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Suomi elää tulevaisuudessa metsän lisäksi merestä ja 

maaperän rikkauksista 
 

”Suomi on vuonna 2025 maailman johtava arktisen kuljetus-, energia- ja 

ympäristöteknologian tuottaja. Suomi elää tulevaisuudessa metsän lisäksi entistä 

enemmän myös merestä ja maaperän rikkauksista
1
.” Edellä mainittu visio ja sen 

toteuttamisen keskeiset kehittämistoimenpiteet esiteltiin Vuosaaressa Helsingin 

Sataman isännöimässä pk-yritysten verkostoyhteistyönä järjestämässä 

seminaarissa 2.11.2011. 

 

Seminaarin nimi ”Pohjoinen ulottuvuus on Suomen suurin taloushaaste ja 

mahdollisuus 2010-luvulla” kuvastaa järjestäjien näkemystä asiansa tärkeydestä. 

Pohjoista ulottuvuutta jo 20 vuotta tutkinut yhteiskuntamaantieteilijä ja 

tulevaisuudentutkija tohtori Yrjö Myllylä esitti seminaarissa ”Pohjoinen yhdistää 

suomalaiset” 10 teesiänsä, jotka kuvaavat visiota, kehitykseen vaikuttavia tekijöitä 

ja toimenpiteitä, millä Pohjoisen ulottuvuuden mahdollisuudet tulevat 

hyödynnettyä parhaiten suomalaisen elinkeinoelämän, työllisyyden ja 

hyvinvoinnin näkökulmasta. 

 

Pohjoinen ulottuvuus mullistaa alueiden Euroopan. Suomi sijaitsee arktisen ja 

Itämeren kasvualueiden ja entisen Hansa-alueen keskiössä. Yrjö Myllylän mukaan 

kehityksen myötä Suomen pohjois-, itä- ja eteläpuolelle on muodostumassa 

investointikäytävät, jotka toimivat aluekehityksen moottoreina ja tarjoavat 

mahdollisuuksia Suomen elinkeinoelämälle osallistua investointeihin maantieteellisen 

asemansa, arktisen teknologiaosaamisensa ja yhteistyötä arktisessa mm. venäläisten 

kanssa tukevansa arvopohjansa (ns. pohjoinen luottamus
2
)  vuoksi. Tämän pohjoisen 

ulottuvuuden alue on jo pitkään ollut Suomen tärkein vientialue (aiempien selvitysten 

mukaan yli 50 % viennistä) ja sen investointikysyntä, kulutuskysyntä on kasvussa ja 

logistinen asema sekä geopoliittinen merkitys niin ikään voimakkaasti kasvava. - 

Merkitys korostuu entisestään kun pohjoinen ulottuvuus täydennetään arktisella 

ulottuvuudella, korostaa professori Arto Lahti. 

 

Suurvaltojen mielenkiinto pohjoiseen kasvaa Yrjö Myllylän mukaan monesta syystä. 

Mielenkiinon kasvun taustalla arktiseen tärkeimpiä tekijöitä on kylmän sodan 

päättyminen ja Neuvostoliiton hajoaminen, joka siirsi pinta-alaltaan maailman 

suurimman valtion Venäjän intrressit pohjoiseen mm. sen eteläisten öljyntuottaja-

alueiden itsenäistyttyä.  Arktinen suurvalta Venäjä tarvitsee nyt Koillisväylää sille 

elintärkeiden pohjoisen luonnonvarojen hyödyntämiseksi. Myös muiden suurvaltojen, 

Kiina mukaanlukien, intressit arktisen luonnonvaroihin ja kulkuväyliin ovat mm. tämän 

kehityksen myötä kasvaneet. 
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Rajallisten raaka-aineiden hinnat nousevat. Esimerkiksi raakaööljyn ja muiden 

maaperän rikkauksien hinta on pitkällä aikavälillä nouseva maailmantalouden kasvun ja 

Aasian kysynnän kasvun vuoksi. Maailmantalouden kehitystä ylläpitävät monet tekijät 

mm. maapallon väkiluvun kasvu. Maapallon väkiluku ylitti juuri 7 miljardia. 

Resurssitehokkuudesta, mm. kustannuksia ja luonnonvaroja säästävistä teknologisista 

kuljetusjärjestlmäinnovaatioista, on tulossa seuraavien vuosikymmenien tärkein 

seuraavan pitkän talousaallon selittäjä mm. joidenkin tulevaisuudentutkijoiden mukaan. 

 

Pohjoisen luonnonvarojen hyödyntämiseen riippuu kuljetus-, energia-. ja 

ympäristöteknologian kehityksestä. Suomalaisilla on tässä ratkaisun avaimet 

kädessään. Suhteellisen kallilla ja vaikeilla alueilla toimittaessa tarvitaan kustannuksia 

ja ympäristöä säästäviä innovaatiivisia kylmässä toimivia ratkaisuja. Tämä osaaminen 

on kriittistä ja se on vielä toistaiseksi keskeisiltä osiltaan suomalaisten hallussa. Ei ole 

sattumaa, että maailmassa enin osa jäänmurtajista on Helsingissä rakennettuja. tai että 

viimeaikaiset käyttöönotetut öljynkuljetusjärjestelmät ja malmirikasteiden 

kuljetusjärjestelmä arktisella alueella ovat suomalaisen Aker Arctic Technology Oy:n 

suunnittelemia tai että Koillisväylän ensimmäisenä purjehti läpi suomalainen geologi, 

mineralogi ja naparetkeilijä Adolf Erik Nordenskiöld Vega-laivallaan vuosina 1878-

1879. - Tämän pohjoisen kehitykselle kriittisen osaaminen varmistaminen Suomessa 

tarvitsee mm. ”Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus—ja 

kehittämisohjelmaan panostamista” tulevaisuusvaliokunnan ”Sopimusten Venäjä 2030” 

hankkeen yhteydessä esitetyn kannanoton mukaisesti, kertoo valiokunnassa vuosina 

1995-2011 työskennellyt nykyisin muissa luottamustehtävissä toimiva, hallituksen 

puheenjohtaja Kyösti Karjula. Karjula peräänkuuluttaa niin valtiovallalta kuin alueilta 

proaktiivista elinkeinojen kehittämistä tukevaa toimintaa, ennakointia, jotta Suomi ja 

sen alueet pysyisivät kehityksessä mukana. 

 

Ilmastonmuutoksella on myös vaikutusta suurvaltojen mielenkiinnon kasvuun 

pohjoiseen, mutta se ei ole tärkein viime vuosikymmenten kehityksen selittäjä. Mikä 

sen vaikutus on tulevaisuudessa, vaatisi perusteellista ennakointitutkimusta. Sen rooli 

voi olla kasvava. Sen rooli voi olla kasvava. Toimistusjohtaja Mikko Niinin mukaan - 

Koilisväylän purjehdusolosuhteet ovat lähentymässä olosuhteita, joihin nykytekniikalla 

on mahdollista rakentaa lastilaivoja. Monet Itämerellä toimivat järjestelmät on 

sovellettavissa esikuvina myös Koillisväylän ja Jäämeren alueen ratkaisuihin. Joka 

tapauksessa olosuhteet arktisessa säilyvät ankarina ja kehitys vaatii runsaasti entistä 

järeämpää arktista teknologiaosaamista ja siihen liittyvään tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen panostamista, kuten eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on 

kannanotossaan linjannut. 

 

Etukäteen toimittamassaan kommenttipuheenvuorossaan Suomen EU-edustosta 

Brysselistä Jussi Yli-Lahti totesi, että - EU on edelleen jälkijunassa Pohjoisen 

ulottuvuuden toteutuksessa ja EU-Venäjä-yhteistyön laajentamisessa. Itä-Suomen ja 

Pohjois-Suomen (ml. Ruotsi, Norja) yhteyksiä Venäjälle tulee parantaa yhteistyössä 

Venäjän kanssa ja niin, että Venäjä itse osallistuu rahoitukseen EU:n ja Suomen, 

Ruotsin ja Norjan rahoituksen lisäksi.  

 

  



SEMINAARIHANKE ON TOTEUTETTU VERKOSTOYHTEISTYÖLLÄ 

 

Hankkeen valtakunnallisen vaiheen ohjausryhmässä ovat edustettuina professori Arto 

Lahti, Aalto-yliopistosta, YTT/toimitusjohtaja Yrjö Myllylä RD Aluekehitys Oy:stä, 

toimitusjohtaja Satu Harkke Hansa 2010 Oy:stä, hallituksen puheenjohtaja Kyösti 

Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:stä, varatoimitusjohtaja Timo P. Kiviaho China 

Tekway Oy:stä ja Leena Riekkola EcoInnovation osk:sta. 

 

Seminaarin käytännön markkinoinnnista ja toteutuksesta on vastannut Arto Lahti, Yrjö 

Myllylä ja Kyösti Karjula. Käytännön järjestelyistä ovat lisäksi vastanneet erityisesti 

Helsingin Sataman toimitusjohtaja Kimmo Mäki/toimitusjohtajan sihteeri Päivi Pramin 

johdolla sekä Aker Arctic Technology Oy toimitusjohtaja Mikko Niinin johdolla. 

 

 

HANKE JATKUU 

 

Työryhmän tarkoitus on toteuttaa toinen valtakunnallinen seminaari sekä mm. 

käynnistää aiheeseen liittyvän kirjahankkeen toteuttaminen.  Hanke jatkuu myös 

kehittämisohjelmassa mainittujen asiakohtien edistämisellä.  Seuraava arktisia 

mahdollisuuksia painottava Pohjoisen ulottuvuuden seminaari on tarkoitus pitää vuoden 

2012 alkupuolella Oulussa.  

 

Alueellisia hankkeita käynnistyy välittömästi 

Järjestäjien mukaan esimerkiksi Uudellamaalla on käynnistymässä arktisen 

meriteknologian tulevia mahdollisuuksia erityisesti pk-yritysten näkökulmasta 

ennakoiva hanke, josta kiinnostuneet voivat olla lisätietojen saamiseksi yhteydessä Yrjö 

Myllylään, RD Aluekehitys Oy:ssä. 

 

Lisätietoja:  

 Yrjö Myllylä, puh. 0500-450 578, yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net 

 Arto Lahti, p. 050 376 9428, arto.lahti@aalto.fi 

 Kyösti Karjula, p. 050 5113177, kyosti.karjula@gmail.com 

 Satu Harkke, p. 050 4130 483, satu.harkke@hansa2010.fi  

 Timo P. Kiviaho, p. 044 7244 345, timo.kiviaho@chinatekway.com 

 Leena Riekkola, 09 -432 4088 , c/o leena.riekkola@eduskunta.fi. 

  



Liite 1 POHJOISEN JA SEN ARKTISEN ULOTTUVUUDEN 

KEHITTÄMISOHJELMA 
 

Hankkeiden valinta perustuu mm. asiantuntija-arvioon hankkeiden työllisyysvaikutuksista (TEM 39/2010, ja TuV 

29/2010, TEM 29/2011) .  Hankkeet on valittu yhteensä noin 80 hyvin perustellun ja tärkeän hankeaihion joukosta 

vision teemaan liittyen. 

 

KRIITTISET TOIMET 

Organisatoriset innovaatiot 

1. Pohjoisen ja sen arktisen ulottuvuuden liiketoiminnan kehittämisen johtoryhmän 

perustaminen – seuraava kokoontuminen Oulussa
3
  

Viestintä 

2. Strategisen kotimaiseen ja kansainväliseen käyttöön tähtävän kirjahankkeen 

käynnistäminen seminaarin teemassa / ”The Arctic Sea regions – the biggest 

opportunity of our planet in the 2010s
4
  

Osaamispohjan varmistaminen, kehittäminen ja rahoitus 

3. Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelma*, 

sisältäen PU-lisäprofessuurin 

Arvoperusta 

4. Pohjoinen luottamus –käsitteen käyttöönotto*
5
. 

Metodit 

5. EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön (TKTT) laajamittainen 

soveltaminen PU-teemaan, ajankohtaisena kysymyksenä mm. Kaivosalan työvoima- ja 

koulutustarpeet
6
 

TÄRKEÄT KEHITTÄMISHANKKEET 

Kehittämishanke-teemat 

6. Uusiutuvat energiat-yhteistyö arktisessa ja venäläisten kanssa* 

7. Pohjoisen ulottuvuuden klusteristrategia – Suomessa kehitettävät klusterit Pohjoisen 

ulottuvuuden näkökulmasta, alueellinen profilointi* 

8. Suomen ja Luoteis-Venäjän matkailun kehittäminen osana Pohjois-Euroopan 

matkailua
7
 

9. Uusi suomalainen kaivosyhtiö Helsingin ja Lontoon pörssiin* 

10. Offshore ja laivateknologian innovatiiviset ratkaisut arktisiin olosuhteisiin* 

11. Yhteistyöstrategia Pietarin ja Viipurin telakoiden suuntaan*  

12. Harvinaisten maametallien ja uusien mineraalien jalostamisen strategia Suomessa* 

13. Rautatieverkkovisio pohjoiseen, venäläiset mukaan prosessiin* 

14. Innovatiivinen kilpailuttaminen, ajankohtaisena sähköveturit 

15. Pohjois-Euroopan muuttuvien kuljetusmarkkinoiden vaikutus satamiin, skenaariot ja 

kehittämishankkeiden ohjelmointi 

16. Alueellisten kärkihankkeiden jalostaminen ja valinta (vrt. case Uudenmaan ELY/RD 

Aluekehitys hankecase 2011-2012)* 
 

Tärkeimmät lähteet, joissa ohjelman hanke-esitykset on avattu ja perusteltu 
- Lahti, Arto (2011). Pohjoinen ulottuvuus – ohjelmamalli.  Muistio, 27.10.2011. 
- Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, 

alueiden kehittäminen, 43/2010.  < http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf> 
- Myllylä, Yrjö (2010). 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=gi29410111625283&cmd=download> 

- Karjula, Kyösti (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan 
selvitysraportti. 102 s. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. 
<http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=170905> 

- Myllylä, Yrjö (2011). Pohjoinen yhdistää suomalaiset – teesit. Blogiartikkeli, 6.10.2011, 
http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/10/06/pohjoisuus-yhdistaa-suomalaiset-teesejani/ 

- Kuusi, Osmo & Paula Tiihonen & Hanna Smith (2010). Sopimusten Venäjä 2030. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 
julkaisuja 3/2010.  

                                                           
3 2.12.2011 Seminaarin päätösesitys 
4 2.12.2011 Seminaarin päätösesitys 
5 * merkitty mm. TEM 43/2010, kursiivilla hankkeessa asiantuntijapalautteessa tärkeimmiksi työllisyysvaikutuksiltaan Suomessa priorisoitu. 
6 mm. Futuuri 3/2011, TEM 29/2011 http://www.tem.fi/files/30385/TEM_29_2011_netti.pdf 
7 mm. TEM 43/2010 ja TuV2010 raporttin, mm. Tulevaisuusvaliokunnan kannanoton mukainen suositus; Myllylä, Yrjö & Mika Paerttunen (2011). Koillis-Suomen 

elinkeinostrategia 2011-2015 http://www.naturpolis.fi/dynamic/Nettiversio_Koillis-Suomen_elinkeinostrat.pdf 

http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf
http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=gi29410111625283&cmd=download
http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=170905
http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/10/06/pohjoisuus-yhdistaa-suomalaiset-teesejani/
http://www.tem.fi/files/30385/TEM_29_2011_netti.pdf


Liite 2 Pohjoisuus yhdistää suomalaiset – teesejä 

 
Teesit tarkemmin perusteluineen Yrjö Myllylän artikkelien muodossa osoitteessa 

http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/10/06/pohjoisuus-yhdistaa-suomalaiset-

teesejani/ 

 

 

1. Visio ja sen toteutuksen perustana ”Pohjoinen luottamus” 

 

2. ”Suurvaltojen mielenkiinto pohjoiseen kasvaa” 

 

3. ”Pohjoisuudesta Suomen talouselämän kivijalka” 

 

4. Pohjoisen kehitys tulee tarkastella skenaarioittain 

 

5. ”Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus—ja 

kehittämisohjelma perustetteva” 

 

6. ”Valtion omistajaohjauspolitiikkaa tarkistettava” 

 

7. Infran ja kustannuksia säästävien logististen järjestelmien ennakoiva 

kehittäminen kehityksen edellytys 

 

8. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoiva suuntaaminen pitkällä aikavälillä 

keskeisin toimi – välittömästi tarvitaan kaivosalan ”TKTT
8
-sovelluksia” 

 

9. Euroopan unionin parhaimmaksi alueelliseksi ennakointikäytännöksi 

evaluoitua mallia sovellettava Pohjoisen ulottuvuuden hankkeiden 

tarpeisiin 

 

10. Dynaaminen ja vaikuttava kehityshanke tarvitsee a) vision, b) toimivan 

konseptin/metodin,  c) osaavat ja sitoutuneet tekijät, d) resurssit. 

 

                                                           
8 TKTT on lyhyen tähtämen Työvoiman  ja koulutuksen tarvetutkimuskonsepti, joka valittiin Euroopan unionin parhaimmaksi 
alueellisen ennakoinnin käytännöksi Brysselissä EU:n rakennemuutoksen hallintaseminaarissa 18.10.2010. Arviointiin osallistui 27 

maata, EU:n komissio antoi arvioinnin toimeksiannon YK:n ILO-järjestölle.  Metodi on keskeisesti Yrjö Myllylän /RD 

Aluekehityksen yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Jouni Marttisen kanssa viime vuosina kehitetty. Metodia voi 
käyttää myös pitkän tähtäimen ennakointiin, strategiaprosessointiin. 

http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/10/06/pohjoisuus-yhdistaa-suomalaiset-teesejani/
http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/10/06/pohjoisuus-yhdistaa-suomalaiset-teesejani/

