanteossa (omistavat luonnonvarat etc.)  

 16 = Venäjän keskiluokan vaurastuminen 

 17 = Väestömäärän kasvu maailmassa 

 18 = Öljyn- ja kaasun etsinnän lisääntyminen 

 19 = Muu, mikä? 

n=123, A=10.15, M=11.00, Q1=5.00, Q3=15.50 

 

 Kauttakulkuliikeneen rahoitus Koillisväulällä. 
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 Venäjän valtion riippuv. öljyn ja kaas tuotann. 

 Luoteisväylän kehitys 

 Norja kumppanina 

 Epävakaus Lähi-idässä. 

 Ilmastonmutos 

 Ympäristömuutosten vaikutukset toimintaan 

 kestävä kehitys PESTE-ulottuvuuksin 

Perustelut 

 Arktisten mineraalien merkityksen kasvu olennaista. Raaka-aineiden kysynnän kasvu liittyy 

väestönkasvuun.  

 LNG:n yleist...: Gazum tutkii Inkoon sataman terminaalikäyttöä. Neste(?)kaasun hinta 

noussut Suomessa, Venäjän hinnoittelu syynä. Hinta määräytyy öljyn, sähkön, kivihiilen ja 

ydnvoiman painoarvon mukaan. Maakaasun hinta nousee vuoteen 2023 asti. Vuonna 2005 

maakaasun hinta 50 % sähkön hinnasta, nyt 75 %, //Ihminen aiheuttaa 20 % öljypäästöistä, 

valtameren pohjista tihkuu öljyä, kuten Turkeministan yhtenä esimerkkinä. Arktisen 

(kaasun?) terminaali suunnitteilla Novaja Zemlajalle. Arktisess öljynkäsittelyssä jopa 5 % 

haaskautuu (luontoon?).//Kauttakulkuliikenteen rahoitus Koillisväylällä: Jos kaasun hinta 

kasvaa tai laskee, vaikutus Koillisväylän liikenteeseen. Kanadassa inuiitit vaikuttavat, että 

missä saa ajaa yms., mitä arktisessa tehdään. 

 Energiaitsenäisyyteen pyrkiminen valtioiden toimesta: ostetaan ja myydään kuten ennenkin. 

// Globaalit valtasuhteet muutoksessa: Kiinan isoilla satamissa etelässä ei suurta vaikutusta 

Koillisväylään. // Greenpeacen ja ympäristöjärjestöjen vaikutuksen kasvu: tavoite on 

herättää keskustelua, keskustelun avaaminen.// Liuskekivikaasun ...käyttöönotto: luonnon 

kannalta haitallista. // Poliittinen tahtotila Koillisväylän hyväksi: hienoja koskemattomia 

alueita pitäisi olla enemmän, lisää tietoja koskemattomista paikoista tarvitaan. 

 Venäjän budjettituloista noin 50 % tulee öljy- ja kaasutuloista. Öljyn ja kaasuntuotannon 

pitäisi pysyä nykyisellä tasolla. 

 Teknologisen kehityksen edistyminen: jotta öljy- ja kaasuyhtiöt voisivat toimia.Arktisten 

mineraalien arvon ja merkityksen kasvu: myös öljyn tutkimus- ja poraus.LNG:n 

yleistyminen: kylmässä menee vähemmän energaa pitämään kylmänä. 

 Alumiinihitsaus ja pinnoitusteknologia on tuntemattomia minulle - olisi voinut avata näitä. 

 Arktisen teknologian kehittäminen: kaikki kiviä ei ole vielä käännetty, ala on vielä lapsen 

kengissä. Vrt. jäänmurtajien nykyinen fiksuus.//Öljy- ja kaasutuotteille tulee aina se hinta, 

mikä on kilpailevan tuotteen hinta. Uuden kaasuputken rakentaminen Yamalilta Eurooppaan 

on kallista, LNG on vaihtoehto.//LNG:n yleistyminen...:LNG-terminaali Siperiaan ja 

kuljetukset Rotterdamiin. LNG on perinteistä teknologiaa: kompressoreita, kylmätekniikkaa, 

lämpöpumppuja etc., hyötykustannussuhteet ovat nousseet. 

 Telakkayhteistyön tarve: myös Carcotec. LNG-carriereitä...: en usko, että siirrettäisiin 

junaan, juna on kapasiteetilaan pieni.//Norja kumppanina - Kirkkoniemeen 

yhteistyösopimuksia venäläisten öljy-yhtiöiden kanssa. 

 Epävakaus Lähi-idässä lisää Koillisväylän kysyntää. 

 Globaali kilpailu luonnonvaroista muuttuu ra'aksi. Kiina ja läntisen maailman kilpajuoksu 

luonnovaroista. Venäjä va'ankieleksi suurten luonnonvarojen omistajana. 

 Venäjän (valmisteilla oleva) Koillisväylä-laki on merkittävä ja vaikuttava.// Polarkoodi: 

kanadalaiset haluavat aluksia, jotka tekevät "ränniä", Suomessa jäänmurtoa voidaan avustaa 

hinauksella (pitää vaikuttaa suomalaisten kannan esille tuomisen kautta Polarkoodiin). 

Polarkoodissa konetehot eivät ole asialistalla. Ilmastosäädökset estävät konetehojen noston. 

// Samat asiat esillä IMO:ssa. 
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 Geopolitiikka, ympäristö sekä luonnonvarojen sijainti ja tiettyjen varojen niukkuus ovat 

merkittävimpä muutostekijöitä. Ympäristöön (ilmastonmuutos ym.) liittyy sekä 

kehitysriskejä että myönteisiä (logistiikan helpottuminen) tekijöitä. 

 Näen raaka-aineiden hintakehityksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden olevan tärkein trendi 

tämän alueen suhteen. Erilaisten projektien taloudellinen kannattavuus määrää tarvittavan 

teknologian -ja osaltaan myös teknologian kehitykseen laitettavien investointien suuruuden. 

LNG yleistynee ainakin paikallisesti laivaliikenteen päästömääräysten myötä. Greenpeace ja 

muut ympäristöjärjestöt eivät todennäköisesti ole se tekijä joka aiheuttaa suurimmat 

muutokset toimintaan, vaikkakin ne tuovat olemassaolevia ongelmia laajempaan 

tietoisuuteen. Haitalliseksi koettujen ympäristömuutosten ja onnettomuuksien yleistyminen 

pakottanee lopulta muutokseen, tai jopa joidenkin projektien seisauttamiseen. Jos miettii 20 

vuotta taaksepäin, ympäristöasiat ovat kehittyneet niistä ajoista valtavasti: ehkä 

ympäristöonnetomuuksien aiheuttajien vastuuseen saattaminen, varovaisuusperiaate ja 

ympäristöhaittojen ennakointi ottaa harppauksen vuoteen 2030 mennessä. Jos esimerkiksi 

Deep Water Horizonin kokemuksien perusteella lisättäisiin projektien hintaan, 

vakuutusmaksuihin jne niiden mahdolliset ulkoiskustannukset onnettomuuden sattuessa (tai 

edes osa niistä), moni arktinen offshore-projekti muuttuisi kertaheitolla vähemmän 

kannattavaksi. Arktisella meriteknologialla olisi toki suuri rooli käyttöturvallisen laitteiston 

kehittämisessä ja investoinnit meriteknologian laatuun ja turvallisuuteen varmasti 

kasvaisivat - panostaminen turvallisuuteen kannattaisi.  

 Tuossa yllä visiossa jo summasin ne: luonnonvarojen niukenmtuminen ajaa arktiselle - ja 

toteutumiseen vaikuttavat merkittävissä määrin maailman moninapaistuminen sekä Venäjän 

kehitys. Uudet materiaalit ja energiat liittyvät samaan soppaan (niukentumiseen). 

 Lopulta talous eli raha ratkaisee miten arktisilla alueilla käy. Tarpeiden, sen myötä 

tuotannon kysynnän kasvu perustuu taas räjähdysmäiseen väestökasvuu, kuten tästä johtuvat 

ilmastonmuutospulmat. Huoli pallostamme kasvaa, kyse ei ole vain ilmaston 

lämpenemisestä vaan kaikesta mikä on PESTE-kirjaimien takana.  

 Arktisten merialueiden hyödyntämiseen tarvitaan uusia työkaluja, menetelmiä ja palveluita.  
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1.3 Antakaa painoarvo seuraaville ulkoisille muutostrendeille sen mukaan kuinka 
tärkeänä pidätte niiden vaikutusta ( / huomioonottamisen tarvetta) arktiseen 
meriteknologiaan ja sen kehittämiseen Uudellamaalla. 

Antakaa painoarvo 1-5, jossa 1=vähän tärkeä/vaikuttava, 5=erittäin tärkeä/vaikuttava. (Vaihtoehdot 

ovat melko yleisesti käytettyjä "megatrendejä") 

ILMASTONMUUTOS (mm. jäätiköiden sulaminen 

Jäämerellä) 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=26, A=3.73, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 

 

POHJOISUUDEN MERKITYKSEN KASVU (mm. 

luonnonv. kasvava kysyntä) 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=24, A=4.50, M=4.50, Q1=4.00, Q3=5.00 
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GLOBAALISAATION JATKUMINEN (mm. talouden 

painopiste itään) 
 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=25, A=3.56, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

ARVOJEN MUUTOS (mm. ympäristön- ja ei 

materiaalisten arvojen nousu) 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=25, A=3.20, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

TEKNOLOGINEN KEHITYS ( mm. kuljetus-, energia- ja 

ymp.tekn., ICT) 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=26, A=3.88, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 
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SOSIOEKONOMISET MUUTOKSET (glob.väestön 

kasvu, työvoiman ikäänt.) 

 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=25, A=3.12, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

YHTEISTYÖ ITÄMEREN ALUEELLA (mm. verkostoit. 

Venäjään ja Saksaan) 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=25, A=3.60, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 
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MUU, MIKÄ?  

 Energian hinta 
 Palvelujen merkityksen kasvu 

 Euroopan talouskehitys 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=4, A=3.00, M=3.00, Q1=2.75, Q3=3.25 

 

 

Perustelut 

 Mineraalien merkitys ja maailmanmarkkinahinnat tulevat kasvamaan. 

 Ilmastonmuutos: Ilmastomallit ennakoivat, että Koillisväylän liikennöinti helpottuu. Itävirrat 

vahvistuvat Suomessa, josta seuraa, että Suomessa on kylmää ja kuumaa. Golf virta voi 

myös muuttua, mistä seuraa, että Koillisväylä jäätyy.//Arvojen muutos: voi olla 

voimakkaasti vaikuttava.//Yhteistyö Itämeren alueella: valintakysymys, mikä strategia 

otetaan, yksin vai yhdessä.//Sosioekonomiset muutokset: nähtävissä miten valtion 

väestömäärät kehittyvät //Teknologian kehittyminen: vaikutus omissa käsissä. 

 Ilmastonmuutos: rantaviivan nousu, merikortit uusiksi 

 Globalisaation jatkuminen: Euron haasteet? Euron arvo devalvoituu vuoden aikana 1.3-1.1 

välille Nordealaisen ennusteen mukaan. 

 Yhteistyö Itämeren alueella: ei voi koskea pelkästään Itämerta vaan yhteistyötä tarvitaan 

globaalisti.// On kehitetty sellaisia bakteereita, jotka toimivat pakkasessa. Kyse on "Oy 

Suomen Arktinen Osaaminen Ab:sta" (vrt. norjalaiset).  

 Öljyn hinnan kipuraja?: Kysymys pitää asettaa, että paljonko maksaa öljyn tekeminen 

kivihiilestä, tällä hetkellä arviolta noin 200 USD/barreli 

 Ilmastonmuutokseen on pakko vastata. NYT VARASTOT OVAT MERELLÄ, kun 

kuljetuskustannukset nousevat, tilanne muuttuu. 

 Ilmaston muutos: romahtaneet valtiot, merirosvous. //Pohjoisuuden merkityksen kasvu: 

Uusimaa lahden pohjukassa, olosuhteiden tuntemus. PAIKKARIIPPUMATTOMAN 

TOIMINNAN MAHDOLLISUUS UUDELLAMAALLA. Uudenmaan kautta ei kuljeta 

Keski-Euroopasta pohjoiseen.// Sosiekonomiset muutokset: esim. Intia elää tuontienergian 

varassa. Merirosvous etc. 

 Venäjän ulkomaankaupasta suurin osa kulkee itämeren kautta 

 Uudenmaan alueella on mahdollisuuksia kehittyä teknologian osaamiseen ja palvelujen 

tarjontaan perustuvaksi merkittäväksi arktisten toimintojen logistiikkakeskukseksi.  

 Lähinnä tuohon lisäämääni uuteen (muu mikä) eli Euroopan talouden kehitykseen. 

Eurooppa on vaarassa ajatua hitaan kasvun tai jopa elintason laskun kierteeseen: tulee 

autistisia vuosikymmeniä, kun EU painii liittovaltiohaaveen ja köyhien valtiontalouksien 
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kanssa - eikä ole ajurina eikä edelläkävijänä millään markkinoilla. Koko EU:sta voi tulla 

Kreikka - ja lisäksi Venäjä kriisiytyy kun Energia käy vähiin eikä sen talous ole 

modernisoitunut ennen sitä... 

 Tekn vika, perusteluihin ei voinut vastata.. 

 Ympäristönsuojelun ja tarkkailun vaikutukset: Öljyntorjunta etc. paine kehittää ratkaisuja. 

Päästöasioista käydään keskustelua. Jos liian tiukat, lähetään hakemaan vaihtoehtoja. Esim. 

Varandein öljy olisi mennyt putkeen (Itämeren päästörajoitukset??).//Öljyntorjunta ja 

laboratoriot?: Wärtsilällä oli öljylaboratorio/kokeita 70-luvulla VTT:n kanssa. Kehitettiin 

mekaanisia laitteita, mitä voisi kokeilla. Esimerkiksi NESTEMÄINEN TYPPI + HARJAT 

oli uskomaton keräilykyky, mutta ei päätynyt tuotantoon. Ratkaisu on kemian puolella, ei 

mekaniikan puolella. Nykyisin on lähinnä olemassa polttaminen + kemikaalit. JOS 

ARKTISILLA ALUEILLA KEMIKAALIT KIELLETTÄISIIN, RATKAISUA EI OLE, 

TOIMINTA VIIVÄSTYISI. Esim. kaivosasioissa omistusoikeuskiistat Kanadassa hidastivat 

kehitystä, kehitystä pidettiin lähes mahdottomattoman. Nykyisin Shell-case,yhteiskunta-

USA haastae oikeuteen, vaikka luvut olivat (?)...IHMISTYÖVOIMAN KUSTANNUSTEN 

OSUUS ON MARGINAALINEN. 

 JOS veden määrä ilmakehässä lisääntyy, vaikutus maapallon ilmastoon on suuri. 

 

2. Yhteistyötrendit Itämeren alueella 

Itämeren alueen, Venäjän ja Suomen arktisen teknologiaosaamisen yhteistyö 

Toiminta ja teknologiaratkaisujen tuottaminen arktisille alueille edellyttää yhteistyötä Itämeren 

alueella. Esimerkiksi teknologinen yhteistyö maailman johtavan teknologiamaan Saksan tai arktisen 

suurvallan Venäjän kanssa voi olla edellytys suomalaisten yritysten menestymiselle. 

2.1 Pohtikaa lyhyesti mitkä ovat Uudenmaan alueen yritysten strategiset (=tärkeimmät) 

yhteistyösuunnat/-maat? (Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksilla ideat jäsennetään ja 

arvioidaan tarkemmin) 

Vastaus 

 Käsitykseni mukaan yhteistyötä tulisi tiivistää ja lisätä juuri Venäjän yritysten kanssa. Tämä 

myös helpottaa pääsyä Venäjän arktisille alueille. Saksan merkitys teknologiayhteistyössä 

on suuri, mutta eniten huomiota mielestäni kannattaa kiinnittää Venäjä-yhteistyöhön. 

 Uudenmaan tärkeimmät yhteistyösuunnat sisäisesti ovat Turku ja Rauma. Jos Venäjä olisi 

länsimainen oikeusvaltio, olisi tärkeä. Jos katsotaan vuoteen 2030 ja mennään vanhan tavan 

mukaan, yhteistyötä ei voi juuri tehdä. Kanada on ollut orastava suunta arktisessa 1980-

luvulta alkaen, voisi olla mahdollisuus. Norjalaiset ongelmallisia, ovat protektionistisia 

oman teknologian kanssa. Korea on uhka Euroopalle. Kopioivat länsimaista teknologiaa, 

kehittävät pidemmälle, saavata aikaan menestystarinan. Kiinalaiset tekevät yhteisyrityksiä 

länsimaisten yritysten kanssa. Venäläiset perustavat yhteistyötehtaan, varastavat sen..., vrt. 

Shellillä oli 70 % Sahalinilla, nyt 50 %. 

 Ruotsi, Baltia ja Venäjä. 

 Venäjä ilman muuta tärkein, halutaan local contentia. Suomen teollisuuden pitäisi investoida 

Venäjälle. PITÄISI OLLA TEKNOLOGIAA, JOTA VOIDAAN TARJOTA, ESIM. LNG-

TEKNOLOGIAA. Kaasu pitää saada pintaan. Porin seudun yhtiöissä osaamista on jonkun 

verran. Esim. voisi olla pieniä SUKELTAVIA VEKOTTIMIA, joita ohjataan joystickeillä 
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laivoilta. KONENÄKÖOSAAMISTA tarvitaan, seuraavan sukupolven sovelluksia, joissa 

laitteet osaavat itse toimia. 

 Itämeren alueen maat. Itämeren saastuminen edellyttää yhteistyötä. Itämeri on lyhin reitti 

keskieurooppalaisille Aasiaan matkallisesti ja ajallisesti. Venäjä omistaa alueita, Suomi 

teknologiaa. // Yhteistyö saksalaisten kanssa? Meriteollisuusyritysten valmennus ollut jko 2 

vuotta, osa hakeutuu saksalaisten kanssa, muut hyödyt myös rahoitus (suurvaltasuhteet). 3 

maailman johtavaa propulsiolaitteiden valmistajaa Suomessa, ABB, Rolls Royce ja... 

 Venäjä. OLEMASSAOLEVAT SUHTEET, ENSIN VERKOTTUMINEN, sitten työ, vrt. 

Stockman-case. Loppuasiakas Venäjä. Tärkeitä asiakkaita ovat myös (osin myös Venäjällä) 

Shell, Exxon, ConocoPhillips, Total, Chevron. Finstroi-meripuolelle. 

 Korostaisin Venäjää. Saksalaiset eivät liittoudu meidän kanssa. Norja kärpässarjassa pelajaa 

teknologia-mielesssä. Neuvostoliiton perintönä Venäjällä on huipputeknologiaa mm. 

ydinteknologiassa yms. 

 Venäjä on tärkein. Norja myös tärkeä, mutta norjalaiset eivät ole niin kiinnostuneet 

suomalaisista. Ei ehkä niin, jos Suomi liittyy YK:n turvallisuusneuvostoon, koska arktiset 

asiat tulevat vastaan. 

 Saksa tutkimuksessa. Ruotsi ja Norja. Suomessa katsotaan, että osataan itse. Ihmiset pitäisi 

saada Suomesta ulkomaajaksoille opiskelemaan. Aivovuoto hyödyttää myös lähtömaita.  

 Pohjoismainen yhteistyö, jossa eri pohjoismaat ovat toisiinsa nähden tasavertaisia ja 

jokaisella on kuitenkin oma erityinen osaaminen ja vastuualue. 

 Venäjä ja arktisen aluen maat. 

 Venäjällä on vaihtunut koko valtion johto, Suomea ei tunneta, projektit ovat valtavia, Suomi 

ja suomalaiset pieniä. Valtion rooli?: esim. jenkkienergiayhtiöt valtion armoilla, valtio 

säätelee. Offshore: pumppuja etc., mahdollisesti itse kaasu. Kaasulaivojen kauppa erikoista, 

Japani suurimpia ostajia, ostavat Etelä-Koreasta. Suomi tuskin saa enää LNG:tä. KUKA ON 

OSTAJA, mikä on teknologia, ovat avainkysymyksiä. // Technipiä ja STX:ää ei kiinnosta 

Suomen tilanne, Deltamarin, NAPA, Rolls Royce, Tekes mm.- voisivat miettiä, mitä 

voisivat tarjota yhdessä Venäjälle. Rolls Royce liikevaihto 200-300 milj? Azipod on 

kehitetty Tekesin rahalla, nyt 200 miljoonen euron liikevaihto.// Ennen voitiin omistajan 

kanssa neuvotella, nyt STX ja muut toimijat keskeisiä. Venäjän suuntaan tärkeintä on löytää 

HENKILÖT ja KUMPPANIT. 

 Tärkeimmät lähialueet ovat Pietarin alue ja Baltia, joiden kautta merkittävä osa venäjän 

arktieten alueiden tuotteita toimitetaan maailamanmarkkinoille. Tärkeitä strategisia 

yhteyksiä tulisi olla Venäjän useille pohjoisille alueille (Murmansk ym.) ja Saksan 

pohjoisiin satamiin. Toimintastarategian luomiseksi tulisi seurata (mahd. verkottua) myös 

Kanadan, USA:n, Kiinan ja Japanin operaatioita ja panostuksia pohjoisten alueiden 

kehittämiseen 

 Itämeren rantavaltiot 

 Arktiseen neuvostoon kuuluvat maat, niistä lähimpänä Ruotsi, Norja ja Venäjä. 

 Venäjän ja Saksan yhteistyön kehittäminen on Suomelle tärkeintä. Itse asiassa tärkeintä 

Suomelle ja Uudellemaalle olisi huolehtia Venäjän lähentymisestä EU-maiden kanssa. Mitä 

paremmin Venäjä on kiinni EU:n toiminnassa, sitä paremmin Suomi kasvaa ja menestyy 

Venäjän imussa. Tietenkin tärkeä kolmio on myös Kotka - Pietari - Tallinna. Mutta tämän 

alueen yhteistyö ei mielestäni liity arktiseen teemaan. Siihen pitäisi rakentaa eräänalainen 

vapaakauppa- ja/tai yhteistoimintalaue, jota johdettaisiin yhtenä kokonaisuutena - ja 

samanmoinen Murmanskiin tai/ja Petsamoon: Suomen ja venäjän yhteiskaupunki 

Koilliväylää varten... 

 Lienee niin, että yhteistyötä tekevät vetureina isot yritykset (pienet alihankkijoina) , kuten 

Kone. Voi käydä niin, että syntyy uusia valtiovetoisia makroyrityksiä kun kasvottomasta 

kapitalimista luovutaan; ja kun Saksa näyttää esimerkkiä. Uudenmaan suunta on sekä ulos 
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(Saksa, Venäjä) että sisään (Pojhjanmaan, Hämeet), jälkimmäinen siis missä jotain tehdään 

(muuta kuin paperia). 

 Pitäisi valjastaa oma teknologia olemaan omavaraisia arktisessa (tulevaisuusverstasteema?). 

Katsottaisiin Kojamarin etc. Saksalaiset ovat kehittäneet läpimenoaikoja, Mayer on 

kilpailukykyinen. Ei kannata kopioida saksalaisilta vaan tehdä paremmin. // 

Jäänmurtajakonseptin pumppuhuone yms., risteilyaluksissa kriittinen paikka on 

asiakaspalvelutilat. // Helsingissä tehtävä pienet laivat, Turussa keskittyminen isompiin 

aluksiin, ts. erikoistuminen. 

 Suomen kannalta yhteistyö Venäjän kanssa on tärkeintä. Suomi+Venäjä - ei EU-pohjaista 

yhteistyötä.//Jos Suomi haluaa hyötyä arktisista mahdollisuuksista, Suomen on tiivistettävä 

yhteistyötä Saksaan...: en allekirjoita em. väitettä etenkään laiva- ja meriteknologian 

puolella.// Rikkidirektiivin voimaantulo...Jos rikkidirektiivi tulee käyttöön arktisilla alueilla, 

sillä on merkitystä.// Telakkayhteistyö Hgin, Pietarin ja Viipurin...:Suomalaisten yritysten 

klusteroitumisen mahdolisuus. Krondstadiin ja sen ympäristöön tulevan telakan 

kehittäminen yhdessä. KRONSTADIN TELAKAN YHTEYTEEN TEOLLISUUSPUISTO, 

JONKA KONSEPTIN KEHITTÄMINEN tulli etc. asioiden osalta yhdessä. 

 Erikoistuminen. Monenkeskeinen t&k yhteistyö teknologisen huippuosaamisen puitteissa, ei 

pelkästään saksalaisten kanssa. Venäjän federaatiotason suhteiden hyödyntäminen.  

 Ruotsi, Baltia ja Venäjä. 

 Venäjä, Kiina 

 

2.2. Antakaa painoarvo seuraaville Itämeren alueen yhteistyöhön liittyville muutostrendeille 

tai mahdollisuuksille sen mukaan kuinka tärkeänä pidätte niiden vaikutusta arktisen 

meriteknologian kehittämiseksi Uudellamaalla. 

 

 1 = Jos esim. yhteydet Suomesta Murmanskiin kunnossa (mm. Sallan kautta), esimerkiksi 
Hamina-Kotka, Helsinki, Hankokin, voisivat olla luontevia varasto- ja satamapaikkoja 

Eurooppaan meneville konteille 

 2 = Jos Suomi haluaa hyötyä arktisista mahdollisuuksista, Suomen teknologiateollisuuden 

on tiivistettävä yhteyksiä teknologiassa johtavaan Saksaan 

 3 = Jos Suomi haluaa hyöytä arktisista mahdollisuuksista, Suomen teknologiateollisuuden 

on tiivistettävä yhteyksiä Venäjään 

 4 = Projektinjohto- ja monitorointipalveluista on kasvavaa kysyntää 

 5 = Rikkidirektiivin voimaantulo Suomessa v. 2015, mutta ei Venäjällä 

 6 = Telakkayhteistyön tarve Hgin, Pietarin ja Viipurin telakoiden kanssa 

 7 = Transitokuljetusten väheneminen Suomen kautta 

 8 = Valtion johdon painoarvon kasvu kauppapolitiikan edistämisessä 

 9 = Venäjän kaivosteollisuus tarvinnee uudentyyppisiä aluksia malmin kuljetuksiin Kiinaan 

 10 = LNG-carriereitä tarvitaan energian kuljetukseen Kiinaan, joilla voidaan tuoda kontteja 

Kiinasta esim. Murmanskiin tai Kirkkoniemeen, josta ne voidaan edelleen juna- tai 

merikuljetuksina viedä Hampuriin, Rotterdamiin etc. 

 11 = Venäjän laivaston modernisointi, n. 2000 laivalla lähivuosina 

 12 = 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 

 14 = Tarvitaan hotelli, ravintola- ja huoltoaluksia 

 15 = Hotellialuksia mm. Pietarin hotellikapasiteetin lisäämiseksi 

 16 = Hotelliaukset mm. kaasukentillä operoitaessa 



ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN ENNAKOINTI –Delfoi 1. hst. krs 

 

www.amtuusimaa.net                             Yhteenvetoraportti 20.8.2012 Sivu 35 

 

 17 = Modulaariset taloelementit, joista saadaan kustannustehokkaasti asuntoja, hotelleja, 

sairaaloita, kouluja ja omakotirakennuksia 

n=126, A=8.08, M=8.00, Q1=3.00, Q3=12.00 

 

Perustelut ja kommentit 

 Edelleen käsitykseni mukaan yhteistyötä tulee tiivistää Venäjän kanssa, muutkin vastaukseni 

ovat linjassa tämän perusajatuksen kanssa.  

 Jos Suomi haluaa hyötyä...suhteet Saksaan: Väärin puhua yhdestä maasta vaan johtavista 

maista. Öljyntorjunnassa 1. on Suomi, 2. Norja, 3. USA. 

 Valtion johdon painoarvon kasvu kauppapolitiikan edistämisessä: Venäjällä tärkeimmät 

pelurit ovat valtion yhtiöitä ja tekevät isoja päätöksiä.//Jos esim. yhteydet Suomesta 

Murmanskiin kunnossa...:en usko, Euroopan junaradat ovat tukossa, joten kuljetukset 

siirtyvät laivoihin, 

 Propulsiolaitteet voisivat olla järeämpiä (?). Aurora Borealis?: tehdään, jos tehdään, 

veronmaksajien rahoilla - ei pitäisi tehdä. Tutkimusalusteema sinällään tärkeä. Oikea-

aikainen reagointi haasteena. 

 Öljyntorjunnassa pitää kehittää suurtehoratkaisuja. Ilman Aker Arcticia ei 

suurtehoratkaisuja. Isojen tankkerien rooli öljyntorjunnassa?: Toive.// Pitäisi yhdistää 

Yamalin ja Stokmanin nesteytysasemat etc. hankkeet öljyntorjunnan kanssa 

(klusteroituminen=yhdistä kohdat ja toiminnat em. listasta). 

 Projektinjohta- ja monitorointi...:kanava, jolla voidaan luoda yhteyksiä, luoda kontakteja. 

 Telakkayhteistyön merkittävyys kasvaa jos ja kun Venäläiset tekevät koillisväylälain. Jos 

aiomme olla mukana rakentamassa/operoimassa Venäjän vesillä on meidän täytettävä 

heidän säännöt, jotka voivat poiketa kansainvälisistä säädöksistä 

 Laivateollisuus ei koskaan elätä, mutta pitäisi kuitenkin ylläpitää. 

 Uudenmaan satamien tulisi klusteroitua Itämeren satamien (erityisesti Venäjän ja Saksan) 

kanssa. Logistiikkayhteydet Venäjän pohjoisiin satamiin maakuljetusten kautta sekä 

teknologiapalvelut (jääosaaminen, öljyntorjunta) mahdollisimman laajoille alueille arktiseen 

toimintaan. 

 Yritin olla johdonmukainen edellisten vastausten kanssa: meidän on saatava Venäjä 

kasvuun. Jos olemme siinä mukana, niin kasvamme mukana. Venäjän romahduksessa 

olemme mukana joka tapauksessa, haluamme tai emme.  

 Monet muutkin hyviä, mahdoton priorisoida koska kukin toteutuu tai on toteutumatta 

ominaan. Lähtökohtana kuitenkin konkreettiset btarpeet (esim. Venäjän laivakalusto), 

vähemmän unelmat ja filosofiat. Suomen ekstrarooli voi olla ympäristönsuojelussa, tästä 

näkökulmasta en osannut ruksata. Ehkä meni vain ohi, sorry. 

 Jos Suomi haluaa hyötyä...suhteet Saksaan: Väärin puhua yhdestä maasta vaan johtavista 

maista. Öljyntorjunnassa 1. on Suomi, 2. Norja, 3. USA. 

 

 



ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN ENNAKOINTI –Delfoi 1. hst. krs 

 

www.amtuusimaa.net                             Yhteenvetoraportti 20.8.2012 Sivu 36 

 

3. Heikot signaalit ja villit kortit 

3.1 Heikot signaalit 

Millaisia uusia orastavia ilmiöitä, piilossa olevia mahdollisuuksia, "hiljaisten nurkkien 
kuiskauksia", ts. ns. heikkoja signaaleja havaitsette, joihin arktisen meriteknologian alan tulisi 

reagoida mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tai/jotka muuten voivat vaikuttaa alaan? 

Valitkaa 5 tärkeintä. 

 1 = Aluevaltauksien lisääntyminen  

 2 = 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 > seuraa sotilaalliset intressit - 

Kiina ei hyväksy suurta jakoa.) 

 3 = Enemmän LNG:tä Kiinaan 

 4 = Greenpeace ja muut ympäristöjärjestöt aktivoitumassa 

 5 = Hiilidioksidin talteenoton kehittyminen ja vanhojen tyhjien öljy- ja kaasukenttien 

hyödyntäminen tarkoitukseen 

 6 = Hyvinvointikysymysten nousu arktisessa toimittaessa (haastavat työolot) 

 7 = Häkämies/Venäjän kauppaministeri Hristenko: laivanrakennukseen liittyvän 

yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittaminen joulukuussa 2011 

 8 = Ice management - Sakhalinissa supply-alukset estävät suurten jäälauttojen ajelehtimisen 

öljynporauslauttoja vastaan (ei vain murreta vaan siirretään hlöaut. ja bussin kokoisia jäälauttoja) 

 9 = Itämeren rikkipäästöjen rajoittaminen 

 10 = Itämeri huono vaihtoehtoa suomalaisten satamien kautta tapahtuvalle liikennöinnille - 

liikennöintiä on parempi hoitaa Norjan ja Venäjän kautta 

 11 = Jos laivanrakentamista halutaan Suomeen, arktinen ainoa mahdollisuus 

 12 = Komin alueella puunjalostusteollisuuden kehittyminen 

 13 = Kylmäasujen tuottaminen meriteollisuudessa 

 14 = Laivat käyttävät kaasua moottoreissaan 

 15 = Nenetsiassa tuulivoima tullut vahvasti esille 

 16 = Oppi pitää hakea Venäjälle laivoja ja ratkaisuja myymällä ja sitten myydä muualle (mm. 

Arctech-case) 

 17 = Pietariin palkataan Meriteollisuusyhdistyksen edustaja, venäläinen kaveri, joka edustaa Suomea 

Finpron nimissä 

 18 = Rungon osuus 15 % (hitsaamisessa säästäminen ei siis säästä) 

 19 = Samsungille 60-70 % erikoisaluksia, 15.5. mrd:n euron tilauskirjat 

 20 = Sotakorvausalusten vuoksi Suomella erityisasema Venäjällä. Mm. STX hoksasi, että pääsee 

Suomen kautta Venäjälle. > Koko telakka rakennetaan Pietariin 

 21 = STX aikoo myydä offshore-telakat, risteilyalukset ovat sen tulevaisuutta 

 22 = Suomessa on osaamista mihin vaan, miten kilpailukykyisesti, on kysymys 

 23 = Suuret öljy-yhtiöt kiinnostuneet uusista ja erilaisista ratkaisuista arktisessa 

 24 = SYKE+Lamor-yhteistyö 

 25 = Tilaako kanadalaiset enää Suomesta, kun ovat ensimmäiset tehneet - on kysymys 

 26 = Venäjän energiasäästöohjelma, tullut ylhäältä laki 

 27 = Venäjän WTO-jäsenyys: palvelusektorin vapautuminen kilpailulle 

 28 = Venäläiset pidemmällä hitsaamisessa, (esim.yhdellä saumalla 50(?) mm rautaa 

 29 = Öljynporauksen jälkeen öljyputkien asennus porausreikiin (case, jossa Venäjälle ensin) 

 30 = Öljyntorjunnassa arktisessa pyritään ennalta ehkäisyyn, jos öljyä pääsee ympäristöön, 

puhdistaminen vaikeaa 

 31 = Muu, mikä? 

n=115, A=14.27, M=12.00, Q1=8.00, Q3=23.00 
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 Pohjoisten alkuperäiskansojen rooli ja oikeudet 

Perustelut ja kommentit 

 Arktisiin alueisiin nousevat poliittiset kysymykset ovat nousemassa esille, niiden 

huomioiminen tärkeää. Poliittiset kysymykset ja aluejakokysymykset näkyvät jo monissa 

asiakirjoissa. 

 Itämeri huono vaihtoehto...:Murmansk parempi esim. autojen tuonnille. 

 Arktisen alueen poliittinen uusjako: kiinalaiset ovat tulossa, tulee varmasti jakoa. // 

Greenpeace ym. aktivoitumassa: On tehtävä ratkaisuja ympäristön hyväksi. 

 Arktisen alueen poliittinen uusjako: iso juttu, ympäristöministeriön kanssa meneillään 

öljyntorjuntasopimusneuvottelut...(?)// Ice management + pollution controll -pitäisi 

yhdistää.// SYKE+Lamor -yhteistyön ongelma, että ei toimi Suomen rajojen ulkopuolella; 

Monien järjestöjen rooli on kasvamassa. Arctic Coucilissa Oil Spill -ryhmä, tiedon 

jakaminen keskeistä (Arctic Maritime Safety and Management).//Öljyntorjunnassa 

arktisessa pyritään ennalta ehkäisyys: halvempi kuin jälkikäteissiivous, mutta vaikeampi 

motivoida. 

 Itämeri huono vaihtoehto...:Murmanskista kehittyy tärkeä solmukohta. Nykyisin tuotteet 

tuodaan Pietariin, josta ne viedään yhdestä pisteestä jokilaivoihin. Kilpaileva vaihtoehto 

Murmanskille on Mustanmeren satamat.//Gazprom, Lukoil, ja maailmanlaajuiset Shell ja BP 

ovat tärkeimpiä partnereita, pelureita arktisessa. 

 Arktisen alueen poliittinen uusjako: Suomella on mahdollisuuksia, Suomi on pieni ja 

sitoutumaton valtio ja pystyy tekemään yhteistyötä kenen tahansa kanssa. Suomessa 

seurattava kehitystä. 

 Hyvinvointikysymysten nousu...: Suomella osaamista, joka saattaa kiinnostaa venäläisiä ja 

norjalaisia.// STX aikoo myydä offshore-telakat...: Toisinpäin? Myy risteilyalukset pois?// 

Öljyntorjunnassa arktisessa pyritään ennaltaehkäisyyn...: Totta, mutta idealistinen tavoite. 

 Malmin vienti Grönlannista.Itämerellä väylien syvyys on rajoittava tekijä. 

 Arkisen toiminnan kehittämisen päähaasteteita ovat turvallisuus, kustannuskehitys 

(kilpailukyky) ja yritysten yhteistyö geopoliittisista ongelmista (omistusoikeudet ym.) 

huolimatta. Uudet tenologiset ja sosiaaliset (verkottuminen) toimintakonseptit ovat 

avainasemassa. 

 Öljyntorjunnan ennaltaehkäisyyn tullaan tulevaisuudessa panostamaan enemmän. 

Tulevaisuuden laivat käyttänevät moottoreissaan enemmän kaasua, ainakin kunnes 

keksitään korvaava energiamuoto. Arktisista alueista tullaan tulevaisuudessa käymään 

hankalasti ratkaistavia rajaselkkauksia. 

 Nostin taas Venäjän merkitystä - ja lisäksi sen, että asiat voivat mennä myös Suomen ohi. Ei 

Suomi mitenkään automaattisesti ole mukana arktisen busineksessa - sen eteen on tehtävä 

työtä. 

 Ehdotuksissa on monen tason ideoita,  
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3.2 Villit kortit 

Millaisia villejä kortteja, epätodennäköisiä, mutta toteutuessaan laajasti vaikuttavia ilmiöitä, 

havaitsette? (Jotka vaikuttavat arktisen meriteknologian alaan; ilmiöt voivat olla vaikutuksiltaan 

myös positiivisia.) Valitkaa 3-5 mielestänne todennäköisimmin toteutuvaa. 

 

 1 = Liittoutuminen isojen pelureiden kanssa (yksittäisiin hankkeisiin tähtäämisen sijaan 

ennalta verkottuminen ja palvelupaletin tarjoaminen suurille yhtiöille ja toimijoille) 

 2 = Erikoistalousalueiden luominen venäläisten kanssa Murmanskiin tai Viipuriin tai 

norjalaisten kanssa Kirkkoniemeen (alueella voisi olla teknologiakeskuksia, jotka kehittävät 

tarvittavia teknologioita, meriteknologian lisäksi energia- ja kaivosteknologia) 

 3 = Aurinko, tuuli, aaltoenergia, energiatuotannon hajautus - em. vaikuttavat öljyn- ja 

kaasuntuotantoon ja käyttöön 

 4 = Ydinvoimalaonnettomuudet 

 5 = Kalat kuolevat öljynonnettomuuden yhteydessä 

 6 = Kaasun hinnan romahdus 

 7 = Kiinan talouskasvun pysähtyminen 

 8 = MAD, Mutual Assured Destruction can happened (tuho ydinohjuksilla) 

 9 = Öljyn hinnan romahdus 

 10 = Öljy- tai muu merkittävä katastrofi arktisessa 

 11 = Muu, mikä? 

n=72, A=5.67, M=6.50, Q1=2.00, Q3=9.00 

 

 Kansainvälistyminen Norjaan. 
 Liuskekaasun aiheuttama kilpailu 

 Jos arktinen ei perustukaan telakkateollisuuteen? 

 Öljyn hinnan räjähdysmäinen kasvu 

Perustelut ja kommentit 

 Arktisten alueiden hyödyntämiseen liittyy ympäristöriskejä, joihin suhtauduttava vakavasti. 

Kiinan talouskasvun pysähtymisestä jo merkkejä, nouseeko Intia tai Afrikka tilalle? 

Liittoutuminen on aina suotavaa, mutta kannattaa myös toimia itsenäisesti. Erilaiset 

teknologiakeskukset voivat toimia veturina kehityksessä. 

 Erikoistalousalueiden luominen: Venäjä on päättänyt, että telakka-alueille tullaan 

rakentamaan erityistalousalueita, sisältäen veroetuja mm.//SWOT kohtaan: 1. jäänmurtajaksi 

kutsuttu alus noin 100 vuotta sitten. Kiinassa ja Koreassa tehdään pitkä sarjoja, meillä aina 
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muutamia prototyyppejä, harvoin sarjoja ( DAZ, Azipod-konsepti 

sarjaesimerkki?).//Auditoijat: energiatehokkuuden ja ympäristöasioiden korostuminen 

jatkossa. //Venäläisen lähteen mukaan 75 000 hv:n teho aiemmin Dudinkasta Murmanskiin 

liikennöitäessä, nyt Norilsk Nickel aluksella 18 000 hv:n (energiatehokkuusesimerkki). 

 Onko Kreikka heikko signaali, joka voi aiheuttaa myrskyn toisella puolella. 

 Riskien hallintaosaamista tarvitaan.Ao. kohta SWOT, 4.:AALTO-YLIOPISTON 

JÄÄLABORATORIO ON TÄRKEÄ VAHVUUS. // Helsingin telakka on pienempi kuin 

muut...Telakkakapasiteeti skaalautuvuus heikkoa...: ei ongelma, kun on tehokas.// 

Mahdollisuudet: Etelä-Suomen akselin tulisi laajentua Pohjoiseen Ouluun...: Pietari on 

tärkein.// Tekninen etumatka on...norjalaiset mahdollisuus (?).// Uuden telakka-alueen 

kaavoittaminen: Vuosaari tai Kotka vielä parempi ehkä, koska on lähellä (Venäjää etc.).// 

Uusimaa voisi keskittyä 450 tonnia...660 tonnia...: Nämä ovat liian pieniä laivoja, näillä ei 

saa aikaiseksi liiketoimintaa.// Uhkat: Teknologian siirto Venäjälle ei ole uhka, Venäjä 

kaipaa aina laivateknologiaa, kysymys on mentaliteetista myös. 

 Erikoistalousalueiden luominen on on villi kortti: Suomi-Venäjä-Norja - Vadjön kunta olisi 

unelmapaikka. 

 Ao, SWOT selityksiä: Vahvuus Perinne: tähän kuuluu jäämallilaboratorio.Sosiaalinen 

pääoma: venäläinen luottaa suomalaiseen niin, että hankkii täältä, vaikka muualta saisi 

halvemmalla.//Suomi on luonnollinen kasvuympäristö teollisuudelle (Venäjän läheisyyden 

vuoksi?).Mahdollisuudet: Uusia alustyyppejä tarvitaan: tarvitaan muuta kuin bulkki tai 

risteilyaluksia (ei kuitenkaan ilmastonmuutoksen vuoksi)Uhkat:Kiinnostus arktiseen 

romahtaa - materiaalin hyödyntämistä yritetään myös Afrikassa, joka on tutkimaton kuten 

arktinen. Afrikassa on mittavia hankkeita. 

 Ao. SWOT: Venäjän WTO-jäsenyys on mahdoillisuus. Konsulttiyritykset ovat joutuneet 

satsaamaan, Oulun yliopisto ei niinkään vielä arktiseen rakentamiseen. Murmanskin alueen 

transportation Hub vaatii rakentamisen osaamista, yleensäkin moniosaamista, ei niinkään 

kaasuteknologiaa. Esim. Lemminkäinen on ollut Murmanskissa Murmanski-Pietarin tien 

kunnostamisessa, mutta kokemukset ovat olleet ilmeisesti huonoja kaluston kuljettamisessa 

(siirtäneet painopistettä etelämmäs?). 

 Ao. SWOT: Mahdollisuudet - UUSIA ALUSTYYPPEJÄ TARVITAAN MYÖS 

YMPÄRISTÖSÄÄNNÖSTEN ETC. VUOKSI. Mahdollisuus myös olemassaolevien 

suhteiden hyödyntäminen.Uhkana, että ei tarkkailla kilpailuympäristöä: Suomen arktisen 

strategian lähtökohtana oma ympäristö. // Kuinka paljon Saksa voi satsata arktiseen 

resursseja? 

 Kiinan ja Venäjän talouskasvu tai niiden kasvun hiipuminen vaikuttavat merkittävimmiin 

muutoksiin. Molemmat voivat luoda uusia (vaikkakin erilaisia) toimintamahdollisuuksia. 

Suuri öljyonnettomuus arktiksessa hidastaisi ao. aktiviteetteja vuosikymmenellä.  

 Tuohon omaan muumikään: Patrialla, metsäteollisuudella, Nokialla ja vaikkapa 

Muumimailmalla voisi myös olla mielenkiintoisia näkökulmia arktiseen.... sellaista, joissa 

olisimme pitkällä. varsinkin tuo turvallisuuspuoli: voisiko suomi tehdä samanlaisen 

viranomaisverkon/tilannekuvan arktiselle kuin mitä on Itämerellä? Voiko arktisela 

mkasvatta biotalouden uusia materiaaleja? Voiko siellä olla matkailua? 

 Öljy on jokapaikan teknologiaa, paljon ennen IT:tä. 

 SWOT, vahvuudet: Meriklusterin ansioista olemme omavaraisia risteilyalusten osalta. 

Suomalaisuusaste 90 %, Wärtsilä, Kojamarin (ilmastointi) - jos telakat katoavat, 90 % 

edelleen kotimaista? // SUOMALAINEN TEKEE AIKATAULUSSA (ei aina kylläkään 

kustannustehokkaasti). 
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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 

Markkina-aseman "positioinnissa" auttavat ns. SWOT-analyysi, jota käsitellään seuraavassa. Pohdi 
Uudenmaan/Suomen arktisen meriteknologian asemointia suhteessa kansainväliseen 

toimintaympäristöön. 

4. SWOT-analyysi 

Valitse kustakin SWOT-tekijästä 5 mielestäsi tärkeintä tekijää ja lisää tarvittaessa oma. Tekijät on 
ideoitu ns. pilottihaastattelukierroksella. 

 
Taulukko. Uudenmaan/Suomen arktisen meriteknologian SWOT-analyysi suhteessa kansainväliseen 
toimintaympäristöön. Tekijät mainintojen mukaisessa tärkeysjärjestyksessä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vahvuudet 

 1 = Perinne: 50-70 vuoden perinne jäänmurtajien tekemisestä, perinne jatkuu, Suomi on 

tehnyt 500 alusta Venäjälle 

 2 = Azipod: 2 Azipodia, 1 perinteinen (uudet perinteisten ja uusien laiv. voimansiirtojärj. 

kombinaatiot 

 3 = Ilmatieteen laitos ja SYKE mukana öljy- ja kaasualan työryhmässä 
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 4 = Jäämallilaboratoriot: Jäätutkimusta Uudellamaalla (jääominaisuuksien tutkimusta, + 

jäässä operoivien alustan tutkimusta, kokeiluja porauksia, Aker Arcticin jäälaboratorio)  

 5 = Lähellä: Venäjän läheisyys 

 6 = Innovativiisuus: Omaa kovaa luokkaansa innovatiivisuudessaan ja teknisessä 

osaamisessaan (Azipodit, laivamoottorit, jäänmurto, öljyntorjunta). 

 7 = Osaaminen: arktinen laivanrakennus, hitsaus, suunnittelu, rakentaminen, vahvat 

verkostot, osaamista arktisella puolella ei ole hukattu 

 8 = Sijainti. Vuosaari etc. logistisesti painopisteessä (Sama onko Pohjanlahdella vai 

Vuosaaressa). Osaamisen arvoketjusta kysymys. 

 9 = Sosiaalinen pääoma ( 

 10 = Tutkimus toimii isojen yritysten kanssa, tiedon virta pk-yrityksiin 

 11 = Erityisen monipuoliset tutkimusyksiköt maantieteellisesti lähellä toisiaan > Maailman 

tihein yliopistokeskusverkosto (ylivoimaisesti maailman tihein, 70-80 000 opiskelijaa)+ 

sovelletut tutkimusyksiköt, VTT 3000 etc.+sektoritutkimuslaitokset. 

 12 = Muu, mikä? 

n=95, A=5.53, M=5.00, Q1=4.00, Q3=7.00 

 

 Jäämallilaboratorio, johon voisi heittää öljyä. 
 Maailmanlaajuinen tutkimusyksikköjen verkottuminen 

 Tilannekuva ja valvonta 

 Tämä em. lista pettymys! 

 Kylmäkäyttäytymisosaaminen, logistiikkaketjut 

Heikkoudet 

 1 = Osaaminen vain muutamissa tyypeissä: Esim. Aker Arcticissa VTT:ssä pientä 

 2 = Arctech-STX teknologia voidaan siirtää 

 3 = Ei omisteta alueita, rajoitetut resurssit. 

 4 = Hajanainen kansallinen tahtotila 

 5 = Heikkoutena uusien innovaatioiden rahoitus. 

 6 = Helsingin telakka on pienempi kuin muut, esim. Etelä-Koreassa telakat suuria 

 7 = Hukattu yhteistyö venäläisten kanssa, ei ole pidetty tärkeänä, päätetty tehdä vain 

risteilyaluksia 

 8 = Kansallisen tahtotilan heikkous Suomen yhteisenä hankkeena 

 9 = Massatuotanto, vs. erikoistuotanto > hävitään > mieluummin erityskysymyksiin. Esim. 

jäänmurtajateknologiassa ei tule olemaan massatuotantoa 

 10 = Pidemmän tähtäimen ennakointi meriteknologiassa puuttuu 

 11 = STX Canada BC Vancouver myös huomioitava 

 12 = Telakkakapasiteetin skaalautuvuus heikkoa 
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 13 = Muu, mikä? 

n=90, A=6.23, M=6.00, Q1=4.00, Q3=8.00 

 

 Kiinan suuntaan osaamisen kehittäminen 
 Teknologiapolitiikka liian eurooppakeskeistä 

 Telakkateollisuuskärki edellä eteneminen 

Mahdollisuudet 

 1 = Ajattelevat ihmiset 

 2 = Johtavaa kouluttajaa ei ole olemassa, Suomi/Uusimaa/Aalto-yliopisto voisi ottaa 

vastuulle? Aalto yliopisto tms. voisi tarjota huippukursseja (vrt.,Oulu Mining School), voisi 

liittyä ilman poliittisia ratkaisuja (mm. Kanadaan ja Saksaan suunnattuina). ___ 5-10 enkilöä 

ensin, sitten 30 hengen sisäpiiri, sitten 150 - tällöin alkaa syntymään ajatuksia, jotka 

kantavat (kansainvälisen koulutuksen järjestämisen malli, voisi lähteä yliopiston projektina 

ja rahoituksella, sitten ohjelmana. Ks. esim. Aalto-innovation.) Merkittävät toimijat mukaan, 

Kiina, Japani > kv-kurssit vaaraton tapa. 

 3 = Arktinen tutkimusohjelma, joka tiedeperustaisesti löytää alan uudet innovaatiot ja 

toisaalta tukee yritysten esille tuomia kehittämistarpeita. 

 4 = Etelä-Suomen akselin pitäisi laajentaa Pohjois-Suomeen Ouluun 

 5 = Lisää työtä Uudellemaalle = lisää laivoja tehtäväksi 

 6 = Nopeat yhteydet Pietariin 

 7 = Pohjois-Atlantin hankkeet 

 8 = Suuri yritysjoukko löytyy muualta kuin Uudeltamaalta 

 9 = SWOTin laajentaminen koko Suomeen 

 10 = Tekninen etumatka on, jos päätetään satsata, se on mahdollisuus (= W:n 

paikkaamista=resurssien allokointia) 

 11 = Uuden telakka-alueen kaavoittaminen 

 12 = Uusia alustyyppejä tarvitaan ilmastonmuutoksen vuoksi 

 13 = Uusimaa voisi keskittyä pienempiin ja intensiivisiin tapauksiin (laivoissa) (450 tonnia 

optimini, 660 tonnin liian isoja Uudellemaalle) 

 14 = Muu, mikä? 
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n=90, A=6.54, M=6.50, Q1=3.00, Q3=10.00 

 

 Öljyntorjunta, kapea maailmanlaajuisesti. 

 Tekesin Shock-tyyppinen yritysyhteistyö 

 Uudet teknologiat logistiikan avuksi 

Uhkat 

 1 = Hajautetaan toimenpiteitä liian laajasti, resurssit > ei löydy keihäänkärkeä, koska 

intressit erilaisia 

 2 = Jos kehitämme hyvät suhteet Venäjälle, molemmat hyödymme 

 3 = Kiina on maailman suurin satama ja telakka. 

 4 = Koulutuksen painotukset 

 5 = Riskinä luonnollisesti teknologian siirto Venäjälle ja muualla / muiden oppimisen 

jälkeen teknologiaomavaraisuus tulevaisuudessa. 

 6 = Teknologian siirto Venäjälle, 

 7 = Uhkana, että ei tarkkailla kilpailuympäristöä, saksalaisia etc. ei pidä vähätellä, Kiinan 

osaamistaso nousee. 

 8 = Uhkat liittynevät lähinnä poliittiseen riskiin (erityisesti Venäjä) 

 9 = Muu, mikä? 

n=73, A=5.08, M=5.00, Q1=3.00, Q3=7.00 

 

 Norjalaiset - Vahva offshore-osaaminen. 
 Nuoret eivät kiinnostu. 

 Heikko kilpailukyky 

 EU:n jämähtäminen sisäisiin ongelmiin 

 Korean dominoiva asema 
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II MERITEKNOLOGIAN KEHITTÄMINEN UUDELLAMAALLA 

Keskeiset kehittämisen painopistealueet 

Mitä arktinen meriteknologia itse asiassa on? Millaista arktista teknologiaosaamista muutostrendit 

ja heikot signaalit edellyttävät, mitkä ovat kärkituotteet tai palvelut (tai tuote- tai palveluryhmät), 

joilla kehityksen haasteeseen tulisi vastata? 

5. Arktinen meriteknologian käsite 

5.1 Määrittele 2-5 avainsanalla, mitä arktinen meriteknologia on, mikä on sanan keskeinen 

sisältö. (Tulokset jäsennetään ja arvotetaan Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksella.) 

Vastaus  

 Kustannuksia säästäviä logistisia ratkaisuja, energiateknologisia ratkaisuja sekä 

vaikeisiiin/ääriolosuhteisiin olosuhteisiin liittyviä teknisiä ratkaisuja 

 Alhaiset lämpötilat, Ice management (=jäänmurron lisäksi jään liikuttelu). 

Materiaalipuolella omat haasteet. 

 Rautaa, kestävyyttä, voimaa, iso, monimutkainen. 

 Jääkestävyys. 

 Paljon teknologiaa, mikä ei ole arktista, vaan paljon öljy- ja kaasuteollisuuden 

prosessiteollisuutta. Tarvitaan muutaman tuhannen tonnin moduleita, sitä varten satamia ja 

kuljetuksia, jotka ovat meriteknologiaa. Tarvitaan LNG-osaamista, jäänmurtajia satamiin, 

ICE-managementia. Koska esim. Total on mukana kumppanina hankkeissa, ranskalaiset 

yritykset ovat mukana. Jos Suomen kansallinen öljy-yhtiö olisi edelleen mukana, toimisi 

paremmin 

 Työskentely vaikeissa ja uusissa kylmissä olosuhteissa. 

 Kehitetään teknologia, joka toimii tietyissä ääriolosuhteissa -40--60 Celsiusta. Miten 

lämpötila pidetään esim. Varandein öljypoijulla niin, että öljy pysyy lämpimänä? ÖLJYN 

KÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMUS KYLMÄSSÄ tärkeä. Jäälaboratoria Suomeen, jossa 

öljyntorjuntakokeiluja? Öljy-yhtiöt voisivat perustaa öljylogistiikan (toimivuuden) ja 

ympäristökatastrofin (ehkäisemisen) vuoksi. Esimerkiksi öljypumppu vaatii sitä enemmän 

energiaa, mitä kylmempää öljy on. // Suomessa arktisen meriteknologian kehittymisen 

taustalla on ollut oman ulkomaankaupan turvaaminen Itämeren jäätymisen vuoksi.  

 Arktinen merenkulku, johon liittyy erilaisia tuotteita. Toimiminen kylmissä olosuhteissa. 

 Kylmä, jää, jäätyminen / jäätäminen. 

 1) Teknologia: turvallisuus- ja ympäristö, tarvitaan, jotta voidaan toimia. 2) Ympäristö, 3) 

Ihmiset: alkuperäiskansojen kunnioittaminen, win win etelän kanssa. Etelästä muutetaan 

pohjoiseen. 

 Poraaminen, avustaminen, jäissä itsenäisesti operoiva, DAS, DAT (Nesteellä/tankkereissa, 

sama kuin DAS - double acticg ship). 

 Laivanrakennus ja siihen liittyvät asiat. Myös palvelupuoli liittyy toimintoihin. Esimerkiksi 

Foreca on palveluyritys, joka voisi tuottaa alan tarpeisiin palveluita. Isoin raha tulee 

kuitenkin kovasta tavarasta. 

 Teknologia, joka toimii. 

 Jää, laiva, jäänmurto, teknologia. 

 Jääosaaminen ja icemanagement + turvallisuusasiat. 

 Toimivarmuus, luotettavuus. 

 Olosuhteisiin sopivien ratkaisujen kehittäminen, kestää olosuhteet, väylämerkit, satamat. 
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 1) Laiva, jolla pystytään operoimaan paksussa jäässä. 2) Öljynporaus keskellä hyistä jäistä 

merta. 3) Teknologiaa, joka toimii jäissä. JÄÄTÄ KERTYY RAKENTEISIIN - KANNET 

SÄHKÖVASTUKSILLA SULAKSI. 

 pohjoisilla alueilla toimimisen vaatima teknologia 

 Arktisessa ympäristössä varmasti toimivien yksiköiden kehittämistä 

 Tekniikkaa, joka toimii jäätävissä meriolosuhteissa j(a pimeässä.) 

 1. tulkinta: Tekninen LUJUUS ja kestävyysominaisuudet, että voidaan toimia määrätyissä 

olosuhteissa. Oltava hallussa jään tarttuminen rakenteisiin (painon lisäys), jäätyminen 

laivalla tapahtuu toisella puolella. 2. tulkinta: MATERIAALIPUOLI - MERIVEDEN JA 

ILMAN KOSKETUSPINTA (suolaveden ja ilman rajapinta). Sota-aikoina upposi venäläisiä 

laivoja, kun em. asiaa ei hallittu. 

 Offshore rakentamisen ja kuljetusten teknologiasisältö (tutkimus, suunnittelu, välineistö, 

rakentaminen ja operointi) 

 kylmyys, valoisuus, pimeys, etäisyys 

 jääolot, turvallisuus, vahvistettu, innovaatio, ympäristö 

 Laivansuunnitteluosaamistalaivanrakennusosaamista ml moottorit ja ratkaisut päästöjen 

vähentämiseksiÖljyntorjuntaosaamistaAinutlaatuista aluskalustoaAinutlaatuista 

jäänmurtoluokan alusten operointiosaamista 

 1) Tärkein on logistiikka, vaikka homma alkaakin 2) miten materiaalit ylös alhaalta, 3) 

kestävän kehityksen toteutuminen. 

 Pohjoisiin merialueisiin liittyvät työkalut, menetelmät ja palvelut. 

 Rautaa, kestävyyttä, voimaa, iso, monimutkainen. 

 osaaminen =osataan tehdä tekniikkaa ja käyttää sitä, olosuhteiden tunteminen=ymmärretään 

mitä tekniikalta vaaditaan 

 

5.2 Mitkä arktiset ominaisuudet tulisi huomioida klustereiden /miniryppäiden/tuotealueiden (1-

10) kehitettämiseksi Uudellamaalla? 

Valitset 2-3 tärkeintä huomioitavaa ominaisuutta / teema 1-10. 

 

1 Ilmatiede, sää, mittaus, 

seurantajärjestelmät 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 

n=90, A=3.89, M=3.00, Q1=2.00, Q3=6.00 
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 Lumi 

 merijää 

2 Tutkimus ja poraus 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 

n=79, A=4.15, M=5.00, Q1=1.00, Q3=6.00 

 

 Talvimyrskyt 

 merijää 

3 Navigointi 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 
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n=71, A=4.03, M=4.00, Q1=2.00, Q3=6.00 

 

 Jääolosuhteet 

 onnettomuusvasteen puute 

 merijää 

4 ICT, ohjelmistotuotanto 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 

n=60, A=3.42, M=2.00, Q1=1.00, Q3=7.00 

 

 Materiaalit 

5 Kuljetus-, logistiikka, järjestelmät 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 



ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN ENNAKOINTI –Delfoi 1. hst. krs 

 

www.amtuusimaa.net                             Yhteenvetoraportti 20.8.2012 Sivu 48 

 

n=85, A=4.19, M=5.00, Q1=1.00, Q3=7.00 

 

 merijää 

6 Offshore 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 

n=79, A=3.95, M=5.00, Q1=1.00, Q3=6.00 

 

 Jääolosuhteet 

 vaikeat, hankalasti ennustettavat jääolot 

 merijää 

7 Laivanrakentaminen 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 
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n=78, A=3.53, M=2.00, Q1=1.00, Q3=6.00 

 

 kaasukäyttöisi herkän luonnon ja ilmaston vuoksi 

 Jääolosuhteet 

 merijää 

8 Merenalainen rakentaminen 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 

n=68, A=4.07, M=5.00, Q1=2.00, Q3=5.25 

 

 Merivirrat 

9 Ympäristönsuojelu-teknologia 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 
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n=90, A=4.38, M=5.00, Q1=2.25, Q3=6.00 

 

 Jääolosuhteet 

 vaikeat jääolot ja allokko 

 MERIVIRRAT JA VUOROVESI 

 merijää 

10 Turvallisuus, pelastus 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 

n=82, A=4.05, M=3.00, Q1=1.00, Q3=7.00 

 

 Pitkät etäisyydet suurin haaste 

 Jääolosuhteet 

 jääolot 

11 Muu, mikä?  

 MERIVIRRAT+VUOROVESI 
 Enegiaomavaraisus, energiasta 

pula. 

 1 = Kylmä 

 2 = Lämpötilan vaihtelut 

 3 = Pimeys 

 4 = Valo 

 5 = Herkkä luonto 

 6 = Ilmaston muutos 
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 Päästöt ilmaan 

 Olosuhteiden äkillinen 

vaihteleminen 

 Lyhytaikaiset muutokset säässä 

 Sotilaspuoli 

 Lyhytaikaiset sääilmiöt 

 Mistä raha tulee, mikä sen hinta 

luonnon näkökulmasta? 

 7 = Pitkät etäisyydet 

 8 = Muu, mikä? 

n=4, A=5.25, M=6.00, Q1=4.00, Q3=7.25 

 

Perustelut ja kommentit  

 Laivanrtakentamisessa tulisi huooida pitkä etäisyydet, arktinen luonto ja lämpötilan 

vaihtelut 

 3. Navigointi ja reitin valinta.// 5. Kuljetus- ja logistiikkajärjestelmät: kalusto mukaan.//7. 

Laivanrakentaminen: herkkä luonto vaikuttaa, millaisia järjestelmiä voidaan toteuttaa.// 8. 

Merenalainen rakentaminen: Herkkä luonto on suuri tekijä. 

 Öljyntorjunta pimeässä on kova juttu. Tulossa esim. fosforiheijastava imeytysmateriaali.  

 3. Navigoinnissa herkkä luonto: jätteiden ja öljyn kerääminen.// ICT: pitkät etäisyydet, 

kommunikointilinkit ovat haaste. // 6. Offshore, herkkä luonto: jäiden liikkuminen, vrt. 

esim. Stokman. // 7. Laivanrakentaminen: pitkät etäisyydet, laivojen on oltava omavaraisia. 

// 11. Muu, mikä? Energiaomavaraisuus myös majakoissa etc. 

 Muu, mikä?: Påäästöt ilmaan - arktisilla alueilla kaikista herkimpiä asioita. Tähän liittyvät 

päästörajat arktisilla.// 4. ICT...: laitteistojen toiminta, verkosto, tulee sateeliittipohjaiseksi. 

ÄLYPOIJU-SATELIITTI YHDISTELMÄ.// Suunnittelu on tärkein lähtökohta. Suomessa 

Deltamarin, Elomatic etc. Arktisen teknologian huomioiminen/osaaminen on TIETO-

TAITO sidonnainen. 

 TULEVAISUUDEN LAIVAKONSEPTIT, TULEVAISUUDEN KULJETUSKETJUT. 

 3. Navigointi: valoa, tutkia tarvitaan. On vesihöyryä, näkyvyysongelmia. INRAPUNA- JA 

LÄMPÖKAMERAT. // 4. ICT, ohjelmistotuotanto: sateliittien kattavuus avainkysymyksiä. 

 VISIOLAUSEKE: YHDISTETÄÄN TEKNOLOGIA, IHMINEN JA YMPÄRISTÖ = 

laivakonseptit, jotka paikkaavat infran puutetta ylhäällä. 

 Jäiden ennustettavuus: pintavirtaukset, pohjavirtaukset eivät hallinnassa > koskettaa 

jäävuorien liikkeitä. Kun Meksikonlahden-tyyppinen onnettomuus tapahtuu, virtojen 

hallitsemisella on merkitystä (jäämanagementin lisäksi). // Raakaöljy kulkee kun lämpötila 

on plussan puolella. Onnettomuustilanteessa pitää päättää valitaanko öljyn hävittäminen vai 

piilottaminen (kuten Meksikonlahdella kemikaaleilla). 

 Olosuhteiden äkillinen vaihteleminen on yksi arktisen ominaisuus ja vaikuttaa mm. 

Tutkimukseen ja poraukseen sekä Offshoreen. 

 Ilmastonmuutos on pk-yritysten näkökulmasta pitkän aikavälin trendi, ongelmana on asian 

jalkauttaminen pk-yritystasolle. Tässä teemassa on tärkeintä tutkimus- ja tuotekehitys. // 

Suomessa on valtion rahoilla hankittu useiden miljoonien säätutkia. Kun tuloksia julkaisti in 

webissä dataa huononnettiin, kun jaettiin kuluttajille. Pitäisi muuttaa ajattelutapaa, että data 

on maksettu jo ja antaa mahdollisuudet sen hyödyntämiseksi yritystoiminnan 
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synnyttämiseksi. Ympäristöpuolen mittausdatassa olisi paljon mahdollisuuksia sääpuolen 

lisäksi. 

 Huom. erityisesti LÄMPÖTILAN NOPEAT VAIHTELUT. 

 2. Tutkimus ja poraus: pitkät etäisyydet - mistä kannattaa ruveta poraamaan.// 5. Kuljetus- ja 

logistiikkajärjestelmät: varmistettava kylmässä toimivuus. 8. Merenalainen rakentaminen: 

HUOLTAMATTOMUUS. 10. Turvallisuus: lämpötilan vaihtelut - vaikuttaa mm. 

materiaaleihin.// 

 Seurantajärjestelmien robustisuus tärkeää. ("Järjestelmä on robusti, jos se ei ole herkkä 

prosessin parametrien muutoksille ja on tämän lisäksi häiriösietoinen." Lähde Digitaal isen 

säädön verkkokurssi 26.6.2012: 

http://autsys.tkk.fi/pub/control.tkk.fi/Kurssit/Verkkokurssit/AS-

74.2112/oppitunti6/herkkyys.html).1. Ilmatiede, sää...: kosteus huomioitava. Avaruussää 

vaikuttaa. // 2. Tutkimus ja poraus: routa huomioitava. // 4. ICT, ohjelmistot: sähkön saanti 

huomioitava. // 5. Kuljetus-, logistiikka, järjestelmät: lämpötilanvaihtelut ja kelirikot 

huomioitava. // 9. Ympäristönsuojeluteknologia, Suomenlahden rannalla. //. Huomioita tulisi 

kiinnittää sääolosuhteiden muutoksiin, miten syntyvät sekä jään dynamiikkaan.  

 Lyhytaikaiset sääilmiöt on myös arktinen ominaiusuus, vaikuttaa etenkin kohtaan 1 ja sen 

teknologian kehittämiseen. // Ilmastonmuutoksen merkitys on keskeinen, koska se avaa 

uudet kuljetusreitit, sen ennakointi olisi tärkeää.// 3 Navigointi ja paikannaus: DP tärkeää, 

Dynamic Positions. 7 Laivanrakentaminen: herkkä luonto vaikuttaa, mm. 

rikkipäästödirektiivit vaikuttaa, että laivojen polttoainejärjestelmä menee uusiksi. 

 Projektien suunnittelu ja hoitaminen ja sen ympärille toimivat PK-verkostot, jotka 

toimittavat tuotteita sekä Suomeen, että Arktisiin kohteisiin 

 Tärkeimpiä arktisiin toimintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat lämpötilojen jyrkät vaihtelut, 

jääolosuhteet, herkkä luonto ja pitkät eteäisyydet 

 Näistä vaihtoehdoista ymmärrän kylmän enemmänkin työoloihin ja satamissa/rannalla 

tapahtuviin toimintoihin vaikuttavaksi tekijäksi, esim. jään kertyminen rakenteisiin jne. 

Merijääolot ovat niin iso osa Arktisten aluiden haasteita, että ne olisi ollut hyvä laittaa 

erilliseksi vaihtoehdoksi tai ainakin mainita kylmyyden/lämpötilamuutosten yhteydessä 

erityisesti. 

 Onko kysymys käsitteestä vai asiasta. Maalaisjärki ymmärtää vain asiaa. Huonosti muotoiltu 

kysymys, ml. vaihtoehdot. 

 Makrotason ilmiöiden ja muutosten huomioiminen tärkeää. 

 Öljyntorjunta pimeässä kova juttu, tulossa esim. fosforiheijasteinen imeytysmateriaali.  

 

5.3 Mitkä ovat kärkituotteet tai palvelut, minkä varaan arktisen meriteknologian kehittäminen 

tulisi rakentaa Uudellamaalla (ottaen huomioon I osioissa esittämäsi muutostrendit ja heikot 

signaalit) 

(Tulokset jäsennetään ja arvotetaan Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksella.) 

Vastaus  

 Monitoimimurtajat ja uuden tyyppiset alukset 

 Yksi kärkituote: tutkimus- ja suunnittelutoiminta aluksiin ja offshoreen liittyen. Tuotannon 

siirtyminen ulos ei estä alan suunnittelun kehittymistä Suomessa. Onko Suomessa 

kapasiteettia riittävästi? Aurora Borealis voisi mahtua Helsingin telakalle, joka on 230 

metriä pitkä. 
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 Pienehköt monitoimialukset. Hyvä ennaltaehkäisevä öljyntorjunta. Öljyntorjunta ja 

pelastusosaaminen. 

 Laivanrakentaminen (selkäydintuntumalla). 

 Uudellamaalla TELAKKA, AALTO YLIOPISTO, AKER ARCTIC, LAMOR. 

 Uusien teräslujien terästen kehittäminen ja hitsaus. 

 Norjalaiset laittavat paljon rahaa tutkimukseen etc. Bencmarkaus Norjan kautta, norjalaiset 

tulevat ja jyräävät. Suomi tulee erillisenä. Norjassa on vahvaa öljyn ja kaasunporauksen 

osaamista. Pitäisi pystyä pitäämään hissipuheita (norjalaisille?) miksi Suomi on paras.  

 Hilavitkuttumia voidaan tehdä. Kokonaisuuden ymmärtäminen on tärkeää. 

JÄISSÄKULKEMISEN TAITO JA SIINÄ SELVIÄMINEN on ydin. Ruotsissa 

Göteborgissa on alan vahvuutta. 

 Projektinjohtaminen on tärkeintä, siinä tärkeintä on KOMMUNIKAATIO, muun voi ostaa 

muualta. 

 Turvallisuus?: Arktisella alueella liikkuu myös riteilyaluksia. Yhteydenpito pohjoisessa on 

vaikeaa, tilanne on kuten Titanicin aikoina. Huippuvuorten alueella liikkuu risteilyaluksia, 

joilla ei ole jääluokkaa. Polaarikoodi ottaa kantaa/pitäisi ottaa myös laivansuunnitteluun 

koskien rakennetta ja varustusta m. Costa Concordian seurauksen tavoite, että matkustajat 

pitäisi pystyä evakuoimaan 30 minuutissa.// Liikenteen ohjauksella onnettomuuksien 

ehkäiseminen. JÄÄKENTTIEN LIIKENTEEN ENNAKOINTI, IL, ESA (Euroopan 

avaruusjärjestö) - näillä useita projekteja teemassa. 

 Väisälät etc., AVARUUSTEKNOLOGIAA JA LENTOKONETEKNOLOGIAA, JOSSA 

KYLMÄOSAAMINEN KESKEISTÄ, sovellusmahdollisuudet arktisessa. 

 PAIKKAAN SITOUTUMATON TEKNOLOGIA Uudenmaan osalta: Osaaminen, 

suunnittelu, tekninen osaaminen. Isojen tuotteiden osaaminen ei käy. 

 Laivanrakennus, ympäristönsuojeluteknologia, turvallisuus ja pelastus 

 Arktisen logistiikan ja jääolosuhteiden tutkimus ja mallittaminen, arktisten laivojen 

suunnittelu ja rakentaminen, arktinen offshore-rakentaminen ja satamien logistiikkapalvelut 

 jään hallinta 

 Navigointijärjestelmät, seurantajärjestelmät, jäävahvistetut alukset, öljyonnettomuuksien 

ehkäisy, onnettomuusvaste, kommunikaatiojärjestelmät,  

 Jäänmurto- osaamisen vientiIce- management-osaamisen vientiPitkäaikaiset 

uudisalushankinnan sisältävät rahtaussopimukset 

 1. uudet logistiset ratkaisut vaikka vanhalla teknologialla2. oikeasti uudet logistiset ratkaisut 

makro kuljettimista (laivat mm.) nippelikuljettimiin (tehdasautomaatioon verrattava) 

 Yleisesti erikoistuminen ja uusien sovellusten identifiointi ja hyödyntäminen. 

 Pienehköt monitoimialukset. Hyvä ennaltaehkäisevä öljyntorjunta. Öljyntorjunta ja 

pelastusosaaminen. 

 Laaja-alainen osaaminen olosuhteiden ymmärtämisestä-rakentamiseen ja operointiin. 
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5.4 Mikä on erityisesti kylmää kestävän materiaalitekniikan ja metalliosaamisen kysyntä, sen 

suomalaisten tämänhetkinen osaaminen ja sen kehittämisen tärkeys jatkossa? 

 

 

Vastaus 

 Materiaalitekniikassa on paljon uusia hyvä sovellutuksia, tosin kehittämisen varaakin on. 

Metalliosaamista ei ole vielä kunnolla markkinoitu, vaikka kysyntää mm. Venäjällä on 

paljon. Esimerkiksi kylmänkestävät venttiilit, niistä suuri puute Venäjällä. 

 Kylmyys ei ole metalleille ylipääsemätön ongelma (hintakysymys), mutta energian tuotanto 

kylmässä on ongelma. Esim. akkutekniikka, miten saadaan akku toimimaan? Tuulimyllyt 

eivät toimi, ydinergia toimii (Strontium 99, vaihto 25 vuoden välein. Po. strontium on 

likaisen pommin alkuainetta. (Tämän vuoksi ydinpolttoaineilla toimivia majakoita etc. 

pyritään konvergoimaan muilla energialähteillä toimiviksi.) Ydinvoimalla käyviä 

signaalivaloja on noin 1000 kpl, suomalaisyritykset mukana toimittamassa uusi ratkaisuja 

(?). 

 Tiettyyn rajaan asti, tarvetta edelleen kehittää, LUT tehnyt aloitteen, venäläiset mukana.// 

LNG-laitteet kestävät -200 astetta, haponkestävää. Kaasuputkissa dimensiot ovat suuret. 

 Osaamista on, mutta se on kapeaa. Kehittäminen on tärkeää ja kaupallinen hyödyntäminen 

erityisesti. 

 Fakta on, että ylhäällä on paljon kalustoa, joka toimii. Ajatus on oikea, että pitää kehittää, 

mutta pitää olla myös taloudellisesti kannattavaa. Nykyisin massatuotannossa olevilla 

ratkaisuilla selvitään. Taymur-luokan atomijäänmurtaja Suomessa terästä, joka kestää - 60 C 

asti. Suomalaisessa laadussa on perinteisesti kylmäkestävyys. Rautaruukin teräkset 

tyypillisesti - 50 C. Venäläiset tutkimuslaitokset haluavat pitää itseään, työtään esillä ja 

esittävät aiheeseen liittyviä yhteistyöhankkeita. 

 Materiaalitekniikka on tärkeä, miten öljy tarttuu eri pintoihin (öljyntorjunnassa ja siihen 

liittyvässä teknologian kehittämisessä tärkeä teema). 

 Kaikki on ratkaistavissa, mutta kysymys on kustannuksista. Esimerkiksi kaasulaivoissa 

materiaalit kestävät -160 astetta. Hydrayliikkaöljyn lämpimänä pitäminen on kysymys. Kun 

ollaan -25-30 astetta, laitteet eivät enää toimi.  

 Risteilyaluksissa käytetään 1,5 cm:n terästä, esim. Norilsk Nickelissä 3 cm. 

 merkittävä 

 Ei kovin suuri merkitys. Osaamisen voi helposti hankkia 

 Tarkoittaa muutakin kuin metalleja. Myös betonirakenteet, esim. VTT:n Uudellamaalla, 

Outokumpu, ABB, Aker Arctic alansa huippuja.// Suomi on alumiinin kehitysmaa. 

Alumiinirakenteiden kysyntä kasvaa, tarvitaan kehitystyötä arktisen alueen 

näkökulmasta.//Ei voida luottaa, että materiaaliteknologia on täysin hanskassa, vrt. esim. 

nanonteknologia, joka on tulossa tuulimyllyjen siipien käsittelyyn. 

 Arktiset teräkset ja pinnoitteet. Erkoismateriaalit ja komponentit (elektroniikka ym.) Kylmää 

kestävät poltto- ja voiteluaineet (tribologia ym.). Luonnosta saatavien ja paikallisten 

materiaalien (puu, nahka, mineraalit) käyttöä tulisi kehittää ja lisätä. 

 Vaike uskoa että kylmyys sinäsnsä pulma, ellei elektronikkaa ja sun muuta tungeta jokas 

paikkaan, Konventionaaliset voivat olla vahvoille, Muistettava, että koira ja äijä kuten 

ensimmäinen kuukävely tehtiin ilman ensimmäsitäkään mikroprosesoria. 

 Osaaminen on jo nyt korkeatasoista ja sen hyödyntäminen tärkeää. 
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Vertikaaliset teemat 

 

6. Kärkituotteet ja palvelut, Bostonin tuoteportfolioanalyysi 

6.1 Antakaa seuraaville tuotealueille painoarvo 1-5 sen mukaan kuinka tärkeää on kehittää niitä 

Uudellamaalla lähivuosien aikana arktisen meriteollisuuden kysyntään vastaamiseksi. 

Antakaa painoarvo 1-5, jossa 1 = vähän tärkeä/vaikuttava, 5 = erittäin tärkeä/vaikuttava. 

Näkökulmana mm. tulevaisuuden työllisyysnäkymien parantaminen. 

 

Laivatelakat ja niihin liittyvät alihankintayritykset 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=29, A=4.14, M=4.00, Q1=4.00, Q3=5.00 

 

 teräsrakentajat 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=22, A=3.55, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

 kone- ja laiteasentajat  1 = 1 

 2 = 2 
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 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=24, A=3.79, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 

 

 lvi- ja sähköasentajat 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=24, A=3.54, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

 automaatio- ja elektroniikka-asentajat 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=25, A=3.72, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 
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 sisustusvarustelijat 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=24, A=3.29, M=3.00, Q1=2.75, Q3=4.00 

 

Offshore-teollisuus 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=31, A=3.87, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 

 

Pientelakat 
 1 = 1 

 2 = 2 
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 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=27, A=2.59, M=3.00, Q1=2.00, Q3=3.00 

 

Korjaustelakat 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=27, A=2.93, M=3.00, Q1=2.00, Q3=4.00 

 

Kunnossapitopalvelut 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=28, A=3.43, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 
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Potkurilaiteteollisuus 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=25, A=4.04, M=4.00, Q1=4.00, Q3=5.00 

 

Laivamoottoriteollisuus 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=25, A=3.84, M=4.00, Q1=4.00, Q3=5.00 

 

Meriteollisuuden kone- ja laitevalmistajat 
 1 = 1 

 2 = 2 
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 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=26, A=4.00, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 

 

Meriteollisuuden suunnittelutoimistot ja 

suunnitteluohjelmistojen valmistajat 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=32, A=4.63, M=5.00, Q1=4.75, Q3=5.00 

 

Toimialan muu palveluliiketoiminta 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=26, A=3.92, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 
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Alan kaupallinen tutkimus- ja koulutustoiminta 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=28, A=4.21, M=4.00, Q1=4.00, Q3=5.00 

 

Muu, mikä?  

 Huolto 
 ARKTISET RISTEILYALUKSET 

 Offshorealuksia 

 Elinkaaripalvelut 

 onnettomuusvastealukset, turvallisuutta parantavat 

innovaatiot aluksille 

 Jäänmurtaja-alusten myynti, rahtaukset ja operointi 

 Arktisen bisneksen haltuunotto 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=1, A=5.00, M=5.00, Q1=5.00, Q3=5.00 
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Perustelut ja kommentit 

 Jos laivatelakat on 5 arvoinen, muut alakohdat myös. //Kunnossapitopalvelut: laivatelakat 

voisivat tehdä. // Laivamoottoriteollisuutta ei ole eikä ehkä kannata painottaa, paukut voivat 

loppua kesken.// Meriteollisuuden kone- ja laitevalmistajat: ABB etc.//Meriteollisuuden 

suunnittelutoimistot ja suunnitteluohjelmistojen valmistajat: toimistoja on. // 

Meriteollisuuden kone- ja laite...suunnittelutoimistot...Alan tutkimus- ja koulutustoiminta... 

nämä ovat vahvoja ja olemassaolevia, näiden vahvistaminen perusteltua. Huomioitava myös 

mm. Furuno, Telemerk 

 Meriteollisuuden suunnittelutoimistot ja...vain kohtalaisen tärkeä (3), koska nykyisellä 

teknologialla laivansuunnittelua voidaan tehdä ympäri maailmaa. Ao. BCG: 3. eli navigointi 

tietyin osin poliittisten päätösten salliessa voi olla nouseva tuotealue (=kysymysmerkki). 

 OFFSHORE OSAAMISTA TULISI VAHVISTAA niin laitepuolella kuin laivoissa.Ao. 6.2 

BCG-analyysi: 7. Laivanrakentaminen pitäisi saada tähtituotteeksi. 3. Navigointi on 

perusasia, lypsylehmä.Ao. kohta 6.3: Ydinjäänmurtajat yksi Suomen valinta - Jos mantereen 

puolella käytetään ydinvoimaa, miksei ydinjäänmurtajissa.// Öljyntuotantoalukset - 

siirrettävät alusmuodossa olevat laitokset. // Hybridi/monitoimialukset ovat pohjoisessa 

huono vaihtoehto, pitäisi olla fokusoitunut. 

 Toimialan muu palveluliiketoiminta: jäämallikokeet.Ao. Bostonin tuoteportfolioanalyysi: 1. 

Ilmatiede etc.: kysyntää on, ttullaan käyttämään, arvitaan sateliittiteknologiaa jääkenttien 

mittaamisessa.//2. Tutkimus- ja poraus: 10 vuoden tähtäimellä muutama 100 miljoonaa 

Helsinkiin. Sovkomflot-tärkeä kumppani, olisi mentävä enemmän seismiseen toimintaan 

mukaan, Sovkomflot olisi operaattori, laitteistot maksavat 20 miljoonaa euroa.// 

Icemanagementia tarvitaan, korkea kasvuprosentti, täytyy vain lähteä mukaan. 

Maailmanlaajuisesti iso juttu. Uudellamaalla ei yritystä. Porauslaivan tukena on 

icemanagement. Seisminen laiva olisi tärkeä mahdollisuus.//5. Kuljetusjärjestelmät: Voisi 

olla annettavaa, laivanvarustaja, joka rakentaisi arktisen raskaskuljetuskaluston.//10. 

Turvallisuus- ja pelastustoiminta: Hoidetaan kansallisesti. 

 Laivatelakat: Helsingissä kokoonapanoa. Offshore: Mäntyluoto ainoa, jossa osaamista, 

Uusimaa ei voi paljoa auttaa. Kunnossapitopalvelut: vaatii telakan - 

JÄÄNMURTAJALAIVOJEN HUOLTO VOISI OLLA MAHDOLLISUUS. 

Potkurilaiteteollisuus: ABB, perustuu Aallon ja VTT:n tutkimuslaitoksiin. 

Laivamoottoriteollisuus: 50 % Wärtsilän liikevaihdosta, Uusimaa tutkimuksen ja 

koulutuksen keskittymä.// Ao. kohta 6.2 kommentit: Merenalainen rakentaminen: offshore, 

satamat. 

 Ao. 6.2 BCG-analyysi: Mitä syvemmältä poritaan, sen todennäköisempää, että poraus 

tapahtuu laivalta. Laiva on kalliimpi rakentaa, mutta halvempi käyttää. Öljynporauslautta 

puolestaan halvempi rakentaa, mutta kalliimpi käyttää. Laivalta poraukseen jäiden liike 

vaikuttaa herkemmin?Ao. kohta 6.3 LNG-tankkerit: Jos kasvua aiotaan tuottaa, tarvitaan 

LNG-tankkerituotantoa. Kaasukellon pallon rakentaminen yksi osa työtä, tarvitaan 

pukkinosturit (?). Aasia + Japani on suurin kysymys. // Hybridi-/monitoimialukset: Murtaja 

offshoressa pystyy auttamaan öljynporauksessa. Jäänmurtaja Suomeen? Saisi olla 1-

toimimurtaja, koska 1 poistuu. Pitää olla sellainen, että toimii. Monitoimialus on kallis 

työkalu hyödyntää tehokkaasti. Monitoimimurtajakonsepti on 80-luvulta. Offshore-aluksia 

tarvitaan raskaiden laitteiden etc. kuljetuksiin. Porausaluksilla on myös asutusta.// Kaiken 

kaikkiaan arktisen meriteknologian nykyiset hedelmät ovat 60-70-luvun työn pohjalta 

pitkälti.// USA:ssa ja Kanadassa lainsäädäntö (?) edellyttää, että murtajat tehdään alueella ja 

miehistö on alueelta.  

 Offshore osaamisen ja koulutuksen vahvistaminen. Yhteistyötä Norjan kanssa. Opiskellaan 

1 vuosi Suomessa, 1 vuosi Norjassa. Näillä näkymin ei satsata (lisää?). Norjassa teknillinen 

NTM korkeakoulu Trondheimissa, joka vastaa Aalto-yliopistoa siellä.// Potkurlaiteteollisuus 
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- tällä eletään, ABB, myös Raumalla teollisuutta..Ao. 6.2. BCG: 1. Ilmatiede, sää..: 

osaamista on..Ao. kohta 6.3Öljynporausalukset - ei meidän juttu.// 

Hybridi/monitoimialauksen ominaisuuksia öljyntorjunta, jäämanagement, jäänmurto. 

ÖLJYNTORJUNTA-ALUS JÄISSÄ ON TÄRKEÄ JUTTU. 

 Helsingin telakalla on merkitystä. Helsingin telakka tarvitaan nyt, mutta voi poistua vuonna 

2020. On epätodennököistä, että venäläiset tarvitsevat sitä enää tuon jälkeen. .Laivatelakat ja 

alihankintayritykset: hassu jaottelu alakohtien osalta, kyse on 

suuntautumisesta.Työvoimakysymys? Arktisen työvoimakysymys pystytään raktaisemaan, 

ei ongelma. Venäjällä ja Kanadassa on pohjoisessa yhdyskuntia, Long Distance Commuting 

(pitkän matkan pendelöinti) on malli. Ylhäällä ollaan vain työjakson ajan.// ARKTINEN 

RISTEILYALUSTOIMINTA EHKÄ VOLYYMISSA ÖLJYN JA KAASUN OHI: 

Nykyisin operoidaan isojen avovesiristeilijöiden kanssa (vrt. Costa Concordia), Riskit ovat 

suuret. Pohjoisnapa risteilijän näkökulmasta tylsä kokemus, samoin Koillisväylä. Grönlanti 

miellyttävämpi. Pohjoisnavan risteilyyn riittää venäläisten jäänmurtajat.//Aurora Borealis -

tutkimusalus?: DYNAAMINEN PAIKOITUS ON HAASTE, LIIKKUVAN JÄÄN 

KUORMITUSTA / VAIKUTUSTA EI VIELÄ OSATA. Jos Saksa tilaa AB:n etumatka on 

poliittinen, ei niinkään teknologinen..Ao. kohta 6.2.6. Offshore-rakentaminen: rakentamisen 

sijaan merellä tapahtuva öljyn ja kaasuntuotanto, toiminta (tähtituote).// 8. Merenalaisen 

rakentamisen kysyntä on korkea, kysymys saadaan Suomessa vastattua (kysymysmerkki).// 

7. Laivanrakentaminen on lemmikki, ei suuri työllistävä vaikutus, ei kasva, pidetään yllä 

Venäjä-kortin takia. Koskee Helsinkiä, koko maassa voi olla lypsylehmä. Koko 

valtakunnassa telakat: mahdollisuuksia offshore-puolen tuotteissa kuten tuulivoimapuistot 

etc.Ao. kohta 6.3: LAITE, MATERIAALI, SUUNNITTELUTOIMINTA TOIMII 

GLOBAALISTI. // Jäänmurtajathankinta Suomeen? Veronmaksajan näkökulma ykkösenä, 

puhdas Itämeri toisena funktiona. Öljyntorjunta, rajanvalvonta, väylähaaste, 

tuulipuistohuolto voivat olla huomioituna. Valtion pitäisi huolehtia jäänmurrosta 

ostotoiminnan kautta. Pitäisi olla kilpailutettu. Vrt. Ruotsin malli. Arctia Shipping hankkisi 

jäänmurtajat muuta liiketoimintaa varten, mutta vuokaisi SUOMEEN. 

 Suunnittelussa pitää olla koko ajan 1-2 askelta edellä. 

 Laivatelakat tärkeitä Barentsin kaasun ja öljyn vuoksi.//Kunnossapitopalvelut ei 

potentiaalinen, pitää olla paikan päällä.Ao. 6.3: Tutkimusalukset ja Öljynporausalukset: 

öljynporaus- ja mineraalin tutkimus tärkeä lähtökohta. // Sairaala-alukset: pienet sairaalatilat 

on oltava aluksessa kuin aluksessa. // Puutavarankuljetusalukset: puutavaraa menee 

tulevaisuudessa. Kaj Donnerin mukaan Siperian joet uittoväylinä ja irtouittona, niputus 

suistoalueella.//Laivojen suunnittelu Uudellamaalla, ei välttämättä laivojen rakentaminen. 

 Wärtsilä aikoo vahvistaa korjaus- ja koulutustoimintaa Turussa.// Malminlouhinta 

Grönlannissa rannassa alkamassa. Infra puuttuu, satamat puuttuvat. 

 Meritellisuuden kone- ja laitevalmistamisen puolella Alfalava maailman huippua. 

 Kunnossapitopalveluissa on laivalla oltava riittävä tuki itsessään.//Meriteollisuuden 

suunnittelutoimistot ja suunnitteluohjelmistojen valmistajat - tärkeä koska tämä on uusien 

ajatusten lähtökohta.Kommentti ao. Bostonin tuoteportfolioanalyysiin: 5. Kuljetus-, 

logistiikka. järjestelmät: laivoja, putkia etc.> lypsylehmä.// 9. Ympäristönsuojeluteknologia: 

kiva puhua, mutta ei ole businestä> lemmikki. //10. Turvallisuus ja pelastustoiminta: 

Kysymysmerkki, uusi maailma tulossa. 

 Ennen oli telakka (puhuttiin telakasta), tulevaisuudessa puhutaan erikoistuneemmin, on 1) 

korjaus- ja huoltotelakoita, 2) telakoiden muuta erikoistumista.//Kunnossapitopalvelut ovat 

esim. Wärtsilässä suurin yksikkö, laivoja rakennetaan jo ympärivuotiseen käyttöön. Esim. 

Wärtsilä siirsi päävaraston Hollantiin. Arktinen alue on siksi syrjäinen paikka. Alukset 

tulevat muualle huollettaviksi. Esimerkiksi Helsingin telakka voisi tehdä muutostöitä.// 

Potkurilaitepuolella ABB, Rolls Royce.Kommentit ao. 6.3 Monitoimijäänmurtajat eivät 

oikein toimi. 



ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN ENNAKOINTI –Delfoi 1. hst. krs 

 

www.amtuusimaa.net                             Yhteenvetoraportti 20.8.2012 Sivu 64 

 

 Meriteollisuuden kone- ja laitavamistajat: Suunto.Ao. kohta 6.3. Millainen jäänmurtaja 

Suomeen? Hybridi-/monitoimialus. 

 Kunnossapitopalvelut: voisi olla Pohjois-Suomessakin sellaisia palveluja, jotka voivat 

palvella sekä kaivos- että merenkulkualaa (geneerisiä).// Toimialan muu 

palveluliiketoiminta: Turvallisuus ja muu palveluala.Ao. 6.2 BCG: Merenalainen 

rakentaminen satamarakentamista, nouseva ala.Ao. 6.3 Ydinjäänmurtajat yksi Suomen 

suunnittelutoiminnan kohde, mm. runkojen suunnittelu.// Hybridi-/monitoimialukset: 

Suomen uusi jäänmurtaja? Fiilinki on, että huoltotoiminnot eivät ole kannattavia, olen 

perinteisen jäänmurtajaan päin kallellaan.Monikäyttö DAS-alukset korvamaan jäänmurtajaa 

Luleå-Raahe välillä?: Välimatka lyhyt. Nykymallilla voi kannattaa kuljettaa sahatavaraa, jos 

Norilsk Nickel -tyyppinen, ei ehkä kannattavaa. 

 Ala toimii parhaiten, jos on telakoita. Telakka on tavallaan vienninedistämistä arktiseen 

(?).// Potkurilaiteteollisus: Rolls Royce, Laivamoottoriteollisuus: Wärtsilä. // 

Meriteollisuuden suunnittelutoimistot: NAPA, jos energiatehokkuus tärkeää.// Toimialan 

muu palveluliiketoiminta: projektinhallinta, kokonaisvastuu laitteista. 

 Kokonaisuus on kuin tulitikkukasa, yhtä ei saa pois, etteikö koko kasa kaatuisi. // 

Laivatelakat ovat Suomen mittakaavassa 3 arvoinen.Ao. kohta 6.2.: 5. Kuljetus- ja 

lögistiikklajärjestelmät - Suomessa osaamista, sisältyy konepajaosaamista, tietoteknistä 

osaamista sekä suunnitteluosaamista - tämä on tähtiklusteri.// 7. Laivanrakentaminen - 

pahimmassa tapauksessa lemmikki. 

 Offshoreteollisuudessa Varsinais-Suomessa järjestetään koulutusta (ELY?) ostaa yksityiseltä 

yritykseltä.// Diplomi-insinöörejä tarvitaan Meriteollisuuden kone- ja laitevalmistajiin, 

Meriteollisuuden suunnittelutoimistoihin ja s-ohjelmistojen valmistajiin, ja Toimialan 

muuhun palveluliiketoimintaan./ TKK:ssa/Aalto-yliopistossa on arktisessa 

(laivanrakennus?) koulutuksessa paljon kanadalaisia ja virolaisia. Yhteensä 20 oppilasta 

vuosikurssilla, joista 5 ulkomaalaisia. Laivanrakentamista on myös mm. Glasgowssa./ 

Oppisopimus olisi hyvä jopa (uusmaalaisen9suunnittelutoimiston näkökulmasta. Turussa oli 

ennen laivanrakennusopisto. NYT INSINÖÖRIOPINTOJA OPISTOTASOLLA EI OLE, 

VAIN KONEPUOLELLA. TEKNIKKOTASON KOULUTUSTA TARVITAAN 

SUUNNITTELUPUOLELLA. Suunnittelutoimiston näkökulmasta uudet kaverit ovat vain 

DI (koulutus ei tuota muuta, mutta tarvetta siis olisi.)//Ao. BCG analyysiin kommentti: 

kohta 10 Turvallisuus ja pelastustoiminta - Trafi-asiantuntija.Jäänmurtajille kysyntää, 

Suomen vahvuus./ LNG-tankkerit: Paljon työtä, erikoista teknologiaa, kysyntä kasvaa, LNG 

tankkerit Suomen juttu: yleistyy polttoaineena, myös laivanmoottoreissa, terminaalit 

yleistyy. Jäävahvisteisuus Suomen etu. Japanin kysyntä vaikuttaa, ilmasto lämpenee. 

Minimissään suunnittelu pitäisi olla Suomessa, mutta myös tekeminen. 15 vuotta sitten 

tehtiin Turussa. 

 Ao. 6.3. Minkä seuraavien alustyyppien...: Supply-alukset - voivat toimittaa materiaalia 

yms., epäsymmetrinen runko, pienempi kooltaan, vähempi polttoainekulutusta. // 

Monitoimijäänmurtaja? Ehdottomasti kannattaa operoida ympäri vuoden, esim. Etelä-

Afrikkaan toimitettu tutkimusalus voi murtaa jäätä. 

 Suomen parhaat mahdollisuudet ovat korkeatasoisissa komponentti- ja laitetoimituksissa 

sekä engineering- ja logistiikkapalveluissa. Erikoistunutta "arktista" laivanrakennusta tulisi 

säilyttää mahdollisuuksien mukaan. 

 Kuvio aika yksinkertainen. Voidaan kehittää ja jopa tuottaa lisäarvotreknologiaa, logistiikan 

perusteknologiassa ei paljon jakoa. 

 Vain erikoistumisen kautta menestyksekästä liiketoimintaa. 

 Meriteollisuuden suunnittelutoimistot ja...vain kohtalaisen tärkeä (3), koska nykyisellä 

teknologialla laivansuunnittelua voidaan tehdä ympäri maailmaa. Ao. BCG: 3. eli navigointi 

tietyin osin poliittisten päätösten salliessa voi olla nouseva tuotealue (=kysymysmerkki). 

 Osaamiseen kannattaa panostaa aina. Eli koulutus ja suunnittelu tärkeitä 
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Bostonin tuoteportfolioanalyysi 

Bostonin portfolioanalyysissa lähtökohta on, että tuotteilla on elinkaari. Tietyssä vaiheessa tuote on 

1. "Kysymysmerkki", kehittymässä oleva, sen markkina-osuus tai volyymi yrityksen tai alueen 

näkökulmasta on vähäinen, mutta kasvu nopeaa. Seuraavaksi tuote voi muuttua 

2. "Tähtituotteeksi", sen markkinaosuus on suuri, se merkitsee yritykselle tai alueelle paljon, 

sen kasvunopeus on suuri. Tuote ei ole kuitenkaan vielä välttämättä tuottava, vaan vaatii 

ulkopuolista rahoitusta, kassavirtaa, jota tulee 

3. "Lypsylehmä" tuotteista. Tähän kategoriaan kuuluvat tuotteet, klusterit tai toimiala, jotka 

ovat suuria, niin markkinaosuus tai volyymi yrityksen tai alueen näkökulmasta on suuri. 

Kate on pientä, mutta volyymi tuottaa yritykselle tai alueelle sillä hetkellä tärkeimmän 

kassavirran mm. tähtituotteiden kehittämiseksi. Tähtiklusteri-tuotteet muuttuvat aikanaan 

lypsylehmätuotteiksi. Neljäntenä ryhmänä on 

4. "Lemmikit" tai "kulkukoirat", joiden markkinosuus tai volyymi on pientä ja kasvunopeus on 

pieni niin ikään. Oikeastaan näitä tuotteita ei pitäisi olla välttämättä olemassa, tämä edustaa 

tuotteen elinkaaren päätä ja ajoissa luopuminen voisi olla perusteltua. 

6.2 Sijoittakaa alla olevat teema-alueet/klusterit/tuotealueet nelikenttään Uudenmaan 
vuoden 2030 mukaisessa tilanteessa. Voitte keksiä myös omia nimikkeitä tai tarkentaa 
ao. nimikkeiden sisältöä. 
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1. Ilmatiede, sää, mittaus, seurantajärjestelmät 

 lypsylehmä 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 lemmikit 

 lypsylehmä 

 tähtituotteet 

 lypsylehmä 

 tähtuote 

 tähtituotteet 

 Star 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 lypsylehmät 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 
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 star 

 tähtituotteet 

 tähti 

 ? 

 ? 

 star 

 ? 

 Vaislan perinteet, hyvä jatkaa. 

työllistäjänä ei kummonen. 

 ? 

 ? 

2. Tutkimus ja poraus 

 lemmikit 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 tähtituote 

 kysymysmerkki 

 ? 

 lypsylehmät 

 lypsylehmättähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 lemmikit 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 pet 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 ? 

 ? 

 ? 

 Perusosaamista, löytyy idän ja 

lännen naapureistakin. 

 ? 

 Lypsylehmä 

 ? 

3. Navigointi 

 kysymysmerkki 

 lypsylehmät 

 kysymysmerkki 

 lypsylehmät 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki (jopa tähtituote) 
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 tähtituote 

 lemmikit 

 Star 

 kysymysmerkkitähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 cow 

 ? 

 tähti 

 star 

 cow 

 star 

 ? 

 Kysymystä en ymmärrä, 

suomalaiset aina osanneet 

eksyä. Potentiaalia toki. 

 ? 

 Kysymysmerkki 

 cow 

4. ICT, ohjelmistotuotanto 

 kysymysmerkki 

 tähtituotteet 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 tähtituote 

 lemmikit 

 ? 

 kysymysmerkki 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 star 

 ? 

 tähti 

 cow 

 ? 

 ? 

 Suomalainen ohjelmistotuotanto 

on kallista, toimii harvoin eikä 

brändejä. Ehkä voi unohtaa, 

vaikka tätä kirjoitettaessa asema 

markkinoilla ok. 

 ? 
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 ? 

5. Kuljetus-, logistiikka, jätrjestemät 

 kysymysmerkki 

 lypsylehmät 

 kysymysmerkki 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 lypsylehmä 

 tähtituote 

 lypsylehmät 

 Star 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 lypsylehmät 

 lypsylehmät 

 lypsylehmät 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 ? 

 ? 

 tähti 

 star 

 ? 

 star 

 ? 

 Tämä on koko kuvion ydin, 

kokonaisuudessaan 

miljardibisnes. 

 cow 

 Lypsylehmä 

 star 

6. Offshore-rakentaminen 

 tähtituote 

 lemmikit 

 tähtituotteet 

 lypsylehmät 

 kysymysmerkki 

 lemmikit 

 kysymysmerkki 

 tähtituote 

 tähtituotteet 

 Star 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 
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 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 lypsylehmät 

 ? 

 ? 

 lypsylehmä 

 star 

 ? 

 cow 

 En asiantuntija, ehkä Venä 

hoitaa tämän? 

 ? 

 star 

7. Laivanrakentaminen 

 tähtituote 

 lypsylehmät 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 lemmikit 

 lypsylehmät 

 lypsylehmät 

 lypsylehmä 

 lemmikki (Hgin nk, koko maa 

jopa lypsylehmä) 

 lypsylehmät 

 Cow 

 lypsylehmät 

 lypsylehmät 

 lypsylehmät 

 lypsylehmät 

 lemmikit 

 lypsylehmät 

 star 

 lemmikit 

 lypsylehmä 

 cow 

 star 

 star 

 Erikoisaluksia, ei 

bulkkikuljettajia (kuin ihmiset = 

arktiset bristeilijät). 

 ? 

 Lypsylehmä 

 star 

8. Merenalainen rakentaminen 
 tähtituote 

 lemmikit 
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 lemmikit 

 lypsylehmät 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 tähtituote 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 Star 

 tähtituotteet 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 ? 

 ? 

 kysymysmerkki 

 - 

 ? 

 cow 

 Loistava tulevaisuus edessä, 

mutta tuskin kummosta 

arktisilla alueilla. Toki 

muutaman tuhannen 

kaivosmiehen yksikköjä pakko 

rakentaa. 

 ? 

 ? 

9. Ympäristönsuojeluteknologia 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkki 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet(lemmikit) 

 tähtituotteet 

 lypsylehmä 

 tähtituote 

 tähtituotteetlypsylehmät 

 Star 

 lemmikit 

 tähtituotteet 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 tähtituotteet 

 lypsylehmät 

 tähtituotteet 

 lypsylehmät 

 star 
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 tähtituotteet 

 tähti 

 star 

 cow 

 star 

 star 

 Riiippu 110%:sti kritereistä, 

jotka EU asettaa (Rion yms. 

päätöksillä ei mitään arvoa). 

Kansalaisten rooli merkittä vä. 

 star 

 ? 

10. Turvallisuus ja pelastustoiminta 

 kysymysmerkki 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 kysymysmerkkitähtituotteet 

 lemmikit 

 tähtituote 

 tähtituote 

 kysymysmerkki 

 ? 

 kysymysmerkki 

 lypsylehmät 

 kysymysmerkki 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 tähtituotteet 

 kysymysmerkki 

 star 

 ? 

 kysymysmerkki 

 star 

 pet 

 star 

 ? 

 Ammattijätkien asia, tähän ei 

maallikko voi paljon sanoa. 

Varauduttava tilanteisiin, missä 

periaatteessa tunnissa 

evakuoitava tuhansia ihmisiä. 

 ? 

 Tähtituote 

 ? 

Laivanrakentaminen ja telakkateollisuus on yksi keskeinen osa meriteknologiaosaamista. Osion I 

analyysin perusteella voidaan arvioida myös erilaisten laivojen ja niihin liittyvien osatoimitusten 

rakentamisen potentiaalisuutta Suomessa ja Uudellammaalla. 
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6.3 Minkä seuraavien alustyyppien rakentamisen (huomioiden myös osatoimitukset, 
kuten koneet ja laitteet) tulisi lisääntyä/niihin liittyvien työtilaisuuksiin saamiseen 
pitäisi panostaa eniten Uudellamaalla? 

Valitse 5 tärkeintä. 

 

 1 = Tutkimusalukset 

 2 = Öljynporausalukset 

 3 = Huoltoalukset 

 4 = Jäämanagement-alukset 

 5 = Jäänmurtajat 

 6 = Ydinjäänmurtajat 

 7 = Öljyntankkerit 

 8 = Öljyntuotantoalukset 

 9 = LNG-tankkerit 

 10 = LNG-tuotantoalukset 

 11 = Öljyntorjunta-alukset 

 12 = Malmirikasteriden kuljetusalukset 

 13 = Puutavaran kuljetusalukset 

 14 = Konttikuljetusalukset 

 15 = Pelastusalukset 

 16 = Sotilasalukset 

 17 = Voimalaitosalukset 

 18 = Asumisratkaisu- ja hotellialukset 

 19 = Sairaala-alukset 

 20 = Hybridi/monitoimialukset (millaisia?) 

 21 = Muu, mikä? 

n=159, A=8.24, M=5.00, Q1=3.00, Q3=15.00 

 

Hybridi/monitoimialukset (millaisia?)  

 Arctia Shipping määrittelee osaltaan. 

 Visio: Huolto, jäämanagement, jäänmurtaja, öljyntorjunta, pelastus, asumisratkaisu, hotelli - 

ja sairaala 

 Ei sovi mihinkään, vrt. Arctia Shipping. Piitäisi saada 100 000 USD / päivä. Pitäisi saada 

seismisiä tutkimusaluksia. 

 Jäissäkulkevia tutkimus ja huolto sekä matkustaja-aluksia 

 kaapeli ja subsea-rakentaminen 
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 Jäänmurtaja/offshore tuki 

 Aluksia jotka pystyvät jossain määrin toimimaan itsenäisesti erilaisissa jääoloissa sekä 

avustamaan muita aluksia, etäisyyden ollessa pitkiä omavaraisuus ja lähimmän aluksen 

toimintavarustus on tärkeässä roolissa. 

Muu, mikä?  

 Uskon putkiteknologiaan, näin saadaan ympärivuotinen tuotanto. Pimeys haittaa. 

Tuotantoalukset yleensä konvergoitu vanhoista tankkereista. ENSI VUONNA KÄSILLÄ 

PULA PORALAIVOISTA. Öljyntuotantoaluksia voidaan rakentaa Turussa ("kaadettava 

torni Tanskan salmien siltojen vuoksi) 

 Voimalaitoslaivat, elintarviketuotantolaivat 

 Erikoisalukset erikoisimmasta päästä. 

 Arktiset risteilyalukset. 

 Uusimaa ei ehkä kuitenkaan 'suuri' rakentaja. 
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7. Miniklustereiden tunnistaminen 

7.1 Millaisia tarkempia tuotteita tai tuotealueita mainitut teema-alueet (/klusterit/tuotealueet) pitävät sisällään ja mitkä yritykset 
edustavat niitä Uudellamaalla? 
 

 

 
Tuotealueet 

Yritysedustajat 

(kokonaistoimittajat, 

osatoimittajat…) 

1 Ilmatiede, sää, mittaus, 

seurantajärjestelmät 

 jääolosuhdetieto 

 oil spill: öljyn leviämisen seurantajärjestelmät, 

mallintaminen. Tutkitaan Kanadassa? Pyritään 

löytämään sateliittipohjaisia ratkaisuja. 

 Maihin "differentiaaliasema", 1 m:n tarkkuus riittää 

koeporauksessa, vanhaan reikään tarvitaan 20 cm:n 

tarkkuus paikannukseen. 

 Säähavainnointi ja ilmaston seuranta 

 Sää, aaltoennusteet, palvelut aluksille 

(öljynporausaluksille), jatkuvat palvelut. Sääherkkää 

businestä, mikä vaikuttaa kriittisesti toimintoihin, joku 

TULEE TEKEMÄÄN RAHAA NÄILLÄ. Arktisessa 

vaihtelut ovat suuria, tänään myrskyää, huomenna 

tyyntä. 

 TutkimusaluksetSääasemat & palvelut 

 Ilmatieteen laitoksen ym. kuviot ok; ehkä tarvitaan 

enempi pistemittauksia sen mukaan mistä satelliitit 

ilmoittavat. 

 Anturiteknologia 

 olosuhdepalvelut (sää, meri , merijää). Havainnot, 

 Ilmatieteen laitos 

 Foreca 

 Väisälä, Ilmatieteen laitos 

 Ilmatieteen laitos 

 Foreca (sateliittikuvien 

hyödyntäminen, myös jään 

alla, haaste) 

 Ilmatieteenlaitos 

 Ilmatieteen laitos 

 VAISALA, MERITAITO, 

ILMATIETEEN LAITOS 

 Ao. teknologiatoimittajat, 

muutkin kuin Vaisala. 

 Väisälä 

 ilmatieteen laitos 
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ennusteet, asiantuntijan arviot, 

2 Tutkimus ja poraus 

 huoltoalukset (Fennica etc. pienemmät) 

 Jäämanagement 

 Analyysit ja kartoitukset. 

 JääolosuhdetutkimuksetOperointi-mallituspalvelut 

 Haasteena kait meren syväporaus. Tutkimukseen järkeä 

kun tiedetään, että tutkimuksesta 90%:a menee hukaan. 

Toki ei ei hukkaa moni tahalaan teen, vaan onnistumisi 

sattu vain harvoin, eikä muutakaan konstia ole. 

 Materiaaliteknologia 

 Arctia Shippihin, Arctech, 

Mobimar 

 Arctia Shipping 

 Ao. johtavat 

teknologiayritykdrt. 

3 Navigointi 

 JÄÄTUTKA 

 Öljyntorjunta navigointimallien tekeminen ja torjunnan 

ohjaaminen 

 Älykkäät navigointi ja tekniset seurantalaitteet 

 Karttapalvelut, maanmittaus 

 Ice managementSateliittinavigointi 

 Tuskin Soneraa isompi asia, joku vain hoitaa alta pois. 

 Paikannus 

 Telemerk, Furuno 

 Suunto 

 Imagesoft (PKS, Espoo) 

 Simulco? 

 NAPA 

 Furuno, NAPA 

 Suunto, 

(Maanmittaushallitus?) 

 TELEMERK 

 Isot operaattorit. 

 Nokia 

4 ICT, ohjelmistotuotanto 

 JÄISSÄKULUN SIMULOINTI 

 Öljyntorjunta navigointimallien tekeminen ja torjunnan 

ohjaaminen 

 TelekommunikaatioProject management järj.Turva- ja 

varoitusjärjestelmät 

 Liittynevät logistiikkaan. Toki voi mikä tahansa 

yhdenmiehen yritys keksiä minkä tahansa sähköisen 

 SIMULCO, NAPA 

 Simulco? 

 NAPA (Matti Salo/Juha 

Heikinheimo) 

 NAPA, TEMET 

 PK-yritykset 
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nostiolavan, tms. 

 Analyysit 

5 Kuljetus-, logistiikka, 

järjestelmät 

 kuljetusjärjestelmät 

 Öljyntorjuntalaitteiden kuljetuksen ja logistiikan 

hallitseminen. 

 Itämeren lähiliikenne ja merellä tapahtuva 

huoltotoiminta; lastinkäsittely 

 SatamapalvelutErikoisaluksetAutomaatiojärjestelmät 

 Tähän vastaaminen olisi Raamatun kokoinen juttu, 

koska logistiikka on tässä kaiken ydin. 

 Erikoisjärjestelmät 

 Neste 

 Konecranes 

 Langship, Cargotech, Etelä-

Suomen Laiva Oy (Markus 

Karjalainen), Neste 

Shipping, Finnlines 

 Ramboll, YIT, Quattro 

Gemin 

 Esim. Finnair. 

 Meriaura 

 Cargotec, 

 Cargotech, Konecranes 

 ARCTIA SHIPPING, 

NESTE OIL 

 Ns. logistiikkayrityksiä 

lienee tuhansia, mutta onko 

montaakaan joka ymmärtää 

kuvion. Kuten Itella on on 

oikeesti helpon rahan 

kuljetusfirma, ei oikeesti 

logistiikkafirma. 

6 Offshore 

 - vedenalainen rakennus- tukialus- ice management- 

kaapelinlasku- putkenlasku- auraus- kuljetus- nosto- 

hinaus  

 Suunnitteluosaaminen 

 mm. tuotantolauttojen betoniset alusrakenteet (vrt. 

Quattrogemini Ltd:n Sakhalinin case) 

 Arctia Shipping Oy /Arctia 

Offshore OyAker Offshore 

Oy 

 Deltamarin, 

 Quattrogemini Ltd 

 Rauman telakka. 
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 Öljy- ja kaasuteollisuuden rakenteet. 

 Offshore laitteiden valmistus ja suunnittelu 

 Koneet ja laitteetEnergiantuotanto 

(moottoritIErikoisteräkset/materiaalit 

 Ouluun jokin kehittämisyksikkö, ei näitä kehitetä 

tyynessä Suomenlahdessa jossa ahvent ui selälllään 

ympäri vuoden. Yksikön pitää olla umpijään takana ja 

murtaa se. 

 Erikoisrakenteet 

Korroosioalan start up yritys 

Porvoossa. 

 Technip, Deltamarin, 

Foreship, STX-Finland 

Rauma 

 ABB MARINE, 

CARGOTEC 

 Ehkä vaaditaan valtionyhtiö, 

tietty jos venäläisillä älyä 

sijoittaa tähän. 

7 Laivanrakentaminen 

 -jäänmurtajien rtakentaminen , offshore alukset 

 Suunnitteluosaaminen, jäissä kulkeva kalusto. 

 Monitoimialus. 

 Risteilijät, autolautat, erikoisalukset, erikoisrungot 

 Potkurilaiteteollisuus, Laivanmoottorit. 

 JäänmurtajatOffshore tukialukset 

 Erikoisalukset, jotka menee melkein missä vaan. 

Palkatkoon pelkkiä skeittaajia mielienmäärin. 

 Erikoisrakenteet 

 Aker ArcticArctech Helsinki 

Shipyard Oy 

 STX 

 Arctech, Aker Arctic 

 Aker Arctic Technology 

Oy+Arctech 

 Arctech, STX-Finland, 

Alfalava (kone- ja 

laitevalmistaminen) , 

Kojamarin (ilmastointi); 

Kääntyvät 

potkurijärjestelmät: Rolls 

Royce, Steerprop, ABB.; 

MarineAlutech erikoisrungot 

 Suunto (kone- ja 

laitevalmistajat) 

 Potkurilaiteteollisuudessa 

mm. Rolls Royce. 

Laivanmoottoreissa mm. 

Wärtsilä. 

 AKER ARCTIC 
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 Yriotyksiä syntyy, kun 

bisnes-konseptit ok. 

8 Merenalainen rakentaminen 

 Sukellusveneet, robotit, satamat 

 Öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeet, putket, huollot. 

 Satamat, infravaluja, ruoppauksia 

 Ympäristöselvitykset(merenpohja, 

virtaukset)Kommunikaatiojärjestelmät 

 Idea mekkein yhtä hyvä kuin merenpäällinen. 

Superkorkeita taloja Harmajan tienoille, ajotunneli 

keskustaan. 

 Erikoisrakenteet 

 Arctia Shipping Oy/Arctia 

Offshore Oy 

 Technip (Tapio Tolsa), 

Welquip (Ismo Haapala) 

 Mobimar, Ramboll, 

Elomatic, 

 Lamor Subsea, Raisio 

 YIT, TerraMarine (ent. 

VesiHaka) 

 Häkkisen konepaja 

 Hexsingingi n kaupunki, 

maarakennusfirmat hoitaa 

koska vaan. 

9 

Ympäristönsuojeluteknologia 

 -öljyntorjunta 

 öljyntorjunta ja öljyntorjuntakalusto, rikkipesurit 

 Biopolttoaine, tuulivoima, aurinkovoima, polttokenno, 

LNG 

 TutkimusaaluksetÖljyntorjuntalaitteet & 

aluksetMittauslaitteistot 

 Ekaks riskianalyysit, eli palvelut yms. Lienee selvää että 

arkitisen alueen bisneksestä n. 20% sulaa 

ympäristönsuojeluun. Kuten pitääkin, 20% on minimi... 

 Puhdistusteknologia 

 Arctia Shipping Oy/ Arctia 

Icebreaking Oy 

 Baltic Sea Action Group: 

Ilkka Herlin, Mathias 

Bergman. 

 Lamor, SYKE 

 Lamor 

 Lamor, Wärtsilä 

(rikkipesurit) 

 Ympäristöministeriö, Aalto-

yliopisto (Jukka Tuhkuri) 

 Neste, UPM, Meriaura, 

Wärtsilä, ABB, 

Moventas,...jne; Mobimar 
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 Lamor 

 LAMOR 

 Firmoja löytyy, jos ei 

Pielavedeltä niin Puolasta. 

 Lamor 

10 Turvallisuus, pelastus 

 offshorepuolen vaarallisten tilojen (valo?) ratkaisut 

 luotsaaminen 

 Öljyntorjunta 

 Hankalien meriolosuhteiden kuljetukset, 

jäänmurtajapalvelut. 

 Arktinen tukitoiminta (ice management)Monitorointi- ja 

hälyytysjärj. 

 Ei kai isoja muutoksia? Homma hanskassa. Jokin 

suojapeitto jokakotiin vois olla ok. Naapurissa pari 

voimalaa, jotka voi räjähtää milloin vaan. 

 Materiaaliteknologia 

 Scan-Malux Oy 

 Finpilot-luotsiyhtiö (myös 

laajempi yhteistyö) 

 Mobimar, Lamour 

 Langship, Hans Lanngh; 

Alfons Håkans 

 Furuno (tutkat etc.) 

 MERITAITO, ALFONS 

HÅKANS 

 Ehkä esimerkki, missä ei 

ykst. firmoja kaivata (?). 

11 Muu, mikä?  

 Tutkimus- ja 

tuotekehitys 

 PELASTUSVENE 

JÄISSÄ 

 palvelut, kehittäminen 

 Kansikuljetukset  Meriaura 

Perustelut ja kommentit 

 Kohta 6.3/Hybridi/monitoimialukset: Jäätämurtava offshore huoltoalus (nostureita etc. Botnicaan) > kausivaihtelu Pohjanmerellä vähentynyt. 

Tarvitaan erilaisia laivastoja, 8-9 aluksen laivastoja, 12 aluksen laivasto sopiva (Arctia Shippingille?) 
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 Myös Brasiliaan pitää etabloitua, tehdä siellä laitteet (vrt. Venäjä). 

 Navigointi ja reitin haku sekä Tutkimus- ja poraus voisi yhdistää (2+5). Quattrogemini rakensi kahden tuotantotasanteen teräsbetoniset alusrakenteet  

 Tecnipille 10 vuoden tilaus BP:ltä. Mobimar 3-runkoalus jäänmurtoon. 

 Suomen ja Ruotsin välillä jäänmurtajapalvelut toimivat. Jos toisella on hankala tilanne, toinen auttaa. Venäjällä on kynnys pyytää apua, tässä olisi 

kuitenkin paljon kehityspotentiaalia. > JÄÄNMURTAJIA KEHITETTÄVÄ TÄHÄN SUUNTAAN + ÖLJYNTORJUNTAAN. 

 AALLON KAUKOKARTOITUS MM. LUMEN KAROITUKSEEN, AVARUUSTEKNIIKAN LABORATORIO. 

 Suurin liiketoimintapotentiaali on koneissa ja laitteissa ja sen jälkeen teknisissä palveluissa. Olemassa oleva potentiaali erikoislaivojen suunnitteluun 

ja rakentamiseen tulis edelleenkin säilyttää. 

 Tuottajan Uusimaa ei iso asia kuin palveluissa, eikä tarvi muuta. nÄÄ ON NITSESTÄÄNSELVYYKSIÄ       Turha kysmys, 

itsestäänselvyyksiä.VVoi 

 Tieke mukana Fitrus-hankkeessa, jossa meri- ja maaliikenne mukana: "Älykästä liikennettä yli rajojen, Suomi-Venäjä älyliikennekäytävä (FITRUS)" 
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7.2 Mitkä ovat tämän hetkiset ja mitkä tulevat klusterit/miniryppäät/tuotealueet tai toimialat, 

joilla muutokseen tulisi vastata? 

Voit hyödyntää edellisen kysymyksen vastauksia, mitkä mainitsemasi tuotealueet tai yritykset 
voisivat toimia yhdessä toisiaan hyödyntäen ja voisivat myös hyötyä esim. ELY-keskuksen 

suuntaamista kehittämistoimenpiteistä esim. kansainvälistämisen edistämistoimista tai 

koulutuksesta? Esim. yhdistä kaksi yritystä ja esitä heitä yhdistävä asiakas. 

Perustelut ja kommentit 

 Acker Shipping Oy ja Arctech Helsinki Shipyard Oy, yhdistävinä tekijöinä jäänmurtajat ja 

offshore-toiminta liittyen arktikaan, heitä yhdistävä asiakas on luonnollisesti Venäjä 

 Klusterit/miniryppäät yms. ovat toiminnaltaa, sisällöltään, rakenteiltaan erilaiset kuin 

perinteisen ajattelun mukaan / ne on määrätty. KLUSTERIT OVAT 

KANSAINVÄLISEMPIÄ, DYNAAMISEMPIA, VAIHTELEVAISIA YMS. 

 Yhdistäisin em. 1+3+4+10 eli Ilmatiede, sää, mittaus, seurantajärjestelmä, Navigointi, ICT 

ja ohjelmistotuotanto sekä Turvallisuus ja pelastus. Toiseksi 2+6+8+9 eli Tutkimus ja 

poraus, Offshore, Merenalainen rakentaminen ja Ympäristönsuojeluteknologia. 

 Yleisesti isompaan kuvaan: OLEMASSAOLEVAT SUHTEET, ENSIN 

VERKOTTUMINEN, sitten työ, vrt. Stockman-case. Loppuasiakas Venäjä. Tärkeitä 

asiakkaita ovat myös (osin myös Venäjällä) Shell, Exxon, ConocoPhillips, Total, Chevron. 

Finstroi-meripuolelle.//TÄRKEIMMÄT MINIKLUSTERIT: 1+3+4+10 voidaan yhdistää 

(Ilmatiede...Navigointi... ICT...Turvallisuus ja pelastus). 6+7+8 voidaan yhdistää, eli 

Offshore, Laivanrakentaminen ja Merenalainen rakentaminen). 5+9 sekä niihin 6+7 voidaan 

yhdistää (Kuljetus- ja logistiikkajärjestelmät, Ympäristönsuojeluteknologia, Offshore ja 

Laivanrakentaminen). 2+6+7+8 voidaan yhdistää (Tutkimus ja poraus, Offshore, 

Laivanrakentaminen ja Merenalainen rakentaminen). 

 Em. kohdista voisi yhdistää kohdat 1 (Ilmatiede, sää...) +3 (Tutkimus ja poraus) +4 

(Navigointi). Navigointi tarvitsee säätietoa. 

 Em. teema-alueista voisi klusteroida 1+3+5+8+9. 

 Yhdistettävissä 1+3+5 (Ilmatiede, sää, mittaus, seurantajärjestelmät, Navigointi, Kuljetus- ja 

logistiikkajärjestelmät) yhdeksi klusteriksi, toiseksi 6+8+9 yhdeksi ((Offshore, 

Merenalainen rakentaminen+Ympäristönsuojeluteknologia). Kolmannaksi 6+10 

(Offshore+Turvallisuus, pelastus)//Häkkisen konepaja merenalaisessa rakentamisessa 

tärkeä. 

 Laiva- ja laitetoimituksiin liitetään säännölliseti koulutus- sekä huolto- ja ylläpitopalveluja. 

Uusia tuoteyhdistelmiä voitaisiin saada liittämällä niihin korkeatasoisia asumis-, 

terveydenhuolto- ja kulttuuripalveluja.  

 Voi ei,- työpaikkoja nuorille, aikuisillekaan ei pahiteeksi- vanhukset hoidettava, siis 

ylipäätään hoiva (nuorista vanhuksiin)- siis triviaalit eli itsestäänselvät vastaukset 

 Toiminnot 1+3+4+9(+10) voitaisiin yhdistää. Eli Ilmatiede, sää, mittaus, 

seurantajärjestelmät + Navigointi ja paikannus + ICT ja ohjelmistotuotanto + 

Ympäristösuojeluteknologia (ja turvallisuus) 

 Lamor-ilmatieteenlaitos oljyntorjuntakalusto ja osaaminen yhdistettynä olosuhdepalveluihin 

(esim. sää ja jää tiedot) 
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Horisontaaliset teemat 

 

8. Koulutus- ja innovaatioympäristön kehittäminen 

Millaisia innovaatioympäristön kehittämistarpeita em. Osiossa I esittämäsi toimintaympäristön 
muutokset ja Osiossa II kohdissa 6. ja 7. esittämäsi teknologian kehittämistarpeet edellyttävät 

Uudellamaalla? (mm. koulutus, verkottuminen, tutkimus, tuotekehitys, viennin edistäminen,) 

8.1 Mainitse 2 "keihään kärkeä", joiden ympärille arktisen meriteknologian ja sen 

innovaatioympäristön kehittäminen voitaisiin rakentaa 

Vastaus ja perustelut 

 Keskeisiä ovat koulutus ja tutkimus sekä tuotekehitys, esimerkiksi Aalto-yliopiston 

ympärille voisi rakentaa aiheeseen liittyvää peruskoulutusta ja tutkimusta. 

 METY:ssä tutkimusagenda. Arktinen ja offshore-teema keskeisiä, koko Suomi kohteena. 

METY aiemmin meriteollisuusyritykset, nyt tarve laajentaa (?).  

 Kylmän vaikutus teräkseen, uudeet ICT-ratkaisut. 

 ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN LABORATORIO oikein isoksi ja kansainväliseksi. 

JÄÄLABRA TULEVAISUUSVERSTAAN TEEMAKSI. 

 1. ARKTINEN MERITEKNOLOGIA (Laivat, rakentaminen). 2. ARKTISEN 

MERENKULUN TUTKIMUSTOIMINTA (Laivat, Navigointi, Riskien hallinta). 

 Ympäristö - pelastus - turvallisuus. "HOITAKAA TE PORAUS, ME HOIDETAAN 

TUTKITOIMINNOT." 

 Tuottavuuden tehostaminen etenkin AELin näkökulmasta. Yliopistot tutkimus- ja 

laitepuolella perustutkimuksessa.Alusta-ajattelu: alus voisi toimia myös ruoantuotannon etc. 

pisteenä. Esim. Meriaura Uudessakaupungissa rakentaminen bioöljyllä käyvän laivan. 

Energia- ja ruokakysymykset voisi yhdistää. 

 YMPÄRISTÖDATAN SAATAVUUS. 

 ICE MANAGEMENT. Jäälabra + sätieto + jäätieto > käyttäminen merenkulun 

palveluksessa. Ohjelmistojen ja laitteiden kehittäminen. ICE MANAGEMENT 

SIMULAATTORI.  

 1) Kelluvaan kalustoon liittyvä osaaminen. Osattava suunnitella innovatiivisesti aivan uusia 

mullistavia aluksia. 2) Betoni- ja teräsrakenteet - esim. offshore-tuulivoimalarakenteiden 

pohjat saatava kuntoon, jääolosuhteet huomioitava. // Esim. E7 Nokia ei toimi - 20 asteessa- 

KYLMIEN OLOSUHTEIDEN TIETOLIIKENNE. ARKTISEN MERENKULUN 

SIMULOINTI / LUONNONOLOSUHTEET. 

 1. Vuosaari 2020 projekti: Arktisen liiketoiminta- ja operointikonseptin suunnitteluhanke 

yhteistyössä suomalaisten ja ulkomaisten partnerien (yritysten ja tutkimuslaitosten) 

kanssa.2. Suomalaisen arktisten alueiden tutkimuslaivan suunnittelu ja rakentaminen. 

Lähtökohtina Itämeren ja Antarktikan tutkimusalusten onnistuneet hankkeet.  

 jään hallinta ja kommunikaatioteknologia 

 - Ainakin unohdetttava ekaks yliopisto- ja amk-rajat (itse olen DI, mutta ei homma hoidu 

pelkästään TKK:n/Aaallon sakakapakoissa. Joku voi ymmärtää tän idean.- Keihäänkärjet, 

kaikki liittyy logistiikkaan (makrokuljettimet kuten junat tai rekat, mikrokuljettimet kuten 

hissit tai vaakaliut sekä näihin liittyen ohjaus (IT).- kaikki yksinkertaista mutta totta...  

 Materiaaliteknologia, ympäristönsuojelu 

 "olosuhdetietopankki ja laivansuunnittelu" yhteistyöLaivansuunnittelu ja rakennus 
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8.2. Mitkä ovat tärkeimmät arktista meriteknologiaa palvelevat horisontaaliset teema-alueet (ts. 

kaikkia alan yrityksiä palvelevat, myös kilpailevia, kuten koulutus, tutkimus, tuotekehitys)  

Vastaus ja perustelut 

 Meriteknologiaa palvelevista teema-alueista tärkeimpiä ovat tutkimus, joka keskittyy 

toimintaympäristön selvittämiseen, yhteiskunnallis-taloudellisten haasteiden ennakointiin ja 

verkostoitumisen edistämiseen. Tämä on yhteiskuntatieteilijän näkökulma.  

 ÖLJY- JA KAASUTEOLLISUUTEEN LIITTYVÄ KOULUTUS. Aalto-yliopistolla on 

yhteistyötä mm. pietarilaisen yliopiston kanssa, ammattikorkeakoulussa Haaga-Heliassa ja 

Arcadassa luonteva mahdollisuus mm. (Ruotsin ja) Norjan suuntaan verkottuminen öljy- ja 

kaasuteollisuuden koulutuksessa. 

 KANSAINVLINEN VERKOSTOITUMINEN. 

 Tutkimus ja tuotekehitys. 

 Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys liittyvät toisiinsa. TUOTEKEHITYS TEHDÄÄN 

YRITYKSISSÄ, NUORET TEKEVÄT INNOVAATIOT. 

 Koulutus ja tutkimus ovat tärkeitä Suomen telakoiden jatkuuvuuden kannalta. Helsingin 

telakka on merkityksellinen, jotta saadaa referenssejä. Kehitystä tapahtunut niin, että Aalto-

yliopisto on vieraantunut arktisesta teknologiasta, mikä johtuu Aker Arcticin laboratoriosta. 

AAT on kuitenkin enemmän konsultti kuin perustutkija. 

 Tuotekehitys. MIKÄÄN TUTKIMUSLAITOS MAAILMASSA EI TUTKI, MITEN ÖLJY 

NOSTETAAN MERESTÄ, kukaan ei laita käsiä öljyyn. Pitäisi rakentaa pieni rajattu 

merialue esim. Perämerelle tai muualle (myös jäälaboratorio), jossa öljyn käyttäytymistä 

tutkittaisiin. 

 Mistä osaajat? Yrityksistä? Teoria olisi hyvä saada koulun penkillä. Harjoittelu on tärkeää. 

Varustamot lähdössä sekamiehitykseen, jolloin suorittava puoli ulkomailta (jäissä 

kulkemisen osaaminen voisi olla edelleen Suomen valinta). 

 Esim. AEL alunperin keskittynyt palvelemaan energia- ja prosessiteollisuutta. // IMO-

säännösten tutkiminen.// 1.10.2012 alkaa laivanrakennusalan ammattitutkinto. // Arktisen 

vaatimat teknologiahypyt ja tarpeet riskirahoitukselle? Azipod tuottaa 20 MW:n tehon. 

Voidaan laittaa esim. 3 kpl. Planeettapyörän koko asetaa rajan, jotta ei voi mennä yli 20 

MW:n.// Mobimarilla tulossa 3-runkoalus jäänmurtoon. MarineAlutech Salossa voisi 

rakentaa erikoisrunkoja (suositeltava haastateltava). 

 Veturina tarvitaan korkaa koulutusta tarkastelun aikavälillä. 1-2 vuoden rahalla ei saada 

varsinaisia tuloksia aikaan. Täsmäkoulutusta voidaan antaa, jotta tilauksia saadaan. 

JATKUVA INNOVOINTI JA RATKAISUJEN HAKEMINEN, bulkissa ei pärjätä. 

 TURVALLISUUS, KRIISITILANTEIDEN HALLINTAM IHMINEN + HYVINVOINTI. 

 Tutkimus ja ICT 

 Tutkimus tärkein, sitten koulutus. Tutkimus on perusta. Vrt. 80-luvulla poliittinen päätös, 

että malmivarat Suomessa huonoja, koulutus ajettiin alas. Jos halutaan kehittää arktista 

meriteknologiaa, koulutus pitäisi nostaa ylös. Esim. laivojen konepäällystötason ihmisiä ei 

ole riittävästi tarjolla, mikä johtuu teknikkotason koulutuksen lakkauttamisesta. Esim. 

tuotekehityksessä puhutaan enemmän yrityskohtaisesta toiminnasta, voisi olla myös 

kollektiivista. 

 Ympäristöteknologia: Olosuhteiden muutokset, turvallisuusInformaatioteknologia: 

Operointi (sateliitit), olosuhteiden hallinta (automaatio), projektien hallinta (ohjelmistot, 

laitteet)Arktiset maakuljetukset: Liittyminen merikuljetuksiinSosiologia: Ihmisten 

toimintaolosuhteet, viihtyminen ja henkinen hyvinvointi 

 tuotekehityskielikoulutus 

 Tärkeimmät:- logistiikka'- Venäjä- T&K:ssa valtiokeskeisyydessä luopuminen, onnistuuko 

yrityskeskeisyys? 
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 Kuljetus ja logistiikkaalat, joiden merkitys kasvaa. 

 ympäristönsuojelu - otettava huomioon kaikilla osa-alueilla.tuotekehitys - tekninen etumatka 

muihin aina hyödyksi 

8.3 Ottakaa kantaa seuraaviin väitteisiin, kuinka tärkeänä tai paikkansapitävänä pidätte niitä 

Uudellamaalla arktisen meriteknologian kehittämiseksi. 

Antakaa painoarvo 1-5, jossa 1 = vähän tärkeä/vaikuttava, 5 = erittäin tärkeä/vaikuttava. 
Näkökulmana mm. tulevaisuuden työllisyysnäkymien parantaminen. (Väitteet ovat nousseet esille 

prosessin pilottihaastattelukierroksella) 

 

Aalto-yliopiston Innovation ryhmän hyödyntäminen on 

merkittävä mahdollisuus, kv- ryhmä pitää joka kesä 10 vrk 

seminaaria, ja se voisi pohtia arktista meriteknologiaa 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=18, A=3.56, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

Asiantuntijuuskeskuksen kehittäminen 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=18, A=3.44, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 
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Engineering ohjelman kehittäminen 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=18, A=3.39, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

"Ensin on tultava tutuksi, sitten vasta taloudellinen 

yhteistyö" 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=17, A=2.41, M=2.00, Q1=2.00, Q3=3.00 

 

Iso virta syntyy tiedeperustaisesti 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=19, A=3.21, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 
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Iso virta syntyy yrittäjälähtöisesti (mm. keksintöjen 

muiden ideoiden käyttöönotto) 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=18, A=3.83, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

Luonnonvarojen omistajina ovat valtiot ja isot yritykset → 

On verkotuttava omistajien kanssa, joille tarjotaan 

tuotepaletti (ei tule vain myydä). 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=18, A=3.83, M=4.00, Q1=3.25, Q3=4.00 

 

Maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmat yliopistossa teemaan 

liittyen 

 1 = 1 

 2 = 2 
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 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=17, A=3.65, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

Olennaiseksi kysymykseksi alueellisen klusterikehityksen 

kannalta muodostuu, että päästäänkö suuriin virtoihin 

(esim. öljyn, kaasun, mineraalien) tuotanto kiinni 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=17, A=3.29, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

On keskityttävä kapeille erikoisalueille, mikä ei johda 

alueelliseen klusteroitumiseen Uudellamaalla vaan 

yhteistyökumppaneiden etsimiseen maailmanlaajuisesti 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=18, A=3.78, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 
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On tärkeää löytää meriteknologian ja kaivospuolen yhteiset 

tuotealueet, mahdollisuuksia mm. komponenttipuolella 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=17, A=3.29, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

Projektiosaamisen vahvistaminen (sis. mm. 

tapauskohtaisen räätälöinnin) 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=14, A=3.86, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

Suuressa kuvassa tärkeitä maita ovat Venäjä, Kanada ja 

USA, joihin suomalaisten toimijoiden tulisi verkottua 

 1 = 1 

 2 = 2 
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 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=18, A=4.44, M=5.00, Q1=4.00, Q3=5.00 

 

Suuri mahdollisuus ja kilpailuetu on kylmyyden 

tuottamisen teknologian kehittäminen kylmää ilmanalaa 

hyödyntämällä mm. LNG-tuottamiseksi 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=17, A=3.47, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

Tulisi pitää alan innovaatiopäiviä, jossa ideoita heitettäisiin 

ilmaan ja focusoitaisiin 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=18, A=3.33, M=3.00, Q1=2.00, Q3=4.75 
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Tutkimusalukset on tulevaisuuden tärkeä tuotealue 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=18, A=3.67, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

Työnjohtajien/teknikkotason koulutus on merkittävä 

telakkateoll. kehitt. pullonkaula 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=15, A=3.73, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.50 

 

Tärkeä työkalu on Finnod-Venäjä heikkojen signaalien 

analysoimiseksi 

 1 = 1 

 2 = 2 
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 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=14, A=2.71, M=3.00, Q1=2.00, Q3=3.00 

 

Uudenmaan alueen tutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä 

koulutuksen profiilin nostaminen arktisella teemalla 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=18, A=4.00, M=4.50, Q1=3.25, Q3=5.00 

 

Muu, mikä?  

 Täysin rakaa bisnestratian laatiminen, niin kuin 

J.K. Paasikivi olisi sen kirjoittanut. 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=1, A=5.00, M=5.00, Q1=5.00, Q3=5.00 
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Perustelut ja kommentit 

 Lähtökohtaisesti tutkimuksen ja koulutuksen kautta päästään hyviin tuloksiin. 

 Suurista maista tulisi verkottua myös Kiinaan. 

 Engineering-ohjelma mm. öljy- ja kaasupuolen prosessiosaamisen kehittämiseksi.//Iso virta 

syntyy tiedeperustaisesti: pitää olla myytävää.//Luonnonvarojen omistajina ovat valtiot ja 

isot yritykset: isoja hankkeita ei yrittäjät vedä.// Vrt Total - Vanhanen avasi ovia Pariisissa, 

myytiin moottoria, putkea kun pitäisi myydä voimalaitos. Elomatic, Deltamarin, 

suunnittelutoimistot voisivat osata. Vrt Pöyry, pitäisi olla "offshore-Pöyry".// Suuri 

mahdollisuus ja kilp.etu ..LNG: tullaan tekemään paljon, CapGemin Sahalinilla mukana. 

 Aalto-yliopiston innovation-ryhmä...: aivan mahdotonta, koska porukka pysyy koossa 

korkeintaan 3-4- päivää (kirjoittajan lisäys, konsepti 10 vrk:n seminaari on jo käytössä. kyse 

on sisällön hausta). 

 Engineering-ohelman painoarvo 5, sisältö Arktisen teknologian ohjelma.// On tärkeää löytää 

meriteknologia ja kaivospuolen yhteiset mahdollisuudet...erilaisia maailmoja.  

 Ainoa mahdollisuus on keskittyä kapeille erikoisaloille ja hakea kumppanit 

maailmalta.//Engineer-ohjelma öljyn- ja kaasunporaukseen liittyen. 

 Asiantuntijakeskuksen kehittäminen: teeman löytäminen. // Ensin on tultavat tutuksi...: 

Suomessa kaikki tuntevat toisensa. // Maisteri- ja tohtorikoulutusohjelma...: vrt. Oulu 

Mining School konsepti.// Olennaiseksi kysymykseksi alueellisen klusterikehityksen 

kannalta muodostuu, että päästäänko suuriin virtoihin kiinni: ei Suomen kannalta tärkeä (2). 

 Uusia tutkimuskeskuksia tai perinteisiä tutkimusohjelmia ei enää kannattaisi synnyttää. 

Kehityshankkeet tulisi organisoida mahd. mukaan yritysvetoisiksi ja löytää uudenlaisia 

innovaatiopohjaisia toimintatapoja yritysten ja yliopistojen/tutkimuslaitosten välille. ICT:n 

ja netin avulla voisi teema-alueille verkottaa kansainvälisiä kehitys/innovaatiohankkeita. 

Vrt. Linux idea! 

 Painopiste pitäisi olla tekijäpuolella -kyse on kuitenkin erittäin käytännönläheisistä 

ratkaisuista. Tutkimuksella on tärkeä rooli esim. kehitystarpeiden tunnistamisessa, 

testauksessa ja riskianalyyseissä, myös esim. järjestelmien kehittämisessä. Seminaarit, 

innovaatiopäivät jne saattavat olla hyödyllisiä mutta vielä tärkeämpää olisi löytää käytännön 

tason ongelmakohdat, saada tekijät, tutkijat ja lopputuotteiden käyttäjän keskustelemaan 

keskenään arktisen meriteknologian keshitystarpeista ja olemassaolevan teknologian 

ongelmakohdista. 

 Udenmanmaan asemoitava paikkansa, PK-kuntien yhdistyttävä isoksi Helsingiksi jne. Eli 

luotava riittävän kova peluri sekä kv että kansalliseen pesäpallopeliin. 
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Yritysvastaajat -osio 

Uudenmaan ELY-keskus on keskeinen koulutuksen ostaja. Mm. ELY-keskusten koulutustarpeiden 

ennakointia varten on kehitetty ns. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuskonsepti, joka on myös 

palkittu EU:n parhaimpana alueellisen ennakoinnin käytäntönä EU:n komission rakennemuutoksen 

hallintaseminaarissa Brysselissä 18.10.2010. Seuraavat kysymykset hyödyntävät tämän konseptin 

vakiintuneita kysymyksiä. Huomaa, että tiedot käsitellään anonyymisti ts. tuloksia ei tulostetan 

yksittäisen yrityksen tasolla. Koulutuskysymyksiin vastausten saaminen on erittäin tärkeää, jotta 

Uudenmaan ELY-voisi suunnata koulutusta Arktisen meriteknologian tarpeisiin. 

8.4 Millaisia ammattinimikkeitä yrityksessänne on käytössä? Luetelkaa 
tavanomaisimpia. 

Henkilöstön määrä ja rakenne - haastateltavan näkemys, arvio henkilöstömäärän 
kehittymisestä 

8.8 Arvioitu henkilöstömäärä 

Kuinka monta henkilöä 

Haastatteluhetkellä 
  

Puolen vuoden kuluttua 
  

Vuoden kuluttua 
  

8.9 Arvio työvoiman tarpeen kehityksestä yrityksessä/organisaatiossa seuraavan viiden 
vuoden kuluessa 

1 = Vähenee reilusti, 2 = Vähenee jonkin verran, 3 = Pysyy samana, 4 = Kasvaa jonkin verran, 5 = 

Kasvaa reilusti 

Suorittava taso 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=5, A=3.40, M=3.00, Q1=3.00, Q3=4.00 
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Johtajat, asiantuntijat 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=5, A=3.80, M=4.00, Q1=4.00, Q3=4.00 
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Työvoiman muutokset 

8.9 Suunnitellut lisäykset: 

Lisäosaamisvaatimukset pyritään täsmentämään tarkemmin: ammatillinen osaaminen, atk, kielitaito 

ym., ks. alla 

(ei riittävästi vastauksia) 

 

Rekrytointiongelman syyt 

 

8.10 Koulutustarve - Nykyisen henkilöstön koulutustarve 

Ammattinimike Heti (hlöä) Vuoden kuluessa (hlöä) 
Lisätietoja (taitojen 

täsmennys, ks. ao. lista 

Tarkennetaan ja täsmennetään mm. atk-taitojen ja kielitaitojen koulutustarvetta. Voidaan kysyä, 
mikä koulutustarpeen aiheuttaa: asiakaskunnan muutokset, teknologian kehitys, 

kansainvälistyminen tms. Voidaan tiedustella, miten yrittäjän mielestä osaamis- ja koulutustarpeet 

tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. 
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Toimialatieto 

8.11 Mitä muutoksia eri ammateissa, esim. työn sisällössä tai toimintatavoissa 
toimialallanne on tapahtumassa? 

(Haetaan toimialan tai ammattien muutostrendejä, muutokset pyritään kuvaamaan 

ammattiryhmittäin. Tiedustellaan myös ammattien ja niiden sisältöjen muutosten kehitysnäkymiä. 

Yritetään täsmentää myös ammattien ja työn sisältöjen muutosten syitä.) 

Vastaus 

 Koulutustaso tulee kasvamaan meriteknologiassa 

 Toimimme meriteollisuuden innovaatioalustana, taustalla mm. Turun AMK, Aalto-yliopisto 

ja Åbo Akademi, alueellisesti Satakunta ja Varsinais-Suomi mukana.  

 Tuottavuuden lisääminen. Kilpailukykyä nostettava uusilla toimintatavoilla, jotka myös on 

pystyttävä siirtämään toimintakulttuuriksi. Tuottavuuteen tähtäävien Lean konsulttuien ja 

valmentamiseen tähtäävien oppilaitosten yhteistyö mahdollistaa tarpeen. 

 Erikoistuminen, ilmastomallien hallinta. Toimintavoissa enemmän konsortioita. 

 

8.12 Ideoita verkostoitumisesta tai yritysideoita Uudellemaalle (huomioi myös yrityksen 

alihankintatarpeet ja ulkoistamissuunnitelmat, tavoitteena saada konkreettisia ideoita) 

 

 

 

 
Sisältö 

Odotukset mm. ELY-keskuksen 

suuntaan, mitä ELYn pitäisi tehdä 

Yritysidea: 

 Tavoiteena kehittää 

asiakkaiden, usein valtion 

omistamien tai pääosin 

omistamien yhtiöiden ja 

Suomen 

meriteknologiateollisuuden 

 Koulutus, projektiluonteinen 

toteutus ja tulevaisuuden 

ennakoinnin tutkimuksen 

rahoitusratkaisut, mahdollisesti 

tuki etabloitumiseen mm. 
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kanssa 

 TURVATEKNIIKKA 

MERELLÄ JA ARTKINEN 

TERÄSRAKENTAMINEN 

Murmanskin alueelle 

Verkostoitumisidea: 

 Keskeistä myös 

verkostoituminen 

 Arctech-klusteri 

 Kehitetään telkaoiden ja 

niiden koko alihankintaketjun 

toimintaa. Pyritään 

kokonaisuuden 

mahdollisimman 

tehokkaaseen toimintaan 

ilman osaoptimointia.  

 ELY keskus järjestää 

rahoituksen, jolla voidaan sekä 

määritellä tavoitteet koko ketjun 

kehittämiselle, sekä toteuttaa 

tavoite niin että toiminta siirtyy 

itseään kehittäväksi 

toimintakulttuuriksi. AEL 

oppiliatoksena on saanut hyviä 

tuloksia ko. toiminnasta 

toimimalla huippu 

yrityskonsulttien kanssa 

yhteistyössä siten, että 

yrityskonsultti on määritellyt 

tavoitteet ja mittarit, AEL 

oppilaitoksena on huolehtinut 

pedagogisella 

valmennustoiminnalla 

toimintakulttuurin juurtumisesta 

yrityksen toimintakulttuuriksi. 

Vastaus 

 ELYn resurssien käyttö: yksilön kehittäminen tuo marginaalisia etuja tuotannon 

kehiottämisen kannalta. Eli arvoa tuottava työ, kuten hitsaaminen on yleensä alla 3 % 

maksimissaan 10 % kokonaiskustannuksista. Arvoa tuottamaton työ, kuten logistiikka, 

suunnittelu, yhteistoiminta, eräkoot ovat pääosa kustannuksista ja suurin mahdollisuus. 

Tähän voidaan puuttua koulutuksen kautta: 1) ensin kerrotaan, että mitä tehdään, 2) 

osallistetaan, 3) reflektoidaan. Toisin sanoen osaoptioiminnista kokonaisuuden optimointiin. 

// Arvoa tuottavan työn osuus on maksimissaan 20 %, voisi olla 50 %,ELYN RAHOITUS 

KOHDISTUU YKSILÖN KOULUTTAMISEEN, TÄMÄ ON ONGELMA, KUN PITÄISI 

HYÖTYJEN SAAMISEKSI KOULUTTAA KOKONAISUUTTA. Kokonaisuutta 

muutetaan ryhmien johtajien kautta. 

 Turvallisuus ja pelastusalan osaamisen kehittämiseksi tarvittaisiin verkostoitumisideoita. 

Pohjoisessa voisi lisätä harjoituksia, jossa verkostoidutaan laajemmin, myös opetustoimi 

mukaan. 

 
 

8.13 Palautetta ja ehdotuksia alueen koulutusorganisaatioille 

(Tiedustellaan myös onko työnantajalla halukkuutta työvoimatoimiston tarjoaminen palveluiden 
hyödyntämiseen. mm. työharjoittelun, työelämävalmennuksen ja/tai oppisopimuksen 

hyödyntämiseksi.) 
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Vastaus 

 DI-koulutuksen puute ongelma varsinaissuomalaisille yrityksille. Jos alaa lähtee 

opiskelemaan DI-tasolle, se on mahdollista Porin yliopiston muuntokoulutusyksikössä, 

täältä saadaan väkeä paljon. Valmistuspuolen muuntokoulutus ehkä tarpeen. Åbo Akdemista 

tulee diplomi-insinöörejä prosessiteknologian puolelta. 

 Jäämalliliiketoiminnan kehittäminen. 

 Jatkuvan oppimisen ja uuden tiedon hankkimisen taidot. Ala muuttuu koko ajan. 

Toimialan suhdannetilanne - Subjektiinen näkemys toimialan tilanteesta 



ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN ENNAKOINTI –Delfoi 1. hst. krs 

 

www.amtuusimaa.net                             Yhteenvetoraportti 20.8.2012 Sivu 100 

 

8.14 Suhdannetilanne yrityksessänne nyt (N), suhdannetilanne yrityksessänne vuoden (V) päästä ja suhdannetilanne yrityksessänne viiden 
vuoden (5) päästä 

 

N V 5 

 1 = Lamakausi 

 2 = Nousu alkaa 

 3 = Nousukausi 

 4 = Nousukausi jatkuu 

 5 = Korkeasuhdanne 

 6 = Laskukausi alkaa 

 7 = Laskukausi 

 8 = Laskukausi jatkuu 

n=6, A=3.50, M=4.00, Q1=2.50, Q3=4.00 

 

 1 = Lamakausi 

 2 = Nousu alkaa 

 3 = Nousukausi 

 4 = Nousukausi jatkuu 

 5 = Korkeasuhdanne 

 6 = Laskukausi alkaa 

 7 = Laskukausi 

 8 = Laskukausi jatkuu 

n=4, A=4.25, M=4.50, Q1=3.75, Q3=5.00 

 

 1 = Lamakausi 

 2 = Nousu alkaa 

 3 = Nousukausi 

 4 = Nousukausi jatkuu 

 5 = Korkeasuhdanne 

 6 = Laskukausi alkaa 

 7 = Laskukausi 

 8 = Laskukausi jatkuu 

n=3, A=5.00, M=5.00, Q1=4.50, Q3=5.50 
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Kuvan lähde TKTT-lomake/ASKO asiakkuuksien hallinta/ Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Kommentteja 

 Parhaillaan nousukausi (C), 5 vuoden päästä nousukausi jatkuu (D) (ajattelen 

meriteknologiaa alakohtaisesti, en yrityksen näkökulmasta. 

 Uusilla toimintakonsepteilla olemme saaneet liikevaihtoon kasvua, joka näyttää 

jatkuvan.Vanhalla toimintakonseptilla seurasimme suoraan kouluttamiemme yritysten 

suhdannevaihteluita. 

 Pidemmällä aikavälillä trendi on nousua. Öljyn hinnan lasku aiheuttaa laskusuhdannetta, 

jarruttaa kehitystä. 

 

 

9. Kansainvälistymisen haasteet 

9.1 Mitkä ovat kansainvälistymisen erityiset pullonkaulat ja haasteet Uudenmaan arktisen 
meriteknologian viennin näkökulmasta 

Kommentteja  

 Euroopan ja koko maailman talousongelmat, ympäristönmuutokset, Venäjä-yhteistyössä 

myös poliittinen epästabiilisuus 

 Venäjä - sopimus- ja yhteistyökumppanina. Vrt. Stockman case, alunperin kaasu oli 

tarkoitus kuljettaa USA:n itärannikolle. 

 Veturiyritysten puuttuminen. 

 Yhteistyön puute, vain yhdessä olemme vahvoja. 

 Siirtyminen tiukasti myös kansainvälisten asiakkaiden asiakasrajapintaan. 

Asiakasrajapinnasta voidaan löytää asiakastarve. Kehitetään ratkaisuja asiakkaalle, joka 

samalla kehittää yritystä oikeaan suuntaan.  
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 Olisi parempi tehdä operaatioita Nesteen sateenvarjon alla kuin TEMin. Biopolttoaineisiin 

voidaan siirtyä maksimissaan 30 %:sti. 

 YRITYSJOHDON HEIKKO KV-KOKEMUS 

 Kilpailutilanne on haastava. Kohdemarkkinan liiketoimintaympäristön ymmärtäminen 

puutteellista. Verkostoituminen kotimaassa ja ulkomailla heikkoa. Markkinointiosaaminen 

ja usko omaan liiketoimintaan kaipaa kohentamista. 

 Osaajien vähyys, löydettävä sopivia partnereita 

9.2 Pohdi seuraavien tekijöiden merkitystä / tärkeyttä arktisen meriteknologian yritysten 

kansainvälistymisessä 

 

Anna painoarvo 1-5, jossa 1 = vähän tärkeä, 5 = erittäin tärkeä 

Pk-yritysten suhteet suuriin yrityksiin avainasemaan 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=9, A=3.78, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

Suurten yritysten strategiat ja niiden ajantasaisuus AMT-

kysyntään nähden 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=9, A=3.67, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 
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Valtion suhde suuriin yrityksiin 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=9, A=3.44, M=4.00, Q1=3.00, Q3=4.00 

 

Pk-yritysten resurssien vähäisyys 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=9, A=3.89, M=4.00, Q1=3.00, Q3=5.00 

 

Strategisten "pelureiden" tunnistamisen haaste (mm. 

suuryritykset maailmalta, 

 1 = 1 

 2 = 2 
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mitkä ovat potentiaalisimmat "pelurit" Uudenmaan 

kannalta?) 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=9, A=4.00, M=4.00, Q1=4.00, Q3=5.00 

 

Kilpailijoiden tunnistaminen, ketkä ovat tärkeimmät? 

Mainitse 2 tärkeintä 

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=7, A=3.14, M=3.00, Q1=2.50, Q3=3.50 

 

Muu, mikä?  

 1 = 1 

 2 = 2 

 3 = 3 

 4 = 4 

 5 = 5 

n=0, A=NAN, M=0.00, Q1=0.00, Q3=0.00 
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Vastauksia ja kommentteja 

 Kiina ja Pohjois-Korea 

 Tärkein kilpailija: 1. Norja, 2. Saksa. Tärkeimmät yhteistyökumppanit: Kanada, USA, 

Venäjä. 

 Tietyissä asioissa valtion yritysten rooli on tärkeää. ESIMERKIKSI KAASUKENTÄT 

YAMAL, STOCKMAN ETC. VAATISIVAT VALTION YLINTÄ JOHTOA JA 

SUURYRITYKSIÄ mukaan. 5 vuotta sitten kehitysyhteistyöhanke, joka osoitti, että 

suomalaiset ovat pöhköjä, kun eivät ymmärrä ajaa omaa etuaan vaan antavat kehitysrahaa 

ulkomaalaisille. On tajuttava, että pk-yritykset tarvitsevat kotimarkkinoita alkuvaiheessa 

(referenssinä, tuotekehitysalustana? mm.) 

 LOPPUASIAKAS ON TÄRKEÄ, MUTTA MYÖS MUUT PELURIT OFFSHORE-

ALALLA. Laivanrakentaminen on tunnettu, jos mennään alan ulkopuolelle, ei tunneta > 

yhteistyökumppanit on haettava muualta, PITÄISI OLLA ESILLÄ. Etelä-Korea etc. 

markkinoi. Finpro etc. 90-luvulla, nyt pitäisi enemmän tarttua mahdollisuuksiin. 
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9.4 Yritys harjoittaa vientiä tai on aikeissa aloittaa (suoraan tai välillisesti alihankintana)  

 

 

 

 1 = Kyllä 

 2 = Ei 

 3 = On aikeissa aloittaa 

n=5, A=1.60, M=1.00, Q1=1.00, Q3=2.00 

 

Vienti on luonteeltaan enimmäkseen 

 1 = a. Suoraa 

 2 = b. Välillistä 

n=4, A=1.50, M=1.50, Q1=1.00, Q3=2.00 

 

Vientitoiminta on 

 1 = Kasvavaa 

 2 = Pysyy ennallaan 

 3 = Vähenevää 

n=4, A=1.00, M=1.00, Q1=1.00, Q3=1.00 
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Vientimaat, kolme tärkeintä nyt ja vuonna 2017 (jos kaikki menee toivotusti) 
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nyt/2012 v.2017 

 1 = Pohjoismaat (valitse tärkein alakohta) 

 2 = - Norja 

 3 = - Ruotsi 

 4 = - Tanska/Grönlanti 

 5 = - Islanti 

 6 = Baltia 

 7 = Venäjä 

 8 = Kanada 

 9 = USA 

 10 = Saksa 

 11 = Kiina 

 12 = Singapore 

 13 = Muu Aasia 

 14 = Muu, mikä? 

n=13, A=8.92, M=9.00, Q1=7.00, Q3=11.00 

 

 1 = Pohjoismaat (valitse tärkein alakohta) 

 2 = - Norja 

 3 = - Ruotsi 

 4 = - Tanska/Grönlanti 

 5 = - Islanti 

 6 = Baltia 

 7 = Venäjä 

 8 = Kanada 

 9 = USA 

 10 = Saksa 

 11 = Kiina 

 12 = Singapore 

 13 = Muu Aasia 

 14 = Muu, mikä? 

n=18, A=7.83, M=7.00, Q1=7.00, Q3=9.00 

 

Kommentteja 

 Venäjä, Kanada ja USA ovat kaikille arktisessa meriteknologiassa tärkeitä. Kyseisten maiden yhtiöt tärkeimmät kumppanit / kohteet. 

 Kaikkiin mainittuihin maihin on vientiä, v. 2011 62 maahan. 
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9.5 Pohtikaa/kommentoikaa vielä lyhyesti seuraavia 
 

Mainitse millaisia yhteisesiintymisiä ja missä 

tulisi toteuttaa lähitulevaisuudessa (mainitse 

esim. potentiaaliset messutapahtumat? 

 Suuret öljy- ja kaasualan messut Aasiassa tai 

Pohjois-Amerikassa. 

 Hamburin messut, Nava messut Pietarissa 

 Venäjä, Kanada, USA tärkeitä kohteita. 

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus voisi 

olla mukana. 

 Venäjän tärkeimmät messut pidetään Pietarissa ja 

Moskovassa. Pohjois-Ruotsissa on kaivosalan 

messuja. 

 1) ITS Europe 2014, Suomessa älylogistiikka 

teemana. 2) Moskovassa logistiikka-alan 

konferenssit. 

 OTC / HOUSTON (=Offshore Technology 

Conference 6.-9.5.2013?) 

 Läsnäolo Pohjois-Venäjällä 

Millaisia klustereita tulisi koota ja tukea ELY-

keskuksen ym. 

kansainvälistämisinstrumenteilla? 

 ARKTINEN KLUSTERI - VRT. CLEANTECH-

KLUSTERI. 

 Isot yritykset pitäisi päästä mahdollisimman 

tiukasta asiakasrajapintaan.Pienet yritykset pitäisi 

päästä keskustelemaan oman erikoisosaamisensa 

osalta suoraan asiakkaiden kanssa. 

 Varustamot ja niiden asiakkaat, Väisält etc. 

laitevalmistajat. 

 ICE MANAGEMENT RYPÄS. Kylmän haasteet, 

pukeutuminen etc. 

 MERITEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAT, 

VEDENALAISET 

TERÄSRAKENNERATKAISUT 

 jään ympärille 

Mihin suuryrityksiin tai muihin keskeisiin 

toimijoihin yhteyksiä pitäisi rakentaa? 

 Varustamot, meritekniikka tilaavat viranomaiset. 

 globaaleihin pelaajiin 

Miten tutkimus- ja koulutus tulisi kytkeä 

klustereihin 

 Kehittämistä tehdään asiakkaille. Asiakkaita 

kehitettäessä myös itse kehitytään oikeaan 

suuntaan. 

Millaista tietoa markkinoista pitäisi tuottaa? 

 Asiakkaiden tuleva tilauskanta. 

 sivistyneitä arvauksia määristä, paikoista, tuotteista 

ja aikatauluista 
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Kommentteja ja perusteluita 

 Kiina tavaran saajana. 

 YHTEINEN "LOBBAUSORGANISAATIO" ON TARPEEN, ESIM. NOSCA (NORJA) 

HYVÄ BENCMARKING KOHDE. 

 Tarvitaan täsmätapahtumia. Konkreettisten ceissien auki saanti myös tärkeää. 

 Pitäisi saada näkyvyyttä ja vipuvoimaa. 

 Hankala oli vastata. Jos nämä ei Stalinin vankileirien saaristoja niin ei paljon 

muutakaaan.Kekasimäärin ihmiset haluvat elää, kasvattaa lapisia, jotkut käyvät jopa 

teatterissa. Tietty kaikkea voi kysyä, tykkääkö enempi suopurusta vai suovillasta, Vastaa nyt 

sitten tuohon, kummatkin jumalaisen kauniita. 
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III KESKEISET KEHITTÄMISHANKEAHIOT 
10. Keskeiset kehittämishankkeet 1-5 vuoden aikajänteellä 

10.1 Millaisia strategisia (=tärkeitä, vaikuttavia) kehittämishankkeita tulisi Uudellamaalla 

käynnistää välittömästi - 5 vuoden tähtäimellä, jotta toivomasi ja mahdollisena pitämäsi 

tulevaisuuden kuva voisi toteutua 

(etenkin em. Osioiden I ja II analyysit). Mainitse yksi hanke, mikä olisi hankkeen tavoite, keskeinen 
sisältö, vastuutahot, kumppanit, resurssoijat, aikataulu? (esitetyt hankeaihiot viedään testattavaksi ja 

kehitettäväksi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierrokselle) 

Vastauksia ja kommentteja  

 Sama, mistä olen puhunut aikaisemmin, tulisi aloittaa tutkimushanke, joka pyrkii 
selvittämään Venäjän arktisen politiikan perusteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tähän liittyy 

keskeisesti myös eri Venäjän alueiden näkemykset, ei pelkästään keskushallinnon.Tämän 

haastattelukierroksen pohjalta muodostetaan uusia täsmennettyjä hanke-esityksiä, joista 

testataan Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksella. Seuraavassa on muutamia hyvin 

alustavia hankeaihioita alustavasti testattavana. Sisällöt kypsyvät ja vaihtoehdot kehittyvät 

seuraavalle kierrokselle. 

 Merikotkan professuurin toimi. Prgamaattinen ja käytännönläheinen tutkimus. Kontrolloitu 

jäälaboratorio. 

 Arktisen kehitys- ja innovaatiostrategian laatiminen Uudellemaalle. Osapuolet: Halukkaat 

yritykset, Aalto yo, VTT ja mahd. muita tutk. laitoksia, Hgin kaupunki ja mahd. muita 

kuntia. Kutsuttavat ulkopuoliset: Oulu ja Rovaniemi. Projektin johto: Teknologiateollisuus 

tai sopiva yritys. Rahoitus: Yhteistahoitus - yritykset, kunnat ja julkinen (TEM, Tekes tms.) 

 Klusterin yritysten tuottavuuden parantaminen.Myyntiponnistelut mahdollisimman 

tehokkaan asiakasrajapinnan saavuttamiseksi.  

 Näin monimutkaisesti ei kerta kaikkiaan voi kysyä. Kun pakko jos pakko yksinkertaistaa 

niin ekaks maansiirtoväkeä pohjoisille kaivoksille (ei olis tarvinnu edes kysyä ja sitten jengi 

joka hoitaa Barentsinmeren, sata kertaa liaan iso juttu pelkästään suomalisille, antekksi tuhat 

kertaa... 

 Artiseen ympäristöön soveltuvat materiaalit. 

Tämän haastattelukierroksen pohjalta muodostetaan uusia täsmennettyjä hanke-esityksiä, joista 

testataan Delfoi-paneelin 2. haastattelukierroksella. Seuraavassa on muutamia hyvin alustavia 

hankeaihioita alustavasti testattavana. Sisällöt kypsyvät ja vaihtoehdot kehittyvät seuraavalle 

kierrokselle. 

10.2 Valitkaa 5 tärkeintä kehittämishankeaihiota, joihin mielestänne tulisi panostaa 

Uudellamaalla lähivuosien aikana niiden positiivisten työllisyysvaikutusten vuoksi. 

 1 = 1. Ajankohtaisiin arktisen alustilauksiin, kuten Aurora Borealiksen tai Suomen valtion 

kaavailemaan jäänmurtaja/monitoimialuksen, tilauspäätöksiin vaikuttaminen 

 2 = 2. Arktinen tutkimusohjelma, joka yhdistää Uudenmaan alueen tutkimus - ja 

koululaitoksia 

 3 = 3. Arktisen meriteknologian patenttien globaali analyysi (korrelaatio patenteille ja 

toimialan globaalilla menestyksellä) 

 4 = 4. Arktisten alusten, tuotantolauttojen yms. työolojen kokonaisvaltaiset sisustusratkaisut 

 5 = 5. Hitsaamisteknologian kehittäminen (mm. robotiikan hyödyntäminen) 
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 6 = 6. Kansainväliset arktisen osaamisen innovaatio- ja koulutuspäivät ja huippukurssit (vrt. 

esim. Oulu Mining School -konsepti) 

 7 = 7. Koillisväylän tietoliikenne- ja reaaliaikaisten seurantajärjestelmien kehittäminen, mm. 

älypoijujen hyödyntäminen 

 8 = 8. Kylmäasut ja muut työhyvinvointikysymykset arktisessa 

 9 = 9. Kylmässä/arktisessa toimivien materiaalien kehittämisohjelma 

 10 = 10. LNG-teknologioiden kehittäminen, kylmän ilmanalan hyödyntäminen, 

teknologinen yhteistyö mm. Saksan kanssa, mm. nesteytysasemien kehittämiseksi  

 11 = 11. Merenpohjan kartoitushanke (EU-säännökset vaativat merenpohjan kaavoitusta) 

 12 = 12. Meriteollisuuden ja kaivosteollisuuden yhteisten mahdollisuuksien hakeminen 

 13 = 13. Miniklustereiden kokoamisen jatkaminen ja kansainvälistymistuen suuntaaminen 

ryhmille 

 14 = 14. Moottoriteknologian teknologiahyppyjen rahoittaminen mentäessä entistä 

haasteellisimpiin jääolosuhteisiin 

 15 = 15. Teknikkotason koulutuksen kehittäminen 

 16 = 16. Telakkayhteistyö Helsinki-Pietari-Viipuri 

 17 = 17. Tutkimuskonseptiin panostaminen ja keskittyminen 

 18 = 18. Täsmätyövoimakoulutus arktisten meriteknologiayritysten tarpeisiin 

 19 = 19. Uuden arktisen telakka-alueen kaavoittaminen Uudellemaalle 

 20 = 20. Uudenmaan yritysten verkottumisen tukeminen muun Suomen yritysten kanssa 

(muun Suomen yritysten etabloitumisen edistäminen Uudellemaalle) 

 21 = 21. Yhteisesiintymiset messuilla 

 22 = 22. Yhteyksien hakeminen suuryrityksiin (uusmaalaisia tuoteperheitä suuryritysten 

verkostoon) 

 23 = 23. Öljyn kylmässä käyttäytymisen tutkimus 

 24 = 24. Toimialaraportin laadinta 

 25 = 25. Muu, mikä? 

n=118, A=10.58, M=10.00, Q1=4.50, Q3=16.00 

 

 Avoin data sääpalvelupuolella. 

 Uusima po. tietotaidossa, ei toteuksessa 

Täsmennyksiä. Voitte myös tarkentaa tärkeimpinä pitämiesi hankeaihioiden tavoitetta, 

keskeistä sisältöä, vastuutahoja, kumppaneita, resurssoijia ja aikataulua. 

 22. Yhteyksien hakeminen suuryrityksiin: Klusteriajattelu/messut. Arktinen teema, 

Venäjällä. Neva-messu Venäjällä, yhteinen Suomi-standi. Pienemmällä vaivalla pienyritys 

mukaan. Koko Suomi standi pitäisi olla. 

 3. Arktisen meriteknologian patenttien globaali analyysi: Voisi avata silmiä + johtopäätökset 

tärkeitä-. 

 14. Moottoriteknologian teknologiahyppyjen rahoittaminen..Wärtsilä tekee joka 

tapauksessa. 

 Ihmiset hyytyvät ennemmin kylmään kuin teknologia (ts. ihmisen työkykyä ylläpitävää 

kylmäteknologiaa kehitettävä). 
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 Palveluyritysten synnyttäminen edellyttää avointa dataa. Kertaalleen verovaroin maksettua 

dataa ei pitäisi myydä uudelleen vaan antaa sen toimia uusien yritysten ja palvelujen 

lähtökohtana (vrt. GTK, maanmittaushallitus yms., kirj. lis.).// Esim. palvelupuolella 

poikkitieteellinen koulutus korkeakoulutasolla. Esimerkiksi ohjelmistokoulutusta Helsingin 

yliopiston meteorolegeille, jo pienenä esim. puolen vuoden osiona toisi paljon lisäarvoa. 

 2. Arktinen tutkimusohjelma...: ei tulisi yhdistää vain Uuttamaata vaan koko Suomea. 

 2. Arktinen tutkimusohjelma, joka yhdistää...: Rahoituksen vuoksi haettava kumppaneita 

alueilta, jotka eivät muutoin ole sopivia.// 3. Arksien meriteknologian patenttien globaali 

analyysi: voisi oppia aikalailla, voisi antaa vastauksia, voidaanko kehittää toimintaa tällä 

perusteella. // 9. Kylmässä toimivat materiaalien kehittämisohjelma: Valmistavalle 

teollisuudelle hyötyä, ilman perustutkimusta ei ole soveltavaa tutkimusta. // 12. 

Meriteollisuuden ja kaivosteollisuuden yhtymäpinnat hyvä, miten tutkitaan kysymys.// 17. 

Tutkimuskonseptiin panostaminen ja keskittyminen. Rahoitus kannustaa tekemään 

hankkeita, joissa tulokset etukäteen tiedossa. Tällä tavoin ei saada (rahoituksen vuoksi) 

etulyöntiasemaa. Ratkaisu on rahoituksessa vapaalla maalilla tutkiminen. 

 Tutkimusohjelmat ovat sinänsä hyviä, mutta niiden pohjaksi olisi hyvä saada yritysten ja 

tutkimuslaitosten yhteistyössä laatima jonkinlainen kehitys- ja innovaatiostrategia. Think-

tank voisi olla sopiva työskentelymuoto tällaisen synnyttämiseen. 

 EU-säännökset eivät ainakaan vielä vaadi merenpohjan kaavoitusta. Tulevaisuudessa 

merialueiden ja kaikkien meren toimintojen kaavoitus tullee ajankohtaiseksi ja merenpohjan 

kartoitus tukee vahvasti tätä. Tällä hetkellä tapahtuva merenpohjan kartoitus liittynee 

kuitenkin lähinnä mannerjalustojen kartoittamiseen, jotta rannikkovaltiot voivat laajentaa 

talousvyöhykkeitään sääntöjen sallimissa rajoissa, sekä tietenkin merenpohjan 

luonnonvarojen hyödyntämiseen. Itämerellä on maailman mittakaavassa varsin hyvää 

merenkulun ja avomeritoimintojen ympäristöhallintaa, informaatiojärjestelmiä sekä 

öljyntorjuntatutkimusta. Mielestäni nimenomaan tätä osaamista pitää kehittää eteenpäin ja 

viedä arktisille alueille.  

 Kysymyksissä Uudenmaan rooli jotenkin vino. U:n juttu on Pietarissa, Tallinnasa, 

Tukholmassa, Varsovassa ja Berliinissä tms. Ei missään Espoon tai Vantaan kuihtuneissa 

voikukissa. 

 EEDI! Energy Effeciency Index voimaan vuonna 2013. Vaatimukset kiristyvät 3:ssa 

vaiheessa. Nykyisenlaisia laivoja ei voida tehdä, esim. nykyisenlaisia 

bulkkereita.//POLAARIKOODI. 

IV TULOSTEN TOIMEENPANO JA VIESTINTÄ 

Ajatuksenne viestinnästä, mm. tämän haastattelun yhteenveto- ja palautetiedon välittämisestä. 

Miten ja missä muodossa haluaisitte saada palautetietoa? 

Vastauksia ja kommentteja  

 Kaikki käy, kommentointimahdollisuus 

 ELY haluaa toimintaa, mutta ongelma on miten saadaan joukot liikkeelle. Telakan mukaan 

saaminen ok, muut yritykset saatava myös. Logistiikka tärkeä, vrt. esim. Varandei. Tulisi 

saada myös rakentajat, rakennusfirmat, satamat, laiturirakentajat. Venäläiset haluavat johtaa, 

mutta suomalaiset voivat jalostaa eteenpäin, USAlaisten kanssa tulee ongelmia. 

 Viestintä toimii hyvin sähköisessä muodossa netissä. Jonkin rajatun teema-alueen ympärille 

voisi myöhemmin harkita "rajatun" facebook ryhmän muodostamista.  

 Vaike uskoa että missään muodossa. Tyhjänpäiväisiin kysymyksiin tuskin saa monta 

älykästä vastausta, jotka nekikin suodatetaan pois (delfioin peruspulmaia). 
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V VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT JA MUUT KEHITTÄMISSUOSITUKSET 

Muut esille tulevat ideat arktisen mahdollisuuksista kansallisesti ja kansainvälisesti. Suositukset 

Delfoi-panelisteiksi (mm. potentiaalisten miniklustereiden edustajia). 

Vastauksia ja kommentteja  

 Robotiikan professori, Panu Harmo, Aalto-yliopisto, Automatiikan ja systeemiteknologian 
laboratorio. Haastattele Neste Shipping, Raumalta Håkan Eklund 

 Löystämällä osaoptioiminnissa ( ja kiinnittämällä huomioita kokonaisuuteen) saataisiin lisää 

hyötyä.//Sähköisen standoinnin opas on tehty logistiikan yrityksille (Tiekestä 

lisätietoja).Liikennevirastosta Taneli Antikainen, Antti Arkimaa, Sirpa Anttila. YIT:stä 

satamarakentamisen asiantuntijoita. 

 Yhteydet Rovaniemen kaupungin puitteissa toimivaan pohjoisten alueiden 

kehittämishankkeeseen: Esko Riepula, Lassi Heininen ja Paula Kankaanpää (Arktisen 

keskuksen johtaja) 

 Eiköhän tää ole helppo nakki. Valitaan 6-12 teemaa joilla ajetaan eteenpäin, ne jotka olivat 

triviaaleja jo etukäteen. Ei kummempia kyselyjä. 

 Jäälaboratorioita on myös Norjassa, Koreassa, Kiinassa ja Venäjällä. 

KIITOS VASTAUKSISTANNE! 

Toimitamme haastattelukierroksen yhteenvedon viimeistään syyskauden alussa ennen Delfoi -

paneelin 2. haastattelukierroksen käynnistämistä. Lisätietoja osoitteesta www.amtuusimaa.net. 

http://www.amtuusimaa.net/

