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1. Taustaa 
 
Arktisen meriteknologian tulevaisuusverstaassa työskenteli kaikkiaan 14 työryhmää (67 osallistujaa 
4-6 hengen työpöydissä). Teemoja oli 12 (eli kahdessa teemassa oli kaksi ryhmää): 
 
1. Ydinosaaminen, koulutus ja miniklusterit 
2. Tutkimus 
3. Ympäristö ja turvallisuus 
4. Arktisen/pohjoisen ulottuvuuden (innovaatio)ekosysteemi 
5. Tarvelähtöinen tarkastelu: missä päin maailmaa ovat asiakkaat ja minkälaisia tarpeita heillä on? 
6. Viennin edistäminen ja kansainvälistymisen tukeminen 
7. Arktinen teknologia maalla 
8. Arktinen teknologia merellä/laivat 
9. Arktinen teknologia merellä/muut 
10. Ilmatiede ja sää 
11. Plan B eli yllätykset 
12. Itämeren alueen yhteistyö 
 
Nämä teemat oli valittu Arktisen meriteknologian ennakointi-hankkeessa (www.amtuusimaa.net) 
aiemmin tehtyjen kyselyjen ja selvitysten tulosten perusteella. Tulevaisuusverstaissa tavoitteena oli 
etsiä näihin kysymyksiin visionäärisiä vastauksia. Verstaassa oli kolme työvaihetta:  
 

 Ensin teemoja avattiin ”tyhjältä pöydältä” nk. tulevaisuuspyörän avulla: pohdi teemaasi 
vuoden 2050 näkökulmasta – miten asiat voivat silloin parhaimmillaan olla tässä teemassa? 
Työvaiheen lopussa suoritettiin äänestys, jossa tulevaisuuspyöristä valittiin 
mielenkiintoisimmat teemat  

 

 Toisessa työvaiheessa jokin ääniä saaneista teemoista valittiin jatkoon, minkä jälkeen näitä 
parhaita ajatuksia tarkennettiin tulevaisuustaulukoissa kysymyksillä: mitä, kenelle, kuka, 
arvot, esteet ja ajurit? Aikajänne oli edelleen vuodessa 2050. Minkälaisia arktisen 
teknologian tuotteita meillä on vuonna 2050 (kussakin jatkoon valitussa teemassa) 

 

 Kolmannessa työvaiheessa pohdittiin toimenpiteitä tässä ja nyt: mitä meidän pitää tehdä, 
jotta haluttu tulevaisuus toteutuu? 

 
Seuraavissa luvuissa tiivistetään lyhyesti verstaan tulokset. Työryhmä- ja teemakohtaiset tulokset on 
litteroitu tarkemmin liitteessä 1. 
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2. Tulevaisuuspyörässä esille nousseet tulevaisuusteemat eli 

ensimmäisen työvaiheen tulokset 
 
Verstaan ensimmäisessä työvaiheessa osallistujat keskustelivat kunkin pöydän erikoisteemasta 
vapaasti pohtien ja kaikki ajatukset paperille (tulevaisuuspyörään) kirjaten. Työvaiheen lopussa 
suoritettiin äänestys, jonka avulla hahmotettiin esille tärkeimpinä pidettyjä teemoja. Jos kaikkien 
työryhmien tulokset yhdistetään ja ryhmitellään uudelleen, niin tulevaisuuspyörä-työvaiheessa esille 
nousi seuraavanlaisia tulevaisuusteemoja alateemoineen: 
 

 Osaaminen ja koulutusvienti: monessa ryhmässä nousi esille lumeen, kaamokseen ja kylmään 
liittyvän tutkimuksen tarve sekä muun muassa talvimerenkulkuun, turvallisuuteen, ympäristöön 
sekä laivanrakentamiseen ja arktiseen teknologiaan liittyvän koulutusviennin mahdollisuudet. 

 Luonnonvarat: Luonnonvarojen niukentuminen lisää pohjoisten luonnonvarojen merkitystä ja 
toimii merkittävänä ajurina perinteiselle/nykyiselle meriteknologialle ja laivan rakentamiselle: 
alueella tarvitaan runsaasti murtajia, kuljetuskalustoa, tuotantolaitoksia jne. 

 Ympäristö: lisääntyvä aktiivisuus arktisilla alueilla tuo tullessaan merkittäviä ympäristöriskejä 
pohjoisen herkälle luonnolle. Kaikkeen pohjoisessa tapahtuvaan toimintaan liittyy siksi myös 
ympäristöliiketoiminnan ja turvallisuusalan mahdollisuuksia. Suomella on merkittäviä 
mahdollisuuksia meriteknologian ja ympäristöliiketoiminnan (cleantech) yhdistämisessä.  

 Turismi ja vapaa-aika: tulevaisuuspyörien tulevaisuuskuvissa pohjoiseen nousi lentotukialusten 
ja/tai kelluvien kaupunkien kaltaisia palvelukeskittymiä eli Hubeja. Varsinainen tuotannollinen 
toiminta tapahtuu tulevaisuuskuvissa jään alla, mutta jään päälle on kehittynyt palveluita, joita 
hyödyntävät myös arktiset risteilyalukset. Tämä tulevaisuuskuva yhdistää varsinkin murtajiin ja 
risteilyaluksiin liittyvän osaamisen. 

 Tavarankuljetus: Aasia-Eurooppa transito kasvaa tulevaisuudessa ja reittiliikenne kaikilla 
kuljetusmuodoilla on laajaa. Luonnonvarojen kuljettaminen sekä uusien kasvualueiden välinen 
kauppa vaativat uutta ajattelua logistiikan infrastruktuurissa myös maalla – etenkin rautateissä. 
Esille nousi myös sisävesistöjen parempi hyödyntäminen kuljetuksissa. 

 Yhdyskuntarakentaminen: Pohjoinen on tulevaisuudessa tiheään asuttu. Tämä visio tarjoaa 
suuria mahdollisuuksia meriteknologian/laivanrakennuksen sekä toisaalta rakennusalan ja 
ympäristöliiketoiminnan rajapinnassa. Kuka rakentaa pohjoisen uudet kaupungit, joissa on 
viihdettä, vapaa-aikaa, työtä, suljettuja kiertoja, energian ja ravinnon valmistamista sekä 
tuotannollista ja teollista toimintaa? 

 Marsin tekoälymäärän siirtäminen arktiselle alueelle: Tämä tulevaisuuskuva yhdistää 
meriteknologian, ilmatieteen, avaruusteknologian sekä esimerkiksi Nokiaan ja peliteollisuuteen 
liittyvän mobiiliosaamisen.  Tulevaisuuden arktinen teknologia/älyliikenne – onpa se sitten 
laivoja, kaupunkeja tai tuotantolaitoksia kykenee keinoälyllään louhimaan tietoa globaaleissa 
palvelupilvissä.  

 Uudet teknologiat: uutena teknologiana esille nousivat vedenalaistekniikka, avaruusasemat 
kylmässä toimivat bakteerit, jää rakennusmateriaalina, kelluvat rakenteet, tuulifarmit ja 
ultrakeveät materiaalit sekä sisävesiliikenteeseen tarkoitetut jäässä pärjäävät alukset/kontit. 

o Yhteistoimintamallit: yhteistyön osalta esiin nousi kaksi vahvaa tulevaisuuskuvaa. Ensinnäkin 
Team Finland, joka yhdistää suomalaiset kärkiyritykset (etenkin pk-yritykset) monialaiseksi 
palvelukokonaisuudeksi (Finnish Offshore Operators). Tällä tavalla saadaan aikaan uusia 
tuotteita ja kannattavuutta sekä eliminoidaan laaduttomuuden kustannuksia. Toinen yhteistyön 
taso liittyy politiikkaan. Tarvitaan valtioiden välisiä bilateraalisia kauppasuhteita Itämeren 
alueella sekä yhteistyöyrityksiä varsinkin venäläisten toimijoiden kanssa.  

 
Tulevaisuuspyöristä yhdistetyt ja tiivistetyt tulokset on esitetty tarkemmin seuraavalla sivulla 
taulukossa 1.    
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Taulukko 1: Tulevaisuuspyörätyöskentelyssä esille nousseet tulevaisuusteemat 

Uudet arktiset 
tulevaisuusteemat 

Tulevaisuuspyörissä esille nousseet esimerkit 

Osaaminen ja 
koulutusvienti 

 Kylmyys-/Lumiosaaminen: Kylmä, lumi, jää, säävaihtelut, pitkät etäisyydet, herkkä luonto, pimeys, valo, ilmastonmuutos; 
Ikirouta – pitääkö ylläpitää keinotekoisesti? Metaani noin 10 v ilmakehässä. Peli pelattu jos pääsee, 2-3 km paksu, sulaa 
sateessa, meriteknologian kysyntä kasvaa; Ihmisen toimintakyky 

 Koulutusvienti: Offshore-koulutus;, Sosioekonominen verkosto internetissä; Pelejä oppimiseen ja innovaatioihin – arktinen 
peli/oppimisympäristö; Laivasimulaattorit; Ydinosaamisen ylläpito; Arktisen osaamisen koulutus- ja rekrytointikeskus ja välitys; 
Koulutusjärjestelmän ja keskusten luominen – huom. turvallisuus; Koulutus suomalaisten toimesta  

 Innovatiiviset logistiikkaratkaisut vaikeissa arktisissa olosuhteissa - Suomen sijainnin hyödyntäminen: Kuljetus ja logistiikka; 
Talvimerenkulkujärjestelmä; Järjestelmän ymmärtäminen; Ihmisten osaamisen ymmärtäminen; Operointiolosuhteiden 
kuvaaminen 

 Turvallisuus 
 

Luonnonvarat  Energia; Öljy ja kaasu; Energialähteet; Energiahuolto; Bio- ja kaasutusprosessit; Öljypohjaiset komposiitit käytössä 

 Fresh Water  

 Alkutuotanto: Arktinen ruoka  
 

Ympäristö  Ympäristön monitorointi ja ymmärtäminen: Cleentech: waste management, pollution control 

 Päästöt, suljettu systeemi: Ei energiahukkaa: eristeet, talteenotto; CO2 -hyöty ja capture; 0-hiili offshore 

 Väestönkasvu tulee yhä enemmän vaikuttamaan ilmastonmuutokseen – ja se saattaa vaatia ”ilmastonhallitsemistaitoja”, johon 
sisältyy myös vaaroja; Nykyisin näkyy arktisen alueen jään sulaminen, joka kiihtyy ja coriolis-ilmiö lisää jään murtumis- ja 
sulamisilmiöitä 

 

Turismi ja vapaa-
aika 

 Arktiset risteilyalukset: Arktinen risteilymatkailu; Matkailu arktinen/Pohjois-Eurooppa 100 000 usd/ pohjoisnavalla 
 

Tavarankuljetus  Asia-Eur Transit suurta; Reittiliikenne laajaa 

 Rautatie Rovaniemi – Liinahamari 
 

Yhdyskuntarakenta
minen 

 Pohjoinen alue asuttu: Infran rakentaminen: talot, tiet, rautatiet, laiturit, satamat, sillat, väylät; Yhteiskunnalliset palvelut; 
Yhdyskuntasuunnittelu; Väestörakenne 
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 Hubit ja sosiaalinen infra: Hyvätuloiset asiantuntijat perheineen tarvitsevat erittäin hyvät asuinolosuhteet ja infrastruktuurin 
arktisiin olosuhteisiin mukaan lukien vapaa-ajan toiminnot ja yhteydet Lapin tarjontaan tai koko Suomeen; Isot toimijat 
rakentavat strategisten kumppanuuksien avulla laajempia kokonaisuuksia – sairaalaympäristöt esim.; Monitoimialusten uudet 
tehtävät 

 

Marsin 
tekoälymäärän 
siirtäminen arktiselle 
alueelle 

 Älyliikenne: Ympäristö ja sää; Väisälän osaaminen, Mars tason sää, säätilan ennustaminen; Välineitä, ennusteita ja mitattua 
dataa alusten kulun suunnitteluun riittävästi saatavissa: sensorit, ennusteet, ja analyysi, tietoliikenne, suunnittelutyökalut; Tarve 
luotettaviin sääennusteisiin kasvaa ja myös ennusteet paranevat; Merikartat tehty, luotsaus toimii 

 

Uudet teknologiat  Veden ja jään alle; Vedenalaistekniikka; Poraustoiminta veden-/jäänalaiseksi, vain vikapäivystyslaivoja; Sukellusveneet: 
rahtikontit Kirkenäs – Bering, sotilastietous siviilitiedoksi ja käytännöksi 

 Avaruusasema  

 -50o C toimivat bakteerit 

 Jää rakennusmateriaalina 

 Innovaatiot 

 Arktisen tunnelirakentamisen uudet ideat 

 Kelluvat rakenteet (isojen kaupunkien ympäristö: Pietari, Saksa, Benelux-maat), suljetun kierron asuminen. 

 Tuulifarmit merillä: tuotanto ja teollisuus 

 Uudet ultrakeveät materiaalit: AFS 

 Jäissä kulkevat sisävesilaivat; Kappaletavara-, neste- ja jauhekontit 
 

Yhteistoimintamallit o Team Finland; Finnish Offshore Operator; Best practices combined; Erityisesti pk-yritysten tiedostettava oma arktinen 
osaamisensa ja haettava kansainväliset isot operaattorikumppanit ja haettava itsensä bidders listalle; Tuotantoprosessien 
yhtenäistyminen; Kannattavuus; Laaduttomuuden kustannukset eliminoidaan: 30% 

 
o Politiikka; Intressijännitteiden hallintaa: kaupalliset, valtioiden väliset; Bilateraaliset kauppasuhteet (rantavaltioiden kanssa); 

Yhteistyöyritykset: venäläiset haluavat omaa tuotantoa; Vuokra-alue; Poliittinen tilanne: liikkumisen vapaus, venäjä <-> EU; 
”Itämeri pienenee”: läheistä yhteistyötä esim. valtioista riippumaton öljyntorjunta -> yritystoiminta 
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3. Jatkokäsittelyyn valitut teemat ja tulevaisuustaulukoilla tehty 

tulevaisuuskuva 
 
Edellisessä luvussa esiteltiin verstaan ensimmäisessä työvaiheessa eli tulevaisuuspyörissä esille 
nousseita tulevaisuusteemoja. Työvaiheen lopussa ryhmät äänestivät ja valitsivat omasta mielestään 
keskeisimmät teemat jatkokäsittelyyn.  Jatkoon valikoituivat seuraavat teemat: 
 

 Vapaa-aika 

 Arktinen matkailu 

 Pohjoiset alueet tiheään asutettu 

 Rautatie 

 Talvimerenkulkujärjestelmä 

 Logistiikka 

 Ihmisen toimintakyky 

 Niukkuus 

 ”Hub” Platform merellä 

 Arktinen risteilymatkailu 

 Sään havainnointi ja ennusteiden 
parantaminen 

 Innovatiiviset logistiset ratkaisut 

 Suomi/Venäjä yhteistuotanto 

 Jäissä kulkevat sisävesilaivat 

 

 

Näiden teemojen käsittelyä jatkettiin tulevaisuustaulukoissa vastaamalla kysymyksiin: mitä, kenelle, 
kuka, arvot, ajurit ja esteet? Tavoitteena oli konkretisoida tulevaisuuskuvia pohtimalla 
esimerkkituotteita, potentiaalisia asiakkaita sekä innovaatioekosysteemejä, jotka voivat näitä 
tuotteita valmistaa. 
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Työryhmien tulokset on alla tiivistetty yhdeksi tulevaisuuskuvaksi arktisesta alueesta vuonna 2050 
(työryhmä- ja teemakohtaiset tulokset on litteroitu liitteessä 1): 
 

Vuonna 2050 pohjoiset ja arktiset alueet ovat tiheästi asuttuja. Kehittämisen painopiste on 
siirtynyt teollisista, tuotannollisista ja logistisista järjestelmistä alueella työskentelevien ja 
asuvien ihmisten hyvinvointiin sekä työelämän ja vapaa-ajan tasapainoon (arktiseen 
elämisen infrastruktuuriin). Arktisille alueille on kehittymässä merkittäviä metropolialueita 
asuntoalueineen, tuotantolaitoksineen, satamineen sekä kulttuurielämyksineen. Työvoimaa 
virtaa alueelle etelän köyhiltä ja niukentuvilta alueilta. Pohjoiset ekokaupungit 
teknologiankehittäjien kärkityöpaikkoineen ja loisteliaine kasinoineen ovat haluttuja 
paikkoja asua ja tehdä työtä. Arktisesta lakeudesta on muutamassa vuosikymmenessä 
kehittynyt Piilaakson kaltainen uuden teknologian kansainvälinen osaamiskeskittymä. 
 
Arktisella alueella tuotetaan öljyä ja kaasua, mutta sinne on sijoitettu myös muita energian 
tuotantolaitoksia, jotka hyödyntävät muun muassa aalto- tuuli- ja aurinkoenergiaa sekä 
myös vettä, jäätä ja lunta (esimerkiksi vetynä). Alueella kasvatetaan myös uusia 
biomateriaaleja, kuten kylmässä viihtyviä leviä ja bakteereja. Siksi myös arktinen 
elintarviketuotanto on vahvassa kasvussa.  Vuonna 2050 myös puhtaalla vedellä ja veden 
puhdistukseen (sekä suolan poistoon) liittyvällä teknologialla on yhä enemmän kysyntää.  
Arktisilla alueilla tuotettua makeaa vettä kuljetetaan samankaltaisella kalustolla kuin 
öljyäkin. Toinen vaihtoehto on kuljettaa vetyä, joka voidaan käyttää ensin energiana ja sitten 
vetenä. 
 
Myös arktinen matkailu on lisännyt suosiotaan. Arktisia matkailutuotteita ovat muun 
muassa yksinäisyys, pimeys ja arktiset luonnonilmiöt, arktinen kelluva hotellikasino, 
Koillisväylä-/Nordenskiöld-risteilyt, sukellusvenematkat, luontomatkailu, metsästys, kalastus, 
valokuvaus, jää- ja lumirakentaminen, jäänalaissukellus, jääpurjehdus sekä päivä 
porauslautalla (poraa itse oma öljysi).  Pohjoisen rannikon ja arktisten alueiden asukkaille 
tarjotaan myös Pohjois-Suomen matkailupalveluita. Rovaniemeltä on säännöllisiä lentoja 
Arktisille Hubeille ja rannikon uusille metropoleille. Arktisilla risteilyillä voi nähdä myös 
joulupukin kapteenina – ja jäälakeuksien jääkylpylähotelleissa sekä poro- ja huskyajeluilla voi 
kokea joulun tunnelmaa ympäri vuoden.  
 
Suomeen on vuoteen 2050 mennessä kehittynyt merkittävä arktisen talouden 
innovaatiokeskittymä, joka yhdistää muun muassa arktisen teknologian osaajat, 
rakennusalan, energiateollisuuden, biotalouden, agribusineksen/alkutuotannon, tieto- ja 
viestintäalan, ympäristöliiketoiminnan sekä matkailun ja elämystuotannon toimijat.  
 
Pohjoisten luonnonvarojen hyödyntäminen on toiminut myös ympäristöliiketoiminnan 
ajurina. Kuljetuskalustolla ja infrastruktuurilla on hiilineutraalisuuden vaatimus, jonka 
seurauksena alueelle on kasvanut merkittävää tuuli-, aalto- ja aurinkoenergian tuotantoa.  
Myös kaasua (esimerkiksi vetyä) käytetään varsinkin laivoissa.  Tuotannossa ja asumisessa 
käytössä ovat suljetut systeemit ja kaikki jäte hyödynnetään.  
 
Pohjoisen alueen perusratkaisut ja infrastruktuuri on kehitetty pohjoisten valtioiden 
yhteistyönä. Tällä tavalla ratkaistiin myös viisumiongelmat. Vuonna 2050 arktisilla alueilla 
toimii runsaasti monikansallisia suuryrityksiä, joista osa on Suomen ja Venäjän valtioiden 
yhteisyrityksiä. Lisäksi rautatieyhteyksiä on parannettu niin, että erilaiset kaivos- ja bioalan 
tuotteet virtaavat Suomesta Etelästä Pohjoiseen esimerkiksi Kemijärvi-Sodankylä-Ivalo-
Nellim-Liinahamari -rautatien kautta.  Myös uudet rautatiet (Pohjoismaissa ja Venäjällä) on 
rakennettu monikansallisena yhteistyönä ja osittain yksityisin varoin.  
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Olennainen veturi viime vuosikymmeninä tapahtuneelle arktisen talouden kasvulle oli 
Suomen ja Venäjän valtioiden päättäväinen yhteistyö arktisessa teknologiassa sekä myös 
kansallinen Team Finland eli arktinen innovaatioekosysteemi, joka keräsi yhteen 
tutkimuksen, koulutuksen ja eri alojen yritykset kilpailukykyiseksi, tehokkaaksi ja luovaksi 
kokonaisuudeksi, johon myös ymmärrettiin sijoittaa kansallista ja yksityistä pääomaa. Aluksi 
(vuosina 2010 – 2030) arktisen teknologian ajurin muodosti Venäjän sisämarkkinat. Suomi ja 
Venäjä perustivat 2010-luvulla useita arktisen kärkiosaamisen yhteisyrityksiä. Nämä yritykset 
kasvoivat aluksi Venäjän sisämarkkinoilla. Tällä toimintamallilla saatiin aikaan vahvaa 
osaamista ja pääomia pohjoiselle luonnonvarataloudelle.  Venäjän rooli auttoi myös 
myöhemmässä vaiheessa (2040 – 2050) laajempien kansainvälisten yhteistoimintamallien 
luomisessa.  
 
Suomalainen meri- ja laivateollisuus tekee vuonna 2050 edelleen laivoja. Jäänmurtajien 
lisäksi arktiselle alueelle tehdään kuitenkin yhä enenevissä määrin myös risteilyaluksia sekä 
lentotukialusten tapaisia palveluhubeja ja kelluvia kaupunkeja. Merikuljetus on pitkälti 
robotisoitunut ja automatisoitunut keinoälyllä jään alla kulkeviksi konteiksi. Konttien tukena 
on ensiluokkainen talvimerenkulkujärjestelmä muun muassa sääpalveluineen. Näiden 
konttien teknologinen varustelu on samaa luokkaa kuin 2010-luvulla Mars-planeetalle 
lähetetyissä mönkijöissä: kontit kykenevät louhimaan valtavia tietomääriä erilaisissa 
ympäristö-, turvallisuus ja logistiikkapalvelupilvissä.  
 
Myös tuotantolaitokset (poraustornit ja energialaitokset) on sijoitettu jään ja veden alle. 
Jään päällä kulkevat vain huoltoalukset ja siviililiikenne. Tästäkin liikenteestä osa kulkee 
tunneleissa ja rakentamisessa hyödynnetään myös jäätä ja lunta.  Nopeasti kehittynyttä 
arktista teknologiaa on hyödynnetty myös muualla – mm. Etelänavalla sekä 
avaruusteknologiassa, kun ihmiskunta valmistuu hyödyntämään myös lähiplaneettojen ja 
avaruuden luonnonvaroja. Eräs uusi käyttöalue ovat myös sisävesistöt. Joilla ja järvillä on 
yhä suurempi merkitys ekologistiikassa. Sisävesiliikenteessä ja myös arktisen alueen jään 
päällisessä liikenteessä hyödynnetään uusia, ultrakevyitä materiaaleja.  
 
Suomi on edelleen vahva arktisen teknologian valmistaja, mutta teknologiaviennin rinnalle 
on vuoteen 2050 mennessä kehittynyt myös matkailua sekä palveluvientiä. Palveluvienti 
sisältää muun muassa tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä sekä myös 
talvimerenkulkujärjestelmään liittyvää reaaliaikaista säätietoa ja tilannekuvaa käyttäjille 
profiloituna.  Uudet palvelut ovat poikineet myös uusia teknologian vientituotteita, kuten 
esimerkiksi tarkkaa alueellista reaaliaikaista havainnointi ja mittalaitteistoja. 
 

 

  



9 
 

4. Toimenpiteet halutun tulevaisuuden toteuttamiseksi 
 
Verstaan viimeisessä vaiheessa osallistujat pohtivat toimenpiteitä, joilla haluttu tulevaisuus voidaan 
toteuttaa.  Toimenpide-ehdotuksina esitettiin muun muassa seuraavaa (teema- ja 
työryhmäkohtaiset toimenpide-ehdotukset on litteroitu tarkemmin liitteeseen 1): 
 

 Tulevaisuuden logistiikka ja palveluhubit on hahmotettava monialaisesti 

 Arktista tutkimusta, koulutusta ja osaamista on kehitettävä ja yritysten on verkostoiduttava. 

 Suomen on panostettava arktiseen perustutkimukseen, tuotekehitykseen ja koulutukseen 
sekä tämän osaamisen palveluvientiin. 

 Tässä esitetyt ajatukset tulee hankkeistaa ja toteuttaa TEKES -rahoituksella ja ohjauksella. 
Mukaan laaja pohja suomalaista arktista osaamista: esimerkiksi Tampereen yliopisto 
(yhteiskuntasuunnittelu), Aalto yliopisto (meritekniikka), Oulun yliopisto (kylmän alan 
osaaminen), Lapin yliopisto (Arctic Center) 

 

 Suomen on hyödynnettävä Venäjä-osaamistaan. 

 Suomen näkökulmasta olennaista on prosessin käynnistäminen, vahva yhteistyö Venäjän 
kanssa (Future Logistics Finland Russia) sekä ansaintalogiikan, liiketoimintasuunnitelmien ja 
lainsäädännön kehittäminen niin, että raha ja työ kotiutuvat myös Suomeen.  

 Team Finland (arktinen innovatioekosysteemi) voitaisiin toteuttaa myös perustamalla 
suunnitteluyritys 
 

 Lapin matkailua on kehitettävä arktisen näkökulmasta 

 Tarvitaan matkailun, elämystuotannon ja arktisen meriteollisuuden yhteishankkeita: 
yritykset yms. toimijat on kutsuttava infotilaisuuteen. 

 Tavoitteena on ensimmäinen Nordenskiöld-risteily jo vuonna 2013. Tämä risteily voisi olla 
luonteeltaan myös verkostoiva ja monikansallisia partnereita yhteen keräävä koulutus- ja 
kehittämistilaisuus. Matkalla voidaan antaa julistus tulevasta yhteistyöstä sekä käydä 
katsomassa 506 ja 5071 työn touhussa sekä tutustua Venäjän rannikkovartiostoon. Tämä 
matka tehdään normaalilla risteilyaluksella. 

 Seuraavat matkat voidaan myydä elämyksellisinä matkailutuotteina, kuten 
avaruusristeilytkin.  

 Tulevaisuudessa voidaan rakentaa myös uusia arktisia risteilyaluksia 
 

 Tarvitaan myös Arktisen talouden (talouspoliittinen hankestrategia), joka vähentää 
byrokratiaa, helpottaa julkisen ja yksityisen yhteistyötä sekä edistää valtioiden välistä 
yhteistyötä.  

 Valtioiden on yhdessä rakennettava kunnolliset logistiset yhteydet arktisille alueille (sama 
pätee Itämeren risteilytoimintaan) 

 Team Finlandin toimijat on kutsuttava kokoon niin, että verkosto yhdistää veturiyritykset ja 
monialaiset palvelun tuottajat. Tämä ryhmä valmistelee esityksen Suomen ja Venäjän 
yhteistyöstä ja yhteistuotannosta (esimerkiksi yhteisyrityksistä) ministerille, jonka jälkeen 
asiaa on edistettävä valtioiden välisellä (presidentti ja ministeritasoisilla) neuvotteluilla.  

 Tarvitaan EU-liikennestrategian mukainen kuljetus- ja logistiikkasuunnitelma; tarvittavat 
tutkimukset ja laskelmat. Tätä suunnitelmaa voidaan käyttää muun muassa 
sisävesiliikenteen infran rakentamisen. 

 
 

                                                           
1
 506 ja 507 viittaavaa Sovkomflot-varustamon Sahalinin alueen öljy- ja kaasukentille tilaamiin aluksiin, jotka 

ovat työn alla tällä hetkellä Arctech Helsinki Shipyardin telakalla. 
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Liite 1  Työryhmä- ja teemakohtaiset tulokset 
 

     

Teema Ryhmä Tulevaisuuspyörä Tulevaisuustaulukko Toimenpide-ehdotukset 

Ydinosaaminen, 
koulutus ja 
miniklusterit 

1A  Osaamisen vienti (3) 

 Infran rakentaminen: 
talot, tiet, rautatiet, 
laiturit, satamat, sillat, 
väylät (3) 

 Talvimerenkulkujärjestelm
ä (2) 

 Järjestelmän 
ymmärtäminen (2) 

 Ihmisten osaamisen 
ymmärtäminen (1) 

 Laivasimulaattorit (1) 

 Operointiolosuhteiden 
kuvaaminen (1) 

 Koulutusvienti (1) 

 Finnish Offshore Operator 
(1) 

Talvimerenkulkujärjestelmä 
 
Mitä: kokonaisuutta ja osaamista arktisissa 
olosuhteissa toimimisessa -> esimerkiksi sääpalvelut, 
koulutus (jäätävä mba) -> Esimerkiksi Feed-
tutkimukset, osaavaa henkilöstöä, hightech-
komponentit 
Kenelle: valtio -> kentän, kaivoksen, infran kehittäjät 
ja rakentajat (öljy-yhtiöt) -> operaattorit. 
Kuka: viranomaiset ja valtiovalta mahdollistaa -> 
julkiset (yliopistot, koulutuslaitokset, 
ilmatieteenlaitos, syke) -> yksityiset 
(suunnittelutoimistot, telakat, konsulttitoimistot, 
varustamot, komponenttivalmistajat) 
Arvot: turvallisuus, ympäristöystävällisyys, 
luotettavuus, tehokkuus (kustannus).  
Esteet: protektionismi 
Ajurit: kuljetustarve (+operointi), arktisilla alueilla 
tulee lisääntymään. 
 

talvimerenkulkujärjestelmän 
tuotteistaminen 
 

 Kokoava voima? 

 Pelureiden kokoaminen 
joukkueeksi 

 Rahan kotiuttaminen Suomeen 
 

1B  Matkailu arktinen/Pohjois-
Eurooppa 100 000 usd/ 
pohjoisnavalla (3) 

 Ympäristö ja sää: Väisälän 
osaaminen, Marsin 
tekoälymäärän siirtäminen 

Arktinen matkailu 
 
Mitä: yksinäisyys, jääkarhujen metsästys, arktinen 
kasino, valokuvaus, arktinen 
risteily/Koillisväyläristeily, sukellusvenematkat, 
luontoa, ilmiöt, metsästys, kalastus, luonto- ja 
eräretket, jää- ja lumirakentaminen, 

Nordenskiöld-risteily 2013 
Koillisväylän läpi, all includes (ruoka + 
juoma), a’ 10 000€ ja 100 matkaa =1 
milj. €. 
 

 Myydään kuten kuuristeily 
(alkuvaiheessa ei erityisen 
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arktiselle alueelle, nyt 
puuttuu äly, Mars tason 
sää, säätilan 
ennustaminen (3) 

 Offshore-koulutus (3) 

 Sosioekonominen 
verkosto internetissä (3) 

 Pelejä oppimiseen ja 
innovaatioihin – arktinen 
peli/oppimisympäristö (1) 

 Kylmä, lumi, jää, 
säävaihtelut, pitkät 
etäisyydet, herkkä luonto, 
pimeys, valo, 
ilmastonmuutos (1) 

 Arktiset risteilyalukset (1) 

 Osaaminen on joustavaa. 
Esimerkiksi 
risteilyalusosamainen 
suoraan Etelä-Afrikan tutk. 
al. (1) 

 Bio- ja kaasutusprosessit 
(1) 

 Ikirouta – pitääkö ylläpitää 
keinotekoisesti? Metaani 
noin 10 v ilmakehässä. Peli 
pelattu jos pääsee, 2-3 km 
paksu, sulaa sateessa, 
meriteknologian kysyntä 
kasvaa (1) 

jäänalaissukellus, jääpurjehdus, arktinen kelluva 
hotelli, (ei laiva), päivä porauslautalla, poraa itse 
oma öljysi, Nordenskiöld-risteily  
Kenelle: niille, jotka ovat kaiken muun nähneet 
(rikkaille), tutkijoille, lämpimien maiden asukkaille, 
kalastus- ja metsästysfriikeille, Extreme-matkailulle 
Kuka: Paikalliset pienyritykset, esimerkiksi 
Uudeltamaalta, matkailuyhtiöt, Pohjoisen matkailun 
edistämiskeskuksen perustaminen, hotelliyhtiöt, 
risteilyalusyhtiöt.  
Arvot: Ekologisuus, taloudellinen hyöty, 
hyvinvoinnin arvostuksen kasvu 
Esteet: Hiilineutraalisuuden vaatimus (tuuli 
aurinkoenergia), kaasulla käyvät alukset, jätteet 
käytettävä hyväksi, 2050 tuulella, auringolla ja 
aaltoenergialla käyvä laiva, polttokennot, vety 
polttoaineena, auringosta ja tuulesta energia, 
pohjoisen matkailua kehitettävä pohjoisten 
valtioiden yhteistyönä (viisumiongelmat). 
Ajurit: eksotiikka, elämykset, extreme, uteliaisuus, 
luonnonvarojen hyödyntäminen, pohjoisuus nousee 
kuivuuden vuoksi etelässä, pakolaisasutus, 
maailmankauppa, infran synty pohjoiseen 
luonnonvarojen ympärille, Venäjä avaa ilmatilansa. 
Miten: Framin-tyyppisillä risteilyaluksilla, propuusio 
tuulesta, sähköä sen verran vähän, että valot etc. 
toimii, kasvihuoneet etc., tarvitaan armeijaa 
estämään pakolaisuutta, Venäjä. 

jäävahvisteinen alus) 

 matkailualan yritykset koolle 
infotilaisuuteen (nykyisten 
yritysten kokemuksen 
hyödyntäminen) 

 Matkalla annetaan julistus 

 Käydään katsomassa 506 ja 507 
työn touhussa 

 Kamchcatka 

 Kehitetään uusia 
liiketoimintaideoita 

 matkaan liitetään arktista 
koulutusta 

 Yhteismatka venäläisten kanssa 

 Tiksissä yms. pysähdytään 
poromiesten etc. luona (heille 
valuttaa) 

 Aluevesiraja 

 Tutustuminen Venäjän 
rannikkovartiostoon 

 Matkailijat tekevät myös 
tutkimusta 

 Golden igel 
 

Tutkimus 2  Energialähteet (4) 

 Oil & Gas (2) 

 Ihmisen toimintakyky (2) 

Ihmisen toimintakyky 
 
Mitä: infrastruktuuri 

Yhteistyö!? 
 
(Kuva) 
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 Kuljetus ja logistiikka (1) 

 -50o C toimivat bakteerit 
(1) 

 CO2  -hyöty ja capture (1) 

 Jää rakennusmateriaalina 
(1) 

 
 

Kenelle: yksilölle – yhteisölle 
Kuka: verkosto 
Arvot: poikkitieteellisyys 
Esteet: Lokeroituminen (tutkimuslaitos/ yritys, 
kansallinen/kansainvälinen), kilpailuasetelma 
Ajurit: tarve toimia arktisissa olosuhteissa 
 

 
State of the art -> 
 
Gaps -> research -> opportunities, R&D 
projects -> products, services 
 
Research 
 
Perustutkimus -> sovellettu 
tutkimus/kehitys 
 

Ympäristö ja 
turvallisuus 

3  Ympäristön monitorointi 
ja ymmärtäminen (1) 

 Vedenalaistekniikka (1) 

 Logistiikka (1) 

 Avaruusasema (1) 

 Päästöt, suljettu systeemi 
(1) 

 Yhteiskunnalliset palvelut 
(1) 

Logistiikka 
 
Mitä: polttoaineet, jätteet, teollinen ekologia, 
ihmiset, henkilöhuolto – Arc kaupallinen 
lentotukialus 
Kenelle: Vapaa-aikaa viettävät arc. työntekijät, 
teollisuus -> öljy-yhtiöt, kaivosteollisuus 
Kuka: Suomen teollisuusklusteri + operoijat 
Arvot: Turvallisuus, tehokkuus, ympäristö, 
puolueeton kokonaisratkaisu 
Esteet: Löytyykö Suomesta riittävää suuruutta 
johtamaan 
Ajurit: (kuva Kekkosesta), muutetaan suomalainen 
osaaminen hyvinvoinniksi 

Taho X kerää konsortion arktisten 
osaajien huipuista (Fi) 

Arktisen/ 
pohjoisen 
ulottuvuuden 
(innovaatio) 
ekosysteemi 

4  Hub (4) 

 Sosiaalinen infra (3) 

 Alkutuotanto (2) 

 Kaamososaaminen (2) 

 0-hiili offshore 

 Best practices combined 
(1) 

 Yhdyskuntasuunnittelu (1) 

”Hub” Platform merellä 
 
Mitä: ”Hub” Platform merellä 
Kenelle: Off-Shore -työntekijät perheineen 
Kuka: suomalainen osaaminen: 
yhdyskuntasuunnittelu, kaamososaaminen, 
sosiaalinen infra, meriteknologia, 
ympäristöteknologia 

 Perustetaan suunnitteluyritys 

 (ei ajatushautomo!!) 

 TEKES -rahoitus ja ohjaus 

 Tampereen yliopisto 
(yhteiskuntasuunnittelu) 

 Aalto yliopisto (meritekniikka) 

 Oulun yliopisto (kylmän alan 
osaaminen) 
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Arvot: Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, 
kestävä kehitys 
Esteet: kilpailu Aasian kanssa (ulkomaat), sektorin 
rajaama ajattelu (kotimaa) 
Ajurit: hyvä koulutus ja osaaminen, ennakkoluuloton 
soveltaminen, pohjoisen luonnonvarat 
 
 

 Lapin yliopisto (Arctic Center) 
 

Tarvelähtöinen 
tarkastelu: 
missä päin 
maailmaa ovat 
asiakkaat ja 
minkälaisia 
tarpeita heillä 
on? 

5  Innovations (4) 

 Cleentech: waste 
management, pollution 
control (3) 

 New Technologies (2) 

 Fresh Water (1) 
 

Scarcity 2050 
 
Mitä: Arctic accommodation platform with 
enetrtainment facilities, port infrastructure and 
logistics, security, ice management, new type 
multipurpose vessels, ropax, flexifvel  motors, fuel 
cells, floating structures, small and huge 
Kenelle: Enegy companies, users, eco city, mining 
companies 
Kuka: innovator 
Arvot: sustainable, joustavuus 
Esteet: lack of funds and resources 
Ajurit: oil, cleaning air, water, land, increasing prices 
for commodities, technological challenge 
 

 

Viennin 
edistäminen ja 
kansainvälisty-
minen 

6 A  Arktinen risteilymatkailu 
(5) 

 Ydinosaamisen ylläpito (4) 

 Bilateraaliset 
kauppasuhteet 
(rantavaltioiden kanssa) 
(2) 

 Arktinen ruoka (2) 

 Team Finland (1) 

 Kannattavuus (1) 

Arktinen risteilymatkailu 
(jäämurtajaosaaminen + risteilylaivaosaaminen = 
supertuote) 
 
Mitä: 5 – 10 kappaletta + onetslaivat + offshore 
platform + konseptit (ruoka, juomat, terveydenhoito, 
kulttuuri, kuljetukset, teknologia, viihde, joulupukki)) 
Kenelle: Varustamot, matkanjärjestäjät (TUI) 
Kuka: Arctech + STX + alihankkijat + technopol + 
wärtsilä + …. Kaikki klusteriyritykset 

Arktinen risteilymatkailu  
 

 Telakka: arctech, STX Finland 

 Konseptisuunnittelu: telakka + 5 
konsulttia + TEKES-rahoitus 

 Konsepti ja laiva esitellään 5:lle 
operaattorille 

 2 + 2 -> tilauskanta kasvuun. 

Commercialization 
Innovations + funds 
(-> model Germany) 
Niches 

Clients needs 

win win 

strategies 
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Arvot: Ekologinen matkustaminen, health, safety, 
environment, korkea laatu, sopiva hinta 
Esteet: luvat, rohkeuden puute, hitaus (huomenna 
työn alle!), rahoitus 
Ajurit: Elämysmatkailun vetovoima lisääntyvä vapaa-
aika, kasvava keskiluokka globaalisti. 
 

6 B  Innovatiiviset logistiikka 
ratkaisut vaikeissa 
arktisissa olosuhteissa  - 
Suomen sijainnin 
hyödyntäminen (6) 

 Isot toimijat rakentavat 
strategisten 
kumppanuuksien avulla 
laajempia kokonaisuuksia 
– sairaalaympäristöt esim. 
(4) 

 Monitoimialusten uudet 
tehtävät (3)  

 Erityisesti pk-yritysten 
tiedostettava oma 
arktinen osaamisensa ja 
haettava kansainväliset 
isot operaattorikumppanit 
ja haettava itsensä bidders 
listalle (2) 

 Arktisen osaamisen 
koulutus- ja 
rekrytointikeskus ja välitys 
(2) 

 Koulutusjärjestelmän ja 
keskusten luominen – 

Innovatiiviset logistiset ratkaisut 
 
Mitä: Logististen ratkaisujen tuottaminen arktisiin 
olosuhteisiin 
Kenelle: Arktisissa olosuhteissa toimivat yritykset, 
yhteisöt, myös yksityishenkilöt 
Kuka: yritykset verkostona, joilla ymmärrys arktisista 
olosuhteista (Työryhmä 6b edellyttää että Jukova Oy 
mainitaan kohdassa "Kuka?" (arktiset ristelyalukset) 
Arvot: Toimintavarmuus, kaikissa olosuhteissa laatu, 
niukkaresurssisuus, ympäristö/ekologisuus, 
turvallisuus 
Esteet: yhteistyön puute, vetäjäorganisaation puute, 
Venäjän lainsäädäntö, byrokratia, oikeiden 
kontaktien puute, riskinottokyky ja rahoituksen 
puute. 
Ajurit: maantieteellinen sijainti, osaaminen ja 
toimittajan valmiudet kunnossa (esim. bidders 
listalle), verkostot kunnossa ja yhteydet, 
ekologisuus, toimitusvarmuus. 

Valtioiden keräämänä rakennetaan 
kunnolliset logistiset yhteydet arktisille 
alueille 
 

 kerää mukaan erilaisia logistiikka- 
ja muita toimijoita tarjoamaan 
uusia lisäarvopalveluita ja 
ratkaisuja 

 valtioiden välisiä panoksia 
perusinfraan ja kokonaisohjelman 
vetoon. 

”Future Logistics Finland Russia” 



16 
 

huom. turvallisuus (2) 

 Hyvätuloiset asiantuntijat 
perheineen tarvitsevat 
erittäin hyvät 
asuinolosuhteet ja 
infrastruktuurin arktisiin 
olosuhteisiin mukaan 
lukien vapaa-ajan 
toiminnot ja yhteydet 
Lapin tarjontaan tai koko 
Suomeen (1) 

 Arktisen 
tunnelirakentamisen 
uudet ideat (1) 

 Turvallisuus (1) 
 

Arktinen 
teknologia 
maalla 

7  Tavaraliikenne, turismi (1) 

 Vuokra-alue (1) 
 

Rautatie 
 
Mitä: Kemijärvi-Sodankylä-Ivalo-Nellim-Liinahamari  
Kenelle: Pohjois-Suomen kaivokset, LNG-kontit, 
transitoliikenne, turismi 
Kuka: yksityinen rahoitus 
Arvot: kaupalliset ja ekologiset 
Esteet: luonto 
Ajurit: Suomen ja Venäjän valtiot 

 Keskustelu LVM:n kanssa aloitettu 

 Yhteistyökumppaneita etsitään 
(ajatuksia on) 

 Radan ympäristön toimijoiden 
näkökulmien kartoitus 

 

Arktinen 
teknologia 
merellä/laivat 

8  Poraustoiminta veden-
/jäänalaiseksi, vain 
vikapäivystyslaivoja (3) 

 Merikartat tehty, luotsaus 
toimii (2) 

 Pohjoinen alue asuttu (2) 

 Asia-Eur Transit suurta (2) 

 Reittiliikenne laajaa (1) 

Pohjoiset alueet tiheään asutettu 
 
Mitä: infra elämiseen, tuotantolaitokset, satamat ja 
meriliikenne, metropoleja, kulttuuri ja elämys. 
Kenelle: kuluttajille, yrityksille, uudisasukkaille 
Kuka: Monikansalliset suuryritykset, (diktaattorit) 
Arvot: Elintila ja elinolosuhteet, ”herrakansa-ajatus, 
Ympäristöarvot, terveys, elinikä 

 Prosessi on jo käynnissä 

 Painopiste siirtyy Pohjoiseen 

 Yhteistyökumppanit: Norja?, 
Venäjä?, EU?, Kiina?, USA? 

 Kehitysinvestoinnit strategisesti 
tärkeisiin kohteisiin/asioihin 
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 Öljypohjaiset komposiitit 
käytössä (1) 

 Ei energiahukkaa: eristeet, 
talteenotto (1) 

Esteet: omistus, valta, hallinto, sota?, jääkausi?, 
epidemia/väestökato 
Ajurit: Ilmasto lämpenee pohjoisessa, lauhkea 
vyöhyke kuivuu, väestön kasvu, asumisen painopiste 
siirtyy 
Muuta: laivojakin tarvitaan edelleen 

Arktinen 
teknologia 
merellä/muut 

9  Kylmyys-/Lumiosaaminen 
(4) 

 Energiahuolto (3) 

 Vapaa-aika (3) 

 Yhdyskuntarakentaminen 
(2) 

Vapaa-aika 
 
Mitä: Arktisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien 
rakentaminen + liikkuminen ja logistiikka  
Kenelle: Arktisella alueella toimivat yritykset, 
arktisen alueen asukkaat, turistit 
Kuka: Arktiset osaajat, ”vapaa-ajan teollisuuden” 
osaajat. 
Arvot: vapaa-ajan arvostus 
Esteet: Logistiikkaketju, rahoitus, automatisointi 
Ajurit: Ihmisiä tarvitaan arktisella alueella, 
työelämän ja vapaa-ajan balanssi korostuu, Ihmisten 
individualismi Ja kokemusten hakeminen lisääntyy, 
arktinen alue kiinnostaa 

Suomi arktisen alueen vapaa-ajan 
palveluiden keskiössä 
 

 Tulevan logistiikan ja hubien 
hahmotus 

 Arktisen osaamisen jatkokehitys ja 
verkostoituminen 

 Matkailun kehittäminen (Lappi) 

 Venäjä-osaamisen hyödyntäminen 

Ilmatiede ja sää 10  Välineitä, ennusteita ja 
mitattua dataa alusten 
kulun suunnitteluun 
riittävästi saatavissa: 
sensorit, ennusteet, ja 
analyysi, tietoliikenne, 
suunnittelutyökalut (2) 

 Tarve luotettaviin 
sääennusteisiin kasvaa ja 
myös ennusteet paranevat 
(2) 

 Väestönkasvu tulee yhä 
enemmän vaikuttamaan 

Sään havainnointi ja ennusteiden parantaminen 
 
Mitä: Tarkkaa alueellista reaaliaikaista 
havainnointilaitteistoa, mittaukset ja kuva. 
Siirrettynä käyttäjälle 
Kenelle: alusten operoijat, miehistö, porauslauttojen 
miehistö, ja turvallisuusvastaavat 
Kuka: paikalliset instituutiot ja yritykset yhteistyössä 
Arvot: ekotehokkuus 
Esteet: poliittistaloudelliset esteet, mahdolliset 
luonnonmullistukset 
Ajurit: lisääntynyt toimintatarve arktisilla alueilla, 
poliittista tahtoa ympäristöasioihin 

Talouspoliittinen hankestrategia 
 
(Kaksiosainen kuva) 
 
Keskellä: byrokratian vähentäminen 
Tästä nuolia eri suuntiin: 
perustutkimus, yritykset, viranomaiset 
 
Keskellä: Tuote, valmistaja 
Tästä nuolia eri suuntiin: operaattorit, 
laivat, poralautat, tukiasemat 
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ilmastonmuutokseen – ja 
se saattaa vaatia 
”ilmastonhallitsemistaitoja
”, johon sisältyy myös 
vaaroja (1) 

 Nykyisin näkyy arktisen 
alueen jään sulaminen, 
joka kiihtyy ja coriolis-
ilmiö lisää jään murtumis- 
ja sulamisilmiöitä (1) 

Yllätykset 
ja/tai vapaa-
aihe 

11  Tuulifarmit merillä: 
tuotanto ja teollisuus (2) 

 Laaduttomuuden 
kustannukset 
eliminoidaan: 30% (2) 

 Uudet ultrakeveät 
materiaalit: AFS (2) 

 Jäissä kulkevat 
sisävesilaivat (2) 

 Kappaletavara-, neste- ja 
jauhekontit (2) 

 Sukellusveneet: 
rahtikontit Kirkenäs – 
Bering, sotilastietous 
siviilitiedoksi ja 
käytännöksi (1) 

 Edellyttää 
intressijännitteiden 
hallintaa: kaupalliset, 
valtioiden väliset (1) 

 Älyliikenne (1) 

Jäissä kulkevat sisävesilaivat 
 
Mitä: Monipuolisen ympärivuotisen rahdin 
kuljetukseen kestävän kehityksen mukainen – 
kilpailukykyisesti 
Kenelle: arktinen teollisuus, kauppa, raaka-
ainetuottajat, vesistöjen vaikutusalueella (n. 30 – 50 
km) laiturista 
Kuka: Varustamot -> logistiikkapalvelun tarjoajat 
Arvot: ympärivuotinen sisävesiliikenne, ympäristö 
(CO2 päästöt -54 % kuin kuorma-autolla), energia 
(kulutus 66 % pienempi kuin kuorma-autolla), talous 
(yhteiskunnalle infran rakentaminen ja ylläpito 
edullista) 
Esteet: Valtion politiikka, metsäteollisuus, kuorma-
autoliikenne, VR, satamakaupungit rannikolla 
Ajurit: EU-strategia: kuorma-autoliikennettä 
vähennettävä 50%, harmaa rekka-autoliikenne 
loppuu- kuljetusmatkat 30 – 50 km 
- Suomi-innovaatio -  

1. EU-liikennestrategian mukainen 
kuljetus ja logistiikka suunnitelma; 
tarvittavat tutkimukset ja 
laskelmat 

2. Sisävesiliikenteen infran 
rakentamisen pitkän aikavälin 
suunnitelma (Järvi-Suomi) 

3. R&D tuki (innovaatio ->tuotteeksi) 
toimintaan vähintään 10% koko 
liikennesektorin panostuksesta 
sisävesille laiva yms. kehittämiseen 
(telakkatuet jne.) 

Itämeren 
alueen 

12  Muut mahdollisuudet: 
kelluvat rakenteet (isojen 

Suomi/Venäjä yhteistuotanto 
 

Suomi-Venäjä yhteistuotanto 
1. TEM (ministeri) 
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yhteistyö kaupunkien ympäristö: 
Pietari, Saksa, Benelux-
maat), suljetun kierron 
asuminen. 

 Poliittinen tilanne: 
liikkumisen vapaus, venäjä 
<-> EU (2) 

 ”Itämeri pienenee”: 
läheistä yhteistyötä esim. 
valtioista riippumaton 
öljyntorjunta -> 
yritystoiminta (2) 

 Tuotantoprosessien 
yhtenäistyminen (2) 

 Yhteistyöyritykset: 
venäläiset haluavat omaa 
tuotantoa (2) 

 Koulutus suomalaisten 
toimesta (1) 

 Väestörakenne (1) 

Mitä: Suomi/Venäjä -> win win (Arctech malli). 
Suomella teknologia ja projektiosaaminen 
(innovaatiot) venäjällä markkinat (= tarve), työvoima 
ja raaka-aineet. 
Kenelle: Venäjän sisämarkkinat (isot yritykset), 
globaalit markkinat 
Kuka: Valtioiden välinen tahtotila, Suomi: korkean 
teknologian ja korkean tuotantoteknologian 
yritykset (yritysten yhteenliittymät), Venäjä: suuret 
teolliset toimijat 
Arvot: aito win win ja yhteistyöosapuolen arvostus 
Esteet: Ennakkoluulot! keskusjohtoisuus; 
mahdollisuus/este 
Ajurit: presidentit, merkittävät suomalaiset yritykset 
ja yritysten yhteenliittymät. 

a. jalostetaan esitys 
ministerille vietäväksi 

i. win win 
toimintaperi-
aate 

ii. kartoitetaan 
pilottiyritykset 
ja oleelliset 
toimijat 

 TEM prosessoi 
toimintaehdotuksen 
presidenttien väliseen 
neuvonpitoon. 
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Liite 2 Tulevaisuusverstaaseen 11.10.2012 ilmoittautuneet 

 

 

Arktisen meriteknologian ennakointi    

www.amtuusimaa.net     

 

1. Ahoranta, Jari, Strategic R & D Manager, LAMOR CORPORATION AB 

2. Andersson, Larri, Project Manager, ALFONS HÅKANS OY AB   

3. Arvela, Antero, Koulutusasiantuntija, SATAKUNNAN ELY-KESKUS 

4. Haaparanta, Jukka, -,  LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY WINNOVA 

5. Haarlaa, Ilona, -, ARCTECH HELSINKI SHIPYARD OY 

6. Hänninen, Samuli, Area Sales Manager, Ice Vessels, ABB MARINE 

7. Heikkilä, Tom, Senior Partner, FENNOGAS Oy 

8. Hietanen, Olli, Kehitysjohtaja, TURUN YLIOPISTO/TULEVAISUUDEN 

TUTKIMUSKESKUS 

9. Hintsanen, Veikko, Merikapteeni, - 

10. Hirvinen, Raimo,  Aviatoori-Keksijä, -  

11. Hitruhin, Igor, Attorney, LL.M., Chairman of the Board, LAKIASIAINTOIMISTO 

NORDLEX OY   

12. Högström, Rune, COO, LAMOR CORPORATION 

13. Karl Hamberg, Senior Advisor, DESIGN & IPR AKER ARCTIC TECHNOLOGY INC.  

14. *Hossain, Tarik, Consultant, Public Affairs & Communications, Eurofacts Oy 

15. Humisto, Jorma,  Opettaja,  LÄNSIRANNIKON KOULUTUS OY WINNOVA, Kone- ja 

Metalli, Pori 

16. *Ikävalko, Johanna, Yksikön päällikkö, ILMATIETEEN LAITOS/MERENTUTKIMUS 

17. Ilola, Anne, Johtava konsultti, SITO 

18. *Järvinen, Marikki, Neuvotteleva virkamies,  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, 

Alueosasto 

19. Jumppanen, Pauli, professor (em.),  PJ CONSULTING 

20. Junolainen, Andrus,  -,  R&M SHIP TECHNOLOGIES FINLAND OY  

21. Kairisalo, Niilo, -, OY  SPRINGFIELD  LTD 

22. Kajosaari, Markku, Konseptisuunnittelun päällikkö, ARCTECH HELSINKI SHIPYARD 

OY 

http://www.amtuusimaa.net/
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23. *Kalakoski, Mika, Development Manager, M.S.Sc, Suomen Etelämanner logistiikka 

FINNARP/Ilmatieteenlaitos 

24. Kauneela, Markku, Projektipäällikkö, kansainvälistyminen, UUDENMAAN ELY-KESKUS 

25. Kauppila, Jari, Kansainvälistymispäällikkö, VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 

26. Kivelä, Reijo, Liikkeenjohdon konsultti, INDUSTRIA OY 

27. Kiviaho, Timo P.  Vice President, CHINA TEKWAY OY, ARCTIC OFFSHORE & LNG 

OPERATIONS AND INVESTMENTS 

28. Kirsti Koivulampi, Projektipäällikkö, MERITEOLLISUUS RY / 

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY  

29. Konkari, Petri, Toimitusjohtaja, TELEMERKKI OY 

30. Kordelin, Tapio, Toimitusjohtaja, SHIPPAX OY 

31. Korhonen, Pekka, Senior Partner,  AURORA CAPITAL OY 

32. Koskinen, Keijo, Avainasiakasjohtaja,  AEL 

33. Kshnyakin, Viktor, Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa  

34. Kukkonen, Antti, Tuotekehityspäällikkö, FURUNO FINLAND OY 

35. Kumenius, Kenneth, Project Manager, HAAGA-HELIA AMK 

36. Kyyhkynen, Arto, Projektijohtaja,  AEL 

37. Lahti, Arto, Yrittäjyyden professori, AALTO-YLIOPISTO 

38. Lampi, Raimo, -, RAIMOLAMPI 

39. Launis, Tapani, FRSA, Dr Sc(tech), architect, Tapani Launis Oy 

40. Lehtelä, Antti, Propulsion Products Marketing, ABB MARINE 

41. *Lehti, Martti, Aluemyyntijohtaja,  ONNINEN OY 

42. Lehto, Kimmo, Nautical Superintendent, DPA, CSO, ALFONS HÅKANS OY AB 

43. Lindgren, Arto, Managing Director, FURUNO FINLAND OY 

44. Linna, Riikka, Viestintäpäällikkö,  ARCTECH  HELSINKI SHIPYARD OY 

45. Mäkiranta, Mauri, Toimitusjohtaja, MERIMA OY 

46. Mäkitalo, Jukka, Kehitysjohtaja, TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ*  

47. Martikainen, Jukka, Professori,  LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

48. McEwan, Jon, opiskelija, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, maantieteen kansainvälinen 

maisterikoulu / RD Aluekehitys Oy 

49. Mielonen, Mikko, Real Estate Foreman, ARCHTECH  HELSINKI SHIPYARD OY 

50. *Merikalla, Pasi, Hallintojohtaja,  ARCHTECH  HELSINKI SHIPYARD OY 

51. Mustamäki, Esko, Toimitusjohtaja,  ARCTECH HELSINKI SHIPYARD OY 

52. Mutanen, Taavetti, Kehittämispäällikkö,  UUDENMAAN ELY-KESKUS 

53. Myllylä, Teija, Viestintä,  RD  ALUEKEHITYS OY 

54. Myllylä, Yrjö,  Toimitusjohtaja, RD  ALUEKEHITYS OY 
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55. Nallikari, Matti,  Innovations & Network Program Manager, FIMECC, ARCTECH 

HELSINKI SHIPYARD OY 

56. Nousiainen, Ari, Rakennemuutosjohtaja, TURUN KAUPUNKI 

57. Nuorinko, Jari, -, OY YOU TWO MARKETING LTD 

58. Ojantola, Memmi, Toimittaja, UUDENMAAN ELY-KESKUS, Viestintä 

59. Pajala, Sasu, Projektipäällikkö,  UUDENMAAN ELY-KESKUS 

60. Partanen, Jari, Toimitusjohtaja, MERITAITO OY 

61. Pastinen, Markus, Hallituksen jäsen, JUKOVA OY 

62. Peltola, Janne, Ylitarkastaja, TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 

63. Petramo, Olli, Ryhmäpäällikkö, UUDENMAAN ELY-KESKUS 

64. Pirinen, Markku, -,  LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Hitsaustekniikan 

laboratorio 

65. Pöntynen, Esko, DI 

66. *Pöri, Kari, Markkinointi-/ myyntijohtaja, ASTRUM ENGINEERING OY 

67. Poutanen, Matti, ennakoinnin asiantuntija, DT-PARTNERS OY 

68. Rajakallio, Keijo, Ennakoinnin asiantuntija, VIESTINHALLINTA OY / eFutura*  

69. Rasimus, Matti, Toimialajohtaja, FINPRO 

70. Rautio, Vesa, Academy Research Fellow,  Department of Geosciences and Geography, 

UNIVERSITY OF HELSINKI 

71. Rimpiläinen, Johannes, -, ARCTECH HELSINKI SHIPYARD OY 

72. Ronkainen, Jarmo, Elinvoimajohtaja, OULUN KAUPUNKI 

73. Saarnisto, Matti, Professori 

74. Salmi-Lindgren, Merja, Toiminnanjohtaja, MERITEOLLISYYS RY / Teknologiateollisuus 

ry 

75. *Salonen, Markku, -, YIT TEOLLISUUS OY, Meriteollisuus 

76. Salonen, Pekka, -,  METROPOLIA AMK /Kone- ja tuotantotekniikka 

77. Särkijärvi, Johanna, Projektipäällikkö, FINTRIP,  LIIKENNE- JA 

VIESTINTÄMINISTERIÖ 

78. Sinkkonen, Juha,  Telakanjohtaja, ARCTECH HELSINKI SHIPYARD OY 

79. Soinila, Jarno, Sales Director, Naval Architect M.Sc., OY LAUTEX AB 

80. Sreeganthan, Leena, Senior Legal Counsel, NORDLEX LAW OFFICES LTD 

81. Suominen, Mikko, -, AALTO-YLIOPISTO 

82. Sylve, Ari, -, ARCTECH HELSINKI SHIPYARD OY 

83. Synberg, Kari, Filosofian tohtori, Murmanskin ex-konsuli, Tutkija ja konsultti, Itä-Suomen 

yliopisto / RD ALUEKEHITYS OY 

84. *Taina, Jorma, Emeritus professori,  merenkulkutalous,  TURUN YLIOPISTO 
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85. Talvitie, Heikki, suurlähettiläs
2
  

86. Teittinen, Tarja, Koulutuspäällikkö, SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARI, 

SVKK 

87. Toivola, Jarkko, Merenkulun johtava asiantuntija, Talvimerenkulkuyksikön päällikkö,  

LIIKENNEVIRASTO 

88. Tuominen, Jorma,  Project Manager, TURUN KORJAUSTELAKKA 

89. Turunen, Ari, Kirjoittaja,  VEHRÄ PUBLISHING AGENCY 

90. Vaerma, Jari, -, KEMPPI OY  

91. Vakkuri, Jorma, DI, ICRM / TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN SEURAN HELSINGIN 

TOIMINTARYHMÄ 

92. Välimaa, Kari, Projektijohtaja, OY LAUTEX AB 

93. Wendelin, Esa, -, CARGOTEC FINLAND OY

                                                           
Listan laatija 10.10.2012 AMT-projektin koordinaattori, Yrjö Myllylä.  RD Aluekehitys Oy,  Puh. 0500-450 578,  

yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net .  

mailto:yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net
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