
Arktisen alueen muutos 
Luonnonvarojen hyväksikäytön 
näkökulmasta 



Esityksen eteneminen 

1) Miksi arktinen alue muuttuu? Laajan 
mittaluokan muutostekijät 

2)Miten se muuttuu? 

Lyhyen ja pitkän tähtäimen näkymä 

3) Mitä alueen valtiot ja 
yhteistyöelimet ovat tehneet? 

4) Mitä Suomi tekee? 

5) Johtopäätöksiä 
 



Keskeiset kysymykset 

Miksi alue 
muuttuu? 

Miten alue 
muuttuu? 

Miten vastata 
haasteisiin 

tässä 
muutoksessa? 



1) Miksi arktinen alue muuttuu?  
Laajan mittaluokan muutostekijät 

 



Source: National Oceanic and Atmospheric Administration, NSIDC 



Globaali talousjärjestelmä 

Talouksien yhteen kietoutuminen 
maailmanlaajuisesti erilaisten 
vapaakauppasopimusten myötä on 
avannut myös Arktisen alueen  

Ja sen erilaiset luonnonvarat ja 
taloudelliset 
hyödyntämismahdollisuudet 



 

2)Miten se muuttuu? 
 

Lyhyen ja pitkän tähtäimen 
näkymä 



Ennen kuin menemme 
tarkastelemaan 

luonnonvarapotentiaalia 
Miten merialueet säännelty? 

Mikä mahdollistaa merellisten luonnonvarojen hyväksikäytön? 



Source: Arctic Portal, arcticportal.org 



https://www.dur.ac.uk/ibru/resources/arctic/ 



Source: Smith and Stephenson, 2013  



Source: The Arctic Institute, Arctic Portal 



Source: GRID-Arendal, grida.no 



Source: United States Geological Survey, 2008/2009, usgs.gov 



Paljon yritystä, vähän tekoja 

Source: New Scientist, www. newscientist.com 



Source: www.offshore-technology.com 

Gazpromin jääsuojattu öljynporauslautta 
Prirazlomnaya 



Source: NORDREGIO, www.nordregio.se 



Source: Strategic Assessment of Development of the Arctic, www.arcticinfo.eu, GRID-Arendal 

http://www.arcticinfo.eu/


Source:www.reuters.com; Arctic Portal, Strategic Assessment of Development of the Arctic 

http://www.reuters.com/article/2009/02/06/us-climate-usa-arctic-idUSTRE51505L20090206


Source: eCanadaNow, http://www.ecanadanow.com/ 



Source: NASA, www.nasa.gov/topics/earth/features/growth-shift.html 



3) Mitä alueen valtiot ja 
yhteistyöelimet ovat tehneet? 



Source: Arctic Centre, University of Lapland 



Arktinen neuvosto, esim: 

Kokoamalla tiedettä uhkista 
alueelle, ja täten laittamalla 
painetta poliittiseen 
päätöksentekoon 

Kaksi sopimusta on neuvoteltu 
AN:n suojissa, SAR ja 
öljyntorjuntasopimus 
 



Muut poliittiset prosessit 
 Polaarikoodi – kansainvälisessä 

merenkulkujärjestössä IMO:ssa neuvoteltava 
oikeudellinen sopimus, jolla pyritään sääntelemään 
merenkulun turvallisuutta ja potentiaalisia haittoja 
alueelle 

 Astuu voimaan todennäköisesti 2017 alusta 

 Arktinen kalastussopimus 

 Yhdysvallat ajaa sopimusta erityisesti jäämeren 
aavan meren osuudelle 

 Tämä on nyt jäädytetty Ukrainan tapahtumien 
takia 

 Kuten mainittu AN pyrkii parantamaan 
onnettomuuksiin vastaamista alueella sopimusten 
kautta 

 Kaivoslakeja vahvistettu, jne. 

 



4) Mitä Suomi tekee? 



4) Mitä Suomi tekee? 

 Suomi uudisti Arktisen strategiansa hyvin nopeasti 
näiden muutosten myötä  

 Suomi haluaa vahvistaa arktista hallitustenvälistä 
yhteistyötä 

 Suomi panee ehkä voimakkaimmin kaikkien arktisten 
maiden strategioista painoa Suomen arktiselle 
osaamiselle (ja erityisesti taloudelliselle sellaiselle) 

 Keskiössä ovat jo nyt Arktisella alueella käytössä 
oleva taloudellinen osaaminen 

 Osana tätä strategiaa myös Suomen Arktinen metsäosaaminen 
nostetaan esiin, esim. metsien käyttö energianlähteenä 

 



5. Johtopäätöksiä 

 Alueella edessä monia haasteita 
luonnonvarojen hyödyntämisen suhteen, 
erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutusten 
takia 

 Alueen valtiot, muut toimijat ja 
yhteistyöfoorumit ovat pyrkineet 
vastaamaan uusiin haasteisiin  

 Niihin on vaikea vastata, koska  

Epävarmuus tulevaisuudesta mutta 
toisaalta myös paine säännellä jo nyt 

Geopoliittiset uhkat 


