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JOHDANTO - POHJOINEN ULOTTUVUUS  

Arktinen alue 

NASA:n sateliittikuvat 09/2010 ja 03/2011 

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003700/a003767/index.html 
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http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2006/j12-vaurastuminen-kansallisena-velvollisuutena/pdf/fi.pdf


JOHDANTO - POHJOINEN ULOTTUVUUS  

Arktisuus, pohjoisuus, 

suomalaisuus 
• 60 leveyspiirin pohjoispuolella, 60 % 

suomalaisia, 60 % maailman 

jäänmurtajista Suomesta… 

 Suomen luontainen globaali kilpailuetu syytä 

havaita nyt, kun suurvaltojen mielenkiinto 

pohjoiseen kasvaa ja samalla pohjoisen 

osaamisen! Strategisinta ja kriittisintä 

suurvalloille on elintärkeiden pohjoisten 

luonnonvarojen markkinoille saaminen ja 

jalostaminen kustannustehokkaasti, varmasti, 

ympäristöystävällisesti. 

  ***  *** *** 

• Pohjoisuus läpileikkaa vahvasti suomalaisen 

taiteen, tieteen, kulttuurin, teknologian – kaiken: 
 …MM. TALVESTA JA PITKISTÄ ETÄISYYKSISTÄ SELVIYTYMINEN 

LEIMAA: talvisodassa pärjääminen…villasukkien kutominen, käsityötaidot, käsityö 

koulujen oppiaineena ensimmäisenä maailmassa…pakkasta kestävien kenkien 

tekeminen, suksien keksiminen, sauna, talonrakentaminen, vientikelpoisten 

parvekelasien kehittäminen…marjatutkimus, tietoliikennetutkimus, Nokia…junat, 

ratikat…jäälaboratoriot, talvimerenkulku, jäänmurtajat… luottamus/sosiaalinen 

pääoma, yhdistysten luvattu maa, kolmikantakulttuuri, rauhanvälityksen suurvalta, 

peruskoulu ja Pisa… autojen lämmitystolpat…menestyminen 

talviurheilulajeissa…insinöörikansa… 
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JOHDANTO - KÄSITEMÄÄRITTELYÄ  

Mitä on tulevaisuustieto? 

 

• Fakta + näkemys = Tulevaisuustieto 

 

(Tekn. tri Pentti Malaska 2010, Tulevaisuuden 

tutkimusseura ry:n 30-vuotisjuhlan avajaispuhe) 

 

 Faktasta ei voi johtaa näkemystä! Ts. jos emme ota 

ihmisiä näkemyksineen mukaan prosessiin, 

tulevaisuustietoa, tietoa mahdollisista 

tulevaisuuksista, ei synny 

 Näkemyksellä voidaan jäsentää faktoja! 

 

Tulevaisuudentutkimuksessa keskeistä (valtavirta) on 

tunnistaa mahdollisia tulevaisuuksia. Ennakoinnissa 

lisäksi edellytetään ajankohtaisen päätöksenteon 

tukemista, ks. Seuraava kalvo) 
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JOHDANTO - KÄSITEMÄÄRITTELYÄ  

Mitä on ennakointi? 

1.  

OSAL-
LISTUM

I-NEN 

2.  

Uusi  

tieto 

3. 
Verkostoi- 

tuminen 

4.  

VISION 
LUONTI 

5. 
Päätöksen

-teon 
tukeminen 

Faktatieto 

Yrjö Myllylän tulkinta ennakoinnista mm. Toivonen & Nieminen (toim.) EU:n 

alueellisen ennakoinnin käytännön opas –Suomi (2003) pohjalta. 
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VAIKUTTAVAT VOIMAT JA VISIO 

Öljyn hintakehitys 1861-2008 (Myllylä, 2010) 

Muita trendejä – Jeremy Granthalmin GMO-indeksin kehitys 1900-

2010, Maakaasun hinta 1991-2012, lähde: 

http://www.indexmundi.com 

 

 

 

8 

K
u

n
 t

r
e
n

d
in

 h
is

to
r
ia

ti
e
to

a
 j

a
 a

si
a

n
tu

n
ti

ja
-a

r
v
io

t 
tu

k
e
v
a

t 
k

ä
si

ty
st

ä
 t

r
e
n

d
in

 s
ä

ä
n

n
ö
n

m
u

k
a

is
e
st

a
 j

a
tk

u
m

is
e
st

a
 j

a
 v

a
ik

u
tt

a
v
u

u
d

e
st

a
, 

v
o
id

a
a

n
 t

r
e
n

d
it

ä
 p

it
ä

ä
 S

P
T

/V
a
h

v
a
n

a
 e

n
n

a
k

o
iv

a
n

a
 t

r
e
n

in
ä

. 
R

a
a

k
a

ö
lj

y
n

 h
in

ta
 o

n
 t

ä
ll

a
in

e
n

 M
y

ll
y

lä
n

 2
0

0
7

,2
0

0
8

,2
0

1
0

 m
u

k
a
a
n

. 

Description: Natural Gas, 

Natural Gas spot price at the 

Henry Hub terminal in Louisiana 

1991-06/2012, US Dollars per 

thousand cubic meters of gas.  
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VAIKUTTAVAT VOIMAT JA VISIO 

Megatrendit Laurencen mukaan 2010-2050 

ja SPT-trendit Myllylän mukaan 2005-2025 

Laurence, 2011 Myllylä, 2007, 2008, 2010, 2011 

Megatrendit 

2010>2050 

Strong Prospective Trensd/ Vahvat 

ennakoivat trendit 2005>2025 

1. Ilmastonmuutos TEKNOLOGINEN KEHITYS, 4,4 

kv paneeli 
- Energiateknologian kehitys 4.73 (Alatendi) 

- Kuljetusteknologian kehitys 4,55 (Alatrendi) 

 

2. Väestön kasvu GLOBALISAATIO, 4,0 kv-paneeli 
- Öljyn hinnan nousu , 4,5 ,Alatrendi 

- Mineraalien hinnan nousu , 3,82, Alatrendi 

 

3. Talouden 

globalisaatio 

 

VENÄJÄN (JA MAAILMAN) 

GEOPOLIITISEN PAINOPISTEEN 

SIIRTYMINEN POHJOISEEN, 

4,18 kv-paneeli 

4. Luonnonvarojen 

kysyntä 

ILMASTONMUUTOS? 

- Koillisväylän liikennöitävyyden 

kasvu, 4,43 (Murmansk-paneeli) 

UUSI POHJOINEN JA 

SEN KULKUVÄYLÄT 

Yrjö Myllylä 14.2.2012 
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Indeksit kansainvälisen 

paneelin arvioita eniten 

voimistuvista SPT-

trendeistä vuoteen 2025. 

Lähde Myllylä 2007, 

väitöskirja, s. 141 ja 316 



VAIKUTTAVAT VOIMAT JA VISIO  

Merkittäviä Murmanskin ja 

Luoteis-Venäjän kehitykseen 

vaikuttavia trendejä 

Strong Prospective Trend (SPT) / Vahva 
vaikuttava trendi (megatrendi) mm.: 

• Teknologian kehitys (energia, kuljetus) 

• Venäjän geopoliittisen painopisteen 
siirtyminen pohjoiseen 

• Energian ja raaka-aineiden hinnan nousu 

• Ilmastonmuutos? 

Näiden ja muiden SPT-trendien taustalla 
vaikuttavat Driving Force-tekijät 
(liikkeelle panevat voimat), mm.: 

• Suurvaltojen suhteet 

• Lähi-idän tilanne 

• Venäjän valtion politiikka 

• Pk-yrityspolitiikka ja koulutus. 

Huom. myös heikot signaalit, ja villit kortit 
 

 



VAIKUTTAVAT VOIMAT JA VISIO –  
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ SUOMEN NÄKÖKULMASTA 

VISIO 

• ”Suomi elää tulevaisuudessa metsän lisäksi 

entistä selvemmin merestä ja maaperän 

rikkauksista” (TEM 43/2010) 

• ”Pohjoista luottamusta hyödyntävä Suomi on 

vuonna 2030 maailman johtava arktisen kuljetus-, 

energia- ja ympäristöteknologian ja niihin liittyvien 

palvelujen tuottaja.” (TEM 43/2010) (ks. myös, Visio 1/2011 linkistä) 

• Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian 

tukimus- ja kehittäminen hallitusohjelmaan (Mm. TuV 3/2010 

kannanotto). (Huom. Tekesin strateginen avaus 2012, hallituksen 

tulevaisuuspoliittinen selontekopros. 2012 ym.) 

• Euroopan unionin tärkein tehtävä on sen Venäjä-

yhteistyön kehittäminen. ( Huom. Mm. Suomen tasavallan ja Venäjän 

federaation teollisuus- ja kauppaministeriön välinen yhteisymmärryspöytäkirja 

yhteistyöstä laivanrakennusteollisuuden ja meritekniikan alueilla 8.12.2011.) 

Kuvan lähdetiedot TEM 43/2010 raportista. 

11 

MERIKLUSTERIN TUTKIMUSSEMINAARI  

Helsinki 16.8.2012,  Yrjö Myllylä 



VAIKUTTAVAT VOIMAT JA VISIO 

II Arktisen osaamisen ohjelma 

 Teknologian kehittäminen, EU:n ja Kiina-yhteyksien 

vahvistaminen  

2. Arktisen kuljetus-, energia- ja 

ympäristöteknologian tutkimus- ja 

kehittämisohjelma (4). 
• Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja 

kehittämisohjelma (4). Aloite on kirjattu myös 20.5.2010 julkistettuun 

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kannanottoon ”Sopimusten Venäjä 

2030” raportin julkistamisen yhteydessä sekä raportissa olevaan tekijän 

tämän TEM-hankkeen tuella kirjoittamaan artikkeliin. Pohjoisten alueiden 

luonnonvarojen hyödyntäminen edellyttää uusia kustannuksia säästäviä 

logistisia ratkaisuja, uusia energiateknologisia ratkaisuja sekä herkän 

luonnon säästämistä teknologisin ratkaisuin ja vaurioiden korjaamista 

(esim. öljyntorjunta). Uudet voimistuvat logistiset virrat Murmanskissa ja 

arktisilla alueilla samoin kuin Suomenlahden pohjukassa toimivat myös 

suomalaisen aluekehityksen keskeisinä moottoreina. Suomalaisilla on 

erityisosaamista mm. arktisessa kuljetusteknologiassa, mutta tilanne voi 

muuttua muiden maiden eduksi, ellei arktiseen osaamisen panosteta 

laajalla rintamalla perustutkimuksesta tuotekehittelyyn ja  koulutukseen. 

Mm. innovatiivisilla tilauksilla on keskeinen rooli alan kehittämisessä. 

Onkin luotava perusteellinen ja laajamittainen ohjelma, jossa mm. 

Suomen Akatemia, Tekes ja monet muut viranomaiset ovat keskeisiä 

toimijoita yritysten lisäksi. Ohjelman valmistelu on käynnistettävä 

yrityksiä kuulemalla, vaikka on hyvin tärkeää, että ohjelmassa 

perustutkimuksen osuus on suuri. Tärkeää on myös ohjelmien alueellisen 

ulottuvuuden ja vaikuttavuuden vahvistaminen ts. alueellisten 

osaamiskeskittymien synnyttäminen ja vahvistaminen. Ohjelmassa voisi 

olla myös arktisen tie-, rautatie- yms. infrastruktuurin kehittämisosa 

merkittävällä kansainvälisellä EU-rahalla, pilotointikohteena Suomen 

infrastruktuuri.  
• Aloite esitettiin tässä muodossa ensimmäisen kerran tekijän toimesta Taloussanomien artikkelissa 24.5.2006, sekä myöhemmin 

mm. Tulevaisuusvaliokunnan kokouksessa 7.10.2009, Kalevassa 24.1.2010, Kansan Uutisten Viikkolehdessä 22.1.2010 ja 

Suomenmaassa 20.1.2010. Aloite on kirjattu myös 20.5.2010 julkistettuun eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kannanottoon 

”Sopimusten Venäjä 2030” raportin julkistamisen yhteydessä sekä raportissa olevaan tekijän tämän TEM-hankkeen tuella 

kirjoittamaan artikkeliin. 
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MERIKLUSTERIN TUTKIMUSSEMINAARI 

Helsinki 16.8.2012,  Yrjö Myllylä 

http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf


TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN AMTE-HANKKEEN VALOSSA  

Mitä on arktinen meriteknologia? 

• Meriteknologia viittaa meren kanssa tekemisessä olevaan 

teknologiaan. Arktinen meriteknologia viittaa kylmään ja 

käytännössä myös lumisiin ja jääolosuhteisiin liittyvään meren 

rannikon (on shore) ja rannikkoalueen (offshore) että ulompana 

merellä tapahtuvaan  (mm. Jäämerellä) että näiden alueiden 

meriin ja merenpohjaan liittyvään teknologiaan.  Kylmän, 

jään, lumen ja näihin liittyvien ominaisuuksien lisäksi 

arktisessa teknologiassa on huomioitu osa tai kaikki seuraavista 

arktisen ympäristön ominaisuuksista:  lämpötilanvaihtelut, 

nopeasti vaihtuvat sääolosuhteet, pimeys, valo, 

pitkät etäisyydet,  herkkä luonto ja ilmaston 

muutos. Kun ottaa huomioon maailman kasvavat tarpeet ja 

energian käytön muutokset, arktinen meriteknologia voi merkitä 

paljon muutakin kuin perinteistä öljy- ja kaasutuotantoa 

sekä  raaka-aineiden kuljettamiseen liittyvää teknologiaa 

arktisella alueilla. Arktinen meriteknologia tarvitsee usein 

ratkaisuja mantereella rannikkoalueille, esimerkiksi rautateitä ja 

satamia, nämäkin voidaan lukea arktiseen meriteknologiaan. 

Mm. Koillisväylän kehittämisessä keskeinen lähtökohta on 

satamien ja rautateiden kehittäminen Koillisväylään tukeutuen 

haastavissa arktisissa olosuhteissa. 

• Lähde www.amtuusimaa.net  

MERIKLUSTERIN TUTKIMUSSEMINAARI 
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TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN AMTE-HANKKEEN VALOSSA 

Miten AMT-kenttä 

jäsennetään? 

• Laivanrakennus ja telakkateollisuus 

• Off shore- teollisuus 

• Konepajateollisuus 

• Laivanmoottoriteollisuus 

• Potkuriteollisuus 

• Sähköteollisuus / sähköasennus 

• Elektroniikka-asennus ja –teollisuus 

• Laivasisustaminen, sisustuspalvelut  

 ́      ja tuotanto 

• Suunnittelupalvelut 

• Logistiikkapalvelut 

• Kunnossapito- ja korjauspalvelut 

• Tutkimus- ja koulutustoiminta. 

 

 

 

1. Ilmatiede, sää, mittaus,  

     seurantajärjestelmät 

2. Tutkimus- ja poraus 

3. Navigointi ja reitin valinta 

4. ICT ja ohjelmistotuotanto 

5. Kuljetus- ja logistiikkajärjestelmät 

6. Offshore-rakentaminen 

7. Laivanrakentaminen ja toiminnot 

8. Merenalainen rakentaminen 

9. Ympäristönsuojeluteknologia 

10. Turvallisuus ja pelastustoiminta 

 

Arktinen meriteknologia, AMT VERTIKAALISET TEEMAT 

  
Termin sisältö  
 
Vertikaaliset toimialat ja niitä kaikkia 
läpileikkaavasti palvelevat 
Horisontaaliset teemat 

1 TUTKIMUS JA 
KARTOITUS 
1. Meteo/Sää- ja 

jäätilan seuranta 
2. Merenpohjan 

tutkimus 
3. Navigointi 
4. (ICT – ohjelmistot) 

2. KONSEPTI- JA 
JÄRJESTELMÄSUUNNITTELU 
2.1 Kuljetusjärjestelmät 
2.2 Logistiikkaratkaisut 
2.3 Projektinhallinta,  
”Engineering” 

3. TUOTANTOKONEIDEN JA 
LAITTEIDEN RAKENTAMINEN 
3.1 Laivanrakentaminen 
3.2 Offshore-rakentaminen 
3.3 Merenalainen 
rakentaminen 
3.4 Ylläpito- ja huolto 

4. YMPÄRISTÖNSUOJELU JA 
TURVALLISUUS 
4.1 Öljyntorjunta 
4.2 Etsintä – ja 
pelastustoiminta 
4.3 Ympäristölainsäädäntö 
 

H
O
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TA
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T 
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A

T 

1. INNOVAATIO- JA TUOTEKEHITYS 
1.1 Keksinnöt ja patentit 
1.2 Teräsrakentaminen ja 

materiaalit 
1.3 Jääolosuhteiden tutkimus 

    

2. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA 
KOULUTUS 
2.1 Täydennys- ja 

työvoimakoulutus 
2.2 Ammatillinen koulutus 
2.3 AMK-koulutus 
2.4 Yliopistokoulutus 

    

3. RESURSSOINTI JA RAHOITUS 
3.1 Varustamot, öljy-, kaasu-, 

kaivos-, metsä ja muut 
yhtiöt 

3.2 Rahoituslaitokset ja 
vakuutus 

3.3 Sijoitusrahastot ja sijoittajat, 
TEKES, Sitra ym. 

3.4 EU- ja aluekehitysohjelmat 

    

4. MUUT AMT-PALVELUT 
4.1 Suunnittelu 
4.2 ICT -Ohjelmistotuotanto- ja 

palvelut 
4.3 ICT - Navigointi 
4.4 Myynti- ja markkinointi 

    

Meriteollisuuden 

rakennemuutostyöryhmä: 
AMTE, YMy, prosessinäkökulma: 

AMTE, YMy, OLu: 
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TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN AMTE-HANKKEEN VALOSSA 

SWOT – Menestysstrategian elementit 

VAHVUUKSINA: Osaaminen, Venäjän läheisyys, 

innovatiivisuus, jäämallilaboratoriot, perinne  

  

MAHDOLLISUUKSINA :arktinen tutkimusohjelma, 

ajattelevat ihmiset, johtavan globaalin kouluttajan roolin 

ottaminen, Etelä-Suomen akselin laajentaminen Ouluun ja 

Pietariin, uudet alustyypit ilmastonmuutoksen vuoksi 

 

(Delfoi-paneelin 1. haastattelukierros:) 

MERITEOLLISUUDEN TUTKIMUSSEMINAARI  

Helsinki 16.8.2012,  Yrjö Myllylä 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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



TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN AMT-HANKKEEN VALOSSA 

BCG analyysi 

Boston Consulting Group (BCG) tuoteportfolioanalyysi ja 

arktinen meriteknologia:  “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 (52 %:n vastanneista mielestä). Myös 

Kuljetus- ja logistiikkajärjestelmillä on vahvaa lypsylehmän roolia.” 

“Laivanrakentamisessa arktisen alueen mahdollisuudet huomioiden  

 

Uudellamaalla pitäisi erityisesti panosta seuraaviin alustyyppeihin (etenkin 

työllisyysnäkökulmaa painottaen): Tutkimusalukset, Jäänmurtajat, 

Huoltoalukset, Jäämanagement-alukset, Öljyntorjunta-alukset,  Pelastusalukset 

ja Hybridi-/monitoimialukset.” 
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TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN AMTE-HANKKEEN VALOSSA 

BCG analyysi 

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. 

 

 

 

MERITEOLLISUUDEN TUTKIMUSSEMINAARI  

Helsinki 16.8.2012,  Yrjö Myllylä 



TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN AMTE-HANKKEEN VALOSSA 

Koulutus- ja innovaatioympäristön 

kehittäminen: 

 

- Isojen perurien tunnistaminen, (valtiot ja isot 

yritykset),  

- yrittäjä- ja yrityslähtöisyyden huomioiminen,  

- Uudenmaan alueen tutkimuslaitosten ja 

yliopistojen sekä koulutuksen profiilin nostaminen 

arktisella teemalla,  

- projektiosaamisen vahvistaminen, kapeat 

erikoisalat, työnjohtotason  koulutus,  

- maisteri- ja tothtorikoulutusohjelmat,  

- tutkimusalusteema. 
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TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN AMTE-HANKKEEN VALOSSA 

Kehitettävä arktinen teknologia vastaa ennen 

muuta kylmän, jään, lumen, 

lämpötilanvaihteluiden, nopeiden sääilmiöiden, 

pitkien etäisyyksien ja herkän luonnon haasteisiin. 

 

 Lyhyesti:  

- KYLMÄ,  

- PITKÄT ETÄISYYDET,  

- HERKKÄ LUONTO,  

- ILMASTON MUUTOS (tähtiklustereissa) 
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TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN AMTE-HANKKEEN VALOSSA 

Keskeiset 

kehittämishankeaihiot 

tutkimuksen näkökulmasta: 

1) Arktinen tutkimusohjelma,  

2) Kansainväliset koulutus- ja innovaatiopäivät,  

3) Meri- ja kaivosteollisuuden yhteiset mahdollisuudet,  

4) ÖLJYN KYLMÄSSÄ KÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMUS, ML. 

LABORATORIO,  

5) Koillisväylän tietoliikenne ja seurantajärjestelmien 

kehittäminen 
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Lisätietoja 

• www.amtuusimaa.net Arktisen meriteknologian 
ennakointihanke (Uudenmaan pk-yritysnäkökulmaa 
painottaen), ELY:ssä projektipäällikkö Sasu Pajala, 
kehittämispäällikkö Taavetti Mutanen 

• Smith, C. Laurence (2011). UUSI POHJOINEN - 
Maailma vuonna 2050. 378 s. Tähtitieteellinen yhdistys 
Ursa, Ursan julkaisuja 125. Suomentanut Tuukka 
Perhoniemi Koneen Säätiön tukemana. 

• Myllylä, Yrjö (2010a). Arktinen ja Itämeren kasvualue 
Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja 43/2010. 
<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf> 

• Myllylä, Yrjö (2007). Murmanskin alueen teollinen, logistinen 
ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 (Industrial, logistical and 
social Development of Murmansk Oblast until 2025). 321 s. 
Väitöskirja (Dissertation).  
<http://joypub.joensuu.fi/joypub/alldefences.php> 

• Myllylä, Yrjö (2010b). Murmanskin alueen merkityksen kasvu 
energiataloudessa ja logistiikassa luo mahdollisuuksia myös 
Suomen yrityksille. Teoksessa Kuusi, Osmo, Paula Tiihonen & 
Hanna Smith 2010: Sopimusten Venäjä 2030. 161-170. 
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2010. 
<http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=gi2
9410111625283&cmd=download> 

• Tiilikainen, Aaro ym. (2011). Barents Logistics 2 -hanke http://www.barents-
transport.fi/ajankohtaista_salla.htm 

• Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (2011). Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-
2015. Koillis-Suomen koheesio- ja kilpailukykyohjelma / Naturpolis Oy 

 <http://www.naturpolis.fi/aluekehitys/koheesio-ja-kilpailukykyohjelma-koko> 

Artikkeleita ja jatkokeskustelumahdollisuus 

• http://yrjomyllyla.wordpress.com 
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Jon McEwan, käytettävissä tutkimushankkeissa 

markkinatiedon hankintaan 

kansainvälisten haastatteluiden tekemiseen, verkostojen luomiseen. 

Tehnyt mm. seuraavat haastattelut 05-08/2012:  

• John Stockdale, Nautical Superintendent, formerly of Cairn Energy. 

• Andrew Kendrick, STX Canada Marine, Ottawa. 

• Igor Pankov, Vice President, SCF Group, aka OAO Sovcomflot.  

• Peter G. Noble, Chief Naval Architect, ConocoPhillips, Houston,USA 

• Lawson W. Brigham, Ph.D., University of Fairbanks, Alaska and retired 

Captain of the USCG 

• Frank Bercha, President, Bercha Group. 

• Rob Almeida, Journalist,G.Captain.com, B.S. Naval Architecture for 

Naval Academy. 

• David Dickins, President, D.F. Dickins Consulting Engineers. 

• Mikhail Babenko, Economist, World Wildlife Fund in Russia. 

• Garry Timco, Canadian Hydrolic Center, Canadian National Research 

Council,PGN nominted.  

• Kyle Cunningham, M.Sc.in Managementon Arctic Sea Routes. 

• Drummond Fraser, Transport Canada.  
 

• Tero Vauraste, CEO, Arctic Shipping, Finland 

• Timo Kiviaho, MSc., Vice President, China Tekway Oy 

• Ari Inkinen,Fleet Manager, Neste Oil. 

• Annukka Pekkarinen, Masters Student Westfjiords, Iceland Maritime 

shipping in Gulf of Bothnia 

• Yjrö Myllyla, Researcher RDAluehitys Oy 

• Mikko Niini, Managing Director, Aker Arctic Technology, Inc.(5.6. sem) 

• Kimmo Lehto, Captain and Superintendent of Ice Management, Alfons 

Håkans. 
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TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN AMTE-HANKKEEN VALOSSA 

Tärkeitä teemoja riittää 

• EEDI /Energy Efficiency Design 

Index, Polaarikoodi, rikkipäästöt, 

tulevaisuuden telakka, tulevaisuuden 

työnjohto, ympäristönsuojelu, 

öljyntorjuntateknologia, Millainen 

jäänmurtaja Suomeen?, 

tulevaisuuden arktinen satama, 

tulevaisuuden monitoimialus, 

jäänmurtaja-öljyntorjunta-alus, 

dynaaminen paikoitus, jääkenttien 

liikkeet, merivirrat, pohjavirrat, 

tukitoiminnot-visio, sisustus, 

jäämallilaboratorio, offshore-puolen 

koulutus, seismiset laivat… 

T 
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TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN AMTE-HANKKEEN VALOSSA 

Miniryppäitä, joita voisi 

tutkimuksella tukea ja 

kansainvälistää 

• 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… 

 

• 2. ryhmä/klusteri: Offshore-rakentaminen ja toiminnot yhdistyvät 

selvimmin Merenalaiseen rakentamiseen. Sen yritysedustajia Suomessa 

voisivat olla mm… 

 

• 3. ryhmä: Ympäristönsuojeluteknologia ja ratkaisut + Merenalaiseen 

rakentamiseen. Sen yritysedustajia Suomessa voisivat olla mm. 

 

• 4. ryhmä: Turvallisuus- ja pelastustoiminta + Ilmatiede, sää, mittaus- ja 

seurantjärjestelmät + Navigointi ja reitin valinta. 

 

• 5. ryhmä: Laivanrakentaminen + Offshore + Tutkimus ja poraustoiminta 

– Toisaalta käytännön tasolla on havaittavissa mm. 

Laivanrakentamisen ja Ympäristöteknologian yhteistyötä ja 

– Turvallisuus- ja pelastustoiminta nousi esille mm. kehitettäessä 

uusia  rakennettavia alustyyppejä 
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