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RD Aluekehitys Oy 
 

EcoInnovation osk.   

Hansa 2010 Oy 

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 
 

Helsingin Satama 

Aker Arctic Technology Oy 

POHJOINEN ULOTTUVUUS -SEMINAARI 

VUOSAARI, GATEHOUSE  2.11.2011 

 

”POHJOINEN ULOTTUVUUS ON SUOMEN 

MERKITTÄVIN TALOUSHAASTE JA 

MAHDOLLISUUS 2010-LUVULLA” 

 

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

Pohjoinen ulottuvuus alueiden  

mahdollisuutena: 

• Visio ja arvopohja 

• Vahvat vaikuttavat trendit 

• Keskeiset kehittämishankkeet 

Esityksen päälähteet: 



PROLOGI: Ensin sinut 

sivuutetaan, sitten sinulle 

nauretaan, sitten vastustetaan… 

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessissa 

opittua: 

• 1. Ensin sinut sivuteetaan 

• 2. Sitten sinulle nauretaan 

• 3. Sitten Sinua vastustetaan 

• 4. Tällöin olet jo voittanut! 
 

Professori Pekka Himanen 4.3.2011 Koillis-Suomen 

elinkeinostrategiaprosessin Delfoi-tuloksia esitelleessä Koillis-Suomen 

Tulevaisuusverstaalla 4.3.2011 Kuusamon Rukalla. (Intian vapaustaistelija 

Mahatma Gandhia mukaillen, ks. tarkemmin ssim. Wilkipedia) 

Tutu-seurassa opittua: Näkemyksen ja vision 

”todellisuutta” jäsentävä voima :  

• ”Fakta+Näkemys=Tulevaisuustieto” 

• Faktatiedosta ei voi johtaa näkemystä,   

näkemyksellä voi jäsentää faktatietoja 
Professori Pentti Malaska Tulevaisuuden tutkimuksen seuran 30-

vuotisjuhlassa toukokuussa 2010 Helsingissä. 
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VISIO 

”Pohjoista luottamusta hyödyntävä Suomi 

on vuonna 2030 maailman johtava 

arktisen kuljetus-, energia- ja 

ympäristöteknologian ja niihin littyvän 

palvelujen tuottaja.” (TEM 43/2010) (ks. myös 

Teknologiateollisuus ry, Visio 1/2011 linkistä) 

”Suomi elää tulevaisuudessa metsän 

lisäksi entistä selvemmin merestä ja 

maaperän rikkauksista”(TEM 43/2010) 

• Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian kehittäminen 

olisi saatava hallitusohjelmaan. 

• Euroopan unionin tärkein tehtävä on sen Venäjä-yhteistyön 

kehittäminen.  

Kuvan ja vision lähdetiedot TEM 43/2010 raportista. 

http://www.teknologiateollisuus.fi/uploads/extra/1f658057dfe1c23fa021adc8c4a69316.html
http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf
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VISIO 

Arktinen ja Itämeren alue 

NASA:n sateliitikuvat 09/2010 ja 03/2011 

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003700/a003767/index.html 

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003700/a003767/index.html


MERITSE PERILLE     

Oulu 2011  Yrjö Myllylä 

VISIO: ARKTINEN JA ITÄMEREN ALUE 

Jäämeren jään laajuus 

tällä hetkellä 
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VISIO 

KOILLISVÄYLÄ 

Adolf Erik Nordenskiöld (oik. Nils Adolf Erik Nordenskiöld, 18. 
marraskuuta 1832 Helsinki – 12. elokuuta 1901 Dalby, Ruotsi) oli 
suomalaissyntyinen geologi, mineralogi ja naparetkeilijä, joka 
purjehti ensimmäisenä Euraasian pohjoisosat kiertävän 
Koillisväylän lännestä itään vuosina 1878-1879. Hän teki 
elämäntyönsä kuitenkin Ruotsissa. (Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koillisväylän käyttö on jo alkanut: 

- Luonnonvaroja kuljetetaan Koillisväylän varrelta 
jalostettavaksi ja hyödynnettäväksi länteen ja itään. 

- ”Päästä päähän liikennettä” kesällä 2010 oli 8 
alusta. Tammikuun loppuun mennessä 2011 oli 
tilauksia yht. 20 alukselle (öljyä, kaasua ja terästä). 

Suomalaiset ovat edelleen strategisessa roolissa 
Koillisväylän käyttöönotossa: Ks. esim. 
Teknologiateollisuus ry, Visio-lehti 1/2011: STX 
Finland Oy:n tj. Juha Heikinheimon haastattelu: 
”…öljy- ja kaasujätit arvioivat tarvitsevansa vuoteen 2030 mennessä jopa 

2000 uutta alusta: esimerkiksi reilut 45 jäänmurtajaa, yli 90 hybridialusta, 140 
huoltoalusta ja noin 40 tutkimusalusta. ”Muutama 100 miljoonan euron kauppa 
vuodessa takaisi riittävän jatkuvuuden telakkatoiminnalle Helsingissä”, 
Heikinheimo arvioi. Hän kuitenkin toppuuttelee, että venäläisomistuksen myötä 
Helsingin telakalle olisi luvassa automaattisesti uusia hankkeita kuin manulle 
illallisia. ”Kilpailu on tiukkaa ja jokainen sopimus on ansaittava osaamisella. 
Uusi yhteisyritys on kuitenkin molempien kannaltaaito win-win-tilanne. 
Venäläiset saavat investointiensa vastineeksi pääsyn arktisen teknologian 
huippuosaamiseen ja STX Finland pääsyn Venäjän markkinoille, minne on 
vaikea murtautua ilman paikallisen omistajan tukea”, Heikinheimo sanoo. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/18._marraskuuta
http://fi.wikipedia.org/wiki/18._marraskuuta
http://fi.wikipedia.org/wiki/1832
http://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki
http://fi.wikipedia.org/wiki/12._elokuuta
http://fi.wikipedia.org/wiki/1901
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Dalby&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Geologi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mineralogi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tutkimusmatkailija
http://fi.wikipedia.org/wiki/Koillisv%C3%A4yl%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsi
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VISIO 

Murmansk ja Luoteis-

Venäjä ”2030” 

S
cenari

o 1
 ”The market fo

rces and democracy are 

strengthening”

Scenario 2 ”Authoritarianism is 

increasing”

Scenario 3 ”Problems are accumulating”

2005 2025
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Event or decision which 
changes the direction of 

development

Possible future paths 

to be realized

The development cone for Murmansk in the 

light of Scenarios 1 – 3 

Lähde: Myllylä, Yrjö (2008). Industrial, Logistic and Social Future of the 

Murmansk Region until 2025. Ministry of Foreign Affairs of Finland 3/2008. 
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VISIO 

Oikea strategia  

A. investoinnit Venäjälle vai  

B. teknologian kehittäminen Suomessa 

– vai molemmat? 

Tulevaisuusvaliokunnan kannanotto  

sopii eri skenaarioihin  (Kuusi ym. 2010: Sopimusten Venäjä 

2030. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2010) 

3. Arktisen alueen yhteistyön kehittäminen 
- Koillisväylä tarjoaa merkittäviä yhteistyön mahdollisuuksia Venäjän 

ja Suomen välille arktisen teknologian alalla.            
Suomen tulee laatia tutkimus- ja 
kehittämisohjelma arktisen kuljetus-, 
energia-, ja ympäristöteknologian 
kehittämiseksi Suomessa 

- On vahvistettava yhteistyötä Suomen ja Murmanskin sekä 
Venäjän pohjoisten alueiden välillä erityisesti Luoteis-Venäjän 
energia-, kaivos- ja logistiikka-alojen kehittämiseksi. 

- Suomen ja Luoteis-Venäjän matkailua on kehitettävä osana 
Pohjois-Euroopan matkailua. Parhaimmillaan uusi malli löytyy 
yhdistäen Norjan vuonojen ja toisenlaisen ilmaston alueen Karibian 
meren risteilyjen konsepteja arktisen alueen uusiin elämyksellisiin 
mahdollisuuksiin. 

 

http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=gi29410111625283&cmd=download
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VAHVAT VAIKUTTAVAT TRENDIT 

 

Merkittäviä Itämeren ja arktisen alueen 

kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 

Strong Prospective Trend (SPT) / Vahva 
vaikuttava trendi muun muassa: 

• NL:n hajoaminen ja Venäjän geopoliittisen 
painopisteen siirtyminen pohjoiseen 

• Teknologinen kehitys (mm. arktinen 
meriteknologia) 

• Energian ja raaka-aineiden hinnan nousu 

• Ilmastonmuutos? 

Näiden taustalla vaikuttavat Driving Force-
tekijät, muun muassa: 

• Suurvaltojen suhteet 

• Lähi-idän tilanne 

• Venäjän valtion politiikka 

• Pk-yrityspolitiikka ja koulutus. 

Huom. myös heikot signaalit, ja villit kortit 
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SPT-TRENDI: KULJETUSTEKNOLOGIAN KEHITYS 

Norilsk Nickel –alus 

valmistettu Helsingin telakalla vuonna 2006, 

liikennöi säännöllisesti Koillisväylällä 

sisaraluksineen Dudinkan ja Murmanskin väliä 

Kuvan Lähde Aker Arktic Technology, Oy/ Myllylä, Yrjö (2008). 

Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2025. 

Ministry of Foreign Affairs of Finland 3/2008. 
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SPT-TRENDI: KULJETUSTEKNOLOGIAN KEHITYS 

Maailman ensimmäinen jäiden keskellä 

toimiva öljynkuljetusjärjestelmä 

käyttöön kesällä 2008 
ConocoPhillpsille ja Lukoilille suunniteltu Varandein öljynkuljetus-

järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2008  kesällä. 

Järjestelmän aluksineen on suunnitellut suomalainen Aker Arctic 

Technology Oy. Syksyllä 2009 järjestelmä oli kuljettanut haastattelu-

tietojen mukaan 3,5 miljoonaa tonnia öljyä Kiinaan, Murmanskin kautta.  

Kuvan lähde: 

Aker Arctic 

Technology Oy / 

Myllylä, Yrjö 

(2010). Arktinen 

ja Itämeren 

kasvualue 

Suomen intressien 

polttopisteessä. 

TEM 43/2010. 

http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf
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SPT-TRENDI: NOUSEVA ÖLJYN HINTA 

Raakaöljyn hintakehitys, 

vaikuttava ”SPT-trendi” 

Öljyn hinta 1861-2008 

Kuva osoittaa, että öljyn hinta on ollut viime vuosikymmeninä nouseva 

(polyneeminen käyrä). Raakaöljyn hinnan nousua voidaan pitää ns. 

vahvavana ennakoivan trendinä (SPT), joka vaikuttaa seuraavan 10-20 

vuoden ajan merkittävästi mm. arktisten alueiden kehitykseen[1] (Myllylä 

2007). Öljyn hintaan vaikuttaa mm. rajalliset öljyvarat ja öljyyn kohdistunut 

kysyntä. Lyhytaikaisempia syklisiä hintavaihteluita voidaan selittää mm. 

poliittisella epävakaudella tuotantoalueilla ja maailmantalouden kriiseillä.  

Kuvan tilastotiedot: BP, 2009, Statistical Review of World Energy.  

 

 

[1] Vahva ennakoiva trendi (engl. Strong Prospective Trend, SPT, ks. Myllylä 2007, Toivonen 2004, Kuusi 2008) on megatrendin (Naisbitt 

1984) synonyymi. Kallistuva fossiilisten polttoaineiden ja energian hinta yleensäkin on vahva ennakoiva trendi tai ”megatrendi” myös Suomessa. 

Trendi on jäänyt liian vähälle huomiolle mm. valtionhallinnon suunnalla, toisaalta ilmastonmuutosta ja siihen liittyvää politiikkaa on korostettu, 

mikä ”kompensoi” tilannetta, koska molemmat vaikuttavat osin samansuuntaisesti mm. lisäävät uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Energian, 

etenkin öljyn hinnan nousu -trendillä voi olla merkittävä vaikutus mm. talouskriisin taustalla sen hintoja nostavan vaikutuksensa vuoksi. Se 

vaikuttanee myös ilmastonmuutospolitiikan suosioon, koska uusiutuvista energiamuodoista on tullut entistä kannattavampia käyttää. ”Nykyisten” 

megatrendien kyseenalaistamista, systemaattista ja luovaa perustutkimusta tarvittaisiin. Tekes päätyi samanlaiseen tulokseen systemaattisessa 

kartoituksessaan tutkimuksessaan Megatrendit ja me (Ahola & Palkamo 2009): tärkein yksittäinen megatrendi on energian hinnan nousu. 
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SPT-TRENDI: NOUSEVAT MINERAALIEN HINNAT 

Kaivostoiminnan 

tutkimusmenot ja 

mineraalien hintaindeksi 

Vuosittaiset tutkimusmenot ja mineraalien hintaindeksi  

vuosina 1979-2008 Brittiläisessä Columbiassa  

 

 

Lähde:  

 

http://www.empr.gov.bc.ca/Mining/MineralStatistics/IndustryOverviews/Pages/BCProv

Trends2008.aspx  
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SPT-TRENDI: KOILLISVÄYLÄN LIIKENNÖITÄVYYDEN 
HELPOTTUMINEN 

Keskimääräinen jään 

laajuus Arktisella 

huhtikuussa 1979-2011 

Lähde: http://nsidc.org/images/arcticseaicenews/20110504_Figure3.png  

http://nsidc.org/images/arcticseaicenews/20110504_Figure3.png
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”ALUEIDEN MAHDOLLISUUS” – KULJETUS- JA 
ENERGIATEKNOLOGIA  

Maailman ensimmäinen 

jäiden keskelle tuleva 

öljynporauslautta 

otetaan par aikaa käyttöön 2011/2012 

Barentsobserver 23.3.2011:  
http://www.barentsobserver.com/shipbuilding-leading-industry-in-

arkhangelsk.4901238-58932.html 

”Shipbuilding leading industry in 

Arkhangelsk” Prirazlomnaya platform is now in Murmansk 

for completion. Photo: Trude Pettersen  

Lähde: 

www.akerarctic.fi 

 

Lähde: 

www.gazprom.com 
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”ALUEIDEN MAHDOLLISUUS”  
– KULJETUSTEKNOLOGIA JA ITC 

PAAKKOLA CONVEYORS – 

LAPIN NOPEIMMIN 

KASVAVA YRITYS 

Kuvassa Suomen suurin stakkeri, rakentaja Paakkola Conveyors 

Lähde: Kauppalehti 23.3.2011, hallituksen pj. Tuomo 

Juntikan ja toimitusjohtaja Tommi Juntikan haastattelu 

Kyse on lähes puolen kilometrin mittaisesta, massiivisilla tela-alustoilla 

liikkuvasta ristikkosillasta, jonka päällä on jakokuljetin. Laite levittää 

malmia laajalle liuotuskentälle Talvivaaran kaivosalueella. Laitteen 

hienous piilee siinä, että se liikkuu automaattisesti. 

Siltarakennelmaa ohjataan GPS-paikoituksella.  

Yli 24 miljoonan euron urakkaan kuului myös 6,5 kilometriä erilaisia 

hihnakuljettimia. 

http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/yritysuutiset/?oid=20110366819  
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”ALUEIDEN MAHDOLLISUUS” – KULJETUSTEKNOLOGIA 

TELATEK KONEISTAJA 

KOILLIS-SUOMESSA 

KOILLISVÄYLÄN TARPEISIIN 

Lähde Tekniikka ja Talous, 

http://www.tekniikkatalous.fi/metalli/metallitekniikka/kuorille+kyytia/a147454  

KONEISTUS Jari Hakala, Metallitekniikka, 24.10.2008, 11:54  

 

 

 

Kuorille kyytiä 

   

Telatekin hankkima avarruskone maksoi noin neljä miljoonaa euroa. 

[Kuva: Johannes Tervo] 

Taivalkoskella ruoripotkurin kuoria valmistava Telatek on hankkinut 

avarruskoneen. Neljän miljoonan laiteinvestointi laajentaa yhtiön 

tuotantoketjua hitsaajasta koneistajaksi. Toimintaa halutaan laajentaa 

edelleen.  

Telatek Oy:n asiakkaita ovat propulsiojärjestelmien toimittajat ABB ja 

Rolls-Royce. Ruoripotkuri tunnetaankin paremmin ABB:n rekisteröimällä 

tuotenimellä Azipod.  

http://www.metallitekniikka.fi/
http://www.tekniikkatalous.fi/haku/?query=Telatek
http://www.tekniikkatalous.fi/haku/?query=ABB 

http://www.tekniikkatalous.fi/haku/?query=Rolls-Royce
http://www.tekniikkatalous.fi/haku/?query=Rolls-Royce
http://www.tekniikkatalous.fi/haku/?query=Rolls-Royce


PU-seminaari 2.11.2011 - 

Yrjö Myllylä 

”ALUEIDEN MAHDOLLISUUS” – YMPÄRISTÖ- JA ITC 

”Älyviitta seuraa merta 

reaaliajassa” 

mittaa mm. öljyä meressä. Esillä Yhdyskuntatekniikan 

messuilla Turussa 18. - 25. toukokuuta.  

Kuvien lähde Turun sataman www-sivuilla ollut uutinen 

6.5.2011 

Kuvien lähde: http://www.port.turku.fi/portal/fi/press_center/ajankohtaista/?id=678 

Meritaito 

Oy:n ja sen 

yhteistyökum

ppanin Luode 

Consultingin 

innovaatiossa 

yhdistyvät 

perinteinen 

väyläviitta 

sekä 

älykomponent

it, jotka 

mittaavat 

reaaliaikaisest

i vesistöjen 

tilaa ja 

olosuhdetietoj

a. 
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Hankeaihioita  

Kriittiset toimet 
Yhteensä n. 80 hanke-esitystä (mm. TEM 43/2010, TuV 3/2010, TEM 29/2011) 

 

KRIITTISET TOIMET 

Organisatoriset innovaatiot 

• Pohjoisen ulottuvuuden liiketoiminnan kehittämisen  

johtoryhmän perustaminen  

Viestintä 

• Kirjahanke: ”The Arctic Sea regions – the biggest 

opportunity of our planet in the 2010s 

Osaamispohjan varmistaminen, kehittäminen ja 

rahoitus 

• Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian 

tutkimus- ja kehittämisohjelma* (sis. PU-

lisäprofessuuri) 

Metodit 

• EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön 

laajamittainen soveltaminen edellä mainittuihin 

kehittämishankkeisiin, ajankohtaisena kysymyksenä 

mm. Kaivosalan työvoima- ja koulutustarpeet. 

Arvoperusta 

• Pohjoinen luottamus –käsitteen käyttöönotto* 
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Hankeaihioita 

Kehittämishanketeemat 1 

Yhteensä n. 80 hanke-esitystä (mm. TEM 43/2010, 

TuV 3/2010, TEM 29/2011) 

TÄRKEÄT KEHITTÄMISTEEMAT / HANKKEET 

Kehittämishanke-teemat 

• Uusiutuvat energiat-yhteistyö arktisessa ja 

venäläisten kanssa* 

• Pohjoisen ulottuvuuden klusteristrategia – 

Suomessa kehitettävät klusterit Pohjoisen 

ulottuvuuden näkökulmasta, alueellinen 

profilointi* 

• Suomen ja Luoteis-Venäjän matkailun 

kehittäminen osana Pohjois-Euroopan 

matkailua 

• Uusi suomalainen kaivosyhtiö Helsingin ja 

Lontoon pörssiin* 

• Offshore ja laivateknologian innovatiiviset 

ratkaisut arktisiin olosuhteisiin* 

• Yhteistyöstrategiat Pietarin ja Viipurin 

telakoiden kanssa* 
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Hankeaihioita 

Kehittämishanketeemat 2 

Yhteensä n. 80 hanke-esitystä (mm. TEM 43/2010, 

TuV 3/2010, TEM 29/2011) 

TÄRKEÄT KEHITTÄMISTEEMAT / HANKKEET 

Kehittämishanke-teemat 

• Harvinaisten maametallien ja uusien 

mineraalien jalostamisen strategia Suomessa* 

• Rautatieverkkovisio pohjoiseen, venäläiset 

mukaan prosessiin* 

• Innovatiivinen kilpailuttaminen, 

ajankohtaisena sähköveturit 

• Pohjois-Euroopan muuttuvien 

kuljetusmarkkinoiden vaikutus satamiin, 

skenaariot ja kehittämishankkeiden 

ohjelmointi 

• Alueellisten kärkihankkeiden valinta ja 

jalostaminen (vrt. case Uudenmaan ELY/RD 

Aluekehitys hankecase 2011-2012: Arktinen 

meriteknologia)* 

 



JUSSI YLI-LAHTI,  

SUOMEN EU-EDUSTUSTO, BRYSSEL 

KOMMENTTIPUHEENVUORO 

• ...joudun puhujaksi oheiseen CPMR:n Itämeri-

seminaariin. Puhun siellä Itämeri-strategian lisäksi 

Pohjoisesta ulottuvuudesta, Barents-politiikasta ja EU-

Venäjä-yhteistyöstä eli täsmälleen samoista asioista 

kuin teidän seminaarissanne puhutaan... 
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• Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen (ml SWE, NOR) yhteyksiä 

Venäjälle tulee parantaa yhteistyössä Venäjän kanssa ja 

niin, että Venäjä itse osallistuu rahoitukseen EU:n ja 

FIN/SWE/NOR-rahoituksen lisäksi. Uskon, että on 

neuvoteltavissa sellaisia partnership-hankkeita, joissa 

Venäjä on rahoittajana mukana, kuten se nyt on ENPI-CBC-

ohjelmissa. 

• Hyvin tärkeäksi nousee Connecting 

Europe Facility-infrarahasto, jota 

komissio ehdottaa seuraavalle kaudelle 

2014-2020. Sen koko olisi 50 mrd euroa. 

Ongelmana on, että komission 

suunnitelmat eivät juuri lainkaan kohtaa 

niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita 

Pohjoiseen liittyy. Liikenteen osalta 

CEF keskittyisi TEN-core-verkostoon, 

joka ei tue Pohjoista ulottuvuutta, 

kuten sen pitäisi (kuva alla). 



KOLME SEURAAVAA ASKELTA? 

Seminaarin päätökset? 

 

1. Seuraava valtakunnallinen ”PU-

ohjausseminaari” vuonna 2012 

alkuvuonna Oulussa 

2. Kirjahankkeen käynnistäminen 

seminaarin teemassa 

3. Arktinen meriteknologiaennakointi, 

Uusimaa (työnimi)- kiinnostuneet 

pk-yritykset, yhteys Yrjö 

Myllylään, tai Uudenmaan ELYyn, 

Sasu Pajala/Taavetti Mutanen, 

kaikki tervetuloa huhtikuussa 

Uudellamaalla järjestettävään 

seminaariin. 
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Kiitos ! 

Lisätietoja 
• Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren 

kasvualue Suomen intressien 
polttopisteessä. Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja 43/2010. 
<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf> 

Artikkeleita ja 
jatkokeskustelumahdollisuus 
aiheesta 

• www.rdmarketinfo.net 

• http://yrjomyllyla.wordpress.com 

• (http://ffrc.utu.fi/yhteystiedot/henkilokunta
/yrjo-myllyla.html) 

 

 

http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf
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Muita hankeaihioita 1 

TEM 43/2010 raportista  

yhteensä 70+4 hanke-esitystä 

ARVOPERUSTA 

• Pohjoinen luottamus 

ARKTISEN OSAAMISEN 
OHJELMA 

• Arktisen kuljetus-, energia- 
ja ympäristöteknologian 
tutkimus- ja 
kehittämisohjelma 

• Murmanskin ja Jäämeren 
suunnan vahvistaminen 
EU:n vaihtoehtoisena 
energiankuljetusreittinä 

• Suomi mukaan Aurora 
Borealis –aluksen avulla 
tehtävään arktiseen 
tutkimustoimintaan 

• EU:n arktisen strategian 
laadinta ja Suomi-
yhteistyön asemointi siinä 
mm. arktisen teknologian 
osaajaksi 

• Koillisväylän käytön 
ennakointi 

• Murmanskin alueen 

toimijoiden kanssa 

kansainvälinen 

klusterikehityshanke 

• Pohjoiskalotin uusien 

yhteystarpeiden ennakointi 

• Suomen ja Luoteis-Venäjän 

matkailun kehittäminen 

osana Pohjois-Euroopan 

matkailua 

• Suomen Venäjän kauppaa 

tavoittelevien yritysten 

nettisivut venäjäksi 

• Venäläinen pääoma 

Suomessa 

• Öljyn ja kaasunporauksesn 

sekä tietotekniikan 

tarvitsemat uudet mineraalit 

• Viipuri-optio 
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Muita hankeaihioita 2 

TEM 43/2010 raportista  

yhteensä 70+4 hanke-esitystä 

INNO + SUOMI + LOGISTIIKKA 

Myytävät ratkaisut 

• Arktiset tutkimusalukset 

• Öljytankkerit Koillisväylän 
liikenteeseen 

• Offshore-teknologian 
tuottaminen arktisiin 
olosuhteisiin 

• Lastinkäsittelyratkaisut 
arktisessa 

• Öljynkäsittelyteknologia 
arktisilla alueilla, 
ympäristönäkökulma 

• Arktiset öljyntorjunta-alukset – 
innovaatioalustana Itämeri 

• Arktiset konttikuljetusalukset 

• Aurora Borealis –arktisen 
tutkimusaluksen tilauksen 
edistäminen 

• Öljynkuljetuksen sukkula-
alukset Koillisväylälle, myös 
valmistukseen kiinnittyminen 

• Malminkuljetusalukset 

• LNG-kaasunkuljetusalukset 

• Erikoisteräkset 

• Viipurin telakkayhteistyö Pietarin 

telakkayhteistyö 

• (Saksan ja Etelä-Korean 

telakkayhteistyö) 

• Rautatieinvestoinnit Murmanskin ja 

Koillisväylän satamiin 

• Öljyterminaalit Koillisväylän 

rannikolle 

• Murmanskin satamainvestoinnit 

• Öljyntorjuntateknologia 

jääolosuhteissa 

• Ilmansaasteiden hallinta 

• Ydinjätteen käsittely 

• Hiilidioksidin talteenotto 

• Energiansäästöteknologia 

INFRA 

• Tietoliikenneyhteydet Murmanskin 

alueelle 

MUUT 

• Kaivosten teknologia 

• Meren tilan seuranta, Koillisväylän 

navigointi 

• Ohjelmistoyhteistyö 
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Hankeaihioita 2 TEM 

43/2010 raportista  

yhteensä 70+4 hanke-esitystä 

INNO + SUOMI + LOGISTIIKKA 

Myytävät ratkaisut 

• Arktiset tutkimusalukset 

• Öljytankkerit Koillisväylän 
liikenteeseen 

• Offshore-teknologian 
tuottaminen arktisiin 
olosuhteisiin 

• Lastinkäsittelyratkaisut 
arktisessa 

• Öljynkäsittelyteknologia 
arktisilla alueilla, 
ympäristönäkökulma 

• Arktiset öljyntorjunta-alukset – 
innovaatioalustana Itämeri 

• Arktiset konttikuljetusalukset 

• Aurora Borealis –arktisen 
tutkimusaluksen tilauksen 
edistäminen 

• Öljynkuljetuksen sukkula-
alukset Koillisväylälle, myös 
valmistukseen kiinnittyminen 

• Malminkuljetusalukset 

• LNG-kaasunkuljetusalukset 

• Erikoisteräkset 

• Viipurin telakkayhteistyö Pietarin 

telakkayhteistyö 

• (Saksan ja Etelä-Korean 

telakkayhteistyö) 

• Rautatieinvestoinnit Murmanskin ja 

Koillisväylän satamiin 

• Öljyterminaalit Koillisväylän 

rannikolle 

• Murmanskin satamainvestoinnit 

• Öljyntorjuntateknologia 

jääolosuhteissa 

• Ilmansaasteiden hallinta 

• Ydinjätteen käsittely 

• Hiilidioksidin talteenotto 

• Energiansäästöteknologia 

INFRA 

• Tietoliikenneyhteydet Murmanskin 

alueelle 

MUUT 

• Kaivosten teknologia 

• Meren tilan seuranta, Koillisväylän 

navigointi 

• Ohjelmistoyhteistyö 
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