
Arktinen ulottuvuus 

Kuvaus 
Ilmaston lämpenemisen myötä arktisella alueella on avautumassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
Arktisen alueen saavutettavuuden myötä kiinnostus sen luonnonvarojen hyödyntämiseen on kasvanut. 
Saavutettavuus on lisännyt myös yleistä kiinnostusta alueeseen, joka näkyy hiljalleen kasvavana 
taloudellisena aktiivisuutena. Pohjoisten merireittien avautuminen on lisännyt kiinnostusta luonnonvarojen – 
esim. kaivostoiminta sekä uusiutuvat ja fossiiliset energialähteet – hyödyntämiseen samaan aikaan mm. 
Aasian maiden energiatarpeiden kasvaessa. 

Huomion kääntyminen arktiselle alueelle piristää alueen taloutta kautta linjan. Tämä näkyy jo nyt mm. 
lisääntyvänä kiinnostuksena alueen turismimahdollisuuksiin. Pidemmän aikavälin mahdollisuutena on lisäksi 
tarve liikenneratkaisujen ja yhdyskuntatekniikan rakentamiseen ja uudistamiseen alueella, sekä erilaisen 
kylmäosaamisen soveltamiseen laajasti talouden eri alueilla. Kasvumahdollisuuksien realisoitumisen 
kannalta keskeistä on tunnistaa nämä uudet arvoketjut ja linkittyä niihin. Vaikka Suomi on arktinen maa, 
tulee huomio arktisessa kehittämisessä pitää vahvasti Suomen ulkopuolisille alueilla ja uusien syntyvien 
markkinoiden tunnistamisessa ja hakemisessa. Suomalaisen yhteiskunnan kylmän alan osaaminen ja siihen 
liittyvä olosuhdeosaaminen luovat hyvät lähtökohdat menestymiselle. 

Markkinatarve 
Arktisen alueen kehittämisessä korostuu koko ajan kestävän kehityksen mukainen toiminta ja sitä tukevien 
teknologioiden vaatimus. Tämä luo kysyntää uusille kestävän kehityksen mukaisille toimintatavoille ja 
arktinen alue voi toimia test-bed tyyppisenä alustana niiden kehittämiselle. Paine ilmaston muutoksen 
hillintää edellyttää globaalilla tasolla toimintatapojen uudistamista ja hiilivapaaseen yhteiskuntaan siirtymistä 
tukevien ratkaisujen kehittämistä. Arktinen alue – joka kohtaa ne ensimmäisenä - voi tarjota mahdollisuuden 
näiden teknologioiden toimivuuden testaamiseen sekä tarjota kokemusta ja malleja soveltaa niitä myös 
muilla alueilla ja muissa olosuhteissa. Ilmaston muutoksen vastaisen työn myötä markkinoiden arvo- ja 
toimittajaketjujen on pystyttävä toimimaan kasvihuonekaasuja vähentävällä tavalla. Arktisella alueella 
korostunut vaatimus toimia ympäristön suojelun ja ilmaston muutoksen hallinnan edelläkävijänä luo 
mahdollisuuden rakentaa uusia ekosysteemejä ja toimintatapoja myös muilla alueilla ja olosuhteissa 
toimiville toimialoille ja organisaatioille. 

Potentiaali 
Arktisen alueen kiinnostavaksi Suomen kannalta tekee mm. sen läheisyys. Arktinen on Suomen 
’kotimarkkinaa’ ja on näin ollen luonteva alue mm. PK-yrityksille kansainvälistyä alueen talouden 
vilkastumisen ja kysynnän kasvun myötä. Arktisen alueen suotuisan kehittymisen tukeminen on myös 
yhteinen tavoite kaikille arktisen alueen maille ja luo näin ollen luontevan yhteistyöalustan verkostojen ja 
ekosysteemien kasvulle. Kylmän alan osaaminen korostuu arktisen alueen liiketoiminnassa. Suomalainen 
yhteiskunta ja yritykset, joiden ratkaisuissa toimintavarmuus kylmissä olosuhteissa on ’arkipäivää’, on muita 
toimijoita valmiimpi tarttumaan arktisella alueella aukeaviin uusiin liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Arktinen 
markkina on vielä pieni markkina, mutta sen voidaan nähdä olevan kuitenkin koko ajan kasvava alue, jolla 
aukeaa uusia mahdollisuuksia yhtä lailla olemassa olevien nykyisten tuotteiden ja palveluiden liiketoimintaan 
kuin myös uusien markkinatarpeiden tyydyttämiseen. 
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