
Arktiselle alueelle kestävän kehityksen pelisäännöt 

Ilmaston lämpeneminen sulattaa arktista merijäätä ennennäkemättömällä vauhdilla. Aiemmin 

saavuttamattomat merialueet avautuvat liiketoiminnalle, mikä houkuttelee uusia toimijoita. Arktisen 

Jäämeren keskeisin tulevaisuuden kysymys on, pystytäänkö herkän ympäristön asettamat reunaehdot ja 

jatkuvasti kasvavat taloudelliset intressit sovittamaan yhteen. 

Guggenheim Partners on arvioinut, että lähivuosikymmeninä arktisen alueen kehittämiseen investoidaan 

jopa triljoona dollaria. Suurimmat investoinnit kohdistuvat infrastruktuuriin, joka tukee jäistä vapautuvan 

meren taloudellista käyttöä: merenkulkua, kalastusta, turismia ja kaivannaisteollisuutta. 

Kiina kytki pohjoisen merireitin viralliseksi osaksi Silkkitie-hanketta kesäkuussa 2017. Suomi puolestaan 

linjasi äskettäin, että Jäämeren junaradan rakentamista Rovaniemen ja Norjan Kirkkoniemen välille aletaan 

selvittää. Jäämeren tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ovat valtavat, mutta niin ovat myös 

ympäristöriskit. 

Ilmastonmuutos etenee arktisella alueella nopeammin kuin missään muualla. Arktisen jään sulaminen 

uhkaa alueen luonnon monimuotoisuutta ja vaikuttaa ilmastoon ja ekosysteemeihin kaikkialla maapallolla. 

Arktisen alueen luonnonvaroja, kuten öljyä ja kaasua, on jäiden sulaessa entistä helpompi ottaa käyttöön. 

Se kiihdyttää ilmastonmuutosta ja lisää öljyonnettomuuksien riskejä. Öljyonnettomuuden siivoaminen 

arktisissa oloissa on käytännössä mahdotonta. 

YK:n kestävän kehityksen konferenssissa vuonna 2012 esiteltiin käsite sininen talous. Se tarkoittaa merten 

taloudellista käyttöä siten, että taloutta kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti säilyttäen 

terveet merelliset ja rannikoiden ekosysteemit. 

WWF on laatinut suositukset arktisen alueen siniselle taloudelle. Niiden mukaan kansainvälisiä foorumeja, 

kuten Arktista neuvostoa ja Kansainvälistä merenkulkujärjestöä (IMO) tulee vahvistaa. Lisäksi on tärkeää 

soveltaa koko Jäämeren hallintaan kokonaisvaltaista ja ekosysteemeihin pohjautuvaa lähestymistapaa. Eri 

toimijoilla tulee olla yhteinen visio siitä miten Jäämeren resursseja käytetään kestävästi, ja arktisen alueen 

ulkopuolisen maailman tietoisuutta alueen keskeisistä kysymyksistä on syytä lisätä suunnitelmallisesti. 

Alueellisia budjetteja tutkimukseen, meripelastukseen ja uusien kestävän kehityksen mukaisten 

lähestymistapojen luomiseksi pitää kasvattaa. 

Jäämeren taloudellista toimintaa on mahdollista kehittää ympäristön kannalta kestävästi. IMO:n jäsenmaat 

päättivät huhtikuussa alkaa valmistella raskaan polttoöljyn käyttökieltoa arktisessa meriliikenteessä. Suomi 

ajoi kieltoa aktiivisesti ja toivottavasti edistää sen toimeenpanoa yhtä päättäväisesti Suomen jäljellä olevan 

Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden aikana. 

Puheenjohtajuuskauden toinen tärkeä tavoite on neuvoston pitkän aikavälin strategian kehittäminen. 

Strategia ohjaisi neuvoston toimintaa yli vaihtuvien puheenjohtajuuksien ja parantaisi neuvoston ohjeiden 

ja suositusten kansallista toimeenpanoa. Näiden tavoitteiden toteutuminen on keskeistä arvioitaessa 

Suomen puheenjohtajuuskauden onnistumista. Jäämeren taloudellisen toiminnan kestävät pelisäännöt on 

määriteltävä nopeasti ennen kuin taloudellinen toiminta kasvaa ja ympäristölle ehtii tapahtua 

peruuttamatonta vahinkoa. 
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