
ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN ENNAKOINTI 

Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta 

 

YLEISTÄ 
Arktiseen kohdistuu kasvavaa kysyn-

tää. Uudellamaalla voisi olla johtava 

rooli Suomessa etenkin arktisessa 

meriteknologiassa myös jatkossa. 

Tämä edellyttää muun muassa 

koulutuksen ja tutkimuksen ja muun 

kehittämisen suuntaamista palvele-

maan arktisen meriteknologian 

kysyntää.  Hankkeessa pyrittiin 

määrittämään arktisen meriteknolo-

gian käsitettä, tarkastelemaan mah-

dollisuuksia etenkin Uudenmaan ja 

muun Suomen pk-yritysten näkökul-

masta, tunnistamaan ”miniklusterei-

ta” muun muassa kansainvälistymis-

instrumenttien soveltamiseksi, tunnis-

tamaan koulutustarpeita ja löytämään 

suosituksia valtakunnantason politii-

kalle. Ennakoinnin ydinmenetelmänä 

oli Delfoi-prosessi, jota täydensi 

tulevaisuusverstas ja viestintäympä-

ristö ja sen käyttö Internetissä 

osoitteessa www.amtuusimaa.net. 
 

Tulosten perusteella ”Arktinen 

meriteknologia on mereen liittyvää 

teknologiaa merellä, ilmassa, meren 

alla tai maalla. Teknologia liittyy 

etenkin kaasun- ja öljyn tuotantoon ja 

kaivostoimintaan. Teknologia toimii 

arktisissa olosuhteissa ja se on 

etenkin 1) kylmän, lumen ja jään 

kestävää, 2) luontoa vähän rasittavaa, 

3) teknologia toimii pitkillä 

etäisyyksillä, jossa huoltovälit ovat 

pitkät. 

 

YMPÄRISTÖNSUOJELUTEKNO
LOGIA, ILMATIEDE, SÄÄ- JA 
MITTAUSJÄRJESTELMÄT 
TÄHTIKLUSTEREITA 2030 

Boston Consulting Groupin 

tuoteportfolioanalyysi. BCG-ana-

lyysiä varten arktinen meritek-

nologia on jaettu kymmeneen toimin-

nalliseen osa-alueeseen. Tulosten 

mukaan vuonna 2030 niin sanottuja 

 tähtituotteita/-klustereita ovat ym-

päristönsuojeluteknologia  - mm. Öl-

jyntorjuntateknologia  ja  Ilmatiede, 

sää, mittaus- ja seurantajärjestelmät 

(yli 50 % kysymykseen vastanneiden 

mielestä).  Auringon nousun aloja 

eli niin sanottuja  kysymysmerkkejä 
ovat selvimmin Tutkimus- ja poraus-

toiminta,  Merenalainen rakentami-

nen sekä  Turvallisuus- ja pelastus-

toiminta (yli 50 % kysymykseen 

vastanneiden mielestä). Lypsylehmä-

nä nähdään selvimmin Laivanraken-

taminen (yli 50 % vastanneiden 

mielestä). Myös Kuljetus- ja logis-

tiikkajärjestelmillä on vahvaa lypsy-

lehmän roolia. Laivanrakentamisessa 

arktisen alueen mahdollisuudet 

huomioiden Uudellamaalla pitäisi  

erityisesti panostaa seuraaviin alus-

tyyppeihin (etenkin työllisyysnäkö-

kulmaa painottaen): tutkimusalukset, 

jäänmurtajat, huoltoalukset, jää-

management -alukset, öljyntorjunta-

alukset,  pelastusalukset ja hybridi-

/monitoimialukset. 
 

Miniklustereiden tunnistaminen ja 

kehittäminen.  1. ryhmä/klusteri: 

Ilmatiede, sää, mittaus- ja seuranta-

järjestelmät toiminnot löytää selvim-

min yhteistyöetuja Navigoinnin ja 

reitin valinnan sekä ICT:n ja 

ohjelmistotuotannon ja ratkaisujen 

kanssa. 2.  ryhmä/klusteri: Offshore-

rakentaminen ja toiminnot yhdistyvät 

selvimmin Merenalaiseen rakentami-

seen. 3. ryhmä: Ympäristönsuojelu-

teknologia ja ratkaisut +   Merenalai-

seen rakentamiseen. 4. ryhmä: 

Turvallisuus- ja pelastus-toiminta + 

Ilmatiede, sää, mittaus- ja seuranta-

järjestelmät + Navigointi ja reitin 

valinta muodostavat oman toimivan 

yhteistyöryhmittymän. 5.  ryhmä:  

Laivanrakentaminen + Offshore + 

Tutkimus ja poraustoiminta hyötyvät 

niin ikään toisistaan. Toisaalta 

käytännön tasolla on havaittavissa 

muun muassa Laivanrakentamisen ja 

Ympäristöteknologian yhteistyötä ja 

edellä esitetyt tulevaisuuden laiva-

tilaukset myös korostavat tätä (esim. 

Venäjän liikenneministeriölle valmis-

teilla oleva vinojäänmurtaja, joka 

toimii myös öljyntorjunta-aluksena). 

Myös Turvallisuus- ja pelastus-

toiminta nousi muun muassa 

kehitettäviä ja rakennettavia alus-

tyyppejä Uudellamaalla paneelilla 

testattaessa esille. 

 

 

Kansainvälistymisen haasteet. Kan-

sainvälistymisen strategiat: Yksittäi-

siin hankkeisiin satsaamiseen sijaan 

on tärkeämpää liittoutua oikeiden 

pelureiden kanssa ja tarjota niille 

palvelupaketti ennen investointipää-

töstä. Arktisen meriteknologian han-

kintapäätökset tehdään Uudenmaan ja 

Suomen kannalta mieluummin pää-

kaupungeissa kuin alueiden/maakun-

tien kaupungeissa. Tämän vuoksi on 

verkotuttava pääkaupunkeihin. Luon-

nonvarojen hyödyntämisessä valtioi-

den rooli on ratkaisevaa maailmalla 

ja pitäisi olla myös Suomessa, jotta 

pk-sektori pääsisi viemään. Valtion, 

valtionyhtiöiden ja suuryritysten stra-

tegioita on tarkistettava – luonnon-

varojen kasvava merkitys taloudessa 

on huomioitava.  

Kuinka tärkeää on huomioida seuraavat 
ympäristön ominaisuudet visiossasi 
arktista meriteknologiaa Uudellamaalla ja 
Suomessa kehitettäessä 

 
A N 

Kylmäkestävyys 4,4 19 

Äkilliset säätilojen muut. 
kestävä teknologia ja 
niitä ennakoivat palvelut 

4,4 19 

Herkkä luonto 4,3 19 

Lämpötilojen vaihtelut 
kestäminen 

4,3 19 

Jää 4,2 19 

Ilmastonmuutos 4,0 19 

Pitkät etäisyydet 4,0 19 

Lumi 3,8 19 

Pimeys 3,7 19 

Valo (runsastakesällä) 
etenkin) 

3,3 19 

Kuva.  Arctech Helsinki Shipyardin telakan ensimmäinen laiva, Vitus Bering,  vesille laskettuna elokuussa 2012. Laivan on 

tilannut Venäjän valtion omistama Sovkomflot varustamo Sahalinin alueen kaasu- ja öljynkenttien huolto- ja tukitehtäviin. 

http://www.amtuusimaa.net/


 
 

Internet-Delfoi -

prosessin tukena 

 ARKTISEN MERITEKNOLOGIAN ENNAKOINTI -  INNOVAATIOJÄJESTELMÄNÄ  

  Hankkeessa sovellettiin Euroopan unionin parasta alueellisen ennakoinnin käytäntöä (Futura 4/2012) 

 

 
 

 

TRENDIT 

 

     Kehittämisaihiot ja jatkotoimenpidesuositukset – toimeenpantuna  innovaatioita 
      1. Telakoiden tuottavuuden nosto  5. Suom.-venäl. yhteistuotantomahdoll. 9. AMT esille kansallisessa viestinnässä 13. Koulutustarp.ennakointi 
       2. Offshore-koulutuksen kehittäm. 6. Projektiosaamisen vahvistaminen 10. Työnjohtotason koulutuksen kehitt.  14. Keksinnöt esille 

       3. Materiaalien kylm.käytt.tutk. 7. Jäämallilaboratorioiden kehittäminen  11. Kronstadin telakkayhteistyö 15. Valtion ja yrit. strategiat 
       4. Öljyntorjuntalaboratorio          8. Jäämanagement ja jääsimulaattori 12. Meri- ja kaivosteoll.yht. mahd. 16. Viestintä 

         

Tavoitteet 

Ulkoinen 

Sisäinen 

 

 
 

Alan ulkoiset ja sisäiset trendit 

vaikuttavat päätöksenteon kaut-ta 

arktisen meriteknologian (AMT) 

kehittymiseen ja kehittämiseen 

Uudellamaalla ja Suomessa. Tätä 

tutkittiin ns. pilottihaastattelukier-

roksella (14 osallistujaa) ja varsi-

naisella Delfoi-paneelin 1. haastat-

telukierrokselle (43 osallistujaa). 

Esille nousi mm., että alan 

kansainvälistämiseksi verkostojen 

rakentaminen on erittäin tärkeää 

Venäjälle, Norjaan ja Kanadaan 

sekä melko tärkeää Kiinaan, 

Tanskaan / Grönlantiin, Yhdysval-

toihin, Japaniin ja Intiaan. 

Operatiivisen toiminnan kohteista 

erittäin tärkeitä ovat Venäjä ja 

Kanada, melko tärkeitä Norja, 

Tanska / Grönlanti, Yhdysvallat ja 

Kiina. Etelä-Korea, Ruotsi ja 
Saksa tulee myös huomioida 
(Delfoi-paneelin 2. 
haastattelukierros). 
Kansainvälistymisen strategiat: 
Yksittäisiin hankkeisiin 
satsaamiseen sijaan on 
tärkeämpää liittoutua oikeiden 
pelureiden kanssa ja tarjota 
niille palvelupaketti ennen 
investointipäätöstä. 

Vähittäiskauppa on Varsinais-Suo-
messa merkittävä työllistäjä yhdessä 

sosiaali- ja terveyssektorin ja metal-
lialan kanssa. Alan kehitykseen vai-

kuttavat kuitenkin monet ulkoiset 

voimat, jotka on päätöksenteon kaut-
ta huomioitava alan kehittämisessä. 
 

Vaikuttavat vahvat trendit  
 

Vähittäiskauppaan vaikuttavat kes-

keisimmät alan ulkopuolelta tulevat 

muutostrendit ovat Varsinais-Suo-

messa syksyllä 2009 tämän   TKTT-

prosessin eDelfoi-kyselyn mukaan  

1) väestön ja työvoiman ikäänty-
minen, 2) verkkopalvelujen kasvu, 3) 

ihmisten tarpeiden muutos, 4) eko-

kilpailukyky, 5) toimintojen verkot-
tuminen, 6) globalisoituminen,   7) 

energian hinnan nousu, 8) tietotek-

nologinen kehitys, 9) elinkeinoraken-
teen palveluvaltaistuminen, 10) ku-

luttajien tuoma uudenlainen yhteisöl-

lisyys, 11) talouskriisi, 12) työn mur-
ros ja 13) EU:n laajentuminen itään. 

 
 

Tulevaisuusverstas käsitteli Delfoi-

haastattelussa esille nousseita teemoja 

 
Tulevaisuusverstaassa 11.10.2012 

pohdittiin millainen on maailma vuonna 

2050? Tulevaisuusverstaaseen osallistui 

noin 70 alan asiantuntijaa ja vaikuttajaa. 

Edellisten haastattelukierroksen perus-

teella nostettiin esille teemoja, joita 

pohdittiin noin 6 hengen työryhmissä 

tulevaisuusverstasmetodin työvaiheita 

soveltaen. Työryhmien teemoja olivat 

12: 1) Ydinosaaminen, koulutus ja 

miniklusterit, 2)  Tutkimus, 3) Ympäris-

tö ja turvallisuus, 4)  Arktisen/pohjoisen 

ulottuvuuden ekosysteemi, 5) Tarve-

lähtöinen tarkastelu: missä päin 

maailmaa ovat asiakkaat ja minkälaisia 

tarpeita heillä on?, 6)  Viennin edistämi-

nen ja kansainvälistymisen tukeminen 

(2 ryhmää), 7) Arktinen teknologia 

maalla, 8) Arktinen teknologia merellä: 

laivat, 9) Arktinen teknolo-gia merellä: 
muut, 10) Ilmatiede ja sää, 11) Plan B 

eli yllätykset ja 12) Yhteistyömahdol-

lisuudet Itämeren alueella.  
 

 

AMTE-prosessin 

tavoitteiden tukeminen 

Tulosten kohderyhmä-

lähtöinen viestintä 

Haastatellut yritykset 
Ohjausryhmä 

Tulevaisuusverstaan  

osanottajat 

Muut organisaatiot 

Muut toimijatahot, 

yritykset ja oppilaitokset, 
tutkimuslaitokset 

Ministeriöt 

Tulevaisuuspoliittinen 

selonteko ja eduskunta 

 

Yrityshaastattelun ja 

tulevaisuusverstaan 

tuottamia jatkohanke-
esityksiä käsiteltiin ja 

arvotettiin Internet-ym-

päristöä hyödyntävän 
Delfoi-kyselyn / haas-

tattelukierroksen avul-

la. Kierroksella tehtiin 

noin 40 henkilöä. To-

teutuksessa hyödynnet-

tiin  ns. e-Delfoi-ohjel-
mistoa,www.edelfoi.fi. 
 

Kokonaisuus yritys-

haastattelut, niiden kä-
sittely laajapohjaisessa 

tulevaisuusverstaassa, 

toteutus public-private 
–mallilla ja tuloksena 

priorisoitu lista jatko-

toimenpiteistä on EU:n 
parhaimmaksi arvioi-

man alueellisen enna-

kointikäytännön sovel-
lus, katso lisätietoja:  

www.rdaluekehitys.net

. 

Viestintäprosessi  on 

keskeinen osa AMTE-

ennakointiprosessia 
 

Hankkeen aikainen ja 

jälkeinen viestintä var-

mistaa syntyneen uu-
den tiedon, kehittämis-

aihioiden ja suositus-

ten välittämisen niille, 
jotka voivat hyödyn-

tää niitä päätöksen-

teossa. Parhaimmillaan 

ennakointihankkeessa 

on erillinen hankkeen 

aikainen ja jälkeinen 
viestintäsuunnitelma ja 

niiden toteutus.  
 

Hankkeessa laadittiin 

hankkeen aikainen 
viestintäsuunnitelma ja 

viestintää harjoitettiin 

kohdistaen se etenkin 
osallistuvien organi-

saatioiden edustajiin, 

kuten panelisteihin, 
tulevaisuusverstaan 

osanottajiin ja ohjaus-

ryhmään. Viestinnän 
tukiympäristönä oli 

www.amtuusimaa.net. 

ympäristöjä 
hyödyntäen 

pääkohteena 

osallistuvat 
organisaatiot, kuten 

panelistitst 

 

Innovaatio on 

hyötykäyttöön otettu 

uusi toimintatapa, tuote 
tai kilpailuetu.  
 

TKTT-prosessi on si-
ten innovaatiojärjes-

Arktisille alueille, johon myös 

Suomi kuuluu arktisen ympäristön 

ominaisuuksien perusteella, koh-

distuu kasvavaa kysyntää. Kysyn-

nän taustalla on mm. seuraavia 

tekijöitä. Raaka-aineiden hintojen 

nousu maailmantalouden kasvun 

ja sen taustalla olevan väestön-

kasvun ja kaupungistumisen vuok-

si on yksi keskeinen tekijä. Toinen 

usein huomiotta jäänyt tekijä on, 

että arktisen alueen suurimman ja 

pinta-alaltaan maailman suurim-

man valtion Venäjän luontaiset 

intressit ovat siirtyneet pohjoiseen 
Neuvostoliiton hajottua, kun se 

menetti luonnonvaroiltaan rikkaita 

eteläisiä valtioita. Venäjä tarvitsee 

Koillisväylää ja arktista teknolo-

giaa lähtökohtaisesti ilman ilmas-

tonmuutosta tai raaka-aineiden 

hinnan nousuakin. Kolmas tekijä 

on kustannuksia ja ympäristöä 

säästävä teknologinen kehitys on 

avainasemassa toimittaessa kalliin 

tuotantokustannusten alueilla, tar-

vitaan innovaatioita, jotka tekevät 
luonnonvarojen hyödyntämisen 

mahdolliseksi. lmastonmuutoksel-

la on merkittävä helpottava vaiku-

tus toimintaan mm. yksivuotisen 

jään vähetessä.  
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