
MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIINAN MERELLISEN LÄSNÄOLON KEHITYSNÄKYMÄT 

ARKTISELLA ALUEELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

 

Yliluutnantti 

Konsta Hirvonen 

 

Sotatieteiden maisterikurssi 10 

Merisotalinja 

 

Maaliskuu 2022 

  



MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 

Kurssi 

Sotatieteiden maisterikurssi 10 
Linja 

Merisotalinja 
Tekijä 

Yliluutnantti Konsta Hirvonen 
Opinnäytetyön nimi 

Kiinan merellisen läsnäolon kehitysnäkymät arktisella alueella 
Oppiaine, johon työ liittyy 

Strategia 
Säilytyspaikka 

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 
Aika 

Maaliskuu 2022 
Tekstisivuja 90 

Liitesivuja 0 

TIIVISTELMÄ 

 

Kiina on nouseva suurvalta, jonka globaalin merkityksen kasvu näyttää jatkuvan myös tule-

vaisuudessa. Tämä tulee väistämättä näkymään entistä selkeämmin myös Suomen turvalli-

suusympäristössä. Kiinan kasvanut toiminta arktisella alueella on ollut mielenkiinnon koh-

teena jo pitkään. Kiina on suorittanut lukuisia tutkimusmatkoja jäänmurtajillaan, osallistunut 

infrastruktuurihankkeisiin sekä julkaissut ensimmäisen arktisen alueen strategiapaperinsa. 

Kiinan toiminta arktisella alueella on myös herättänyt kansainvälistä mielenkiintoa turvalli-

suuspoliittisesta ja sotilaallisesta näkökulmasta. Sotilaallisesta näkökulmasta tarkasteltaessa 

Kiinan arktiset intressit liittyvät vahvasti Pohjoisen jäämereen, minkä takia tämä tutkimus 

painottuu merisotilaallisiin kysymyksiin ja kehityssuuntiin arktisella alueella.  

 

Tutkielma on suoritettu laadullisena tutkimuksena, jonka lähdeaineisto koostuu kirjallisista 

lähteistä. Kirjalliset lähteet ovat monipuolisia sisältäen akateemista tutkimuskirjallisuutta, 

tiedustelukatsauksia, virallisia asiakirjoja sekä tiedotteita. Tutkimusmenetelmänä toimii tu-

levaisuudentutkimus, tarkemmin sanottuna skenaarioiden rakentaminen. Tutkimustyön tu-

lokset on esitelty neljänä vuoteen 2040 sijoittuvana skenaariona. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys muodostuu kahdesta osasta. Suurvaltasuhteiden teoreettinen viitekehys pohjautuu 

John J. Mearsheimerin offensiiviseen uusrealismiin. Merisodallinen viitekehys puolestaan 

muodostuu Sir Julian Stafford Corbettin meristrategian periaatteista. Teorioiden vaikutus tu-

levaisuuden skenaarioiden muodostumiseen on merkittävä. 

 

Arktisen alueen merkitys korostuu tulevaisuudessa ilmaston lämpenemisen myötä. Kiinan 

keskeiset intressit liittyvät alueen meriyhteyksiin, joista sen kannalta kriittisimmät ovat Koil-

lisväylä ja Transarktinen väylä. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on merkittävässä 

kasvussa, ja suurin osa sen rannikkovaltioista on alkanut kehitellä sotilaallisia suorituskyky-

jään alueelle.   

 

Kiinan merisotilaalliset tavoitteet arktisella alueella tulevat koostumaan kahdesta asiasta. En-

simmäinen tavoite on sen kaupallisten meriyhteyksien suojaaminen, toinen oman merellisen 

ydinasepelotteen vieminen arktiselle alueelle. Näitä päämääriä tavoitellakseen Kiina on pyr-

kinyt vahvasti kehittämään omia merivoimiaan sekä valtion jäänmurtokalustoa. Kiinan me-

rivoimien arktisen toiminnan kannalta keskiössä tulevat olemaan ydinkäyttöiset sukellusve-

neet. 

 

Tulevaisuuden skenaarioiden osalta keskeiset muuttujat on rajattu kahteen. Ensimmäinen, ja 

kriittisin, muuttuja on Kiinan ja Venäjän kahdenvälisen suhteen kehittyminen erityisesti so-

tilaallisesta näkökulmasta. Toinen muuttuja on ilmastonmuutoksen vaikutusten ilmentymi-

nen, ja erityisesti Transarktisen väylän käytettävyys. Näiden muuttujien pohjalta on tehty 

neljä erilaista tulevaisuudenkuvaa ja niiden kehityspolkua kuvaamaan Kiinan merisotilaal-

lista läsnäoloa arktisella alueella vuonna 2040. 

Avainsanat 
Kiina, arktinen alue, geopolitiikka, ilmastonmuutos, tulevaisuudentutkimus 
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KIINAN MERELLISEN LÄSNÄOLON KEHITYSNÄKYMÄT 

ARKTISELLA ALUEELLA 

 

 

1 JOHDANTO 

1.1 Aihealueen esittely 

1.1.1 Aihealueen esittely ja johdatus tutkittavaan ilmiöön 

Tämän tutkimuksen aiheena on Kiinan arktiset intressit merisotilaallisesta näkökulmasta. Kiina 

on nouseva suurvalta, jonka globaali merkitys on ollut voimakkaassa kasvussa pitkään ja näyt-

tää jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tämä tulee väistämättä näkymään entistä selkeämmin myös 

Suomen turvallisuusympäristössä. 

 

Kiinan kasvanut toiminta arktisella alueella on ollut kansainvälisen mielenkiinnon kohteena jo 

pitkään. Kiina on suorittanut lukuisia tutkimusmatkoja jäänmurtajillaan, osallistunut infrastruk-

tuurihankkeisiin osana suurta Uusi Silkkitie -hanketta (engl. Belt and Road Initiative BRI) sekä 

hyväksytty tarkkailijajäseneksi Arktiseen neuvostoon. Kiina julkisti ensimmäisen arktisen alu-

een strategiapaperinsa vuonna 2018. 

 

Suomi on Arktisen neuvoston varsinaisena jäsenenä tietysti ollut myös kiinnostunut tästä kehi-

tyksestä. Mielenkiinto on näkynyt esimerkiksi siten, että Valtioneuvosto tilasi vuonna 2019 jul-

kaistun selvityksen Kiinan arktisesta toiminnasta. Myös julkisessa keskustelussa ja uutisoin-

nissa on Kiinan rooli arktisen alueen tulevaisuudessa noussut usein esiin.   

 

Kiinan toiminta arktisella alueella on herättänyt kansainvälistä mielenkiintoa mahdollisista tur-

vallisuuspoliittisista ja sotilaallisista toimista johtuen. Suomessa tätä näkökulmaa ei ole laajem-

min tutkittu, vaikka vaikutus arktisen alueen turvallisuuteen voi olla merkittävä.  
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Kiinan arktiset intressit liittyvät sotilaallisesta näkökulmasta tarkasteltaessa vahvasti Pohjoi-

seen jäämereen. Tämä tutkimus painottuu siten merisotilaallisiin kysymyksiin ja kehityssuun-

tiin arktisella alueella. Painotusta tukee Kiinan merivoimien voimakas kasvu viime vuosina, 

samoin kuin suuret hankinta- ja varusteluohjelmat.  

 

Kiinan kyky saada sotilaallista jalansijaa pohjoisessa on tällä hetkellä hyvin rajattu, mutta mah-

dollisuudet siihen ovat todennäköisesti kasvussa. Ollakseen relevantti on tämä tutkimus toteu-

tettu tulevaisuudentutkimuksena, riittävän kauas nykyhetkestä. Valintaa tukee myös se tosiasia, 

että arktisten merialueiden taloudellinen hyödyntäminen on tällä hetkellä hyvin rajattua, vaikka 

potentiaali onkin huomattava. 

1.1.2 Tutkimusaiheen ajankohtaisuus ja perusteet tutkimuksen tekemiselle 

Arktisen alueen merkitys kansainvälisissä turvallisuuskysymyksissä on ollut pitkän hiljaiselon 

jälkeen kasvussa. Arktisen alueen turvallisuuskehityksen ymmärtäminen on Suomelle kes-

keistä, sillä se sisältää paljon suoria ja epäsuoria vaikutuksia Suomen turvallisuusympäristölle. 

Alueen kehitykselle on tärkeää ymmärtää, miten Kiinan nousu globaalina toimijana näyttäytyy 

myös suoraan sotilaallisesta näkökulmasta, sekä mitkä tämän vaikutukset voivat olla.  

1.2 Tutkimustilanne 

Arktisen alueen yleisestä turvallisuuskehityksestä on uutisoitu ja sitä on myös tutkittu paljon. 

Päähuomio näissä tutkimuksissa on ollut Venäjän ja Naton suhteiden kiristymisessä ja tilanteen 

heijastumisessa arktiselle alueelle. 

 

Kiinan merivoimien kalustollisesta kehityksestä, samoin kuin sotilasdoktriinin kehitysnäky-

mistä, on kirjoitettu länsimaisissa julkaisuissa laajalti. Kiinan merisotilaallisen voiman ohjaa-

mista arktiselle alueelle on kuitenkin tutkittu verrattain vähän. Erityisesti suomalaisessa tutki-

muskentässä ei tätä juurikaan ole tutkittu.  

 

Kiinan arktisista intresseistä on viime vuosina julkaistu säännöllisesti. Merkittävä kotimainen 

tuotos on Valtioneuvoston tilauksesta julkaistu selvitys ”Kiina arktisella alueella; ja mahdolli-

suudet ja haasteet Kiinan ja Suomen arktisessa yhteistyössä”.1 Selvitys on perehtynyt ansiok-

kaasti Kiinan arktisen toiminnan taustoihin sekä kartoittanut laajasti Kiinan taloudellisia intres-

sejä alueella.  

                                                
1 Koivurova, Timo; Liisa Kauppila, Sanna Kopra, Marc Lanteigne, Mingming Shi, Malgorzata Smieszek & Adam 

Stepien: China in the Arctic; and the Opportunities and Challenges for Chinese-Finnish Arctic Co-Operation. 

Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 8/2019, Helsinki 2019. 
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Selvitys on kuitenkin pulmallinen siinä esiintyvän turvallisuuspoliittisen optimismin kannalta. 

Potentiaaliset sotilaalliset ulottuvuudet Kiinan arktisesta läsnäolosta ohitetaan melko ohuesti 

perustellen. Yksi perustelu siihen, että Kiinan lisääntyneellä läsnäololla ei olisi sotilaallista as-

pektia on, että arktista aluetta leimaa strategisen yhteistyön, ei vastakkainasettelun, luonne.2 

Kuten pääluvussa kolme osoitetaan, ei tämä olettama arktisen politiikan luonteesta ole enää 

ajankohtainen. Tulevaisuusnäkymätkin viittaavat sotilaallisten jännitteiden kasvuun. Toinen 

perustelu on, että Kiina ei-arktisena valtiona tarvitsee muiden valtioiden hyväksyntää arktiselle 

toiminnalleen, eikä se halua riskeerata tätä esiintymällä liian uhmakkaasti.3 Tämä onkin toden-

näköistä, muttei ole riittävä perustelu sotilaallisen läsnäolon poissulkemiseksi tulevaisuuden 

näkymistä. Näihin syihin nojaten sulkee selvitys pois mahdollisia sotilaallisia aspekteja Kiinan 

arktisessa politiikassa. Selvityksessä tosin tunnustetaan, että jotkut tutkijat näkevät turvallisuu-

teen liittyvien piirteiden olevan vahvastikin mukana, mutta selvitys kritisoi näitä tutkimuksia ja 

luonnehtii niitä jopa alarmistisiksi.4 

 

Yksi selvityksessä alarmistiseksi kritisoitu teos on tässäkin tutkimuksessa käytetty Anne-Marie 

Bradyn kirja ”China as a Polar Great Power”5. Vuonna 2017 julkaistu teos käsittelee laajasti 

Kiinan toimia ja tulevaisuuden intressejä pohjois- ja etelänavan alueella. Vaikka teos on jul-

kaistu vuonna 2017, on se edelleen suhteellisen ajantasainen. Kokonaisuudessaan tämä teos on 

yksi perusteellisimmista tutkimuksista Kiinan arktisesta politiikasta. Teoksessa esitetään sellai-

sia sotilaallisia päämääriä Kiinan arktisessa politiikassa, joiden tavoittelua pidetään mahdolli-

sena. Pääosin tämä on tehty uskottavasti, joskin kirjassa ilmenee puutteita yksityiskohtaisem-

massa sotilaallisten kysymysten käsittelyssä.  

 

Koivurova & al kritiikkiä Bradya kohtaan voi ymmärtää siinä mielessä, että kirja maalaa hyvin 

realismiin nojaavan, voimapoliittisen vaikutelman Kiinan arktisesta politiikasta. Brady on kan-

sainvälisen politiikan professori Uudesta-Seelannista, ja hän on profiloitunut Kiinan kasvaneen 

vaikutusvallan kriitikkona. Vaikka tämä saattaa altistaa hänen työnsä kritiikille, on teoksen väit-

teet hyvin viitteistetty ja taustatyö on ollut perusteellista. 

 

 

                                                
2 Koivurova et al (2019), s. 33 
3 Ibid. s. 33 
4 Ibid. s. 33. 
5 Brady, Anne-Marie: China as a Polar Great Power. Cambridge University Press, Cambridge 2017. 
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Arktisen alueen turvallisuuskehitykseen yleisesti perehtyneessä kirjallisuudessa on Kiinan rooli 

usein lähinnä todettu nimellisesti, mutta jätetty ilman tarkempaa tarkastelua. Toisaalta esimer-

kiksi Markowitz käsittelee Kiinaa yhdessä alaluvussa kirjassaan arktisen alueen turvallisuusky-

symyksistä.6 Markowitzin tarkastelun rajauksena on kuitenkin hänen kirjansa aiheena oleva so-

tilaallinen kamppailu yksinomaan luonnonvarojen hallinnasta. Tästä näkökulmasta johtuen jää 

tarkastelu Kiinan osalta hyvinkin ohueksi. 

 

Kansainvälisestä arktiseen alueeseen ja Kiinaan liittyvästä tutkimuksesta hyvä esimerkki on 

Yhdysvalloissa sijaitsevan The Arctic Institute -ajatushautomon ”The Arctic Institute’s China 

Series 2020” -julkaisu.7 Tämä suomalaisen Sanna Kopran toimittama julkaisu sisältää myös 

useita turvallisuusnäkökulmia sisältäviä alatutkimuksia, joita ovat erityisesti Yun Sunin ja 

Jacquelyn Chorushin osuudet. Näissä osuuksissa lähinnä tunnustetaan potentiaali Kiinan soti-

laalliselle mielenkiinnolle ja toimille alueella. Sotilasstrategisiin kysymyksiin julkaisussa ei 

oteta kantaa, mutta esimerkiksi juuri Yun Sun tunnistaa tässä huomattavia tutkimustarpeita.8  

 

Kansainvälisestä tutkimuskentästä on huomioitava Viron ulkopoliittisen instituutin Kiinan tut-

kija Frank Jüris. Jüris on kirjoittanut artikkelin ”Chinese Security Interests in the Arctic: From 

Sea Lanes to Scientific Cooperation”.9 Jüris esittelee Kiinan arktisen toiminnan turvallisuusnä-

kökulmat laajalti. Artikkelin ansioksi on luettavissa sen kyky nähdä selkeitä asiayhteyksiä esi-

merkiksi tieteellisen ja sotilaallisen toiminnan välillä arktisella alueella. Toinen ansio on Venä-

jän merkityksen korostaminen Kiinan arktisille päämäärille.  

 

Puhtaasti Kiinan merisotilaallisia toimintamahdollisuuksia tarkastellutta tutkimusta edustaa 

esimerkiksi Adam Lajeunessen ja Timothy Choin artikkeli ”Here There be Dragons? Chinese 

Submarine Options in the Arctic”.10 Nämä kanadalaisia yliopistoja edustavat tutkijat ovat ansi-

okkaasti perehtyneet viime vuosina laajemmin esitettyihin väitteisiin tulevasta kiinalaisesta su-

kellusvenetoiminnasta arktisella alueella. He viittaavat artikkelissaan paljon esimerkiksi Bra-

dyn ja yhdysvaltalaisten viranomaisten näkemyksiin. Yleisellä tasolla he tunnustavat 

                                                
6 Markowitz, Jonathan N.: Perils of Plenty: Arctic Resource Competition and the Return of the Great Game. Ox-

ford University Press, New York 2020, s. 240–245.  
7 Kopra, Sanna (toim.): The Arctic Institute’s China Series 2020. The Arctic Institute, Washington D.C. 2020.  
8 Sun, Yun: Defining the Chinese Threat in the Arctic, teoksessa: The Arctic Institute’s China Series 2020. 

Kopra, Sanna (toim.), The Arctic Institute, Washington D.C. 2020.  s. 9.  
9 Jüris, Frank: Chinese Security Interests in the Arctic: From Sea Lanes to Scientific Cooperation, teoksessa: Nor-

dic-Baltic Connectivity with Asia: Assessing Opportunities and Risks. Gaens, Bart; Frank Jüris & Kristi Raik 

(toim.), International Centre for Defence and Security, Tallinna 2021. 
10 Lajeunesse, Adam & Timothy Choi: Here There be Dragons? Chinese Submarine Options in the Arctic. Journal 

of Strategic Studies, 23.6.2021. [https://doi.org/10.1080/01402390.2021.1940147], luettu 3.3.2022. 
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mahdollisuuden kiinalaiselle sukellusvenetoiminnalle, ja käsittelevät sitä, millaista se olisi ja 

millä päämäärillä. Artikkeli perustuu hyvään argumentointiin erityisesti taisteluteknisellä ta-

solla. Tästä huolimatta artikkelissa esitetyt johtopäätökset ja tulevaisuuden näkymät ovat 

ohuenpuoleisia ja haastettavissa. Artikkelin vahvuus on arktisen alueen tuntemus sukellusve-

netoiminalle. Artikkelissa huomioitavaa on, että siinä tarkastellaan pääasiallisesti sukellusve-

neiden tehtäviä, ja ainoastaan ohuesti huomioidaan näiden yhteyksiä Kiinan laajempiin merel-

lisiin tavoitteisiin.  

 

Toinen esimerkki merisotilaalliseen toimintaan keskittyvästä tutkimuksesta on Ryan Martinso-

nin kirjoittama artikkeli ”The Role of the Arctic in Chinese Naval Strategy”.11 Martinsonin kir-

joitus on hyvin lyhyt ja pohjautuu lähinnä Bradyn esittämiin näkemyksiin Kiinan merisotilaal-

lisista toimista arktisella alueella. Martinsonin artikkelia on kuitenkin siteerattu laajemmin ai-

hetta käsittelevissä kirjoituksissa. Tämä johtuu todennäköisesti sen ansiokkaasta kiinalaisten 

lähteiden käytöstä. 

 

Sanna Kopra ja Liisa Kauppila, jotka olivat molemmat mukana myös Valtioneuvoston selvi-

tyksessä, ovat kotimaisessa tutkimuskentässä korostuneet Kiinan ja sen arktisen toiminnan tut-

kijoina. He ovat esimerkiksi yhdessä kirjoittaneet ”Pohjoinen on punainen? Kiina ja Arktiksen 

uusi alueellistuminen” -artikkelin.12 Heidän tutkimustyönsä avaa ansiokkaasti Kiinan toimintaa 

ja tavoitteita arktisella alueella, ja yhdistää sen vaikutuksia Suomeen. Tähän mennessä he eivät 

kuitenkaan ole kirjoittaneet laajemmin Kiinan mahdollisesta sotilaallisesta toiminnasta kysei-

sellä alueella.  

 

Kotimaisesta arktisen alueen turvallisuustutkimuksesta on syytä nostaa esille Ulkopoliittisen 

instituutin ”Suurvaltojen Arktis: Muuttuvan geopolitiikan vaikutukset Suomen ulko- ja turvalli-

suuspolitiikkaan” -tutkimus.13 Tutkimus käsittelee seikkaperäisesti ja realismin näkökulmasta 

arktisen alueen turvallisuuskehitystä ja suurvaltojen intressejä ja rooleja siellä. Tutkimuksessa 

pääpaino on alueen nykyisissä toimijoissa, mutta myös Kiinan tuleva rooli alueella tunnuste-

taan, ja todetaan Kiinan kasvavan läsnäolon tulevan keskipitkällä aikavälillä lisäämään alueen 

                                                
11 Martinson, Ryan D.: The Role of the Arctic in Chinese Naval Strategy. China Brief, Vol 19, Issue 22, 2019. 

[https://jamestown.org/program/the-role-of-the-arctic-in-chinese-naval-strat-

egy/?mc_cid=305082600d&mc_eid=4831433c4a], luettu 17.1.2021. 
12 Kauppila, Liisa & Sanna Kopra: Pohjoinen on Punainen: Kiina ja Arktiksen uusi alueellistuminen. Kosmopo-

lis 01.11.2018, [https://lacris.ulapland.fi/ws/portalfiles/portal/4852816/kosmopolis_3_18_22_39.pdf], luettu 

18.2.2021. 
13 Paukkunen, Samu & Harri Mikkola: Suurvaltojen Arktis: Muuttuvan geopolitiikan vaikutukset Suomen ulko- 

ja turvallisuuspolitiikkaan. Ulkopoliittinen instituutti, Helsinki 2021. 
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jännitteitä.14 Yleisellä tasolla kyseisen tutkimuksen voidaan todeta tarkastelevan ansiokkaasti 

arktisen alueen turvallisuuskehitystä, ja huomioivan hyvin myös Kiinan roolin siinä.  Tutki-

muksen Kiina-osuus lähinnä kuitenkin keskittyy Kiinan valtiollisiin intresseihin alueella, eikä 

käytännön sotilaallisia toimintamahdollisuuksia käsitellä. Kiinan mahdolliseen sotilastoimin-

taan viitataan suoraan vain silloin, kun tunnustetaan Yhdysvaltojen huoli kiinalaisten sukellus-

veneiden toiminnasta arktisilla merialueilla.15 Tämä ei ole kyseisen tutkimuksen puute, sillä 

tutkimus ei myöskään pyri käsittelemään sotilasstrategiaa.  

 

Akateemisen tutkimuksen ulkopuolelta on tarpeellista huomioida myös muu tutkimus Kiinan 

arktisesta toiminnasta. Tämä on erityisesti tarpeen sotilasstrategisen tavoitteiden ja toimintata-

pojen osalta niiden puutteellisen akateemisen tutkimuksen vuoksi. Erityisesti erilaiset tieduste-

luanalyysit Kiinan merivoimien kehityksestä ja arktisesta suuntautumisesta ovat oleellisia. 

 

Kiinan pääasiallinen vastustaja Yhdysvallat julkaisee joka vuosi selonteon Kiinan asevoimien 

tilasta. Esimerkiksi Yhdysvaltojen puolustusministeriön laatima selonteko vuodelta 2020 käsit-

telee Kiinan asevoimien arktista toimintaa ja mahdollisia päämääriä.16 Selontekojen voi olettaa 

pohjautuvan Kiinaa pitkään seuranneiden tutkijoiden ja tiedusteluanalyytikkojen arvioihin, ja  

niitä voi näin ollen pitää ainakin pääpirteittäin uskottavina. Toisaalta nämäkin selonteot ovat 

poliittisia ja kilpailevan ulkovallan tekemiä, joten vääristymät tuloksissa ovat mahdollisia. Täl-

laiset selonteot ja muut avoimista lähteistä löydettävät yhdysvaltalaiset tiedusteluanalyysit on 

julkaistu siten että ne eivät sisällä turvaluokiteltuja tietoja tai arvioita. Tämä luonnollisesti hei-

kentää niiden laatua ja käytettävyyttä tarkkojen tietojen osalta. Oletettavaa kuitenkin on, että 

julkiset analyysit eivät kuitenkaan keskeisesti ole ristiriidassa samojen tahojen muiden tietojen 

kanssa. Näissä yhdysvaltalaisissa tiedusteluraporteissa on käsitelty myös suoranaisia sotilaalli-

sia teknologioita ja tavoitteita, joita Kiinalla voi arktisella alueella olla. Tarkempi tekninen tar-

kastelu ja analyysi kuitenkin puuttuu ja syynä on todennäköisesti juuri julkisuusaste. 

 

                                                
14 Paukkunen & Mikkola (2021), s. 22. 
15 Ibid. s. 9. 
16 Office of the Secretary of Defense: Military and Security Developments involving the People’s Republic of 

China: Annual Report to Congress 2020. Department of Defense, Washington D.C. 2020.  
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Aiempaa tutkimusta tämän tutkimuksen aiheen ympäriltä voidaan siis todeta löytyvän. Tehty 

tutkimus on sekä akateemista tutkimusta että tiedusteluanalyysiä. On kuitenkin huomioitava, 

että suoraan sotilaallisiin kysymyksiin keskittyvä aiempi akateeminen tutkimustyö on varsinkin 

Suomessa painottunut enimmäkseen Kiinan sotilaallisen läsnäolon mahdollisuuteen ja sen vai-

kutuksiin. Sen sijaan konkreettisia meristrategisia päämääriä ja niiden saavuttamiseen soveltu-

via menetelmiä on tutkittu ohuenpuoleisesti. 

1.3 Tutkimustehtävä 

Aihetta alun perin esittäessäni oli tarkoituksena tutkia laajemmin Kiinan intressejä arktisella 

alueella. Aiempaa tutkimusta tarkastellessa ilmeni tarve suoranaisesti merisotilaallisten intres-

sien tarkasteluun, sekä siihen, miten näitä intressejä tultaisiin tavoittelemaan.  

 

Selkeää tutkimuksen kannalta oli myös se, että sen tulisi olla tulevaisuuteen katsova. Alustava 

tutkimus osoitti, että arktisen alueen taloudellinen merkitys tulee todennäköisesti olemaan huo-

mattava vasta 2030-luvun aikana. Tämän lisäksi tuli huomioida Kiinan tavoite olla globaalitoi-

mija Kansantasavallan satavuotisjuhlavuotena vuonna 2049.  Edellä mainittujen seikkojen, so-

tilaallisten suorituskykyjen rakentumisajan sekä niiden tämänhetkisen arvioinnin mahdolli-

suuksien takia valikoitui tarkasteltavaksi ajankohdaksi vuosi 2040. Kyseistä vuosilukua ei tule 

katsoa eksaktina, vaan suuntaa antavana tulevaisuudesta. 

 

Tutkimustehtävä on rakentunut ilmiöstä kysymyksiin seuraavanlaisesti:  

 

Ilmiö: Kiinan tuleva merisotilaallinen läsnäolo arktisella alueella  

Tutkimusongelma: Millainen on Kiinan merisotilaallinen läsnäolo arktisella alueella vuonna 

2040? 

Tutkimuskysymykset:   

1. Mitkä ovat Kiinan merisotilaalliset tavoitteet arktisella alueella? 

a. Miten Kiina pyrkii turvaamaan mahdolliset tulevat arktiset meriyhteytensä? 

b. Viekö Kiina merikuljetteisia ydinaseita arktiselle alueelle? 

2. Miten arktisen alueen turvallisuusrakenne kehittyy Kiinan kasvavan läsnäolon myötä? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastaamalla on tässä tutkimuksessa pyritty löytämään uudenlaisia näkö-

kulmia tutkittavan ilmiön tutkimustilanteeseen.  
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1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus rajautuu maantieteellisesti arktisiin merialueisiin. Arktisena merialueena käsitellään 

napapiirin pohjoispuolella sijaitsevia merialueita, niin merenpinnalla kuin sen alapuolella. Kii-

nan laajempi mielenkiinto arktista aluetta kohtaan on suhteellisen uusi asia, joten tarkkaa ajal-

lista rajausta ei ole ollut tarpeen tai tarkoituksenmukaista tehdä. Tutkimus tulee ajallisesti tut-

kimaan lähimenneisyyttä ja nykyhetkeä, joiden avulla on mahdollista tarkastella tulevaisuutta. 

1.5 Tutkimuksessa käytetty aineisto 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu erilaisista kirjallisista lähteistä. Koska tutkimus sisältää 

sekä suurvaltastrategisia kysymyksiä että käytännönläheisempiä sotilaallista suorituskykyä si-

sältäviä osuuksia, on tutkimusaineisto monipuolista. Suurin osa käytetyitä lähteistä on pääsään-

töisesti länsimaissa, joko Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, tuotettua tutkimusta, jolloin on 

ollut huomattava riski länsimaisen näkökulman ylikorostumisesta.  Arktista aluetta käsitellessä 

varsinkin venäläisen, kotimaiselle yleisölle suunnatun lähdemateriaalin puute on huomattava. 

Kiinaan liittyvissä asioissa vastaavasti kiinankielisten primäärilähteiden puuttuminen on tutki-

muksen kannalta heikkous.  

 

Koska tutkimus on tulevaisuudentutkimusta, on teoreettisten viitekehyksien kunnollinen raken-

taminen erityisen tarpeellista. Tässä keskeistä aineistoa on sekä suurvaltapolitiikan että meri-

strategian klassikkoteokset. Klassisen meristrategian päivittämisessä nykypäivään on käytetty 

kansainvälisiä meristrategiantutkijoiden tuotoksia. Menetelmien rakentamiseen on käytetty 

pääsääntöisesti kotimaisia tulevaisuudentutkimuksen tutkimusoppaita. 

 

Arktisen alueen yleisen turvallisuuskehityksen arvioinnissa on lähdemateriaalina käytetty ensi-

sijaisesti akateemista tutkimuskirjallisuutta. Akateemisen tutkimuskirjallisuuden lisäksi tutki-

muksen tässä osuudessa on käytetty ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta. Eri valtioiden 

suorituskykyjen ja toimien hahmottamiseen on lisäksi käytetty virallisia tiedotteita, uutisia sekä 

kirjoituksia.    
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Kiinan arktista strategiaa ja sen kehitysnäkymiä tarkastellessa käytettävä tutkimusmateriaali on 

valittu riippuen käsiteltävästä tasosta. Tutkiessa Kiinan arktisen politiikan johtamista ja tavoit-

teita on pyrkimyksenä ollut käyttää virallisia asiakirjoja. Virallisissa kiinalaisissa asiakirjoissa 

esitellään arktista politiikkaa Kiinan osalta varsin ohuenpuoleisesti. Merkittävin asiakirja on 

Kiinan julkaisema arktisen alueen strategiapaperi.17 Tässä strategiapaperissa ilmoitetaan Kiina 

vahvasti mukaan arktisen alueen tulevaisuuteen ja esitellään Kiinan arktisen politiikan tavoit-

teet yleisellä tasolla. Strategiapaperin virallinen käännös on selkeästi suunnattu ulkomaisille 

lukijoille. Teksti on varsin diplomaattista ja rauhanomaisuuteen pyrkivää. Strategiapaperi antaa 

osin suuntaa Kiinan muuhun kuin turvallisuuteen liittyvistä tavoitteista. Poliittisista tai varsin-

kaan sotilaallisista tavoitteista ja toimintatavoista ei ole mahdollista saada kunnollista käsitystä 

yksinomaan tämän strategiapaperin perusteella. Tästä huolimatta strategiapaperiin on viitattu 

useimmissa Kiinan arktiseen politiikkaan liittyvissä tutkimuksissa sen ainutlaatuisen roolin ta-

kia. Myös tässä tutkimuksessa on perehdytty kyseiseen strategiapaperiin ja osin avattu sitä. 

Strategiapaperin lisäksi on arktisen toiminnan rakentumista ja nykytilan hahmottamista varten 

käytetty kiinalaisten viranomaisten omia internetsivuja.  Yleisesti kiinalaisiin lähteisiin on tässä 

tutkimuksessa suhtauduttu kriittisesti ja niitä on pyritty vertailemaan länsimaisen tutkimuksen 

kanssa. Esimerkiksi Kiinan aikaisempaa arktista politiikkaa tutkiviin teoksiin on tukeuduttu 

asiasta eheämmän käsityksen saamiseksi. 

 

Akateemisen aineiston valinnassa on Kiinaa ja arktista aluetta koskevissa kysymyksissä tietoi-

sesti suosittu ulkomaisia lähteitä ennemmin kuin kotimaisia vastaavia. Vaikka kotimainen Kii-

nan ja arktisen alueen tutkimus on laadukasta, on tässä tutkimuksessa haluttu tutkia näitä kysy-

myksiä uudesta näkökulmasta. 

 

Konkreettista kiinalaista merisotavoimaa ja sen kehitysnäkymiä tarkastellessa käytetty lähde-

materiaali on ollut varsin vaihtelevaa. Tämä johtuu siitä, että empiiristä tietoa on vain vähän ja 

se on osin hyvin salattua. Tämä pätee varsinkin ydinaseistukseen ja ydinsukellusveneisiin, jotka 

ovat keskeisessä asemassa tutkimuksessa. Yleisesti ottaen kyseisen osuuden lähdemateriaalin 

haaliminen ja sen tulkinta on ollut tutkimuksen haastavin osuus. Käytetty lähdeaineisto on so-

tilaallisilta osin koostunut länsimaisista tiedusteluarvioista Kiinan merellisistä suorituskyvyistä, 

sotilaallisista tietokannoista, länsimaisten tutkijoiden julkaisuista sekä uutisjulkaisuista. Lähde-

materiaalien käytettävyyttä on arvioitu ja tietoja on vertailtu kokonaisarvion saamiseksi.  

                                                
17 People’s Republic of China State Council: China’s Arctic Policy. Foreign Languages Press Co. Ltd., Peking, 

2018. [http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm], luettu 

6.1.2021. 
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Kirjallisten lähteiden lisäksi on tätä tutkimusta varten tehty haastattelu. Haasteltava on Suomen 

sotilasasiamiehenä Pekingissä vuosina 2018–2021 toiminut eversti Asko Kopra. Haastattelu 

tehtiin nykytilan kartoituksen jälkeen, ennen skenaarioiden rakentamista. Haastattelu auttoi 

taustoittamaan tutkimusta ja havaitsemaan tutkimuspuutteita.  

1.6 Tutkimuksessa käytetty todennäköisyyksien kuvaaminen 

Tässä tutkimuksessa todennäköisyyksiä on kuvattu seuraavanlaisilla termeillä: 

Erittäin epätodennäköinen   5% 

Epätodennäköinen  20% 

Mahdollinen   50% 

Todennäköinen  75% 

Erittäin todennäköinen  90% 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA JA MENETELMÄT 

2.1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

2.1.1 Suurvaltasuhteiden viitekehys 

Kansainvälisten suhteiden tieteellinen tarkastelu on historiallisesti pohjautunut sodan ja rauhan 

kysymysten ymmärtämiseen.18 Suurvaltasuhteiden teoreettisen tutkimuksen yleistä kehitty-

mistä tarkastellaan eri koulukuntien välisten debattien kehyksestä.19 Nämä väittelyt ovat muo-

kanneet ja tuoneet esille eri koulukuntia ja täten myös teorioita kansainvälisten suhteiden tar-

kasteluun.  

 

Yksi tapa jakaa teoriat on käyttää rationalistis–reflektiivistä jakoa. Tämän jakamistavan on luo-

nut yhdysvaltalainen Robert Keohane vuonna 1988.20 Keohane jakaa teoriat rationalistisiin ja 

reflektivistisiin alaryhmiin.  Rationaalisissa teorioissa oletetaan, että ihmiset, ja näiden välityk-

sellä valtiot, ovat rationaalisia toimijoita, jotka pyrkivät maksimoimaan oman etunsa. Näissä 

teorioissa ei laajemmin huomioida mahdollisia sosiaalisia ulottuvuuksia.21 Tämä on päinvastoin 

kuin Keohanen nimeämissä reflektiivisissä teorioissa, joissa puolestaan sosiaaliset ulottuvuudet 

ovat keskiössä.22  

 

Kiinan suurstrategisia tavoitteita arktisella alueella tutkittaessa on luontevampaa toimia ratio-

nalististen teorioiden avulla. Tämä johtuu siitä, että arktinen alue on Kiinalle verrattain kaukai-

nen ja tarkasteltava ajanjakso on kaukana tulevaisuudessa. Tutkimustyön kannalta olennainen 

näkökulma on se, että valtiot toimivat rationaalisesti. Tämä on rationalististen teorioiden kes-

keinen olettama. 

 

                                                
18 Smith, Steve: Introduction: Diversity and Disciplinarity in International Relations Theory, teoksessa: Interna-

tional Relations Theories: Discipline and Diversity, Fifth Edition. Dunne, Tim, Milja Kurki, & Steve Smith 

(toim.), Oxford University Press, Oxford 2021, s. 1. 
19 Kurki, Milja & Colin Wight: International Relations and Social Science, teoksessa: International Relations The-
ories: Discipline and Diversity, Fifth Edition. Dunne, Tim, Milja Kurki, & Steve Smith (toim.), Oxford University 

Press, Oxford 2021, s. 15. 
20 Keohane, Robert O.: International Institutions: Two Approaches. International Studies Quarterly No. 32, 1988. 
21 Ibid. s. 381. 
22 Ibid. s. 382. 
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Keohane kuvailee realismin teorioita esimerkkinä rationalistisista teorioista, mutta toteaa että 

myös yhteistyötä korostavat teoriat ovat luonteeltaan rationalistisia.23 Näiden kahden eri teo-

riakoulukunnan välillä on käyty ensimmäinen aiemmin mainituista koulukuntadebateista. 

Kurki & Wight käsittelevät kirjoituksessaan tätä erityisesti ensimmäisen maailmansodan takia 

käytyä ensimmäistä väittelyä realismin ja idealismin välillä. Idealistit näkivät kansainvälisten 

instituutioiden ja yhteistyön olevan avaimia yhteiseloon. Realistit puolestaan kokivat tämän na-

iivina ja katsoivat, ettei maailmaa nähty sellaisena kuin se oikeasti oli.24 Ensimmäinen debatti 

on mahdollista ymmärtää myös tämän päivän maailmassa. Kylmän sodan jälkeisinä vuosikym-

meninä on totuttu siihen, että kansainvälinen järjestelmä kehittyy pitkälti yhteistyön näköpii-

ristä. Kuitenkin viime vuosina on tämä toiminta näyttänyt naiivilta ja suurvaltojen välinen 

kamppailu on jälleen noussut kansainvälisten suhteiden keskeiseksi piirteeksi.  

 

Tämä kehitys näyttäytyy erityisesti arktisella alueella, jota on voitu pitää idealismin kannalta 

toimivana esimerkkinä. Arktinen alue koettiin pitkään kylmän sodan jälkeen alueena, jossa pys-

tyi laajasti harjoittamaan kansainvälistä yhteistyötä.25 Kuitenkin, kuten pääluvussa kolme osoi-

tetaan, on arktinen alue luonteeltaan muuttumassa geopolitiikan pelikentäksi, jossa suurvallat 

kamppailevat keskenään. Näin ollen ei olisi mielekästä tarkastella sen alueen kehitystä idealis-

min näkökulmasta.  

 

Teoreettisena näkökulmana Kiinan suurstrategiaa arktisella alueella tutkittaessa tulee olemaan 

realistinen maailmankatsomus. Realistisen maailmankatsomuksen sisäisiä teoriaeroavaisuuksia 

selvitetään hyvin John J. Mearsheimerin teoksessa ”The Tragedy of Great Power Politics”.26 

Mearsheimer esittelee teoksen alkuvaiheessa realistista maailmankatsomusta ja sitä, miten se 

edelleen jakautuu kolmeen merkittävimpään teoriaan. Nämä ovat klassinen realismi, defensii-

vinen uusrealismi ja Mearsheimerin itsensä edustama offensiivinen uusrealismi.  

 

                                                
23 Keohane (1988), s. 381. 
24 Kurki & Wight (2021), s. 17–18. 
25 Young, Oran R.: Arctic Futures: The Politics of Transformations, teoksessa: Arctic Security in an Age of Climate 

Change. Kraska, James(toim.), Cambridge University Press, New York 2011, s. xxii. 
26 Mearsheimer, John J.: The Tragedy of Great Power Politics, Updated Edition. W.W. Norton & Co., New York 

2014. 
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Yksi Mearsheimerin esittelemistä merkittävistä realismin teorioista on klassinen realismi. Klas-

sista realismia edustaa hyvin tunnetusti esimerkiksi Hans Morgenthau, joka esittelee teoriaansa 

teoksessa ”Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace”.27  Mearsheimerin 

mukaan klassinen realismi antaa kummastakin uusrealismista poikkeavan syyn suurvaltojen 

valtakamppailuun. Hänen mukaansa klassinen realismi näkee syyksi ihmisluonteen. Valtioita 

johtavat ihmiset, ja nämä luonteensa mukaisesti pyrkivät maksimoimaan valtaansa.28 Tämä siis 

poikkeaa molemmista uusrealismeista, joissa nähdään valtakamppailun syyn olevan kansain-

välisen järjestelmän rakenne, joka pakottaa valtiot itse turvaamaan itsensä.29 

 

Klassista realismia edustava Richard Ned Lebow toteaa, että uusrealismi nähdään yleisesti puh-

taimpana realismin muotona.30 Kylmän sodan jälkeen uusrealistiset teoriat eivät kuitenkaan ole 

olleet suosiossa, sillä ne koettiin epärelevanteiksi uusien kansainvälisten kysymysten osalta.31 

Kuten aiemmin on todettu, ovat suurvaltojen, erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen, väliset suh-

teet kuitenkin viime vuosina kehittyneet negatiivisesti. Tämän takia maailma on ainakin osittain 

palaamassa samankaltaiseen epäluottamuksen ja turvallisuuskamppailun värittämään tilantee-

seen kuin kylmän sodan aikana, ja uusrealismi on jälleen relevantti teoria selittämään ja avaa-

maan suurvaltojen toimintaa. Myös tässä tutkimuksessa suurvaltapolitiikan ajureina nähdään 

kansainvälisen järjestelmän rakenteet, eikä niinkään valtioiden johtajien ihmisluonne. Näin ol-

len näkökulma realismin paradigman sisällä tulee noudattamaan uusrealismia.  

 

Uusrealismin teoriat on mahdollista jakaa kahteen, defensiiviseen ja offensiiviseen uusrealis-

miin. Erona on Mearsheimerin mukaan niiden vastaukset siihen, miten paljon voimaa suurvallat 

pyrkivät saavuttamaan.32 Defensiivistä uusrealismia edustaa kuuluisimmin Kenneth Waltz, 

jonka teoria esitellään teoksessa ”Theory of International Politics”.33 Mearsheimerin mukaan 

defensiivinen uusrealismi argumentoi, että suurvallat eivät pyri lisäämään voimaansa suhteessa 

toisiinsa, vaan he pyrkivät ylläpitämään nykytilaa.34 Hänen itsensä edustama offensiivinen uus-

realismi puolestaan esittää, että suurvallat pyrkivät toimimaan offensiivisesti ja jatkuvasti lisää-

mään voimaansa.35  

                                                
27 Morgenthau, Hans J. & Kenneth W. Thompson: Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 

Revised Edition. McGraw–Hill, Boston 1993.  
28 Mearsheimer (2014), s. 19. 
29 Ibid. s. 19. 
30 Lebow, Richard Ned: Classical Realism, teoksessa: International Relations Theories: Discipline and Diversity, 

Fifth Edition. Dunne, Tim, Milja Kurki, & Steve Smith (toim.), Oxford University Press, Oxford 2021, s. 33. 
31 Ibid. s. 34. 
32 Mearsheimer (2014), s. 20–21. 
33 Waltz, Kenneth N.: Theory of International Politics. McGraw–Hill, Boston 1979.   
34 Mearsheimer (2014), s. 20. 
35 Ibid. s. 21. 
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Tämän tutkittavan ilmiön ymmärtäminen edellyttää sitä, että tarkastelu suoritetaan offensiivi-

sen uusrealismin näkökulmasta. Tämä johtuu siitä, että arktisella alueella tapahtuvaa geopoliit-

tista liikehdintää ja erityisesti Kiinan roolia siinä ei voi mitenkään kuvailla nykytilan säilyttä-

miseen pyrkiväksi. Päinvastoin tämä tutkimus osoittaa sen, että etenkin Kiinan toiminta alueella 

pyrkii sen oman geopoliittisen aseman vahvistamiseen. 

 

Kiinan arktisten intressien sotilaallisia ulottuvuuksia tutkittaessa ollaan vahvasti suurvaltojen 

turvallisuuskysymysten äärellä. Näiden ymmärtäminen ja tulevaisuuden kehityskulkujen näke-

minen edellyttää suurvaltapolitiikan keskeisten dynamiikoiden tunnistamista. Teoksessaan 

Mearsheimer toteaa suurvaltojen jatkuvasti parantavan omaa turvallisuuttaan, pyrkivän teke-

mään tämän toisten valtioiden kustannuksella, ja näin olleen pyrkivän globaaliksi hegemoni-

aksi. Hän osoittaa, että koska globaalin hegemonian saavuttaminen on mahdottomuus, tulee 

kansainvälisiä suhteita aina kuvaamaan voimakamppailu.36 Syyksi tallaiselle kierteelle 

Mearsheimer kuvailee kansainvälistä järjestelmää viidellä olettamalla, jotka ajavat suurvallat 

pelkäämään toisiaan ja vahvistamaan omia asemiaan. Nämä ovat: 

 

”1) Kansainvälinen järjestelmä on anarkia. Ei ole auktoriteettia, joka olisi valti-

oita ylemmällä tasolla. 

2) Se tosiasia, että valtioilla tulee aina olemaan hyökkäyksellisiä sotilaallisia suo-

rituskykyjä. 

3) Se tosiasia, että valtiot eivät voi koskaan täysin luottaa toisten valtioiden tar-

koitusperiin. 

4) Selviytyminen on jokaisen suurvallan ensisijainen tavoite. 

5) Suuvallat ovat rationaalisia toimijoita, jotka osaavat toimia omien pitkän ai-

kavälin intressiensä mukaisesti.”37 

 

                                                
36 Mearsheimer (2014), s. 3. 
37 Ibid. s. 30-31. 
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Offensiivisen uusrealismin teoriassa tunnistetaan se, että suurvallat pyrkivät jatkuvasti hege-

moniaan. Hegemonia kuvataan tilaksi, jossa valtio dominoi kansainvälistä järjestelmää sotilaal-

lisesti siinä määrin, ettei kukaan voi haastaa sitä. Jotta valtiota voi kuvailla suurvallaksi tulee 

sen pystyä edes jossain määrin kiistämään muiden valtioiden sotilaallista voimaa. Tila, jossa on 

useampia suurvaltoja tarkoittaa, ettei ole hegemoniaa. Näin ollen maailmanlaajuista hegemo-

niaa ei ole ollutkaan. On kuitenkin olemassa yksi alueellinen hegemonia. Yhdysvallat on länti-

sen pallonpuoliskon hegemonia, missä kukaan ei voi sitä sotilaallisesti haastaa tai kiistää. Saa-

vutettuaan alueellisen hegemonian suurvalta haluaa estää myös sen, että muilla alueilla muo-

dostuisi hegemonioita.38  

 

Mearsheimer todistaa uskottavasti aiemmin mainitut suurvaltasuhteiden dynamiikat lukuisilla 

esimerkeillä suurvaltasuhteiden historiassa. Luvussa kuusi hän osoittaa kuuden suurvallan toi-

milla, miten offensiivinen uusrealismi käytännössä näyttäytyy valtion seuraamina suurstrategi-

oina. Nämä esimerkit ovat Japani vuosina 1868–1945, Saksa 1862–1945, Neuvostoliitto 1917–

1991, Iso-Britannia 1792–1945, Yhdysvallat 1800–1990 ja Italia 1861–1943.39 Esimerkit anta-

vat selkeän käsityksen siitä, miten valtiot toimivat opportunistisesti ja offensiivisesti vahvis-

taakseen omaa asemaansa ja turvallisuuttaan, kun ne pyrkivät alueelliseen hegemoniaan. Jos-

kus, varsinkin jos muut toimijat pyrkivät estämään nousevaa suurvaltaa, voi tämä tarkoittaa 

toimintaa myös muualla kuin oman valtion välittömässä maantieteellisessä läheisyydessä. Esi-

merkkeinä voidaan pitää sitä, kun Japani otti Saksalta haltuun tämän Tyynenmeren saariryhmät 

ensimmäisen maailmansodan aikana,40 tai kun Italia pyrki saamaan vahvaa jalansijaa itäisessä 

Afrikassa.41  Samanlainen dynamiikka, eli avoinna olevaan mahdollisuuteen tarttuminen, voisi 

selittää Kiinan voimanprojisoinnin arktisella alueella. 

 

                                                
38 Mearsheimer (2014), s. 40–41. 
39 Ibid. s. 168–209. 
40 Ibid. s. 178.  
41 Ibid. s. 206. 
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Vuoden 2014 painoksessa Mearsheimer on omistanut erillisen luvun puhtaasti Kiinan nousulle, 

jonka hän kuvaa toteutuessaan olevan 21. vuosisadan merkittävin geopoliittinen kehitys. Hän 

sanoo Kiinan pyrkivän Aasiassa samaan asemaan kuin Yhdysvalloilla on läntisellä pallonpuo-

liskolla, eli alueelliseksi hegemoniaksi.42 Vaikka luku painottuu hyvin vahvasti mahdolliseen 

tulevaan kamppailuun Aasiassa, toteaa Mearsheimer myös, että Kiina pyrkinee viemään soti-

laallisia suorituskykyjä myös Aasian ulkopuolelle. Se pyrkinee aiheuttamaan Yhdysvalloille 

turvallisuushaasteita myös läntisellä pallonpuoliskolla, jotta se haittaisi Yhdysvaltojen sotilaal-

lisia toimintamahdollisuuksia Aasiassa.43 Tämä voisi olla toinen selittävä dynamiikka Kiinan 

mahdolliselle voimanprojisoinnille arktiselle alueelle. 

 

Nämä dynamiikat luovat viitekehyksen, joka auttaa ymmärtämään sekä suoraan Kiinan pyrki-

myksiä kasvattaa voimaansa että myös tulkitsemaan arktisella alueella tapahtuvaa yleistä tur-

vallisuuspoliittista kehitystä.  

 

Kun Mearsheimerin offensiivinen realismi on valittu tämän tutkimuksen suurvaltasuhteiden 

viitekehykseksi, on tarpeen tunnistaa siihen liittyvä keskeinen ongelmallisuus. Tämä on 

Mearsheimerin näkemys maasodankäynnin ylivoimaisesta merkityksestä ja meren pysäyttä-

västä voimasta suurvalloille. Hän esittää, että maasodallisia suorituskykyjä tulee pitää keskei-

sinä sotilaallisen voiman indikaattoreina.44 Tämän lisäksi hän näkee valtamerien estävän ja hi-

dastavan suurvaltojen hegemoniapyrkimyksiä ja argumentoi, että valtiot voivat dominoida vain 

sellaista aluetta johon heillä on suoranainen maayhteys.45 Ottaen huomioon, että tämä tutkimus 

käsittelee nimenomaan Kiinan kannalta kaukaista merialuetta ja sinne projisoitavaa merisoti-

laallista voimaa, saattaa valittu viitekehys vaikuttaa ongelmalliselta. Näin ei kuitenkaan ole, 

sillä Mearsheimer myös tunnistaa merellisen voiman itsenäisen roolin suurvaltojen meriyhteyk-

sien katkaisemisessa ja ylläpidossa.46 Kuten tässä tutkimuksessa on osoitettu, tulee Kiinan me-

rellinen rooli arktisella alueella huomattavissa määrin pohjautumaan juuri meriyhteyksien yllä-

pitoon.  

 

                                                
42 Mearsheimer (2014), s. 361. 
43 Ibid. s. 368–370. 
44 Ibid. s. 83. 
45 Ibid. s. 84. 
46 Ibid. s. 89-94. 
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Toinen tässä tutkimuksessa esiteltävä Kiinan merellisen läsnäolon rooli, eli merellisen ydinpe-

lotteen vahvistaminen, on myös Mearsheimerin teorian kanssa yhteneväinen. Vaikka 

Mearsheimer suhtautuu muuten kriittisesti ydinaseiden rooliin suurvaltojen voimakamppai-

lussa, hän tunnistaa, että ne estävät vastapuolta saavuttamasta ydinaseylivoimaa (engl. nuclear 

superiority). Ydinaseylivoimalla hän tarkoittaa sitä, että ylivoimainen osapuoli pystyy käyttä-

mään ydinasetta ilman pelkoa vastahyökkäyksestä.47 Tämän tutkimuksen pääluvussa neljä on 

osoitettu, että Yhdysvaltojen ydinaseylivoiman kiistäminen on keskeinen motivaattori Kiinan 

merellisen ydinpelotteen kehittämisessä.  

 

Täten on osoitettu, että huolimatta Mearsheimerin kriittisyydestä merellistä voimankäyttöä 

kohtaan on tämä viitekehys toimiva myös tässä tutkimuksessa. On myös huomioitava, että ark-

tisen alueen turvallisuuskysymyksiin liittyvissä tutkimuksissa on jo aiemmin käytetty offensii-

visen uusrealismin viitekehystä. Näin on toimittu esimerkiksi Romańczukin ja Jędrzejewskin 

tutkimuksessa. 48 Mearsheimer itse ei ole juurikaan kirjoittanut arktisesta alueesta, mutta hän 

on käsittelyt Kiinaa huomattavat määrät. Kuten aiemmin on mainittu, on hänen pääteoksensa 

uusimassa painoksessa erillinen luku, joka käsittelee Kiinan nousua. Tämän lisäksi hän on kir-

joittanut useita artikkeleita Kiinan nousuun liittyen. Näistä viimeisin on julkaistu marraskuussa 

2021. Artikkelissa Mearsheimer käsittelee Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä suhdetta nykyhetken 

keskeisenä voimakamppailuna. Hän kirjoittaa, että voimakamppailu on jo toinen kylmä sota ja 

että se on vaarallisempi kuin edellinen. Hän myös näkee Kiinan merivoiman kasvun ja sen 

mahdollisuudet kaukaiseen voimanprojisointiin.49  

                                                
47 Mearsheimer (2014), s. 129. 
48 Romańczuk, Michal & Wojciech Jędrzejewski: The Rivalry Over the Arctic Strategic Resources and Russia’s 

Role. European Research Studies Journal, Vol 24, Special Issue 4, 2021, s. 218.   
49 Mearsheimer, John J.: The Inevitable Rivalry: America, China, and the Tragedy of Great-Power Politics. Fo-

reign Affairs, November/December, 2021.  
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2.1.2 Merisodallinen viitekehys 

Edellisessä alaluvussa esiteltiin teoreettista viitekehystä selittämään arktisen alueen kehitystä 

suurvaltasuhteiden kannalta. Käytännössä suurvaltasuhteiden aiheuttama politiikka tulee muo-

dostamaan sotilasstrategisia kysymyksiä, joita tulee tarkastella sotilasstrategisesta viitekehyk-

sestä. Sotilasstrategia käsitteenä tulee ymmärtää yhtenä suurstrategian ala-alueena. Sotilasstra-

tegiaa käsitteenä, samoin kun sen soveltamista, on avattu laajasti Petteri Kajanmaan teoksessa 

”Sotilasstrategia: yksinkertainen, vaikea sota”. Kajanmaa  näkee sotilasstrategian olevan yk-

sinkertaisimmillaan sotilaallisen välineen käyttöä poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.50 

Tämä on hyvin clausewitzläinen näkemys, joka asettaa sotilasstrategian enemmän sotilaallisen 

menetelmävalinnan kuin valtion turvallisuuspäämäärien asettamisen rooliin. Tässä tutkimuk-

sessa sotilasstrategian teorioita on tulkittu vastaavanlaisesti, alisteisena suurvaltasuhteiden vii-

tekehyksen dynamiikalle.   

 

Koska tutkimus on rajattu merelliseen elementtiin, tarkoittaa tämä merisodankäynnin teoreet-

tista kehystä. Merellisten suurvaltojen valtamerikykyisten laivastojen (engl. bluewater navy)  

kehittämiseen ja käyttöperiaatteiden luomiseen on perinteisesti sovellettu kahta merisodan-

käynnin klassista teoreetikkoa. Ensimmäinen on yhdysvaltalainen Alfred Thayer Mahan (1840–

1914) ja toinen on brittiläinen Sir Julian Stafford Corbett (1854–1922). Tässä tutkimuksessa on 

tarkasteltu Kiinan mahdollista merellistä toimintaa arktisella alueella Corbettin meriteorioiden 

viitekehyksestä.  

 

Corbett kuvailee meristrategian periaatteita kirjassaan ”Some Principles of Maritime Strategy”, 

joka on julkaistu vuonna 1911.51 Teoksen iästä johtuen on luonnollista, että käytännönlähei-

simmät osiot Corbettin kirjasta ovat vanhentuneita. Yleisemmät meristrategeiset periaatteet 

ovat kuitenkin hyvinkin ajantasaisia vielä tänä päivänä. Yleisellä tasolla Corbett asemoituu 

clausewitzläiseksi teoreetikoksi ja toteaa tätä siteeraten sodan olevan politiikan jatketta.52 Ark-

tisten merioperaatioiden tulkitseminen on luontevaa Corbettin meristrategioiden viitekehyk-

sessä, sillä hän painottaa meriyhteyksien turvaamisen ja hallinnan olevan keskeinen osa me-

riyhteyksistä riippuvaisen suurvallan strategiaa. Corbettin mukaan meristrategian päätavoite on 

merenherruus, jonka tarkoitus on mahdollistaa meriyhteyksien hallinta.53 

 

                                                
50 Kajanmaa, Petteri: Sotilasstrategia: yksinkertainen, vaikea sota. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon lai-

tos, Helsinki 2021, s. 15. 
51 Corbett, Julian S.: Some Principles of Maritime Strategy. Longmans, Green and Co., Lontoo 1911. 
52 Ibid. s. 17. 
53 Ibid. s. 95. 
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Corbettin meriteoriat ovat edelleen tutkimuksen ja soveltamisen kohteina erityisesti Iso-Britan-

niassa ja Yhdysvalloissa.54 Brittiläinen merisotahistorian professori Andrew Lambert tulkitsee 

vuoden 2017 teoksessaan Corbettin teorioita nykypäivään länsimaiden näkökulmasta. Lamber-

tin mukaan Corbettin teoriat ovat pääpiirteittäin ajankohtaisia, sillä Corbett juontaa teoriansa 

historian esimerkeistä. Lambert näkee, että historiallisten kokemusten tulee sodankäynnin 

osalta olla ensisijaisia pelkkään teoriaan verrattuna.55 Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikka 

Corbett oli hyvin tietoinen aikansa teknologiasta, käsitteli hän meriteorioita pääsääntöisesti tek-

nologiasta riippumattomina. 

 

Teoksessa esitellyt teknologiset ratkaisut merisotilaallisen voiman käytöstä on myös mahdol-

lista pyrkiä ajantasaistamaan tähän päivään. Esimerkiksi Kanadan merivoimissa palvellut me-

risodankäynnin tutkija Ian Moffat on pyrkinyt ajantasaistamaan Corbettin teorioita nykyajan 

teknologiaan. Hän esimerkiksi näkee Corbettin tarkoittaman taistelulaivojen taisteluosaston 

(engl. Battle Group) vastaavan nykyajan lentotukialusten taisteluosastoja. Tämän tutkimuksen 

kannalta keskeisen teknologian eli hyökkäyssukellusveneiden hän näkee vastaavan Corbettin 

ajan risteilijöitä.56 Itsenäiseen toimintaan kykeneville risteilijöille näkee Corbett keskeisimpänä 

roolina meriyhteyksien hallintaan liittyvät tehtävät.57 Tämä pääpiirteisesti vastaa sitä roolia, 

joka ydinkäyttöisille hyökkäyssukellusveneille on tässä tutkimuksessa annettu.  

 

Lambertin mukaan Corbettin meristrategian teknologiasta riippumattomat periaatteet ovat kes-

täneet aikaa hyvin. Hänen mielestään viimeisin merisota, Falklandin sota vuonna 1982, oli op-

pikirjaesimerkki, joka osoitti Corbettin nerokkuuden.58 Lambertin mukaan Corbettin oppeja ei 

noudatettu ja niitä kritisoitiin Britanniassa kylmän sodan aikana, mutta sen jälkeisessä maail-

massa ne näyttävät jälleen ajankohtaisilta.59  

 

                                                
54 Lambert, Andrew (toim.): 21st Century Corbett: Maritime Strategy and Naval Policy for the Modern Era. Naval 

Institute Press, Annapolis 2017, s. 14. 
55 Ibid. s. 1. 
56 Moffat, Ian: Corbett: A Man Before his Time. Journal of Military and Strategic Studies, Winter 2000–Spring 

2001, s. 22.  
57 Corbett (1911), s. 113–117. 
58 Lambert (2017), s. 148. 
59 Ibid. s. 17. 
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Tämän tutkimuksen kannalta Corbettin teorioiden sopivuus kylmän sodan jälkeiseen aikaan on 

hyödyllistä. Tässä vaikuttaisi kuitenkin olevan ristiriita edelliseen alalukuun, joka käsitteli val-

tioiden suurstrategioita. Siinä perusteltiin realistinen maailmankatsomus juuri eräänlaisella pa-

luulla kylmän sodan tapaisiin suurvaltasuhteisiin. Ristiriita on kuitenkin harhaanjohtava, joh-

tuen kylmän sodan sotilasstrategisesta asetelmasta. Nato oli merellisesti huomattavan paljon 

vahvempi kuin Varsovan liitto, mutta sillä oli puolestaan Euroopan mantereella tarve kasvattaa 

voimaa. Tämä historiallinen eroavaisuus tarkoittaa, että vaikka Corbettin teoriaa väitettiin so-

pimattomaksi kylmän sodan strategiaan, olisi se relevantti tämän päivän poliittisella tasolla kyl-

män sodan kaltaisessa tilanteessa, etenkin Kiinan näkökulmasta. 

 

Corbettin meristrategia antaa periaatteita ja työkaluja keskeisen tavoitteen, eli meriyhteyksien 

hallinnan, saavuttamiseen. Hän esittelee merisodankäynnin menetelmiä ja suhtautuu niihin var-

sin joustavasti. Hän esittelee toimintamahdollisuuksia, kuten joukkojen hajauttamisen ja me-

riyhteyksien puolustamisen. Tässä on havaittavissa suurin eroavaisuus aikaisemmin mainittuun 

Mahaniin, joka painottaa voimien kokoamista ja vastustajan lyömistä ratkaisutaistelussa.60 Cor-

bett ei sinänsä poissulje tätä toimintatapaa, mutta on valmis näkemään myös muita toiminta-

mahdollisuuksia mertenhallintaan. Toinen merkittävä eroavaisuus on se, että Mahan suhtautuu 

kriittisesti merellisen voiman projisointiin kauas omilta vesiltä.61 

 

Corbett ja Mahan tulee kumpikin ymmärtää niistä lähtökohdista, mikä oli heidän edustamiensa 

kansakuntien tila omien meristrategioidensa luonnostelu- ja kirjoitusajankohtina. Yhdysvalta-

lainen Mahan kirjoitti strategiansa teoksessaan ”The Influence of Sea Power upon History” 

vuonna 1891. Yhdysvallat oli tuolloin nouseva suurvalta, jolla ei kuitenkaan ollut laajempaa 

siirtomaaimperiumia eikä se ollut vielä suuri merellinen toimija. Brittiläinen Corbett puolestaan 

kirjoitti teoksensa vuonna 1911, jolloin Iso-Britannia oli maailman johtava valtio, jonka valta-

asema pohjautui globaaliin siirtomaaimperiumiin ja sen tuomiin rikkauksiin. Tätä imperiumia 

suojattiin maailman voimakkaimmilla merivoimilla. 

 

                                                
60 Vego, Milan: Naval Classical Thinkers and Operational Art. United States Naval War College, New Port 2009, 

s. 2.  
61 Ibid, s. 4. 
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Suurvaltojen meristrategioita tarkastellessa onkin havaittavissa tietynlainen sykli. Kun suur-

valta on nouseva ja pyrkii haastamaan, tulee sen voimansa maksimoidakseen pyrkiä suoritus-

kykyjen koottuun käyttöön, jolloin se noudattaa Mahanin luomaa strategiaa. Vastaavasti saa-

vutettuaan globaalisti merkittävän aseman, tulee sen Corbettin periaatteiden mukaisesti suojella 

valta-asemalleen elintärkeitä meriyhteyksiä voimien hajauttamisella. Kärjistäen on mahdollista 

tulkita, että valta-aseman ja oman riippuvuuden globaaleista meriyhteyksistä kasvaessa, tulee 

valtion alkaa enemmän noudattaa Corbettin meristrategian periaatteita. 

 

Vaikka Kiinan yleistä meristrategiaa tulisikin todennäköisesti nykyhetkellä tarkastella ennem-

min Mahanin viitekehyksessä, on Kiinan mahdollisia merellisiä toimintoja arktisilla merialu-

eilla luonnollista tarkastella juuri Corbettin viitekehyksessä Mahanin sijaan. Syy tähän on se 

olettama, että Kiinan jatkuva nousu ja riippuvuus meriyhteyksistä tulee väistämättä pakotta-

maan sen noudattamaan Corbettin periaatteita. Myös Holmes ja Yoshihara totesivat jo vuonna 

2010, että Kiinan merivoimien suunnittelijat alkoivat siirtyä Corbettin periaatteiden suuntaan 

ennestään vahvan mahanilaisuuden kustannuksella.62 Kiinan merivoimien kehitystä seuraava 

yhdysvaltalainen merisodankäynnin tutkija Daniel E. Ward toteaa, että vaikka Kiinan merivoi-

mien doktriini viittaakin akateemisella tasolla mahanilaisuuteen, on sen laivaston kokoonpano 

ja käytännön toimet olleet hyvin corbettilaisia eli meriyhteyksien tärkeyttä korostavia.63   

 

Toinen perustelu Corbettin viitekehykseen on tutkimuksen maantieteellinen tarkastelu. Arktiset 

merialueet ovat syrjäisiä, ja muut valtiot kuin Venäjä toimivat siellä poissa ”kotivesiltä”. Näi-

den valtioiden intressit tulevatkin nimenomaan liittymään meriyhteyksien suojaamiseen. Ma-

hanin viitekehys soveltuisi tähän heikosti. Näkökulmaa tukee Lambertin näkemys Corbettin 

teorioiden yhdestä pääpiirteestä. Corbett näki merellisen strategian olevan alisteinen osa kan-

sallista suurstrategiaa, jolloin myös meristrategian tuli ottaa laajemmin huomioon kansalliset 

intressit, mukaan lukien talouden.64 Tähän liittyen Lambert näkee yhtenä Corbettin pääopetuk-

sena riittävän merellisen pidäkkeen luomisen tavoitellumpana kuin varsinaisen sodankäynnin.65 

Tämä periaate istuu todennäköisesti hyvin Kiinan arktiseen meristrategiaan, sillä Kiinalla tus-

kin on aikomusta tai tosiasiallista kykyä todelliseen sodankäyntiin arktisella alueella. 

 

                                                
62 Holmes, James R. & Toshi Yoshihara: China’s Navy: A Turn to Corbett?. Proceedings, Vol 136, 2010. 

[https://www.usni.org/magazines/proceedings/2010/december/chinas-navy-turn-corbett], luettu 14.2.2022. 
63 Ward, Daniel E.: Expeditionary Forces and Sir Julian Corbett. Small Wars Journal, 13.1.2018. [https://small-

warsjournal.com/jrnl/art/expeditionary-forces-and-sir-julian-corbett], luettu 14.2.2022. 
64 Lambert (2017), s. 3. 
65 Ibid. s. 13. 
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Huomioitavaa merisodan teoreettisesta viitekehyksestä on, että se ohjaa rakentamaan ja ym-

märtämään mahdollisia kehityskulkuja Kiinan toiminnalle arktisella alueella. Tämä tulee Cor-

bettin ajattelun mukaisesti olemaan osa sen valtion laajempaa suurstrategiaa, jossa näkökulma 

on edellisen alaluvun mukaisesti offensiiviseen realismiin pohjautuva. 

2.2 Tutkimusmenetelmä 

Arktisen alueen turvallisuuden kehittymistä ja erityisesti Kiinan mahdollista roolia siinä arvi-

oidessa on kyse tulevaisuuden tarkastelemisesta. Näin ollen on luontevaa, että tutkimus on tehty 

tulevaisuudentutkimuksena.  

2.2.1 Tulevaisuudentutkimus 

Tulevaisuudentutkimus, jota kutsutaan myös nimellä tulevaisuuksientutkimus, on oma tieteen-

alansa. Suomessa tulevaisuudentutkimuksen osaamiskeskuksena toimii Turun yliopiston kaup-

pakorkeakoulun tulevaisuudentutkimuskeskus. Anita Rubin kuvailee, että tulevaisuudentutki-

muksessa pyritään yleisellä tasolla saamaan nykyisten empiiristen tietojen pohjalta rakennettua 

ymmärrystä tulevaisuuteen. Tulevaisuudentutkimuksessa hyödynnetään poikkitieteellisesti 

hankittua kvantitatiivista ja kvalitatiivista tietoa, jonka avulla pyritään tekemään erilaisia tule-

vaisuudenkuvia.66   

 

Tulevaisuudentutkimuksesta on saatavissa epätieteellinen vaikutelma, koska siinä pyritään en-

nustamaan tulevaisuutta. Rubin kuitenkin korostaa, että kuten akateemisen tutkimuksen ylei-

sesti, ei myöskään tulevaisuudentutkimuksen tule olla spekulaatiota. Tämän sijaan sen on vah-

vasti pohjauduttava tietoon. Koska tulevaisuudesta ei voi olla tietoa, on tutkimuksen pohjau-

duttava nykyiseen todennettavissa olevaan tietoon.67 

 

Tulevaisuudentutkimuskeskuksen sidonnaisuudesta Turun yliopiston kauppakorkeakouluun 

voidaan päätellä, että tulevaisuudentutkimuksesta pyritään ensisijaisesti saamaan taloudellista 

hyötyä. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä on kuitenkin Suomessakin tehty opinnäyte-

töitä myös valtionopin alalta, joskin huomattavan vähän. Maanpuolustuskorkeakoulussakin on 

tehty tulevaisuudentutkimusta erityisesti strategian alalla.  

 

                                                
66 Rubin, Anita: Tulevaisuudentutkimus tiedonalana. Turun yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Tulevaisuudentutki-

muskeskus, 2004. [https://tulevaisuus.fi/perusteet/tulevaisuudentutkimus-tiedonalana/], luettu 18.5.2021. 
67  Ibid. 
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Kun kansainvälisiä turvallisuuskysymyksiä tarkastellaan varsinkin sotilaallisesta näkökulmasta 

tulevaisuudentutkimuksena, on vaarana, että strategian tutkimustyö muuttuisi strategiseksi tie-

dusteluanalyysiksi. Pekka Sivonen käsittelee ongelmaa teoksessaan ”Tulevaisuuden ennakointi 

kansainvälisen turvallisuuden tutkimuksen kohteena”. Sivonen vertailee strategiantutkimusta ja 

strategista tiedusteluanalyysia ja korostaa strategiantutkimuksen tiedeidentiteettiä. Hän mainit-

see eroina lähestymiskulmat, tarkoitukset, keinot ja tuotokset.68 

 

Vaikka Suomessa tulevaisuudentutkimusta on sovellettu kansainvälisiin turvallisuuskysymyk-

siin vain rajoitetusti, on siitä runsaasti esimerkkejä ulkomailta. Erityisesti englanninkielisiä tu-

levaisuudentutkimuksia on tehty runsaasti, ja skenaariorakentamisen käyttö nousee esille. Esi-

merkiksi Australian vuoden 2020 puolustusselonteossa (engl. Defence Strategic Update) tode-

taan, että Australian asevoimien tulevaisuuden suorituskykyjen suunnitteluun on sovellettu ske-

naariorakentamista.69 Tähän viittaa myös Andrew Dowse, kun hän toteaa skenaarioiden olevan 

keskeinen apuväline myös sotilassuunnittelussa. Dowse myös toteaa skenaariomenetelmän 

käytön strategisessa suunnittelussa juontavan RAND-ajatushautomon työskentelyyn Yhdysval-

tojen puolustusministeriölle 1960-luvulla.70 Todettakoon, että sama ajatushautomo edelleen 

laatii merkittäviä tulevaisuudentutkimuksia strategista suunnittelua edesauttaakseen. Esimer-

kiksi vuonna 2020 RAND-ajatushautomo julkaisi Kiinan suurstrategiaan liittyvän tulevaisuu-

den tutkimuksen, jossa pyrittiin tarkastelemaan 2050-lukua.71   

                                                
68 Sivonen, Pekka: Tulevaisuuden ennakointi kansainvälisen turvallisuuden tutkimuksen kohteena. Maan-

puolustuskorkeakoulu, Strategian laitos, Helsinki 1998, s. 60. 
69 Department of Defence: 2020 Defence Strategic Update, Commonwealth of Australia, Canberra 2020, s. 34.  
70 Dowse, Andrew: Scenario Planning Methodology for Future Conflict. Journal of Indo-Pacific Affairs, Spring 

2021, s. 18.  
71 Scobell, Andrew; Edmund J. Burke, Cortez A. Cooper III, Sale Lilly, Chad J. R. Ohlandt, Eric Warner & J.D. 

Williams: China's Grand Strategy: Trends, Trajectories, and Long-Term Competition. RAND Corporation, 

Santa Monica 2020.  
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2.2.2 Skenaariot menetelmänä 

Tulevaisuudentutkimuksessa on mahdollista soveltaa erilaisia menetelmiä. Yksi yleisimmin 

käytetyistä on skenaarioiden rakentaminen. Osmo Kuusi ja Matti Kamppinen kuvailevat ske-

naario-termin taustan elokuvamaailmaan, jossa se tarkoittaa ohjaajan kappaletta elokuvan kä-

sikirjoituksesta.72 Rubin kuvaa tulevaisuudenskenaarion olevan vapaamuotoinen ja näkemyk-

sellinen tarina jostain tulevaisuuden tilanteesta, joka perustuu aina vahvasti nyt käytettävissä 

olevalle tiedolle. Hän edelleen toteaa sen olevan tehokas ja toimiva tapa arvioida erilaisten il-

miöiden ja kehitysvaihtoehtojen vaikutuksia oman organisaation toimintaan ja mahdollisuuk-

siin.73 Skenaarioiden käyttö on tähän tutkimukseen soveltuva menetelmä, sillä tutkimuksessa 

pyritään ymmärtämään kahden ilmiön, arktisen jääpeitteen ja Kiinan nousun, vaikutusta Suo-

men kannalta kriittisen alueen turvallisuuspoliittiseen ja sotilaalliseen kehitykseen. Skenaarioi-

den valinta menetelmäksi on myös looginen valinta, sillä kyseistä menetelmää on käytetty myös 

laajalti ulkomailla turvallisuuteen liittyvässä strategisessa suunnittelussa.  

 

Skenaarioiden rakentaminen on prosessi, johon voi soveltaa lukuisia erilaisia toimintatapamal-

leja ja prosesseja. Rubin kuvaa skenaarioiden rakentuvan seuraavista osa-alueista: 

 

”1. Nykytilan analyysistä (esim. tilastollista, trendeihin perustuvaa tietoa, hil-

jaista tietoa, psykologista ja yhteiskunnallista tietoa jne.) 

 2.  Loogisen tapahtumaketjun ja prosessien kuvauksesta kohta kohdalta nykyhet-

kestä ko. tulevaisuudentilaan (ennakoivat skenaariot) tai vaihtoehtoisesti tulevai-

suudentilasta nykyhetkeen (normatiiviset skenaariot, backcasting) 

 3.  Oleellisten toimijoiden ja päätöksenteon/valintojen mahdollisten seurausten 

kronologisesta kuvauksesta.”74 

 

                                                
72 Kuusi, Osmo & Matti Kamppinen: Tulevaisuuden tekeminen, teoksessa: Tulevaisuudentutkimus: Perusteet ja 

sovelluksia. Kamppinen, Matti, Osmo Kuusi, & Sari Söderlund(toim.), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hel-

sinki 2002. s. 120. 
73 Rubin, Anita: Skenaariotyöskentely Tulevaisuuksientutkimuksessa. Metodix Oy, 2012. [https://meto-

dix.fi/2015/01/31/skenaariotyoskentely-tulevaisuuksientutkimuksessa/#Skenaariomene-

telm%C3%A4%20ty%C3%B6kaluna], luettu 19.5.2021. 
74 Ibid. 
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Yllämainitut osa-alueet vaikuttavat olevan yhteisiä vaatimuksia suurimmalle osalle menetel-

mistä. Tämän tutkimuksen osalta on ratkaistava se, miten nämä osa-alueet käsitetään. Ensim-

mäisen kohdan, nykytilan analyysin, osalta on selvitettävä käytettävä mallinnuksen menetelmä, 

eli se minkälaista tietoa nykytilan analyysista tarvitaan. Toisen kohdan osalta on ratkaistava 

käytettävä skenaariotyyli, eli ennakoivat vai normatiiviset skenaariot. Kolmas kohta tulee tässä 

tutkimuksessa tarkoittamaan skenaarioiden johtopäätösten ja vaikutusten analysoimista Suo-

men kannalta. 

2.2.2.1 Mallintaminen 

Tämä tutkimus suuntautuu turvallisuuspoliittisiin ja sotilaallisiin kysymyksiin, joten se noudat-

taa Sivosen kirjassaan esittelemiä tulevaisuuden mallintamisen menetelmiä. Sivonen esittelee 

ekstrapolaatiolla mallintamisen ja evoluutioanalogisen mallintamisen. Sivonen toteaa, että evo-

luutioanaloginen mallintaminen soveltuu useimmin liberaaliin maailmankatsomukseen, missä 

korostuu instituutio-optimismi ja usko poliittisten muutosprosessien oppimisprosesseihin.75 

Kuten aiemmin on esitelty, ovat tämän tutkimuksen teoreettiset viitekehykset realismissa, joten 

evoluutioanaloginen mallinnus ei liene optimaalinen. Näin ollen tämän tutkimuksen osalta on 

tulevaisuuden mallintamiseen, eli siis skenaarioiden rakentamiseen, käytettävä ekstrapolaa-

tiota. 

 

Tulevaisuuden mallintaminen ekstrapolaatiolla perustuu lineaarisuuteen, eli siihen, että nyky-

hetkeen johtaneesta kehityksestä voidaan havainnoida tulevaisuuteen.76 Toiminnallisen mallin 

saaminen edellyttää kattavaa nykytilan analyysia. Tämän tutkimuksen osalta se on edellyttänyt 

kahden osa-alueen tarkastelua. Ensimmäinen on arktisen alueen geopoliittinen asetelma ja tu-

levaisuuden kehitysnäkymät. Toinen on Kiinan merisodallisten suorituskykyjen ja käyttöperi-

aatteiden nykytila ja kehitysnäkymät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 Sivonen (1998), s. 57–58.  
76 Ibid. s. 57. 
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Sivonen luettelee ekstrapolaatiolle useita rajoitteita, jotka on otettu huomioon skenaarioita ra-

kennellessa. Nämä rajoitteet ovat: 

 

”1. Mitä pidemmälle ekstrapoloidaan, sitä enemmän on epävarmuuksia. 

 2. Ekstrapolaatio tukeutuu vahvasti oletukseen siitä, että tähänastista koskevat 

arviot ja syy-seuraussuhteet ovat oikeita. Näinhän ne eivät välttämättä ole. 

 3. Trendit voivat olla itseään rajoittavia. 

4. Ekstrapolaatiossa on olettama, että maailma pysyisi muilta osin samankaltai-

sena. Näin ei käytännössä kuitenkaan ole.” 77 

2.2.2.2 Skenaarioiden tyyli ja niiden rakentuminen 

Skenaariot voidaan aiemmin esitetyllä tavalla jakaa normatiivisiin ja ennakoiviin skenaarioihin. 

Myös Tuomo Kousa jakaa skenaariot kahteen luokkaan, joskin hän kutsuu ennakoivia skenaa-

rioita tutkiviksi (engl. explorative scenarios).78 Näiden skenaariotyylien pääasiallinen eroavai-

suus on siinä, miten ne rakentuvat. Normatiiviset skenaariot pohjautuvat siihen, että tutkija luo 

tulevaisuuden vision ja tutkii sen jälkeen taaksepäin, mitä on pitänyt tapahtua jotta tulevaisuu-

den visio kävisi toteen. Kousa kuvailee, että tämä tyyli on tutkijalle huomattavasti vapaampi ja 

sallii enemmän luomisen vapauksia. Ennakoivat skenaariot puolestaan rakennetaan nykyhet-

kestä käyttäen esimerkiksi lineaarista mallintamista ja nykyhetkeen pohjautuvaa empiiristä tie-

toa.79 Koska tässä tutkimuksessa mallintaminen perustuu ekstrapolaatiolla mallintamiseen, ovat 

skenaariot ennakoivalla tyylillä tehtyjä. 

 

                                                
77 Sivonen (1998), s. 57. 
78 Kousa, Tuomo; Towards Strategic Intelligence – Foresight, Intelligence, and Policy Making. Dynamic Futures 

Publications No. 1., Helsinki 2014, s. 28. 
79  Ibid. s. 28. 
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Kousa kuvailee ennakoivien skenaarioiden olevan vahvasti empiiriseen tietoon pohjautuvia. 

Useissa tapauksissa niissä hyödynnetään kvantitatiivista tietoa ja ne sisältävät todennäköisyys-

laskelmia. Tulevat skenaariot tulisi siis rakentaa ilman näkemyksiä ”toivottavasta” ja ”ei-toi-

vottavasta”. Niiden kehittyminen rakennetaan nykyhetkestä alkaen.80  Tämän tutkimuksen ny-

kytila-analyysissa, ja näin ollen myös mallintamisessa, on käytetty sekä kvantitatiivista että 

kvalitatiivista lähestymistä. Kvantitatiivisia tietoja ovat esimerkiksi arktisten vesialueiden olo-

suhteet ja toisaalta Kiinan nykyiset ja rakenteilla olevat merelliset suorituskyvyt. Todennä-

köisyyslaskelmia ei kuitenkaan ole käytetty. Toisaalta esimerkiksi Kiinan merivoimien käyttö-

periaatteiden kehittyminen samoin kuin arktisen geopoliittinen kehittyminen on edellyttänyt  

kvalitatiivista, teoriaan tukeutuvaa, lähestymistä. 

 

Skenaariot on rakennettu nykytila-analyysin jälkeen siten, että  niissä on identifioitu keskeiset 

kehityssuunnat sekä arktisen geopoliittiselle merkitykselle että Kiinan merellisille suoritusky-

vyille ja käyttöperiaatteille. Näiden pohjalta on rakennettu nykyhetkestä alkaen neljä erilaista 

skenaariota Kiinan merivoimallisesta toiminnasta arktisella alueella vuonna 2040. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80  Kousa (2014), s. 28. 
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3 ARKTINEN ALUE GEOPOLITIIKAN NÄYTTÄMÖNÄ 

Arktinen alue, kuten aiemmin on määritelty, kattaa pohjoisen napapiirin pohjoispuolisen alu-

een. Arktisen alueen turvallisuuspoliittinen kiinnostavuus on lisääntynyt merkittävästi viimei-

sen vuosikymmenen aikana. Tähän on syynä ilmaston lämpenemisen johdosta tapahtuva arkti-

sen alueen sulaminen, joka antaa arktiselle alueelle uutta taloudellista merkitystä.  

 

Alueen tausta geopolitiikan ja sotilaallisen voimankäytön alueena on suhteellisen lyhyt ja vä-

häinen, mutta ei olematon. Ennen 1900-lukua arktisella alueella nähtiin lukuisia pienempiä so-

tilaallisen voimankäytön osoituksia. Ensimmäinen esimerkki voimankäytöstä on ruotsalaisen 

laivasto-osaston hyökkäys venäläisiin kohteisiin Vienanmerellä vuonna 1701. Sotatoimet ark-

tisella alueella tapahtuivat pääsääntöisesti osana muuta sodankäyntiä. Sotatoimet olivat merki-

tykseltään suhteellisen vähäisiä sotien kokonaistilanteeseen nähden.81  

 

Ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana arktisella alueella alkoi alueena olla suurempaa 

merkitystä. Pohjoisella jäämerellä oli Venäjän, ja myöhemmin Neuvostoliiton, huoltamisessa 

kriittinen rooli. Saksan merivoimien yksi päätehtävistä oli liittoutuneiden merellisten yhteyk-

sien katkaiseminen arktisella alueella. 82 Vaikka merisota ja siihen liittyneet tukitoiminnot oli-

vatkin merkittäviä, on kuitenkin todettava, ettei arktinen alue ollut kummassakaan maailman-

sodassa erityisen keskeisessä roolissa.  

 

Arktinen alue sotilaallinen merkitys kasvoi huomattavasti kylmän sodan aikana. Syynä oli en-

nen kaikkea arktisen alueen maantieteellinen sijainti, jonka merkitys ydinaseiden suunnitellulle 

käytölle oli suuri. Lyhyin maantieteellinen lentoreitti kahden supervallan, Yhdysvaltojen ja 

Neuvostoliiton, välillä kulki alueen yli. Erityisesti kylmän sodan alussa, kun pääsääntöinen 

ydinaseen toimitustapa oli ilmakuljetteinen, sijoitti kumpikin supervalta, mutta erityisesti Neu-

vostoliitto, pohjoiseen suuntaan runsaasti lentokalustoa. Arktisen alueen merellinen merkitys 

kasvoi yhdessä ydinkäyttöisten ohjussukellusveneiden kasvaneen roolin kanssa.83 Pohjoinen 

laivasto muodosti merkittävimmän osan Neuvostoliiton merellisestä voimasta. Arktisella alu-

eella oli kylmän sodan aikana suuri strateginen merkitys, mutta se johtui edelleen arktisesta 

alueesta riippumattomista syistä.84 

                                                
81 Tamnes, Rolf & Sven G. Holtsmark: The Geopolitics of the Arctic in Historical Perspective, teoksessa: Geo-
politics and Security in the Arctic: Regional Dynamics in a Global World. Tamnes, Rolf & Kristine Offerdal 

(toim.), Routledge, New York 2014, s. 16–18. 
82 Ibid. s. 18–21. 
83 Ibid. s. 21–28. 
84 Young (2011), s. xxii. 
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Kylmän sodan jälkeen alueen geopoliittinen merkitys väheni merkittävästi. Alueen geopoliitti-

set jännitteet olivat matalia, ja kansainvälinen yhteistoiminta oli merkittävässä roolissa.85 Piirre 

on selitettävissä jo aiemmin todetulla: alueen turvallisuuspolitiikkaa oli määrittänyt jännitteet 

ja yhteenotot muualla maailmassa. Nyt, kun jännitteet olivat yleisellä tasolla laskeneet, näkyi 

tämä erityisen voimakkaasti arktisella alueella.  

 

Arktisen alueen turvallisuuspoliittinen rooli on siis ollut vahvasti sidoksissa muun maailman 

turvallisuuskysymyksiin. Nyt alue on kuitenkin kasvamassa uuteen strategiseen merkitykseen. 

Vaikuttaa siltä, että syyt ovat ensi kertaa alueessa itsessään. Katalyyttina toimii voimakkaasti 

lämpenevä arktinen ilmasto, joka todennäköisesti avaa uusia taloudellisia mahdollisuuksia alu-

eelle ja saattaa antaa sille merkittävän roolin kansainvälisessä kauppamerenkulussa. 

Mearsheimerin offensiivisen realismin maailmassa tämä on omiaan tuomaan myös sotilaallista 

jännitettä suurvaltojen välille. 

3.1 Arktisen alueen taloudellinen potentiaali 

Arktisen alueen kiistelty taloudellinen potentiaali on painottunut pääsääntöisesti alueen kalas-

tus-, metsästys- ja valaanpyyntipotentiaaliin. Tähän on liittynyt pienimuotoista kiistelyä kalas-

tus- ja valaanpyyntioikeuksista.86 Alueella tapahtuva kalastus ja osalle valtioista myös valaan-

pyynti on yhä taloudellisesti tärkeä asia. Vaikka arktisen alueen ulkopuolella on käyty väkival-

taisiakin kiistelyjä kalastusoikeuksista, ei arktisella alueella ole viime aikoina ollut merkittäviä 

poliittisia ongelmia kalastukseen liittyen. Alueella harjoitettu valaanpyynti on kiistelty ala, 

mutta syynä on nykyisin ympäristönsuojelu ja etiikka, ei niinkään alasta saatava taloudellinen 

hyöty.  

 

Arktisen alueen suuri merkitys energiansaannin kannalta on ilmennyt 1970-luvulta alkaen. Eri-

tyisesti silloisen Neuvostoliiton pohjoisissa osissa, samoin kuin Pohjois-Amerikan pohjoisissa 

osissa, on suoritettu laajamittaista öljyn- ja kaasunporaamista. Suurin osa on sijainnut kuivalla 

maalla tai sen välittömässä läheisyydessä, eikä näin ollen ole aiheuttanut merkittäviä suvereni-

teettiin liittyviä kysymyksiä.87  

 

                                                
85 Young (2011), s. xxii. 
86 Tamnes & Holtsmark (2014), s. 14. 
87 Ibid. s. 42. 
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Arktisen alueen taloudellinen potentiaali on läpikäymässä suurta ilmaston lämpenemisestä joh-

tuvaa muutosta. Ilmaston lämpeneminen on erityisen voimakasta juuri arktisella alueella. Tätä 

muutosta on jo todennettu ja tulevaisuuden näkymät erityisesti jääpeitteen osalta ovat huomat-

tavasti huonompia nykytilaan verrattuna.  

 

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on viimeisimmässä vuoden 2019 raportissaan todentanut 

voimakkaan ilmastonmuutoksen arktisella alueella. Jokaisena tutkimusvuotena 2014–2018 oli 

vuoden keskiarvo ilman lämpötilasta maan pinnalta mitattuna korkeampi kuin kertakaan vuo-

desta 1900 alkaen. Talvilämpötila keskeisellä Pohjoisella jäämerellä vuosina 2016 ja 2018 oli 

yli 6℃ lämpimämpää kuin vuosien 1981–2010 keskiarvo vastaavalle ajalle.88  

 

Pohjoisen jäämeren jääpeite on ohentunut ja nuorentunut huomattavasti. Vuoden 1979 jälkeen 

on osuus yli viisi vuotta vanhasta jäästä pienentynyt noin 90 %. Myös jääpeite on huomattavasti 

pienentynyt. Ennuste jääpeitteen tilasta tulevaisuudessa riippuu ilmaston lämpenemisen laajuu-

desta. Mikäli ilmastonmuutos pysäytetään 2℃ nousuun, tulee syyskuu, jolloin jääpeite on pie-

nimmillään, olemaan täysin jäävapaa 10–35 % todennäköisyydellä.  IPCC:n skenaario tässä 

tapauksessa sijoittuu vuoteen 2100.89 Iso-Britannian Hadleyn tutkimuskeskuksen mallinnuksen 

mukaan on puolestaan ennakoitavissa, että arktinen alue olisi ensimmäistä kertaa jäävapaa ke-

sällä jo vuonna 2035.90  Ikijään poistuminen tekisi alueella jäänmurtokalustolla liikkumisesta 

helpompaa myös niinä vuosina, kun jää ei kokonaan sulaisi. Tarkkaa ajankohtaa mahdolliselle 

ensimmäiselle jäävapaalle kesälle Pohjoisella jäämerellä ei siis voida määrittää. Huomioitavaa 

kummastakin tutkimuksesta on, että kyseessä on ennakointia mallinnetusta tulevaisuudesta. 

Molempia ennusteita on myös kritisoitu. Tiedemiesresurssit ja painoarvo, joka tutkimuksille on 

erityisesti IPCC:n kohdalla annettu, on kuitenkin suurta. Näin olleen voidaan todeta, että tutki-

muksissa todettu jäänpeitteen vakava heikkeneminen, ja jäävapaa kesä, tulee hyvin todennäköi-

sesti tapahtumaan. Ajankohdan määrittämistä varten tarvitaan vielä paljon tieteellistä tutki-

musta ja havainnointia. 

                                                
88 Meredith, Michael; Martin Sommerkorn, Sandra Cassotta, Chris Derksen, Alexey Ekaykin, Anne Hollowed, 

Gary Kofinas, Andrew Mackintosh, Jess Melbourne-Thomas, Monica M.C. Muelbert, Geir Ottersen, Hamish 

Pritchard, & Edward A.G. Schuur: 2019: Polar Regions, teoksessa: IPCC Special Report on the Ocean and Cry-

osphere in a Changing Climate. Pörtner, Hans-Otto, Debra C. Roberts, Valerie Masson-Delmotte, Panmao Zhai, 

Stefanie M. Tignor, Elvira Poloczanska, Katja Mintenbeck, Andres Alegría, Maike Nicolai, Ambrose Okem, Jan 

Petzold, Bard Rama, & Nora M. Weyer (toim.), Cambridge University Press, Cambridge 2019, s. 205.  
89 Ibid. s. 207. 
90 Guarino, Maria-Vittoria; Louise G. Sime, David Schröeder, Irene Malmierca-Vallet, Erica Rosenblum, Mark 

RInger, Jeff Ridley, Danny Feltham, Cecilia Bitz, Eric J. Steig, Eric Wolff, Julienne Stroeve & Alistair Sellar: 

Sea Ice Free During The Last Interglacial Supports Fast Future Loss, Nature Climate Change, Vol 10, 2020. 

[https://www.nature.com/articles/s41558-020-0865-2?proof=t], luettu 9.3.2021. 
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Ilmaston lämpenemisen myötä arktisen alueen jääpeite tulee siis entistä voimakkaammin heik-

kenemään ja vähenemään. Tämä avaa uusia ja ennen käyttämättömiä taloudellisia mahdolli-

suuksia alueelle. Napapiirin pohjoispuoleisilta maa-alueilta, erityisesti Grönlannista, on jo 

avautunut mahdollisuuksia mineraalien haalimiseen. Tämä tutkimus on kuitenkin rajattu yksin-

omaan arktiseen merelliseen toimintaan, ei maa-alueisiin. Jäiden väheneminen on vaikuttanut 

hyvin voimakkaasti myös merialueiden taloudellisiin potentiaaleihin. Näistä merkittävimmät 

ovat merenpohjaiset energiaresurssit ja avautuvat meriyhteydet.   

3.1.1 Energia 

Arktinen alue on energiarikasta. Erityisesti öljy- ja maakaasuvarannot ovat huomattavia. Kuten 

aiemmin on todettu, on alueen energiavarantoja käytetty jo 1970-luvulta lähtien. Huomattavat 

merenalaiset löydöt 1980-luvulla, kuten Shtokmanin kaasukenttä ja Prirazlomnoyen öljykenttä, 

saivat aikaan suurta spekulaatiota laajamittaisesta arktisesta porauksesta. Erilaiset syyt, kuten 

logistiset hankaluudet, hidastivat merenalaisen porauksen aloittamista muualla kuin rannikon 

välittömässä läheisyydessä.91 

 

Öljyn osalta kiinnostus arktisten, merenalaisten kenttien kehittämiseen ja poraamiseen voidaan 

todeta kunnolla alkaneen vuonna 2008, kun öljyn hinta nousi huomattaviin lukemiin.92 Öljy-

esiintymiä on arktisella alueella paljon. Yhdysvaltojen geologinen tutkimuskeskus USGS arvioi 

vuonna 2009, että arktisen alueen osuus maailman todentamattomista öljyvaroista olisi peräti 

13%.  Näistä suurin osa on merellä ja alle 500 m syvyydessä.93 Kansainvälinen energiajärjestö 

IEA tutki vuosiraportissaan vuonna 2008 mahdollisuuksia arktiseen öljyn poraamiseen. Ra-

portti totesi huomattavat vaikeudet ja kustannukset, jotka tähän liittyivät. Raportissa todetaan, 

että kustannus öljyn saamiseksi markkinoille helpohkoilta merialueilta on 35–40 Yhdysvaltain 

dollaria tynnyriltä.94  Raportissa kuitenkin ennakoidaan teknologian kehittyvän ja mahdollista-

van tehokkaamman öljyn hankinnan arktisilta alueilta. Öljyn hinta helmikuussa 2021 on 60 

                                                
91 Tamnes & Holtsmark, (2014), s. 43. 
92 Claes Dag H. & Arild Moe: Arctic Petroleum Resources in a Regional and Global Perspective, teoksessa: Ge-

opolitics and Security in the Arctic: Regional Dynamics in a Global World. Tamnes, Rolf & Kristine Offerdal 

(toim.), Routledge, New York 2014, s. 97. 
93 Gautier, Donald L.; Kenneth J. Bird, Ronald R. Charpentier, Arthur Granz, David W. Houseknecht, Timothy 
R. Klett, Thomas E. Moore, Janet K. Pitman, Christopher J. Schenk, John H. Schuenemeyer, Kai Sørensen, Mar-

ilyn E. Tennyson, Zenon C. Valin & Craig J. Wandrey: Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctic, 

Science, Vol 324, ed 5931, 2009. [https://science.sciencemag.org/content/324/5931/1175.full], luettu 4.3.2021 
94 International Energy Agency: World Energy Outlook 2008. [https://www.iea.org/reports/world-energy-out-

look-2008], luettu 4.3.2021. 
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Yhdysvaltain dollaria tynnyriltä.95 Vaikuttaakin siltä, että taloudelliset edellytykset öljyn po-

raamiselle ovat olemassa. 

 

Merkittävin luonnonvara arktisella alueella on maakaasu. Ensimmäinen käyttöönotettu merel-

linen maakaasukenttä on Snøhvitin kenttä vuonna 2007.96 Tämän lisäksi Venäjällä on yhdessä 

ulkomaisten energiayhtiöiden kanssa tehty suuria investointeja merkittävien kaasuesiintymien 

kehittämiseksi. USGS arvioi, että yli 30% maailman todentamattomista maakaasuesiintymistä 

sijaitsee arktisella alueella, valtaosa merellä ja Venäjän alueella.97 On syytä huomioida, että 

USGS:n arvion jälkeen tapahtunut länsimaiden ja Venäjän välien viileneminen saattaa heiken-

tää Venäjän kykyä esiintymien hyödyntämiseen.  

 

Arktisen alueen energialuonnonvarat ovat maailman mittakaavalla merkittäviä. USGS arvioi 

kuitenkin, että öljyvarannot eivät ole riittävän runsaita muokatakseen öljymarkkinoita merkit-

tävästi.98 Toisaalta maakaasuvarannot vaikuttavat maailman mittakaavassa riittävän suurilta  te-

kemään arktisesta alueesta energiapoliittisesti hyvin merkittävän alueen. 

 

Arktisen alueen merenpohjassa olevat luonnonvarat on pitkälti jaettu Yhdistyneiden kansakun-

tien (YK) Merioikeusyleissopimuksen UNCLOS:n perusteella. Tämä sopimus, vaikkei Yhdys-

vallat merkittävänä osapuolena sitä ole vielä ratifioinut, määrittää rantavaltioiden oikeudet re-

sursseihin. Sopimus määrittää yksinomaisen talousvyöhykkeen (engl. Exclusive Economic 

Zone EEZ) olevan 200 merimailia rannikolta, sisältäen talousoikeudet sekä mereen että sen 

pohjaan.99 USGS:n arvio todentamattomista energiavarannoista jakautuu maantieteellisesti 

pääsääntöisesti sellaisiin alueisiin, jotka sisältyvät jonkin reunavaltion EEZ:lle.100 UNCLOS 

edelleen jakaa oikeudet merenpohjassa, ei siis vedessä, oleviin resursseihin mannerlaattojen 

perusteella sellaisille alueille, jotka eivät kuulu kenenkään EEZ:lle.101. Vaikka UNCLOS mää-

rittää oikeudet merenpohjan resursseihin, on näiden linjausten puitteissa valtioiden välillä 

                                                
95 International Energy Agency: Oil Market Report – February 2021. [https://www.iea.org/reports/oil-market-

report-february-2021], luettu 4.3.2021. 
96 Tamnes & Holtsmark (2014), s. 43. 
97 Gautier et al. (2009). 
98 Ibid. 
99 United Nations: United Nations Convention on the Law of the Sea. United Nations General Assembly, New 

York 1982, s. 44.  
100 Gautier et al. (2009). 
101 United Nations (1982), s. 55. 
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erimielisyyksiä siitä, missä raja kulkee. EEZ:en ulkopuolista vesialuetta kutsutaan puolestaan 

kansainväliseksi vesialueeksi, eikä siihen ole millään valtiolla suvereniteettia.102  

3.1.2 Avautuvat meriyhteydet 

Aiemmin osoitettu ilmaston lämpeneminen ja sen myötä vetäytyvä ja heikkenevä jääpeite on 

avannut mahdollisuuden arktisten meriväylien avautumiselle kaupalliseen käyttöön. Nopeasta 

yhteydestä, jolla voitaisiin ohittaa Amerikan mantere ja Euraasia, ja päästä nopeammin Pohjois-

Aasiaan, on merenkulkupiireissä haaveiltu jopa satoja vuosia. Potentiaaliset hyödyt ajankäytöl-

lisesti ovat selkeitä. Esimerkiksi etäisyys Japanin Jokohamasta Hollannin Rotterdamiin on ark-

tisen kautta noin 9000 km, kun taas Suezin kanavan kautta etäisyyttä tulee noin 20 000 km.103  

 

Arktisen alueen merireitit koostuvat perinteisesti kahdesta erillisestä reitistä, Koillisväylästä 

(engl. Northern Sea Route/ Northeast passage) ja Luoteisväylästä (engl. Northwest Passage). 

Neuvostoliittolainen jäänmurtaja oli vuonna 1932 ensimmäinen arktista väylää, Koillisväylää, 

käyttänyt alus.104 Tämän jälkeen väylillä on kulkenut eri valtioiden jäänmurtajia. Ensimmäinen 

kaupallinen väylän käyttö tapahtui vuonna 2009 kun kaksi saksalaista rahtialusta käyttivät Koil-

lisväylää päästäkseen Aasiasta Eurooppaan.105 Luoteisväylän ensimmäinen kaupallinen käyttö 

tapahtui vuonna 2013, kun tanskalainen alus kulki Kanadan länsirannikolta Suomeen.106 Nämä 

onnistuneet väylien käytöt uutisoitiin laajalti, mikä lisäsi spekulaatiota ja puhetta Pohjoisen jää-

meren väylistä tulevaisuuden kauppamerenkulun tärkeinä virtoina.  

 

Vaikka spekulaatiota pohjoisista merireiteistä ja niiden potentiaalista on ollut paljon, on nykyi-

nen todellisuus hieman erilainen erityisesti maailman kauppamerenkulun keskeisiin väyliin ver-

rattuna. Esimerkiksi Suezin kanavan kautta kulki vuonna 2020 18 829 alusta kantaen yhteensä 

1,17 miljardia tonnia rahtia.107 Arktisista väylistä huomattavasti enemmän käytetty, Koillis-

väylä, on käytössä kauttakululle noin neljä kuukautta vuodessa. Ennätysvuonna 2020 väylää 

käytti 64 alusta, ja rahtia siinä kulki yhteensä 1281 tuhatta tonnia. Väylän käyttö on kuitenkin 

                                                
102 United Nations (1982), s. 57. 
103 Malte, Humpert: The Future of the Northern Sea Route- A “Golden Waterway” or a Niche Trade Route. The 

Arctic Institute, 2011. [https://www.thearcticinstitute.org/future-northern-sea-route-golden-waterway-niche/], 

luettu 9.3.2021. 
104 Tamnes & Holtsmark (2014), s. 13. 
105 Reuters 12.9.2009: German ships successfully make "Arctic Passage". [https://www.reuters.com/article/us-cli-

mate-shipping-arctic-idUSTRE58B01K20090912], luettu 5.3.2021. 
106 Yleisradio 10.10.2013: Luoteisväylän avannut Nordic Orion saapuu Porin satamaan. [https://yle.fi/uutiset/3-

6874171], luettu 8.3.2021. 
107 Maritime Executive 4.1.2021: Suez Canal Maintained Volumes in 2020 and Extends Incentives for 2021 

[https://www.maritime-executive.com/article/suez-canal-maintained-volumes-in-2020-and-extends-incentives-

for-2021], luettu 8.3.2021. 
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huomattavasti lisääntynyt viime vuosina. Vuonna 2019 reitillä kulki 697 tuhatta tonnia rahtia, 

vuonna 2017  194 tuhatta tonnia ja vuonna 2015 39 tuhatta tonnia.108. Koillisväylän käyttö on 

erittäin jyrkässä kasvussa, mutta yhä varsin vähäistä.  

 

Arktiseen kaupalliseen merenkulkuun liittyviä haasteita on tutkittu Yumashev et al. toimesta. 

Haasteita on useita. Näistä merkittävimpiä ovat esimerkiksi korkeat vakuutuskustannukset ark-

tisille vesille, jääluokkavaatimukset aluksille, epävarma jäätilanne ja ajoittainen tarve jäänmur-

tajille.109  

 

Arktisten meriväylien juridinen tilanne ei ole yksiselitteinen. Koillisväylä kulkee osin Venäjän 

aluevesien ja EEZ:n läpi, ja Venäjä pitää väylää sen sisäisenä kulkureittinä, hallinnoi sitä ja 

veloittaa väylän käytöstä. Vastaavasti Kanada pitää osia Luoteisväylästä samoilla perusteilla 

omina vesialueinaan. Yhdysvallat pitää kumpaakin väylää UNCLOS:n mukaisina kansainväli-

sinä salmina, joihin kaikilla allekirjoittajavaltioilla on vapaa käyttöoikeus.110 

 

Koillis- ja Luoteisväylien lisäksi on viime vuosina spekuloitu kolmannella reitillä, Transarkti-

sella väylällä (engl. Transpolar Sea Route). Tämä väylä kulkisi Pohjoisnavan läheisyydestä ja 

olisi ainoastaan kansainvälisillä vesialueilla. Alue, jossa reitti sijaitsee, on ympärivuotisen jää-

peitteen alla. Kuten aiemmin on todettu, tulee Pohjoinen jäämeri todennäköisesti toisinaan ole-

maan jäävapaa kesäisin. Tämä avaisi väylän kaupalliselle merenkululle. Toistaiseksi Transark-

tista väylää ei ole kuljettu kaupallisesti, mutta väylän mahdollinen avautuminen on varmasti 

yksi arktisen alueen eniten seurattavista kehityksistä. Reittiin on todennäköisesti ollut paljon 

kiinnostusta juuri siitä syystä, että se olisi kansainvälisillä vesillä eikä kenenkään hallinnoita-

vissa.  

 

                                                
108 Northern Sea Route Information Office: NSR Shipping Traffic – Transit Voyages in 2020 [https://arctic-

lio.com/nsr-shipping-traffic-transit-voyages-in-2020/], luettu 8.3.2021. 
109 Yumashev, Dmitry.; Karel van Hussen, Johan Gille & Gail Whiteman: Towards a Balanced View of Arctic 

Shipping: Estimating Economic Impacts of Emissions from Increased Traffic on the Northern Sea Route. Climatic 

Change, Vol 143, 2017, s. 147.  
110 Hoel, Alf Håkan: The Legal Political Regime in the Arctic, teoksessa: Geopolitics and Security in the Arctic: 

Regional Dynamics in a Global World. Tamnes, Rolf & Kristine Offerdal (toim.), Routledge, New York 2014, s. 

59. 
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Arktisen alueen meriyhteyksistä ja niiden käytettävyydestä on uutisoitu runsaasti. Nykyhetken 

todellisuus on silti se, että väylät ovat vaikeakulkuisia ja niiden nykyinen käyttöaste manner-

tenvälisessä kauppamerenkulussa on varsin pientä. Niissä on kuitenkin nähtävissä suurta talou-

dellista potentiaalia. Avautuvat meriyhteydet tulevatkin olemaan keskiössä, kun seurataan ark-

tisen alueen kehittymistä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena tulee olemaan Transarktisen väy-

län käytettävyys. 

3.2 Arktisen alueen toimijat 

Arktisten alueiden hallinnasta on virinnyt keskustelua sitä mukaa, kun ilmaston muuttumisen 

myötä avautuvat mahdollisuudet ovat tulleet ihmisten tietoisuuteen. Arktisen alueen valtiot ovat 

keskiössä, kun sen mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään ja hallitsemaan. Arktisiksi valti-

oiksi luetaan ne valtiot, joilla on maa-alueita napapiirin pohjoispuolella. Nämä valtiot ovat Ve-

näjä, Kanada, Yhdysvallat, Norja, Tanska, Islanti, Ruotsi ja Suomi. Nämä maat ovat myös Ark-

tisen neuvoston varsinaiset jäsenet.  

 

Arktinen neuvosto on vuonna 1996 Ottawan julistuksella perustettu valtioiden välinen yhteis-

työmekanismi. Arktinen neuvosto on foorumi, jossa valtiot keskustelevat ja ratkovat alueen 

haasteita. Huomioitavaa on kuitenkin se, että päätösten ja niiden pohjalta lausuttujen julkilau-

sumien tulee olla yksimielisiä. Arktisella neuvostolla on kiertävä puheenjohtajuus eri jäsenval-

tioiden välillä ja pysyvä sihteeristö, joka on sijoitettu Norjan Tromssaan. Ei-arktiset valtiot voi-

vat pyrkiä tarkkailijajäseniksi, jolloin heillä on läsnäolo-oikeus kokouksissa, muttei äänioi-

keutta. Neuvoston tarkkailijajäsenet ovat Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Ja-

pani, Puola, Kiina, Etelä-Korea, Intia, Singapore, Espanja ja Sveitsi.111 Arktisen neuvoston eli-

met keskittyvät pääasiassa tieteellisiin seikkoihin sekä alkuperäiskansojen ja ympäristön asioi-

hin. Arktinen neuvosto vaikuttaa olevan hyödyllinen keskustelufoorumi, mutta se ei varsinai-

sesti tarjoa mekanismeja kansalliseen turvallisuuteen ja sotilaallisiin kysymyksiin liittyen. Alu-

een turvallisuuskehitystä seuratessa tuleekin ennemmin painottaa yksittäisten valtioiden teke-

misiä. 

 

                                                
111 Arktinen neuvosto: About the Arctic Council. [https://arctic-council.org/www/en/about/], luettu 10.3.2021. 
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Arktisia valtioita ovat aiemmin mainitut kahdeksan valtiota. Näistä merkittävimmät valtiot tur-

vallisuuskysymyksissä ovat Pohjoisen jäämeren rannikkovaltiot, eli niin kutsuttu arktinen vii-

sikko. Nämä ovat Venäjä, Yhdysvallat, Kanada, Norja ja Tanska. Näiden valtioiden arktista 

politiikkaa ja toimintaa tarkastellaan tässä alaluvussa. Islanti, joka on myös Pohjoisen jäämeren 

rannikkovaltio, ei perinteisesti ole kuulunut arktiseen viisikkoon. Islannilla ei ole omia asevoi-

mia, joten sitä ei käsitellä erikseen yhtenä alueen turvallisuustoimijana. Lähes kaikilla kysei-

sistä valtioista on kiistoja raja-alueista ja vesistöjen hallinnasta. Koska kiistat ovat pääsääntöi-

sesti vanhoja, eivätkä keskeisiä valtioiden intressien kannalta, ei niitä tulla käsittelemään ellei-

vät ne todennäköisesti vaikuta alueen turvallisuuspoliittiseen kehitykseen.  

3.2.1 Venäjä 

Arktisen alueen merkittävin valtiollinen toimija useimmilla mittareilla on Venäjä. Venäjällä on 

eniten arktista rantaviivaa ja sen vesialueilta löytyvät suurimmat osuudet Pohjoisen jäämeren 

energiavarannoista. Venäjällä on, osittain Neuvostoliiton perintönä, merkittävä arktinen infra-

struktuuri, joka sisältää paljon sotilaallisia elementtejä. Arktisella alueella on myös perinteisesti 

ollut vahva turvallisuuspoliittinen rooli Venäjälle.112  

 

Venäjän sotilaallinen läsnäolo Pohjoisella jäämerellä on ylivoimaisesti alueen suurin.  Siitä vas-

taava sotilasalue on Pohjoinen laivasto. Pohjoisen laivaston sotilaallinen suorituskyky on meri- 

ja ilmapainotteinen. Pohjoinen laivasto on Venäjän merkittävin merellinen yhtymä ja sisältää 

Venäjän merkittävimmät pintataistelualukset sekä suurimman osan sukellusveneistä. Pohjoisen 

laivaston alaisuudessa on useita lentotukikohtia, joista on mahdollista vaikuttaa laajalti arkti-

selle alueelle. Pohjoinen laivasto on myös Venäjän merellisen ydinaseen operoija.113  

 

                                                
112 Zysk, Katarzyna: Military Aspects of Russia’s Arctic Policy, teoksessa: Arctic Security in an Age of Climate 

Change. Kraska, James (toim.), Cambridge University Press, New York 2011, s. 104–105. 
113 Military Balance + tietokanta: Russia. International Institute for Strategic Studies. [https://www.iiss.org/publi-

cations/the-military-balance-plus], luettu 11.3.2021. 
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Puhtaasti sotilaallisten suorituskykyjen lisäksi on arktisella alueella huomioitava jäänmurtoka-

lusto. Maan jäänmurtokyky on huomattava. Maailman ainoat ydinkäyttöiset jäänmurtajat ovat 

valtionyhtiö Rosatomflotin operoimia. Näistä uusin ja suurin on Arktika-luokka, jonka up-

pouma on 33 540 tonnia.  Luokan ensimmäinen alus luovutettiin käyttäjälle vuonna 2020.114 

Siviilikäyttöisten jäänmurtajien lisäksi Venäjä on rakentamassa sotilaskäyttöön soveltuvia jään-

murtajia. Pohjoinen laivasto on saamassa uusia arktisia partioaluksia, jotka voidaan aseistaa 

verrattain raskaasti  muun muassa pintatorjuntaohjuksin. Näistä ensimmäisen on määrä valmis-

tua vuonna 2023.115   

 

Venäjä on siis rakentanut itselleen merkittävää suorituskykyä arktiselle alueelle. Venäjä on 

myös aktiivisesti osoittanut valmiutensa sotilaallisen voiman näyttöön Pohjoisella jäämerellä ja 

sen ilmatilassa partioimalla aktiivisesti ilmassa ja merellä. 116 Poliittisesti Venäjä on myös toi-

minut varsin uhmakkaasti ja näyttävästi. Venäjän vaatimus mannerlaattoja koskien ulottaisi sen 

oikeudet merenpohjan energiavarantoihin pohjoisnavalle saakka. Tätä vaatimusta korostaak-

seen vei Venäjä lippunsa pienoissukellusveneellä merenpohjaan pohjoisnavalle.117 Venäjä on 

osoittanut olevansa hyvin vahvasti kiinnostunut arktisen alueen tulevaisuudesta ja epäilemättä 

tahtoo toimia alueen johtavana toimijana myös tulevaisuudessa. Esimerkki tästä nähtiin helmi-

kuussa 2021, kun Pohjoisen laivaston ohjusristeilijä purjehti hyvin lähelle Norjan aluevesiä.118 

Kyseessä vaikutti olevan ilmeinen voimannäyttö Norjaa ja sen liittolaisia vastaan.  

 

Venäjän kyky projisoida voimaa arktisella alueella, samoin kuin sen verrannollisen vahva 

asema, lienee myös tulevaisuudessa yksi kansallinen prioriteetti. On kuitenkin pohdittava sitä, 

mikä on Venäjän kyky nykyisenkaltaisen aseman ylläpitoon. Nykyinen asema on korostunut, 

koska muut valtiot eivät ole sitä alueella haastaneet tai tehneet vertailukelpoisia investointeja. 

Tätä etua Venäjällä ei välttämättä tule jatkossa olemaan, ja se tulee myös vaatimaan siltä lisä-

ponnisteluja. Arktinen toiminta on hyvin kallista ja resursseja vievää. Kansainvälisen valuutta-

rahaston IMF:n arvion mukaan Venäjän bkt vuodelle 2021 tulee olemaan 1 584 216 miljardia 

                                                
114 Rosatomflot: Nuclear Icebreaker Arktika is Heading to Murmansk. [https://rosatom.ru/en/press-

centre/news/nuclear-icebreaker-arktika-is-heading-to-murmansk/], luettu 11.3.2021. 
115 Interfax: Russia & CIS Military Daily 27.11.2017: Defense Industry; Space for Attack Missiles Assigned 

Onboard Unfinished Ivan Papanin, Nikolai Zubov Ice-class Patrol Ships. [https://search.proquest.com/wire-

feeds/defense-industry-space-attack-missiles-assigned/docview/2318701046/se-2?accountid=10886], luettu 

11.3.2021. 
116 Markowitz (2020), s. 109–115. 
117 Reuters 2.8.2007: Russian Sub Plants Flag Under North Pole. [https://www.reuters.com/article/idINIndia-

28784420070802], luettu 15.3.2021. 
118 The Barents Observer 22.2.2021: Large Russian Missile Cruiser Sails Varanger Fjord Close to Norway's Bor-

der. [ https://thebarentsobserver.com/en/security/2021/02/large-russian-missile-cruiser-sails-varanger-fjord], lu-

ettu 15.3.2021. 
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Yhdysvaltain dollaria.119 Tämä luku on hyvin eri luokkaa kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen ja 

Kiinan vastaavat. Ukrainan sodan kiihtymisen johdosta asetettujen voimakkaiden pakotteiden 

vaikutuksesta ei tämän tutkimuksen julkaisuhetkellä ole tietoa.  

 

Toinen kysymysmerkki on Venäjän vakaus ja kyky priorisoida tavoitteitaan arktisella. Fund for 

Peace -järjestö toimittaa vuosittain Fragility in the World -indeksin. Tämä indeksi antaa Venä-

jälle sijan 76 maailman 178 valtiosta, ja leimaa sen ”warning”-tasolle.120 Tämä indeksi on sen 

eri mittareista johtuen altis kritiikille. Venäjän potentiaaliset ongelmat ovat kuitenkin havaitta-

vissa muillakin tavoin. Valtiollinen järjestelmä on epädemokraattinen ja maan ulkopolitiikka 

on ajanut sen länsimaiden pakotteiden alaiseksi. Erityisesti Ukrainan sodan seuraukset venäläi-

selle yhteiskunnalle voivat olla hyvinkin mullistavia. Vaikka arktinen alue resursseineen on 

Venäjälle hyvin merkittävä, ei se tulevaisuudessa välttämättä kykene kohdentamaan tarvittavia 

resursseja asemansa ylläpitoon alueella.  

3.2.2 Yhdysvallat 

Yhdysvallat on maailman ehdottomasti merkittävin valtio niin asevoimiensa kuin taloutensa 

kannalta. Se on myös Mearsheimerin määritelmän mukaisesti maailman ainoa alueellinen, tässä 

tapauksessa Amerikan mantereen ja läntisen pallonpuoliskon, hegemonia.121 Yhdysvallat on 

Alaskan maa-alueiden myötä arktisen alueen rannikkovaltio. Alaskan hallinnalla Yhdysval-

loilla on kapean Beringinsalmen itäranta hallinnassaan ja näin olleen kyky valvoa meriliiken-

nettä Tyyneltä valtamereltä Pohjoiselle jäämerelle. Yhdysvaltojen rooli arktisella alueella on 

kuitenkin ollut verrattain pieni.  

 

                                                
119 International Monetary Fund: World Economic Outlook Database: Report for Selected Countries and Sub-

jects: October 2020. [https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases], luettu 

15.3.2021. 
120 The Fund for Peace: Fragility in the World 2020. [https://fragilestatesindex.org/], luettu 15.3.2021. 
121 Mearsheimer (2014), s. 40. 
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Arktinen alue ei ollut keskiössä amerikkalaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa diskurssissa 

ja pohdinnoissa kylmän sodan jälkeen. Pääasiallinen syy tähän lienee se, että Yhdysvallat kokee 

arktisen alueen olevan verrattain vakaa alue, jossa on onnistuttu ratkomaan erimielisyyksiä rau-

hanomaisesti.122 Toisaalta Markowitz kuvaa kirjassaan Yhdysvaltoja sellaiseksi valtioksi, jolle 

arktisen alueen resurssit merkitsevät vähiten, eikä se näin ollen ole erityisesti panostanut arkti-

siin suorituskykyihin.123 Matala priorisointi on näkynyt esimerkiksi jäänmurtokalustossa. Yh-

dysvalloilla on ainoastaan kaksi toimintakykyistä jäänmurtajaa, vaikkakin merivartiostolla on 

uusi hankintaohjelma käynnissä uusien, suorituskykyisempien jäänmurtajien valmista-

miseksi.124  

 

Yhdysvaltojen arktista politiikkaa tarkasteltaessa on huomioitava kaksi seikkaa. Ensimmäinen 

liittyy UNCLOS-sopimukseen. Vaikka Yhdysvallat ei kyseistä sopimusta ole vielä ratifioinut, 

tunnustaa se sen piirteet erityisesti arktisella alueella ja velvoittaa myös muita noudattamaan 

sitä. Toisekseen Yhdysvallat on aktiivisesti kiistänyt Venäjän ja Kanadan ilmoitukset siitä, että 

he kokevat Koillis- ja Luoteisväylät omiksi aluevesikseen. Yhdysvallat näkee kyseiset vesialu-

eet kansainvälisinä vesiväylinä.125 

 

Markowitz arvioi, että on kaksi tapahtumaa, jotka saisivat Yhdysvallat aktivoitumaan arktisella 

alueella. Yksi on se, että Venäjä militarisoisi sen aluevaatimukset ja uhkaisi Nato-maiden ase-

mia, toinen olisi avautuvien meriyhteyksien suojaaminen.126  Kumpikin näistä tekijöistä vaikut-

taa toteutuvan. Meriyhteyksien todennäköinen avautuminen on jo käsitelty ja myös Venäjän 

nykyisten toimien sotilaallisuus on osoitettu. Viranomaisten retoriikan perusteella voi myös 

päätellä, että Yhdysvallat kokee olevansa pakotettu panostamaan arktisen alueen turvallisuu-

teen. Syynä on, että sen kilpailijavaltiot ovat alueella aktiivisia. Esimerkiksi silloinen Yhdys-

valtojen merivartioston komentaja, amiraali Paul Zukunft totesi vuonna 2018 Venäjän ja Kiinan 

olevan aktivoitumassa arktisella alueella ja vaati Yhdysvalloilta kykyä vastata tähän myös so-

tilaallisilla suorituskyvyillä.127 Onkin viitteitä siitä, että Yhdysvallat on suuntaamassa 

                                                
122 Chief of Naval Operations: Strategic Outlook for the Arctic January 2019. United States Navy, Washington 

D.C. 2019, s. 5. 
123 Markowitz (2020), s. 124–152. 
124 United States Coast Guard Acquisition Directorate: Polar Security Cutter. [https://www.dcms.uscg.mil/Our-

Organization/Assistant-Commandant-for-Acquisitions-CG-9/Programs/Surface-Programs/Polar-Icebreaker/], 

luettu 15.3.2021. 
125 Zukunft, Paul: The Arctic of the Future: Strategic Pursuit or Great Power Miscalculation? Keynote Address 

10.5.2018. [https://www.csis.org/analysis/arctic-future-strategic-pursuit-or-great-power-miscalculation-keynote-

address], luettu 15.3.2021. 
126 Markowitz (2020), s. 150. 
127 Zukunft, Paul (2018).  
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katseitaan enemmän pohjoiseen. Osa on pitkän aikavälin asioita, kuten jäänmurtajaprojekti ja 

laaditut arktisen alueen strategiat. Toiset ovat välittömämpiä, kuten neljän B1-pommikoneen 

tukeutuminen ensikertaa napapiirin pohjoispuolelle, Norjan Bodøhön, maaliskuussa 2021.128    

3.2.3 Muut rannikkovaltiot 

Muut Pohjoisen jäämeren rannikkovaltiot, joita käsitellään tässä alaluvussa ovat Norja, Kanada 

ja Tanska. Vaikka näiden valtioiden rooli globaaleissa turvallisuuskysymyksissä on merkittä-

västi pienempi kuin Yhdysvaltojen ja Venäjän, on niillä kuitenkin rooli arktisissa kysymyk-

sissä. 

 

Aktiivisin turvallisuustoimija näistä kolmesta on Norja. Norja on ilmaissut vuoden 2020 arkti-

sessa selonteossaan näkemyksensä, että arktinen alue, mukaan lukien Pohjoinen jäämeri, on 

Norjalle kriittinen turvallisuuskysymys. Selonteossa nostetaan erityisesti esille Venäjän voi-

makkaampi suhtautuminen arktiseen alueeseen. Siinä todetaan tärkeys ylläpitää ja kehittää so-

tilaallista kykyä arktisilla alueilla, samoin kuin toivotaan Naton ja Yhdysvaltojen vahvempaa 

läsnäoloa alueella.129 Tämä on näkynyt myös käytännössä jo aiemmin mainittuna Yhdysvalta-

laisten B1-pommikoneiden isännöimisenä. Norjan silloinen puolustusministeri Frank Bakke-

Jensen nosti kirjoituksessaan tammikuussa 2021 esille sen, miten Naton lisääntynyt toiminta 

arktisella alueella, sisältäen artikla viiden mukaiset harjoitukset, on kriittistä strategisen pidäk-

keen luomiseksi.130 Huomionarvoista sekä Bakke-Jensenin kirjoituksessa että arktisessa selon-

teossa on se, että niissä nostetaan esille huoli Kiinan lisääntyneestä aktiivisuudesta arktisella 

alueella. Norja vaikuttaakin näkevän arktisen alueen kehityksen huolestuttavana ja pyrkivän 

saamaan Naton ja Yhdysvallat sitoutuneeksi arktisen puolustuskyvyn rakentamiseen. 

 

                                                
128 Stars and Stripes 9.3.2021: Air Force B-1 Bomber Makes Historic Arctic Circle Landing. [https://www.stri-

pes.com/news/europe/air-force-b-1-bomber-makes-historic-arctic-circle-landing-1.665032], luettu 15.3.2021. 
129 Det Kongelige Utrikesdepartement 27.11.2020: Melding till Stortinget: Mennesker, Muligheter 
og Norske Interesser i Nord. [https://www.regjeringen.no/contentas-

sets/268c112ec4ad4b1eb6e486b0280ff8a0/no/pdfs/stm202020210009000dddpdfs.pdf], luettu 16.3.2021. 
130 Bakke-Jensen, Frank: We must ensure strategic stability in the High North. Defense News 11.1.2021. 

[https://www.defensenews.com/outlook/2021/01/11/norways-defense-minister-we-must-ensure-strategic-stabil-

ity-in-the-high-north/], luettu 16.3.2021. 
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Tanska on arktinen valtio sen hallinnassa olevan Grönlannin takia. Markowitz kuvaa vuonna 

2020 julkaistussa kirjassaan Tanskan arktista turvallisuuspanostusta heikohkoksi ja väittää sen 

toiminnan poikkeavan merkittävästi esimerkiksi Norjan ja Venäjän toimista.131 On kuitenkin 

viitteitä siitä, että tämä on muuttunut. Helmikuussa 2021 Tanskan puolustusministeriö tiedotti 

merkittävistä investoinneista aluevalvontakykyyn arktisella alueella. Perusteluina oli muiden 

valtioiden lisääntynyt toiminta alueella. Tiedotteessa myös todettiin, että suorituskykyjen ra-

kentaminen tehdään keskustellen ja yhteistyössä Yhdysvaltojen ja muiden liittolaisten 

kanssa.132 Tanskan näkemykset alueen kehityksestä, samoin kuin halukkuus kohentaa omia 

suorituskykyjään alueella, viittaakin Tanskan arktisen turvallisuuspolitiikan samankaltaisuu-

teen Norjan kanssa. 

 

Viimeinen arktisesta viisikosta on Kanada. Kanadalla on pitkä rantaviiva Pohjoiselle jäämerelle 

ja se käytännössä hallinnoi Luoteisväylää, jota se pitää omana vesistönään. Kanadalla on aiem-

min mainittujen Pohjoismaiden tavoin sotilaallista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ja se on 

Naton jäsenmaa. Vuonna 2019 julkaistussa arktisen strategian puolustus- ja turvallisuusosiossa 

kerrotaan Kanadan tavoitteista. Siinä todetaan lisääntynyt kansainvälinen kiinnostus arktisella 

alueella, samoin kuin todetaan halukkuus suojella omia kansallisia intressejä alueella. Kana-

dalla on valmistuksessa kuusi uutta jääkulkukykyistä partioalusta. Strategiassa myös koroste-

taan turvallisuusyhteistyön merkityksestä erityisesti Yhdysvaltojen ja Tanskan kanssa.133 

 

Näillä kolmella arktisella rannikkovaltiolla vaikuttaa olevan samankaltaiset turvallisuusstrate-

giat alueella. Kaikki tahtovat kohentaa arktista läsnäoloaan ja näkevät alueen turvallisuustilan-

teen kehityksen huolestuttavana. Erityisesti Venäjän, mutta myös Kiinan, lisääntynyt toiminta 

on huolestuttanut kaikkia kolmea. He näkevät turvallisuusyhteistyön Yhdysvaltojen kanssa ja 

Naton puitteissa parhaana keinona luoda strategista vastavoimaa, ja jopa pidäkettä, alueelle.  

                                                
131 Markowitz (2020), s. 177–178. 
132 Forsvarsministeriet 11.2.2021: Politisk Aftale om Arktis Kapacitetspakke til 1,5 mia. Kroner. 

[https://fmn.dk/da/nyheder/2021/politisk-aftale-om-arktis-kapacitetspakke-til-15-mia.-kroner/], luettu 16.3.2021.  
133 Government of Canada 10.9.2019: Arctic and Northern Policy Framework: Safety, Security, and Defence 

Chapter. [https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1562939617400/1562939658000], luettu 16.3.2021.  
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3.3 Arktisen alueen turvallisuuden kehitysnäkymät 

Arktinen alue on näyttäytynyt kylmän sodan jälkeen suurimmalle osalle alueen toimijoista va-

kaana alueena, jossa haasteet ovat olleet muita kuin kansalliseen turvallisuuteen liittyviä. Jon-

kinasteisena poikkeuksena tässä on ollut Venäjä, joka on jatkuvasti jonkin verran ylläpitänyt 

arktisia suorituskykyjä. Ilmastonmuutoksen tavallista voimakkaampi ilmentyminen arktisella 

alueella vaikuttaa kuitenkin muuttaneen alueen kehitysnäkymät. Tämä puolestaan johtuu alu-

een avautuvista mahdollisuuksista, runsaista energiavarannoista sekä nopeista meriyhteyksistä. 

 

Arktisen alueen strateginen kamppailu on ollut viime aikoina verrattain suosittu aihe. Moni 

kirjoittaja, kuten Markowitz, näkee tämän johtuvan alueen suurista resursseista. Markowitz ku-

vailee alueen kehityksen muistuttavan eurooppalaisten entisten aikojen kilpailua siirtomaista ja 

näiden tuomista resursseista.134  

 

Onkin epäilemättä totta, että esimerkiksi Venäjän kaltaiselle energiatuloista riippuvaiselle val-

tiolle ovat arktisen alueen resurssit pääasiallinen motivaattori luoda ja ylläpitää sotilaallisia suo-

rituskykyjä alueella. Lienee kuitenkin osaltaan epätodennäköistä, että puhtaasti energiaresurssit 

ajaisivat voimakasta sotilaallista kehitystä ja vastakkainasettelua alueelle. Tämä johtuu siitä, 

että energiavarantojen omistus on jo pääosin määritetty UNCLOS-sopimuksen avulla.  

 

Avautuvat meriyhteydet tulevat myös väistämättä houkuttelemaan sotilaallista voimaa alueelle. 

Maailma, jossa suurvallat ovat suureksi osaksi omaksuneet piirteitä corbettilaisesta meristrate-

giasta, tulee johtamaan siihen, että alueelle tulee laivastovoimaa meriyhteyksiä suojelemaan. 

Corbettin meristrategian yksi periaate on se, että varsinkin merenkulusta riippuvaisen suurval-

lan on pyrittävä merten hallintaan ja mahdollistettava kriittisten meriyhteyksien käyttö.135 Tällä 

tarkoitetaan sitä, että meriyhteyksien suojeleminen on merellisille suurvalloille ensisijaista. 

Globalisoituneessa maailmassa suurvallat ovat riippuvaisia kansainvälisten meriyhteyksien su-

juvuudesta, ja näin olleen niiden tulee pyrkiä corbettilaiseen meriyhteyksien hallintaan. Kuten 

aiemmin on osoitettu, on arktisilla meriyhteyksillä potentiaalia tulla keskeisiksi meriväyliksi 

Itä-Aasiaan, jolloin alueelle tultaisiin kohdentamaan merellistä voimaa. Tämä ei kuitenkaan 

yksistään tarkoita sitä, että avautuvat meriyhteydet johtaisivat suurempaan sotilaallisen voiman 

rakentamiseen alueelle. 

 

                                                
134 Markowitz (2020), s. 2. 
135 Corbett (1911), s. 91–106. 
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Energiaresurssit, samoin kuin avautuvat meriyhteydet, saattavat kuitenkin toimia lähtölaukauk-

sena voimakamppailuun alueella. Tämä tulee tapahtumaan Mearsheimerin offensiivisen uus-

realismin osoittamalla logiikalla. Mearsheimer argumentoi, että valtiot eivät koskaan voi täysin 

luottaa toistensa tarkoitusperiin. Toinen kriittinen argumentti on se, että valtiot eivät voi tyytyä 

nykyiseen turvallisuusasemaansa, vaan niiden tulee jatkuvasti pyrkiä kohentamaan sitä. Hän 

toteaa lisäksi, että suurvaltojen päämäärä on pyrkiä alueelliseen hegemoniaan, samalla kun py-

ritään estämään toisten suurvaltojen pääsy alueelliseksi hegemoniaksi.136  

 

Periaate siitä, miten valtiot eivät voi koskaan täysin luottaa toistensa tarkoitusperiin, on omiaan 

lisäämään sotilaallisia voimavaroja ja jännitteitä arktisella. Itse asiassa tämän periaatteen voi 

nähdä toteutuvan jo nyt. Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat olleet vastahakoisesti ja ikään kuin 

pakotettuja kohentamaan suorituskykyjään arktisella johtuen juuri siitä, että he eivät voi luottaa 

muiden toimijoiden tarkoitusperiin. Tämä korostuisi tulevaisuudessa kaikille toimijoille varsin-

kin siinä tapauksessa, että alueelle avautuisi kriittisiä meriyhteyksiä.   

 

On todennäköistä, että Mearsheimerin periaatteet suurvaltojen turvallisuusasemien jatkuvasta 

kohentamisen tarpeesta ja hegemoniaan pyrkimisestä todentuvat myös arktisella alueella. 

Mearsheimer kuvaa hegemoniaa sellaiseksi valtioksi, joka pystyy dominoimaan muita toimi-

joita. Suurvalta voi olla alueellinen hegemoni, ja kuten aiemmin on todettu, on Yhdysvallat 

Mearsheimerin mukaan alueellinen hegemoni läntisellä pallonpuoliskolla. Muita hegemoneja 

ei hänen mukaansa ole.137 Vaikka arktinen alue ei ole sellainen maantieteellinen alue mihin 

Mearsheimer viittaa, kun puhuu alueellisen hegemonian tavoittelusta, voi alueelliseen hegemo-

niaan pyrkiminen tai sen ylläpito edellyttää sotilasvoiman merkittävää kasvamista alueella. On 

esimerkiksi nähtävissä, että Yhdysvallat eivät voi sallia jollekin toiselle valtiolle strategista yli-

voimaa arktiselle alueelle, sillä silloin sen oma alueellinen hegemonia läntisellä pallonpuolis-

kolla voisi olla uhattuna. Vastaavasti Yhdysvaltojen kilpailijat, kuten Venäjä ja Kiina, saattavat 

pyrkiä saavuttamaan strategista etua pyrkimyksiinsä luoda omia alueellisia hegemonioita sito-

malla Yhdysvaltojen resursseja arktiselle alueelle oman hegemoniansa puolustamiseen. 

 

                                                
136 Mearsheimer (2014), s. 29–40. 
137 Ibid. s. 41. 
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On siis nähtävissä tilannekehitys, jossa arktinen alue tulee kasvamaan geopolitiikan näyttä-

möksi. Tällä näyttämöllä tulee merkittävinä toimijoina olemaan ainakin Venäjä, samoin kuin 

Yhdysvallat yhdessä alueellisten liittolaistensa Norjan, Tanskan ja Kanadan kanssa. Nousevana 

suurvaltana Kiina on myös osoittanut mielenkiintoa aluetta kohtaan. Tämä on myös huomioitu 

muiden toimijoiden osalta. Kiinalla on arktisella taloudellisia intressejä, ja näyttämö, jossa on 

jonkinasteinen voimapolitiikan tyhjiö mutta jolla on kasvava rooli tulevaisuudessa, voi hyvin 

johtaa merkittävään sotilaalliseen panostukseen myös Kiinan osalta. 
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4 KIINAN SOTILAALLISEN TOIMINNAN KEHITYSNÄKYMÄT 

ARKTISILLA MERIALUEILLA 

Kiinan kansantasavallan nousu maailmanpolitiikan huipulle on ollut ilmiö, josta on kirjoitettu 

ja jota on kommentoitu erittäin laajasti viime vuosikymmenten aikana. Kiina pyrki Mao Ze-

dongin kuoleman jälkeen Deng Xiaopingin johtamana uudistamaan talouttaan ja yhteiskun-

taansa. Kiinan ulkopolitiikkaa leimasikin pitkään Dengin lanseeraama matalan profiilin poli-

tiikka. Tämä politiikka vaikuttaa hälvenneen viimeistään Xi Jinpingin kaudella. Samalla kun 

Kiinan asema on noussut, ovat sen strategiset intressit levinneet omalta lähialueeltaan globaa-

leiksi.  

 

Suurvaltojen strategisilla intresseillä on usein turvallisuuspoliittinen ulottuvuus, eikä Kiina ole 

tässä asiassa poikkeus. Kiinan asevoimat, jotka tunnettaan nimellä Kiinan kansanvapautusar-

meija (engl. People’s Liberation Army PLA), ovat saaneet jatkuvasti huomattavia lisäresursseja. 

Ruotsalainen tutkimus- ja ajatushautomo SIPRI, Stockholm International Peace Research Ins-

titute, arvioi Kiinan puolustusbudjetin vuonna 2020 olleen 252 miljardia Yhdysvaltain dollaria, 

mikä olisi maailman toiseksi korkein puolustusbudjetti. Vertailuna vuoden 2010 Kiinan puo-

lustusbudjetti oli SIPRI:n mukaan 129 miljardia Yhdysvaltain dollaria.138 Huomattavilla mää-

rärahakorotuksilla on saavutettu merkittäviä kasvuja suorituskykyihin, millä Kiina pyrkinee tu-

kemaan strategisten intressiensä toteutumista.  

 

Kiinan laajalle levittyneet globaalit intressit ulottuvat myös arktiselle alueelle. Realistisessa 

maailmassa lieneekin todennäköistä, että myös Kiinan arktisilla intresseillä tulee olemaan soti-

laallinen ulottuvuus. Tämä pääluku selvittää sen, mitä nämä sotilaalliset ulottuvuudet ovat me-

rellisessä toimintaympäristössä, sekä mitkä niistä ovat ne keskeiset kehityssuunnat, jotka voi-

daan ekstrapoloida vuoteen 2040. 

                                                
138 Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI Military Expenditure Database. 

[https://www.sipri.org/databases/milex], luettu 7.6.2021. 
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4.1 Kiinan arktinen politiikka 

Kun tarkastelee Kiinan sotilaallisia tavoitteita arktisilla merialueilla, on ymmärrettävä Kiinan 

arktisen politiikan kokonaisuutta ja erityisesti siihen liittyviä turvallisuusaspekteja. Kiinan ark-

tista politiikkaa tutkiessa pitää ensin selvittää sen taustat, nykytila ja tavoitteet. Kiinan omasta 

tiedotustyylistä ja aidosti itsenäisen tutkijakentän puutteesta johtuen on näistä asioista vaikea 

saada totuudenmukaista kuvaa. Jopa länsimaissa tehty tutkimustyö antaa osin ristiriitaisia nä-

kemyksiä. Länsimaisiin tutkimustöihin ja Kiinan julkaisemaan arktisen alueen strategiapaperiin 

perehtyminen mahdollistaa kuitenkin kokonaiskuvan saamisen asiasta.  

4.1.1 Kiinan arktisen toiminnan johtaminen 

Kiinan arktisesta toiminnasta vastaava viranomainen on vuonna 1966 perustettu Kiinan valti-

ollinen valtamerivirasto (engl. State Oceanic Administration SOA). Käytännön tasolla SOA:n 

alaisuudessa arktista toimintaa toteuttaa vuonna 1989 perustettu Kiinan napa-alueiden tutki-

musinstituutti (engl. Polar Research Institute of China PRIC) ja Kiinan arktisen ja antarktisen 

alueen hallintovirasto (engl. Chinese Arctic and Antarctic Administration CAAA). PRIC hallin-

noi ja operoi esimerkiksi Kiinan jäänmurtajia.139 

 

Kiinalla on kaksi jäänmurtajaa, Xue Long ja Xue Long 2. Xue Long on ukrainaisrakenteinen 

konventionaalinen tutkimusjäänmurtaja, joka on otettu käyttöön vuonna 1994.140 Xue Long 2 

on suomalaisen Aker Arcticin suunnittelema ja Shanghaissa sijaitsevan Jiagnanin telakan ra-

kentama tutkimusjäänmurtaja, joka on valmistunut vuonna 2019.141 Kiinalla on lisäksi napa-

alueilla yhteensä seitsemän tutkimusasemaa, joista kaksi on arktisella alueella. Nämä ovat Arc-

tic Yellow River Station Huippuvuorilla ja China–Iceland Arctic Science Observatory Is-

lannissa.142 

 

                                                
139 Polar Research Institute of China: Polar Research Institute of China. [http://www.polar.org.cn/en/index/], lu-

ettu 7.6.2021. 
140 Chinese Arctic and Antarctic Administration: A Brief Introduction to R/V Xue Long. [https://web.ar-
chive.org/web/20131227210154/http://www.chinare.gov.cn/en/index.html?pid=stations&st=xuelong], luettu 

8.6.2021. 
141 Aker Arctic: Xue Long 2. [ https://akerarctic.fi/en/reference/xue-long-2/], luettu 8.6.2021.  
142 China Arctic and Antarctic Data Center: China Arctic and Antarctic Data Center. [https://www.chi-

nare.org.cn/en/about], luettu 8.6.2021. 
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PRIC:n ja CAAA:n toiminnot ovat ilmeisesti keskinäisriippuvaisia ja kumpikin toimii SOA:n 

alaisuudessa. Virastot korostavat omilla sivuillaan tutkimuksellista luonnettaan. Huomioitavaa 

kuitenkin on, että PRIC:n tehtäväksi on kerrottu tieteellisen, teknologisen ja strategisen tutki-

muksen toteuttaminen napa-alueilla.143 Strateginen tutkimus viitannee myös siihen, että Kiina 

tavoittelee osalla tutkimuksesta strategista hyötyä.  

 

Kiinan asevoimien merellisistä toiminnoista vastaa Kiinan kansanvapautusarmeijan merivoi-

mat (engl. People’s Liberation Army Navy PLAN). PLAN:lla ei ole erillistä arktista johtopor-

rasta. Organisaatiomielessä huomioitavaa on, että yksi PLAN:n osa-alue, jolla on nähtävissä 

mahdollinen arktinen rooli, eli Kiinan ballistisia ydinohjuksia kuljettavat ydinsukellusveneet 

(SSBN), ollaan mahdollisesti siirtämässä pois PLAN:n alaisuudesta. David C. Logan arvioi, 

että itsenäiseksi puolustushaaraksi kohotetut Kiinan rakettivoimat saattavat pyrkiä päästä hal-

linnoimaan ja johtamaan myös maan SSBN-kalustoa.144 Tästä ei kuitenkaan ole lisäviitteitä, 

joten todennäköisesti myös merellisen ydinpelotteen hallinnointi säilyy PLAN:n alaisuudessa. 

 

Kiinan toimintaa tutkiessa on muistettava Kiinan valtion luonne. Kiina on keskusjohtoinen yk-

sipuoluejärjestelmä, jota hallitsee Kiinan kommunistinen puolue. Puolueen keskeinen ja erot-

tamaton asema valtiosta näkyy esimerkiksi siinä, että PLA:n ylin johtoelin on kommunistisen 

puolueen keskussotilaskomitea, jonka puheenjohtajana toimii puolueen pääsihteeri ja Kiinan 

presidentti Xi Jinping.145 Myös esimerkiksi PRIC:n internetsivustolla näkyy avoimesti Kiinan 

kommunistisen puoleen liput Kiinan valtiolipun ohella, ja viraston johtokunnan esittelyssä mai-

nitaan jokaisen kohdalla jäsenyys Kiinan kommunistisessa puolueessa.146   

                                                
143 Polar Research Institute of China: Who we are. [https://www.pric.org.cn/EN/detail/sub.aspx?c=29/], luettu 

8.6.2021. 
144  Logan, David C.: Making Sense of China’s Rocket Forces, teoksessa: Chairman Xi Remakes the PLA. Saun-

ders, Phillip C.; Arthur S. Ding, Andrew Scobell, Andrew N.D. Yang, & Joel Wuthnow (toim.), National Defense 

University Press, Washington D.C. 2019, s. 420. 
145 Ministry of National Defense: Leadership: Central Military Commission. [http://engl.mod.gov.cn/leader-

ship/index.htm], luettu 9.6.2021. 
146 Polar Research Institute of China: Leadership. [https://www.pric.org.cn/EN/detail/sub.aspx?c=9], luettu 

9.6.2021. 
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4.1.2 Kiinan arktisen toiminnan turvallisuuspäämäärät 

Kiinan arktisen alueen strategiapaperi ilmoittaa Kiinan olevan arktinen ”lähivaltio” (engl. arctic 

near-state). Se perustelee tätä arktisen kanssakäymisen historialla, joka alkoi vuonna 1925 

Huippuvuorten sopimuksen allekirjoituksella, sekä arktisen alueen vaikuttavuudella Kiinalle. 

Paperissa myös todetaan Kiinan olevan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston py-

syvä jäsen, jolla on näin vastuu rauhasta ja turvallisuudesta arktisella alueella. Näin Kiina sel-

keästi linjaa olevansa osa arktisen alueen tulevaisuutta. Huomioitavaa on se, että Kiina tunnus-

taa selkeästi jo alkuvaiheessa UNCLOSin merkityksen arktiselle alueelle.147  Strategiapaperista 

on yleisellä tasolla todettava, että turvallisuuteen liittyvät asiat saavat hyvin vähän huomiota, ja 

paperi vaikuttaa päinvastoin olevan tehty hälventämään muiden valtioiden mahdollisia huolia 

Kiinan päämäärien suhteen. Esimerkiksi Jüris toteaa, että tämän strategiapaperin osalta turval-

lisuuskysymykset on ohitettu ja paperi korostaa niiden sijaan kansainvälisesti mielekkäämpiä 

aiheita.148 Tästä huolimatta strategiapaperin lähempi analyysi on tarpeen. Tarkemmalla tarkas-

telulla pääsee strategiapaperin avulla ymmärtämään arktisen politiikan yleistentavoitteiden li-

säksi myös indikaatioita mahdollisista turvallisuuspäämääristä.  

 

Strategiapaperi linjaa selkeästi Kiinan arktisen toiminnan päämäärät. Päämääristä siinä maini-

taan seuraavaa: 

 

 ” China’s policy goals on the Arctic are: to understand, protect, develop and 

participate in the governance of the Arctic, so as to safeguard the common inter-

ests of all countries and the international community in the Arctic, and promote 

sustainable development of the Arctic.”149 

 

                                                
147 PRC State Council (2018). 
148 Jüris (2021), s. 126. 
149 PRC State Council (2018). 
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Nämä tavoitteet avataan strategiapaperissa edelleen. Keskiössä ovat ilmastonmuutokseen liit-

tyvä tutkimus ja luonnonsuojelu sekä avautuvat taloudelliset mahdollisuudet. Tämän tutkimuk-

sen kannalta mielenkiintoista taloudellisten mahdollisuuksien osalta on erityisesti kohta, joka 

liittyy avautuviin meriyhteyksiin. Siinä todetaan, että kaikki kolme arktista väylää tulevat to-

dennäköisesti olemaan merkittäviä meriyhteyksiä tulevaisuudessa. Kiina myös tunnustaa ark-

tisten valtioiden juridiset ja hallintaoikeudet UNCLOSin mukaisesti. Samassa yhteydessä se 

kuitenkin toistaa muiden valtioiden oikeutta käyttää arktisia meriyhteyksiä. Kiina myös toteaa 

kehittävänsä aktiivisesti Arktinen silkkitie (engl. Polar Silk Road) -hanketta alueen valtioiden 

kanssa. Kehitystyö kattaa infrastruktuurihankkeita ja koepurjehduksia.150 Meriyhteyksien mer-

kitys vaikuttaakin olevan ilmeinen ja Kiina vaikuttaa olevan valmis käyttämään siihen resurs-

seja. Tässä yhteydessä tulee myös huomioida seuraavat virkkeet sen omasta toiminnasta: 

 

” China attaches great importance to navigation security in the Arctic shipping 

routes. It has actively conducted studies on these routes and continuously 

strengthened hydrographic surveys with the aim to improving the navigation, se-

curity and logistical capacities in the Arctic.” 151 

 

Nämä virkkeet tulee ottaa huomioon, kun tarkastellaan arktisen politiikan turvallisuusaspekteja. 

Termi navigation security on lavea, eikä sille ole perinteisissä sanakirjoissa määritettä. Käyttö-

tarkastuksessa kuitenkin ilmenee, että sitä on usein käytetty kattamaan turvallisuuden eri osa-

alueita. Tässä tapauksessa vaikuttaa siltä, että viitataan perinteisiin merenkulun haasteisiin eikä 

valtioiden muodostamiin uhkiin. Kuitenkin heti seuraavassa virkkeessä on security terminä ir-

rotettu merenkulusta. On kuitenkin todennäköistä, että myös tässä viitataan merenkulun ongel-

miin, joita muodostuu arktisilla merialueilla. Tämä ei kuitenkaan poissulje sotilaallista turval-

lisuutta meriyhteyksille. Lisäksi huomattavaa on itsenäinen merenpohjan tutkimustyö, joka on 

edellytys merialueiden  sotilaskäytölle.  

 

Kiinan arktinen strategiapaperi myös erittelee erillisellä lyhyellä kappaleella maan näkemyksen 

alueen rauhan ja vakauden ylläpitämiseksi. Siinä todetaan yleisellä tasolla Kiinan haluavan alu-

een kehittyvän rauhanomaisesti, ja että ongelmat ratkaistaan rauhanomaisesti kansainvälisen 

lain mukaisesti.152 Yksi virke on kuitenkin mielenkiintoa herättävä: 

 

                                                
150 PRC State Council (2018). 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
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“China calls for the peaceful utilization of the Arctic and commits itself to main-

taining peace and stability, protecting lives and property, and ensuring the secu-

rity of maritime trade, operations and transport in the region.”153 

 

Mielenkiintoa herättää erityisesti loppuosa, jossa todetaan Kiinan sitouttavan itsensä varmista-

maan merenkulun turvallisuus. Toisin kuin aiemmassa sitaatissa, viitataan tässä kohtaa toden-

näköisesti turvallisuudella myös, ja mahdollisesti pääasiassa, sotilaalliseen turvallisuuteen. Yli-

päänsä voi todeta, että turvallisuuskysymysten osalta varsin pehmeää suhtautumista osoittava 

arktinen strategiapaperi jättää kuitenkin Kiinalle mahdollisuuden sotilaallisen voiman pro-

jisointiin. 

 

Kiinan pääasiallinen kilpailija globaalitasolla on Yhdysvallat. Kuten jo aiemmin on todettu, 

julkaisee Yhdysvaltojen puolustusministeriö vuosittain kongressille selvityksen Kiinan asevoi-

mien tilasta. Ensimmäinen näistä toimitettiin vuonna 2000. Kiinan arktista politiikkaa on käsi-

telty vuosina 2019 ja 2020.  

 

Vuoden 2019 selvitys uutisoitiin laajalti arktista aluetta seuraavissa medioissa. Selvityksessä 

todettiin Kiinan kasvanut mielenkiinto arktista aluetta kohtaan ja kerrottiin sen jäänmurtoky-

kyisistä aluksista.154 Nämä ovat Xue Long, Xue Long 2 ja PLAN:n jääkulkukykyiset partio-

alukset. Näiden suhteellisen pienten suorituskykyjen maininta yhdysvaltalaisessa raportissa on 

ymmärrettävää, kun sitä vertaa tämän tutkimuksen toisessa pääluvussa esiteltyyn Yhdysvalto-

jen vaatimattomaan jäänmurtokalustoon. Eniten huomiota selvityksen arktisessa osiossa herät-

tää tämän tutkimuksen kannalta tärkeä virke: 

 

”Civilian research could support a strengthened Chinese military presence in the 

Arctic Ocean, which could include deploying submarines to the region as a de-

terrent against nuclear attacks.” 155 

 

Yllä oleva virke on tärkeä tälle tutkimukselle, sillä ballistisin ohjuksin varusteltujen ydinsukel-

lusveneiden vieminen arktisille merialueille olisi Kiinalta hyvinkin merkittävä merisotilaallinen 

toimi. Kyseistä toimenpidettä on tarkasteltu alaluvussa 4.3.  

 

                                                
153 PRC State Council (2018). 
154 Office of the Secretary of Defense: Military and Security Developments involving the People’s Republic of 

China: Annual Report to Congress 2019. Department of Defense, Washington D.C. 2019, s. 114. 
155 Office of the Secretary of Defense (2019), s. 114. 
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Yhdysvaltojen puolustusministeriön vuonna 2020 tekemän selvityksen arktinen osuus käsitte-

lee etupäässä Kiinan arktista strategiapaperia. Siinä myös esitellään Kiinan jäänmurtokalustoa 

hieman seikkaperäisemmin kuin vuoden 2019 selvityksessä. Tässä yhteydessä on kuitenkin esi-

tetty arvio siitä, että Kiina olisi yhdessä valtio-omisteisten yhtiöiden kanssa kehittämässä en-

simmäistä ydinkäyttöistä jäänmurtajaansa. Projektin tosin todetaan olevan vasta alkutekijöis-

sään. 156 Tämä olisi merkittävä kehitys, sillä kuten pääluvussa kolme on todettu, on tällä hetkellä 

ainoastaan Venäjällä ydinkäyttöisiä jäänmurtajia. Tämänkaltainen projekti, mikäli totta, osoit-

taisi suurta sitoutumista arktiselle alueelle. Projektia on tarkasteltu lähemmin alaluvussa 4.2.4. 

 

Vuoden 2020 selvitys toteaa myös Venäjän kontrollin Koillisväylästä aiheuttavan ongelmia, 

mikäli PLAN:n aluksia pyrittäisiin viemään kyseiselle väylälle.157 Tätä problematiikkaa käsi-

tellään enemmän alaluvussa 4.2.2, mutta jo se, että tämä todetaan selvityksessä osoittaa, että 

Yhdysvallat näkee Kiinan pyrkivän ulottamaan merivoimiensa alusliikkeitä arktiselle alueelle.  

 

Yhdysvaltojen puolustusministeriön selvitysten perusteella voidaan siis arvioida, että Yhdys-

vallat uskovat siihen, että PLAN pyrkii tulevaisuudessa todennäköisesti aktiivisesti arktiselle 

alueelle. Myös vuonna 2021 julkaistu Yhdysvaltojen merivoimien arktinen strategiapaperi to-

teaa, että PLAN:n läsnäoloa on odotettavissa lisääntyvissä määrin arktisten merialueiden pin-

nan alla, pinnalla ja sen yläpuolella.158 

 

Tutkijakentällä Kiinan sotilaallisia intressejä arktisella alueella on tutkinut huomattavan paljon 

jo aiemmin mainittu Anne-Marie Brady. Bradyn näkemys Kiinan sotilaallisista intresseistä ark-

tisella alueella kättelee pitkälti Yhdysvaltojen sotilasviranomaisten näkemysten kanssa.  Käsi-

tellessään arktisia turvallisuuskysymyksiä Brady on pohjannut näkemyksensä Kiinassa käytä-

viin julkisiin keskusteluihin, joita on käyty esimerkiksi asevoimien omissa tv-ohjelmissa ja jul-

kaisuissa.  

 

                                                
156 Office of the Secretary of Defense (2020), s. 133. 
157 Ibid. s. 133. 
158 Department of the Navy: Strategic Blueprint for the Arctic. Department of the Navy, Washington D.C. 2021, 

s. 8. 
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Brady kirjoittaa, että arktiset meriyhteydet tulevat olemaan strategisesti ensiarvoisia Kiinalle. 

Hän myös osoittaa, että niiden hallinta ja valvonta nähdään Kiinassa sotilaallisena kysymyk-

senä.159 Brady käsittelee arktisen alueen merkityksen Kiinan ydinasepidäkkeen kannalta. Hän 

osoittaa tässä yhteydessä, että Kiinassa on ilmaistu tahtoa ja pyrkimystä viedä ydinaseita Poh-

joiselle jäämerelle jo kylmän sodan ajoista lähtien.160 

 

Teoreettisesta näkökulmasta katsottuna vaikuttavat tässä alaluvussa esitetyt Kiinan merisoti-

laalliset päämäärät arktisella alueella yhteensopivilta Kiinan suurstrategian kanssa. Offensiivi-

sen uusrealismin pääajatus, eli se että suurvallat pyrkivät jatkuvasti maksimoimaan omaa tur-

vallisuuttaan muiden kustannuksella ja saavuttamaan hegemonian, näyttäytyy näissä päämää-

rissä selkeästi.  

 

Arktisten meriyhteyksien suojaaminen omilla merivoimilla kasvattaisi Kiinan turvallisuutta. 

Kun välittömästi saatava hyöty, eli omalle taloudelle elintärkeiden yhteyksien turvaaminen, 

saavutetaan, voidaan samassa yhteydessä kiistää tai ainakin heikentää kilpailijoiden yhteyksiä 

samalla alueella. Vastaavasti yleisellä tasolla kiinalaisen sotavoiman vieminen arktiselle alu-

eelle tarkoittaisi, että heidän pääkilpailijansa Yhdysvallat olisi pakotettu sitomaan entistä enem-

män omia resurssejaan alueelle, joka on Yhdysvaltojen turvallisuuden kannalta kriittinen. Tämä 

logiikka toimii erityisesti silloin, kun kyse on ydinaseista. Lopputuloksena asevoiman vienti 

arktiselle vähentäisi Yhdysvaltojen kykyä estää Kiinaa saavuttamasta alueellista hegemoniaa 

Itä-Aasiassa. 

4.2 Meriyhteyksien suojaaminen 

Tulevien arktisten meriyhteyksien turvaaminen  on todennäköisesti yksi Kiinan sotilaallisista 

päämääristä arktisella alueella. Se, miltä tämä tavoite näyttäytyy Kiinan tapauksessa, edellyttää 

ymmärrystä Kiinan merellisestä strategiasta ja sen tulevaisuuden näkymistä. Toisaalta Pohjoi-

nen jäämeri on toimintaympäristönä erilainen ja asettaa laivakalustolle teknisiä ja toiminnallisia 

erityisvaatimuksia.  

                                                
159  Brady (2017), s. 64. 
160  Ibid. s. 80–83. 
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4.2.1 Kiinan strategia meriyhteyksien suojelemisessa 

Kiinan merellinen strategia on laaja-alainen ja useat länsimaiset tahot ovat pyrkineet tulkitse-

maan sitä. Tutkijat ovat kuitenkin pääsääntöisesti sitä mieltä, että meriyhteyksien turvaaminen 

on noussut merkittävään rooliin Kiinassa. Tätä näkemystä tukevat niin Kiinan viralliset asiakir-

jat, länsimaisten tutkijoiden valtavirta kuin teoreettinen tulkintakin. 

 

Kiinan asevoimien toimintaa linjaava Kiinan sotilaspoliittinen strategiapaperi käsittelee myös 

merivoimia ja niiden roolia. Viimeisin strategiapaperi on julkaistu vuonna 2019. Siinä todetaan, 

että PLAN kiihdyttää muutostaan lähivesien puolustuksesta kohti kaukana tapahtuvia suojaus-

tehtäviä.161 Tämä muutos on näkynyt myös käytännössä. Esimerkkinä toimii hyvin Kiinan 

vuonna 2016 perustama laivastotukikohta Djiboutissa, sekä PLAN:n osallistumisessa meriyh-

teyksien turvaamiseen Afrikan sarvessa.  Joskin on huomioitava, että kyse oli merirosvousta 

vastaan suojaamisesta.  

 

Johtuen tämän tutkimuksen maantieteellisestä rajauksesta, tarkastellaan Kiinan meriyhteyksien 

suojaamista ensisijaisesti Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten suuntaan. Arktinen alue on luonteel-

taan sellainen, että toisenlaiset kineettiset uhat kuten terrorismi ja merirosvous ovat hyvin epä-

todennäköisiä. Yhdysvaltojen merisotakorkeakoulun (engl. United States Naval War College 

USNWC) tutkijat Jennifer Rice ja Erik Robb ovat perehtyneet julkaisussaan kiinalaisiin näke-

myksiin siitä, miten virallista strategiaa kaukaisten merialueiden kohdalla tulisi tulkita. He tul-

kitsevat kiinalaisten näkemyksen tukevan sellaisten suorituskykyjen kehittämistä, joilla voi-

daan turvata strategisesti merkittäviä meriyhteyksiä paitsi normaalioloissa myös sodan ai-

kana.162 Tämä siis tarkoittaa suorituskykyjen kehittämistä myös muuhun kuin aiemmin mainit-

tuun merirosvouden torjuntaan. 

 

                                                
161 People’s Republic of China State Council: China’s National Defense in the New Era. Foreign Languages Press 

Co. Ltd., Beijing, 2019, s. 21. 
162 Rice, Jennifer & Erik Robb: China Maritime Report No. 13: The Origins of "Near Seas Defense and Far Seas 

Protection". United States Naval War College, New Port 2021, s. 5.  
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Kiinan merivoimat ovat modernisoituneet ja laajentaneet kalustoaan voimakkaasti. Kiinan me-

rellinen strategia on samassa yhteydessä muokkautunut. Kiinan meristrategiaan perehtynyt tut-

kija Bernard D. Cole sanoo kiinalaisen merellisen strategian ottavan vaikutteitta sekä Mahanin 

että Corbettin strategioista.163 Tämän tutkimuksen pääluvussa kaksi on argumentoitu, miksi tu-

levaisuudessa varsinkin Corbettin ajatukset tulevat ohjaamaan kiinalaista merisotilaallista ajat-

telua. 

 

Corbettilaisessä ajattelussa meriyhteydet ovat keskeisiä ja niiden suojaaminen ensisijaista. Me-

riyhteyksien suojaamisen kannalta käytäntö voi olla hyvinkin vaihtelevaa. Myös Corbett suh-

tautuu toteutettaviin menetelmiin joustavasti. Näin ollen on tarkasteltava sitä, minkälaisia mah-

dollisuuksia meriyhteyksien turvaamiseen sotilaallisin keinoin on olemassa. Corbettin mukaan 

on olennaista ratkaista, onko pyrkimys merenherruuteen vai ei, sillä käytettävät menetelmät 

vaihtelevat. Tässä valinnassa taas keskiössä ovat käytettävät voimasuhteet.164 

 

Keskeinen tapa päästä merenherruuteen Corbettin mukaan on voiman keskittäminen ja viholli-

sen lyöminen suurissa ratkaisutaisteluissa.165 Tämä on samalla  Mahanin tarjoama pääasiallinen 

ratkaisu.166 Ratkaisutapa ei kuitenkaan vaikuta optimaaliselta Kiinan kannalta.  Yksi syy on se, 

että suurvaltojen käymiä suuria laivastoratkaisutaisteluita on käyty hyvin vähän viimeisen sa-

dan vuoden aikana, ja nyky-Kiinalla ei ole yhtään historiallista kokemusta sellaisista. Toinen 

on se, että strategisesti kriittisten meriyhteyksien määrä ja koko, samoin kuin mahdollisten 

haasteiden määrä on niin suuri ja kirjava, että tämänlainen lähestyminen olisi melko epäkäy-

tännöllistä. Tärkeimpänä indikaattorina tämänlaisen lähestymisen epätodennäköisyydestä on, 

ettei ole mitään viitteitä suurten alusosastojen kootun taistelun harjoittelusta Kiinan lähialuei-

den ulkopuolella. 

 

                                                
163 Cole, Bernard D.: China’s Quest for Great Power: Ships, Oil, and Foreign Policy. Naval Institute Press, An-

napolis 2016, s. 87. 
164 Corbett (1911), s. 165. 
165  Ibid. s. 167. 
166 Vego (2009), s. 3. 
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Merenherruuden saavuttaminen, jolla mahdollistettaisiin kaukaisten meriyhteyksien tehokas 

suojaaminen, ei liene Kiinalle realistinen tavoite seuraavina vuosikymmeninä. Tämä johtuu 

paitsi pitkistä meriyhteyksistä, myös siitä, että Yhdysvallat ja sen lähiliittolaiset tulevat vielä 

pitkään olemaan huomattavasti vahvempia merellä kuin Kiina. Tämä todennäköisesti pitää 

paikkansa erityisesti arktisella alueella, joka on maantieteellisesti kaukana ja jonne voiman pro-

jisointi on haastavaa. Näin ollen tämä tutkimus ei esittele menetelmiä, joilla meriyhteyksiä voi-

taisiin suojata kun merenherruus on saavutettu. Kiinan lähivesillä, samoin kuin meriyhteyksien 

Aasian osuuksilla, voi Kiinalle olla mahdollista tavoitella merenherruutta. Näitä maantieteelli-

siä alueita ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa käsitellä. 

 

Realistisin tapa, jolla Kiina voi pyrkiä suojaamaan meriyhteyksiään on pyrkiä toisten osapuo-

lien merenherruuden kiistämiseen. Corbettin mukaan valtion, joka on liian heikko kyetäkseen 

voittamaan vihollisen suurissa taisteluissa, tulee pyrkiä puolustukselliseen meristrategiaan, 

jolla se voi estää vihollista saamasta merenherruutta. Tämä voi puolestaan hankkia heikom-

malle osapuolelle aikaa, jotta se voi saavuttaa tavoitteensa muilla keinoin.167 Vaikka Corbett 

tässä yhteydessä viittasikin mantereella käytävään suursotaan, voidaan tämä heijastaa myös ny-

kypäivään ja arktiselle alueelle. Kiistämällä siis toisen osapuolen merenherruuden voisi arktis-

ten meriyhteyksien käyttö olla edelleen mahdollista kauppamerenkululle, vaikka tämä saavu-

tettaisiinkin vaikeammin ja vaarallisemmin kuin oman merenherruuden avulla. Kiistämisen ai-

kana Kiina voisi pyrkiä ratkaisemaan konfliktin muilla kuin merisotilaallisilla keinoilla. Tässä 

näyttäytyy Corbettin clausewitziläinen luonne, jossa sota nähdään yhtenä politiikan työkaluna.  

 

Merenherruuden kiistämiseksi on olemassa Corbettin mukaan kaksi käytännön menetelmää. 

Ensimmäinen näistä on ”Fleet in Being”. Tämä tarkoittaa oman laivastovoiman pitämistä toi-

mintakykyisenä operaatioalueella tai sen läheisyydessä. Tällaisessa menetelmässä voimak-

kaamman vihollisen on otettava huomioon, että heikompi osapuoli voi jatkuvasti aiheuttaa on-

gelmia, jolloin voimakkaampi osapuoli ei pääse toteuttamaan merenherruutta.168 Historiasta 

löytyy lukuisia esimerkkejä, joissa heikompi osapuoli on käyttänyt tätä menetelmää.  

 

                                                
167 Corbett (1911), s. 209. 
168 Ibid. s. 211–212. 
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Toinen Corbettin esittämä menetelmä merenherruuden kiistämiseksi on pienemmät vastahyök-

käykset vahvemman vihollisen alusosastoja kohtaan. Näissä tavoitteena on vihollisen ylivoi-

man suhteellinen pienentäminen. Tätä menetelmää tulisi käyttää, kun heikommalla osapuolella 

on liian vähän merellistä voimaa voidakseen toteuttaa uskottavasti ”Fleet in Being” -menetel-

mää. Corbett on kuitenkin kriittinen tämän menetelmän toimivuudesta, ja hänen mukaansa sillä 

ei ole saavutettu merkittävää menestystä.169  

 

Tässä yhteydessä on muistettava, että Corbett kirjoitti teoksen vuonna 1911 ja teknologia on 

kehittynyt vahvasti. Erityisesti sukellusveneiden hyökkäyksellinen käyttö voisi muuttaa asetel-

mia huomattavasti. Corbett kirjoitti vuonna 1911, kun ensimmäisiä sukellusveneitä oli alettu 

valmistaa, että niiden hyökkäykset voivat lisätä ”Fleet in Being” -menetelmän merkitystä tule-

vaisuudessa.170 Kuten pääluvussa kaksi esitettiin, voidaan nykypäivän sukellusvenetoimintaa 

vastaavana pitää Corbettin kirjassa mainittuja risteilijöitä. Vuonna 1911 kirjoitettua kirjaa ei 

voi pitää nykypäivän taisteluohjeena, mutta se antaa vastauksia siihen, minkälaisia meristrate-

gisia ratkaisuja Kiinan arktisessa toiminnassa voi nähdä.  Corbettin esittämät merenherruuden 

kiistämiseen liittyvä terminologia ja toteutustavat tuleekin nähdä tässä yhteydessä ennemmin 

Kiinan meristrategisten ratkaisujen selittäjänä kuin tarkkana taktisena kuvauksena. 

 

Merenherruuden kiistäminen vaikuttaa olevan Kiinalle toimivin ja realistisin tapa suojata sen 

kaukaisia meriyhteyksiä Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan. Tämä pitää paikkansa erityi-

sesti arktisella alueella. Arktisella alueella Kiinan kannalta toimivin vaihtoehto voisi olla to-

teuttaa ”Fleet in Being” -menetelmään pohjautuvaa meristrategiaa, jossa se pyrkisi viemään 

Pohjoiselle jäämerelle riittävästi voimaa pystyäkseen aktiivisesti kiistämään muiden merenher-

ruutta. Tämän kaltaisen puolustuksellisen strategian noudattaminen kriisitilanteessa ei edellyt-

täisi erityisen suurta siirtymää rauhanajan toimintatavoista, mikä on etu nykyajan nopeissa ti-

lannekehityksissä. 

4.2.2 Pohjoinen jäämeri merellisenä toimintaympäristönä ja sen asettamat vaa-

timukset 

Pohjoinen jäämeri on laivastoille hyvin omalaatuinen toimintaympäristö, joka asettaa kalustolle 

ja infrastruktuurille erityisiä vaatimuksia. Tässä yhteydessä sitä tarkastellaan kiinalaisesta nä-

kökulmasta, ensin teknisten vaatimusten kannalta ja sen jälkeen infrastruktuurin ja hallinnon 

kannalta. 

                                                
169 Corbett (1911), s. 227. 
170 Ibid. s. 231. 
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Arktista aluetta tarkastellessa ensimmäisenä tulee esiin jää ja sen asettamat vaatimukset. Vaikka 

ehtona vilkastuvalle kauppameriliikenteelle onkin jään merkittävä heikkeneminen ja jopa ajoit-

tainen poistuminen, tulee jäällä olemaan merkittävä rooli Pohjoisella jäämerellä myös tulevai-

suudessa. Jäätä tulee olemaan ainakin talvisin ja usein myös pitkälle kevääseen. On myös to-

dennäköistä, että tulevaisuudessakin tulee vuosia, jolloin jää ei sula kesäisin ollenkaan. Luon-

nollisesti tästä on haittaa myös kauppamerenkululle, mutta maailman kauppalaivastot hankki-

nevat osittain jäävahvisteisia aluksia. Eri maiden merivoimien pinta-alukset eivät perinteisesti 

ole olleet jäävahvisteisia, vaan rakenteiden osalta on pyritty keveyteen. 

 

Yhdysvaltojen valtiontarkastusvirasto teki kongressille arvion marraskuussa 2018 maan meri-

voimien kyvystä suoriutua arktisista velvoitteista. Siinä todettiin, että arktinen alue asettaa isoja 

vaatimuksia alusten rungon ja propellien vahvuudelle ja muotoilulle. Näihin vaatimuksiin vas-

taaminen vähentäisi alusten nopeutta, toimintasädettä ja ohjailtavuutta. Tällöin alusten käytet-

tävyys arktisen alueen ulkopuolisiin tehtäviin heikkenisi merkittävästi.171 Yhdysvaltojen ta-

pauksessa on päädytty siihen, ettei pinta-aluksia kehitetä arktista aluetta varten, vaan merivoi-

mien läsnäolo hoidetaan sukellusveneillä ja ilma-aseilla. Pintatoiminnassa turvaudutaan esi-

merkiksi merivartioston jäänmurtajiin.172 Arktiset olosuhteet asettavat siis pinta-aluksille huo-

mattavia haasteita ja niiden käytettävyys Pohjoisella jäämerellä on heikkoa. On kuitenkin huo-

mioitava, etteivät kaikki arktiset merialueet ole jäässä. Nämä alueet ovat pohjoisella Atlantilla 

ja mantereiden läheisyydessä, joissa myös perinteiset sota-alukset pystyvät toimimaan. Kuiten-

kin, mikäli on tarkoitus operoida myös mahdollisesti jäässä olevilla merialueilla, on alusten 

oltava erikseen sellaiseen toimintaan soveltuvia.  

 

                                                
171 United States Government Accountability Office: Arctic Planning: Navy Report to Congress Aligns with Cur-

rent Assessments of Arctic Threat Levels and Capabilities Required to Execute DOD’s Strategy. United States 

Government Accountability Office, Washington D.C. 2018, s. 13–14. 
172 Ibid. s. 12. 
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Pinta-alusten lisäksi alueen kannalta relevanttia on sukellusveneiden käyttö. Kuten juuri on to-

dettu, pyrkii esimerkiksi Yhdysvallat turvaamaan arktisen alueen merelliset intressinsä sukel-

lusveneillä. Nämä sukellusveneet ovat todennäköisimmin ydinvoimakäyttöisiä hyökkäyssukel-

lusveneitä (SSN). SSN-aluksille on mahdollista paksunkin jääpeitteen alla toimiminen, ja ne 

pystyvät toimimaan siellä yhtämittaisesti viikkoja, jotkut alusluokat jopa kuukausia. SSN-

alukset ovat yleisesti kykeneviä tiedusteluun ja valvontaan sekä tuhoamaan niin pinnanalaisia 

kuin pintamaaleja. Ne pystyvät myös osoittamaan maaleja muulle aseistukselle, esimerkiksi 

kaukaa ammuttaville risteilyohjuksille. Heikkoutena voidaan pitää sitä, että näiden alusten käy-

tettävyys poliittisempiin tehtäviin, esimerkiksi lipunnäyttöoperaatioihin tai tarkastustoimin-

taan, on paljon heikompi kuin pinta-alusten. 

 

Teknisesti merivoimalliset suorituskyvyt, joita arktiselle voidaan viedä meriyhteyksiä turvaa-

maan, ovat siis jääkulkukykyiset pinta-alukset ja SSN-sukellusveneet. Arktista toimintaympä-

ristöä tarkastellessa on myös huomioitava infrastruktuuri, väylästö sekä hallinnolliset vaati-

mukset.  

 

Merivoimallista toimintaa tukeva infrastruktuuri edellyttää kiinalaisesta näkökulmasta yhteis-

työtä arktisten valtioiden kanssa. Tämä johtuu yksinkertaisesti maantieteestä. Esimerkiksi etäi-

syys Shanghaista Beringinsalmelle, joka on Kiinan lähin pääsy Pohjoiselle jäämerelle, on 3200 

merimailia. Arktisen alueen rantavaltiot ovat Venäjää lukuun ottamatta kaikki Yhdysvaltojen 

kanssa liittolaissuhteessa. Nämä valtiot ovat tuskin valmiita tukemaan Kiinan mahdollista kak-

sikäyttöinfrastruktuuria alueella. Infrastruktuurilla tarkoitetaan pääasiassa huolto- ja tukeutu-

missatamia. Pinta-alusten toiminta edellyttää tämänkaltaista infrastruktuuria tehdäkseen siitä 

järkevää ja taloudellisempaa. Vaikka yksittäisiä lyhyempiä purjehduksia voidaan toteuttaa il-

man rantaan tukeutumista, edellyttää pidempikestoinen toiminta tukeutumismahdollisuutta. 

Merellä tehtävät täydennykset erikseen lähetettävillä huoltoaluksilla ovat kalliita ja hankalia 

toteuttaa, eikä niitä käytetä maailman merivoimissa pääasiallisena huoltomenetelmänä.  
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Huomattava haaste kiinalaisestä näkökulmasta arktiselle alueelle menemisessä liittyy Beringin-

salmeen, joka kulkee Yhdysvaltojen ja Venäjän välistä. Juridisesti Kiinan on mahdollista päästä 

itsenäisesti Beringinsalmen läpi, joka on UNCLOSin mukaisesti kansainvälinen vesialue. Käy-

tännössä tähän kuitenkin liittyy paljon haasteita varsinkin sukellusveneiden kannalta. La-

jeunesse ja Choi käsittelevät näitä haasteita artikkelissaan. Ensimmäinen haaste on merenalai-

seen navigointiin liittyvä. Lajeunesse ja Choi kirjoittavat, että kyseinen merialue on matala ja 

suurempien sukellusveneiden on hyvin hankala toimia merenpohjan ja runsaasti jääpiikkejä si-

sältävän jääpeitteen välillä.173  

 

Toinen Beringinsalmen tuoma haaste sukellusveneille on siellä oleva paljastumisen vaara. Be-

ringinsalmella on ilmeisesti yhdysvaltalainen kiinteä merenpohjassa oleva kuuntelujärjestelmä, 

joka mahdollistaisi ylimenevän aluksen havainnoimisen.174 Tämän jälkeen alueella odottavan 

yhdysvaltalaisen sukellusveneen olisi mahdollista seurata kiinalaista sukellusvenettä Pohjoi-

selle jäämerelle. Tämä haaste tosin on todennäköisesti kiinalaisille toissijainen. Syynä on se, 

että kiinalaisten sukellusveneiden todennäköisyys tulla havaituksi on varsin suuri jo aiemmin-

kin. Pääsy Kiinan lähivesiltä läntiselle Tyynelle valtamerelle edellyttää Yhdysvaltojen tai sen 

liittolaisten valvomien kapeikkojen ohittamisen.  

 

Venäjän maantieteellinen sijainti on kriittinen Kiinalle ja sen arktisille päämäärille muutenkin 

kuin mahdollisen infrastruktuurin käytön kannalta. Esimerkiksi Beringinsalmen läheisyydessä 

ja sen läpi kulkiessa saattaisivat kiinalaiset sukellusveneet pysyä paremmin salassa, jos ne voi-

sivat tukeutua Venäjän aluevesiin. Toinen merkittävä syy liittyy Koillisväylään. Vaikka Kiina 

pääseekin tarvittaessa kulkemaan Pohjoisen jäämeren kansainvälisille vesille itsenäisesti, on 

toimivin kulkureitti Pohjoisen jäämeren yli lähitulevaisuudessa todennäköisesti Koillisväylä. 

Tätä reittiä Venäjä hallinnoi ja pitää omana vesistönään. Sen käyttämiseen Kiina tulisi tarvitse-

maan Venäjän suostumusta.  

                                                
173 Lajeunesse & Choi (2021), s. 12. 
174 Ibid. s. 11. 
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4.2.3 Venäjän rooli 

Venäjän rooli on keskeinen Kiinan arktisten päämäärien toteutumiselle. Venäjä on arktisen alu-

een ehdottomasti voimakkain toimija niin siviili-infrastruktuurin kuin sotilaallisen voiman kan-

nalta, ja sillä on täten keskeinen rooli uusien arktisen toimijoiden toimintamahdollisuuksia mää-

ritellessä. Ilman Venäjän myötämielisyyttä olisi Kiinan hyvin vaikea toteuttaa uskottavaa läs-

näoloa arktisella alueella, ja sen kyky projisoida merisotilaallista voimaa olisi hyvin rajoittunut. 

Näin ollen on tarpeen tarkastella Kiinan ja Venäjän suhteiden historiallista kehittymistä ja tu-

levaisuudennäkymiä.  

 

Kiinalla ja Venäjällä on intressejä toimia yhdessä kummankin päävastustajaa, Yhdysvaltoja, 

vastaan. Toisaalta maiden suhteita painaa epäluottamus, joka pohjautuu näiden valtioiden väli-

seen riitaisaan historiaan sekä haluttomuuteen päätyä suhteen nuoremmaksi osapuoleksi. Suh-

teen dynamiikkaa tarkastellaan läheisesti Alexander Lukinin teoksessa175, samoin kuin Jo Inge 

Bekkevoldin ja Bobo Lon toimittamassa kirjassa.176  

 

Lukin toteaa, että Venäjän näkökulmasta geopolitiikka on pääasiallinen syy suhteiden tiivistä-

miselle.177 Keskeinen tekijä hänen mukaansa on Ukrainan sota, jonka myötä asetetut pakotteet 

ovat kiihdyttäneet Venäjän tahtoa tiivistää suhteita Kiinaan.178 Lukin kirjoittaa, että myös Kiina 

näkee Venäjän tärkeänä geopoliittisena kumppanina, joskin nykytilassa suhde Venäjään ei ole 

Kiinalle yhtä tärkeä kuin Venäjän suhde Kiinaan.179 On huomioitava, että Lukin on todennut 

tämän jo vuonna 2018. Ukrainan sodan kiihtymisen jälkeen kyseinen dynamiikka voi todennä-

köisesti voimistua entisestään. Vaikka geopolitiikka vaikuttaakin olevan pääasiallinen syy Ve-

näjän ja Kiinan suhteiden lähentymiselle, on kuitenkin epäselvää, miten tämä tiivistynyt yhteis-

työ näyttäytyy sotilaallisissa kysymyksissä arktisella alueella.  

 

                                                
175 Lukin, Alexander: China and Russia: The New Rapprochement. Polity Press, Cambridge 2018. 
176 Bekkevold, Jo Inge & Bobo Lo (toim.): Sino-Russian Relations in the 21st Century. Palgrave Macmillan, Cham, 

2019. 
177 Lukin (2018), s. 94. 
178 Ibid. s. 89-92. 
179 Ibid. s. 64–65. 
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Yhdysvaltalainen Paul N. Schwartz esittää, että sotilaallinen yhteistyö on yleisellä tasolla ollut 

maiden välillä menestyksekästä.180 Tämän tutkimuksen kannalta huomioitavaa tietoa on se, että 

Schwartz korostaa maiden yhteisten merellisten sotaharjoitusten kokoa ja määrää. Kiina ja Ve-

näjä ovat vuodesta 2012 alkaen pitäneet yhteisiä merisotilaallisia harjoituksia vuosittain. 

Schwartz arvioi, että harjoitukset eivät vastaa laadultaan länsimaiden vastaavia harjoituksia. 

Hän toteaa kuitenkin, että harjoitukset ovat viime vuosina lisääntyneet ja niitä pidetään myös 

poliittisesti merkittävillä merialueilla kuten Itämerellä ja Etelä-Kiinan merellä.181  

 

Arktisen alueen sotilaallisen yhteistyön mahdollisuus on kuitenkin eri kysymys. Kuten aiem-

min tässä tutkimuksessa on todettu, näkee Venäjä arktisen alueen keskeiseksi omalle turvalli-

suudelleen. Myös Jüris toteaa Venäjän suhtautuvan Kiinan arktiseen läsnäoloon varauksella, 

johtuen juuri alueen sotilasstrategisesta merkityksestä Venäjälle itselleen.182 Vaikka Venäjä 

muuten suhtautuisikin myötämielisesti Kiinan kanssa tehtävään sotilaalliseen yhteistyöhön, 

vaikuttaa epätodennäköiseltä, että se haluaisi Kiinan sotilaallista läsnäoloa alueelle missä se itse 

on tällä hetkellä ylivertainen. Esimerkiksi Hsiung ja Røseth näkevät, että Venäjä voi tulevai-

suudessa olla entistä haluttomampi päästämään muita maita vaikuttamaan sotilaallisesti arkti-

sella alueella.183  

 

Ukrainan sodan kiihtymisen myötä syntyneessä tilassa, jossa Venäjä arvioi geopoliittisen yh-

teistyön Kiinan kanssa olevan sille ensiarvoisen tärkeää, voisi sotilaallisen yhteistyön arktisella 

alueella kuitenkin nähdä olevan mahdollista. Näin voisi olla varsinkin, jos Kiina vaatisi muun 

yhteistyön ehdoksi arktista ulottuvuutta sotilaalliselle yhteistoiminnalle. Tämän kehityssuun-

nan todennäköisyys on nyt kasvanut, ja kasvaa ennestään jos länsimaat pitävät ankaria pakot-

teita pitkään yllä. 

 

                                                
180 Schwartz, Paul N.: The Military Dimenssion in Sino-Russian Relations, teoksessa: Sino-Russian Relations in 

the 21st Century. Bekkevold, Jo Inge & Bobo Lo (toim.), Palgrave Macmillan, Cham 2019, s. 87. 
181 Ibid. s. 97–98. 
182 Jüris (2021), s. 137. 
183 Hsiung, Christopher Weidacher & Tom Røseth: The Arctic Dimenssion in Sino-Russian Relations, teoksessa: 

Sino-Russian Relations in the 21st Century. Bekkevold, Jo Inge & Bobo Lo (toim.), Palgrave Macmillan, Cham 

2019, s. 176–177. 
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On epäselvää, miten maiden välinen sotilaallinen yhteistyö ilmenisi, jos se levittäytyisi arkti-

selle alueelle. Hsiung ja Røseth näkevät potentiaalia sotilaallisten suhteiden kehitykselle arkti-

sella alueella. Heidän mukaansa suhteiden kehittyminen todennäköisesti näyttäytyisi yhteisinä 

merisotilaallisina harjoituksina joko Barentsinmerellä tai Tšuktšimerellä.184 Tämä olisi toden-

näköisesti myös Venäjälle poliittisesti helpointa hyväksyä, sillä se ei tarkoittaisi pysyvää kii-

nalaista läsnäoloa Venäjän tukikohdissa ja aluevesillä.  On kuitenkin todennäköistä, että mikäli 

Venäjän asema suhteessa Kiinaan heikkenisi ja se näkisi Kiinan merkityksen nykyistä suurem-

pana, tulisi Kiina hyödyntämään mahdollisuutta ja vaatimaan enemmän Venäjältä. Tämä voisi 

käytännössä tarkoittaa kiinalaisille pinta-aluksille mahdollisuutta tukeutua venäläisiin tukikoh-

tiin ja lupaa purjehtia Koillisväylällä. 

4.2.4 Kiinan merellisten suorituskykyjen soveltuvuus arktiseen toimintaan ja sen 

kehitysnäkymät 

PLAN on käynyt viime vuosikymmenenä läpi ison muutoksen ja kasvuprosessin. Kiina pyrkii 

luomaan merivoimistaan uskottavan ”bluewater”-laivaston, jota se pystyy käyttämään meriyh-

teyksiensä suojaamiseen ja voiman projisointiin.185 Uudistumisen myötä se on saanut itselleen 

merkittävästi uusia suorituskykyjä, joista on myös uutisoitu laajalti. Esimerkkinä laajaa julki-

suutta saaneesta projektista toimii lentotukialusten rakentaminen ja käyttöönotto. Toisaalta, ku-

ten tässä tutkimuksessa on aiemmin todettu, olisivat ydinkäyttöiset sukellusveneet tai jääkul-

kukykyiset pinta-alukset arktiseen toimintaan luontevimmin soveltuvia sota-aluksia. Tämä ala-

luku painottuukin siksi kyseisiin alustyyppeihin. 

 

Mahdolliset tehtävät arktisella alueella SSN-aluksilla voisivat olla meriyhteyksien suojaaminen 

ja tähän liittyvä voimankäytön mahdollisuus, tai myöhemmin esiteltävien SSBN-aluksien suo-

jaaminen. Jälkimmäinen on useimmiten SSN-kaluston tärkein tehtävä, mutta ranskalais–taiwa-

nilainen tutkija Yves-Heng Lim arvelee Kiinan pyrkivän tulevaisuudessa antamaan SSN-

aluksille suojaustehtävien lisäksi myös laajemmin muita tehtäviä.186   

 

                                                
184 Hsiung & Røseth (2019), s. 177. 
185 Burns McCaslin, Ian & Andrew S. Erickson: The Impact of Xi-Era Reforms on The Chinese Navy, teoksessa: 

Chairman Xi Remakes the PLA. Saunders, Phillip C., Arthur S. Ding, Andrew Scobell, Andrew N.D. Yang, & Joel 

Wuthnow (toim.), National Defense University Press, Washington D.C. 2019, s. 129. 
186 Lim, Yves-Heng: China’s Naval Power: An Offensive Realist Approach. Ashgate Publishing, Farnham 2014, 

s. 91. 
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Kiinan SSN-kalusto muodostuu tällä hetkellä kolmesta reservissä olevasta Type 091 -luokan 

(Nato-luokitus: Han) sukellusveneestä ja kuudesta Type 093 -luokan (Nato-luokitus: Shang) 

sukellusveneestä.187 

 

Type 091 -luokan alukset ovat Kiinan ensimmäisiä ydinkäyttöisiä sukellusveneitä, joista ensim-

mäinen on otettu käyttöön 1970-luvulla. Aluksia on ollut enimmillään käytössä viisi kappaletta, 

mutta näistä enää kolme on käyttökunnossa. Alusluokka on vanha ja edustaa poistuvaa kalus-

toa.188 Näin ollen on todettava, ettei kyseisen luokan aluksia tulla näkemään käytössä enää pit-

kään, varsinkaan operatiivisissa tehtävissä kaukana manner-Kiinasta.  

 

Type 093 -luokan alukset ovat tällä hetkellä Kiinan pääasiallinen SSN-tason sukellusvene-

luokka. Luokan kaksi ensimmäistä alusta valmistui 2000-luvun alkupuolella, ja parannusten 

jälkeen loput neljä ovat valmistuneet 2010-luvulla. Yhdysvaltojen merivoimien tiedustelulai-

toksen arvion mukaan nämä sukellusveneet on aseistettu torpedojen lisäksi myös YJ-18-

risteilyohjuksilla, joiden kantama on arviolta noin 120 merimailia.189 Aluksen käytettävyydestä 

länsimaiden ja Venäjän vastaavin alusluokkiin verrattuna ei ole saatavilla kattavia julkisia ar-

vioita, jotka perustuisivat todennettuihin tietoihin. Yleinen käsitys asiantuntijoilla vaikuttaa 

kuitenkin olevan se, että vaikka alus on merkittävä tekninen harppaus Kiinalle, on se edelleen 

huomattavasti meluisampi kuin verrokkimaiden uudet alusluokat. Esimerkiksi Yhdysvaltojen 

merivoimien tiedustelulaitos arvioi sen olevan meluisampi kuin yksikään käytössä oleva venä-

läinen SSN-alusluokka.190 

 

Ydinkäyttöiset hyökkäyssukellusveneet ovat suuria ja hintavia projekteja ja tästä johtuen niiden 

käyttöikä pyritään pitämään pitkänä. Type 093 -luokan viimeiset alukset ovat valmistuneet 

vasta 2010-luvulla, ja näin ollen on mahdollista arvioida, että alusluokka tulee todennäköisesti 

palvelemaan operatiivisesti vielä tämän tutkimuksen kannalta kriittisenä vuonna 2040. Aseis-

tuksen puolesta alusluokka soveltuu myös mahdollisiin arktisiin tehtäviin. Koska kuitenkin vai-

kuttaa siltä, että alusluokka on jo nyt alakynnessä verrattuna kilpailijoiden aluksiin, lienee epä-

todennäköistä, että Type 093 -luokan aluksia käytettäisiin ensisijaisina SSN-aluksina erityisen 

kriittisissä tehtävissä. 

                                                
187 Military Balance + tietokanta: China, People’s Republic of. International Institute for Strategic Studies. 

[https://www.iiss.org/publications/the-military-balance-plus], luettu 31.7.2021. 
188 Lim (2014), s. 92. 
189 Office of Naval Intelligence: The PLA Navy: New Capabilities and Missions for the 21st Century. United States 

Navy, Washington D.C. 2015, s. 19. 
190 Office of Naval Intelligence: The PLA Navy: A Modern Navy with Chinese Characteristics. United States Navy, 

Washington D.C. 2009, s. 22. 
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Tulevaisuutta tarkastellessa on huomioitava nyt kehitteillä olevat Type 095/09V -luokan SSN-

alukset, joiden Yhdysvaltojen merivoimat uskoo tuovan lisäsuorituskykyjä hiljaisuuden ja 

aseistuksen osalta.191 Kattavimmat avoimien lähteiden arviot kyseisen alusluokan suoritusky-

vyistä antaa H I Sutton. Sutton on laajasti sotilasjulkaisuissa siteerattu sukellusveneasioiden 

asiantuntija, ja hänen kirjoituksiaan julkaisee esimerkiksi United States Naval Institute USNI. 

Sutton on kirjoittanut Type 095 -luokasta Forbes-lehdelle. Hän arvioi tämän uuden kiinalaisen 

SSN-luokan pyrkivän olevan hiljaisuuden osalta tasavertainen yhdysvaltalaisten alusten 

kanssa. Sutton arvioi, että kyseistä alusluokkaa valmistetaan vähintään yhdeksän kappaletta 

vuoteen 2030 mennessä, jolloin Kiinan merivoimat saavuttaisi itselleen asetetut tavoitteet. Sut-

ton arvioi lopuksi, että Type 095 -luokan merkittävin suorituskykylisäys tulee sen kyvystä suo-

rittaa entistä pidempiä tehtäviä, mikä tuo Kiinan merivoimille globaalia voimanprojisointiky-

kyä.192 Type 095 on nousemassa tulevaisuudessa Kiinan merivoimien pääasialliseksi SSN-

alusluokaksi. Suttonin Forbes-lehdessä esitettyjen arvioiden lisäksi myös The National Interest 

-lehti on kirjoittanut Type 095:n tuomista edistysaskelista Kiinalle. Myös tässä artikkelissa to-

dettiin alusluokan olevan merkittävästi edeltäjiänsä hiljaisempi.193 Mikäli tulevat suorituskyvyt 

vastaavat Suttonin arvioita, on sen käyttö mahdollisissa arktisissa operaatioissa todennäköistä.  

 

PLAN:n SSN-kaluston voidaan todeta tällä hetkellä soveltuvan arktisiin tehtäviin vain rajoite-

tusti. Koska Type 093 on ilmeisen kovaääninen, on niiden mahdollinen käyttö arktisilla meri-

alueilla epätodennäköistä. Tulevaisuudessa, varsinkin mikäli Type 095 -luokka onnistuu akus-

tiikan osalta, on SSN-kalusto soveltuva myös arktisiin tehtäviin. Tämän suorituskyvyn pro-

jisointi arktiselle alueelle on todennäköistä, mikäli aluksia rakennetaan yhteensä enemmän kuin 

mitä Kiinalla tällä hetkellä on.  

 

                                                
191 Office of Naval Intelligence (2015), s. 19. 
192 Sutton, H I: Chinese Navy Gets Closer to New Generation of Nuclear Submarines. Forbes 19.6.2020. 
[https://www.forbes.com/sites/hisutton/2020/06/19/chinese-navy-gets-closer-to-new-generation-of-nuclear-sub-

marines/?sh=56bb0e77229e], luettu 3.8.2021. 
193 The National Interest 11.11.2021: China’s Type 095 Submarine: A Source of Worry for the U.S. Navy. 

[https://nationalinterest.org/blog/reboot/china%E2%80%99s-type-095-submarine-source-worry-us-navy-

196042], luettu 2.3.2022. 
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Sukellusveneiden toiminta arktisilla merialueilla edellyttää runsaasti tutkimusta. Martinson 

osoittaa kiinalaisen sukellusvenetoimintaan liittyvän arktisen tutkimuksen olleen käynnissä esi-

merkiksi akustiikan osalta jo vuonna 2014.194 Kiina on myös osoittanut vahvaa kiinnostusta 

haalia arktiseen sukellusvenetoimintaan liittyvää tietoa varsinkin Venäjältä. Jüris osoittaa Kii-

nan pyrkivän aktiivisesti saamaan arktiseen sukellusvenetoimintaan liittyvää tietotaitoa. Esi-

merkkinä tästä hän antaa, venäläisiin uutislähteisiin viitaten, vakoilusyytöksen saaneen venä-

läisen professori Valeri Mitkon, joka pidätettiin helmikuussa 2020 epäiltynä esimerkiksi akus-

tiikka- ja sukellusveneteknologian vuotamisesta Kiinalle.195 Voi siis päätellä, että Kiinalla on 

tosiasiallista kiinnostusta kehittää omaa sukellusvenetoimintaansa arktiseen käyttöön. 

 

Kiinan pintakaluston kykyä toimia arktisella merialueella voidaan tarkastella jäänmurtajien 

sekä jäävahvistettujen sota-alusten kautta. PLAN:n tämänhetkiset jääkulkukykyiset alukset 

koostuvat ainoastaan 5000 tonnin uppouman Type 272 -luokan aluksista. Tämä luokka on jään-

murtoon tarkoitettu alusluokka, ja aluksia on olemassa kaksi kappaletta.196 Alusluokan koon ja 

statuksen perusteella on epätodennäköistä, että sitä käytettäisiin voimanprojisointiin kauas Kii-

nan rannikolta. Todennäköisempää on käyttö Kiinan lähialueilla. Kuten Yhdysvaltojen meri-

voimien alusratkaisujen avulla aiemmin on osoitettu, vaatisi arktiselle alueelle kelpaavien 

pinta-alusten valmistaminen suuria kompromisseja muiden suorituskykyjen osalta. Näin ollen 

on epätodennäköistä, että Kiina ryhtyisi rakentamaan arktiselle alueelle soveltuvaa erillistä 

sota-alusta. Tällaisesta hankkeesta ei myöskään ole avoimista lähteistä saatavissa minkäänlaisia 

viitteitä. 

 

Pinnalla toimivien sota-alusten sijaan Kiina hyvin todennäköisesti pyrkii projisoimaan läsnä-

oloaan arktiselle alueelle PRIC:n jäänmurtokalustoa hyväksikäyttäen. Tämä kalusto on erityi-

sesti suunniteltu toimimaan napa-alueilla. Vaikka tällaisten alusten soveltuvuus puhtaasti soti-

laallisiin tehtäviin on hyvin rajallinen, joskaan ei olematon, ei suuria ongelmia tule, mikäli alu-

eella toimii myös SSN-aluksia. Sitä vastoin suurilla jäänmurtajilla voidaan tuoda alueelle po-

liittista ulottuvuutta, eli lipunnäyttöä, samoin kuin valmiutta valvontaan. Nämä alukset voivat 

myös toimia tärkeinä sukellusveneiden apualuksina ja tuoda kykyä pelastustoimintaan samoin 

kuin merenpohjan tutkimukseen.  

 

                                                
194 Martinson (2019), s. 30. 
195 Jüris (2021), s. 145–146. 
196 Military Balance + tietokanta: China, People’s Republic of. International Institute for Strategic Studies. 

[https://www.iiss.org/publications/the-military-balance-plus], luettu 31.7.2021. 
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PRIC:n nykyisten, aiemmin esiteltyjen konventionaalisten jäänmurtajien lisäksi Kiinalla on 

hanke ydinkäyttöisen jäänmurtajan rakentamiseen. Tähän hankkeeseen on myös Yhdysvaltojen 

puolustusministeriö kiinnittänyt huomiota vuoden 2020 selonteossaan.197 Hongkongilainen sa-

nomalehti South China Morning Post uutisoi valtionyhtiö China General Nuclear Power 

Group:n jäänmurtajahankkeen tarjouspyynnöstä kiinalaisille yhtiöille varsin seikkaperäisesti 

maaliskuussa 2019. Tarjouspyynnön mukainen alus olisi 152 metriä pitkä ja uppouma olisi 30 

000 tonnia.198 Tämä tekisi aluksesta yhden maailman suurimmista jäänmurtajista. Tämän ko-

koluokan jäänmurtaja mahdollistaisi hyvin todennäköisesti erilaisten suorituskykyjen asenta-

misen, aseistus mukaan lukien. Vaikka esitetty tarjouspyyntö sisältää vain yhden aluksen han-

kinnan, on todennäköistä, että valittu telakka saisi projektissa onnistuessaan lisätilauksia.  

 

Suunniteltu ydinkäyttöinen jäänmurtaja olisi toteutuessaan merkittävä lisäys Kiinan jäänmur-

tokalustoon. Sen käyttäminen voiman projisointiin aikaisemmin mainitulla tavalla olisi hyvin 

luontevaa. Yhdistettynä valmistuviin Type 095 -luokan sukellusveneisiin olisi Kiinalla toden-

näköisesti uskottava kalustollinen kyky projisoida voimaa arktiselle merialueelle meriyhteyk-

sien suojaamiseksi. 

4.2.5 Arktisten meriyhteyksien suojaaminen tulevaisuudessa 

Mearsheimerin perusväite suurvaltasuhteista, eli se että valtiot pyrkivät maksimoimaan turval-

lisuuttaan muiden kustannuksella, tulee todennäköisesti näyttäytymään Kiinan merisotilaalli-

sina toimina arktisella alueella. Yksi käytännön ajuri tähän on tulevien merkittävien meriyh-

teyksien suojaaminen. Kiinan merisotilaallinen strategia arktisella alueella tulee todennäköi-

sesti noudattamaan Corbettin periaatteita arktisiin olosuhteisiin ja nykyajan teknologioihin so-

vellettuna. Koska arktinen alue on maantieteellisesti kaukana Kiinasta, eikä se myöskään tule 

olemaan merkittävin Kiinan meriyhteyksistä, tulee Kiina hyvin todennäköisesti valitsemaan 

puolustuksellisen meristrategian alueelle. 

 

                                                
197 Office of the Secretary of Defense (2020). 
198 South China Morning Post 20.3.2019: Could China’s ‘experimental’ ship be the world’s biggest nuclear-pow-

ered icebreaker?. [https://www.scmp.com/news/china/military/article/3002455/china-build-30000-tonne-nuclear-

powered-ship-described], luettu 3.8.2021. 
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Pääasialliseksi menetelmäksi puolustuksellisessa meristrategiassa valikoituu todennäköisesti 

Corbettin periaatteiden mukainen ”fleet in being” -menetelmä. Mahdollinen käytännön ilmen-

tymä olisi seuraavanlainen: Sotilaallinen suorituskyky muodostuisi partioivista toimintakykyi-

sistä ydinkäyttöisistä hyökkäyssukellusveneistä, jotka kykenevät ohjus- ja torpedoasein vaikut-

tamaan muiden toimijoiden aluksiin. Näiden alusten salattu läsnäolo, tai jopa ainoastaan mah-

dollinen läsnäolo alueella, sekä niiden tuoma vaikuttamiskyky, on ”fleet in being” -menetelmää 

puhtaimmillaan. Menetelmän avulla Kiina pystyisi kiistämään muiden toimijoiden merenher-

ruuden. Pinnalla Kiina käyttäisi siviilijäänmurtajia aktiivisesti ilmaistakseen läsnäoloaan alu-

eella. Jäänmurtajien hyöty olisi pääsääntöisesti poliittinen, mikä tarkoittaa lipunnäyttöä sekä 

liikenteen valvontaa. Näiden ohella ne tulisivat myös omalta osaltaan mahdollistamaan sukel-

lusvenetoimintaa tekemällä merenpohjantutkimusta sekä tuomalla alueelle pelastuskykyä.  

 

Johtopäätöksenä on, että meriyhteyksien suojaamisen tarve tulee näkymään kiinalaisten läsnä-

olona Pohjoisella jäämerellä. Tämä tehdään pääsääntöisesti sukellusveneillä ja jäänmurtajilla. 

Läsnäolon tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen tulee kuitenkin vaikuttamaan suuresti kaksi tekijää. 

Ensimmäinen on käytettävä väylästö, eli joutuuko meriliikenne kulkemaan Venäjän hallin-

noiman Koillisväylän kautta, vai avautuuko Transarktinen väylä kansainvälisillä vesialueilla. 

Ilmastotiede on tässä asiassa epävarma. Mikäli Transarktinen väylä ei avaudu, tulee toinen te-

kijä korostumaan.  

 

Toinen tekijä on Kiinan ja Venäjän välisten suhteiden kehittyminen. Mikäli tämä suhde tiivistyy 

entisestään, ja erityisesti niin, että Venäjä on suhteen riippuvaisempi osapuoli, saattaa Kiinalle 

aueta mahdollisuus partioida Koillisväylällä ja tukeutua venäläisiin satamiin. Mikäli suhde ei 

kehity tällä tavalla, ei Venäjä tule sallimaan Kiinan pysyvää sotilaallista läsnäoloa aluevesil-

lään. Kummankin tekijän kehittyminen tulee vahvasti vaikuttamaan siihen, miten vaikuttavasti 

Kiina pystyy tulevaisuudessa toteuttamaan meriyhteyksien suojaamista arktisilla merialueilla. 
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4.3 Kiinan strategisen ydinasepelotteen vieminen arktiselle alueelle 

Kiina on yksi maailman kahdeksasta kansainvälisesti tunnustetuista ydinasevaltioista. Osana 

sen kasvanutta kiinnostusta arktista aluetta kohtaan on noussut esille mahdollisuus siitä, että 

Kiina pyrkisi viemään sukellusvenekuljetteisia ydinaseita Pohjoiselle jäämerelle. Mahdollisuus 

sai laajasti huomiota sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen puolustusministeriö nosti sen esille vuo-

tuisessa raportissaan kongressille vuonna 2019.199 Vaikka tämä tutkimus ei tutki strategisten 

ydinaseiden käyttöperiaatteita, on asia silti käsiteltävä. Mahdollinen SSBN-aluksien vienti alu-

eelle toisi mukanaan muita merellisiä suorituskykyjä sekä korottaisi alueen sotilaallista paino-

arvoa entisestään.   

Tämän potentiaalin tutkiminen edellyttää Kiinan merellisen ydinaseen taustojen, nykytilan ja 

kehitysnäkymien kartoittamista. Tämän jälkeen on mahdollista tarkastella ydinasepelotteen 

arktiselle viemisen välillisiä sotilaallisia vaikutuksia. 

4.3.1 Kiinan merellisen ydinaseen tausta, nykytila ja tarve arktisille ydinasepar-

tioille 

Kiinan merellisen ydinaseen ymmärtämistä varten on hahmotettava Kiinan ydinaseen perustar-

koitus. Kansainvälisesti arvostettu yhdysvaltalainen ydinasetutkija Vipin Narang argumentoi, 

että Kiinan ydinasepolitiikan päämääränä on taattu vastaiskukyky (engl. assured retaliation). 

Tämä tarkoittaa sitä, että Kiina pyrkii ydinaseillaan ehkäisemään vastapuolen ydinaseiden käy-

tön ja niillä uhkaamisen. Se ei siis pyri vaikuttamaan vastapuolen konventionaaliseen sodan-

käyntiin. Tässä kohtaa Kiinan ydinasepolitiikka eroaa merkittävästi muista pienemmistä ydin-

asevaltioista, kuten Ranskasta ja Pakistanista. Tämä doktriini on tarkoittanut minimalistista 

ydinasearsenaalia, joka on ollut pitkälti maasijoitteinen.200 Kiinan ydinasearsenaali ei siis ole 

ollut kunnollinen ydinasetriadi, joka kattaisi maa-, ilma- ja merikomponentit. 

                                                
199 Office of the Secretary of Defense (2019), s. 114. 
200 Narang, Vipin: Nuclear Strategy in the Modern Era: Regional Powers and International Conflict. Princeton 

University Press, Princeton 2014. s. 122–130. 
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Narang argumentoi, että taatun vastaiskun ydinasedoktriini on edelleen ajankohtainen Kiinalle, 

mutta vastapuolen, tässä tapauksessa Yhdysvaltojen, tekninen edistyminen on pakottanut sitä 

kehittämään omaa ydinasearsenaaliaan. Narangin mukaan Kiina on huolestunut Yhdysvaltojen 

kyvystä tuhota ensi-iskulla valtaosan sen ydinaseista ja ohjuspuolustuksella tuhota harvat is-

kusta selvinneet ohjukset ennen kuin ne osuvat kohteisiinsa.201 Tämä huoli taatun vastaiskun 

kyvystä on johtanut siihen, että Kiina on pyrkinyt vahventamaan omaa ydinasepidäkettään. 

Osana tätä kehitystä Kiina on pyrkinyt luomaan itselleen myös uskottavan merellisen ydin-

aseen. 

Kiinan merellisen ydinaseen historia ulottuu 1960-luvulle. Esimerkiksi Brady esittelee historiaa 

kirjassaan ja siteeraa kiinalaisia lähteitä. Ensimmäinen valmistunut alusluokka oli Type 092 

(Nato-luokitus: Xia), mutta tätä pidettiin ydinasepidäkkeeseen kelpaamattomana.202 Vaikka 

varhaiset yritykset kehittää merellistä ydinasetta ovatkin olleet epäonnistuneita, kuvailee Yh-

dysvaltojen merivoimien tiedustelulaitos nykyisen Type 094 -luokan (Nato-luokitus: Jin) edus-

tavan Kiinan ensimmäistä uskottavaa merellistä ydinaseellista vastaiskukykyä.203 Yhdysvalto-

jen puolustusministeriön vuosittainen kongressille toimitettava Kiina-raportti arvioi vuonna 

2020, että Kiinalla on yhteensä kuusi Type 094 -luokan sukellusvenettä, joista kukin pystyy 

kuljettamaan yhteensä 12 kappaletta JL-2-tyyppistä ballistista ydinohjusta.204 JL-2 ohjuksen 

kantamasta ei ole saatavissa varmaa tietoa, mutta esimerkiksi sama raportti vuodelta 2013 arvioi 

ohjusten kantamaksi 7400 kilometriä.205  

Type 094 on Kiinan merellisen ydinaseen lavetti. Vaikka sitä on kuvailtu uskottavaksi, on sillä 

edelleen huomattavia haasteita. Näistä yksi on sama kuin maan SSN aluksilla, eli meluisuus. 

Yhdysvaltojen merivoimien tiedustelulaitos esitteli vuonna 2009 arvionsa Venäjän ja Kiinan 

ydinsukellusveneiden havaittavuudesta. Tässä arviossa Type 094 oli hiljaisin käytössä oleva 

kiinalainen alusluokka, eli hiljaisempi kuin aiemmin mainitut Type 093 ja Type 091 -luokan 

SSN:t. Tästä huolimatta se oli edelleen meluisampi kuin yksikään venäläinen ydinsukellusve-

neluokka.206 Toinen ilmeinen haaste on ohjuksen kantama. JL-2-ohjuksen kantama, 7400 kilo-

metriä, on merkittävästi vähemmän kuin länsimaiden vastaavien ohjusten. 7400 kilometrin kan-

tama merkitsee sitä, ettei ohjus voi kantaa Kiinan lähivesiltä Yhdysvaltojen itärannikolle.  

                                                
201 Narang (2014), s. 133. 
202 Brady (2017), s. 82. 
203 Office of Naval Intelligence (2015), s. 19. 
204 Office of the Secretary of Defense (2020), s. 45. 
205 Office of the Secretary of Defense: Military and Security Developments involving the People’s Republic of 

China: Annual Report to Congress 2013. Department of Defense, Washington D.C. 2013, s. 31. 
206 Office of Naval Intelligence (2009), s. 22. 
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Kolmas haaste on johtamisyhteydet. On selvää, että tarvitaan selkeä ja varmennettu johtamis-

yhteys, jotta ydinaseiden käyttöön voidaan tarvittaessa antaa laukaisulupa.  Logan käsittelee 

Kiinan strategisia aseita ja näkee tämän keskeisenä haasteena merelliselle ydinaseelle. Hän to-

teaa, ettei mahdollisesta ratkaisusta ole tietoa.207 Johtamisyhteyksiin liittyen Narang puolestaan 

korostaa, että mikäli johtamisyhteyksiä kaukana ja pinnan alla oleviin sukellusveneisiin ei pys-

tytä rakentamaan, joutuisi Kiinan johto pohtimaan ydinaseiden käyttövaltuutuksen siirtämistä 

pois maan keskusjohdolta. Toinen vaihtoehto olisi, että sukellusveneet olisivat vain Kiinan lä-

hivesillä, jolloin niihin saisi helpommin yhteyden.208 Tämä on merkittävä pulma ja syy pyrkiä 

ratkaisemaan johtamisyhteyksiin liittyvät haasteet. On kuitenkin huomioitava, että muualla tä-

hän käytetty teknologia, eli VLF- (very low frequency) ja ELF (extremely low frequency) -ra-

dioliikennöinti, on ollut jo useamman vuosikymmenen eri valtioiden merivoimien käytössä. 

Vuoden 2018 uudenvuodenaattona South China Morning Post -sanomalehti raportoi, että myös 

Kiina oli rakentanut huomattavan kokoisen antennin ELF-radioliikennöintiin sukellusveneitä 

varten.209 Tästä huolimatta ei ole tietoa siitä, onko teknologia vielä toiminnassa ja testattu. On 

kuitenkin ilmeistä, että Kiina pyrki ratkaisemaan haasteen lähiaikoina.  

Type 094 -luokan SSBN-alusten todelliset käyttömahdollisuudet uskottavana osana Kiinan 

ydinasetriadia ovat siis kyseenalaiset. Tämä merkitsee sitä, että Kiina joutuu kehittämään me-

rellisen ydinaseensa lavetteja, ohjuksia ja toimintatapoja tehdäkseen ydinasetriadistaan uskot-

tavamman. Tämä on edellytys, mikäli Kiina haluaa merellisesti vahvistaa taatun vastaiskun 

ydinasedoktriiniaan. 

Kiinan merellisen ydinaseen ilmeisimpänä teknisenä kehitysnäkymänä on uuden alusluokan, 

samoin kuin ohjustyypin, kehittäminen. Yhdysvaltojen puolustusministeriö on arvioinut Kiinan 

alkavan 2020-luvulla valmistaa uutta Type 096 -luokkaa, joka toimisi nykyisen Type 094 -luo-

kan rinnalla. Raportissa arvioidaan, että ensimmäiset olisivat jo käytössä vuoteen 2030 men-

nessä.210 Samalla Kiina on kehittämässä uutta merellistä ballistista ohjusta, JL-3:a.211 Uuden 

alusluokan suorituskyvyistä on saatavilla hyvin vähän tietoa, mutta niiden mukana on jossain 

määrin odotettavissa kehitystä Kiinan SSBN-kyvyille. 

                                                
207 Logan (2019), s. 406. 
208 Narang (2014), s. 136. 
209 South China Morning Post 31.12.2018: China’s new antenna is five times the size of New York City, but some 

fear it could be a cancer risk. [https://www.scmp.com/news/china/science/article/2180071/chinas-new-antenna-

five-times-size-new-york-city-it-also-cancer], luettu 7.9.2021. 
210 Office of the Secretary of Defense (2020), s. 45. 
211 Ibid. s. 86. 
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Toiminnallisesti looginen kehitys olisi merellisen ydinaseen vieminen arktiselle alueelle. Kuten 

aiemmin on todettu, arvioi Yhdysvaltojen puolustusministeriö Kiinan pyrkivän viemään SSBN-

alukset ydinasepartioinnille Pohjoiselle jäämerelle. Myös useat tutkijat, kuten Brady, yhtyvät 

tähän näkemykseen.212 Toisaalta on huomioitava se, että esimerkiksi Lajeunesse ja Choi pitävät 

epätodennäköisenä, vaikkakin teknisesti mahdollisena, että Kiina lähtisi viemään SSBN-

aluksia Pohjoiselle jäämerelle.213 

Tällaiseen toimeen liittyy merkittävästi haasteita, joita esimerkiksi Lajeunesse ja Choi tuovat 

esille. Argumenttina Lajeunesse ja Choi esittävät alaluvussa 4.2.2 esitellyt Beringinsalmeen 

liittyvät haasteet sukellusveneen näkökulmasta, samoin kuin yleisesti jään alla toimimisen han-

kaluudet.  

Kiinan kannalta hyödyt ovat selkeitä. Ensimmäinen hyöty on se, että sukellusveneet saavat 

luonnollista suojaa toimiessaan alueella.214 Jääpeitteen alta pääsääntöinen tapa löytää sukellus-

vene on akustisesti. Stanfordin yliopiston tutkimus vuodelta 1988 selvitti laskennallisen keski-

määräisen ajan löytää ydinsukellusvene Pohjoiselta jäämereltä. Vaikka Pohjoinen jäämeri on 

maantieteellisesti pienempi, sukellusveneen löytäminen on merkittävästi hitaampaa kuin Atlan-

tin valtamerellä tai Tyynellä valtamerellä. Tämä johtuu siitä, että Pohjoisella jäämerellä pää-

sääntöinen etsintämekanismi on toinen sukellusvene, kun taas muualla on kiinteitä kuuntelu-

verkkoja yhdistettynä nopealiikkeisiin pinta- ja ilmakuljetteisiin kuuntelulaitteisiin.215  

Jääpeitteen suoja on siis hyvin merkittävä tekijä. On todennäköisesti totta, kuten Lajeunesse ja 

Choi esittävät, että yhdysvaltalaiset SSN-alukset pääsevät varmemmin kiinalaisten sukellusve-

neiden jäljille Beringinsalmesta kuin muualta.216 On kuitenkin huomioitava, kuten aiemmin 

alaluvussa 4.2.2 on argumentoitu, että niiden löytäminen on hyvin todennäköistä myös muualla 

Kiinan lähivesiltä poistuessa. Beringinsalmen jälkeen Pohjoisella jäämerellä ei kiinalaisilla 

SSBN-aluksilla olisi kuitenkaan muuta uhkaa kuin muut sukellusveneet. Itäisellä Tyynellä val-

tamerellä, jonka Lajeunesse ja Choi näkevät Kiinan kannalta järkevämpänä toiminta-alueena, 

voi sitä vastoin käyttää myös pinta- ja ilmasuorituskykyjä sukellusveneiden etsintään ja tarvit-

taessa tuhoamiseen.  

                                                
212 Brady (2017), s. 84. 
213 Lajeunesse & Choi (2021), s. 11–14. 
214 Weir, Gary E: Virtual War in the Ice Jungle: ‘We don't know how to do this’. Journal of Strategic Studies, Vol 

28, 2005, s. 413. 
215 Sakitt, Mark: Submarine Warfare in the Arctic: Option or Illusion? Stanford University, Stanford 1988, s. 39. 
216 Lajeunesse & Choi (2021), s. 14. 
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Jääpeitteen osalta on huomioitava, että arktinen jääpeite tulee vähenemään tulevaisuudessa. 

Niinä aikoina, kun Pohjoinen jäämeri on täysin sula, on tämän suojan hyöty vähäisempi. On 

kuitenkin oletettava, että myös sellaisina aikoina arktisella alueella toimisi vähemmän pinta-

aluksia kuin muilla merialueilla. Lisäksi on tiedostettava se, että jäätä tulee hyvin todennäköi-

sesti olemaan Pohjoisella jäämerellä suurimman osan vuodesta myös tulevaisuudessa.  

Toinen hyöty Kiinan kannalta liittyy ohjuksiin. Ohjusten lentomatka Yhdysvaltoihin olisi Poh-

joiselta jäämereltä huomattavasti lyhyempi kuin läntiseltä Tyyneltä valtamereltä. Tämä pois-

taisi aiemmin esitetyn ongelman liittyen JL-2-ohjuksen kantamaan. Pohjoiselta jäämereltä sen 

kantama riittäisi kattamaan koko Yhdysvallat. Myös uuden JL-3-ohjuksen käytössä arktinen 

alue antaa hyötyjä. Lentomatka lyhenisi ja lyhentäisi myös ohjusten lentoaikaa, joka puolestaan 

vähentäisi myös puolustajan reagointiaikaa vastatoimiin.  

On siis olemassa selkeitä hyötyjä sille, että Kiina veisi merellisen ydinaseensa arktiselle alu-

eelle. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, onko merellisen ydinaseen vieminen arktiselle alueelle 

Kiinan johdon tahtotila. Koska SSBN-kaluston vieminen arktiselle merkittävästi lisäisi Kiinan 

merellisen ydinaseen uskottavuutta ja olisi näin Kiinan ydinasedoktriinin mukainen toimen-

pide, on todennäköistä, että tämänlaista toimintaa tullaan vähintäänkin kokeilemaan. Ajankoh-

taa on kuitenkin hyvin vaikea arvioida. Ratkaisevaa on se, onnistuuko Kiina luomaan luotetta-

van johtamisyhteyden ja se, kykeneekö Type 094 tai viimeistään Type 096 -luokka toimimaan 

kaukana kotivesiltä riittävän salassa ja toimintavalmiina.   

4.3.2 Sotilaalliset vaikutukset Kiinan strategisen ydinaseen viemisestä arktiselle 

alueelle 

Ydinasein varustetut ydinsukellusveneet ovat merkittävä strateginen suorituskyky, ja niiden toi-

mintaan liittyy myös konventionaalisen merisodankäynnin elementtejä. Syynä on tarve suojata 

ydinaselavettia eli SSBN-alusta. Mikäli Kiina vie omat SSBN-aluksensa ydinasepartioihin ark-

tiselle alueelle, on näiden mukana kulkevien konventionaalisia merisodankäynnillisiä suoritus-

kykyjä tutkittava suhteessa siihen, miten SSBN-aluksia pyritään suojaamaan. 

Stanfordin yliopiston tutkija Mark Sakitt tutki vuonna 1988 sukellusvenesodankäyntiä arkti-

sella alueella. Hänen tutkimuksena tarkoituksena oli edesauttaa Yhdysvaltojen merivoimien 

kykyä etsiä ja tuhota Neuvostoliiton SSBN-alukset arktisen jään alla. Vaikka tutkimus on yli 

kolmekymmentä vuotta vanha eikä mitenkään liity Kiinaan, antaa se kuitenkin perusperiaatteet 

arktisesta sukellusvenesodankäynnistä.  
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Sakitt jakaa Neuvostoliiton SSBN-alusten suojaamisen aktiivisiin ja passiviisiin menetelmiin. 

Passiiviset menetelmät kattavat pääsääntöisesti Pohjoisen jäämeren akustisiin erityispiirteisiin 

liittyvät piiloutumisen ja väijytyksen. Aktiiviset menetelmät ovat puolestaan suojausmiinoitta-

mista ja valemaalitoimintaa.217 Nämä menetelmät pohjautuvat siihen perusolettamaan, että 

SSBN-aluksia saattavat SSN-alukset. Tämä merkittävästi hankaloittaa SSBN-aluksia jahtaavia 

vastapuolen SSN-aluksia.218 Vaikka osa näistä menetelmistä tuskin tulee olemaan mahdollisia 

Kiinalle, kuten miinoituksilla suojautuminen, on syytä olettaa, että ainakin joiltain osin myös 

kiinalaiset käyttävät samankaltaisia menetelmiä tulevaisuudessa.  

Kiinan kyky suojata SSBN-aluksiaan on perustunut Sakittin esittämään perusolettamaan, eli 

SSN-alusten suojaukseen. Tämä on ainakin Limin näkemys SSN-alusten päätehtävistä tähän 

asti.219 Vaikka Lim ei käsittele ydinaseita, hän käsittelee SSN-alusten käyttöä Kiinan merivoi-

missa, samoin kuin tarkastelee tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia. Vaikka hän argumentoi, 

että SSN-aluksilla tulee olemaan muita käyttötarkoituksia kuin SSBN-alusten suojaaminen, py-

syy tämä alkuperäinen rooli myös tulevaisuudessa. 

On epätodennäköistä, että Kiina veisi muita kuin SSN-aluksia suojaustehtäviin arktiselle alu-

eelle. Sakitt tosin osoittaa myös muille elementeille, kuten pinta-aluksille ja dieselkäyttöisille 

sukellusveneille tehtäviä, jotka liittyvät SSBN-alusten suojaamiseen.220 Sakittin käsittelemä 

Neuvostoliiton Pohjoinen laivasto vuonna 1988 oli kuitenkin aivan eri asemassa, sekä kalustol-

lisesti että maantieteellisesti, kuin nykypäivän PLAN. Kuten alaluvussa 4.2 on argumentoitu, 

ei muiden sota-alusten kuin ydinkäyttöisten sukellusveneiden vieminen arktiselle alueelle ole 

Kiinan kannalta järkevää tai todennäköistä. Toisaalta samassa alaluvussa esitetty jäänmurtajien 

käyttäminen tulee myös olemaan relevantti SSBN-toimintaan liittyen. Samalla tavalla nämä 

alukset tarvitsevat jäänmurtajien pelastuskykyjä, ja erityisesti merenpohjatutkimusten tietoja.  

Mikäli Kiina tulevaisuudessa vie merellisen ydinaseensa arktisille partioille, on syytä olettaa, 

että he varautuvat suojaamaan sitä lähettämällä saattoaluksiksi SSN-tason sukellusveneitä. Näi-

den SSN-alusten pääasiallinen käyttö tulisi todennäköisesti olemaan nimenomaisesti SSBN-

alusten suojaaminen, eikä niinkään alaluvussa 4.2 esitetty meriyhteyksien suojaaminen. 

                                                
217 Sakitt (1988), s. 46–56. 
218 Ibid. s. 42–44. 
219 Lim (2014), s. 91. 
220 Sakitt (1988), s. 45. 
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SSBN-alusten vieminen Pohjoiselle jäämerelle olisi merkittävä lisäys alueella olevaan kiinalai-

seen sotilaskalustoon varsinkin siksi, että se toisi mukanaan ainakin SSN-kalustoa, joka on hy-

vinkin merkittävä konventionaalinen suorituskyky. 

4.4 Yhteenveto merisotilaallisen voiman viemisestä arktisille merialueille 

Kiinan merivoimat ovat vahvasti mukana maan sotilasvoiman kehityksessä, mikä näyttäytyy 

voimakkaasti sekä kalustossa että tehtävissä. Tulevaisuudessa on hyvin mahdollista, että kii-

nalaista aluskalustoa on arktisilla merialueilla. Kiinan merivoimille tullaan mahdollisesti osoit-

tamaan kaksi päämäärää arktiselle toiminnalle. Ensimmäinen on meriyhteyksien suojaaminen. 

Toinen on Kiinan ydinasepidäkkeen merellisen osan vieminen arktisille ydinasepartioille. Käy-

tännössä näiden päämäärien toteutuminen tulee näyttäytymään ydinkäyttöisinä sukellusve-

neinä. Näiden toimintaa tukemaan ja poliittista lippua näyttämään tulee alueelle aktiivisesti toi-

mimaan myös Kiinan valtiolliset jäänmurtajat. Merkittävänä edellytyksenä tulee olemaan Kii-

nan onnistuminen kalliissa ja haastavassa ydinsukellusveneiden kehittämis- ja rakennustyössä. 

Riippuu eri muuttuvista tekijöistä, miten ja missä laajuudessa Kiinan ydinkäyttöiset sukellus-

veneet ja valtiolliset jäänmurtajat alueella tulevat toimimaan.  
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5 ARKTINEN MERIALUE VUONNA 2040 – 4 SKENAARIOTA 

Skenaariorakentamisen edellyttämän nykytilan analyysin jälkeen on mahdollista siirtyä itse 

skenaarioiden tarkasteluun. Tämän tutkimuksen skenaariot rakentuvat ennakoivina skenaa-

rioina. Kuten aiemmin alaluvussa 2.2 on esitelty, rakentuvat ennakoivat skenaariot nykytilasta 

ekstrapolaation avulla.   

Ekstrapoloinnissa keskeisessä asemassa on trendien identifioiminen ja ymmärtäminen. Kuosa 

kuvailee trendin oleva muutosten virta, jota ei saa helposti muutettua.221 Trendien ymmärtämi-

sen jälkeen on mahdollista rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita, jotka poikkeavat 

trendien kehityksen kysymysmerkkikohdissa. Näin saadaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden ske-

naarioita. 

5.1 Vakioidut kehityssuunnat ja muuttujat 

Nykytilan analyysissa tarkasteltiin kahden tutkimuksen kannalta ratkaisevan ilmiön kehitysnä-

kymiä. Ensimmäinen oli arktisen alueen geopoliittisen aseman kehittyminen erityisesti meriso-

tilaallisesta näkökulmasta, toinen Kiinan nousun merisotilaallinen näyttäytyminen arktisilla 

alueilla. Näistä kehityssuunnista oli havaittavissa selkeitä trendejä. Jotta skenaariotyöskentely 

olisi tarkoituksenmukaista, on osa trendeistä pidettävä vakioituna ja osassa tulee nähdä kriittiset 

muuttujat. Toisaalta tutkimuksen kannalta on myös tarkasteltava keskeisiä reunaehtoja skenaa-

rioiden toteutumiselle.  

Tämän tutkimuksen tulevaisuudennäkymän kriittisenä reunaehtona on nykyajan keskeisten 

geopoliittisten piirteiden säilyminen skenaariovuoteen 2040 saakka. Nämä ovat seuraavia: Kii-

nan ja Yhdysvaltojen kilpailu, Venäjän ja lännen välinen epäluottamus, sekä tärkeimpänä se, 

että kiistoista ja jännitteistä huolimatta maailman keskeiset geopoliittiset toimijat eivät ajaudu 

keskenään täysimittaiseen sotilaalliseen konfliktiin.  Toinen kriittinen reunaehto on Kiinan po-

liittisen järjestelmän ja talouden riittävä vakaus, joka mahdollistaa aiemmin esitettyjen suori-

tuskykyhankkeiden läpiviennin.  Näiden muuttuminen edellyttäisi villikorttia. Kuosa kuvailee 

villikorttia yllättäväksi ja odottamattomaksi tapahtumaksi, joka radikaalisti muuttaisi tapahtu-

mien kulkua.222 Tämän tutkimuksen skenaarioiden rakentaminen ei huomioi mahdollisia villi-

kortteja, sillä silloin tehtävien skenaarioiden määrän rajaaminen osoittautuisi lähes mahdotto-

maksi. Näiden tunnustettujen reunaehtojen jälkeen voidaan tarkastella keskeisiä trendejä, jotka 

on jaoteltu vakioituihin ja muuttuviin trendeihin.  

                                                
221 Kuosa, Tuomo: The Evolution of Strategic Foresight: Navigating Public Policy Making. Gower Publishing 

Ltd., Farnham 2012, s. 37. 
222 Ibid. s. 36.  
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5.1.1 Keskeiset vakioidut trendit 

Nykytilan analyysin perusteella on määritetty kolme vakioitua trendiä. Vakioidut trendit tar-

koittavat ovat trendejä, joiden voidaan olettaa heijastuvan vuoteen 2040. Ne eivät sisällä huo-

mattavia epävarmuustekijöitä, jotka muuttaisivat niiden ilmentymistä oleellisesti, mikäli aiem-

min esitetyt reunaehdot täyttyvät. Ensimmäinen näistä on arktisen alueen geopoliittisen merki-

tyksen kasvu. Toinen vakioitu trendi on Kiinan sotilaallisten tavoitteiden kehittyminen siten, 

että sillä on suoria merisotilaallisia tavoitteita Pohjoisella jäämerellä.  Kolmas on Kiinan arkti-

seen soveltuvien merisotilaallisten suorituskykyjen edistyminen. Näiden trendien pitäminen va-

kioituna, eli jossakin määrin todennäköisenä, perustuu aiemmin esitettyihin aineistoihin. 

Arktisen alueen geopoliittisen merkityksen kasvu on selkeä tulevaisuuden trendi. Pääluvussa 

kolme esitetyt kehityssuunnat ovat tuomassa alueelle huomattavat määrät uusia sotilaallisia 

suorituskykyjä. Perussyynä on ilmastonmuutoksen johdosta sulavan arktisen alueen taloudelli-

nen potentiaali. Tässä yhteydessä erityisesti avautuvien meriyhteyksien merkitys tulee korostu-

maan sotilaallisesti. Suurvallat, jotka offensiivisen uusrealismin periaatteiden mukaisesti pel-

käävät toisiaan ja toistensa aikeita, tulevat entisestään lisäämään suorituskykyjään alueelle. 

Toinen trendi on Kiinan merisotilaallisten tavoitteiden ulottuminen arktiselle alueelle. Yksi ta-

voite liittyy tulevien meriyhteyksien turvaamiseen arktisella alueella. Tässä Kiina tulee toimi-

maan corbettilaisten meristrategian periaatteiden mukaisesti. Toinen tavoite tulee olemaan 

maan ydinasepelotteen vahventaminen viemällä SSBN-sukellusveneitä arktisille ydinaseparti-

oille.  

Kolmas merkittävä vakioitu trendi on Kiinan arktisille soveltuvien, merellisten suorituskykyjen 

kehittyminen. Pääasiallisesti tämä koskee maan ydinsukellusveneiden käytettävyyttä ja toimi-

vuutta. Kiinalla on käytössään tällä hetkellä sekä SSN- että SSBN-kalustoa, jotka periaatteessa 

voisivat toimia arktisella merialueella. Ne tuskin käytännössä ovat siihen kuitenkaan soveltu-

via. Kiinalla on todennetusti käynnissä hankkeita, jotka voivat vastata nykyisiin puutteisiin ai-

nakin jossain määrin. Ydinsukellusveneet ovat hankalia ja kalliita kehityskohteita ja niiden on-

nistuminen on epävarmaa. Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että maailman toiseksi suurin 

talous Kiina saa ratkaistua 2020-luvulla samat tekniset haasteet, joita pienemmät toimijat ovat 

saaneet ratkaistua vuosikymmeniä aiemmin.  Ydinsukellusveneiden lisäksi Kiinan arktiseen 

käyttöön soveltuva valtiollinen jäänmurtolaivasto tulee kasvamaan, sisältäen mahdollisesti 

ydinkäyttöisiä murtajia.    

Edellä mainitut trendit tulevat ohjaamaan kehitystä vuoteen 2040 saakka, kunhan aiemmin esi-

tetyt reunaehdot toteutuvat. 
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5.1.2 Keskeiset muuttuvat trendit 

Vaihtoehtoisten ennakoivien skenaarioiden rakentamisen kannalta keskeistä on tunnustaa sel-

laiset tulevaisuuden trendit, joiden sisältämillä epävarmuustekijöillä saattaa olla oleellisesti vai-

kutusta siihen, miltä Kiinan merellinen läsnäolo arktisella alueella näyttää vuonna 2040. Tämän 

tutkimuksen nykytilan analyysin perusteella niitä on kaksi. Yksi on Kiinan ja Venäjän kahden-

välisten suhteiden kehittyminen. Toinen on arktisen jään sulamisen nopeus. 

Alaluvussa 4.2.3 on käsitelty Venäjän kriittistä roolia suhteessa Kiinan arktisten tavoitteiden 

saavuttamiseen. Venäjä suhtautuu jo yksin maantieteellisen asemansa sanelemana kriittisesti 

siihen, miten Kiinan merelliset toimijat voivat alueella näyttäytyä. Maiden kahdenvälinen 

suhde on kehittymässä Kiinan kannalta positiivisesti, mutta on hyvin epävarmaa, aikooko Ve-

näjä mahdollistaa Kiinan vahvemman läsnäolon sille itselleen hyvin kriittiselle arktiselle alu-

eelle. Keskeisenä kysymyksenä tulee olemaan se, miten alisteinen Venäjä tulee olemaan suh-

teessa Kiinaan.  

Toinen muuttuva, eli epävarma, trendi on arktisen jään sulamisen nopeus. Alaluvussa 3.1 on 

esitelty kansainvälisiä tutkimuksia ilmaston lämpenemiseen liittyen ja lämpenemisen vaikutuk-

sista arktiseen jääpeitteeseen. On selvää, että ilmaston lämpenemisen myötä arktinen jääpeite 

tulee merkittävästi vähenemään, mutta on vielä epävarmaa, kuinka paljon vuoteen 2040 men-

nessä. Kiinan arktisten meriyhteyksien kannalta on merkittävää se, onko edes johonkin vuo-

denaikaan vuonna 2040 mahdollista käyttää Transarktista väylää kaupalliseen merenkulkuun, 

vai pakottaako jääpeite yhä käyttämään ainoastaan Koillisväylää. 

Näiden kahden muuttuvan trendin eri lopputuloksilla rakennetaan tämän tutkimuksen skenaa-

riot vuodelle 2040, kuvan 1 mukaisesti. Kuvassa näkyy kuinka kummankin trendin kaksi mah-

dollista lopputulemaa yhdistelemällä saadaan aikaan neljä erilaista skenaariota. Tämä on tie-

tenkin karkea yleistys. Mahdollisuuksia trendien ilmenemismuodoille olisi useampia, mutta tut-

kimuksen järkevyyden kannalta on kummastakin trendistä otettu äärimmäiset lopputulokset. 
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Kuva 1 – Skenaariot arktiselle alueelle vuonna 2040 

5.2 Skenaario 1: Minimoitu läsnäolo 

5.2.1 Kehityspolku 

2020-luvulla Kiina jatkaa voimakasta nousuaan globaalilla tasolla. Yhdysvallat on koronapan-

demian ja Afganistanista vetäytymisen jälkeen yhä enemmän keskittynyt maan sisäisten ongel-

mien ratkaisemiseen, eikä sillä ole kykyä estää Kiinan poliittisen aseman nousua. Yhdysvallat 

ja Euroopan unioni eivät kykene geopoliittiseen yhteistyöhön pidemmällä aikavälillä. Erityi-

sesti tämä näyttäytyy suhteessa Venäjään, jonka voimapoliittinen toiminta Natoon kuulumatto-

mia entisiä alusmaitaan kohtaan, mukaan lukien Ukrainassa,  hyväksytään ajan kuluessa tapah-

tuneena tosiasiana. Toisaalta Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat lisänneet sotilaallista pidäket-

tään Euroopassa ja arktisella alueella varmistaakseen oman asemansa. Yhdysvallat ja Euroopan 

unioni pyrkivät pääsemään Venäjä-suhteissa eteenpäin ja varmistamaan taloudelliset asemansa. 

Venäjän oma kehitys pysyy hitaana mutta verrattain vakaana. Tässä sitä auttaa lännen halutto-

muus ylläpitää ankaraa pakotepolitiikkaansa ja energiatuotteiden kysyntä. Arktinen alue on erit-

täin merkittävä tulonlähde Venäjälle, joten se jatkaa sotilaallisen läsnäolon kasvattamista alu-

eella. Vaikka muut valtiot ovat lisänneet sotilaallista kalustoaan alueella, jatkaa Venäjä edelleen 

ylivoimaisesti merkittävimpänä toimijana. Venäjä myös lisää vahvasti jääkalustoaan sekä val-

vontakykyään Koillisväylällä, jonka käyttöaste kasvaa jatkuvasti vuosittaisen purjehduskauden 

pidetessä. 
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Venäjän suhteet Kiinaan kehittyvät 2020-luvulla. Kehitys on sekä taloudellista että sotilaallista. 

Sotilaspuolella motiivina molemmille osapuolille on luoda uskottavuutta omalle asevoimalle ja 

kasvattaa suorituskykyjä verrattuna Yhdysvaltoihin. On kuitenkin huomioitava, että vaikka 

Kiina on globaalilla tasolla merkittävämpi toimija, ei se pysty sanelemaan yhteistyön ehtoja 

Venäjälle. Sotilaallinen yhteistoiminta näyttäytyy sotaharjoituksina ja alusvierailuina. Nämä 

eivät kuitenkaan yllä arktiselle alueelle. 

Kiinan oma sotilaallinen suorituskyky jatkaa kasvuaan. 2020-luvun lopulla Kiinan uusien ydin-

sukellusvenetyyppien, Type 095 ja Type 096, ensialukset suorittavat koepurjehduksia onnistu-

neesti Kiinan lähivesillä. Kiinalaisten kalliit investoinnit viestintäteknologiaan onnistuvat, ja se 

pystyy uskottavasti kommunikoimaan sukellusveneille, jotka ovat tuhansien kilometrien päässä 

pinnan alla. Samalla kun sukellusveneet rakentuvat on PRIC vastaanottamassa ensimmäistä 

ydinkäyttöistä jäänmurtajaa. 

Arktinen jää jatkaa sulamistaan 2030-luvulla, mutta Transarktinen väylä ei missään vaiheessa 

ole täysin jäävapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että merkittäväksi kasvanut kaupallinen merenkulku 

painottuu lähestulkoon kokonaan edelleen Koillisväylälle, joka on vahvasti Venäjän hallin-

noima. Venäjälle arktinen alue on entistä tärkeämpi, eikä se halua asemansa siellä heikentyvän. 

Koska sen kahdenvälinen suhde Kiinaan ei ole alisteinen Kiinalle, pystyy Venäjä estämään 

Kiinaa olemasta osa Koillisväylän turvallisuusinfrastruktuuria. Tämä tarkoittaa sitä, että Kiinan 

pyrkimyksistä huolimatta Venäjä ei tahdo järjestää yhteisiä arktisia merisotaharjoituksia, ei-

vätkä kiinalaiset sota-alukset suorita aktiivisesti vierailuja Venäjän arktisiin satamiin. 

2030-luvulla Kiinan uusi ydinkäyttöinen jäänmurtaja toimii aktiivisesti arktisen alueen kan-

sainvälisillä merialueilla ja suorittaa muun toiminnan ohella aktiivista merenpohjan tutkimus-

työtä. Kiinalaiset Type 096 -luokan ja vanhemmat Type 094 -luokan SSBN-alukset suorittavat 

ydinasepartioita kaukana Kiinan kotivesiltä, uusien Type 095 -luokan SSN-alusten suojaamana. 

Type 096 -luokan alukset ulottavat vuosikymmenen loppuun mennessä partioita myös arktiselle 

alueelle. Vaikka Yhdysvallat ja Venäjä suhtautuvat tähän erittäin epäluuloisesti, eivät he rauhan 

aikana voi estää ydinasepartioita kulkemasta Beringinsalmen lävitse. 
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5.2.2 Tulevaisuudenkuva 

Kiinan merisotilaallinen läsnäolo arktisella alueella ei vuonna 2040 vastaa Kiinan johdon tah-

totilaa. Nopeasta sulamisesta huolimatta ei Transarktisen väylän käyttö ole vielä osoittautunut 

kaupallisesti kannattavaksi.  Vaikka Koillisväylästä on tullut merkittävä kauppareitti Euroopan 

ja Aasian välille, ei Kiina pysty vaikuttamaan sen turvallisuuteen. Tämä johtuu Venäjän vah-

vasta halusta hallinnoida väylästöä itse. Venäjän arktisissa satamissa käy korkeintaan satunnai-

sesti kiinalaisia jäänmurtajia vierailuilla Venäjän hyväksynnällä. Yhteiset sotaharjoitukset eivät 

edelleenkään ulotu arktiselle alueelle, vaan Venäjä haluaa näyttäytyä voimakkaana itsenäisenä 

turvallisuustoimijana alueella.   

Siitä huolimatta, että Kiina ei kykene vaikuttamaan arktisiin meriyhteyksiin, on sillä sotilaal-

lista läsnäoloa Pohjoisella jäämerellä. Operatiivisessa käytössä olevat Type 096 -luokan SSBN-

alukset suorittavat ydinasepartioita arktisilla merialueilla, missä ne pystyvät toimimaan jääpeit-

teen alla. SSBN-aluksia suojelemassa on maan merivoimien SSN-kalustoa, erityisesti Type 095 

-luokan aluksia. Koska kyseessä on merkittävä lisäys Kiinan ydinasepelotteen uskottavuuteen 

ja tuo arvovaltaa, on Kiina uutisoinut ensimmäisistä partioista näyttävästi. Tämän jälkeen par-

tioiden läsnäoloista tai alueelta poistumisista ei tiedoteta. Erityisesti Yhdysvalloissa tämä kehi-

tys otetaan vakavuudella vastaan, ja maa joutuu entisestään sitomaan suorituskykyjään ja huo-

miotaan arktiselle alueelle. Tämä edelleen vahvistaa Kiinan geopoliittista asemaa Itä-Aasiassa. 

Sukellusveneiden lisäksi Kiinan valtiollinen jäänmurtokalusto operoi arktisen kansainvälisillä 

merialueilla näyttävästi. Tämä sisältää ajoittaisia vierailuja alueen eri valtioiden satamiin, mikä 

osoittaa Kiinan kiinnostusta aluetta kohtaan. Jäänmurtokalusto tukee Kiinan sukellusvenetoi-

mintaa merenpohjatutkimuksen lisäksi myös meripelastussuorituskyvyillä.  

5.3 Skenaario 2: Rajalliset toimintamahdollisuudet Venäjän mahdollistamana 

5.3.1 Kehityspolku 

2020-luvulla Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset saavat Ukrainan sodan myötä orga-

nisoitua itsensä tehokkaasti ja pystyvät toimimaan yhdessä erityisesti Venäjän hillitsemiseksi. 

Tämä näyttäytyy pitkäaikaisina Venäjän taloutta kurittavina talouspakotteina sekä lisäänty-

neenä sotilaallisena läsnäolona. Tämän lisäksi Venäjän valtiontalous kärsii energianviennin 

voimakkaasta supistumisesta, kun Länsi-Eurooppa pyrkii tietoisesti vähentämään venäläisten 

fossiilisten polttoaineiden kulutusta.  
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Venäjä, joka on joutunut ulkopoliittisesti ahtaalle, kohtaa myös talousongelmista kumpuavia 

sisäisiä ongelmia. Tässä tilanteessa Kiinan merkitys Venäjälle kasvaa suuresti. Kiina on mer-

kittävä energiamarkkina ja sotilaallinen yhteistyö auttaa luomaan enemmän vastapainoa lännen 

sotilaalliselle ja poliittiselle voimalle.  

Arktinen meriliikenne lisääntyy huomattavasti 2030-luvulle tultaessa. Jääpeite ei kuitenkaan 

sula riittävästi, jotta Transarktinen väylä avautuisi kaupalliselle merenkululle. Koillisväylällä 

on jo globaalillakin tasolla merkitystä, ja kiinnostus sen hallintaan on suurta. 

2030-luvulla Kiinan ja Venäjän välinen sotilaallinen yhteistyö kehittyy edelleen. Länsi on vah-

vasti lisännyt sotilaallista läsnäoloaan arktisella alueella. Venäjä on vaikeassa tilanteessa, sillä 

sen taloudellinen tilanne ei mahdollista jatkuvaa sotilaallista kehitystä alueella. Venäjä joutuu 

sallimaan Kiinan aktiivisemman roolin arktisissa turvallisuuskysymyksissä, ja järjestää esimer-

kiksi yhteisiä merisotilaallisia harjoituksia Pohjoisella jäämerellä.  

Kiinan operatiivisessa käytössä olevat Type 096 -luokan SSBN-alukset pääsevät suorittamaan 

ydinasepartiointia arktisille merialueille. Niiden pääsyä arktiselle helpottaa se, että ne pystyvät 

siirtymään Beringinsalmen läpi myös Venäjän aluevesien kautta. Tämä hankaloittaa Yhdysval-

tojen kykyä valvoa alusten liikkumista salmen läpi.   

5.3.2 Tulevaisuudenkuva 

Kiinan ja Venäjän välinen sotilaallinen yhteistyö on keskeinen elementti arktisessa turvallisuu-

dessa vuonna 2040. Kiina ja Venäjä järjestävät Pohjoisella jäämerellä yhteisiä sotaharjoituksia, 

joihin Kiina ottaa osaa etupäässä sen uusilla Type 095 -luokan SSN-aluksilla. Näistä harjoituk-

sista uutisoidaan laajalti ja Kiina näyttäytyy mielellään roolissa, jossa se on mukana varmista-

massa Koillisväylän turvallisuutta.  

Sotaharjoitusten lisäksi Kiinan valtiolliset jäänmurtajat operoivat säännöllisesti Koillisväylällä 

näyttämässä lippua ja avustamassa kaupallista merenkulkua. Koillisväylällä toimimisen lisäksi 

jäänmurtajat operoivat kansainvälisillä merialueilla ja suorittavat vierailuja muiden valtioiden 

satamiin. Niiden läsnäolo kansainvälisillä, jääpeitteisillä alueilla tukee samalla Kiinan merelli-

sen ydinaseen toimintaa alueella. 

Type 096 -luokan SSBN-alukset suorittavat aktiivisesti ydinasepartioita arktisilla merialueilla. 

Vaikka ne toisinaan kulkevat Beringinsalmen lävitse Venäjän aluevesien kautta, on niiden toi-

minta pääsääntöisesti venäläisistä itsenäistä, eikä maiden välinen sotilaallinen yhteistoiminta 

koske ydinaseita.  
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Yleisellä tasolla Kiinan ja Venäjän voimakas lähentyminen ja varsinkin arktinen yhteistoiminta 

on entisestään lisännyt sotilaallisia jännitteitä arktisella alueella. Arktinen toiminta tulee sito-

maan entistä enemmän Yhdysvaltojen huomiota ja suorituskykyjä, mikä helpottaa Kiinan omaa 

asemaa Itä-Aasiassa. 

5.4 Skenaario 3: Rajalliset toimintamahdollisuudet kansainvälisillä vesialueilla 

5.4.1 Kehityspolku 

Ilmastonmuutos etenee voimakkaasti 2020- ja 2030-luvuilla kansainvälisistä hillintäyrityksistä 

huolimatta. Tämä näyttäytyy erityisesti arktisella alueella, jossa ikijää sulaa vauhdilla. Ensim-

mäinen jäätön kesä Pohjoisella jäämerellä on 2030-luvun puolivälissä. Arktisen alueen kaupal-

linen merenkulku, joka on tähän asti painottunut Koillisväylälle, siirtyy kesäkuukausina osittain 

Transarktiselle väylälle, joka on nopeampi. Myöskään väylämaksuja Venäjälle ei tarvitse mak-

saa. Kun jää on ensimmäisen kerran sulanut kokonaan, on se myös tulevina kesinä huomatta-

vasti heikompaa vaikkei sulaisikaan kokonaan.  

Globaalin politiikan saralla pääpiirteenä on Kiinan kasvu. Länsimaat, erityisesti Euroopan 

unioni, eivät kykene ylläpitämään merkittävää painetta Venäjän suuntaan, vaan pyrkivät ohit-

tamaan Ukrainan sodan myötä syntyneet keskeiset ongelmat suhteessa. Tämän johdosta Venä-

jän talous pysyy vakaana, ja sen energiatuotteiden myynti Länsi-Eurooppaan palaa Ukrainan 

sotaa edeltäneelle tasolle. Venäjän arktiset alueet ovat sen turvallisuudelle keskeinen priori-

teetti, ja se investoi merkittävästi arktisiin suorituskykyihin. Investointeihin sitä ajaa alueen 

kasvava merkitys Venäjälle itselleen, samoin kuin Venäjän kilpailijat, jotka lisäävät suoritus-

kykyjä alueella.  

Venäjän ja Kiinan kahdenvälisten suhteiden myönteisestä kehityksestä huolimatta ei sotilaalli-

nen yhteistyö ulotu arktiselle alueelle. Venäjä ei tahdo Kiinan läsnäoloa, ja johtuen laaja-alai-

sista energiamarkkinoista ja vakaasta taloudellisesta tilanteesta ei se myöskään näe tarvetta an-

taa periksi Kiinan vaatimuksille arktisesta turvallisuusyhteistyöstä.  

Kiinan merivoimien kehitys ulottuu myös uusiin ydinsukellusveneluokkiin, jotka tulevat ope-

ratiiviseen käyttöön 2030-luvun alkupuolella. Uudet Type 095 -luokan SSN-alukset ja Type 096 

-luokan SSBN-alukset kykenevät uskottavaan arktiseen toimintaan, ja siellä Kiina niitä myös 

pyrkii käyttämään. Saman aikaisesti PRIC:n uusi ydinkäyttöinen jäänmurtaja valmistuu, mikä 

vahvistaa Kiinan jäänmurtokalustoa merkittävästi.  
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2030-luvulla Kiinan merivoimat kykenee viemään SSBN-aluksensa arktisille ydinasepartioille. 

Partiot kulkevat kansainvälisiä merialueita pitkin, myös Beringinsalmen läpi. Arktisen alueen 

hyödyt ydinasepartioinnille kuitenkin vähenevät huomattavasti sulan jään kausina.  

5.4.2 Tulevaisuudenkuva 

Transarktisen väylän avautuminen on mahdollistanut Kiinalle itsenäisen roolin arktisilla meri-

alueilla. Transarktinen väylä ei ole vuonna 2040 minkään valtion yksinomaisessa hallinnassa, 

vaan eri valtiot partioivat siellä runsaasti aktiivisen käytön aikana kesäkuukausina. Kiinan jään-

murtajat näyttäytyvät kaupallisen merenkulun tukena, mikä vahvistaa Kiinan läsnäoloa sille 

tärkeällä meriyhteydellä.   

Johtuen siitä, että Transarktinen väylä on kansainvälistä merialuetta ja merkittävä kaupallisen 

merenkulun väylä, on siitä tullut sotilaallisesti merkittävä. Yhdysvallat liittolaisineen, Venäjä 

ja Kiina pyrkivät kaikki viemään sotilaallista voimaa sen yhteyteen. Asetelmassa kenelläkään 

ei ole kykyä hallita merenkulkua yksin, vaan jokainen pyrkii toisten merenherruuden kiistämi-

seen. Aiemmin mainittujen jäänmurtajien lisäksi alueella toimii ajoittain Kiinan Type 095 -luo-

kaan SSN-aluksia. Koska sukellusveneitä on vaikea löytää ja seurata, eivät muut toimijat voi 

milloinkaan poissulkea niiden läsnäolon mahdollisuutta. Koska alue on kuitenkin verrattain 

kaukana Kiinasta ja vain yksi merkittävistä Kiinan meriyhteyksistä, ei alueella todennäköisesti 

voi jatkuvasti olla kiinalaisia sukellusveneitä läsnä. 

Niinä vuodenaikoina, kun Transarktinen väylä ei ole käytössä, keskittyy kaupallinen meren-

kulku Koillisväylään. Tämä meriyhteys on vahvasti Venäjän hallinnoima. Se ei salli kiinalaista 

valtiollista läsnäoloa Koillisväylälle muuta kuin poikkeustapauksissa. Arktinen toiminta on ra-

jautunut pois maiden välisestä sotilaallisesta yhteistyöstä, vaikka Kiina onkin kovasti pyrkinyt 

ulottamaan maiden yhteistyön myös sinne. Tämän johdosta esimerkiksi yhteisiä merisotilaalli-

sia harjoituksia ei Pohjoisella jäämerellä nähdä.  

Kiinan merellinen ydinasepelote toimii arktisella alueella ajoittain. Jääpeitteen ajoittainen pois-

sulaminen, samoin kun JL-3-ohjuksen käyttöönotto, on vähentänyt alueen tuomia hyötyjä ydin-

asepartioiden toiminta-alueena. Lisäksi Transarktisesta väylästä johtuva alueen kasvanut soti-

laallinen suorituskyky lisää alueen riskiä kiinalaisille SSBN-aluksille, vaikka näillä on omat 

suojaustehtävässä olevat SSN-alukset mukanaan.   
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5.5 Skenaario 4: Optimoitu vaikuttavuus Pohjoisella jäämerellä 

5.5.1 Kehityspolku 

Länsimaat, Yhdysvaltojen luotsaamana, toimivat johdonmukaisesti suhteessaan Venäjään 

2020-luvulla. Talouspakotteet ja Euroopan venäläisestä energiasta riippuvuuden vähentäminen 

hankaloittavat Venäjän taloudellista tilannetta voimakkaasti ja pitkään. Kiinan merkitys Venä-

jälle kasvaa merkittävästi, niin taloudellisista syistä kuin myös luomaan poliittista vastapainoa 

lännelle. 

Arktinen meriliikenne lisääntyy huomattavasti 2020-luvun lopulla, erityisesti Venäjän hallin-

noimalla Koillisväylällä. Taloudelliset paineet Venäjää kohtaan ovat kuitenkin niin vaikuttavia, 

ettei se kykene panostamaan arktiseen siviili- tai sotilasinfrastruktuuriin riittävästi. Saadakseen 

kiinalaista rahoitusta arktisille hankkeilleen joutuu Venäjä myös suostumaan sotilaalliseen yh-

teistyöhön arktisilla merialueilla. Ensimmäiset yhteiset arktiset merisotaharjoitukset toteutuvat 

2030-luvulla. Tämän lisäksi Kiina ja Venäjä sopivat kiinalaisten alusten tukeutumismahdolli-

suuksista venäläisiin satamiin. 

Ilmastonmuutos näkyy arktisella alueella erityisen voimakkaasti, ja arktinen ikijää sulaa vauh-

dilla. 2030-luvun puolivälissä on kesäkuukausina Pohjoinen jäämeri ensimmäistä kertaa jääva-

paa. Tämä mahdollistaa Transarktisen väylän rajatun käytön kaupalliseen merenkulkuun kesä-

kuukausina. Myös tulevina vuosina, vaikka jää ei aina kokonaan sulaisi, on se ikijään puutteen 

vuoksi heikompaa.  

Kaupallisen merenkulun aktivoituminen myös Transarktisella väylällä lisää entisestään Kiinan 

tarvetta projisoida merisotilaallista voimaa arktiselle alueelle. Tämän mahdollistavat Kiinan 

merivoimien onnistuneet varusteluhankkeet. Se on onnistunut tuottamaan Type 095 -luokan 

SSN-aluksia, jotka pystyvät edustamaan merkittävää sotilaallista voimaa alueella. Näiden li-

säksi PRIC:n jäänmurtokalusto on 2030-luvulla saanut ydinkäyttöisen aluksen vahvistuksek-

seen. 

Varusteluhankkeiden onnistuminen ulottuu myös SSBN-kalustoon. 2030-luvulla Kiinan meri-

voimat pystyy viemään uudet Type 096 -luokan SSBN-alukset arktisille ydinasepartioille. Kiina 

onnistuu neuvottelemaan Venäjän kanssa Beringinsalmen aluevesien käyttöoikeudesta, mikä 

hankaloittaa Yhdysvaltojen kykyä seurata kiinalaisten alusten kulkua. Arktisen alueen hyödyt 

ydinasepartioinnille kuitenkin vähenevät huomattavasti sulan jään kausina.  
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5.5.2 Tulevaisuudenkuva 

Kiinan merisotilaallinen läsnäolo arktisilla alueilla on vuonna 2040 hyvin merkittävä. Koska 

kaupallista merenkulkua on Koillisväylän lisäksi myös Transarktisella väylällä, on Kiinalla 

tarve ja mahdollisuus projisoida merisotilaallista voimaa Pohjoiselle jäämerelle. Käytännössä 

tämä näyttäytyy pinnalla Kiinan valtiollisten jäänmurtajien liikkeissä, kun se valvoo ja tukee 

kaupallista merenkulkua. Samanaikaisesti jäänmurtajat suorittavat merenpohjan tutkimusta ja 

valmistautuvat tukemaan alueella toimivaa kineettistä voimaa. 

Kiinalainen kineettinen sotilasvoima alueella on pinnan alla, jossa sen SSN-alukset partioivat 

ja ovat valmiina tulenkäyttöön myös pintamaaleja kohtaan. SSN-alusten läsnäolo on epäsään-

nöllistä ja niiden liikkeet alueelle tai alueelta pois pyritään salaamaan. Tällöin alueen muiden 

toimijoiden tulee olettaa jatkuvaa kiinalaisen sukellusveneen läsnäolon mahdollisuutta. 

Kiinan ja Venäjän läheinen sotilaallinen yhteistyö, joka ulottuu myös arktiseen toimintaan, 

mahdollistaa taloudellisempaa ja logistisesti helpompaa toimintaa Kiinan merellisille suoritus-

kyvyille arktisella alueella. Tämä johtuu siitä, että kiinalaiset alukset voivat tukeutua venäläisiin 

arktisiin satamiin, joita on kehitetty kiinalaisilla investoinneilla. Sotilaallinen yhteistyö myös 

näyttäytyy säännöllisin väliajoin toteutettavin merisotilaallisin harjoituksin.   

Kiinan ydinasepelote sisältää osaltaan merkittävän merellisen komponentin, jota kuljetetaan 

Type 094 ja 096 -luokkien SSBN-aluksilla. Ydinaseohjuksina toimivat JL-3-ohjukset. Ydinase-

partiot ulottuvat usein varsinkin jääkuukausina myös arktisille alueille siitä huolimatta, että sen 

tuoma suoja on vähentynyt. Vaikka JL-3-ohjusten kantomatka mahdollistaa uskottavan laukai-

sumahdollisuuden Yhdysvaltoja kohden myös Kiinan lähivesiltä, ovat arkiselta alueelta saata-

vat lyhyemmät lentoajat edelleen relevantteja. Kiinalaisia SSBN-aluksia suojaavat erikseen 

suojaamistehtäviin asetetut SSN-alukset.  Ydinasepartiointi on kriittinen osa Kiinan valtion tur-

vallisuutta, joten sotilaallinen yhteistyö Venäjän kanssa ei pääsääntöisesti ulotu siihen. Ainoas-

taan siirtymisissä arktiselle toiminta-alueelle Beringinsalmen lävitse voi Kiina satunnaisesti 

käyttää myös Venäjän aluevesiä.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Edellisessä pääluvussa esitetyt skenaariot Kiinan merellisestä läsnäolosta arktisella alueella 

vuonna 2040 ovat tämän tutkimuksen pääasiallinen tuotos. Niitä tarkastellessa on syytä huomi-

oida niiden rajoittuvuudet, samoin kuin saatava hyöty. Keskeistä on tunnistaa se, että todennä-

köisyys minkään skenaarion toteutumiseen sellaisenaan on äärimmäisen pieni. Geopolitiikka, 

samoin kuin geotalous, sisältää liian paljon mahdollisuuksia erilaisten villien korttien esiintu-

lolle, jotta näillä skenaarioilla olisi lopulta mahdollisuutta sellaisenaan toteutua. Tämä on eri-

tyisesti totta, kun huomioidaan että kuvatut skenaariot sijoittuvat verrattain kauas, vuoteen 

2040.   

Eri skenaarioiden kehityskulkujen ja tulevaisuudenkuvien tarkastelu antaa kuitenkin mahdolli-

suuden tehdä merkittäviä havaintoja. Havainnot sisältävät sekä sellaisia elementtejä, joiden to-

teutumisen todennäköisyys on suuri, että sellaisia, joiden merkittävyys on erittäin suuri, vaikka 

toteutumisen todennäköisyys olisikin hieman pienempi. Tällaisten havaintojen tekeminen antaa 

mahdollisuuden varautua tulevaan. 

6.1 Kiinan merisotilaallisen toiminnan lisääntyminen arktisella alueella 

Kiinan merisotilaallinen läsnäolo arktisilla merialueilla vuonna 2040 vaikuttaa tutkimuksen va-

lossa hyvin todennäköiseltä. Olettamana on, että Kiinan sotilasteknologian kehitys edistyy koh-

tuullisesti ja maailmanpolitiikassa ei tapahdu nykyistä kehitystä merkittävästi muokkaavia ta-

pahtumia. Läsnäolon määrä ja laatu on kuitenkin riippuvainen aiemmassa luvussa esitettyjen 

kehityspolkujen toteutumisesta. 

Keskeisimmät muuttujat ovat Kiinan ja Venäjän suhteiden kehittyminen sekä toisaalta arktisen 

jään sulamisen nopeus. Nämä tekijät vaikuttavat Kiinan merisotilaalliseen läsnäoloon alueella 

olennaisesti. Tutkimuksen mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että Kiina minimissään pyrkii vie-

mään merellisen ydinasepelotteensa arktiselle alueelle, mukaan lukien ydinkäyttöiset hyök-

käyssukellusveneet, jotka toimivat ydinaseilla varustettujen sukellusveneiden suojana.  
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Kiinan läsnäolo arktisilla merialueilla vuonna 2040 tulee minimissään liittymään sen strategi-

seen ydinasepelotteeseen. Tämän kehityksen syynä on halu vahventaa ja taata ydinasepelotteen 

kestävyyttä, ja arktinen alue tarjoaa tähän merkittäviä etuja. Strategisen ydinasepelotteen vie-

minen arktisille vesille tulee todennäköisesti toteutumaan Kiinan seuraavan sukupolven ydin-

sukellusveneiden operatiivisen käyttöönoton myötä. Kiinan jäänmurtokalusto, joka jo nyt sisäl-

tää kaksi raskasta konventionaalista jäänmurtajaa, tulee entisestään vahvistumaan, todennäköi-

sesti ydinkäyttöisellä kalustolla. Tällä jäänmurtokalustolla Kiina kykenee tukemaan ydinsukel-

lusveneidensä toimintaa pohjatutkimuksella ja logistisilla kyvyillä, pelastuskyvyt mukaan lu-

kien. Tällaisessa minimoidussakin läsnäolossa jäänmurtajilla tulee olemaan merkittävä poliitti-

nen rooli. 

Mikäli aiemmin mainitut muuttujat kehittyvät Kiinan läsnäolon kannalta myönteiseen suun-

taan, ohjaa Kiina enemmän sotilaallisia suorituskykyjä arktiselle alueelle. Tässä se tulee nou-

dattamaan Sir Julian Stafford Corbettin vuonna 1911 määrittämiä merisodankäynnin strategian 

periaatteita. Syynä tulee olemaan tarve turvata arktiset meriyhteydet, jotka ovat Kiinalle hyvin 

merkittäviä vuonna 2040. Koska alue on maantieteellisesti kaukainen, sotilaallisesti vaikea eikä 

globaalilla tasolla kriittisin alue Kiinalle, tulee se valitsemaan puolustuksellisen meristrategian 

alueelle. Tämä tarkoittaa sitä, että se pyrkii kiistämään muilta toimijoilta arktisen merialueen 

herruuden, eikä siis itse pyri saavuttamaan sitä. Vaikka puolustuksellinen meristrategia on hei-

kompi keino kaupallisten meriyhteyksien suojaamiseen kuin merenherruutta tavoitteleva meri-

strategia, nostaa se meriyhteyksien suojaustasoa tekemällä niihin puuttumisen muille toimi-

joille hankalammaksi. 

Muiden toimijoiden merenherruuden kiistäminen edellyttää Kiinalta eriasteista merisotilaallista 

läsnäoloa alueella. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan Pohjoisen jäämeren muuttumista yh-

deksi Kiinan ydinkäyttöisten hyökkäyssukellusveneiden toiminta-alueista. Tämä tulee olemaan 

ydinpelotteesta ja sen suojaamisesta erillistä toimintaa, vaikka kumpikin toiminta on toki epä-

suorasti toistaan vahvistavaa. Siitä huolimatta, että läsnäolo ei tule olemaan meren pinnalla tai 

satamissa näkyvää, tulevat muut toimijat tiedostamaan sen. Sukellusveneiden potentiaalinen 

läsnäolo tulee myös lisäämään pinnalla toimivien jäänmurtajien sotilaallista uskottavuutta läs-

näolon osoittajina. Muuttujien kehityksestä riippuen tulee tämä merenherruuden kiistämiseen 

liittyvä hyökkäyssukellusveneiden läsnäolo vaihtelemaan minimaalisesta määrästä satunnaisia 

partioita aina näyttäviin yhteisharjoituksiin Venäjän merivoimien kanssa.  
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Tutkimuksen yhtenä keskeisenä havaintona voidaan siis todeta, että Kiinalla on hyvin todennä-

köisesti merisotilaallinen läsnäolo arktisella alueella vuonna 2040. Läsnäolo tulee teknisesti 

nojautumaan ydinkäyttöisiin sukellusveneisiin ja raskaisiin jäänmurtajiin. Läsnäolon tavoit-

teena tulee minimissään olemaan Kiinan merellisen ydinasepelotteen vahventaminen. Mikäli 

olosuhteet kehittyvät Kiinalle myönteiseksi, tulee toisena tavoitteena olemaan omien kaupallis-

ten meriyhteyksien suojaaminen.  

6.2 Arktisen alueen turvallisuustilanteen potentiaaliset muutokset Kiinan toi-

minnan seurauksena ja sen vaikutukset Suomen turvallisuuteen 

Havainto siitä, että Kiinan merisotilaallinen läsnäolo arktisella alueella tulee kasvamaan tule-

vaisuudessa, on merkittävä. Kuvailtu kehitys on Kiinan kannalta looginen, paitsi sotilasstrate-

gisesta näkökulmasta, myös suurvallan suurstrategisesta näkökulmasta. Tällä aktiivisella, jopa 

hyökkäävällä toiminnalla Kiina toimii kuten suurvallat perinteisesti toimivat, Mearsheimerin 

osoittamalla tavalla. Ajurina toimivat oman turvallisuuden maksimointi ja luottamuksen puute 

vastapelureihin. Kiinan tuleva läsnäolo arktisilla merialueilla tulee suoraan vahvistamaan Kii-

nan omaa turvallisuutta vahventamalla sen ydinpelotetta ja turvaamalla meriyhteyksiä. Tämän 

lisäksi se tulee epäsuorasti tukemaan Kiinan turvallisuuspoliittista asemaa siirtämällä osittain 

Yhdysvaltojen huomiota ja keskittymistä pois Itä-Aasiasta, mikä helpottaa Kiinan pyrkimystä 

kohti alueellisen hegemonin asemaa.  

Pääluvussa kolme käsiteltiin arktisen alueen turvallisuuden näkymiä alueen muiden toimijoiden 

kannalta. Alueen strateginen merkitys on voimakkaassa kasvussa, ja suurvaltasuhteiden luonne 

tulee johtamaan myös sotilaalliseen vastakkainasetteluun arktisella alueella. Arktisen alueen 

valtiot tulevat todennäköisesti suhtautumaan kielteisesti Kiinan läsnäoloon alueella. Tämä kos-

kee erityisesti Yhdysvaltoja ja sen eurooppalaisia liittolaisia. Venäjä suhtautuminen tulee, kuten 

skenaarioista on huomattavissa, olemaan epävarma. Määrittävänä tekijänä tulee olemaan Kii-

nan ja Venäjän suhteiden kehittyminen.  

Kiinan tunkeutuminen osaksi alueen turvallisuusrakennetta tulee kärjistämään sotilaallista vas-

takkainasettelua alueella. Kiinan tulevan läsnäolon todennäköinen ilmentymä, ydinkäyttöiset 

sukellusveneet ja erityisesti strategiset ydinaseet, on omiaan huolestuttamaan alueen muita toi-

mijoita. Huolestuminen tulee olemaan siinä määrin merkittävää, että se tulee entisestään edel-

lyttämään sotilaallisten suorituskykyjen lisäämistä arktiselle alueelle. 
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Suomi on maantieteellisen asemansa mukaisesti arktinen valtio. Arktisen alueen lisääntyvä ja 

kiihtyvä sotilaallinen vastakkainasettelu tarkoittaa, että myös Suomen turvallisuusympäristö tu-

lee muuttumaan. Arktisen alueen kasvava strateginen merkitys ja alueen sotilaalliset jännitteet 

tulevat ilmenemään lisääntyneenä mielenkiintona Suomen alueen sotilaalliseen statukseen ja 

käyttömahdollisuuksiin. Vaikka Suomella ei viime sotien jälkeen ole ollut arktista satamaa hal-

linnassaan, on Suomella kuitenkin maantieteellistä merkitystä. Suomen Lappi tarjoaa hyöty-

mismahdollisuuksia muuhun kuin alustoimintaan. Mahdollisuudet voivat liittyvä esimerkiksi 

ilmailuun ja satelliitti-, tutka- tai viestiasemiin.  

Kiinalaisesta näkökulmasta Suomi voi olla erityisen kiinnostava kohde. Suomi ja Ruotsi ovat 

arktisista valtioista Venäjän lisäksi ainoat ei Nato-maat. Lisäksi, kun huomioidaan Ruotsin ja 

Kiinan verrattain ongelmalliset suhteet, voi Suomi vaikuttaa lupaavimmalta mahdolliselta 

kumppanilta alueella. Kiinan mielenkiinto voi ilmetä haluna vuokrata maa-alueita eri käyttöön. 

Vuonna 2021 raportoitu Kiinan pyrkimys vuokrata Kemijärven lentokenttää voidaan tulkita 

esimerkiksi tämänkaltaisesta toiminnasta.223 Samantapaisiin hankkeisiin on syytä varautua 

myös tulevaisuudessa. 

Yllämainittua ilmiötä voidaan pitää esimerkkinä Kiinan lisääntyvän mielenkiinnon suorasta 

vaikutuksesta alueella. Epäsuorana vaikutuksena voidaan puolestaan pitää sitä, että arktisen 

alueen kasvavat sotilaalliset jännitteet lisäävät yleisesti alueen toimijoiden kiinnostusta Suomea 

kohtaan. Tämän kiinnostuksen syy voi esimerkiksi olla varmistaa, että Suomen aluetta ei käy-

tetä jonkin toisen toimijan etujen hyväksi. Vastaavasti voidaan todeta, että Suomen turvalli-

suuspoliittisen aseman selkeytyminen, esimerkiksi liittymällä Naton jäseneksi, muuttaisi ase-

telmaa. Tällaisessa tilanteessa Suomeen kohdistuva sotilasstrateginen mielenkiinto arktisen alu-

een näkökulmasta voisi vähentyä merkittävästi.   

                                                
223 Yleisradio 4.3.2021: Kiina halusi lentotukikohdan Kemijärvelle arktisia tutkimuslentoja varten: Suomen puo-

lustushallinto tyrmäsi hankkeen. [https://yle.fi/uutiset/3-11819140], luettu 24.1.2022. 
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6.3 Loppusanat ja suosituksia tuleville tutkimuksille 

Tämä tutkimus on pyrkinyt selkeyttämään, mitä paljon uutisoitu kiinalainen turvallisuuspoliit-

tinen mielenkiinto arktista aluetta kohtaan tarkoittaa merellisestä näkökulmasta käytännössä, 

samoin kuin pyrkinyt ymmärtämään sen vaikutuksia alueen turvallisuuskehitykseen. Tulevai-

suuden kehityssuuntien ja skenaarioiden päivittäminen ei kuitenkaan pääty tähän tutkimukseen. 

Tutkimuksen viimeistelyn aikana tapahtuneet maailmanpolitiikan merkittävät muutokset Eu-

roopassa ovat osoitus siitä, että olettamat tulevaisuuksien kehityksestä voivat muuttua nopea-

stikin. Siitä huolimatta on myös tällaisissa tilanteissa pystyttävä tarkastelemaan tulevaisuutta 

pitkällä aikavälillä ja huomioitava pitkään jatkuneet kehityssuunnat. Ukrainan täysimittaisen 

sodan vaikutukset myös tämän tutkimuksen aiheeseen voivat olla suuria. Tästä huolimatta tut-

kimuksen valmistumishetkellä vaikuttaa siltä, että eri skenaarioiden kehityspolut ovat yhä mah-

dollisia ja relevantteja. Voi kuitenkin olla, että jo lähitulevaisuudessa joidenkin tässä tutkimuk-

sessa esitettyjen skenaarioiden toteutumisen todennäköisyys kasvaa vahvasti toisten skenaa-

rioiden kustannuksella. Arktiseen alueeseen liittyvän turvallisuuspoliittisen tutkimustyön kan-

nalta tarjoavat Ukrainan sodan vaikutukset alueen turvallisuuskehityksen näkymiin tärkeitä tut-

kimusmahdollisuuksia.  

Venäjän toimintaan liittyvästä kasvaneesta huolesta huolimatta on Kiinan mielenkiinto arktista 

aluetta kohtaan hyvin todennäköisesti pysyvää. Tämän takia myös sen tutkimusta on jatkettava 

Suomessa. Suoraan Kiinan arktiseen toimintaan liittyviä tutkimustarpeita on paljon, myös soti-

laallisesta näkökulmasta. Tällaisia ovat esimerkiksi muihin ulottuvuuksiin kuin merelliseen 

ulottuvuuteen liittyvä kiinalainen sotilastoiminta. Turvallisuuskysymyksiä myös muutoin kun 

puhtaan sotilaallisesti tarkastellessa ilmenee tutkimustarpeita, kuten esimerkiksi arktisten ta-

voitteiden tukemiseen liittyvä mahdollinen kiinalainen hybridivaikuttaminen arktisissa valti-

oissa. 

On ilmeistä, että tämän tutkimuksen aiheeseen liittyviä tutkimustarpeita on runsaasti. On to-

dennäköistä, että kun aihetta tutkitaan lisää, tietoisuus Kiinan arktisesta toiminnasta lisääntyy 

ja siihen osataan suhtautua valveutuneemmin myös Suomessa.  
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