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TIIVISTELMÄ 

Globaalit suurvaltojen väliset jännitteet ja tapahtumat ovat vahvasti kytkeytyneitä ark-
tisen alueen geopoliittiseen kehykseen. Varsinkin viime aikoina Itä-Euroopan ja Itä-
meren piirissä ilmenneet jännitteet heijastuvat alueelle hidastaen sen taloudellista ke-
hittämistä sekä Koillis- ja Luoteisväylien käyttöönottoa. Kansainvälistä yhteistoimin-
taa edellyttävät sää- ja jäätilanneinformaation jakaminen sekä meriliikenteen turvalli-
suus ovat edelleen vaikeasti voitettavia ongelmia.   

Venäjä on ryhmittänyt noin puolet laivastonsa uusimmista sukellusveneistä ja tehok-
kaimmista pinta-aluksista arktiselle alueelle. Samalla se on ottanut uudelleen käyttöön 
lentokenttiä ja uusinut tukikohtaverkostoaan sekä ryhmittänyt alueelle meri- ja ilma-
puolustuskaluston uusimpia versioita. Sillä on alueelle ryhmitettynä puolustukseen ja 
hyökkäyksellisiin operaatioihin kykeneviä moderneja voimia, joita se pystyy nopeasti 
vahventamaan.  

Yhdysvaltojen puolustus Arktiksella nojautuu vahvasti satelliittien muodostamaan ti-
lannekuvaan ja ohjustentorjuntajärjestelmiin, jossa ilmavoimat ja ydinsukellusvenei-
den ballististen ohjusten luoma ohjusuhka muodostavat strategisen komponentin. 
Yhdysvallat on doktriininsa muutosten mukaisesti vähentänyt joukkojensa määrää 
Euroopasta ja korostanut eurooppalaisten velvollisuutta vastata omasta puolustukses-
taan sekä kumppanuussuhteiden merkitystä. Tämä on antanut liikkumatilaa Venäjälle 
palata Neuvostoliiton hallinnon ajan etupiiriajatteluun.  

Kiinan nousu supervallaksi ja sen kunnianhimoiset valtapyrkimykset ovat vaikuttaneet 
arktisen alueen ja myös Pohjoismaiden turvallisuuspolitiikkaan. Alueen valtiot joutu-
vat entistä tarkemmin ottamaan huomioon Kiinan taloudellisten ja tieteellisten aloit-
teiden seurannaisvaikutukset omassa turvallisuuspolitiikassaan.  

Kun tarkastellaan arktisen alueen infrastruktuurin, merenkulun turvallisuuden, talou-
den ja logistiikan parannusmahdollisuuksia, nousevat Euroopan unioni ja Arktinen 
neuvosto toiminnan keskiöön. Ei-sotilaallisina instituutioina, Euroopan unionin ol-
lessa myös taloudellisesti vahva, niiden mahdollisuuksia jännitteiden lieventäjinä tulee 
tukea. Varsinkin Ruotsilla ja Suomella on tässä tärkeä rooli niiden kuuluessa molem-
piin instituutioihin. Venäjän hallitessa nyt aluetta sekä sotilaallisesti että taloudellisten 
investointien kautta sen mukanaolo on välttämätön, jotta kehitys olisi vakaata. 

Ruotsin ja Suomen jääminen Naton ulkopuolelle on antanut Venäjälle mahdollisuu-
den arvioida Pohjoismaiden yhteistyötä sellaisena, jonka muodostamaa sotilaallista 
voimaa se pystyy hallitsemaan jo arktiselle alueelle sijoitetuin joukoin. Suomen geo-
poliittinen asema on vahvasti paalutettu pohjoismaiseen viitekehykseen, länsimaisiin 
instituutioihin ja Pohjoismaiden, Naton ja Euroopan vahvojen maiden muodostamiin 
joukkoryhmittymiin. Suurvaltojen välisten jännitteiden lisääntyessä arktisella alueella 
Suomelle tulee vääjäämättä ajankohtaiseksi tarkastella pragmaattisesti eri koalitioiden 
ja Naton tuomia hyötyjä, jopa Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden tilannearvioista riip-
pumatta. 

Asiasanat: Arktinen merenkulku, Arktinen neuvosto, Bastion- konsepti, Beringinsalmi, 
Euroopan unionin arktinen strategia, Geopolitiikka, GIUK-kapeikko. Kiinan arktinen stra-
tegia, Koillis- ja luoteisväylä, Pohjoismaiden yhteistyö, Verkostunut puolustus, Turvallisuus-

poliittiset sopimukset, UPSA:n ja Naton arktinen strategia, Venäjän arktinen strategia. 
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ABSTRACT  

Global tensions and events between the Great Powers are strongly linked to the geo-
political framework of the Arctic. In particular, the tensions in Eastern Europe and 
the Baltic Sea are reflected in the region. These tensions are slowing down the eco-
nomic development of the area as well the opening of the Northeast and Northwest 
passages of the Arctic, because the safe maritime traffic needs international ice and 
weather information and well-organized SAR services.  

Russia has grouped about half of its navy’s newest submarines and most powerful 
surface ships into the Arctic. Meanwhile, it has grouped the latest versions of maritime 
and air defence equipment in the area. The setup is supported by reintroducing air-
ports and improving base networks. Russia has grouped modern forces in the Arctic, 
which are capable of both defensive and offensive operations, with capability to 
strengthen them rapidly.  

United States’s defence in the Arctic is heavily depending on the satellite surveillance 
and anti-missile systems, where air forces and the missile threat posed by nuclear sub-
marine ballistic missiles represent the main and most significant strategic component. 
In line with its doctrine, U.S. has reduced the number of its troops in Europe putting 
more obligation on the European allied countries, in addition to underlining the im-
portance of partnerships. This has given Russia space to maneuver and return its 
sphere of interest to one from the Soviet era. 

China's rise to superpower and its ambitious aspirations for power have had an impact 
on the security policy of the Arctic and also of the Nordic countries. Countries in the 
region are increasingly being forced to take into account the multiplicative effects of 
China’s economic and scientific initiatives on their own security policies. 

When focusing on the activities for improvement in infrastructure, maritime safety, 
economy, and logistics in the Arctic area, both the European Union’s and the Arctic 
Council’s roles as mitigators for rising tensions in the arctic area should be supported 
and promoted. Both institutions are non-military and include neutral, independent 
countries such as Sweden and Finland. Equally important and essential is to include 
Russia to the development of the Council, as it is currently controlling the region, 
both from military perspective and economic development. 

As Sweden and Finland are not NATO members, it has enabled Russia to assess 
Nordic cooperation as one whose military power it can control with troops already 
stationed in the Arctic. Finland's geopolitical position is based strongly on the Nordic 
framework, western institutions and cooperation with the military groups formed by 
Nordic countries, NATO and Europe’s strong countries. If tensions between the 
Great Powers increase in the Arctic, it will inevitably be timely for Finland to look 
pragmatically at the benefits of different coalitions and NATO, even regardless of the 
situation assessments in Sweden and other Nordic countries. 
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LUKIJALLE 

ohtori ja tutkimusmatkailija Nils Adolf Erik Nordenskiöld retkikuntineen va-
kuuttui naparetkellään vuonna 1868 siitä, ettei pohjoisnavalle ole mahdollista 
päästä laivalla. Pohjoisnapa ja sitä ympäröivät arktiset vesialueet ovat olleet 

tutkimuksen mielenkiinnon kohteena 1800-luvun puolivälistä lähtien ja mielenkiinto 
on kasvavaa. Arktisella alueella on liikuttu ja pääsyä pohjoisnavalla on tavoiteltu eri-
laisin keinoin. Hyvin usein yritykset ovat päättyneet inhimilliseen katastrofiin ja me-
netyksiin. Luonto on ottanut omansa. 

Kukaan retkikunnista, jotka alueella aikoinaan etenivät laivoilla, ilma-aluksilla, koira-
valjakoilla tai hiihtäen eivät voineet aavistaa, että arktinen alue tulisi olemaan eri toi-
mijoiden välisten jännitteiden näyttämönä. Suurvaltojen välinen kilpailu maailmassa 
yleensäkin ja erityisesti arktisella alueella on ollut kiihtyvää. Kylmän sodan päättymisen 
kuviteltiin muuttavan Arktiksen rauhan alueeksi, koska sitä ei enää tarvittaisi ydinasei-
den toimittamiseen kilpailijan maaperälle. Kuitenkin jääpeitteen väheneminen on tuo-
nut käsille uusia mahdollisuuksia – pääsyn luonnonrikkauksien, kuten öljyn, kaasun ja 
kriittisten mineraalien luokse sekä uusien kauppa- ja informaation kulkureittien avau-
tuminen, mitkä houkuttavat monia toimijoita. 

Mark Galeotti toteaa kirjassaan The Weaponisation of Everything (Yale 2022), että Venäjä 
ei ole välittänyt kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia ja oikeuskäytäntöjä, vaan on 
niistä piittaamatta toiminut pohjoisella alueella. Venäjän toimintaa on ollut lähes kai-
killa tasoilla aina tutkimusryhmistä ydinsukellusveneisiin. Osa toimenpiteistä on ollut 
ja on edelleenkin vastoin Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimusta. Ve-
näjä väittää omistavansa huomattavan osan arktista merenpohjaa, ja sattumalta juuri 
siellä ovat rikkaat öljy- ja kaasuesiintymät. Venäjä on perustellut omat vaatimuksensa 
sillä, että merenpohja olisi jatketta Siperian mannerjalustalle ja siten luontainen osa 
Venäjän maamassaa.  

Vuonna 2007 venäläisen syvänmeren sukellusretkikunnan väitetään laskeutuneen kah-
della Mir-sukelluslaitteella pohjoisnavan alle ja pystyttäneen merenpohjaan, neljän ki-
lometrin syvyyteen, titaanista valmistetun Venäjän lipun – suurvaltakilpailu Arktik-
sesta sai uuden sivun. Lipun pystyttäneen retkikunnan johtaja totesi, että sadan tai 
tuhannen vuoden päästä ne, jotka menevät samalla paikalle, näkevät siellä Venäjän 
lipun. Useat maat ilmaisivat vastustuksensa teon johdosta ja Kanadan edustaja ilmoit-
ti, ettemme elä enää 1500-lukua, jolloin alueita valloitettiin lippuja pystyttelemällä. 

Arktisen alueen geopoliittinen herkkyys ja merkitys ovat nousseet jälleen esille, kun 
Venäjän sotavoima toteuttaa operaatioitaan Ukrainassa. Asiantuntijoiden huoli on 
kohdistunut mahdollisuuteen, jossa Venäjän sotatoimien seuraukset leviävät myös 
arktiselle alueelle vaikuttaen niin alueen turvallisuuteen kuin sen luontoonkin. Venäjän 
katsotaan pyrkivän hyödyntämään Arktista omaksi edukseen. Juuri ennen sotilasope-
raation käynnistämistä Ukrainassa, Venäjä järjesti sotilaallisia harjoituksiaan myös 
pohjoisissa osissaan arktisella alueella. 

Sodan loppuasetelma, mikä se ikinä onkaan, tulee merkitsemään valtioiden välisten 
suhteiden heikkenemistä sekä lisää Venäjän ja lännen välistä pitkäaikaista kitkaa. Ark-
tisen alueen luonnonvarat ovat keskittyneet Venäjän alueelle, ja eurooppalaiset valtiot 
ovat riippuvaisia Venäjältä tuotavasta energiasta. Ukrainan sodan vuoksi Eurooppa 
on nopeasti pyrkimässä vähentämään Venäjän hiilivetyvarantojen käyttöä, joka tulee 
vaikuttamaan Venäjän talouteen vahvasti. 
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Venäjä on jatkuvasti modernisoinut arktisen alueen sotilasinfrastruktuuriaan turvatak-
seen omat intressinsä alueella ja sitä kautta Venäjä on haastanut Naton toiminnanva-
pauden. Nato taas on riippuvainen Yhdysvaltojen suorituskyvyistä mahdollisessa so-
tilaallisessa välienselvittelyssä Venäjän kanssa Euroopassa, minkä taas Venäjän vah-
vistuminen arktisella alueella saattaa vaarantaa.  

Mikäli suurvaltojen välinen kilpailu eskaloituisi Naton ja Venäjän väliseksi sotilaal-
liseksi konfliktiksi, ei Arktis voisi siltä välttyä. Jos arktisesta alueesta tulee sotilaspoli-
tiikan suurnäyttämö, ainakin pohjoisen pallonpuoliskomme turvallisuus vaarantuisi. 
Tai kuten Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi arktisen alueen turvallisuutta kä-
sittelevässä keskustelussa Helsingissä 7.5.2019: jos menetämme Arktiksen, menetämme 
koko maailman. 

Arktinen neuvosto keskeytti tapaamistoimintansa Venäjän aggressioiden takia, koska 
hyökkäys Ukrainaan vaaransi neuvoston toiminnan perusperiaatteet – valtioiden su-
vereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden. Kuitenkin arktisten maiden ollessa vää-
jäämättä osana suurvaltapolitiikkaa, voisi Arktinen neuvosto ei-sotilaallisena instituu-
tiona mahdollistaa jännitteitä lieventävät korkean tason tapaamiset. Kaikki mahdolli-
nen eri tasoilla käytävä keskustelu on tarpeen.  

Maanpuolustuskorkeakoulun lakiin kirjattu tehtävä on edistää sotatieteellistä tutki-
musta ja antaa tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin perustuvaa sotatieteellistä 
opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tämän 
kirjan jokainen osuus ja sen erilliset luvut täyttävät tuon tehtävän kaikilta osiltaan. 
Kirja antaa hyvää taustaa Suomen turvallisuuspolitiikasta käytävälle keskustelulle ja on 
osoitus laadukkaasta sotatieteellisestä tutkimuksesta. Se on erittäin käyttökelpoinen 
strategian ja sotilasstrategian opetusmateriaaliksi eri kurssitasoille. Lisäksi lukijat kyke-
nevät kirjan avulla kasvattamaan tietopääomaansa, jonka avulla he voivat tehdä pa-
rempia päätöksiä ja antaa luotettavampia neuvoja päättäjille isänmaan palvelemiseksi. 

 

Santahaminassa 25.3.2022 

 

Petteri Kajanmaa 

 

Yleisesikuntaeversti 

Sotataidon laitoksen johtaja 
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TYÖN LÄHTÖKOHDISTA JA SISÄLLÖSTÄ    

Ossi Kettunen 

 

irjan  tekstiosat on kirjoitettu syksyn 2021 aikana, ja toimituksellinen aika-
ikkuna suljettiin tammikuussa 2022. Vaikka kirjan viimeistelyn aikana Venäjä 
käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan, tekstejä ei ryhdytty muokkaamaan. Kat-

sottiin, että kirjan tavoite – arktisella alueella tapahtuneen poliittisen, sotilaallisen ja 
taloudellisen kehityksen taustoittaminen – toteutui. Samalla lukijalle tarjoutuu aitio-
paikka havainnoida, kuinka nopeasti Euroopassa tapahtuneet geopoliittiset muutokset 
koskettavat myös arktisen alueen valtioita. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen koettu 
suvantovaihe on päättynyt, ja Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä on nähty uusia jännite-
kierteitä, mikä suoraan vaikuttaa arktiselle alueelle. Jopa Kiinan ja USA:n välinen jän-
nite Aasiassa heijastuu Arktikselle. Useiden arktisen alueen maiden kuuluessa Euroo-
pan unioniin olisi syytä olettaa sillä olleen pitkäjänteinen strategia jännitteiden lieven-
tämiseksi. Unioni onkin ottanut uusimpiin ohjelmiinsa arktisen alueen strategian. Sen 
toteuttamista vaikeuttaa kuitenkin, ettei EU edelleenkään kuulu Arktiseen neuvostoon 
täysivaltaisena jäsenenä.  

Kirjassa pyritään valaisemaan poliittisia taustoja ja mekanismeja, joilla ajatellaan ole-
van mahdollista lieventää jännitteitä. Toisaalta sotilaallista varustautumista ja joukko-
jen määrää ja laatua on kuvattu varsin tarkasti, jotta lukijalle syntyy kuva, millainen 
alkuasetelma arktisilla joukoilla on, jos vakava kriisi kohtaa arktisen alueen. Kirjassa 
kuvataan myös, millaisia sotilaallisia valmisteluja on tehty ja kuinka voimaa voidaan 
projisoida tarpeen vaatiessa. 

Arktista aluetta on pyritty pitämään rauhanomaisena ja välttämään sotilaallista vastak-
kainasettelua. Valitettavasti on kuitenkin todettava, että suurvaltojen poliittinen reto-
riikka ja sotilaalliset toimenpiteet ovat ristiriidassa keskenään, mikä luo epävakautta 
alueen hallinnon järjestelylle ja kehittämiselle. Osa alueelle rakennetusta infrastruktuu-
rista soveltuu tieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin, alueen taloudelliseen hyödyntä-
miseen ja meriliikenteen toteuttamiseen, mutta osa järjestelmällisesti kehitetyistä lait-
teista ja rakenteista on tarkoitettu pelkästään sotilaallisiin tarkoituksiin. On huomat-
tava, että ilmaston lämpeneminen ja siitä aiheutuva meriliikenteen ja alueen taloudel-
lisen hyödyntämisen kehittämismahdollisuudet eivät itsessään ole syy jännitteiden 
muodostumiselle, vaan taustalla ovat geopoliittiset jännitteet muualla. 

Merireittien  löytäminen Arktiksen kautta on ollut kiinnostuksen kohde vuosisatoja. 
Jo viikinkiajoista lähtien, oli tehty lukuisia yrityksiä merireittien löytämiseksi. Tästä on 
esimerkkinä oheinen Huippuvuoria koskeva karttapiirros 1500-luvun lopulta (ks. kuva 1).   

Ilmaston lämpeneminen ei vaikuta ainoastaan merenkulkuun, vaan jääkannen auetessa 
on mahdollista paremmin arvioida alueen taloudellisia mahdollisuuksia. Tämä on nä-
kynyt myös sekä arktisten maiden että ei-arktisten maiden geopolitiikassa niiden osal-
listuessa entistä vahvemmin arktisen alueen hallintoon ja luonnonvarojen hyödyntä-
mispyrkimyksiin. Jään sulaessa alueen taloudellinen hyödyntäminen tulee vääjäämättä 
ajankohtaiseksi sen vaikuttaessa myös geopolitiikkaan.  
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Kuva 1. Karttapiirros Huippuvuorista 1500-luvun lopulta.1 

Arktista aluetta ja sen maantieteellistä määrittelyä voidaan lähestyä monesta näkökul-
masta. Kuvasta 2 nähdään, kuinka kansainvälinen tieteellinen yhteistyöalue ottaa laa-
jasti huomioon myös napapiirin ulkopuolisia alueita ja näin mahdollistaa erityisesti 
tieteellisen yhteistyön ja siihen liittyvän sopimusmenettelyn mukaantulon jännitteiden 
lievennysfoorumina, mutta tuo samalla perusteita ei-arktisten maiden esittämiin vaa-
timuksia alueen hyödyntämisestä. 

Varsinkin ei-arktiset valtiot lähestyvät aluetta omista näkökulmistaan riippuen siitä, 
mitä taloudellisia tai sotilaallisia hyötyjä ne näkevät saavuttavansa pyrkiessään osallis-
tumaan alueen geopoliittiseen päätöksentekoon. Koska arktinen alue liittyy oleellisesti 
globaaliin viitekehykseen, tässä yhteydessä ei ole haluttu määrittää arktista aluetta tar-
kasti, vaan alueen tarkastelussa on pyritty ottamaan huomioon sen riippuvuuksia laa-
jasti painopisteen ollessa poliittisessa ja sotilaallisessa tarkastelussa. Tämän vuoksi lu-
kija jää varmaan kaipaamaan monia geopolitiikkaan kuuluvien tai siihen läheisesti liit-
tyvien asioiden käsittelyä. Erityisesti alueen taloudellinen hyödyntäminen tuo muka-
naan tulevaisuudessa geotalouden nykyistä voimallisemmin geopolitiikan rinnalle. 
Aluetta on eniten tutkittu hiilivetyjen hyödyntämisen näkökulmasta ja joitakin tutki-
muksia on tehty kaivannaisteollisuuden ja kalastuksen mahdollisuuksista sekä luonnon 
biodiversiteetistä, joihin tässä yhteydessä vain viitataan. Vasta jääpeitteen sulaminen 

                                              

1 Kartta on vuodelta 1599, jonka on laatinut hollantilainen purjehtija Willem Barentsz. Viikingit olivat 
löytäneet Huippuvuoret useita vuosisatoja sitten, mutta tämä on ensimmäinen Huippuvuoria koskeva 
karttapiirros. Lähde: Toronto Public Library / The Arctic Institute: https://www.thearcticinstitute.org/brief-
history-lines-arctic/ 
 

https://www.thearcticinstitute.org/brief-history-lines-arctic/
https://www.thearcticinstitute.org/brief-history-lines-arctic/
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antaa mahdollisuudet tarkempiin tutkimuksiin, joiden tulokset tulevat vaikuttamaan 
myös geopolitiikkaan. Se edellyttää jatkotutkimusta, huolellista seurantaa ja arviointia 
sekä geopolitiikan että tieteellistaloudellisesta näkökulmasta.   

Kuva 2. U.S. Department of State, OES/OPA2 

 

                                              

2 “U.S. Department of State, OES/OPA. April 12, 2019. Illustrative Map of Identified Geographic Areas de-
scribed in Annex 1 to the Agreement on Enhancing International Arctic Scientific Cooperation”,  
julkaisulupa 6.8.2021 tähän teokseen. 
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Kirja alkaa Jaakko Iloniemen pohdiskelulla geopolitiikan historiallisesta olemuksesta ja 
kuinka suurvallat ja sellaiseksi pyrkivät ovat luoneet itselleen oman diskurssinsa toi-
mintojensa oikeuttamiseksi.  Hän tarkastelee myös pienten valtioiden roolia suurval-
tojen muokkaaman geopolitiikan pyörteissä.   

Heikki Sirviö avaa geopolitiikkaa tutkimuskohteena ja käsitteenä. Hän lähestyy aihetta 
seuraavan väitteen kautta: ”Geopolitiikka on sitä, mitä sen kannalta relevantit toimijat 
geopolitiikasta tekevät. Teoreettinen näkökulma on käsitehistoriallinen. Tämä tarkoit-
taa, että käsitteiden sisältö ymmärretään muutoksen ja poliittisen määrittelykamppai-
lun alaisena ja aikansa tarpeiden mukaan käytössä muotoutuvana”. Sirviö lähestyy geo-
politiikan määrittelyä perinteisen, kriittisen, kansainvälisen kilpailun luonteen ja mate-
rialistisen tarkastelun näkökulmista. 

Timo Koivurova tarkastelee arktisen alueen hallintoa ja kansainvälistä yhteistyötä aloit-
taen kirjoituksen kylmän sodan aikaa kuvaavalla jaksolla. Koivurova vertaa myös alu-
een hallintoa etelämannerjärjestelmään, koska esimerkiksi EU:n parlamentti esitti 
vuonna 2008, että arktista aluetta voitaisiin hallinnoida kuten Etelämannerta. Hän ha-
kee kirjoituksessaan kansainvälisten sopimusten tuomia hyviä käytänteitä, joita on to-
teutettu sotilaallisista jännitteistä huolimatta. Koivurova korostaa arktisen alueen so-
pimuksellisuuteen perustuvaa jännitteiden purkamista. Hän käsittelee myös alkupe-
räiskansojen mahdollisuuksia osallistua alueen hallinnon päätöksentekoon.  

Vesa Väätänen paneutuu Euroopan unionin arktiseen politiikkaan. Hän syventyy li-
säksi erikseen Euroopan vahvojen valtioiden Saksan ja Ranskan arktisen alueen stra-
tegioiden muutoksiin sekä Brexitin vaikutuksiin Yhdistyneiden kuningaskuntien ja 
Skotlannin näkökulmista. Lopuksi hän pohtii arktisen geopolitiikan ja arktisen toimi-
juuden merkitystä.  

Oscar Lassenius on koonnut Suomen tekemiä kansainvälisiä turvallisuuspoliittisia sopi-
muksia ja analysoi niiden merkitystä Suomelle. Hän pohtii sopimusten tuomia mah-
dollisuuksia ja yhteistoimintaa verkostoituneen puolustuksen näkökulmasta ja päätyy 
arviointiin sotilaallisen yhteistyön vaikutuksista kansallisen politiikan käytänteisiin ja 
geopolitiikkaan. 

Pekka Toveri analysoi USA:n, Kanadan ja Naton geopoliittisia intressejä sekä toimin-
nan kehittämistä arktisella alueella. Hän käsittelee uhkatekijöitä, sotilaallista toimintaa 
sekä kehittämistrendejä. Kirjoituksessa avataan myös ballististen ohjusten uhkaa ja 
niiden torjuntamahdollisuuksia. Kirjoituksesta käy selville, kuinka Yhdysvaltojen joh-
tama liittoutuma on joutunut ottamaan huomioon Venäjän ja Kiinan kasvavan soti-
laallisen potentiaalin vaikutuksen.  

Veli-Pekka Tynkkynen aloittaa Venäjän geopoliittisen ja sotilaallisen analyysin tarkaste-
lemalla Venäjän arktisen ympäristön ja öljykulttuurin virtoja. Hän kysyy myös, mikä 
rooli Arktiksella – joka on Venäjän hallinnon keskeinen geopoliittinen suunta – on 
Venäjän hallinnon tulevaisuuden ja sen valitseman taloudellisen ja poliittisen tien tur-
vaamisessa. Venäjän öljykulttuuri pohjaa kolmeen arktiseen paradoksiin: paikalliseen, 
kansalliseen ja globaaliin. Tynkkynen tarkastelee Venäjän kykyä hallita näitä eri teki-
jöitä. 

Ari Rautala jatkaa teemaa Venäjän sotilaallisten valmiuksien analyysillä. Hän paneutuu 
aluksi aluetta koskevaan poliittiseen diskurssiin, jossa käsitellään valtionjohdon ja so-
tilasjohdon antamien geopoliittisten ilmaisujen ristiriitaa. Sotilaallisessa osassa hän 
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analysoi arktisen alueen Pohjoisen laivaston määrällistä ja laadullista kehittämistä sekä 
kuinka Venäjä ohjaa moderneinta kalustoa ja varustusta alueelle3. Hän tarkastelee 
myös joidenkin ei-arktisten valtioiden arktisen alueen hyödyntämispyrkimyksiä.  

Sanna Kopran kirjoituksessa paneudutaan Kiinan kunnianhimoisiin pyrkimyksiin glo-
baaliin taloudelliseen ja sotilaalliseen vaikuttamiseen. Siinä kuvataan Kiinan pyrkimyk-
siä käyttää hyväksi arktisen alueen ilmaston lämpenemisen mukanaan tuomia talou-
dellisia ja poliittisia mahdollisuuksia.  

Ossi Kettusen kirjoituksella pohjoisten kuitukaapelien rakentamisesta ja Kiinan sotilaal-
lisesta toiminnasta täydennetään Kiinan pyrkimysten kuvausta.  

Hannu Ylärinne luo katsauksen arktisen merenkulun turvallisuuteen, taloudellisuuteen 
ja väylien käytettävyyteen liittyviin ongelmiin. Niiden ratkaiseminen ohjaa pitkälle tu-
levaisuuteen kansanvälisen yhteistoiminnan tarvetta ja muokkaa alueen geopoliittista 
merkitystä. Hänen kirjoituksestaan käy ilmi, miten hitaasti Jäämeri on käytettävissä 
taloudellisesti kannattavaan meriliikenteeseen.  

Työ nojautuu artikkelien kirjoittajien asiantuntemukseen. He ovat paneutuneet aihee-
seen monien työkiireittensä paineessa. Monet mielenkiintoiset keskustelumme ovat 
ryydittäneet hienosti asioiden käsittelyä ja laajentaneet näkökulmaa. Kaikille kirjoitta-
jille mitä lämpimimmät kiitokset. Heidän lisäkseen kiitän kenraali Ari Puheloista, ken-
raalimajuri Sampo Eskelistä sekä johtaja Taneli Vuorista heidän panoksestaan asiantun-
tijoina. Kommodori Jaakko Savisaari menehtyi äkillisesti kirjan valmistuksen aikana, 
mutta hän ehti antaa tärkeän merisotilaan asiantuntevan panoksen kirjaan. 

Maanpuolustuskorkeakoulu toimii kirjan julkaisijana kunkin kirjoittajan vastatessa 
omista kirjoituksistaan. MPKK:n julkaisupäällikkö Aki Aunalalle kiitos ammattitaitoi-
sesta ja huolellisesta kirjan viimeistelystä. Geopolitiikan yleisteoksen kokoaminen ei 
olisi ollut helppoa ilman MPKK:n asiantuntijapanosta, jossa yhteyshenkilönä toimi 
professori Tommi Koivula. Hänen mentorointinsa työn edetessä oli innostavaa ja hänen 
asiantuntevat vinkkinsä ja ehdotuksensa näkyvät myös sisällössä. Työn oikoluvusta 
kiitos tutkija Heljä Ossalle, joka ammattitaitoisella näkökulmalla kommentoi tarvitta-
essa sisältöäkin.  

Koska työ ei ole kaupallinen, sen julkaiseminen ei tässä muodossa olisi ollut mahdol-
lista ilman apurahatukea. Työtä ovat tukeneet Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Uu-
den Päivän rahasto sr, Sotatieteiden tutkimussäätiö, Suomalainen strategisen tutki-
muksen ja seurannan tukisäätiö, Suomen Sotatieteellinen Seura ry, Suomen tietokir-
jailijat ry ja Rannikkotykistösäätiö, joiden panos on ollut ratkaiseva. Kaikille apurahan 
myöntäjille ja tukijoille mitä parhaimmat kiitokset.  

 

Helsingissä tammisunnuntaina 2022 

Ossi Kettunen 

                                              

3 Venäjän ulkopolitiikasta, sotilaallisesta puolustuksesta ja sisäisestä kehityksestä on puolustusministeriön 
koordinoimana vuonna 2019 tehty tutkimus ”Voiman Venäjä”. Se on verrattain tuore teos, joten tässä on py-
ritty keskittymään tarkemmin arktiseen alueeseen ja sen erityispiirteisiin.    
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ARKTINEN ALUE SUURPOLITIIKAN KESKELLÄ 

Jaakko Iloniemi 

 

oulukuun 17. päivänä 2021 aamulehtiänsä lukevat tai TV-uutisiaan katselevat maa-
ilmanpolitiikkaa seuraavat eurooppalaiset eri puolilta mannerta taisivat hierasta sil-
miään – onko tämä totta? Venäjä oli vaatimassa itselleen turvallisuusvyöhykettä 
halki Euroopan. Naton laajeneminen oli sopimuksin kiellettävä, rajanaapurien 

aseistusta oli saatava kontrolloida – niiden suvereenisuutta haluttiin rajoittaa. Jos vas-
tausta näihin vaatimuksiin ei annettaisi määräajassa, seuraamukset voisivat olla vaka-
via. Reaktiot oli helppo arvata. Ne olivat torjuvia, mutta vuoropuhelua oltiin valmiita 
jatkamaan.   

Edellä mainittu yllättävä aloite on vain yksi niistä toimista, joilla Venäjä ilmoittaa, että 
se on tyytymätön vallitsevaan tilanteeseen sen rajamaissa Euroopassa. Näkyvin merkki 
oli Krimin niemimaan valloitus vuonna 2014 samoin kuin Ukrainan Donbassin alueen 
kapinaliikkeelle annettu tuki. Ukrainan valtion olemassaolon oikeutuksen kieltäminen 
kuuluu samoihin vallitsevaa eurooppalaista järjestystä kyseenalaistaviin vaatimuksiin. 

Kun maailmassa ilmenee yllättäviä ja dramaattisia turvallisuuspolitiikkaan vaikuttavia 
pyrkimyksiä muuttaa vallitsevaa tilannetta, silloin turvaudutaan historiaan ja politiikan 
teorioihin. Siten halutaan ymmärtää, mistä oikein on kysymys. Onko tapahtumassa 
jotain enempää, merkittävämpää tai väistämättömämpää kuin vain jonkin valtiollisen 
johtajan mielenmuutos? 

Jo Neuvostoliiton hajoamisesta saakka on kreikkalainen historioitsija Thukydides ollut 
poliittisen historian harrastajien suosikki. Hän kirjoitti peloponnesolaissodista, joita 
kävivät Ateenan ja Spartan kaupunkivaltiot liittolaisineen. Usein on siteerattu Thuky-
didesin lausumaa, jonka mukaan pienet ja heikot saavat tyytyä siihen mitä suuret ja 
voimakkaat päättävät. Tosin sanoen kansainvälisissä suhteissa ei ole muuta lakia kuin 
voiman laki. Lausuma esittää asian niin kuin kysymyksessä olisi luonnonlaki, itsestään-
selvyys. Näin asiat ovat, eikä niitä mikään muuta. 

Samanlaista luonnonlain tapaista determinismiä edustaa myös muotiin palannut geo-
poliittinen ajattelu. Se oli suurta muotia 1900-luvun alkuvuosikymmeninä, mutta ka-
tosi muodista toisen maailmansodan jälkeen. Syykin on selvä. Geopolitiikka oli 1930-
luvun diktaattorien suosima oppi heidän valloitussotiensa oikeuttamisessa.  

Ajatus siitä, että valtiot ovat eräänlaisia organismeja, jotka kasvat ja kukoistavat, kuih-
tuvat ja kuolevat, ei sinänsä ole ollut mikään uusi oivallus. Kun samassa yhteydessä 
korostettiin, että valtioilla oli luonnollinen taipumus kasvaa, laajentua alueellisesti, py-
rittiin oikeuttamaan elintilan – ”Lebensraum” – tavoitteleminen. Se oli eräs Kolmannen 
valtakunnan keskeisiä teesejä. Tämä oli geopoliittisen ajattelun taivuttamista myötäi-
lemään silloisia poliittisia tavoitteita. Samalla se oli laajentumispolitiikan mystifiointia. 
Laajentuminen oli elinvoimaisen kansan luonnollinen pyrkimys elintilansa laajentami-
seen – elinkelvottomien kustannuksella.  

J 
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Kansainvälisissä suhteissa on harvoja muuttumattomia toimintamahdollisuuksia mää-
ritteleviä tekijöitä. Ehkä tärkein ja sellaiseksi tunnistetuin on maantiede. Stalinin kuu-
luisat sanat Paasikivelle marraskuussa 1939 neuvoteltaessa Pietarin turvallisuus-
vyöhykkeestä ovat suomalaisille tutut: ”Maantieteelle emme mahda mitään. Emme me 
ettekä te”.     

Totta on, että fyysinen maantiede on melko lailla vakio, joskin sen asettamat rajoituk-
set tai luomat mahdollisuudet vaihtuvat aikojen mukana. Etäisyys, joka pitkään soi 
turvaa sotilaallisilta iskuilta merkitsee hyvin vähän ajankohtana, jolloin mannerten vä-
liset ohjukset saavuttavat minuuteissa kohteensa yli valtamerten. Merialueet, jotka 
ovat vuosituhansien ajan olleet ikijään peittämiä, muuttuvat purjehduskelpoisiksi, kun 
jääpeite sulaa – ensin vain muutamiksi kuukausiksi, sitten nykynäkymin kokonaan. 
Ikirouta, joka on rajannut kasvi- ja eläinkannan mahdollisuudet minimiinsä sulaa ja 
muuttaa ratkaisevalla tavalla ympäristöään. Maantiede elää. 

Se, mitä tapahtuu luonnon olosuhteissa, saa poliittista merkitystä silloin kun uuden 
tekniikan turvin kyetään hyödyntämään luonnonvaroja, jotka aiemmin olivat joko saa-
vuttamattomissa tai vain kohtuuttomien kustannusten rajaamia. Sellainen kehitys on 
meneillään arktisilla alueilla. Muutokset ovat taloudellisesti tärkeitä, mutta myös po-
liittisesti merkittäviä varsinkin silloin, kun kyseessä ovat strategisesti arvokkaat luon-
nonvarat. 

Poliittisesta historiasta tiedetään, että kun suurvalta hiipuu ja menettää aikaisemman 
hallitsevan asemansa, se taistelee sitä vastaan. Kyseessä on niin kansan kuin sen joh-
tajienkin viehtymys tunnustettua suurvalta-asemaa kohtaan. Silloin pyritään todista-
maan niin itselle kuin muillekin, että oman heikkouden merkit ovat vain ohimeneviä 
ja että halu ja kyky käyttäytyä niin kuin suurvallat käyttäytyvät on tallella. Silloin muis-
tuu mieleen Thukydides omine oppeineen voiman ja vallan merkityksestä. 

Toisen maailmansodan kokemukset viittaavat siihen, että kun suurvalta menettää ase-
mansa kärsimällä täydellisen tappion, joka pakottaa sen arvioimaan kokonaan uudes-
taan roolinsa kansainvälisissiä suhteissa, silloin alistutaan ja hyväksytään uusi tilanne. 
Näin kävi toisessa maailmansodassa sekä Saksalle että Japanille. Kumpikaan valtio ei 
2000-luvulla ole pyrkinyt käyttäytymään kuin suurvalta. Molempien maiden poliitti-
sessa ilmastossa on pasifismilla vahva asema. 

Kun uusi suurvalta astuu maailmannäyttämölle, mitä ei usein tapahdu, se etenee varo-
vaisesti keskittyen oman sisäisen voimansa kehittämiseen. Yhdysvallat oli monella 
mittarilla suurvalta jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, mutta se ei kokenut itseään 
sellaiseksi, vaikka kävikin siirtomaasotia Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Tyy-
nenmeren alueella. Vastaavanlainen ilmiö on käynnissä Kiinassa, joka parin sadan 
vuoden korpivaelluksen jälkeen palaa suurvaltana maailman näyttämölle. Kiina on 
keskittynyt sisäiseen kehitykseen ja korostanut sen pyrkimysten rauhanomaisuutta. 
Jyrkkä asenne Taiwaniin nähden ei ole ulkopolitiikkaa vaan valtakunnan yhtenäisyy-
den palauttamista, se julistaa. Samalla se kasvattaa sotilaallista voimaansa voidakseen 
taata oman alueellisen turvallisuutensa ja huoltovarmuutensa. 

Arktisten alueiden merkitys niin taloudelle kuin sotilaalliselle toiminnallekin on muut-
tunut varsin lyhyen ajan kuluessa. Meriväylä Tyyneltämereltä Atlantille, joka sivuaa 
Venäjän federaation pohjoista rannikkoa, on suuren mielenkiinnon kohteena, koska 
se miltei puolittaisi matkan esimerkiksi Kiinasta Britanniaan verrattuna Suezin kana-
van reittiin. Mielenkiinto on kuitenkin vielä enemmän teoriaa kuin käytäntöä, sillä vil-
kas merenkulku vaatii oman infrastruktuurinsa, jota ei vielä ole. Kun se jonain päivänä 
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on olemassa, eräs maailmankaupan pääreiteistä muuttuu – jos sille ei ole poliittisia 
esteitä. 

Suomi on siinä mielessä arktinen valtio, että sillä on laajoja alueita napapiirin pohjois-
puolella. Vuosina 1920–1944 sillä oli myös jäätön satama Petsamossa, joka teki siitä 
pariksi vuosikymmeneksi Jäämeren rantavaltion. Turvallisuuspoliittisessa mielessä 
Suomi on vahvasti sidoksissa arktisen alueen problematiikkaan. Kuolan niemimaan ja 
Arkangelin alueen suurstrateginen merkitys Venäjän ydinsukellusveneiden tukialueena 
tekee sen läheisyydessä olevista alueista – niin Norjan kuin Suomenkin alueista – so-
tilaallisesti herkkiä. Se on meillä otettu huomioon omassa puolustussuunnittelussam-
me. 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisen ajan pääosin rauhanomainen kehitys ei ole mi-
tenkään taattu. Entisen Neuvostoliiton alueella on ollut usein aseellisia selkkauksia 
vuodesta toiseen. Niitä ei ole ilmentynyt Suomen lähialueilla vaan lähinnä Venäjän 
eteläisissä naapurimaissa. Arktiset alueet, joiden väestökin on melko vähäistä, ovat 
säilyneet rauhallisina. Myös suurvaltasuhteissa on noudatettu malttia ja pidättyväi-
syyttä. Suuri kysymys on, säilyykö rauhanomainen tilanne silloin kun arktisella alueella 
– jääpeitteen vähitellen kadotessa – käydään hyödyntämään laajassa mitassa luonnon-
varoja. Se tiedetään, että sekä öljyä ja kaasua että arvokkaita metalleja sieltä löytyy.  

Talousvyöhykkeiden rajankäynti ei ole ollut helppoa, ja kiistanalaisia alueita on edel-
leen. Miehitetyn kuuretken yhteydessä vuonna 1969 amerikkalaiset veivät kuuhun 
oman maansa lipun samaan tapaan kuin muinaiset löytöretkeilijät tekivät aikana, jol-
loin sanottiin kaupan seuraavan lippua. Venäjä vastasi samalla tavalla vuonna 2007 
sijoittaessaan lipun Pohjoisnavan kohdalle meren pohjaan valtauksen merkiksi. 

Molemmat ovat symbolisia valtauksia, mutta pyrkimys muuttaa sanat teoiksi voi joh-
taa konflikteihin niin avaruudessa kuin mertenkin pohjalla. Kysymys on niin talou-
desta kuin sotilaallisesta voimannäytöstä. Se on kilpailua, jolla ei ole selkeitä sääntöjä. 
Sellainen saattaa johtaa voimain mittelyyn – niin diplomaattisiin kuin sotilaallisiinkin. 
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2 

GEOPOLITIIKKA: MÄÄRITELMIÄ JA KEHITYSKULKUJA 

Heikki Sirviö 

2.1. Geopolitiikan käsitteellistäminen 

eopolitiikka on yksi poliittisen maantieteen peruskäsitteistä. Itse käsite muo-
toutui 1800–1900 lukujen taitteissa, joskin geopolitiikalle tyypillinen järkeily, 
jonka mukaan fyysisen ja ihmismaantieteen tosiasioiden katsotaan vaikutta-

van politiikkaan, on vanhempaa perua. Esimerkiksi poliittisen ajattelun klassikoita ku-
ten Thukydidesta, Thomas Hobbesia tai G.W.F. Hegeliä voidaan tulkita geopolitiikan 
näkökulmasta kysymällä, kuinka he ymmärsivät maantieteellisen sijainnin tai materi-
aalisten seikkojen vaikuttavan poliittisissa kamppailuissa tai sodassa. Samanaikaisesti 
on muistettava, etteivät he käyttäneet geopolitiikan käsitettä tai mieltäneet tutkivansa 
geopolitiikkaa. Geopoliittista ajattelua tuleekin aina tarkastella kytkettyinä oman ai-
kansa intellektuaaliseen ympäristöön ja poliittisiin kysymyksiin. 

Tarkastelen geopolitiikan käsitettä käsitehistorian näkökulmasta. Käsitehistoriallinen 
tutkimusote tarkoittaa ennen kaikkea kysymisen tapaa, joka tarkastelee kieltä todelli-
suutta tekevänä käytäntönä ja käsitteitä maailman jäsentäjinä.1 Käsitehistoria suuntaa 
huomion käsitteiden – tässä tapauksessa geopolitiikan – historiallisuuteen ja poliitti-
suuteen. Toisin sanoen kulloinkin vaikuttavat geopolitiikan käsitteellistämisen tavat 
ovat sidoksissa aikaansa ja paikkaansa ja ne tulee ymmärtää muuttuvina, muuntuvina, 
tarkoitushakuisina ja kiistanalaisina. Näkökulma korostaa geopolitiikan kontekstuaali-
suutta. Kirjan aiheen, arktisen geopolitiikan kannalta, tässä tehtävä johdatus käsittee-
seen pyrkii kiinnittämään huomiota sekä välttämättömyyteen tunnistaa arktisen alueen 
erityispiirteet ja sitä koskevan tiedon rakentuminen, että erilaisten geopolitiikan käsit-
teellistämisen tapojen seuraukset sille, miten arktinen geopolitiikka ymmärretään. 

Tarkastelun painopiste on geopolitiikan käsitteen akateemisissa vaiheissa. Rajaus on 
tekninen. Käsitehistorian näkökulmasta geopolitiikan käsitteen käyttö muissa yhteyk-
sissä ja tekstilajeissa kuten poliitikkojen, journalistien tai asiantuntijoiden kielenkäy-
tössä olisi vähintään yhtä mielenkiintoista, mutta tämänkaltaisiin käyttöyhteyksiin pe-
rehtymiselle ei käsitteellisessä johdantoluvussa ole tilaa. Geopolitiikan suhteen onkin 
oleellista tunnistaa, että käsite viittaa sekä tutkimusalaan että poliittiseen käytäntöön.  

Akateemisena tutkimusalana geopolitiikka voidaan määritellä poliittiseen maantietee-
seen, politiikan tutkimukseen ja kansainvälisiin suhteisiin kytkeytyväksi tieteelliseksi 
käytännöksi. Muiden tutkimusalojen tavoin sillä on oma kirjallisuutensa, tieteenalavai-
kuttajansa ja kehityspolkunsa sekä tietty suhde laajempiin tieteellisiin kehityskulkui-
hin.2 

                                              

1 Palonen ym. (2003), s. 10. 
2 Moisio (2015), s. 220.  

 

G 



 

 

12 

Poliittisessa käytössä geopolitiikassa yhdistyvät vaihtelevin tavoin valta, tulevaisuus-
suuntautuneisuus, pyrkimykset poliittisten tilojen määrittelyyn ja muokkaamisen, tilal-
lista kuvastoa hyödyntävät maailmaa koskevat käsitykset ja tulkinnat sekä poliittiset 
subjektit, toimijaverkostot ja rationaliteetit.3 Näitä määreitä voidaan käyttää geopoli-
tiikan ilmiön tunnistamiseen, ja sikäli ne ovat myös tutkimuksellisesti merkittäviä. 
Yhtä tärkeää kuin tunnistaa akateemisen geopolitiikan tutkimuksen ja muun geopoli-
tiikkapuheen välinen ero, on muistaa, että ne kytkeytyvät tosiinsa monin tavoin. 

Tarkastelen seuraavaksi geopolitiikan käsitteellistämisen alkuvaiheita sekä toisen maa-
ilmansodan jälkeistä epäsuosiota, mistä käytän nimitystä vanha geopolitiikka. Kol-
mannessa alaluvussa esittelen kriittisen geopolitiikan tutkimussuuntauksen, jonka 
myötä geopolitiikan voidaan sanoa palanneen osaksi yhteiskuntatieteitä. Neljäs alaluku 
kohdistuu geopolitiikan ja geotalouden suhteeseen. Lopuksi esitän viidennessä alalu-
vussa materialistisen geopolitiikan näkökulman, jonka avulla pidän mahdollisena 
päästä kiinni näköpiirissä oleviin geopoliittisiin kehityskulkuihin ja ongelmiin. 

2.2. Geopolitiikan teoretisoinnin lähtökohdat: vanha geopolitiikka 

Maantieteelle emme mitään voi? 

Geopolitiikan käsitteen esitteli ruotsalainen Rudolf Kjellén (1864–1922) vuonna 1899 
viitaten geopolitiikalla valtion territoriaalisuuteen. Aikansa akateemisen muodin in-
noittamana Kjellén päätyi organistiseen valtionäkemykseen evoluutioteoriasta johde-
tun sosiobiologisen järkeilyn kautta. Näin ajateltuna geopolitiikan keskeinen toimija 
valtio ei ollut ainoastaan luonnonmaantieteellisiin tosiasioihin kytketty, vaan niiden 
määrittämä.  

Vanhan geopolitiikan ytimessä oli näkemys, jonka mukaan maantieteestä voitiin joh-
taa luonteeltaan välttämättömiä poliittisia seurauksia. Tämän ajattelutavan älyllinen 
tausta oli Hegelin valtioteoriassa (valtio ihmiselämän korkeimpana muotona) sekä 
evoluutioteorian innoittamassa sosiaalidarvinismissa. Geopolitiikka pyrki käytännön-
läheisyyteen, toimimaan valtiotaidon apuna. Tällaisen geopolitiikkanäkemyksen edus-
tajia olivat jo mainitun Kjellénin lisäksi erityisesti hänen saksalainen opettajansa Fried-
rich Ratzel (1844–1904) sekä Karl Haushofer (1869–1946). Varhaisia geopolitiikan 
kehittelijöitä yhdisti ennen kaikkea geopolitiikan poliittisten seurauksien johtaminen 
luonnonmaantieteen tosiasioista. Tämä mahdollisti puhetavat esimerkiksi jollekin val-
tiolle luonnollisista rajoista ja alueesta. Ajattelutavan viehätys liittyi (ja liittyy edelleen) 
historiallisen ja poliittisen sattumanvaraisuuden ja ehdollisuuden korvaamiseen maan-
tieteellisten tosiasioiden ennustettavuudella.  

Ratzelin ajattelun oleellinen elementti oli valtion rinnastaminen organismiin, jonka 
ominaisuudet olivat sidoksissa maantieteeseen. Valtio koostui luonnollisena kokonai-
suutena ymmärretyistä maasta ja kansasta. Jos valtio ja siinä elävä kulttuuri olivat elin-
voimaisia, ne pyrkivät kasvamaan ja voittamaan lisää elintilaa. Pienuus rinnastui elin-
voiman ja kulttuurin heikkouteen, kasvukyvyttömyys lähestyvään kuolemaan. Darwi-
nin evoluutiobiologian lisäksi Ratzelin ajattelua innoittivat aikalaiskokemus Saksan yh-
distymisestä valtioksi sekä eurooppalaisten suurvaltojen välinen imperialistinen kamp-

                                              

3 Dodds (2019), s. 3; Moisio (2015), s. 220. 
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pailu.4 Hänen ajattelunsa elementit eivät toisin sanoen olleet satunnaisia, vaan sidok-
sissa aikansa älylliseen horisonttiin ja poliittisiin kokemuksiin. 

Poliittisen maantieteen kehityksessä geopolitiikkaan läheisesti liittyvät amerikkalainen 
amiraali Alfred Mahan (1840–1914) sekä brittiläinen Harold Mackinder (1861–1947). 
Hei eivät kuitenkaan itse käyttäneet geopolitiikan käsitettä, vaikka heidän ajattelunsa 
sekä muistutti geopolitiikkaa että vaikutti saksalaisen geopolitiikan kehitykseen. Esi-
merkiksi Mahanin käsityksillä merten hallinnan merkityksestä oli suoranaista vaiku-
tusta saksalaiseen laivastopolitiikkaan eli ensimmäistä maailmansotaa edeltäneeseen 
varustelukilpaan Britannian kanssa.5 Mahanin ja Mackinderin geopolitiikalle läheinen 
ajattelun tyyli voidaan katsoa myöhemmän geostrategian innoittajaksi.6 

Mackinder muistetaan epäilemättä parhaiten ”maailman navasta” (pivot) eli sydänmaa-
teoriastaan, jonka mukaan Euraasian manteren hallinta on avain poliittiseen johtoase-
maan maailmassa. Tämä geostrateginen malli erotti manner- ja merivallat, jotka kamp-
pailivat globaalista hegemoniasta. Mackinderin toimintaa luonnehtivat pyrkimykset 
edistää maantieteen asemaa valtiotaidon kannalta keskeisenä tieteenalana ja maantie-
teen kautta edesauttaa Brittiläisen imperiumin poliittistaloudellista ”projektia”. Julki-
sena toimijana Mackinder oli paremminkin oivallinen puhuja kuin pedantti tieteente-
kijä, mikä edesauttoi hänen keskeisten ajatustensa vastaanottoa ja leviämistä vaikutus-
valtaisten aikalaisten piireissä.7 Hänen teoriansa maa- ja merivaltojen vastakkainaset-
telusta sekä sydänmaan määräävästä asemasta tuleekin ymmärtää poliittisena toimin-
tana. Mackinder oli toisin sanoen huolissaan Brittiläisen imperiumin hegemonian ra-
pautumisesta, mannermaisten haastajien vahvistumisesta ja status quota ylläpitävän voi-
matasapainon järkkymisestä, mihin hän mitä todennäköisimmin teoriallaan pyrki 
kiinnittämään huomiota. 

Mannermaisen geopolitiikan traditiossa kolmas keskeinen henkilö on Zeitschrift für Geo-
politik –julkaisusarjan (1922–1944) perustanut kenraali Karl Haushofer. Hän yhdisti 
Ratzelin ja Kjellénin organistisen valtiokäsityksen angloamerikkalaiseen geostrategi-
seen ajatteluun. Geopoliittinen teoria, joka selitti maailmanpolitiikkaa suurvaltojen vä-
lisenä kamppailuna tilan hallinnasta, soveltui oikeuttamaan vallitsevaan kansainväli-
seen järjestykseen tyytymättömien valtioiden kuten Saksan, Italian ja Japanin laajentu-
mispyrkimyksiä. Haushofer vaikuttikin henkilönä merkittävästi geopolitiikan tutki-
mussuuntauksen leviämiseen paitsi Japaniin, myös Etelä-Amerikkaan.8 Oleellisia ele-
menttejä olivat käsitys valtioalueen ja väestön kiinteästä yhteydestä sekä rasistinen vä-
estöteoria hallitsevista ja hallituista roduista. Natsi-Saksan valtioideologian keskeinen 
käsite Lebensraum juontaa juurensa Haushoferilta. Tämän näkyvän poliittisen roolin 
myötä geopolitiikka käsitteenä joutui epäsuosioon toisen maailmansodan jälkeisenä 
aikana, joskin on vaikea osoittaa Haushoferin ja aikalaisten geopoliittisen teorian ko-
vinkaan suorasti vaikuttaneen Saksan laajentumispolitiikan sisältöön, saati strategiaan. 
Poliittiselta ontologialtaan Haushoferin ja muiden geopolitiikan teoreetikkojen maail-
mankuva ei oleellisesti poikennut muista imperialismia ja kolonialismia oikeuttamaan 
pyrkivistä maantieteellisistä näkemyksistä.  

                                              

4 Agnew & Muscarà (2012), s. 73. 
5 Herwig (1988). 
6 Moisio (2003), s. 20–21. 
7 Agnew & Muscarà (2012), s. 79. 
8 Dodds (2019), s. 25. 
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Kolonialismin vaikutus ja maantieteelliset tekijät 

Geopolitiikka käsitteellistettiin aikana, jota luonnehtivat maailmanlaajuinen euroop-
palainen kolonialismi, suurvaltakilpailu ja asevarustelu sekä kansainvälisen järjestel-
män muutos Euroopan ulkopuolisten suurvaltojen, Yhdysvaltojen ja Japanin nousun 
myötä.9 Geopolitiikan kehkeytymisen institutionaalisena edellytyksenä on lisäksi mai-
nittava yliopistojen ja maantieteen tieteenalan kehitys. Niiden myötä geopoliittiset jär-
keilyt saattoivat nostaa statustaan tieteenä ja näin myös voimistaa poliittista relevans-
siaan.10 

Geopolitiikka kävi siis käsitteenä tarpeelliseksi tilanteessa, jossa kapitalistisen kasvu-
motiivin innoittama imperialismi yhdisti maanosia ja alueita maailmanlaajuisessa mit-
takaavassa niin kutsutuksi globaaliksi tilaksi. Tästä kontekstista johtuen territoriaali-
nen kontrolli, joka kohdistuu erityisesti tiettyihin syystä tai toisesta arvokkaiksi mää-
räytyneisiin resursseihin ja toisaalta logistisiin yhteyksiin ja niiden hallintaan, muodos-
tui geopolitiikan keskeiseksi teemaksi. Imperialismin ja kolonialismin konteksteista 
vanha geopolitiikka saa myös hierarkkiset ja rasistiset painotuksensa, joilla voiman oi-
keutuksen rinnalle saatiin askarreltua erityinen moraalikäsitys. 

Geopolitiikan klassiset kysymyksenasettelut koskivat maantieteellisten tekijöiden ku-
ten etäisyyksien, topografian ja luonnonolosuhteiden vaikutusta valtioiden sodan-
käyntiin ja politikkaan, samoin kuin valtioiden välisen voiman mittaamista väestömää-
rän, tuotantokapasiteetin, luonnonvarojen ja energialähteiden hallinnan mukaan.11 
Vanhan geopolitiikan ongelma on ennen kaikkea politiikkaa koskevan tiedon luon-
nollistaminen12 ja turvautuminen houkutteleviin mutta riittämättömiin yksinkertaisuk-
siin13. Tämä tarkoittaa, että geopolitiikka auttoi kenties tunnistamaan poliittisesti, so-
tilaallisesti ja strategisesti merkityksellisiä maantieteellisiä tekijöitä, mutta johdatti 
myös ymmärtämään niitä puutteellisesti ikään kuin ne kykenisivät asettamaan politii-
kan tavoitteet. Sen sijaan maantieteen vaikutusta politiikkaan on mielekkäämpää tar-
kastella poliittisina ja strategisina ongelmina ja kysymyksinä, joihin vastaamisen tapa 
määrittyy poliittisessa toiminnassa.  

Toisen maailmansodan jälkeinen aika 

Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana geopolitiikka terminä ja tutkimussuuntauk-
sena joutui epäsuosioon etenkin Yhdysvaltojen johtoaseman myötä vaikutusvaltaansa 
kasvattaneissa englanninkielisissä tiedepiireissä. Toki geopolitiikkaan oli kohdistettu 
kritiikkiä esimerkiksi ranskalaisen maantieteen piirissä jo aiemmin; geopolitiikan puut-
teiksi tunnistettiin yksinkertaistettu, historiaton näkemys valtiosta ja rajoista sekä 
maantieteellisten tekijöiden muuttuvuudesta.14 Toisaalta geopolitiikan maineenmene-
tys ei suinkaan ulottunut kaikkialle ja esimerkiksi Etelä-Amerikan sotilasakatemioissa 
sitä opetettiin kuten ennenkin.15 Joka tapauksessa geopolitiikalle läheisten aiheiden 
tutkimuksen painopiste siirtyi toisaalle, kansainvälisen politiikan tieteenalalle ja erityi-
sesti sen paradigmaksi muodostuneeseen realismin teoriaperinteeseen sekä toisaalta 

                                              

9 Agnew & Muscarà (2012), s. 61. 
10 Dodds (2019), s. 19. 
11 Moisio (2003), s. 23. 
12 Agnew & Muscarà (2012), s. 66–67. 
13 Dodds (2019), s. 9–10. 
14 Agnew & Muscarà (2012), s. 94. 
15 Dodds (2019), s. 43. 
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angloamerikkalaiseen poliittisen maantieteeseen. Kuitenkin kylmän sodan yhdysvalta-
lainen sotilasstrategia ammensi jossain määrin geopoliittisista ideoista. Esimerkiksi 
niin sanottu dominoteoria ja pyrkimys padota Neuvostoliiton laajentumispyrkimyksiä 
erilaisilla turvallisuussopimuksilla varsinkin Aasiassa perustui luonteeltaan vanhan 
geopolitiikan mukaisiin olettamuksiin. Laajentumispyrkimyksiin ja patoamiseen liitty-
vät geopoliittiset järkeilyt vaikuttivat mitä suurimmassa määrin esimerkiksi Vietnamin 
sotaa (1955–1975) koskeneissa päätöksissä samoin kuin Afganistanin sodan (1979–
1989) asetelmissa. 

Geopolitiikka aloittikin paluunsa poliittiseen terminologiaan pyrkimyksissä luonnehtia 
maailmanlaajuisten ja alueellisten ilmiöiden välisiä suhteita. Tässä suhteessa tärkeä po-
litiikan ja tieteen rajapinnoilla vaikuttanut henkilö oli Henry Kissinger (s. 1923), joka 
esimerkiksi Kiinan politiikkansa perusteluissa vetosi Neuvostoliiton geopoliittisiin 
pyrkimyksiin.16 Erityisesti niin kutsuttu toisen kylmän sodan myötä geopolitiikka 
nousi uudelleen suurvaltakilpailua ja kansallisen edun ajamista kuvaavaksi termiksi yh-
dysvaltalaisten kansainvälisen politiikan realismista, sovjetologiasta ja strategian tutki-
muksesta ammentavien tutkijoiden keskuudessa. Tämä ajattelu muodostui vaikutus-
valtaiseksi Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa varsinkin Ronald Reaganin sekä George 
H.W. Bushin presidenttikausilla. 

Kutsun vanhaksi geopolitiikaksi myös nykyisin esimerkiksi Venäjällä esitettyjä näke-
myksiä geopolitiikasta.17 Teen näin siksi, että näissä puhetavoissa turvaudutaan juuri 
vastaaviin yksinkertaistaviin ja geodeterministisiin näkemyksiin, jotka edellä on tun-
nistettu vanhan geopolitiikan piirteiksi. Maantiede on Venäjällä arvostettu tieteenala, 
joka vastaavaan tapaan kuin muissakin valtioissa institutionalisoitui kartoittamaan val-
tion luonnonvaroja, alueellisuutta sekä kulttuurimaantieteellistä olemusta.18 Venäjän 
2000-luvun valtiolliselle kehitykselle luonteenomaista on, että osaksi valtioideologiaa 
on omaksuttu sekä rehabilitoitu stalinismi19 että geopoliittinen teoria Euraasiasta20. 
Erityisesti Alexandr Duginin esillä pitämä tulkinta Venäjästä Euraasian napana am-
mentaa Mahanin ja Mackinderin maa- ja merivaltojen vastakkainasettelusta. Tämä 
geopoliittinen teoria rakentaa asetelmaa, jossa traditionaalinen ja konservatiivinen Ve-
näjä torjuu Yhdysvaltojen johtaman dekadentin ja liberaalin lännen valtapyrkimyksiä. 

Jälleen kerran vanhan geopolitiikan leveällä pensselillä on maalattu poliittisen vastak-
kainasettelun jyrkkiä kontrasteja. Duginin kaltaisten ajattelijoiden maailmankuva ja 
poliittinen projekti liittyvät vahvasti meneillään olevaan uusoikeistolaisen populismin 
nousuun.21 Näiden geopolitiikkanäkemysten kyseenalainen tieteellisyys ei tarkoita, että 
ne olisivat merkityksettömiä. Päin vastoin, otettuna osaksi Venäjän kaltaisen toimijan 
poliittista informaatiota tai valtion toimintaa oikeuttavaa legitimaatioideologiaa tällai-
set näkemykset muokkaavat geopolitiikan ilmiökenttää ja todellisuutta. 

                                              

16 Ibid., s. 31. 
17 Erityisesti Dugin (1997); ks. Juntunen (2000).  
18 Venäjän maantieteellinen seura (2021). 
19 Prozorov (2016). 
20 Clover (2016).  
21 Esim. Geopolitica.ru (2021).  
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2.3. Kriittinen geopolitiikka 

Kriittisen geopolitiikan tieteelliset edellytykset 

Kriittinen geopolitiikka toi geopolitiikan takaisin osaksi yhteiskuntatieteitä. Tutkimus-
suuntaus kehkeytyi 1980-luvulta alkaen ja liittyi osaltaan kansainvälisen politiikan rea-
listista orientaatiota haastaneiden kriittisten suuntausten vahvistumiseen. Kriittisen 
geopolitiikan tulo suomalaiseen tutkimukseen on hyvä esimerkki tutkimussuuntauk-
sen kansainvälisestä kehityksestä. Siinä kansainvälisen politiikan alalla harjoitettu kriit-
tinen uhkakuvatutkimus, kuten Vilho Harlen22 ystävän ja vihollisen tematiikan identi-
teettipoliittinen tulkinta, yhdistyi uuteen geopolitiikan tutkimukseen23. Tämänkaltai-
sella tutkimusotteella oli kaikupohjaa 1990-luvun tilanteessa, jossa muiden muassa 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustoja arvioitiin voimakkaasti uudelleen. 

Kriittisten suuntausten lähtökohta oli, että niin realistinen kansainvälisen politiikan 
teoria kuin vanha geopolitiikka korostivat liiaksi valtioiden järjestelmän anarkisuutta, 
valtioiden suvereniteettia, kansallisten etujen itsekästä ajamista ja voimapolitiikkaa ai-
van yhtä todellisten suvereniteetin rajoitusten, pelkkiä valtioita moninaisemman toi-
mijajoukon ja yhteistyön kautta toimivien politiikan muotojen kustannuksella. Epis-
teemisenä kritiikkinä tämä tarkoitti, että kansainvälisen politiikan realismi ei ollut rea-
listista, eikä poliittisten tosiasioiden johtaminen maantieteellistä tosiasioista läheskään 
niin suoraviivaista, kuin vanha geopolitiikka oli pyrkinyt esittämään. 

Kriittisen geopolitiikan muotoutumiseen voidaan Moision24 tapaan katsoa vaikutta-
neen viisi keskeistä piirrettä tai tutkimusideaa: 1) yhteiskuntatieteiden kielellinen kään-
ne, 2) jälkipositivistinen epistemologinen kritiikki, 3) tieto/valta -suhteet, 4) konteks-
tuaalisuus, ja 5) muuttuva valtiollisuus. 

Ensimmäinen kriittisen geopolitiikan lähtökohdista on strukturalismin ja jälkistruktu-
ralismin vaikutuksesta noussut yhteiskuntatieteiden kulttuurinen, kielellinen ja kon-
struktivistinen käänne. Tämän myötä kriittinen geopolitiikka kehkeytyi tutkimussuun-
tauksena, joka kiinnitti erityistä huomiota kieleen geopolitiikan käytäntöjä konstituoi-
vana tekijänä, ja johti geopolitiikan käsitteellistämiseen ennen muuta kulttuurisidon-
naisena tilallisina käytäntöinä.25 Tästä lähtökohdasta muodostui kriittiseen geopolitiik-
kaan sisäinen jännite niiden välillä, jotka painottivat geopoliittisten käytäntöjen teks-
tuaalisuutta tai toisaalta materiaalisuutta. Toisin sanoen kyse oli painotuserosta kielel-
listen esitysten itsensä ja toisaalta niiden vaikutusvallan kannalta ratkaisevien sosiaa-
listen ja taloudellisten resurssien välillä.26 

Toinen kriittisen geopolitiikkaa määrittävä piirre on jälkipositivistisen tieteen episte-
mologinen kritiikki (mitä voidaan tietää ja miten?). Tämän myötä kriittinen geopoli-
tiikka päätyi määrittelemään maantieteen merkityksen politiikalle ”sosiaalisesti raken-
tuneena” eli kansainvälisiä suhteita ja maantiedettä koskevista oletuksista ja teorioista 
sekä tarkastelijan asemasta riippuvaisena, sillä nämä ratkaisivat myös vanhan geopoli-
tiikan korostamien mahdollistavien tai rajoittavien maantieteellisten tekijöiden merki-
tyksen politiikassa.27 Tämä näkökulma kyseenalaisti mahdollisuuden tuottaa geopoliit-

                                              

22 Harle (1991, 1994, 2000).  
23 Harle & Moisio (2000).  
24 Moisio (2015).  
25 Moisio (2015), s. 223. 
26 Agnew (2013), s. 24. 
27 Moisio (2015), s. 224. 



                                                                                         

17 

tista tietoa objektiivisesti, riippumatta tarkkailijan positiosta tai tiedonintressistä, ja 
suuntasi huomion kansainvälisiä asioita koskevien esittämisen käytäntöjen kuten kart-
tojen ja strategisten suunnitelmien tarkoitushakuisiin tapoihin visualisoida kansainvä-
lisiä asioita ja suhteita.  

Kolmas kriittiseen geopolitiikkaan vaikuttanut tutkimusidea koskee tiedon ja vallan 
suhteita, mikä suuntasi huomion diskursiivisiin käytäntöihin. Näin pyrittiin tunnista-
maan tietynlaisten geopolitiikan puhetapojen ja esittämisen käytäntöjen suhde tietyn-
laisiin geopoliittisiin tekoihin ja käytännön toimiin. Geopolitiikan totuudet oli mah-
dollista ymmärtää Foucaultin28 tapaan riippuvaisina laajemmista totuusregiimeistä, 
jotka olivat historiallisesti tuotettuja eli sekä muuttuvia että sidottuja tiettyihin val-
taintresseihin.  

Yhdessä nämä kolme edellä mainittua piirrettä kytkevät kriittisen geopolitiikan näke-
mykseen, jonka mukaan maantiede ei ole kansainvälisen politiikan passiivinen näyt-
tämö tai toimintaa ja sen rationaalisuutta suuntaava rakenteellinen elementti, vaan tie-
tosisältöinä, puheena ja tulkintoina maantiede ja politiikka määrittelevät jatkuvasti toi-
nen toisiaan.29 Maantieteellinen tilaa koskeva tieto tunnistettiin kriittisessä geopolitii-
kassa tärkeäksi vallan muodoksi ja ”maan tietäminen” kirjoituksissa ja muissa esityk-
sissä esimerkiksi globaalin tilan muodostumisen keskeiseksi osatekijäksi.  

Neljäs kriittistä geopolitiikka määrittävä piirre on geopoliittisen tiedon kontekstuaali-
suuden tunnistaminen: geopolitiikan käsitteellä on tilalliset, ajalliset ja älylliset kytkök-
sensä.30 Tämän havainnon kautta on mahdollista tunnistaa erityisiä geopoliittisia kult-
tuureja sekä suunnata huomio geopoliittisen tiedon leviämiseen. Ajatus tiedon kon-
tekstuaalisuudesta liittyy läheisesti vanhan geopolitiikan yleistävien totuusväitteiden 
kritiikkiin.  

Viides kriittisen geopolitiikan määrittävä piirre on tutkimuksellisen huomion kohdis-
taminen valtioiden rakentumiseen ja muutokseen esimerkiksi kansallisen identiteetin 
ja siihen liittyvien tilallisten käytäntöjen kautta. Käsitykset politiikan osapuolista, 
meistä ja muista, samoin kuin kansallisesta territoriosta ja rajoista tai politiikan tavoit-
teista muotoutuvat geopoliittisen toiminnan sekä esimerkiksi kansallista turvallisuutta 
koskevien ajatus- ja puhetapojen vaikutuksesta. Havainto, jonka mukaan nämä kan-
sallisen tilan tuottamisen tavat kytkivät toisiinsa esimerkiksi ylimmän valtiovallan käyt-
täjiä ja laajoja kansalaiskerroksia, suuntasi osaltaan huomiota jaettuihin geopoliittisiin 
kertomuksiin ja niiden muodostumiseen ja kiertoon populaarikulttuurissa31. 

Geopolitiikan käsitteellinen uudistuminen 

Kriittisen geopolitiikan keskeinen väite on ollut, että on välttämätöntä tutkia, kuinka 
geopoliittinen tieto tuotetaan ja kuinka se esitetään erilaisille yleisöille. Geopolitiikka 
ei siis voi olla maantieteellisten tosiasioiden poliittisten seurausten kertomista sellai-
sena kuin ne ovat, koska yhteiskuntatieteissä yleisesti vaikuttavan kaksoishermeneutii-
kan mukaisesti32 tulkintoja tehdään ihmisistä ja heidän toimistaan, jotka ovat jo val-
miiksi merkityksellisiä ja pystyvät reagoimaan tuotettuun tietoon. Tätä taustaa vasten 
geopolitiikan esittämisen tavat ja niihin vaikuttavat kielelliset ja kulttuuriset käytännöt 

                                              

28 Foucault (1980).  
29 Moisio (2015), s. 225. 
30 Dodds (2019), s. 10. 
31 Moisio (2015), s. 226. 
32 Giddens (1984). 
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nostettiin tutkimuksellisen huomion kohteeksi. Vanhan geopolitiikan yksinkertaistus-
ten ongelmaksi täsmentyi yhtäältä sekä maantieteen seurausten karkea liioittelu että 
riittämätön mielenkiinto maantieteellisten tekijöiden yksityiskohtaiseen analyysiin. 
Geopolitiikkaan liittyvän inhimillisen kokemuksen ja toimijuuden kannalta kritiikki 
johti havaintoon, jonka mukaan geopolitiikka merkitsee hyvin erilaisia asioita riippuen 
siitä, kenen kannalta sitä tarkastellaan. Kriittisen geopolitiikan näkökulmasta kyse ei 
siis ole objektiivisesta ja intressittömästä tiedosta. Geopolitiikan kokemiseen ja mer-
kityksiin vaikuttavat näin ollen esimerkiksi luokka-asema, etnisyys ja sukupuoli, jotka 
konkretisoituvat vaikkapa resurssitalouksiin, rajoihin, siirtolaisuuteen ja turvallisuus-
uhkiin liittyvissä käytännöissä ja luonteeltaan arkipäiväisissä kokemuksissa. 

Kriittisen geopolitiikan tutkimuksessa on tehty geopolitiikan käsitteen, ilmiön ja sitä 
koskevien puhetapojen suhteen hyödyllinen jako formaaliin, käytännölliseen ja populaariin 
geopolitiikkaan33. Formaali geopolitiikka tarkoittaa geopolitiikkaa itsetietoisena tutki-
mussuuntauksena ja älyllisenä traditiona. Käytännön geopolitiikka on geopolitiikan käsit-
teen ja mielikuvien mobilisointia poliittisten toimijoiden puheissa ja esityksissä. Popu-
laari geopolitiikka tarkoittaa tiedotusvälineiden ja viihteen esityksissään tuottamia geo-
poliittisia käsityksiä, jotka johdattelevat yleisöjensä tulkintoja paikallisten todellisuuk-
sien, kansallisen tilan, alueiden ja suuren maailman tapahtumista ja suhteista.34 

Populaari geopolitiikka lienee erotetuista geopolitiikan lajeista kokonaisvaltaisin, sillä 
se liittyy läheisesti sekä käytännölliseen että formaaliin geopolitiikkaan. Politiikka toi-
mii mediavälitteisesti ja suhteessa populaareihin käsityksiin; samoin tutkijat ovat itse-
kin osa poliittista yhteisöä ja mediayleisöä, minkä lisäksi populaari geopolitiikka kuu-
luu heidän tutkimuskohteisiinsa. Populaari geopolitiikka kriittisen geopolitiikan tun-
nistamana keskeisenä ilmiönä viittaa yleisluonteisen maantieteellisen mielikuvituksen 
tunnistamisen lisäksi jälleen kerran geopolitiikan houkutuksiin kaupustella helppota-
juisia ja samalla houkuttelevia maantieteellisiä mielikuvia. Tässä suhteessa populaari 
geopolitiikka kytkeytyy sekä vanhan geopolitiikan tietomuotoihin että nykyiseen tie-
toverkoista ja sen tarjoamista kanavista riippuvaiseen populismiin. 

Formaali, käytännöllinen ja populaari geopolitiikka on käyttökelpoinen jaottelu analy-
soitaessa erilaisia geopoliittisia kulttuureita, mikä tarkoittaa geopolitiikan käsitteen 
käytön konteksteihin suuntautuvaa huomiota. Nämä kulttuurit voivat olla esimerkiksi 
kansallisia tai alueellisia, kuten puhuttaessa geopolitiikan pohjoiseurooppalaisesta tai 
angloamerikkalaisesta traditiosta tai toisaalta venäläisestä tai kiinalaisesta geopolitii-
kasta. Geopoliittisia kulttuureita voidaan tarkastella myös geopoliittisen tiedon leviä-
misen kannalta keskusten ja periferioiden suhteena, jolloin vaikutusvaltaiset teoriat tai 
merkitsijät (kuten poliittinen ”itä” ja ”länsi”) keksitään ja varustetaan arvovallalla geo-
politiikan keskuksissa, kun taas reuna-alueilla niitä kulutetaan ja sovelletaan omiin po-
liittisiin tarkoituksiin.35 

Muuttoliikkeiden geopolitiikka 

Kriittisen geopolitiikan myötä muodostunut kiinteä yhteys yhteiskuntatieteiden laa-
jempaan kehitykseen tarkoittaa, että sen otsikon alla harjoitetaan monenlaisia tutki-
mussuuntauksia ja menetelmiä. On myös huomattava, että geopolitiikan käsitteen 

                                              

33 Ó Thuatail & Dalby (1998).  
34 Dodds (2019), s. 38. 
35 Moisio (2015), s. 225. 
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käyttäjien joukossa tutkijat, jotka katsovat harjoittavansa kriittistä geopolitiikkaa, ovat 
suhteellisen harvalukuinen joukko. Joka tapauksessa kriittisen geopolitiikan normali-
soituminen ja monialaistuminen tutkimussuuntauksena tarkoittaa, että sen piirissä on 
arvioitu kriittisesti myös suuntauksen omia lähtökohtia erityisesti feministisen geopo-
litiikan näkökulmasta.36 Feministinen geopolitiikan tutkimus on kiinnittänyt huomiota 
esimerkiksi siirtolaisuuteen ja sen hallinnointiin väkivallan, pakolaisuuteen joutumisen 
(displacement) ja (siirtolaisten) turvallisuuden teemojen kautta.37  

Ihmisten liikkuvuus on yksi keskeisiä geopoliittisia kysymyksiä sekä siinä mielessä, 
kuinka liikkuvuutta rajoitetaan ja hallinnoidaan, että toisaalta kuinka siirtolaisuutta, 
pakolaisuutta ja ihmisten hädänalaisuutta käytetään poliittisesti ja taloudellisesti hy-
väksi. Siirtolaisuus liittyy globalisaatiolle tyypillisiin maailman eri osien välisiin tiivisty-
viin suhteisiin, joita muokkaavat esimerkiksi eri maissa elävien siirtolaisyhteisöjen 
usein kiinteät kulttuuriset ja taloudelliset suhteet lähtömaihin. Nämä suhteet ovat po-
liittisesti potentiaalisia, mikä tarkoittaa, että ne politisoituvat eri tilanteissa vaihtelevin 
tavoin. Esimerkiksi Saksan laaja turkkilaisyhteisö on vaikutusvaltainen tekijä Saksan 
valtion poliittisissa valinnoissa, samoin eri siirtolaisyhteisöt vaikuttavat organisoidusti 
ja merkittävästi niin Ranskan kuin Yhdysvaltojen harjoittamaan politiikkaan. Saman-
aikaisesti siirtolaisuus näkyvänä yhteiskunnallisena muutoksena eli uusien ja kantavä-
estöön nähden erilaisten ihmisryhmien ilmaantumisena yhteiskuntaan on voimak-
kaasti politisoitunut kysymys, jonka erityisesti oikeistopopulistiset liikkeet ovat nosta-
neet politiikan keskiöön sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.38 Siirtolaisuuden politi-
soituminen on osa voimallista yhteiskunnallista muutosta, ja osittain sitä koskeva kes-
kustelu kanavoi tyytymättömyyttä, joka liittyy esimerkiksi arkisen turvallisuuden ko-
kemuksen rapautumiseen kilpailuyhteiskunnan käytäntöjen ja työsuhteiden heikenty-
misen paineissa. Siirtolaisuuteen perustuva geopoliittinen ilmiö on myös rajanylitysten 
rajoittamisen tai sallimisen käyttö poliittisena neuvottelukysymyksenä tai suoranaisena 
painostuskeinona kuten esimerkiksi sekä Venäjä että Turkki ovat EU:n suhteen teh-
neet. Tämän tekee mahdolliseksi juuri siirtolaisuuden voimakas politisoituminen ja 
siihen liittyvät ristiriidat sekä EU:n sisällä että jäsenmaiden sisäpolitiikassa. 

Turvallisuuskäsitykset ja sodankäynnin muutos 

Nykyisten kehityskulkujen kannalta mitä kiinnostavin geopolitiikan ja myös kriittisen 
geopolitiikan tutkimuskohde on sodan, ympäristön ja turvallisuuden väliset suhteet. 
Tähän aihepiiriin kuuluvana kriittisen geopolitiikan kontribuutiona Simon Dalby on 
esittänyt, että turvallisuusajattelun perustavat geopoliittiset lähtökohdat on mietittävä 
uudelleen ilmasto- ja ympäristötieteiden tuottamaa tietoa vasten.39 Ympäristömuutos-
ten ja konfliktien suhde ei rajoitu ainoastaan siihen, että ympäristömuutokset tuottavat 
poliittisia vaikeuksia, vaan esimerkiksi ilmastoturvallisuus on mielekkäämpää käsitteel-
listää vallitsevien poliittisten ongelmien ja kyvyttömyyden seurauksena etenevänä il-
mastonmuutoksena. Tämä havainto on suuntaa antava luvun päätöskappaleessa hah-
mottelemani materialistisen geopolitiikan kannalta. 

                                              

36 Esim. Hyndman (2001); Gilmartin & Kofman (2004); Massaro & Williams (2013). 
37 Hyndman (2019). 
38 Esim. Diaz & Mountz (2020), s. 1038. 
39 Dalby (2013). 
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Kriittisessä geopolitiikassa on tutkittu myös sodankäynnin muutosta, erityisesti kuinka 
uudet sodankäynnin teknologiat muuttavat tilakäsitystä40 ja tuottavat uudenlaisia sub-
jekteja vaikkapa miehittämättömien sotilaslentokoneiden ja tekoälyn käytön myötä. 
Esimerkiksi Derek Gregory41 on analysoinut Yhdysvaltain asevoimien lennokkien 
käyttöä Afganistanissa ja Irakissa ja tunnistanut näiden tuottaneen fyysisestä etäisyy-
destä aiheutuvia kokemuksellisia katkoksia. Näihin kuuluvat erikoislaatuinen etäisyy-
den/läheisyyden yhdistelmä suhteessa huolellisesti yksilöityyn tappamiseen sekä ”sa-
nitoitu taistelukenttä”, jolla kohteet tunnistetaan rikollisiksi ennemmin kuin (poliitti-
siksi, oikeutetuiksi) vihollisiksi. Kohteiden tunnistamisessa vaikuttaa erityinen tilalli-
suus, jossa paikalliset ja paikannetut kohdehenkilöt voidaan perustella ”globaaleiksi” 
turvallisuusuhkiksi.  

Joka tapauksessa teknologioiden tilalliset ja sosiaaliset seuraukset vaikuttavat sodan-
käynnin muuttuvien perustelujen ja oikeutusten kanssa toisiinsa sekä kansallisissa että 
kansainvälisissä konteksteissa. Väkivallan käytön etäännyttäminen poliittisessa pu-
heessa huonomaineisesta sodasta poliisitoimeksi tai terrorismin torjunnaksi luo kui-
tenkin omat ongelmansa. Se vie toiminnan laillisesti ja moraalisesti harmaille alueille 
etäännyttämällä väkivallan käytön sodankäynnille asetetuista institutionaalisista rajoit-
teista – esimerkiksi oikeutetun sodan (jus ad bello) ja sodan oikeussääntöjen (jus in bello) 
kehittyneistä traditioista.  

2.4. Kansainvälisen kilpailun luonne: geotalous ja geopolitiikka 

Geotalous strategisen vaikuttamisen käsitteenä 

Geopolitiikan käsitteen voi siis katsoa saaneen merkittävästi revisioidun sisällön sekä 
uutta dynamiikkaa ja joustavuutta kriittisen geopolitiikan myötä. Geopolitiikkaa on 
1990-luvulta lähtien kuitenkin pyritty täydentämään ja samalla asemoimaan myös toi-
sella tavalla, nimittäin geotalouden käsitteen kautta. Erikoislaatuisen geotalouden kä-
sitteellisestä avauksesta tekee, että tavallaan se esittelee uuden käsitteen, mutta pyrkii 
kuitenkin merkityksellistämään sen ainakin osittain vanhan geopolitiikan ja kansain-
välisten suhteiden realismin sisällöillä: ulkopolitiikalla, strategialla ja valtioiden välisellä 
kilpailulla.42   

Geotalouden käsitteellisti strategian tutkija Edward Luttwak.43 Hänen argumenttinsa 
mukaan kylmän sodan jälkeisessä tilanteessa taloudelliset keinot – rahoitus, innovaa-
tiot ja markkinakontrolli – korvasivat sotilaallisia keinoja valtioiden strategisessa vai-
kuttamisessa. Lutwakkin tavoite oli osoittaa, että sotilaallisen vastakkainasettelun väis-
tyminen ei muuttanut kansainvälisen eli valtioiden välisen kilpailun perusluonnetta, 
vaikka panokset, välineet ja tavoitteet olisivatkin muuttuneet. Geotalous vakiintui sit-
temmin osaksi politiikka-analyysien sanastoa erityisesti tuotaessa yhteen kaupankäyn-
tiä ja talousintressejä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa. 

Valtiokeskeisenä strategian käsitteenä geotalouden sisällöksi mielletään taloudellisten 
keinojen käyttö valtioiden välisessä kilpailussa. Nämä keinot voivat olla pakotteita, 
jolloin taloudelliset keinot toimivat poliittisen painostuksen välineenä. Ne voivat olla 

                                              

40 Graham (2016).  
41 Gregory (2013). 
42 Moisio (2019), s. 2. 
43 Luttwak (1990). 
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toisen toimijan intressejä uhkaavia taloudellisia siirtoja, kuten tietynlaisen kauppapoli-
tiikan omaksuminen jollakin toiminta-alueella. Valtiot voivat käyttää investointeja tai 
kehityspolitiikkaa ulottaakseen vaikutusvaltansa suvereniteettinsa tuolle puolen. Val-
tiot voivat myös hyödyntää strategisten raaka-aineiden, energianlähteiden tai infra-
struktuurien hallintaa politiikkansa välineenä, mikä liittyy erityisesti öljyvaroista ja nii-
den jakelusta käytyihin kamppailuihin.44 Tämänkaltaisissa taloudellisia keinoja hyö-
dyntävissä geopoliittisissa siirroissa valtioiden toiminta kytkeytyy vaihtelevin tavoin 
erilaisiin ylikansallisiin foorumeihin sekä taloustoimijoihin, kuten pääomafraktioihin, 
sijoittajiin ja teollisuuden aloihin. Sijoituksilla ja velalla voidaan luoda paitsi kytköksiä 
myös vipuja poliittiseen vääntöön. Suuret investoinnit erityisesti strategisille aloille ku-
ten liikenneinfraan tai energiantuotantoon luovat samalla sekä geopoliittisia mahdol-
lisuuksia että siteitä. Esimerkiksi Suomen energiaratkaisut ja investoiminen ydinvoi-
maan ovat olleet geopoliittisesti seurauksellisia. Energiatoimitukset ja siihen liittyvät 
infrastruktuurit ovat tunnetusti olleet merkittävässä asemassa Venäjän ulkopolitii-
kassa. Perinteinen geopolitiikka ja geotaloudellinen vallankäyttö lyövät toisinaan kättä 
Kiinan infrahankkeissa eriskummallisin tavoin. Räikeimpänä esimerkkinä tästä voi-
daan pitää liikenneyhteyksien ja kylien rakentamista Bhutanin puolelle rajaa, mitä voi-
daan pitää territoriaalisen kontrollin hivuttamisena naapurivaltion alueelle.45 

Geotalouden käsitteellistämisessä voidaan tunnistaa ajatus, jonka mukaan geotalous 
olisi jotakin geopolitiikan jälkeen tulevaa eli uusi vaihe kansainvälisissä suhteissa. Esi-
merkiksi Wigell ja Vihma46 katsovat geopolitiikan rajoittuvan vastakkainasetteluun ja 
sotilaallisiin keinoihin, kun taas taloudellisiin vallan välineisiin pohjautuva strateginen 
toiminta kuuluu geotalouden piiriin. Lievempi tulkinta taas tuottaa jonkinlaisen työn-
jaon geopoliittisten ja geotaloudellisten toimintalogiikkojen välille. 

Geotalouden ja geopolitiikan suhde 

Geopolitiikan ja geotalouden suhdetta on mielletty myös vaihtoehtoisina geostrategi-
sina diskursseina, jotka visioivat maantiedettä ja kilpailua eri tavoin.47 Geotalouden 
diskurssi korostaa kuvitelmaa yhdenmukaisesta globaalista taloudellisesta tilasta, geo-
politiikka taas vastakkainasettelujen ja erojen maantiedettä. Geopolitiikan rautaesirip-
pujen takana geotalous näkee hyödyntämättömiä pelikenttiä pääomalle. Erottelu on 
sinänsä mielekäs, mutta geotalouden erottaminen politiikasta ja molempien sijoittami-
nen strategian alle häivyttää näkyvistä politiikan käsitteen laaja-alaista integroivaa po-
tentiaalia. Geopolitiikka sisältää jo valmiiksi sekä vallan ja resurssien että suunnitel-
mallisen ja vaikuttavuuteen pyrkivän toiminnan aspektit, minkä lisäksi se korostaa 
sekä kamppailun että neuvottelun merkitysulottuvuuksia.  

Voidaan myös hyvin perustein väittää, että taloudelliset näkökohdat ovat aina sisälty-
neet geopolitiikkaan: tämä tulee vahvasti esille jo käsitellyillä vanhan geopolitiikan 
edustajilla, jotka sekä kartoittivat kansallisia resurssitalouksia että mielsivät kansainvä-
lisen kilpailun ja kamppailun asemia taloudellisten resurssien hallinnan kautta. Toki 
käsitys taloudesta ja myös talouden käsite ja käytännöt ovat muuttuneet Ratzelin ja 
Mackinderin ajoista. Geopolitiikan ja geotalouden suhdetta tältä osin ovat tarkastelleet 
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Cowen ja Smith48, jotka erottivat analyysissään geopoliittisen ja geotaloudellisen (geo-
political social ja geoeconomical social) toisistaan poikkeavina yhteiskunnallisen järkeilyn ja 
toiminnan muotoina. Geopoliittista toimintalogiikkaa luonnehtii territoriaalinen kont-
rolli, joka toimii muodostamalla sisäisiä ja ulkoisia rajoja sekä sääntelemällä niiden ylit-
tämistä. Geopoliittisesti järkeiltynä myös talous ja sitä määrittävät laskelmat jakautuvat 
valtiorajojenrajojen erottamiksi kansantalouksiksi. Cowenin ja Smithin väitteen mu-
kaan geotaloudellisen toimintalogiikan tunnistamisen avulla voidaan ymmärtää pa-
remmin taloussuhteiden muutosta valtioiden ja pääomien toiminnassa. Geotaloudel-
linen toimintamalli pyrkii vallankäyttöön ja vaurauden kasaamiseen markkinakontrol-
lin kautta, jolloin territoriaalinen hallinta on taktinen valinta ennemmin kuin strategi-
nen välttämättömyys.49 

Tällä on seurauksia myös turvallisuuskäsitykselle esimerkiksi niin että alueiden hallin-
nan sijaan korostetaan ylikansallisia virtoja.50 Vaikka Cowenin ja Smithin tulkinta nä-
keekin geotaloudellisten menettelytapojen osittain korvanneen geopoliittisia, ei väite 
nojaa oletukseen historiallisesta katkoksesta. Sen sijaan geopolitiikan ja -talouden vä-
linen ero kytketään suhteellisiin muutoksiin valtioiden ja taloustoimijoiden strategi-
oissa ja valinnoissa. 

Geotalouden käsitteen ongelmat 

Poliittisen maantieteen näkökulmasta geotalouden käsiteessä on neljä olennaista on-
gelmaa. 1) Geotaloudellisissa esityksissä geopolitiikka määritellään usein hyvin kape-
asti lähinnä vanhaan geopolitiikkaan liittyvillä tavoilla territoriaaliseksi kontrolliksi ja 
sotilaallisen voimaan perustuvaksi. 2) Geopolitiikan korvaavaksi tai täydentäjäksi ase-
moitu geotalous implikoi virheellisesti, että politiikka ja talous olisivat uskottavasti 
erotettavissa toisistaan. Geon taloutta ja politiikkaa onkin välttämätöntä tutkia yhdessä 
poliittisena taloutena. 3) Geotalous-keskustelussa valtiotoimija otetaan lähes annet-
tuna. Tästä seuraa riittämätön huomio valtion ominaisuuksiin, tilapoliittisiin strategi-
siin valintoihin ja niiden muutoksiin. 4) Toimijakäsitykseen ja taloustiedon valta-ase-
maan liittyen geotalouden piirissä ei ole juuri kiinnitetty huomiota merkittävien yritys-
ten, konsulttifirmojen ja eri intressitahojen lobbarien rooliin politiikan ja geopolitiikan 
agendojen ”taloudellistajina”. Usein taloustoimijat pyrkivät edistämään intressejään 
juuri valtioiden kautta, joten ei ole mielekästä olettaa, että esimerkiksi suuryritykset 
sisältyisivät johonkin valtiotoimijaan tai olisivat hallitusten kontrollissa, vaan usein 
tämä suhde on huomattavasti monimutkaisempi.51 

Tätä taustaa vasten geopolitiikkaa ja geotaloutta ei voida pitää toisensa poissulkevina 
käsitteellisinä vaihtoehtoina. Näkemykseni mukaan geotalous sisältyy geopolitiikkaan 
ja on tavallaan sisältynytkin geopolitiikan käsitteellistämisestä lähtien. Samoin geota-
louden viitekohteet sekä geotalousdiskurssi kuuluvat ilman muuta geopolitiikan ilmiö-
kenttään ja siten formaalin geopolitiikan tutkimuskohteiksi. Kuten esimerkiksi Agnew 
tai Moisio ovat osoittaneet, geotalouden ilmiöön kohdistuvaa tutkimusta on tehty ja 
tehdään maantieteessä mittavassa määrin.52 Teoreettisesti merkittävä avaus on esimer-
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49 Ibid., s. 42. 
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kiksi David Harveyn kapitalismin geopolitiikka, joka tarkastelee alueiden ja kaupun-
kien sekä kansantalouksien menestykseen vaikuttavaa pääoman maantieteellistä sijoit-
tumista ja liikkuvuutta sekä näiden edellytyksiä ylikansallisessa taloudessa.53 Geotalou-
den aiheiden kannalta keskeinen tutkimussuuntaus on maantieteellinen valtiomuutos-
tutkimus54, joka kohdistuu globalisaation tuottamisen geopolitiikkaan, pääoman ja val-
tion suhteeseen, kansainvälisen kilpailun luonteeseen sekä valtioiden muuttuvissa olo-
suhteissa omaksumiin strategioihin ja politiikkatoimiin. Tilasuhteiden ja poliittistalou-
dellisten strategioiden laadullista muutosta maailman mittakaavassa 1990-luvulta al-
kaen on tutkittu myös ”tietotalouden geopolitiikkana”.55 

Historiallinen kertomus, jonka mukaan Neuvostoliiton romahduksen jälkeen kansain-
väliset suhteet olisivat muuttuneet kylmän sodan geopoliittisesta kamppailusta geota-
loudelliseksi kilpailuksi ei ole uskottava. Geotalouden ymmärtäminen tavalla, joka 
luonnollistaa taloudelliset päämäärät ja keinot valtioiden poliittisten agendojen pääasi-
alliseksi sisällöksi, edistää taloustiedon ja siihen nojaavan talousdeterminismin epäpo-
litisoivaa vaikutusta. Erityisesti niin kutsutun globalisaation myötä taloudellisten seik-
kojen ja esimerkiksi kansallisen kilpailukyvyn katsotaan nousseen valtioiden keskei-
simmiksi strategisiksi huoliksi. Tämän suhteen on kuitenkin huomattava, että globali-
saatio eli talouden laadullinen muutos, verkottuminen sekä markkinoiden perustami-
nen ja integraatio ovat itsessään tietynsisältöisen politiikan tulosta ja sen aikaansaami-
sessa ratkaisevia toimijoita ovat olleet valtiot.56  

Talouden ja politiikan suhde on kuitenkin erittäin keskeinen kysymys, eikä vähiten 
geopoliittisen toimijuuden ymmärtämisen kannalta. Paradoksaalisesti geotalouden kä-
sitteen kohdennus talouteen jatkaa valtiokeskeisen tarkastelun perinteitä, sillä kysymys 
on kuitenkin toistensa kanssa kamppailevien valtioiden strategisista keinoista.57 Ny-
kyisessä tilanteessa valtiotoimijuus ja sen suhde muunlaisiin toimijoihin tulee kuiten-
kin ymmärtää hienojakoisemmin. Vanhan geopolitiikan määritelmä ja siis myös geo-
talouden valtioperustainen territoriaalisuus ja kansainvälinen politiikka, jossa valtiot 
puskevat toisiaan vastaan kuin onttosarviset, eivät kuvaa riittävästi nykyistä maailmaa. 
Valtioita ei voida nykyisellään pitää yksittäisinä ja yhtenäisinä suvereeneina toimijoina.  

Paras esimerkki nykyisestä vallan jakautumisesta ja rajoitteista on rahoitusala, jonka 
kautta erilaiset ylikansalliset toimijat kuten rahoitusinstituutiot ja luottoluokittajat eh-
dollistavat valtioiden toimintaa. Tämä on johtanut maailmanlaajuisesti vallankäytön 
muutokseen kohti teknokraattista hallintaa, jossa keskeisessä asemassa on rahoitus-
alan ja taloustoimijoiden suojaaminen valtiollisen regulaation tai demokraattisten vaa-
timusten aiheuttamilta ”markkinahäiriöiltä”. Tästä on aiheutunut, että yksityisten ja 
julkisten toimijoiden samoin kuin markkinoiden ja valtioiden väliset suhteet ovat mää-
rittyneet uudelleen ja osittain hämärtyneet. Näihin kehityskulkuihin liittyen geopolitii-
kan perinteinen huolenaihe, maa-alueiden hallinta ja territoriaalinen kontrolli, on tullut 
kyseenalaiseksi keskeisenä valtakysymyksenä. Paremminkin geopoliittiset suhteet 
muodostuvat monimutkaisissa toimijaverkostoissa, joissa asemat määräytyvät erilais-
ten vallan muotojen ja toimintakykyjen kautta, ja näissä verkostoissa valtiot ovat vain 
yksi toimijajoukko.58 
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2.5. Materialistinen geopolitiikka 

Edellä esitettyä vasten pyrin lopuksi esittämään perustellun näkemyksen siitä, mihin 
tutkimuksellinen huomio geopolitiikan käsitteen kautta mahdollisesti kannattaa koh-
distaa. Kyse on siis geopolitiikan määritelmään ja traditioon sisältyvistä elementeistä 
sekä sen tutkimuksessa tehdyistä havainnoista, jotka ovat oleellisia vallitsevan geopo-
liittisen tilanteen ja näköpiirissä olevien kehityskulkujen kannalta. Kutsun tätä lähes-
tymistapaa materialistiseksi geopolitiikaksi, koska vallitsevassa tilanteessa geopolitii-
kan tulee pystyä tarttumaan taloudellisen ja poliittisen vallan suhteisiin, mutta myös 
maantieteellisten ja materiaalisten tosiasioiden seurauksiin. Eli geopolitiikan tutkimuk-
sen tulee pystyä analysoimaan sekä edellä mainittuja geopoliittisia verkostoja ja toimi-
joita että kriisiytyvää kehitystä, jotka tuottavat uusia maantieteellisiä tosiasioita. Näillä 
näkymin tulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä sekä yksilöille että yhteisöille on ”kuinka 
pysyä viileänä ja kuivana”.59 

Materialistinen geopolitiikka on siis osittain olemassa oleva tutkimussuuntaus ja osit-
tain pyrkimys hahmottaa tiettyjen aiheiden yhdistelmä geopoliittisen tutkimuksen mie-
lekkääksi suunnaksi. Hyvä ja nimenmukainen lähtökohta materialistiselle geopolitii-
kalle on esimerkiksi edellä mainittu Harveyn kapitalismin geopolitiikka, joka tunnistaa 
yhden keskeisen aihepiirin eli kapitalismin ydindynamiikkaan kuuluvan pääoman kier-
ron ja sen epävakauden, ajalliset kiinnittymiset tietyille alueille sekä taipumuksen siir-
tyä muualle aina sen mukaan, missä olosuhteet pääoman arvonlisäykselle ovat otolli-
simmat.60 Tämä on tällä hetkellä hallitsevan talousmuodon toimintatapa ja siten yksi 
alueellisen muutoksen perustekijöistä: kapitalismi toimii tilallisesti ja sillä on geopoliit-
tisia seurauksia. Tässä prosessissa esille tulevat valtioiden ja kaupunkien, julkisen ja 
yksityisen, tai vaikkapa kansallistavien ja ylikansallistavien poliittistaloudellisten ryh-
mittymien ja politiikkatoimien suhteet auttavat hahmottamaan myös geopoliittista toi-
mijuutta.61  

Samoin tämän kaltainen analyysi auttaa ymmärtämään valtion tilallista valikoivuutta62 
eli käytännössä valtion harjoittaman aluepolitiikan sisältöä63. Kansainvälisen talouskil-
pailun aikakaudella kilpailuvaltioksi profiloituneen valtion aluepolitiikan sisältönä on 
usein edistää tiettyjen tietotalouden kriteereillä tärkeimmiksi katsottujen yliopistokau-
punkien ja kaupunkiseutujen menestystä.64 Niiden katsotaan kykenevän toimimaan 
solmukohtina ylikansallisissa verkostoissa. Tiettyjen kaupunkiseutujen suosimisella 
politiikkatoimissa ja investoinneissa on seurauksia valtioalueen kokonaisuuden kan-
nalta. Tämä liittyy läheisesti kapitalismin tilallisen dynamiikan olennaiseen piirteeseen, 
maantieteellisesti epätasaiseen kehitykseen.65 Epätasaista kehitystä voimistava aluepo-
litiikka heikentää valtion alueellista ja sosiaalista eheyttä, lajittelee alueita kehittyviin ja 
taantuviin ja johtaa muun muassa ajanmukaisten ja/tai ylläpidettyjen infrastruktuurien 
keskittymiseen kehittyville alueille. Näillä prosesseilla on merkitystä myös maanpuo-
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lustukselle paitsi strategisten prioriteettien määräytymisen, myös maanpuolustuksen 
resurssien jakautumisen ja tosiasiallisen toimintakyvyn kannalta.  

Toinen ja edelliseen läheisesti liittyvä materialistisen geopolitiikan tutkimuskohde on 
valtiomuutos ja poliittinen hallinta. Niiden osalta oleellinen geopoliittinen kysymys 
koskee tilan hallinnan muotoja ja esimerkiksi territoriaalisuuden merkitystä suhteessa 
geopoliittisiin käytäntöihin. Tutkimuskohteeksi muodostuvat näin ollen maantieteel-
liset prosessit, joilla paikat ja alueet alistetaan, kurinalaistetaan ja otetaan kehittämisen 
ja hyödyntämisen kohteeksi – tai jäävät näiden prosessien ulkopuolelle.66 Tässä suh-
teessa tutkimus on kohdistunut 1990-luvulta alkaen erityisesti maailman mittakaavassa 
vaikutusvaltaisimmaksi ”politiikan tyyliksi” muodostuneeseen (uus)liberaaliin hallin-
tavaltaan ja sille ominaisten verkostojen ja toimijoiden rakentumiseen. Näissä hajau-
tuneen ja päällekkäisen suvereniteetin luonnehtimissa verkostoissa osallisia ovat val-
tiot, ylikansalliset instituutiot ja eri pääomafraktiot, joiden toiminnan seuraukset ovat 
pääsääntöisesti olleet valtiosuvereniteetin ja territoriaalisuuden yhteyttä purkavia ja 
heikentäviä.67 

Tämän pääoman, ihmisten ja materiaalien liikkuvuuteen nojaavan verkottuneen maa-
ilman turvallisuuspoliittiseen tunnistamiseen tähtää termi ”virtojen geopolitiikka”. 
Esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin julkaisussa68 pohditaan Suomen turvallisuus-
politiikan sisältöä informaation, kaupan, raaka-aineiden ja rahoituksen virtojen turvaa-
misen (flow security) kannalta. On kuitenkin syytä hienovaraiseen skeptisyyteen virtojen 
geopolitiikan kaltaisten ilmiöiden ontologisointia kohtaan. Ensinnäkin turvallisuuspo-
litiikan sisältönä valtiotoimija Suomen kyky vaikuttaa virtojen ylläpitoon on joka ta-
pauksessa rajallinen, eikä kyse ole yksinomaan liittoutumisen tai liittoutumattomuu-
den asetelmasta. Toiseksi geopoliittisen tiedon avulla täytyisi kyetä tunnistamaan vir-
tojen ylläpitämisen yleiset ehdot eli kuinka vankkoja tai hauraita maailmaa yhdistävät 
virrat yleensäkään ovat erilaisissa kriisiskenaarioissa. Turvallisuuspolitiikkaa ei tästä 
näkökulmasta kannata tai voida rakentaa yksinomaan markkinaehtoisten ratkaisujen 
varaan, vaan kansallisen puolustuksen territoriaaliset varautumisen menetelmät pysy-
vät relevantteina. 

Muutoksenalaiset luonnonmaantieteelliset tosiseikat luovat näköpiirissä olevaan tule-
vaisuuteen huomattavaa epävarmuutta myös geopolitiikan osalta. Ilmastonmuutok-
seen liittyvien geopoliittisten spekulaatioiden tulisi nähdä esimerkiksi arktiksen jää-
peitteen sulamisen avaamien mahdollisuuksien tuolle puolen. Erityisesti riemuitsemi-
nen uusilla hyödynnettävillä hiilivetyvaroilla tai kasvavalla liikenteellä on ilmaston-
muutoksen taustaa vasten mielekkyydeltään kyseenalaista. Materialistinen geopoli-
tiikka, joka suuntautuu tutkimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia alkutuotannon 
edellytyksiin, elinkelvottomiksi muuttuviin tai ilmanalaltaan suotuisina säilyviin seu-
tuihin, muuttoliikkeisiin ja energiantuotannon edellytyksiin, tulee muodostumaan tar-
peelliseksi.69 Monialaisesti etenevästä ekologisesta kriisistä täytyy kuitenkin pystyä te-
kemään pidemmälle meneviä ja yksityiskohtaisempia johtopäätöksiä, kuin että ilmas-
tonmuutos johtaa suurella todennäköisyydellä niukkuuteen, kärjistyvään vastakkain-
asetteluun ja resurssikonflikteihin.  
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Tässä suhteessa materialistisen geopolitiikan orientaatio on alussa tunnistettuihin geo-
politiikan piirteisiin viitaten sekä tulevaisuussuuntautunut että maantieteen poliittisia 
vaikutuksia tunnistamaan pyrkivä. Muutoksenalaisten maantieteellisten tosiasioiden 
huomioonottaminen tarkoittaa havaintoa, jonka mukaan vallitsevassa tilanteessa teh-
tävät geopoliittiset ratkaisut vaikuttavat siihen, minkälaisiksi ilmasto- ja ympäristöolo-
suhteet tulevaisuudessa muodostuvat.70 Tämä on sekä talouden ja tuotannon järjestä-
mistä että julkisen vallan regulaatiota koskeva kysymys, joka vaatii strategista ajattelua 
ja kytkeytyy monenlaisiin poliittisiin ristiriitoihin. Kyse on väistämättä myös turvalli-
suudesta. Sen kannalta keskeisiä eivät ole vain erilaiset konfliktipotentiaalit, infrastruk-
tuurien toimintakyky tai strategisten resurssien saatavuus, vaan myös kollektiivinen 
turvallisuus. Sen osalta tärkein kysymys on, kuinka voidaan rakentaa talouksia ja käy-
täntöjä, jotka eivät johda yhä kasvavaan ilmaston epävakauteen kokonaisvaltaisesti va-
hingollisine seurauksineen. 

Edellä hahmoteltua materialistisen geopolitiikan näkökulmaa voidaan soveltaa esimer-
kiksi juuri arktisen alueen kontekstiin. Juuri luonnonmaantieteellisten tosiasioiden 
muutoksen katsotaan käynnistäneen suurvaltojen ja muiden toimijoiden välisen geo-
poliittisen pelin, jonka panoksena ovat arktisen alueen luonnonvarat ja kulkuyhteydet. 
Mutta materialistisen geopolitiikan näkökulma johdattaa myös kysymään, mitä tarkal-
leen ottaen ovat arktisen alueen luonnonvarat, mitkä niistä ovat tavoittelemisen arvoi-
sia ja miksi, ja mihin tarvitaan niitä meriliikenneyhteyksiä, jotka jäätikön kaventumisen 
seurauksena käyvät purjehduskelpoisiksi. Esimerkiksi globalisaation aikakauden tuo-
tantoketjujen ja materiaalivirtojen mahdollistaja merikonttiliikenne on tätä kirjoitetta-
essa kriisiytynyt tavalla, joka herättää kysymyksiä pitkien toimitusketjujen mielekkyy-
destä ja myös huoltovarmuuteen liittyvästä turvallisuudesta.  

Näiden materiaalisia suhteita koskevien kysymysten rinnalla voidaan arktisen geopo-
litiikan luonnetta arvioida diskursiivisena eli käsiteellisenä ja kielellisenä kysymyksenä. 
Millä tavoin arktisen alueen geopolitiikan erityisluonne on tunnistettu? Arktista on 
luonnehdittu poikkeukselliseksi tilaksi. Se saatetaan mieltää esimerkiksi seikkailumie-
listen ja miehisten fantasioiden tilana, mitä on kulttuurisesti rakentanut löytöretkeilyä 
ja sen ”valloituksia” sekä arktista merenkulkua käsittelevä kirjallisuuden laji ja niistä 
ammentavat esitykset. Toisaalta se on myös poikkeuksellisen vahvasti luonnontieteel-
listen tietokäytäntöjen kuten kartoitusten ja mittausten kautta tunnistettu tila.71 Nämä 
avointa tilaa koskevat tietämisen tavat ohjaavat huomiota pois siitä tosiseikasta, että 
arktista aluetta asuttavat monet paikallisiin luonnonolosuhteisiin sopeutuneet alkupe-
räiskansat. Heidän etujaan ja oikeuksiaan koskeva harkinta loistaa poissaolollaan ark-
tisen alueen luonnonvarojen hyödyntämistä koskevissa spekulaatioissa. Tätä taustaa 
vasten arktista geopoliittista peliä näyttävät informoivan enemmänkin alueen epätark-
kaan kansainvälisoikeudelliseen määrittelyyn nojaavat käsitykset ”tyhjyydestä” ja jaka-
mattomuudesta sekä niiden kautta rakentuva mahdollisuus ottaa se territoriaalisen val-
takamppailun kohteeksi, kuin maantieteellisten tosiasioiden paino itsessään. Tavat, 
joilla tunnistetaan maantieteelliset ja materiaaliset tosiasiat ja suhteet, ovat ratkaisevan 
tärkeitä niistä tehtäville poliittisille päätelmille. 
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2.6. Johtopäätökset 

Luvussa on käyty läpi geopolitiikan käsitteen vaiheita ja suhteita sille läheisiin tutki-
mussuuntauksiin ja käsitteellisiin avauksiin. Nimeämällä klassisen geopolitiikan van-
haksi geopolitiikaksi olen pyrkinyt kiinnittämään huomiota siihen, kuinka vanhalle 
geopolitiikalle ominainen ajattelun tyyli on sidoksissa sen muodostumisen ajankohdan 
älylliseen horisonttiin ja poliittisiin tarpeisiin. Myöhempi tutkimus on osoittanut, että 
vanhan geopolitiikan tapa johtaa poliittisia seurauksia maantieteellisistä tosiasioista ei 
ole tarpeeksi hienojakoinen, vaan maantieteen seurauksellisuuden tavat ja politisoitu-
misen muodot vaativat konteksteihin ja itse käsitteen tekemään työhön eli performa-
tiivisuuteen kohdistuvaa huomiota. Tämä on kriittisen geopolitiikan kontribuutio geo-
politiikan käsitteeseen.  

Kriittisen geopolitiikan osalta on huomattava, että sekin on tiiviisti kytkeytynyt oman 
aikansa älylliseen horisonttiin ja poliittisiin kamppailuihin, minkä vuoksi on oleellista 
tunnistaa sen yhteydet yhteiskuntatieteiden laajempaan kehitykseen. Geopolitiikan ja 
geotalouden käsitteelliset suhteet kytkeytyvät niin ikään paitsi kansainvälisen järjestel-
män ja strategisen toiminnan muutoksiin, myös oman aikamme tiedontuotantoon: ta-
loudellisten prosessien painottaminen suhteessa poliittisiin heijastelee taloustieteiden 
valta-asemaa yhteiskunnallisten ilmiöiden selittämisessä. Lopuksi materialistinen geo-
politiikka käsitteellisenä siirtona pyrkii kiinnittämään huomiota tässä ajassa vaikutta-
viin suhteisiin ja niiden käsitteellistämisen tarpeisiin. 

Historiallisesti tarkasteltuna geopolitiikalla ilmiönä ei ole mitään pysyvää perusole-
musta. Näin ollen geopolitiikka kunakin aikana on sisällöltään sitä, mitä sen suhteen 
vaikutusvaltaiset toimijat geopolitiikan nimissä puhuvat ja tekevät. Lisäksi geopolitiik-
kaa julkisessa puheessa luonnehtii houkutus determinismiin ja yksinkertaistuksiin. Po-
pulaarin geopolitiikan merkityshorisontissa tämä geopolitiikan piirre liittyy selkeästi 
oikeistopopulismin nousuun erityisesti tietoverkoissa, mutta myös niihin seurauksiin, 
mitä tällä ilmiöllä on ollut puoluekannatukseen sekä ajanmukaiseen politiikan tyyliin. 
Tätä taustaa vasten geopolitiikan käsitehistoria ja sen merkitysulottuvuudet onkin 
syytä tuntea, jotta ei olisi altis sen nimissä esitetyille yksinkertaistuksille, saati itse osal-
linen sellaisten tuottamisessa. 

Käsitehistorian näkökulma geopolitiikkaan antaa toivoakseni lukijalle käsityksen tut-
kimusalan vaiheista ja laajuudesta sekä valmiuden arvioida geopolitiikkaan vetoavia 
puheenvuoroja kriittisesti. Maantieteellä on merkitystä ja se sallii ja rajoittaa historial-
lisesti erilaisia asioita, kuten olen materialistisen geopolitiikan kautta pyrkinyt osoitta-
maan. Samanaikaisesti ratkaisut ja käytännöt, joilla maantieteeseen liittyviä mahdolli-
suuksia pyritään hyödyntämään tai vaikeuksia ylittämään, ovat luonteeltaan poliittisia 
kysymyksiä eli yhtä hyvin kamppailun kuin inhimillisen kekseliäisyyden piirissä. 
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3 

ARKTINEN ALUE – KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN JA             
POLIITTISTEN JÄNNITTEIDEN ALUE 

Timo Koivurova  

3.1. Johdanto 

iinnostus arktisia alueita kohtaan on noussut valtavasti viimeisten kahden-
kymmenen vuoden aikana. Tämä on johtunut ennen kaikkea ilmastonmuu-
toksen nopeasta etenemisestä alueella. Arktinen alue lämpenee jopa kolme 

kertaa nopeammin kuin mitä globaali keskiarvo. Luonnollisesti alue muuttuu tämän 
takia nopeasti. Ehkä eniten huomiota on saanut arktisen Jäämeren jääpeitteen huo-
mattava kutistuminen. Arktisen neuvoston AMAP-työryhmän mukaan syyskuussa 
mitattava jääpeite on volyymiltään vähentynyt 75 %, jos sitä verrataan vuoteen 1979.1 
Tutkijat arvioivat, että jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä, arktinen Jäämeri on en-
simmäistä kertaa sula kesäaikana jo noin 2035. Arktisen alueen nopea lämpeneminen 
aiheuttaa myös globaaleja vaikutuksia. Grönlannin mannerjää sulaa ja nostaa meren-
pintaa kaikkialla. Ikiroudan sulaminen ei pelkästään aiheuta haasteita alueen infra-
struktuurille, vaan se nopeuttaa myös globaalia ilmastonmuutosta. Kun ikirouta sulaa, 
se päästää ilmakehään metaania, joka on voimakas ilmastonmuutosta aiheuttava ja 
kiihdyttävä kaasu.  

Arktiksen sulaminen on herättänyt myös taloudellisten toimijoiden kiinnostuksen alu-
etta kohtaan. Paljon huomiota ovat herättäneet uudet merireitit, joilla tavaroita voi-
daan kuljettaa kauppakeskusten välillä lyhyempiä reittejä pitkin. Alueen öljy- ja kaasu-
varat on arvioitu myös valtaviksi, mikä on johtanut paljon pohdittuun paradoksiin: 
samalla kun arktista aluetta pidetään ilmastonmuutoksen symbolina, öljy-yhtiöt ovat 
laajentamassa toimintaansa näille syrjäisille alueille. Taloudellisten intressien selkeämpi 
esiinmarssi alueelle on johtanut myös poliittisiin jännitteisiin alueen valtioiden (ja jos-
sain määrin myös Kiinan) välillä, ja joidenkin mielestä alueen geopoliittiset jännitteet 
voivat johtaa myös sotilaallisiin yhteenottoihin.2  

Aluksi kartoitan, miten aluetta poliittisesti ja oikeudellisesti hallinnoidaan. Kysyn, mi-
ten alueen hallinto on kehittynyt kansainvälisestä näkökulmasta. Onko tämä tapahtu-
nut sopuisasti vai leimaako alueen kehitystä jännitteisyys ja keiden välillä? Ensin on 
tärkeä tietää, ketkä ovat pääasialliset poliittiset toimijat arktisella alueella. Tarkastelen, 
miten suvereenit valtiot ovat vähitellen aikojen saatossa ulottaneet määräysvaltansa 
arktisille maa- ja merialueille – ja samalla ne ovat alistaneet alueen alkuperäiskansat 
määräysvaltaansa.  

Tämän jälkeen kysyn, mitkä instituutiot ja säännöt vaikuttavat arktiseen hallintoon ja 
hallintaan. Miksi arktisella alueella kansainväliset säännöt ja instituutiot ovat niin tär-
keitä? Käytän tämän havainnollistamiseksi vertailua Etelämantereeseen, jonka hallin-
nointi tapahtuu lähes päinvastaisella tavalla. On tärkeä ymmärtää, että arktinen hal-

                                              

1 Arctic Monitoring and Assessment Programme (2019). 
2 Borgerson (2008).  
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linto on monessa suhteessa globaalien instituutioiden ja sääntöjen alaista, ja niiden 
toiminta on ensiarvoisen tärkeää alueen tulevaisuuden kannalta. Hyvä esimerkki tästä 
on Pariisin ilmastosopimus.3 Jos globaalit ilmastonmuutoksen torjuntatoimet eivät 
kohta kunnolla käynnisty, alue lämpiää ja muuttuu hallitsemattomasti.  

Kolmanneksi pureudun arktisen yhteistyön kehittymiseen ja nykytilaan. Arktisen neu-
voston toiminta on koko ajan kasvanut painoarvossa, mutta tässä näkyy myös, kuinka 
valtioiden väliset poliittiset jännitteet ovat kasvaneet ja aiheuttaneet ongelmia neuvos-
ton yhteistyössä.   

Viimeisessä jaksossa pohdin näiden kolmen teeman kautta (toimijat, alueelle tärkeät 
säännöt ja instituutiot ja Arktikseen nimenomaisesti keskittyvä kansainvälinen yhteis-
työ), mihin olemme päätyneet arktisen alueen poliittisen yhteistyön ja hallinnon kan-
nalta: leimaako aluetta yhteistyö ja voimistuva hallinnon kehittäminen vai ovatko geo-
poliittiset jännitteet aiheuttaneet vastakkainasettelua ja yhteistyön vaikeutumista? Lo-
puksi pohdin, miten aluetta voitaisiin hallinnoida. Otan esiin kaksi esitystä alueen hal-
linnan paremmaksi järjestämiseksi ja samalla pohdin yleisesti, miten arktinen yhteistyö 
tulee todennäköisesti kehittymään.     

3.2. Suvereenien valtioiden maantieteellinen laajentuminen, myös arktisella 
alueella 

Tässä jaksossa käsittelen suvereenien valtioiden vähittäistä laajentumista maa-alueille 
ja toisen maailmansodan jälkeen myös merelle. Tämä kehityskulku on kestänyt pitkän 
aikaa. Modernien suvereenien valtioiden kehittyminen alkoi vähitellen Westfalenin 
rauhasta 1648. Näiden rauhansopimusten solmimisen myötä valtiollista suvereniteet-
tia alettiin pitää lähtökohtana valtioiden väliselle kanssakäymiselle, vaikka tämä käsitys 
sai aluksi jalansijaa vain eurooppalaisten valtioiden välillä. Perusajatuksena oli, että 
valtioilla on määräysvalta omalla alueellaan ja ne eivät saa puuttua toistensa sisäisiin 
asioihin. Vähitellen tämä suvereenin valtion käsite levisi, ja sen sisältöä alettiin tarken-
taa kansainvälisessä oikeudessa. Nykyään kansainvälinen oikeus määrittää, mitä suve-
reenilta valtiolta voi edellyttää (pysyvästi aluetta asuttava kansa, tehokas hallitus, mää-
ritelty alue, riippumattomuus toisista valtioista ja kapasiteetti pitää yllä suhteita toisiin 
valtioihin4), ja mitkä sen perusoikeudet ja velvollisuudet ovat.5  

Kansainvälisessä oikeudessa määritetään myös tavat, joilla suvereeni valtio voi laajen-
taa omaa aluettaan. Menneinä vuosisatoina voitiin pätevästi myös sotilaallisesti vallata 
alueita, mutta nykyinen kansainvälinen oikeus ei tätä enää hyväksy. Valtiot ovat myös 
täysin oikeutettuja myymään alueitaan, kuten Venäjä myi Alaskan Yhdysvalloille 
vuonna 1867. Niin sanottujen isännättömien (terra nullius) alueiden valtaus on myös 
mahdollista, jos valtio vain pystyy myös osoittamaan, että se on tosiasiallisesti hallin-

                                              

3 Valtioneuvoston asetus Pariisin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (76/2016).  
4 Ks. Hannikainen (2014), s. 35–36. Toisten valtioiden suhtautumisella on myös merkitystä siinä, miten valtio 
tosiasiallisesti voi valtioina toimia. Yleensä valtiot muodollisesti tunnustavat, tai eivät, jonkin valtioasemaa 
tavoittelevan kansan. 
5 Tällä hetkellä valtioita on melkein 200. Hyvä indikaatio tästä valtioiden määrän lisääntymisestä on YK:n 
jäsenyys. YK:n jäseneksi pääsee valtio, jonka yleiskokous turvallisuusneuvoston suosituksesta hyväksyy 
jäseneksi. Kun YK perustettiin, jäsenvaltioita oli 51, kun niitä nyt on 193. 
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nut aluetta.6 Vähitellen valtiot ovat levittäytyneet kaikille planeettamme maa-alueille 
(mantereille ja saarille). Ainoa selkeämpi poikkeus on Etelämanner (ks. alla). 

Polaarialueet ovat olleet haaste valtioiden halulle alistaa ne suvereniteettiinsa kuulu-
viksi. Jo 1800-luvulta lähtien alettiin edellyttää, ettei riitä, että valtio vain havaitsee 
alueen ja muodollisesti valtaa sen, vaikka lipunpystytyksellä. Valtion pitäisi myös isän-
nättömien alueiden osalta osoittaa, että se hallitsee aluetta tehokkaasti. Tämä on vai-
keaa arktisilla alueilla, mutta ennen kaikkea Etelämantereella, jossa ei vieläkään ole 
vaikeiden elinolosuhteiden takia pysyvää ihmisasutusta. Tärkeä Kansainliiton aikana 
toimineen pysyvän kansainvälisen tuomioistuimen tuomio käsitteli Tanskan kannetta 
Norjaa vastaan.7 Tämä kanne johtui siitä, että Norja oli hyväksynyt 1931 julkilausu-
man, jonka mukaan se oli vallannut tietyt osat itäistä Grönlantia osaksi itseään. Tans-
kan mukaan alueet olivat jo sen suvereniteetin alaisia. Tuomioistuin asettui Tanskan 
kannalle tuomiossaan 1933. Tuomioistuimen mukaan Norja ei saa kiistää Tanskan su-
vereniteettia myöskään itäisessä Grönlannissa, eikä se saa vallata alueita siellä. Tärkeä 
tuomioistuimen tuomiossaan tekemä linjanveto oli, että se ei edellyttänyt valtioilta 
yhtä tehokasta hallintaa asumattomilla alueilla kuin asutuilla seuduilla. Tuomioistuin 
piti lainsäädännön ulottamista alueelle riittävänä osoituksena siitä, että Tanskan 
aluesaanto on vakiintunut.  

Tämä linjanveto näkyy hyvin myös siinä, miten arktiset valtiot ovat vähitellen ulotta-
neet suvereniteettinsa koko ajan pohjoisemmaksi, vaikka niiden tosiasiallinen läsnäolo 
alueella on ollut suhteellisen vaatimatonta. Vähin erin Kanada, Neuvostoliitto ja Poh-
joismaat ulottivat suvereniteettinsa kattamaan ei pelkästään mannerta, mutta myös 
esimerkiksi Kanadan ja Neuvostoliiton osalta niiden pohjoista saaristoa.8 Tämä kaikki 
näyttäytyi aikanaan valtioiden näkökulmasta vain asiana, jossa oli tärkeätä sulkea pois 
mahdollisuus, että joku toinen valtio voisi valloittaa isännättömän alueen. Alueen al-
kuperäiskansoja, jotka olivat asuneet alueilla tuhansia vuosia, ei koettu tahoiksi, joiden 
kanssa asiasta olisi pitänyt sopia.9 Jälkikäteen voidaan sanoa, että monet arktiset alueet 
eivät olleet isännättömiä alueita (terra nullius), jotka voitaisiin kansainvälisen oikeuden 
mukaan vallata, mutta sen ajan kansainvälinen oikeus ei alkuperäiskansoista paljoa pii-
tannut. Vähin erin alkuperäiskansat sulautettiin osaksi valtioiden väestöä. Vasta aivan 
viime vuosikymmeninä ne ovat pystyneet nostamaan esiin kärsimänsä vääryydet ja 
saaneet valtioyhteisön myös hyväksymään kansainvälisessä oikeudessa taattuja oi-
keuksia alkuperäiskansoille (ks. alla).10    

Meri oli pitkään alue, jossa kaikkien valtioiden aluksille oli taattu merenkulun vapaus. 
Rantavaltioille kehittyi vähitellen kapea aluevesivyöhyke, jota alettiin kutsua 1900-lu-
vulla aluemereksi ja sen enimmäisleveys kasvoi nykyiseen 12 meripeninkulmaan ran-
nasta. Rantavaltioiden merelliset oikeudet olivat toisen maailmansodan jälkeen vaati-

                                              

6 Ks. Hakapää (2003), s. 83–92. 
7 Permanent Court of International Justice (1933). 
8 Yhdysvallathan oli jo 1867 ostanut Venäjältä Alaskan. Poikkeava suvereniteettijärjestely on Huippuvuoret, 
jotka 1920 laaditulla sopimuksella katsottiin Norjan suvereeniksi alueeksi, mutta siten, että muilla sopimuksen 
osapuolilla on taloudellisia oikeuksia alueella, joita Norjan tulee kunnioittaa. Lisäksi saarten sotilaallista käyttöä 
rajoitettiin. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1925. Huippuvuoria koskeva kansainvälinen sopimus 
(25/1925). 
9 Johnstone (2021).  
10 Ks. yleisesti alkuperäiskansojen kansainvälisoikeudellisen aseman kehityksestä, Koivurova (2013), s. 266–
269. 
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mattomia, mutta juuri sen jälkeen ne alkoivat kehittyä. Yhdysvaltojen presidentin 
Harry S. Trumanin julistuksella 1945 Yhdysvallat laajensi toimivaltansa sen rannik-
koon liittyvään mannerjalustaan ja sen luonnonvaroihin. Tämä oli yksi keskeinen sy-
säys kehitykselle, jossa rantavaltiot alkoivat vaatia luonnonvaroihin liittyvää toimival-
taa lähimerialuillaan. Samaan aikaan käynnistyivät myös valtioiden väliset neuvottelut, 
joiden tarkoituksena oli sopia eri merellisistä asioista kansainvälisillä sopimuksilla. 
Vuonna 1958 valtiot saivat aikaan neljä erillistä sopimusta merellisistä asioista11, mutta 
monien tekijöiden takia YK:ssa päätettiin aloittaa uudet sopimusneuvottelut jo 1973, 
jotka sitten kestivät aina vuoteen 1982 saakka. YK:n merioikeusyleissopimus saatiin 
valmiiksi 1982 ja se astui voimaan 1994.12 Tällä hetkellä sillä on 168 osapuolta ja suurta 
osaa siinä kirjatuista säännöistä pidetään kansainvälisenä tapaoikeutena eli kaikkia val-
tioita oikeudellisesti sitovina. YK:n merioikeusyleissopimus laajensi myös rantavalti-
oiden suvereeneja oikeuksia merialueella.  

Nykyään rantavaltiot ovat oikeutettuja perustamaan muun muassa talousvyöhykkeen, 
joka voi olla maksimissaan 200 meripeninkulmaa rannasta. Niille kuuluu myös man-
nerjalusta, joka voi ulottua 200 meripeninkulmaa kauemmaksi. Tärkeää on huomata, 
että nämä alueet eivät ole valtion suvereenia aluetta, joka ulottuu vain aluemeren enim-
mäisleveyteen saakka. Keskeisimmin rantavaltiot saavat suvereenit oikeudet luonnon-
varoihin talousvyöhykkeellä ja mannerjalustalla. Valtioiden toimivalta-alueiden ulko-
puolella on aava meri, joka on valtioiden yhteiskäyttöalue sekä syvänmerenpohja, joka 
on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, jota hallinnoi kansainvälinen merenpohjajär-
jestö. Koska rantavaltioiden suvereenit oikeudet laajenivat näin paljon, ne kohdistui-
vat monesti samoihin merialueisiin, mikä johti siihen, että oli tarvetta säännöille, jotka 
auttaisivat valtioita neuvottelemaan keskinäisistä merirajoistaan. Nämäkin saatiin neu-
voteltua YK:n merioikeusyleissopimukseen, joskin ne jäivät varsin yleisiksi.  

Ennen kuin valtiot pystyivät neuvottelemaan merenkäytön säännöistä, tutkijapiireissä 
pohdittiin, soveltuisivatko yleiset kaikkia merialueita koskevat säännöt myös arktisilla 
merialueilla; eiväthän nämä jäiset merialueet mahdollistaneet normaalia merenkulkua 
ja -käyttöä. Varsinkin Neuvostoliiton ja Kanadan tutkijat esittivät, että arktinen meri-
alue voitaisiin jakaa siivuihin, jotka etenevät manneralueen ulkorajoilta pituuspiirien 
mukaan aina pohjoisnavalle asti. Pisimmälle menevien näkemysten mukaan kaikki me-
rialue, joka mahtuisi näiden rajojen sisään, olisi valtion suvereenia aluetta. Arktisten 
valtioiden diplomaattinen käytäntö kuitenkin osoitti, että sekä Kanada että Neuvos-
toliitto katsoivat, että yleinen merioikeus soveltuu myös arktisiin merialueisiin.13 YK:n 
merioikeusyleissopimus sisälsi yhden artiklan, joka koskee nimenomaan arktista alu-
etta. Artiklan 234 perusteella arktiset rantavaltiot voivat hyväksyä tiukempia ympäris-
tönsuojelumääräyksiä jään peittämillä merialueillaan aina talousvyöhykkeen ulkorajaan 
asti. Kanada ja Venäjä ovat säännelleet merialueita tämän erityisen toimivallan poh-
jalta.14  

                                              

11 Nämä sopimukset olivat aluemerta ja lisävyöhykettä koskeva sopimus; aavaa merta koskeva yleissopimus; 
mannerjalustaa koskeva yleissopimus; aavan meren kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä 
koskeva yleissopimus. Näiden lisäksi hyväksyttiin yleissopimuksiin liittyvien erimielisyyksien pakollista 
selvittelyä koskeva valinnainen pöytäkirja. Ks. SopS 6-7/1965 ja SopS 6/1969. 
12 SopS 49-50/1996. 
13 Franckx (1993). 
14 Ks. tarkemmin Bartenstein & Chircop (2020). 
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Kaikki arktiset valtiot ovat YK:n merioikeusyleissopimuksen osapuolia paitsi Yhdys-
vallat, joka kuitenkin on monesti todennut, että merioikeusyleissopimus pääosin kirjaa 
kansainvälistä tapaoikeutta, joka sitoo oikeudellisesti myös Yhdysvaltoja.15 Kuusi kah-
deksasta arktisesta maasta on arktisten merialueiden rantavaltioita ja ovat merioikeus-
yleissopimuksen mukaisesti perustaneet 200 meripeninkulman laajuisen talous-
vyöhykkeen.16 Mannerjalustaa ei valtion tarvitse perustaa, vaan se on luonnollinen jat-
kumo valtion maa-alueelle. Jos rantavaltio katsoo, että sen mannerjalusta jatkuu yli 
200 meripeninkulman, sen on toimitettava teknistieteelliset tiedot (submission) manner-
jalustarajatoimikunnalle CLCS:lle (Commission on the Limits of Continental Shelf), 
joka sitten esittää rantavaltiolle suosituksia ”mannerjalustan ulkorajojen määrittämi-
seen liittyvistä asioista”17. Merioikeusyleissopimus myös toteaa, että sellaiset manner-
jalustan rajat, jotka rantavaltio näiden CLCS suositusten pohjalta määrää, ovat lopul-
liset ja sitovat. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät CLCS:n suositukset ole vain ei-oikeudel-
lisia suosituksia, vaan valtion pitää ottaa ne huomioon, jos se haluaa saada mannerja-
lustalleen lopullisen ja toisia valtioita (ainakin toisia YK:n merioikeusyleissopimuksen 
osapuolivaltioita) sitovan ulkorajan. Koska arktisella merialueella mannerjalusta on 
luonnostaan laaja, arktiset valtiot (paitsi Yhdysvallat) ovat toimittaneet tietonsa 
CLCS:lle, ja yksi kerrallaan ne sitten saavat suositukset CLCS:ltä.18 Yhdysvallat val-
mistelee omaa mannerjalustansa laajentamista sen perusteella, että merioikeussopi-
muksen artikla 76 on sitä sitova kansainvälisen tapaoikeuden normina.  

Rantavaltioiden laajempien suvereenien oikeuksien kehittyminen kansainvälisessä me-
rioikeudessa tarkoitti myös sitä, että valtioiden merialueet olivat monessa päin maail-
man meriä (myös arktisilla merialueilla) päällekkäisiä. Tämä taas johti prosessiin, jossa 
rantavaltiot joutuivat keskenään neuvottelemaan, missä niiden välinen meriraja sijaitsi. 
Nämä prosessit ovat monesti olleet pitkäkestoisia. Hyvä esimerkki on Norjan ja Neu-
vostoliiton/Venäjän pohjoisen merirajan neuvottelut, jotka saatiin päätökseen 40 
vuoden neuvottelujen jälkeen vuonna 2010.19 Yleisesti ottaen arktiset rantavaltiot ovat 
pystyneet sopimaan yksi toisensa perään merirajansa. Joskus on tarvittu jopa YK:n 
kansainvälistä tuomioistuinta ja välityselimiä apuun, mutta useimmat merirajat on neu-
voteltu suoraan valtioiden kesken.20 Ainoastaan Kanadan ja Yhdysvaltojen välinen 
meriraja Beaufortin merellä on jäänyt vaille ratkaisua.21 Meneillään oleva mannerjalus-
tan ulkorajan määrittäminen CLCS:n avustuksella aiheuttanee sen, että joitain man-
nerjalustan osia vaativat omikseen monet valtiot. Tämä näyttää todennäköiseltä esi-
merkiksi pohjoisnavan merenpohja-alueilla, jonka katsovat tällä hetkellä mannerjalus-
taansa kuuluvaksi Tanska, Kanada ja Venäjä.22 Tämä tuskin aiheuttanee jännitteitä 

                                              

15 Arktisen alueen tai arktisten merialueiden eteläistä rajaa ei ole virallisesti määritelty. Yleensä Atlantin ja 
Tyynenmeren pohjoisten osien merialueet sisällytetään arktisiin merialueisiin. Arktisen neuvoston yhteistyössä 
Itämerta harvemmin sisällytetään arktisten merialueiden määritelmään, mutta poikkeuksiakin on, esimerkiksi 
Arktisen neuvoston suojissa neuvoteltu arktisen öljyntorjuntayhteistyön sopimus, joka soveltuu Perämerellä. 
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa 
arktisella alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, SopS 15/2016. 
16 Bankes & Koivurova (2014) s. 242-248. Ks. myös McDorman & Schofield (2020). 
17 Artikla 76(8). 
18 McDorman & Schofield (2020). 
19 Ks. sopimuksen englanninkielinen versio:  
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/folkerett/avtale_engelsk.pdf 
20 Bankes & Koivurova (2014). 
21 McDorman & Schofield (2020) käyvät läpi myös rajat, jotka on osittain saatu sovittua. 
22 McDorman & Schofield (2020). 
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valtioiden välille, sillä alue on syvää ja jään peittämää, eikä siellä pitäisi nykytiedon 
mukaan olla arvokkaita mineraaleja. 

Kansainvälisen merioikeuden kehittyminen ja varsinkin merioikeussopimuksen voi-
maantulo selkeyttivät myös kansainvälisten merialueiden asemaa. Aava meri alkaa ran-
tavaltioiden talousvyöhykkeiden ulkorajasta ja kattaa noin kaksi kolmasosaa maailman 
meristä. Myös arktisilla merialueilla on aavaa merta, ennen kaikkea iso osa arktista 
Jäämerta (2,8 miljoonan neliökilometrin alue), joka vielä pääosin on jään peittämä, 
mutta sulaa ilmastonmuutoksen takia koko ajan. Beringin-, Barentsin- ja Norjanme-
rellä on myös aavan meren ”taskuja” valtioiden merivyöhykkeiden välissä. Syvänme-
renpohja, niin kutsuttu merenpohja-alue, on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, jonka 
resurssien käytöstä päätetään merenpohjajärjestössä ISA:ssa (International Sea-Bed 
Authority). Arktisella merialueella merenpohja-alueen laajuus määräytyy sen mukaan, 
mitä jää jäljelle sen jälkeen, kun arktiset rantavaltiot ovat mannerjalustansa ulkorajan 
määrittäneet, johon menee todennäköisesti pitkän aikaa.23  

Arktisen alueen alkuperäiskansojen oikeudellisen ja poliittisen aseman kehittyminen 

Kuten yllä todettiin, arktisen alueen alkuperäiskansat alistettiin vähin erin valtioiden 
määräysvallan alle. Koko arktisen alueen väestöstä noin 10 % on alkuperäiskansoja ja 
ne ovat asuneet alueella jo useita vuosituhansia (ainoastaan Islannissa ei ole alkupe-
räiskansoja). Alueella asuu yli 40 alkuperäiskansaa, joista monet asuvat usean valtion 
alueella.24 Esimerkiksi saamelaiset ovat alkuperäiskansa kolmessa Pohjoismaassa 
(Norja, Ruotsi ja Suomi)25 mutta myös Venäjällä, ja Inuitit asuttavat Tanskan Grön-
lantia, Kanadan pohjoisia osia, Yhdysvaltain Alaskaa ja Venäjän Tsukotkan niemi-
maata. Kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa (International Labour Organization) 
on aikaansaatu kaksikin sopimusta, joilla taataan alkuperäiskansoille oikeuksia niissä 
valtiossa, joissa ne asuvat. ILO:n sopimus nro. 169 ei kuitenkaan ole voimassa kuin 
vain Norjassa ja Tanskassa.26 Tämän takia on tärkeää, että YK:ssa saatiin pitkällisten 
valtioiden ja alkuperäiskansojen neuvotteluprosessin jälkeen aikaiseksi julistus alkupe-
räiskansojen oikeuksista.27 Vaikka se on vain julistus, eli se on oikeudellisesti sellaise-
naan ei-sitova, se sisältää myös kansainvälisen tapaoikeuden takaamia oikeuksia kai-
kille alkuperäiskansoille eli myös arktisille alkuperäiskansoille. Arktisten valtioiden 
kansallisissa oikeusjärjestyksissä määritetään tarkemmin alkuperäiskansojen oikeudet.  

Tärkeä kehityskulku arktisella alueella on ollut arktisten alkuperäiskansojen poliittisen 
toimijuuden vahvistuminen. Kun Arktinen neuvosto 1996 perustettiin, myönnettiin 
alueen alkuperäiskansojen kansainvälisille kattojärjestöille ainutlaatuinen asema neu-

                                              

23 Valtioiden pitää ensin saada suositukset CLCS:ltä, minkä jälkeen ne voivat kansallisesti säännellä 
mannerjalustansa laajuuden. Jos mannerjalustavaateet käsittävät samat alueet kuin mitä toinen rantavaltio 
katsoo omikseen, ne joutuvat keskenään sopimaan, miten raja määritetään merioikeusyleissopimuksen 
sääntöjen pohjalta. Mannerjalustarajatoimikunnalla CLCS:llä ei ole toimivaltaa määrittää itse rajaa. Viimeisin 
teknistieteellisen tiedon CLCS:lle toimittaminen tapahtui Kanadan toimesta 2019, joten lienee selvää, että 
mannerjalustojen ulkorajojen määrittäminen Jäämerellä vie vielä useamman vuoden. 
24 Ks. yleisesti Koivurova ym. (2021). 
25 Nämä kolme Pohjoismaata yrittivät pitkään saada aikaan pohjoismaista saamelaissopimusta, mutta tähän 
mennessä sopimusta ei ole saatu hyväksyttyä. Sopimus on parafoitu, mutta sitä ei ole vielä voitu saattaa 
voimaan, ks. Valtioneuvoston tiedote (18.11.2020).  
26 Indigenous and Tribal Peoples Convention (1989). 
27 Yhdistyneiden kansakuntien julistus alkuperäiskansojen oikeuksista (2007). Suomi äänesti julistuksen 
hyväksymisen puolesta. 
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voston pysyvinä osallistujina.28 Ne istuvat samoissa pöydissä arktisten valtioiden 
kanssa (myös ulkoministerikokouksessa) ja osallistuvat keskusteluun tasaveroisesti 
valtioiden edustajien kanssa. Ennen päätöksentekoa valtioiden tulee konsultoida py-
syviä osallistujia. Vaikka niillä ei muodollisesti ole päätöksentekijän asemaa, neuvoston 
käytäntö on muotoutunut suuntaan, jossa päätösesitys ei etene päätöksentekoon, jos 
kaikki pysyvät osallistujat ovat sitä vastaan.29 Tämä alkuperäiskansojen järjestöjen 
vahva asema on heijastunut myös muuhun arktiseen kansainväliseen hallitustenväli-
seen yhteistyöhön. Arktiset alkuperäiskansat kutsutaan muiden muassa arktisten tie-
deministerien kokouksiin ja ne osallistuivat myös alla tutkittavan arktisen Jäämeren 
kalastussopimuksen laatimiseen osana joidenkin valtioiden delegaatioita, mikä näkyy 
myös sopimuksen sisällössä.30   

Johtopäätöksiä 

Suvereenien valtioiden levittäytyminen maa-alueille ja nyt myös merialueille on pitkän 
aikavälin trendi. Tämä globaali kehityskulku näkyy hyvin myös arktisella alueella. Ark-
tiset maa-alueet ovat nykyään jonkin arktisen valtion suvereenia aluetta ja näiden alu-
eiden alkuperäiskansat kansalaisia jossain arktisessa maassa.31 Arktiset rantavaltiot 
ovat myös aktiivisesti käyttäneet niille kansainvälisesti turvattuja merellisiä suvereeneja 
oikeuksia. Ne ovat laajentaneet omat merialueensa niin pitkälle kuin kansainvälinen 
merioikeus sen sallii. Arktisille merialueille on jäänyt myös aavaa merta sekä todennä-
köisesti jonkin verran kansainvälistä merenpohja-aluetta.  

Yleisesti ottaen tiedämme tänä päivänä hyvin, mikä alue kuuluu millekin valtiolle tai 
että se on kansainvälistä merialuetta. Tämä ei tarkoita, etteikö mitään kiistaa arktisista 
merialueista olisi. Esimerkiksi Yhdysvallat on arvostellut jo pidemmän aikaa sitä, mi-
ten Kanada ja Neuvostoliitto/Venäjä ovat liittäneet pohjoiset saarensa osaksi histori-
allisia sisäisiä aluevesiään suorien perusviivojen menetelmällä. Tällä tavalla sekä Koil-
lis- että Luoteisväylä ovat Kanadan ja Venäjän täydellisessä kontrollissa, kun USA:n 
mielestä molemmista väylistä pitäisi pystyä navigoimaan esteettömän kauttakulun 
sääntöjen mukaisesti.32 Tähän mennessä kuitenkin Yhdysvallat ei ole ryhtynyt sanoista 
tekoihin, vaan on löytänyt tavan elää tämän oikeudellisen näkemyseron kanssa.33  

Elämme tällä hetkellä siis aikaa, jolloin valtioiden muodollinen suvereniteetti ja niiden 
suvereenit merioikeudet ovat kohta laajentuneet niin pitkälle kuin se on kansainvälisen 

                                              

28 Näitä on kuusi ja niiden pitää edustaa joko montaa alkuperäiskansaa yhdessä valtiossa, kuten Venäjän 
Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), tai alkuperäiskansaa, joka asuttaa 
montaa arktista valtiota, kuten vaikka saamelaisia edustava saamelaisneuvosto tai inuiitteja edustava Inuit 
Circumpolar Council.  
29 Koivurova & Heinämäki (2006). 
30 Sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehty sopimus 
(2021). Sopimuksessa korostetaan eri kohdissa alkuperäiskansojen perinteisen tiedon huomioonottamista. 
Muun muassa artiklassa 4.4. todetaan: ”Osapuolet varmistavat, että tieteellisen tutkimuksen ja seurannan 
yhteisessä ohjelmassa otetaan huomioon asiaan liittyvien tieteellisten ja teknisten organisaatioiden, elinten ja 
ohjelmien työ sekä alkuperäinen ja paikallinen tietämys”. 
31 Ainoa poikkeus on pieni Hansinsaari. Hansinsaari on Tanskan (Grönlannin) ja Kanadan Ellesmerensaaren 
välissä oleva piskuinen 1,3 neliökilometrin saari, jota sekä Tanska että Kanada vaativat oman suvereniteettinsa 
osaksi. Tämän takia valtiot jättivät sen kohdan merirajastaan sopimatta. Alueella ei pitäisi olla mitään 
arvokasta, eikä siellä voi asua, joten kyseessä on enemmänkin symbolinen riita alueen suvereniteetista. 
32 Ks. artiklat 37–44 merioikeusyleissopimus.  
33 Kanada ja Yhdysvallat tekivät sopimuksen vuonna 1988, jolla ne sopivat merikuljetukseen liittyvästä 
yhteistyöstä, mutta niin, että ne pystyivät molemmat säilyttämään eriävät oikeudelliset näkemyksensä. Ks. 
Agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of America on 
Arctic Cooperation (1988). 
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merioikeuden mukaan mahdollista. Jäljellä on enää mannerjalustan ulkorajojen mää-
rittäminen, joka tulee todennäköisesti viemään vielä useamman vuoden johtuen siitä, 
että valtioiden pitää neuvotella myös keskenään näiden rajojen sijainnista. Mielenkiin-
toista on, että hyvin pitkän aikaa valtioilla oli todellakin vain muodollinen suvereeni 
asema arktisella alueella. Niiden todellinen läsnäolo oli suhteellisen vaatimatonta. 
Viime vuosina tämä on muuttunut johtuen siitä, että ilmastonmuutoksen takia arkti-
nen alue avautuu taloudelliselle ja sotilaalliselle toiminnalle. Valtiot rakentavaa lisää 
infrastruktuuria alueelle, koska taloudellista toimintaa on enemmän. Sotilaallisen toi-
minnan edellytyksiä parannetaan, kuten esimerkiksi Venäjän omien pohjoisten aluei-
densa sotilaallisen läsnäolon lisääminen havainnollistaa. Myös meripelastuksen infra-
struktuuria parannetaan. Valtiot ovat siis alkaneet käyttää suvereeneja alueitaan arkti-
sella alueella, josta on seurannut myös jännitteitä niiden välille.     

3.3. Oikeudellisen ja muun sääntelyn globaali lisääntyminen ja sen vaikutus 
arktisella alueella 

Yksi selkeä trendi toisen maailmansodan jälkeen on ollut globaalin ja alueellisen kan-
sainvälisen sääntelyn mittava lisääntyminen. YK:n merioikeusyleissopimus on var-
masti kaikkein vaikutusvaltaisin esimerkki tästä, mutta valtiot ovat solmineet valtavan 
määrän kansainvälisiä sopimuksia ja muita instrumentteja eri politiikka-alueilla. Näillä 
on suuri vaikutus myös arktisella alueella, mutta ei niinkään toisella polaarialueella eli 
Etelämantereella. 

Kahdeksan arktista valtiota omaa suvereeneja maa- ja merialueita. Aluetta voidaan ku-
vata monentasoisen hallinnan alueeksi, koska kansainvälisillä järjestöillä ja säännök-
sillä on tärkeä asema alueen hallinnassa. Euroopan puoleisessa osassa arktista aluetta 
EU:n sääntelyllä on tärkeä sija, ei vain jäsenvaltioissa, vaan myös ETA-sopimuksen 
(Euroopan talousalue) kautta Islannissa ja Norjassa. Keskeisiä toimijoita alueella ovat 
sen valtiot ja niiden alueelliset hallintoyksiköt. Joissain osissa arktista aluetta myös alu-
een alkuperäiskansoilla on itsehallintovaltaa.  

Monet kansainväliset sopimukset ja muut instrumentit soveltuvat myös arktisella alu-
eella. Tämä johtuu siitä, että tietyn valtion sopimukset soveltuvat koko sen suveree-
nilla alueella, ellei ole toisin päätetty.34 Sama pätee kansallisiin lakeihin ja politiikkoihin. 
Lähtökohtaisesti ne ovat voimassa koko valtion alueella, myös valtioiden pohjois-
osissa. Muiden kuin Islannin kohdalla voidaan sanoa, että niiden poliittinen painopiste 
on maan eteläosassa, koska siellä asuu suurin osa maan kansalaisista ja arktisten mai-
den pääkaupungit ovat kaukana arktisista alueista35, joskin monien arktisten alueiden 
rooli maiden taloudessa on suuri. Tarkastelen tässä jaksossa keskeisiä kansainvälisiä 
sopimuksia ja instrumentteja, jotka soveltuvat ja ovat tärkeitä myös arktisella alueella. 
Käyn läpi lyhyesti keskeiset poliittiset ja oikeudelliset globaalit kehityskulut liittyen 

                                              

34 Ks. valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus, SopS 33/1980. Sopimuksen artiklassa 29 todetaan, 
että ”valtiosopimusten alueellinen soveltaminen jollei muuta tarkoitusta ilmene valtiosopimuksesta tai muuta 
ole osoitettu, valtiosopimus on jokaista osapuolta sitova sen koko alueen osalta”.  
35 Suomen arktisessa strategiassa koko Suomi ymmärretään osaksi arktista aluetta, mutta pohjoisin maakunta 
Lappi erityisesti, ks. Suomen arktisen politiikan strategia (2021).  
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merelliseen toimintaan, kestävään kehitykseen, ympäristönsuojeluun, vapaaseen kaup-
paan ja sodan oikeussääntöihin.  

Tarkastelen näiden normatiivisten prosessien merkitystä arktiselle alueelle ja nostan 
erityiseen huomioon ne sääntelyprosessit, jossa on tietoisesti pyritty ratkaisemaan ark-
tisia haasteita. Vain hyvin pienessä osassa kansainvälistä regulaatiota arktinen alue on 
otettu erityisesti huomioon. Yleensä valtiot tekevät monenkeskisiä sopimuksia, joissa 
pyritään yhdessä sopimaan keinoista jonkin kaikkia valtioita uhkaavan ongelman hil-
litsemiseksi (esimerkiksi ilmastonmuutos tai lajikato) tai edistämään jotain yhteisesti 
hyväksi katsottua politiikkaa (vapaakauppa, kestävä kehitys). Nämä sopimukset ja inst-
rumentit soveltuvat sitten myös valtioiden arktisilla alueilla. Merialueet eroavat maa-
alueista, koska valtioiden suvereniteetti ulottuu vain aluemeren enimmäisleveyteen eli 
12 meripeninkulmaan rannasta, joka toimii rajana myös valtion suvereniteetille sen 
ilmatilassa. Vaikka talousvyöhyke ja mannerjalusta antavat rantavaltiolle laajat oikeu-
det luonnonvarojen hyväksikäyttöön, kaikkien valtioiden merenkulku on oikeudel-

Miksi Etelämannerta hallinnoidaan täysin eri tavalla kuin arktista aluetta?  

Vaikka arktinen alue omaa samantyyppisiä luonnonolosuhteita kuin toinen napa-alue, nämä 
kaksi aluetta ovat kuin vastakohdat, jos tutkitaan pelkästään sitä, miten niitä hallinnoidaan. 
Tämä on hyvä tunnistaa kahdesta syystä. Jotkut tutkijat ja esimerkiksi EU:n parlamentti ovat 
tuoneet esiin mahdollisuuden, että arktista aluetta voitaisiin hallinnoida kuten Etelämannerta. 
Voisiko Etelämanner-sopimusjärjestelmä soveltua myös avautuvan arktisen alueen hallinnoin-
tiin? Toiseksi Etelämantereen sopimusjärjestelmän ero arktiseen alueeseen osoittaa selkeästi, 
miksi kansainvälisillä sopimuksilla on niin tärkeä rooli arktisella alueella, mutta ei Etelämante-
reella (Etelämannerta koskeva sopimus, SopS 31/1984). Etelämantereelle tehtiin kaikkiaan 
seitsemän suvereniteettivaadetta ennen vuotta 1959, jolloin valtiot saivat solmittua Eteläman-
ner-sopimuksen. Tällä sopimuksella nämä suvereniteettivaateet ja valtioiden näkemykset näistä 
vaateista jäädytettiin. Suvereniteettivaateen alueelle tehneet valtiot (Iso-Britannia, Norja, Aust-
ralia, Uusi-Seelanti, Chile, Argentiina ja Ranska) ja valtiot, jotka näitä vaateita eivät hyväksyneet 
(keskeisimmin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto) sopivat, että sopimuksen voimassaoloaikana 
kaikki voivat säilyttää aikaisemmat oikeudelliset näkemyksensä, ja että suvereniteettivaateen teh-
neet valtiot eivät pyri vahvistamaan suvereniteettiaan alueella (ks. tarkemmin Scott 2020). Ete-
lämanner-sopimuksella valtiot sitten sopivat Etelämanner-sopimuskokouksista, joissa ne voivat 
vuosittaisten kokousten kautta hallinnoida alueella tapahtuvaa tieteellistä ja muuta toimintaa. 
Alueen ympäristön suojelusta päästiin sopuun 1991 ympäristönsuojelupöytäkirjalla (Eteläman-
nerta koskevaan sopimukseen liittyvä ympäristönsuojelupöytäkirja SopS 5/1998; ks. myös laki 
Etelämantereen ympäristönsuojelusta (20/1998)) ja Etelämannerta sekä eteläistä Jäämerta hal-
linnoi nyt 29 päättävää jäsentä (Suomi on yksi näistä niin sanotuista konsultatiiviosapuolista). 
Etelämanner-sopimuskokouksiin osallistuu myös 25 muuta valtiota. Etelämantereen sopimus-
järjestelmä ja varsinkin Etelämanner-sopimuksen niin sanotut konsultatiiviosapuolet (eli ne, 
joilla on päätöksentekovalta) tekevät päätöksiä, joissa ne vain harvoin huomioivat kansainväliset 
sopimusvelvoitteet. Etelämannerta pääosin hallinnoidaan siis itse Etelämanner-sopimuksen osa-
puolten päätöksillä siinäkin tapauksessa, että konsultatiiviosapuolet ovat yleensä osapuolia esi-
merkiksi biodiversiteettisopimuksessa tai Pariisin ilmastosopimuksessa. Arktiset alueet taas ovat 
pohjoisia osia valtioista, jotka ovat velvoitettuja toimeenpanemaan kansainvälisten sopimusten 
velvoitteet niiden suvereenilla alueella ja joissain tapauksissa myös niiden toimivalta-alueilla. Li-
säksi esimerkiksi merioikeusyleissopimus soveltuu täysimittaisesti arktisille merialueille, kun taas 
sen soveltamisessa eteläiselle Jäämerelle joudutaan pohtimaan tarkemmin, millä tavalla se sinne 
soveltuu. Arktinen ja Antarktinen ovat siis täysin päinvastaisia alueita alueen hallinnon suhteen, 
joten Etelämantereelta ei tule etsiä mallia arktisen alueen hallintaan. 
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lisesti hyvin suojattua näillä vyöhykkeillä. Koska arktisesta alueesta merta on paljon, 
myös kansainvälisillä sopimuksilla ja sääntelyllä on tärkeä paikka arktisen alueen hal-
linnossa ja hallinnassa.   

Merioikeus 

YK:n merioikeusyleissopimusta kutsutaan myös merten perustuslaiksi, eikä suotta. 
Tämän sopimuksen avulla valtiot pystyvät sopimaan sekä siitä, miten pitkälle ranta-
valtioiden merelliset alueoikeudet ulottuvat, mutta myös perussäännöt merenkulun 
säännöistä, merellisen ympäristön suojelusta tai siitä, millä edellytyksillä meritiedettä 
saa harjoittaa ja missä. Lisäksi päästiin yhteisymmärrykseen siitä, mistä lähtien meret 
ovat kansainvälisiä alueita ja mitkä säännöt niissä pätevät. YK:n merioikeussopimuk-
seen on neuvoteltu jo kaksi sitä täydentävää ja sen määräyksiä täytäntöönpanevaa so-
pimusta merenpohja-alueesta sekä kansainvälisistä kalastussäännöistä, joista molem-
mat ovat tärkeitä myös arktisella merialueella. Suurimmalla osalla YK:n merioikeusso-
pimuksesta on relevanssia myös arktisella alueella, kuten olen yllä käynyt läpi. YK:n 
merioikeussopimus luo myös pohjan merellisen toiminnan sääntelylle; se sisältää ylei-
set säännöt merenkulun, kalastuksen tai meriympäristön suojelulle.  

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) 
suojissa on neuvoteltu monta merenkulun turvallisuuden parantamiseen tähtäävää tai 
meriympäristön suojeluun aluksista keskittyvää sopimusta.36 Tämän takia juuri 
IMO:ssa on jo pitkän aikaa pyritty sääntelemään arktista merenkulkua. Jo 2002 saatiin 
aikaan suositusluonteinen IMO:n arktinen koodi, joka laajennettiin koskemaan myös 
eteläistä Jäämerta. Tämä ei kuitenkaan riittänyt ja alkoi prosessi, jossa tavoitteena oli 
saada aikaan oikeudellisesti sitovat ja tiukemmat säännöt polaarimerialueiden meren-
kululle. Tämä oikeudellisesti sitova polaarikoodi astui voimaan vuoden 2017 alusta ja 
se sisälsi muutoksia keskeisiin IMO:n meriturvallisuus ja meriympäristönsuojelusopi-
muksiin.37  

YK:n merioikeussopimus sisälsi yleiset säännöt liittyen hajallaan ja laajasti vaeltaviin 
kalakantoihin. Koska nämä säännöt olivat niin yleisiä, valtiot neuvottelivat merioi-
keussopimuksen täytäntöönpanosopimuksen liittyen näihin kalakantoihin.38 Haas-
teena näiden kalakantojen pyytämiselle ja kannan säilyttämiselle on, että ne vaeltavat 
rantavaltioiden talousvyöhykkeiden ja aavan meren välillä, joten niiden hallintaa on 
pyritty edistämään neuvottelemalla kansainvälisiä sopimuksia kalakantoja pyytävien 
valtioiden välillä. Koska arktinen Jäämeri sulaa niin nopeasti, osa sen aavan meren 
osuudesta on avoin jääpeitteestä kesäaikana. On arvioitu, että jotkut kalalajit siirtyvät 
koko ajan pohjoisemmaksi johtuen siitä, että merivesi lämpenee. Tämä johti siihen, 
että arktiset rantavaltiot aloittivat neuvottelut Jäämeren kalastuksesta jo 2010, vaikka 
alueella ei ollut teollista kalastusta. Ne saivat asiasta aikaan julistuksen vuonna 2015 

                                              

36 Keskeisimmät ovat 1974 Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS), SopS 
11/1981 ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen 
yleissopimukseen liittyvä vuoden 1978 pöytäkirja (MARPOL), SopS 51/1983. 
37 Polaarikoodin teksti englanniksi:  
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/POLAR%20CODE%2
0TEXT%20AS%20ADOPTED.pdf 
38 Hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskeva 10. 
joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanosta tehty sopimus, SopS 81/2003. 
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mutta tarve oli saada mukaan myös muita valtioita, koska kaikilla valtioilla on merioi-
keuden takaama perusoikeus kalastaa aavalla merellä. Tämä johti siihen, että arktiset 
rantavaltiot kutsuivat ne tahot, joilla arvioitiin olevan kapasiteettia harjoittaa kaupal-
lista kalastusta Jäämerellä, mukaan neuvotteluihin eli Kiinan, Etelä-Korean, Japanin, 
Islannin ja Euroopan unionin (jolla on yksinomainen toimivalta kalastusasioissa suh-
teessa jäsenvaltioihin). Nämä yhdeksän valtiota ja EU pääsivät sopimukseen 2018, jol-
loin ne sitoutuivat muun muassa kieltämään kaupallisen kalastuksen alueella 16 vuo-
deksi sopimuksen voimaantulosta (sopimus astui voimaan 2021).39  

YK:n merioikeussopimuksessa säännellään yleisesti myös erilaisista toiminnoista, 
jotka aiheuttavat meriympäristön pilaantumista. Näitä yleisiä säännöksiä on sitten täs-
mennetty monilukuisella määrällä kansainvälisiä sopimuksia, jotka pyrkivät vähentä-
mään esimerkiksi jätteiden laskemista meriin tai maalta tai aluksilta tapahtuvaa meren 
saastuttamista. Sopimusneuvottelut ovat myös käynnissä siitä, miten voitaisiin kestä-
västi käyttää ja suojella valtioiden toimivalta-alueiden ulkopuolista biodiversiteettiä.40 
Tämä globaali neuvotteluprosessi on relevantti myös arktisella Jäämerellä, koska sen 
keskiössä on 2,8 miljoonan neliökilometrin aavan meren alue. Tällä hetkellä esimer-
kiksi Arktisessa neuvostossa pohditaan sen omaa roolia tämän sopimuksen toimeen-
panossa.41  

Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys on tavoite, joka on yhdistänyt maailman valtioita jo 1980-luvulta läh-
tien, kun Brundtlandin komissio sai valmiiksi oman näkemyksensä siitä, mitä kestävä 
kehitys tarkoittaa ja mitä se edellytti maailman valtioilta ja muilta toimijoilta. Tämä 
kehitys sai jatkoa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa 1992, 
Johannesburgin kestävän kehityksen konferenssissa ja Rion toisessa YK:n kestävän 
kehityksen konferenssissa. Tällä hetkellä keskeisin instrumentti kestävän kehityksen 
eteenpäinviemiseksi on YK:n yleiskokouksessa globaalisti hyväksytty YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet -asiakirja.42 Tämä oikeudellisesti ei-sitova asiakirja sisältää tavoit-
teita ja alatavoitteita sekä indikaattoreja sen mittaamiseksi, edistytäänkö kestävän ke-
hityksen saavuttamisessa. Nämä ovat globaaleja tavoitteita, joita viedään eteenpäin 
valtioiden johdolla, myös arktisten valtioiden. Suomen puheenjohtajuuskaudella Ark-
tisessa neuvostossa (2017–2019) pyrittiin saamaan kestävän kehityksen tavoitteet oh-
jaamaan selkeämmin myös neuvoston työtä.43 Erityinen painopiste oli siinä, miten 
kestävän kehityksen tavoitteita tulisi arvioida ja mitata arktisen alueen erityisolosuh-
teissa. 

Arktisen alueen ympäristö kärsii monella tapaa globaaleista ja alueellisista ympäristö-
ongelmista. Ilmastonmuutos toteutuu arktisella alueella jopa kolme kertaa nopeam-

                                              

39 Ks. tarkemmin Balton (2021). Sopimus astui voimaan 25.6.2021. 
40 Intergovernmental Conference on an international legally binding instrument under the UN Convention on 
the Law of the Sea (UNCLOS) on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas 
beyond national jurisdiction (BBNJ). 
41 Arktisen neuvoston roolista keskusteltiin syksyllä 2020 ns. SAO-merimekanismin (SAO marine mechanism) 
kautta. Esityksiä ja keskustelua löytyy täältä: https://oaarchive.arctic-
council.org/handle/11374/2550?show=full 
42 YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on käännetty suomeksi ja löytyvät täältä: 
https://www.ykliitto.fi/sites/www.ykliitto.fi/files/media/Agenda2030_pikkukirjanen_2017.pdf 
43 Suomen puheenjohtajuusohjelma Arktisessa neuvostossa 2017–2019.  
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min kuin muualla maailmassa, ja myös otsonikato vaivaa arktista aluetta. Näitä glo-
baalisti aiheutettuja ympäristöongelmia ei voida ratkaista kuin kaikkien valtioiden yh-
teistoimilla, kuten Pariisin ilmastosopimuksella, jossa kaikki kahdeksan arktista val-
tiota ovat osapuolina. Myös lajikato ja yleinen biodiversiteetin köyhtyminen ovat on-
gelmia arktisella alueella. Biodiversiteettia pyritään edistämään laajalla määrällä globaa-
leja sopimuksia, ennen kaikkea sopimuksella biologisesta monimuotoisuudesta.44 Ai-
noastaan Yhdysvallat ei ole tämän sopimuksen osapuoli. Arktiselle alueelle kaukokul-
keutuu myös erilaisia haitallisia myrkkyjä. Sopimukset pysyvistä orgaanisista yhdis-
teistä ja elohopeasta pyrkivät ennaltaehkäisemään näiden myrkkyjen pääsemistä 
luontoon ja täten myös kulkeutumasta arktiselle alueelle. Arktisista maista kaikki paitsi 
Yhdysvallat ovat osapuolia globaalissa pysyviä orgaanisia yhdisteitä vähentävässä so-
pimuksessa, jossa myös arktinen alue ja arktiset alkuperäiskansat mainitaan.45 Samalla 
tavoin alue mainitaan myös elohopeaa koskevassa yleissopimuksessa,46 jonka osapuo-
lia kaikki muut arktiset valtiot paitsi Venäjä ovat. Ylipäänsä ympäristökysymyksiä on 
käsitelty arktisessa valtioiden välisessä yhteistyössä sen alusta lähtien.  

Vapaa kauppa ja turvallisuus 

Vapaan kaupan säännöistä tai sotaan liittyvistä säännöistä ei yleensä arktisessa yhteis-
työssä tai keskusteluissa puhuta, mutta myös nämä sääntelyn ja toiminnan alueet so-
veltuvat arktisella alueella. Kaikki arktiset valtiot ovat Maailman kauppajärjestön 
WTO:n jäseniä, joten niitä sitoo lukuisa määrä sopimuksia, jotka tähän jäsenyyteen 
liittyvät sekä WTO:n riitojenratkaisumenettely että näitä täydentävät alueelliset vapaa-
kauppasopimukset. Hyvä esimerkki vapaakauppasopimusten merkityksestä arktisella 
alueella on, kun EU päätti kieltää hyljetuotteiden tuonnin. Syy tälle tuontikiellolle oli 
EU:n säädöksen mukaan, että hylkeiden pyynti oli aiheuttanut julkisesti huolta hylkei-
den hyvinvoinnista. Koska EU oli yksi keskeisistä markkinapaikoista näille tuotteille, 
tämä kielto aiheutti ongelmia etenkin Kanadassa ja Norjassa yhteisöille, jotka olivat 
hylkeitä pyytäneet. EU:n tuontikielto takasi kuitenkin esimerkiksi hyljetuotteille, jotka 
olivat alkuperäiskansojen pyytämiä, pääsyn EU:n markkinoille. Tämä johti siihen, että 
Kanada ja Norja nostivat kanteen EU:ta vastaan WTO:n riidanratkaisuelimessä, joka 
johti pieneen muutokseen EU:n lainsäädännössä. Tämä tapahtumasarja johti myös 
siihen, että Kanada asettui Kiirunan Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa 
EU:n tarkkailijahakemusta vastaan.47 

Sodan uhkaan tai sotimiseen liittyvät globaalit säännöt ja instituutiot ovat ympäri maa-
ilmaa ikään kuin ”toimintavalmiudessa”, vaikka sota voisi olla vain pahimman päivän 

                                              

44 Ks. keskeisin näistä sopimuksista eli biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, SopS 78/1994. 
45 Sopimuksen johdannossa todetaan, että osapuolet ”ovat tietoisia siitä, että arktiset ekosysteemit ja 
alkuperäisyhteisöt ovat erityisesti vaarassa pysyvien orgaanisten yhdisteiden rikastumisen vuoksi ja että 
alkuperäiskansojen perinteisesti käyttämien ravintoaineiden saastuminen on kansanterveyskysymys”. Pysyviä 
orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus, SopS 34/2004. 
46 Sopimuksen johdannossa todetaan, että ”panevat merkille arktisen alueen ekosysteemien ja 
alkuperäiskansojen erityisen herkän aseman elohopean rikastumisen ja perinteisen ravinnon saastumisen 
vuoksi, ja ovat yleisemmin huolissaan elohopean vaikutuksesta alkuperäiskansoihin”. Elohopeaa koskeva 
Minamatan yleissopimus, SopS 64/2017. 
47 Tämän takia Arktinen neuvosto vain vastaanotti EU:n tarkkailjahakemuksen, mutta ei tehnyt siitä lopullista 
päätöstä. Kun Kanada ei enää vastustanut EU:n tarkkailijahakemusta, Venäjä vastusti sitä johtuen Ukrainan 
tilanteeseen liittyvistä sanktioista. EU ei edelleenkään siis ole tarkkailija, mutta sitä kohdellaan samalla tavalla 
kuin muita tarkkailijoita de facto tarkkailijana. 
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skenaario, kuten se arktisella alueella on. YK:n turvallisuusneuvoston pitää ryhtyä toi-
miin, jos se toteaa rauhan rikkoutumisen uhan, rauhan rikkomisen tai hyökkäysteon 
olemassaolon.48 Kuten YK:n peruskirjan artiklassa 42 määrätään, turvallisuusneu-
vosto voi näissä tapauksissa äärimmäisenä toimenpiteenä ”ryhtyä sellaiseen toimin-
taan ilma-, meri- tai maasotavoimien avulla, jota se pitää tarpeellisena kansainvälisen 
rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi”.49 Turvallisuusneuvosto 
voi käytännössä kuitenkin vain valtuuttaa sen jäsenmaat voimatoimiin. Pohjois-Atlan-
tin liitto Nato perustettiin Pohjois-Atlantin sopimuksella 1949 eurooppalaisten ja poh-
joisamerikkalaisten puolustus- ja sotilasliitoksi. Vaikka Natolla ei ole arktista toimin-
taohjelmaa, sillä on vahva vaikutus alueella, koska viisi arktista valtiota ovat sen jäse-
niä.50  

Johtopäätöksiä 

Toisen maailmansodan jälkeen valtiot ovat perustaneet globaaleja järjestöjä ja hyväk-
syneet globaaleja sääntöjä liittyen hyvin moneen elämän alueeseen. Koska arktisella 
alueella toimii kahdeksan suvereenia valtiota, päinvastoin kuin Etelämantereella, nii-
den toimintaa ohjaa moni kansainvälinen järjestö ja sopimusregiimi. On tärkeää nos-
taa kansainvälisten järjestöjen ja sääntöjen merkitys alueen tulevaisuuden muokkaami-
sessa, koska ne keskeisesti ohjaavat arktista kehitystä. Ikävä kyllä, monesti nämä pro-
sessit eivät ota arktista aluetta mitenkään erityisesti huomioon. Toisaalta tietoisuus 
arktisen alueen tulevaisuuden haasteista on lisääntynyt myös globaalien päätöksente-
kijöiden piireissä. Alue sulaa ja taloudellinen toiminta on kiihtymässä, joten myös pää-
töksentekijät ovat heränneet siihen, että nyt olisi aika säännellä toimintaa, ennen kuin 
taloudelliset toiminnot ehtivät vakiinnuttaa paikkansa alueella. Kansainvälisessä me-
renkulkujärjestössä IMO:ssa saatiin juuri valmiiksi oikeudellisesti sitova polaarikoodi 
tekemään alueen merenkulusta turvallisempaa ja vähemmän ympäristölle haitallista. 
Yhdeksän valtiota ja EU saivat aikaan kaupallisen kalastuksen määräajaksi estävän so-
pimuksen, joka on osoitus varovaisuusperiaatteen noudattamisesta: sopimus kielsi 
osapuolilta kaupallisen kalastuksen, ennen kuin se oli alkanut, ja perusti tiedemekanis-
min, jonka kautta aletaan nyt tutkia alueen kaloja ja meriekosysteemejä ja niiden no-
peaa muuntumista. Arktisen neuvoston suojissa on myös neuvoteltu kolme oikeudel-
lisesti sitovaa sopimusta kahdeksan arktisen valtion välillä vastaamaan tulevaisuuden 
haasteisiin (ks. alla).    

3.4. Arktisten valtioiden välinen yhteistyö 

Kun arktinen ja pohjoinen yhteistyö aikanaan alkoi, se ei syntynyt tyhjiöön. Kuten yllä 
on käyty läpi, arktiset valtiot ulottivat vähitellen suvereniteettinsa ja suvereenit oikeu-
tensa yhä pohjoisemmaksi. Myös kansallisvaltiot ja kansainväliset elimet ovat säännel-
leet arktista aluetta jo kauan. Vaikka esityksiä laajemmasta arktisten valtioiden välisestä 
yhteistyöstä oli esitetty jo 1970-luvulta asti, ei tämä kuitenkaan johtanut edes valtioi-
den välisiin neuvotteluihin.51 Vuonna 1973 viisi arktista rantavaltiota, joiden alueella 
jääkarhuja eli, saivat aikaan jääkarhuja suojelevan sopimuksen, mutta ne eivät perus-
taneet edes sopimusosapuolten kokousta seuraamaan sopimuksen toteutumista. 

                                              

48 Artikla 39, YK:n peruskirja, SopS 1/1956. 
49 Ibid. 
50 NATO kattaa myös Huippuvuoret, jossa myös Venäjällä on perinteisesti ollut taloudellista toimintaa. 
51 Ks. tarkemmin English (2013). 
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Kylmä sota Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä tukahdutti mahdollisuudet aloittaa 
yleisempi yhteistyö arktisten valtioiden välillä. Arktinen alue oli sotilasstrategisesti yksi 
tärkeitä kylmän sodan näyttämöjä johtuen siitä, että juuri siellä Neuvostoliitto ja Yh-
dysvallat olivat lähimpänä toisiaan, jopa rajanaapureina. Muun muassa molempien 
puolien sukellusveneet ydinaseineen uhkasivat strategisia kohteita kummassakin 
maassa. Näiden suurvaltapoliittisten jännitteiden takia oli mahdotonta saada aikaan 
jatkuvaa valtioiden välistä yhteistyöprosessia alueelle. 

Vasta kylmän sodan päättyminen mahdollisti arktisten valtioiden välisen yhteistyön, 
joskin neuvottelut käytiin vielä Neuvostoliiton edustajien toimesta. Pääsihteeri Mihail 
Gorbatshovin Murmanskin puhe vuonna 1987 linjasi monia mahdollisuuksia arkti-
selle yhteistyölle. Suomessa päätöksentekijät innostuivat puheesta ja alkoivat pohtia, 
miten tätä uudenlaista glasnostin ja perestroikan ilmapiiriä voisi käyttää kahdeksan 
arktisen valtion välisen yhteistyön aikaansaamiseen. Suomalaiset diplomaatit kävivät 
keskusteluja eri arktisten valtioiden edustajien kanssa siitä, olisiko valtioilla intressiä 
aloittaa ympäristönsuojeluun ja ympäristön tilan seurantaan keskittyvä vakituinen yh-
teistyöprosessi. Ympäristönsuojelu teemana vaikutti tärkeältä mutta samalla sellaiselta, 
jossa arktiset valtiot voisivat helpoimmin löytää yhteisen sävelen. Alustavaa kiinnos-
tusta asiaa kohtaan oli, ja Suomen johdolla kokoonnuttiin valmistelukokouksiin, joi-
den jälkeen kahdeksan arktista valtiota olivat valmiit hyväksymään arktisen ympäris-
tönsuojelustrategian Rovaniemellä kesällä 1991.52 Vaikka Neuvostoliitto oli jo tuohon 
aikaan hajoamassa valtiona, se kuitenkin allekirjoitti Rovaniemen julistuksen arktisesta 
ympäristönsuojelustrategiasta. Vuoden lopussa Neuvostoliitto hajosi ja kylmä sota 
päättyi. Kylmän sodan päättyminen ei mahdollistanut pelkästään arktista yhteistyötä, 
vaan myös Barentsin euroarktisen neuvoston ja sen alueneuvoston perustamisen ju-
listuksella vuonna 1993.53 Barentsin yhteistyössä on mukana kaikki viisi Pohjoismaata, 
mutta myös Venäjä ja EU:n komissio,54 kun taas alueneuvosto harjoittaa yhteistyötä 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän luoteisten osien hallintoyksikköjen välillä.55  

Vuonna 1991 perustettu arktinen ympäristönsuojelustrategia sulautettiin 1996 Kana-
dan aloitteeseen Arktisesta neuvostosta, joskin muutokset tässä siirtymävaiheessa oli-
vat vähäisiä. Keskeisimmin alueen alkuperäiskansat saivat paremman aseman Arktisen 
neuvoston yhteistyössä kuin ympäristönsuojelustrategiassa. Niistä tuli neuvostossa 
niin sanottuja pysyviä osallistujia, joita valtioiden piti konsultoida ennen päätöksente-
koa, kun ne olivat tarkkailijoita ympäristönsuojelustrategiassa. Lisäksi Arktisen neu-
voston perustava julistus määritteli, että kaikki yhteiset asiat voivat olla neuvoston 
mandaatissa, kun ympäristönsuojelustrategia oli keskittynyt ympäristönsuojeluun ja 
ympäristön tilan seurantaan. Tämä tarkoitti, että neuvostoon perustettiin uusi kestä-
vän kehityksen työryhmä aiemman neljän työryhmän lisäksi, jotka jatkoivat toimin-
taansa nyt neuvoston työryhminä. Muutkin toimijaryhmät aloittivat arktisen yhteis-
työn. Jo ennen Arktista neuvostoa perustettiin Arktinen kansainvälinen tiedekomitea 
IASC (International Arctic Science Committee), mutta myös arktisten yliopistojen 

                                              

52 Arctic Environmental Protection Strategy (1991). Tämä Rovaniemellä hyväksytty toimintaohjelma arktisen 
ympäristön seurannaksi ja suojelemiseksi sisälsi myös Rovaniemen julistuksen, jossa maat sitoutuivat 
yhteistyöhön. Ks. tarkemmin AEPS syntyhistoriasta Markku Heikkilä (2022) (toimitusvaiheessa). 
53 Barentsin julistus (1993). 
54 Myös Kanada ja USA (ja joukko muita maita) ovat tarkkailijoina Barentsin euroarktisessa neuvostossa, joten 
kaikki arktiset valtiot ovat mukana myös tässä yhteistyössä. 
55 Arktiseen alueeseen liittyvää päätöksentekoa tehdään jonkin verran myös esim. Pohjoismaiden neuvostossa, 
Itämeren valtioiden neuvostossa (CBSS, Council of the Baltic Sea States) ja EU:n pohjoisen ulottuvuuden 
politiikassa, joka on EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin yhteinen yhteistyöfoorumi. 
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yhteistyö on tiivistynyt Arktisen yliopiston (UArctic) perustamisella vuonna 1998. 
Arktisten alkuperäiskansojen yhteistyö on säilynyt tiiviinä ja pohjoiset hallintoyksiköt 
ja kaupungit ovat voimistaneet yhteistyötään. Suurin osa näistä toimijoista kohtaa Ark-
tisen neuvoston kokouksissa, jossa ne ovat tarkkailijoita.   

Seuraavassa jaksossa tarkastelen arktisten valtioiden välisen yhteistyön nykytilan taus-
toja ja kehitystä sen valossa, miten se on kehittynyt. Mielenkiintoista on, että arktisten 
valtioiden välinen yhteistyö on säilyttänyt pitkälti ne rakenteet, jotka Suomen aloitteen 
pohjalta rakennettiin jo Arktisella ympäristönsuojelustrategialla. Yhteistyön perustat 
ovat siis säilyneet suhteellisen muuttumattomina, mutta toisaalta neuvostosta on tullut 
selkeästi kunnianhimoisempi hallitustenvälinen foorumi. Tarkastelen ensin, miten 
Arktinen neuvosto toimii nykypäivänä ja mitä muutoksia siihen on vuosien saatossa 
neuvoteltu. Tämän jälkeen tarkastelen, miten Arktinen neuvosto vastaa kasvaviin tur-
vallisuuspoliittisiin haasteisiin, joita se kohtaa ja on kohdannut.  

Arktisen neuvoston nykytila historian valossa  

Arktisen neuvoston nykytilaa voidaan tarkastella seuraavien teemojen kautta: keitä 
ovat Arktisen neuvoston toimijat, mitkä ovat neuvoston toiminta-alueet, mitä toimie-
limiä neuvostolla on ja mikä on sen päätöksentekorakenne. Yleisesti voidaan sanoa, 
että Arktinen neuvosto toimii edelleen tänä päivänä pääosin samojen rakenteiden va-
rassa, kuin mitä sillä oli vuonna 1991 hyväksytyn arktisen ympäristönsuojelustrategian 
aikana. Neuvosto ei ole vieläkään kansainvälisoikeudellisessa mielessä valtioiden väli-
nen järjestö, koska sitä ei ole perustettu valtiosopimuksella vaan Ottawan julistuk-
sella.56 Tämä rajaa sen toimintaa siten, että neuvosto ei itse voi tehdä jäsenvaltioita 
oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Jäsenvaltiot eivät myöskään maksa vuotuista jäsen-
maksua, joka on yleinen käytäntö valtioiden välisissä järjestöissä. Jäsenvaltiot rahoit-
tavat omaehtoisesti Arktisen neuvoston projekteja sekä sen työryhmien sihteeristöjä. 
Arktisen neuvoston sihteeristön budjetti on tarkasti säädelty.57  

Arktisen neuvoston toimijoina ovat keskeisimmin kahdeksan arktista valtiota sen jä-
senvaltioina sekä niin sanotut pysyvät osallistujat eli kuusi arktisten alkuperäiskansojen 
kansainvälistä kattojärjestöä.58 Pysyvillä osallistujilla on ainutlaatuinen asema hallitus-
tenvälisessä foorumissa. Ne istuvat ja omaavat puheoikeuden kaikissa neuvoston toi-
mielimissä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Tarkkailijoiden määrä on kasvanut vuosien 
varrella paljon. Tämä on edellyttänyt neuvostolta myös tarkkojen sääntöjen hyväksy-
mistä, joiden perusteella uusia tarkkailijoita voidaan hyväksyä. Alun perin tarkkailijalta 
ei edellytetty muuta kuin, että se vahvisti, että se pystyi tukemaan Arktisen neuvoston 
yhteistyötä. Kun sitten Kiina ja muut Aasian valtiot alkoivat 2007 ja 2008 lähtien osal-
listumaan ad hoc -tarkkailijoina neuvoston kokouksiin, neuvosto käynnisti prosessin, 
jonka kautta pyrittiin tarkemmin määrittelemään ehdot, miten tarkkailijaksi voi päästä. 
Nämä uudet kriteerit hyväksyttiin Nuukin ministerikokouksessa 2011.59 Nyt tarkkai-
lijoiden pitää muun muassa tunnustaa arktisten valtioiden suvereniteetti ja suvereenit 

                                              

56 Ottawan julistus (1996). 
57 Sihteeristön toiminta maksetaan isäntämaan eli Norjan isommalla ja muiden maiden pienemmillä 
maksuosuuksilla, ks. kohta 7, Arctic Council Secretariat Terms of Reference (2012). 
58 Aleut International Association, Arctic Athabaskan Council, Gwich'in International Council, Inuit 
Circumpolar Council, Russian Association of Indigenous Peoples of the North, the Saami Council. 
59 SAO Report (2011). Ks. tarkemmin Graczyk & Koivurova (2014). 
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oikeudet arktisella alueella ja osoittaa, että niillä on intressejä arktisella alueella. Kan-
didaattien pitää myös näyttää, että niiden asiantuntijuus tukee Arktisen neuvoston työ-
tä, ja että ne ovat valmiita tukemaan pysyvien osallistujien osallistumista neuvoston 
työhön.60 Tällä hetkellä neuvostossa on jo 38 tarkkailijaa, joista 13 on valtioita.61  

Arktisen neuvoston mandaatti sisältää keskeisimmin ympäristönsuojelun ja ympäris-
töntilan seurannan sekä kestävän kehityksen, vaikka periaatteessa neuvosto voi toimia 
ylipäänsä yhteisten arktisten asioiden puolesta. Ottawan julistuksen alaviitteessä kui-
tenkin todetaan, että neuvoston ei tule käsitellä sotilaallisen turvallisuuden asioita. 
Vuosien saatossa Arktinen neuvosto on laajentanut toimintaansa uusille alueille, kuten 
arktiseen taloudellisen toimintaan, meripelastusasioihin tai ilmastonmuutoksen tor-
juntatoimiin. 

Arktinen neuvosto toimii selkeimmin puheenjohtajamaiden, virkamieskomitean ja 
kuuden työryhmän kautta. Käytännössä keskeisimmät poliittiset ja neuvoston työtä 
ohjaavat päätökset tehdään arktisten valtioiden suurlähettiläiden ja pysyvien osallistu-
jien virkamieskomiteassa, vaikka muodollisesti päätökset tehdään joka toinen vuosi 
järjestettävässä ulkoministerikokouksessa. Pysyvät osallistujat ovat mukana kaikessa 
päätöksenteossa, vaikka lopulta jäsenvaltiot tekevätkin päätökset. Tarkkailijat ovat 
mukana virkamieskomitean kokouksissa mutta vailla puheoikeutta; ne voivat vaikut-
taa työryhmien työhön. Keskeisin käytännön työ tehdään Arktisen neuvoston kuu-
dessa pysyvässä työryhmässä: arktisen ympäristön seuranta- ja arviointiohjelma 
(AMAP, Arctic Monitoring and Assessment Programme), arktisen kasvillisuuden ja 
eläimistön suojeluohjelma (CAFF, Conservation of Arctic Flora and Fauna), arktisen 
meriympäristön suojeluohjelma (PAME, Protection of the Arctic Marine Environ-
ment), ympäristöonnettomuuksien torjunta arktisella alueella (EPPR, Emergency Pre-
vention, Preparedness and Response), kestävän kehityksen työryhmä (SDWG, Sustai-
nable Development Working Group) sekä toimintaohjelma saasteiden vähentä-
miseksi (ACAP, Arctic Contaminants Action Programme). Tämän lisäksi neuvosto 
on aloittanut määräaikaisten työryhmien ja asiantuntijaryhmien kautta kunnianhimoi-
sempien projektien kuten oikeudellisten sopimusten katalysoinnin tai noen ja metaa-
nin vähentämiseen tähtäävät toimet.  

Puheenjohtajamaan rooli on vieläkin suuri, vaikka se on muuttunut arktisen ympäris-
tönsuojelustrategian päivistä, jolloin puheenjohtajamaa hoiti myös sihteeristön tehtä-
vät. Vuodesta 2013 Arktisen neuvoston pysyvä sihteeristö, joka sijaitsee Norjan 
Tromssassa, aloitti toimintansa. Tämä on myös vähentänyt puheenjohtajamaan työ-
määrää. Puheenjohtaja johtaa neuvostoa kahden vuoden ajan oman puheenjohtajuus-
ohjelmansa mukaisesti. Esimerkiksi Suomi pyrki puheenjohtajamaana 2017–2019 
edistämään muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden käyttämistä Arktisen 
neuvoston toiminnassa sekä arktista meteorologista yhteistyötä. Tärkeää puheenjoh-
tajamaalle on mahdollistaa keskittyminen arktisen alueen kehityksen kannalta tärkei-

                                              

60 Ks. kriteerit: https://arctic-council.org/en/about/observers/ 
61 EU:n tarkkailijahakemus kohtasi vaikeuksia jo alkuvaiheessa, koska yllä mainitun hyljetuoteriidan takia 
Kanada esti EU:n tarkkailija-aseman hyväksymisen huolimatta siitä, että EU on vahva toimija alueella. Sen 
jälkeen, kun EU ja Kanada olivat selvittäneet riitansa, Venäjä asettui vastustamaan EU:n tarkkailija-asemaa, 
johtuen pakotteista, jotka EU oli asettanut Venäjän Krimin laittoman liittämisen takia. Vaikka EU:ta ei ole 
vielä hyväksytty tarkkailijaksi, se toimii tosiallisena tarkkailijana ja sitä kohdellaan samalla tavoin kuin virallisia 
tarkkailijoita. 
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siin aiheisiin mutta niin, että vältetään ristiriitojen syntymistä. Tämä on tärkeää neu-
vostossa, jossa kaikki päätökset tehdään jäsenvaltioiden konsensuksella.62  

Laajojen ympäristöllisten ja muiden tieteellisten arviointien toteuttaminen on ollut 
neuvoston perinteisin tapa tukea tavoitteita, joiden takia se on tukenut erityisesti ym-
päristönsuojelua ja kestävää kehitystä. Kunnianhimon taso on kasvanut näiden tieteel-
listen arvioiden tekemisessä: ne ovat laajentuneet ja alkaneet sisällyttää myös suosituk-
sia ja prosesseja, joissa pyritään seuraamaan, onko suosituksia noudatettu. Mielenkiin-
toinen uusi toimintamuoto neuvostossa on katalysoida oikeudellisia kansainvälisiä so-
pimuksia ja perustaa arktisia järjestöjä arktisten valtioiden välille. Tähän mennessä 
määräaikaisten työryhmien kautta on neuvoteltu kolme oikeudellista sopimusta kah-
deksan arktisen valtion välille. Nämä sopimukset ovat itsenäisiä Arktisesta neuvos-
tosta, mutta niillä on kiinteä side neuvoston työryhmien toimintaan. Arktinen neuvos-
to on myös käynnistänyt prosesseja, joiden tuloksena on syntynyt neuvostosta itsenäi-
siä arktisia kansainvälisiä järjestöjä, joilla on kuitenkin kiinteä toiminnallinen side neu-
vostoon, esimerkiksi Arktinen talousneuvosto ja Arktisten rannikkovartiostojen foo-
rumi. Myös noen ja metaanin vähentämiseen keskittynyt asiantuntijaryhmä on tehnyt 
vaikutuksellista työtä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että jäsenvaltioiden Fairbanksin mi-
nisterikokouksessa 2017 sopima noen kollektiivinen vähennystavoite (25-33 % vähen-
nys vuoden 2013 tasosta vuoteen 2025) tullaan saavuttamaan. 

Arktinen neuvosto ja turvallisuushaasteet 

Kun Arktinen neuvosto perustettiin, tehtiin myös päätös, ettei sotilaallisen turvalli-
suuden asioita tulisi käsitellä neuvostossa. Arktinen alue oli strategisen vastakkainaset-
telun alue kylmän sodan aikana, joten tarkoitus oli välttää keskustelua näistä vaikeista 
asioista. Koska arktisella alueella, päinvastoin kuin Etelämantereella, on paljon soti-
laallista kapasiteettia, on myös selvää, että näitä pelkoja ja huolia on aina jollain tavalla 
käsitelty. Kylmän sodan jälkeen alue rauhoittui vähäksi aikaa johtuen erityisesti siitä, 
että alueen keskeisen sotilaallisen mahdin Venäjän asema heikkeni 1990-luvulla. Vla-
dimir Putinin valtakaudella Venäjä on vähin erin kasvattanut asemaansa sotilaallisena 
mahtina, myös arktisella alueella. Tässä jaksossa tarkastelen, millä tavalla yleiset soti-
laspoliittiset jännitteet ovat vaikuttaneet Arktisen neuvoston toimintaan. Kirjan muut 
luvut kertovat, millä tavalla alue on sotilaallistunut viime vuosien aikana ja miksi ark-
tisten (ja muiden, ennen kaikkea Kiinan) valtioiden väliset jännitteet ovat lisääntyneet.   

Ensimmäinen ainakin median ja joidenkin tutkijoiden kokema jännitteiden lisäänty-
minen koettiin vähin erin 2004 vuodesta lähtien. Tuolloin julkaistiin Arktisen neuvos-
ton ilmastonmuutosarviointi ACIA (Arctic Climate Impact Assessment),63 joka sai 
paljon huomiota ympäri maailmaa. ACIA:n mukaan arktinen alue lämpenee vähintään 
kaksi kertaa nopeammin kuin globaali keskiarvo, ja tällä on suuret seuraukset sekä 
alueelle että koko maailmalle. Tämä ei itsessään aiheuttanut jännitteitä, mutta se 
muutti monien käsitystä arktisesta alueesta: jääerämaasta oli tulossa nopeasti muuttuva 
ja sulava alue.64 Elokuussa 2007 Venäjä kävi pystyttämässä lippunsa Jäämeren meren-
pohjaan, mikä sai valtavasti palstatilaa maailman mediassa. Kun seuraavassa kuussa 
julkaistiin tieto, että Jäämeren jääpeite oli sulanut uuteen minimiinsä ja seuraavana 
vuonna julkaistiin Yhdysvaltojen geologisen tutkimuskeskuksen arvio, että arktiset 

                                              

62 Ks. tarkemmin Koivurova ym. (2017), erityisesti jakso 4.1.  
63 Arctic Climate Impact Assessment (2004). 
64 Ks. tarkemmin Koivurova (2010). 
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alueet (ja erityisesti merialueet) sisältävät paljon hiilivetyjä, jännitteet alkoivat kasvaa. 
Mediassa raportoitiin, että kyseessä on arktisten rantavaltioiden taistelu siitä, kuka saa 
vallattua suurimman osan Jäämeren merenpohjasta. Tämä oli valtava väärinymmärrys, 
jota ikävä kyllä vahvisti lukuinen joukko geopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden 
tutkijoita. Esimerkiksi arvovaltainen Foreign Affairs -lehti julkaisi Scott Borgersonin ar-
tikkelin, jossa hän väitti, että juuri tällainen valtakamppailu oli nyt käynnissä Jääme-
rellä.65  

Todellisuus oli paljon yksitoikkoisempi. YK:n merioikeusyleissopimus edellyttää, että 
ne rantavaltiot, jotka katsovat, että niiden mannerjalusta ulottuu 200 meripeninkulmaa 
kauemmaksi, joutuvat tekemään tieteellisen esityksen mannerjalustarajatoimikunnalle 
CLCS:lle; tämä asiantuntijaelin arvioi sitten valtion hakemusta ja tekee suositukset ran-
tavaltiolle. Esitys piti tehdä viimeistään kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun merioi-
keussopimus astui voimaan eli viimeistään vuonna 2004, joskin määräaikaa jouduttiin 
siirtämään vuoteen 2009, koska rantavaltiot eivät ehtineet tekemään valtavia tieteellisiä 
selvityksiä, joita teknistieteellinen selvitys vaatii. Miksi rantavaltiot sitten noudattavat 
näitä merioikeussopimuksen mannerjalustasääntöjä? Ne saavat täysin laillisesti laajat 
alueet merenpohjaa osaksi mannerjalustaansa, jossa niillä on yksinomainen oikeus 
hyödyntää mineraaleja. Venäjä on itse asiassa noudattanut sääntöjä hyvin tarkasti. Se 
teki alkuperäisen esityksensä Jäämeren mannerjalustasta CLCS:lle jo 2001. Koska 
CLCS katsoi, ettei Venäjä ole kerännyt tarpeeksi tieteellistä tietoa arktisesta manner-
jalustastaan, se joutui tekemään lisätutkimuksia. Se teki uuden esityksen vuonna 2015, 
jota CLCS nyt tutkii.  

Vaikka ”taistelu luonnonvaroista” -argumentti oli selkeä väärinymmärrys, sillä oli to-
siasiallista vaikutusta alueen valtioiden toimintaan. Se lisäsi valtavasti kiinnostusta ark-
tista aluetta kohtaan ja johti siihen, että yhä useampi valtio halusi mukaan Arktisen 
neuvoston toimintaan tarkkailijana. Lisäksi viisi arktista rantavaltiota kokivat tarpeel-
liseksi järjestää oman kokouksensa vuonna 2008 Ilulissatissa Grönlannissa johtuen 
siitä, että ne halusivat tehdä selväksi, että arktisella alueella ei ole mitään taistelua luon-
nonvaroista, vaan prosessi, jossa selvitetään mannerjalustojen laajuus. Kokous johti 
kuitenkin myös Ilulissatin julistukseen, jossa rantavaltiot indikoivat, että ne kokoon-
tuvat säännöllisesti myös jatkossa. Arktisen neuvoston toimijat, joita ei näihin kokouk-
siin kutsuttu (Suomi, Ruotsi, Islanti ja alkuperäiskansojen järjestöt), kokivat, että ko-
koukset voivat haastaa Arktisen neuvoston yhteistyön pääasiallisena arktisena halli-
tustenvälisenä yhteistyönä. Toisen arktisten rantavaltioiden kokouksen jälkeen Kana-
dassa 2010 Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton kuitenkin ilmoitti, ettei Yhdys-
vallat enää osallistu näihin rajattuihin rantavaltioiden kokouksiin ja että se jatkaa aktii-
visena jäsenenä Arktisessa neuvostossa. Tämän jälkeen Arktisen neuvoston asemaa 
pääasiallisena hallitustenvälisenä foorumina alueella ei ole haastettu.  

Krimin laiton liittäminen Venäjään 2014 johti siihen, että läntiset vallat asettivat pa-
kotteita Venäjälle ja se asetti vastapakotteita. Nämä pakotteet olivat todellisuutta myös 
arktisten valtioiden kesken: muut seitsemän arktista valtiota asettivat pakotteita Venä-
jälle. Merellisen öljy- ja kaasutoiminnan suhteen EU asetti pakotteita, jotka koskivat 
nimenomaan arktisia merialueita.66 Tämä valtava muutos yleisessä geopoliittisessa ti-
lanteessa läntisten valtojen ja Venäjän välillä ei aiheuttanut neuvostossa kuin parin 
kokouksen perumisen. Sillä oli kuitenkin vaikutusta juuri alkaneeseen turvallisuus-

                                              

65 Borgerson (2008). 
66 Ks. tarkemmin Shapovalova, Galimullin & Grushevenko (2020).  
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poliittiseen yhteistyöhön arktisella alueella. Korkeiden arktisten puolustusvoimien 
edustajien tapaamiset lopetettiin kokonaan ja Venäjä vetäytyi laajemmasta (jossa oli 
muitakin kuin arktisia valtioita jäseninä) arktisia turvallisuusasioita käsittelevästä pyö-
reän pöydän turvallisuusyhteistyöstä ASFR:stä (Arctic Security Forces Roundtable). 
Moni koki, että oli hyvä, ettei Arktinen neuvosto käsittele sotilaallisen turvallisuuden 
asioita – pystyihän se jatkamaan toimintaansa huolimatta kiristyvästä geopoliittisesta 
tilanteesta. 

Vaikea vaihe Arktiselle neuvostolle oli Donald Trumpin nousu Yhdysvaltain presi-
dentiksi 2017 alusta.67 Suomi toimi Arktisen neuvoston puheenjohtajana 2017–2019 
ja puheenjohtajuuskautta leimasivat hankaluudet, joita Trumpin hallinto enenevässä 
määrin aiheutti Arktisen neuvoston yhteistyölle, jotka ikään kuin huipentuivat Rova-
niemen ulkoministerikokoukseen toukokuussa 2019. Ulkoministeri Pompeo delegaa-
tioineen ilmoitti, että hän haluaa pitää puheen ennen varsinaista ulkoministeriko-
kousta. Tämä järjestettiin samalla Lappi-areenalla, jossa seuraavana päivänä alkoi var-
sinainen ulkoministerikokous. Pompeo kritisoi erityisesti Venäjän ja Kiinan toimintaa 
arktisella alueella tavalla, joka oli täysin ennenkokematonta. Pompeo nimenomaisesti 
totesi, että Kiinan toimia arktisella alueella tulee seurata kriittisesti, koska sen arktisesta 
läsnäolosta näyttää seuraavan samoja ikäviä kehityskulkuja, mitä se on aikaansaanut 
eri puolilla maailmaa. Pompeon mukaan Kiina käyttää myös arktisella alueella tuttua 
strategiaa. Se sijoittaa suuriin infrastruktuurihankkeisiin, joiden seurauksena se myös 
saa turvallisuuspoliittisen jalansijan alueella. Pompeo viittasi Pentagonin huomioihin, 
että kehittämällä tutkimusinfrastruktuuria alueella Kiina voi hyvinkin kehittää myös 
sotilaallista läsnäoloaan alueella.68  

Yhdysvallat ei myöskään hyväksynyt ulkoministerikokouksen julistusta, vaikka komp-
romissia yritettiin viimeiseen asti löytää puheenjohtaja Suomen johdolla. Lopulta ju-
listuksen hyväksyminen kaatui siihen, että Yhdysvallat ei hyväksynyt edes ilmaston-
muutoksen mainitsemista julistuksessa. Muut jäsenvaltiot (myös Venäjä) katsoivat, 
ettei julistusta voi hyväksyä ilman, että ilmastonmuutos mainitaan. Tämä johti siihen, 
ettei ministerijulistusta voitu ensimmäisen kerran Arktisen neuvoston historiassa hy-
väksyä. Viime hetken ratkaisuna Suomi sai neuvoteltua paketin, jossa jäsenvaltiot hy-
väksyivät yhteisen julkilausuman, jossa ilmastonmuutosta ei mainita. Tämän lisäksi 
julkaistiin Suomen silloisen ulkoministerin Timo Soinin julkilausuma, jossa ilmaistiin 
monia asioita, joita muut jäsenvaltiot halusivat tuoda esille.69   

                                              

67 Tämä oli Suomelle erityisen hankalaa aikaa, koska Suomi oli valmistautumassa Arktisen neuvoston 
puheenjohtajuuskauteensa, joka alkoi toukokuussa 2017. Suomi oli jo presidentti Obaman aikana esitellyt 
puheenjohtajuusohjelmansa, joka sisälsi mm. Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden hyväksikäyttämistä ohjaavina instrumentteina myös arktisessa yhteistyössä. Kun Suomen 
delegaatio oli matkalla Fairbanksin ulkoministerikokoukseen ottamaan Yhdysvalloilta vastaan 
puheenjohtajuutta, tuli tieto, että USA:n delegaatio ulkoministeri Rex Tillersonin johdolla ei hyväksy joitain 
kohtia julistuksesta ja tiedossa oli Trumpin hallinnon nihkeä suhde Pariisin ilmastosopimukseen. Diplomaatit 
onnistuivat kuitenkin vakuuttamaan Yhdysvaltojen delegaation, että julistus ja Arktisen neuvoston Suomen 
puheenjohtajuusohjelma ovat hyväksyttävissä, vaikka Tillerson huomautti vielä päätösistunnossa, että 
Trumpin hallinto ei ole vielä tehnyt päätöstään Pariisin ilmastosopimuksen suhteen. Myöhemmin Trumpin 
hallinto irtisanoutui Pariisin ilmastosopimuksesta. 
68 Pompeo (2019). 
69 Tällä tavalla saatiin jo valmiiksi neuvoteltu julistus esille, toki niin, että Soinin julkilausumassa todetaan, että 
suuri osa jäsenmaista oli tiettyä mieltä. Näin saatiin esille se, että muut neuvoston jäsenvaltiot halusivat 
nimenomaisesti nostaa ilmastonmuutoksen keskeisenä alueen haasteena. Ks. tarkemmin Koivurova (2019).  
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Johtopäätöksiä 

Voidaan sanoa, että Arktinen neuvosto on selvinnyt vähin vaurioin poliittisista jännit-
teistä, joita on vuosien varrella syntynyt arktisten valtioiden välillä. Itse asiassa Arkti-
nen neuvosto on koko ajan muodostunut tehokkaammaksi ja kunnianhimoisemmaksi 
valtioidenväliseksi foorumiksi. Keskeisimmät jännitteet neuvostolle syntyivät Trum-
pin hallinnon edesottamusten takia, ei Krimin laittomasta liittämisestä ja niihin liitty-
neistä pakotteista, vaikka näin olisi voinut kuvitella. Tämä johtui siitä, että neuvosto 
pystyi toimimaan, koska se ei käsittele sotilaallisen turvallisuuden asioita. Ne valtioi-
den väliset instituutiot, jotka käsittelevät sotilaspoliittisia asioita, kärsivät Krimin ta-
pahtumista. Korkeiden puolustusvoimien komentajien arktisten valtioiden välillä lo-
petettiin ja Venäjä vetäytyi laajemmasta arktisesta turvallisuusfoorumista ASFR:stä.  

Miksi presidentti Trumpin aikainen hallinto aiheutti vaikeuksia Arktiselle neuvostolle? 
Tämä johtui siitä, että Trumpin hallinnon poliittiset näkemykset olivat ristiriidassa 
Arktisen neuvoston toiminnan ja tavoitteiden kanssa. Arktisen neuvoston kaikkea toi-
mintaa leimaa suoraan tai epäsuorasti ilmastonmuutoksen todellisuus. Trumpin hal-
linto irtisanoutui Pariisin ilmastonsopimuksesta ja ajoi myös kansallisesti toimia, jotka 
olivat ilmastotavoitteiden kanssa ristiriidassa. Yhdysvallat päästää toiseksi eniten kas-
vihuonekaasuja kaikista valtioista ja eniten, jos kasvihuonekaasupäästöt lasketaan hen-
keä kohti. Trumpin hallinnolle ylipäänsä monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö ei 
ollut tärkeää.  

Yhdysvaltain linja erityisesti Kiinaa kohtaan näyttää jatkuvan myös Bidenin president-
tikaudella, mikä heijastuu myös arktisella alueella. Tämä liittyy Yhdysvaltojen globaa-
liin politiikkaan haastaa Kiina, jonka asema suurvaltana on vahvistumassa. Tästä saa-
tiin esimakua jo Rovaniemen ulkoministerikokouksessa, jossa ulkoministeri Pompeo 
kovin sanoin kritisoi Kiinan läsnäoloa arktisella alueella. Yhdysvallat on jo jonkin aikaa 
painostanut liittolaisiaan olemaan tarkkana kaikkien infrastruktuurihankkeiden kanssa, 
joihin Kiina tai kiinalaiset toimijat ovat osallistumassa tai sijoittamassa.70  

3.5. Johtopäätöksiä ja pohdintaa 

Arktisen alueen hallinto ja hallinta on kehittynyt pitkään. Vähitellen valtiot ulottivat 
suvereniteettinsa pohjoisemmaksi, vaikka ne samalla alistivat alueen alkuperäiskansat 
oman valtansa alle. Kansainvälisen merioikeuden kehittymisen myötä arktiset ranta-
valtiot ulottivat myös merialueensa pidemmälle. Tämä tarkoitti myös jännitteisempää 
ilmapiiriä, koska monesti nämä uudet merivyöhykkeet olivat niin laajoja, että ne olivat 
päällekkäisiä toisten arktisten valtioiden vaatimien merialueiden kanssa. Toisaalta 
tämä myös ikään kuin pakotti valtiot yhteistyöhön ja yksi kerrallaan suurin osa näistä 
merirajoista on saatu neuvoteltua, mikä vuorostaan on lisännyt valtioiden toisiaan 
kohtaan tuntemaa luottamusta. Tämä pätee myös arktisten valtioiden mannerjalustoi-
hin, jotka monelta osin ovat päällekkäisiä. Jo Ilulissatin 2008 julistuksessa arktiset ran-
tavaltiot julistivat yhteen ääneen, että alueella ei ole käynnissä taistelu luonnonvaroista, 
vaan merioikeuden sääntelemä prosessi, johon ne kaikki ovat sitoutuneet. Tähän men-
nessä kaikki arktiset rantavaltiot ovat edenneet täysin merioikeuden vaatimusten mu-
kaisesti mannerjalustansa rajaamisessa. 

                                              

70 Ks. Koivurova ym. (2019). 
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Monien globaalien ja alueellisten järjestöjen ja sääntelyinstrumenttien toiminta ulottuu 
myös arktiselle alueelle, kuten luvussa kolme käytiin läpi. Ylipäänsä arktisen alueen 
hallinnon rakentumiselle on keskeistä globaalien sääntöjen kehittyminen ja niiden 
puitteissa toimiminen. Globaaleilla säännöillä on tärkeä merkitys arktisten alueiden 
tulevaisuudelle. Esimerkiksi jos ilmastonmuutosta ei saada globaalisti kuriin, tilanne 
näyttää todella vaikealta arktisten alueiden kannalta. Tämä ei tarkoita, etteikö Arkti-
sessa neuvostossa voida tehdä mitään. Asiantuntijaryhmä noen ja metaanin vähentä-
miseksi on toiminut tähän mennessä hyvin, mutta koska ilmastonmuutos on globaa-
listi aiheutettu ongelma, se voidaan ratkaista vain globaalein toimin. 

On ilmeistä, että kun Arktis muuttuu ja sulaa, yhä useammat tahot haluavat osallistua 
sen hallintaan ja hallinnoimiseen. Tämä on konkreettisesti näkynyt Arktisessa neuvos-
tossa, jonka tarkkailijamäärä on paisunut ja uusia hakemuksia tehdään koko ajan. Jopa 
isot Aasian jätit Kiina ja Intia mukaan lukien haluavat olla mukana päättämässä, miten 
arktinen alue kehittyy. Samaan aikaan on nähtävissä, että arktiset valtiot haluavat hal-
lita arktista aluetta, niin kuin ne ovat jo pitkään tehneet. Tämä on johtanut arktisten 
valtioiden keskenään tekemiin oikeudellisiin sopimuksiin ja halukkuuteen keskustella 
arktisesta hallinnasta nimenomaan arktisten valtioiden välisenä, ei globaalina, asiana. 
Näkemys, että ”arktinen on meidän”, johtaa myös positiivisiin tuloksiin, koska arktiset 
valtiot haluavat itse ottaa sääntelyaloitteen. Arktiset rantavaltiot valmistelivat Jääme-
ren kalastussopimusneuvottelujen perustan ja arktiset valtiot päättivät, että Arktisessa 
neuvostossa voidaan valmistella oikeudellisesti sitovia sopimuksia, vaikka elin ei ole-
kaan valtioidenvälinen järjestö. Arktiset valtiot ovat myös vahventaneet arktista poli-
tiikkaansa ja läsnäoloaan alueella. Tämä dynamiikka lisää jaettua kokemusta yhteisistä 
arktisista intresseistä niiden välillä.     

Ylipäänsä voidaan sanoa, että kaikella tällä arktisella yhteistyöllä arktisten valtioiden ja 
muiden arktisten toimijoiden välillä on muutakin merkitystä, kuten vaikka saavuttaa 
jonkin ympäristönsuojeluprojektin tavoitteet tai aikaansaada uusi kestävää kehitystä 
edistävä arktinen sopimus. Se, että valtiot tekevät monenlaista yhteistyötä toistensa 
kanssa arktisissa asioissa on omiaan lisäämään luottamusta niiden välillä, mikä on tär-
keää varsinkin aikana, jolloin jännitteet läntisten valtojen ja Venäjän välillä ovat lisään-
tyneet.  

Arktisen neuvoston tulevaisuus 

Monet trendeistä, joita tässä jaksossa on analysoitu, konkretisoituvat Arktisen neuvos-
ton työssä. Arktisten valtioiden merialueiden laajentuminen ja niiden laajempi käyttö 
näkyvät siinä, että Arktinen neuvosto on ryhtynyt ponnekkaammin luomaan meripo-
litiikkaa, nyt keskeisimmin arktisen meriympäristön suojeluohjelman PAME:n toimin-
nalla mutta myös SAO-merimekanismin (Senior Arctic Officials) kautta. Arktisen 
neuvoston työ nivoutuu myös selkeästi näiden globaalien sääntelyverkostojen työhön. 
Vaikka esimerkiksi polaarikoodi neuvoteltiin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä 
IMO:ssa, Arktinen neuvosto on kehittänyt prosessin, jossa pystytään luomaan tila eri 
toimijaryhmille kehittää polaarikoodia.71 Neuvosto on myös vakiinnuttanut rakenteen, 
jossa arktiset valtiot säilyvät keskeisinä toimijoina, mutta niin, että muutkin toimijat 

                                              

71 Arktisen neuvoston Arctic Shipping Best Practises Forum: https://arctic-council.org/news/fourth-arctic-
shipping-best-practice-information-forum/ 
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voivat osallistua sen toimintaan tarkkailijoina. Erityisesti se on luonut toimintavan, 
määräaikaiset työryhmät, joiden kautta jo kolme oikeudellista sopimusta arktisten val-
tioiden välillä on voitu hyväksyä ja saattaa voimaan: pelastussopimus,72 öljyntorjunta-
sopimus sekä kansainvälistä arktista tieteellistä yhteistyötä koordinoiva sopimus.73 
Tällä tavalla Arktinen neuvosto on myös varmistanut sen, että arktiset valtiot, eivät 
alueen ulkopuoliset toimijat, johtavat arktisen alueen hallinnan kehitystä. Arktinen 
neuvosto on kehittynyt voimakkaammaksi foorumiksi koko ajan huolimatta siitä, että 
arktisten valtioiden välillä ovat myös turvallisuuspoliittiset jännitteet kasvaneet. 

Se, että Arktinen neuvosto on tullut vahvemmaksi toimijaksi, on herättänyt erityisesti 
kansainvälisissä ympäristöjärjestöissä toiveita siitä, että alueelle saataisiin kokonaisval-
tainen ympäristösopimus, joka toimisi hieman samalla tavalla kuin Etelämanner-sopi-
musjärjestelmä.74 Varsinkin WWF Arctic on kehitellyt esitystä, että Jäämerelle saatai-
siin aikaan samantyyppinen alueellinen hallitusten välinen merensuojelujärjestö, kuin 
mikä on toiminnassa esimerkiksi Itämerellä.75 

Ensimmäinen ongelma, jonka nämä järjestöt kohtaavat on, että arktiset valtiot ovat 
haluttomia solmimaan yleisiä arktisia kansainvälisiä sopimuksia, joissa perustettaisiin 
laajempi kansainvälinen hallintoelin. Tämä johtuu siitä, että alueella, jossa keskeisim-
min juuri kahdeksan arktista valtiota (joista kaksi on suurvaltoja) tekevät omalla alu-
eellaan päätökset, on vaikeaa löytää yksimielisyyttä tällaisesta sopimuksesta. Suomi 
esitti 2013 arktisessa strategiassaan nykyisen Arktisen neuvoston formalisoimista kan-
sainvälisellä sopimuksella, mutta siihenkään ei löytynyt halua muista arktisista maista.76 
On tärkeää myös ymmärtää, ettei ole helppoa neuvotella yleisempää sopimusta arkti-
selle alueelle johtuen siitä, että eri asioista päätetään eri hallinnon tasoilla tai sektorieli-
missä. Monissa näissä asioissa tärkeämpää on kytkeä arktinen hallinto globaalille tai 
alueelliselle tasolle, koska hallinto tapahtuu näiden tasojen kautta, kuten ilmastonmuu-
toksen torjunnan suhteen. Kansainvälistä merenkulkua tai kalastuksen sääntelyä ohja-
taan kansainvälisestä merenkulkujärjestöstä IMO:sta tai kalastusta ohjaavilla säännös-
töillä. Arktinen neuvosto yrittää ajaa omaa agendaansa juuri keskeisimmin vaikutta-
malla arktisten valtioiden hallintoon ja kansainväliseen sääntelyyn. Neuvosto on ollut 
erityisen onnistunut siinä, että se on pystynyt kytkemään työnsä globaaleihin hallinto-
prosesseihin, kuten yllä kuvattiin.  

Arktisella alueella ei ole kehittynyt pelkästään yhteistyö, vaan myös valtioiden (ja var-
sinkin suurvaltojen) väliset jännitteet ovat lisääntyneet, millä on ollut jonkin verran 
vaikutusta myös Arktisen neuvoston yhteistyöhön. Jotkut akateemiset ajatushautomot 
(ja myös poliitikot, jopa Islannin pääministeri) ovat esittäneet, että eikö olisi järkevää, 
että Arktinen neuvosto avaisi mahdollisuuden ottaa kovan turvallisuuden asiat osaksi 
sen agendaa.77 Ottawan julistushan toteaa, ettei sotilaallisen turvallisuuden asioita tulisi 
käsitellä, mutta koska neuvosto ei ole sopimuksella perustettu juridinen elin, se voisi 
hyvinkin aloittaa keskustelun myös näistä asioista, ja tämä voisi vakiintua sitten käytän-

                                              

72 Lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehty sopimus, SopS 3/2013. 
73 Kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä tehty sopimus, SopS 43/2020. 
74 Ks. varhainen esitys, Nowlan (2001). Tämäntyyppiseen ajatukseen viittasi myös EU:n parlamentti vuoden 
2008 päätöslauselmassaan, ks. kohta 15: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-6-2008-
0474_EN.html 
75 Ks. esim. WWF:n arktisen ohjelman suojissa kehitelty esitys, Balton & Zagorski (2020). 
76 Ks. esim. Suomen arktinen strategia (2013), s. 14: ”Suomi tukee tämän kehityksen jatkamista siten, että 
Arktinen neuvosto vahvistetaan valtiosopimukseen perustuvaksi kansainväliseksi järjestöksi”.  
77 Conley (2012). 
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nön kautta osaksi neuvoston toimintaa. Tätä vastaan puhuvat kokemukset Krimin 
laittoman liittämisen vaikutuksista kansainväliseen yhteistyöhön. Puolustusvoimien 
korkeiden komentajien arktiset tapaamiset lakkautettiin heti Krimin tapahtumien jäl-
keen, ja Venäjä vetäytyi laajemmista pyöreän pöydän arktisista turvallisuuskeskuste-
luista. Arktinen neuvosto sitä vastoin pystyi toimimaan koko ajan täysipainoisesti, 
koska se ei käsitellyt turvallisuusasioita. Vaikka Venäjä nyt Arktisen neuvoston pu-
heenjohtajana on esittänyt, että nämä korkeiden arktisten puolustusvoimien edusta-
jien tapaamiset voitaisiin elvyttää, on vaikea kuvitella, että yksimielisyyttä neuvoston 
jäsenvaltioiden kesken asiasta saavutettaisiin, kun muistetaan, miten huonolla tolalla 
länsimaiden ja Venäjän suhteet tällä hetkellä ovat.  

On tärkeä myös pohtia, että mikä mieli olisi neuvoston arktisilla turvallisuuskeskuste-
luilla. Kuten on huomautettu, arktinen alue itsessään ei hyvin todennäköisesti ole 
aseellisen yhteenoton syy. Jos laajempi, esimerkiksi Venäjän ja Naton yhteenotto to-
teutuisi, arktinen alue olisi yksi tärkeä konfliktin näyttämö, muttei siis syy konfliktille. 
Tästä näkökulmasta arktinen alue ei näytä olevan keskiössä, kun mietitään keinoja, 
joilla jännitteistä tilannetta voisi lieventää. Arktiset valtiot eivät myöskään näytä omaa-
van samanlaista ulko- ja puolustuspoliittista tilannetta. Esimerkiksi Kanadan tilanne 
puolustuspolitiikan ja uhkakuvien suhteen on hyvin erilainen kuin Suomen, Ruotsin 
ja Norjan, jotka joutuvat ottamaan Venäjän läsnäolon jatkuvasti huomioon omassa 
pohjoisten alueiden puolustuksessa.78  

Arktinen neuvosto vaikuttaa olevan sopiva hallitustenvälinen foorumi, jossa voidaan 
käsitellä juoksevia arktisia asioita ennen kaikkea ympäristönsuojeluun ja kestävään ke-
hitykseen liittyen. Neuvoston vahvuus on, että se pystyy toimimaan verraten jousta-
vasti, koska se ei ole muodollinen kansainvälinen järjestö. Johtuen siitä, että neuvosto 
keskittyy matalan politiikan asioihin eikä ole muodollinen kansainvälinen järjestö, se 
on myös yksi niistä harvoista instituutioista, joissa läntiset vallat ja Venäjä voivat tehdä 
yhteistyötä ja rakentaa ainakin jonkinlaista luottamusta. Neuvosto pystyy joustavana 
foorumina myös toimimaan osana alueellisia ja globaaleja hallintoprosesseja. Globaalit 
ja alueelliset instrumentit ja järjestöt ohjaavat monien arktisten alueiden kehitystä, toki 
niin, että valtiot varmistavat, että niiden keskeiset intressit alueella tulevat turvatuiksi. 
Tällaisessa toimintaympäristössä neuvoston vahvuutena on, että se pystyy toteutta-
maan näiden laajempien kansainvälisten yhteistyöprosessien tavoitteita, mutta samalla 
niin, että jäsenvaltiot voivat varmistaa, että ne säilyttävät päätösvallan keskeisten in-
tressiensä suhteen. 
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4 

ARKTINEN GEOPOLITIIKKA 2000-LUVULLA EUROOPAN   
UNIONIN JA EUROOPPALAISTEN EI-ARKTISTEN                   
VALTIOIDEN ARKTISTEN POLITIIKKOJEN NÄKÖKULMASTA 

Vesa Väätänen 

4.1. Johdanto  

rktisen alueen geopoliittinen, taloudellinen ja ympäristöpoliittinen merkitys 
on kasvanut huomattavasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.1 Alu-
een merkityksen kasvu on ilmennyt yhä kasvavan joukon sekä valtiollisten että 

muidenkin toimijoiden nostaessa arktisen alueen poliittisen ja strategisen mielenkiin-
tonsa kohteeksi. Tämä mielenkiinto on pohjautunut käsityksiin jo tapahtuneista ym-
päristön muutoksista, mutta erityisesti sen pohjana ovat toimineet ennusteet tulevista 
muutoksista ja niiden taloudellisista ja poliittisista seurauksista. Tässä mielessä turval-
lisuuspolitiikkaa, talouspolitiikkaa ja ympäristöpolitiikkaa ei voida tarkastella toisistaan 
irrallisina olevina ilmiöinä etenkään arktisen alueen viitekehyksessä. Samalla kun eri 
toimijat ovat reagoineet havaittuihin ja ennustettuihin muutoksiin tiettyjen toimien 
kautta, ovat toiset nähneet tarpeen reagoida puolestaan näihin toimiin. Voidaankin 
todeta, että arktiseen alueeseen kohdistunut monialainen mielenkiinto ei pelkästään 
ilmennä alueen merkityksen kasvua, vaan on myös osaltaan johtanut siihen. Tämä tar-
koittaa sitä, että yhä uusien toimijoiden liittäessä intressinsä arktiseen alueeseen on 
alue itsessään noussut hyvin monenlaisten poliittisten suhteiden keskiöön. Tässä lu-
vussa tarkastelun kohteena olevat Euroopan unioni ja eurooppalaiset valtiot ilmentä-
vät myös tätä kehityskulkua. 

Keskityn tässä luvussa tulkitsemaan arktisen alueen geopolitiikkaa 2000-luvulla käsit-
telemällä Euroopan unionin ja valikoitujen eurooppalaisten ”ei-arktisten” valtioiden 
arktisia politiikkoja ja strategioita. Nämä valtiot ovat Saksa, Ranska ja Yhdistynyt ku-
ningaskunta. Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan ohella tarkastelen lyhyesti Skotlan-
nin arktista politiikkaa. Kyseiset toimijat ovat relevantteja analyysin kohteita useasta 
syystä. Ensinnäkin, vaikka arktisen geopolitiikan keskeisinä toimijoina nähdäänkin 
edelleen yleisesti Pohjoisen jäämeren rantavaltiot (Kanada, Norja, Tanska, Venäjä ja 
Yhdysvallat) sekä muut ”arktiset” valtiot (Islanti, Ruotsi ja Suomi), on myös ”ei-ark-
tisten” valtioiden mielenkiinto alueeseen kasvanut. Tämä mielenkiinto on huomioitu 
myös tutkimuksessa, joka on pyrkinyt tulkitsemaan ei-arktisten valtioiden intressejä ja 
toimia sekä analysoinut niiden mahdollisia geopoliittisia ja taloudellisia vaikutuksia. 
Tässä yhteydessä erityisesti Kiinan kasvava rooli on noussut merkittäväksi huomion 
kohteeksi, samalla kun muut aasialaiset valtiot, kuten Japani, Etelä-Korea ja Singapore 
ovat myös saaneet osakseen tutkimuksellista mielenkiintoa.2 

Tässä yhteydessä on aiheellista tuoda esiin, että jako arktisiin ja ei-arktisiin valtioihin 
perustuu maantieteeseen: vakiintuneen määritelmän mukaan arktiset valtiot ovat val-

                                              

1 Ks. Timo Koivurovan artikkeli tässä teoksessa. 
2 Ks. Sanna Kopran artikkeli tässä teoksessa sekä Bennett (2015, 2018); Väätänen & Zimmerbauer (2020). 
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tioita, joilla on alueita pohjoisen napapiirin pohjoispuolella. Tämä jako on poliittisesti 
merkityksellinen, sillä se toimii pohjana valtasuhteille useissa arktiseen alueeseen liit-
tyvissä yhteistyöverkostoissa, kuten Arktisessa neuvostossa. Kolme Euroopan unio-
nin jäsenvaltiota, eli Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat tämän määritelmän mukaan arktisia 
valtioita, ja ne ovat yhdessä Islannin sekä Pohjoisen jäämeren rantavaltioiden kanssa 
Arktisen neuvoston täysimääräisiä jäseniä. Huomionarvoista kuitenkin on, että Grön-
lanti ei kuulu Euroopan unioniin, sillä vaikka se liittyi Euroopan yhteisöön osana 
Tanskaa vuonna 1979, se erosi siitä vuonna 1985. Lisäksi Islanti ja Norja kuuluvat 
Euroopan talousalueeseen sekä Euroopan vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen. 
Euroopan unionin arktisen politiikan kannalta merkityksellistä onkin, että unioniin 
kuuluvia sekä siihen läheisesti taloudellisesti ja poliittisesti integroituneita alueita on 
arktisella alueella. Tästä huolimatta EU:n suhde arktiseen alueeseen – ja täten myös-
kään unionin arktinen politiikka – eivät ole olleet kovinkaan selkeitä 2000-luvulla.3 
Tämä muodostaa yhden mielenkiintoisen lähtökohdan tälle artikkelille. Euroopan 
unionin lisäksi myös tässä artikkelissa tarkastelemani valtiot, eli Ranska, Saksa ja Yh-
distynyt kuningaskunta ovat monella tapaa osa arktisen geopolitiikan monialaista ko-
konaisuutta. Vaikka niillä kaikilla on historiallisia yhteyksiä arktiseen alueeseen, jotka 
korostuvat myös niiden arktisissa strategia- ja politiikkadokumenteissa, ovat nämäkin 
valtiot aktivoituneet kansallisen arktisen politiikan kehittämisen osalta vasta vuositu-
hannen vaihteen jälkeen, pääosin 2010-luvulla.  

Pyrin tässä artikkelissa korostamaan arktista geopolitiikkaa pelkkää ”kovaa” turvalli-
suuspolitiikkaa laajempana ilmiönä. Tämä tarkoittaa sitä, että näen geopolitiikan eri-
tyisesti maantieteellisen tilan hallintaan liittyvänä kysymyksenä, joka nostaa tarkaste-
luni keskiöön tiettyjen toimijoiden yksipuolisten toimien lisäksi kahdenväliset suhteet 
ja laajemmat yhteystyön verkostot, joissa tilan hallintaan liittyviä kysymyksiä ratkais-
taan.4 Tällöin myös arktisen politiikan eri painopisteet ovat yhtä merkityksellisiä osia 
arktisen geopolitiikan laajempaa kokonaisuutta, sillä esimerkiksi talous-, ympäristö- ja 
turvallisuuskysymykset eivät ole irrotettavissa toisistaan. Tästä syystä myös eri toimi-
joiden intressit ja täten myös politiikkadokumentit on syytä nähdä niiden suhteiden 
kautta, joita niillä on toisiinsa. Tässä artikkelissa pyrin erityisesti luotaamaan yksittäis-
ten toimijoiden lisäksi, kuinka nämä toimijat asettuvat suhteessa toisiinsa ja laajem-
paan keskusteluun arktisesta alueesta ja niistä tekijöistä, jotka ovat nostaneet arktisen 
alueen useiden toimijoiden intressien kohteeksi. Tätä kautta nostan esiin erityisesti 
niin kutsutun arktisen toimijuuden ja identiteetin merkityksen osana arktista geopoli-
tiikkaa. Keskeinen argumenttini onkin, että arktinen toimijuus ja se, miten tämä toi-
mijuus rakentuu sekä tunnistetaan kansainvälisessä yhteisössä, on tärkeä tekijä arktisen 
geopolitiikan suuntaviivojen määrittämisessä. 

Keskityn artikkelissa pääasiassa analysoimaan politiikkadokumentteja, joiden kautta 
EU:n, Ranskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan sekä Skotlannin arktisen po-
litiikan suuntaviivoja on määritetty. Tämän johdosta tarkastelun ulkopuolelle jää useita 
näiden toimijoiden tekemiä arktiseen geopolitiikkaan vaikuttavia strategisia ja poliitti-
sia linjauksia sekä toimenpiteitä, vaikka pyrinkin ottamaan mukaan tarkasteluun myös 
arktisen politiikan rajapinnalla vaikuttavia tekijöitä. Rajaus politiikkadokumentteihin 
on perusteltu ensinnäkin tämän artikkelin fokuksen selkeyttämiseksi. Toinen keskei-
nen seikka on se, että keskittämällä analyysini juuri arktista politiikkaa hahmotteleviin 

                                              

3 Ks. Raspotnik (2018). 
4 Geopolitiikan määrittelystä, ks. Heikki Sirviön artikkeli tässä teoksessa. 
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dokumentteihin pystyn paremmin tuomaan esiin sen, mitkä politiikan osa-alueet liite-
tään nimenomaisesti arktisen politiikan viitekehykseen. Lähtökohtanani onkin, että 
pyrin tuomaan esiin niitä seikkoja, jotka ovat vaikuttaneet tiettyjen intressien määrit-
tymiseen ja tiettyjen politiikan sektorien korostumiseen juuri arktisen politiikan viite-
kehyksessä. 

Osiossa 2 keskityn Euroopan unioniin ja siihen, miten sen arktinen politiikka on ra-
kentunut erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Käsittelen ensin EU:n arktisen 
politiikan taustaa, joka toimii pohjana politiikan painopisteiden ja niiden merkityksen 
tarkemmalle tarkastelulle. Keskeinen huomio on EU:n osalta, että sen arktinen poli-
tiikka ei ole vielä rakentunut riittävän selkeäksi kokonaisuudeksi, jotta EU:n päätök-
senteon tasolla kyettäisiin tunnistamaan keskeiset toimintamallit, joiden avulla käytän-
nön politiikkaa pystyttäisiin rakentamaan optimaalisesti. EU:n arktisen politiikan jäl-
keen tarkastelen Ranskan arktista politiikkaa osiossa 3, jonka jälkeen keskityn Saksan 
arktiseen politiikkaan osiossa 4. Osiossa 5 esittelen ensin Yhdistyneen kuningaskun-
nan arktisen politiikan pääkohdat, jonka jälkeen tulkitsen Yhdistyneen kuningaskun-
nan EU-eron vaikutuksia arktisen politiikan näkökulmasta ja otan mukaan tarkaste-
luun myös Skotlannin. Tämän jälkeen peilaan arktisen toimijuuden merkitystä osana 
arktista geopolitiikkaa kriittisen geopolitiikan tutkimusperinteen näkökulmasta osios-
sa 6, ja päätän artikkelin keskeisten johtopäätösten esittelyyn osiossa 7. Tavoitteena 
tässä artikkelissa on esitellä valittujen toimijoiden arktisen politiikan suuntaviivoja ja 
tulkita miten nämä politiikat asettuvat osaksi arktista geopolitiikkaa laaja-alaisena il-
miönä, jossa eri politiikan sektorit tulevat vaihtelevalla tavalla yhteen. 

4.2. Euroopan unioni ja arktinen politiikka 

Euroopan unionin arktisen politiikan tausta 

Euroopan unioni on kehittänyt arktista politiikkaansa vuodesta 2008 lähtien. Lähtö-
laukauksena EU:n arktisen politiikan kehitykselle on pidetty 2000-luvun alussa yhä 
enenevissä määrin kiihtynyttä keskustelua ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktisella 
alueella sekä tähän kytkeytyneitä tulkintoja alueen taloudellisen merkityksen kasvusta. 
Samaan aikaan varsinkin alueen turvallisuuspoliittisen merkityksen kasvun on nähty 
vaikuttavan Euroopan unionin kasvaneeseen kiinnostukseen alueesta 2000-luvun al-
kuvuosina.5 Erityisesti vuonna 2007 tapahtunut Venäjän lipun pystyttäminen Jääme-
ren pohjaan pohjoisnavalla oli merkittävä symbolinen teko, joka ei myöskään Euroo-
pan unionissa jäänyt huomaamatta siitä huolimatta, että lipun pystytyksen takana oli 
yksityinen retkikunta. Osaltaan kyseisen kaltainen reaktiivinen toiminta arktisissa asi-
oissa on luonnehtinut EU:n lähestymistapaa viimeisen reilun vuosikymmenen aikana.6 
Unionin suhdetta arktiseen politiikkaan onkin kuvattu ailahtelevaksi, ja on esitetty ar-
vioita, joiden mukaan yhtenäinen näkökulma arktisten teemojen suhteen puuttuu 
EU:ssa pitkälti jäsenvaltioiden erilaisten intressien vuoksi.7 Osaltaan Euroopan unio-
nin arktisen politiikan koordinointia on voinut vaikeuttaa sen institutionaalinen ra-
kenne: Euroopan unionin arktisen politiikan hahmottelemisessa ovat olleet mukana 

                                              

5 Ks. Raspotnik (2018). 
6 Ks. Riddervold & Davis Cross (2019). 
7 Raspotnik & Stepien (2020). 
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Euroopan komissio yhdessä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edus-
tajan kanssa sekä Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto.8 

Siitä huolimatta, että useilla eurooppalaisilla valtioilla on pitkä historia, jonka kautta 
ne kytkeytyvät arktiseen alueeseen, on Euroopan unionin mielenkiinto arktisia teemo-
ja kohtaan ollut suhteellisen rajallinen ennen 2000-luvun ensimmäistä vuosikymmen-
tä.9 Ennen kuin EU:n keskeiset instituutiot alkoivat hahmotella arktista politiikkaa, 
pohjoiset teemat nousivat unionin päätöksenteon kartalle lähinnä Suomen ja Ruotsin 
liityttyä siihen vuonna 1995. Tämän jälkeen erityisesti Suomen ajama EU:n pohjoisen 
ulottuvuuden politiikka, joka hyväksyttiin unionin ulkopolitiikan kehykseksi vuonna 
1999 ja EU:n, Venäjän, Norjan sekä Islannin yhtenäiseksi politiikaksi vuonna 2006 on 
tuonut pohjoisia teemoja osaksi koko EU:n laajuista päätöksentekoa. Pohjoisen ulot-
tuvuuden politiikka on muodostunut EU:n lähialuepolitiikan ja Venäjää koskevan po-
litiikan jatkeeksi, eikä se ole ottanut kattavasti huomioon laajempaa arktisen alueen 
viitekehystä. Samalla kun pohjoinen ulottuvuus on ollut Suomen EU-politiikan kes-
keinen väline, myös Ruotsissa on ollut pyrkimyksiä tuoda pohjoisia teemoja EU:n 
päätöksenteon keskiöön. Näitä pyrkimyksiä kuvaa esimerkiksi Pohjoismaiden minis-
terineuvoston tilaama vuonna 2008 julkaistu selvitys, jossa EU:n toimien vaikutuksia 
arktisella alueella arvioidaan laaja-alaisesti.10 

Vaikka Suomen ja Ruotsin pyrkimykset tuoda arktisia teemoja näkyvämmäksi EU:n 
päätöksentekoelimissä onnistuivat vain osittain, on EU kuitenkin ollut hyvinkin sel-
västi läsnä alueella monella tapaa erityisesti Suomen ja Ruotsin liityttyä unioniin. Toi-
sin sanoen, EU:lla on mahdollisuuksia vaikuttaa arktisen alueen kehityskulkuihin mo-
nella tavalla. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että vuoden 1995 laajenemisen jälkeen ark-
tisella alueella on ollut EU:n territorioita. Samaan aikaan, ja kuten yllä jo mainitsin, 
Norja ja Islanti ovat arktisia valtioita ja ne kuuluvat Euroopan talousalueeseen sekä 
Euroopan vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen. Näin ollen EU:n lainsäädäntö ja 
sisäpoliittinen päätöksenteko vaikuttavat suoraan arktisella alueella. Ulkopolitiikan 
osalta voidaan todeta samaa, sillä useat kansainväliset sopimukset ja yhteistyön ver-
kostot, joissa EU on osallisena vaikuttavat suoraan myös arktisella alueella tapahtu-
vaan ihmistoimintaan sekä esimerkiksi päästöihin, jotka kulkeutuvat alueelle.11 Tämä 
tarkoittaa, että riippumatta nostetaanko arktinen alue erilliseksi politiikanteon koh-
teeksi EU:n päätöksentekoelimissä, on EU:n sisä- ja ulkopolitiikalla vaikutuksia alu-
eella. Suoraan arktista aluetta käsittelevän politiikan lisäksi useat eri Euroopan unionin 
päätöksenteon osa-alueet liittyvät tavalla tai toisella arktiseen alueeseen. Tämä ilmenee 
esimerkiksi siten, että Euroopan unionin ulkopolitiikan, talouspolitiikan, energiapoli-
tiikan ja aluepolitiikan vaikutukset yltävät arktiselle alueelle tai arktisen alueen viiteke-
hykseen sidottuihin poliittisiin tai taloudellisiin suhteisiin. Tätä voidaan kutsua sisältä 
ulos -mekanismiksi, jossa EU:n instituutioiden päätösten seuraukset ulottuvat niiden 
ulkopuolelle. Toista tapaa, jolla Euroopan unionin päätöksenteko liittyy arktiseen alu-
eeseen suoranaisen arktisen politiikan ulkopuolella, voidaan kutsua ulkoa sisään -me-
kanismiksi. Siinä arktisella alueella tapahtuvat kehityskulut tai siihen liittyvät poliittiset 

                                              

8 Pelaudeix & Rodon (2013). 
9 Wegge (2012). 
10 Airoldi (2008). 
11 Ks. Koivurova ym. (2021); Stepien & Koivurova (2017). 

 



                                                                                         

61 

tai taloudelliset suhteet vaikuttavat Euroopan unioniin ja sitä kautta sen päätöksente-
koon. 

Osaltaan EU:n pohjoisten jäsenvaltioiden pyrkimysten ja toisaalta arktisen alueen 
muutoksesta kerääntyneen tiedon pohjalta Euroopan komissio julkaisi ensimmäisen 
arktiseen alueeseen keskittyvän politiikkadokumentin vuonna 2008.12 Tämän jälkeen 
sekä Euroopan komissio yhdessä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean 
edustajan kanssa, että Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvostokin ovat 
julkaisseet useita politiikkakehystä jäsentäviä ja sitä kehittäviä dokumentteja.13 Uusin 
Euroopan komission politiikkadokumentti julkaistiin lokakuussa 2021. Seuraavissa 
osioissa käyn keskeisten teemojen kautta läpi EU:n arktisen politiikan sisältöä ja kehi-
tystä sekä tarkastelen varsinaisen arktisen politiikan ohella EU:n ja arktisen alueen vä-
listä suhdetta. En siis käy yksittäisiä dokumentteja läpi yksityiskohtaisesti, vaan nostan 
niiden pohjalta esiin keskeisiä politiikan sektoreita, jotka osaltaan kietoutuvat yhteen 
dokumenteissa. Samalla kuitenkin huomioin merkittävimpiä muutoksia, joita politii-
kan painopisteissä on tapahtunut politiikan kehittyessä. 

EU ja arktinen ympäristö 

Keskeinen kantava teema EU:n arktisen politiikan kehityksessä on ollut ilmastonmuu-
tos sekä ympäristöpolitiikka. EU:n arktinen politiikka on rakentunut kolmen keskei-
sen pilarin varaan, joita ovat olleet juuri ympäristö ja ilmasto, kestävä kehitys sekä 
arktinen yhteistyö ja monenkeskinen hallinta. Ensimmäisen pilarin osalta painotus on 
siirtynyt arktisen alueen ympäristön suojelusta kohti laaja-alaisempaa ilmastonmuu-
toksen vaikutusten arviointia ja niihin puuttumista. Ympäristöasioiden sekä ilmaston-
muutoksen rooli EU:n arktisessa politiikassa perustuu pitkälti tieteelliseen tutkimuk-
seen, jonka mukaan ilmastonmuutoksella on suurimmat vaikutuksensa arktisella alu-
eella. Tämä on puolestaan toiminut pohjana ennustuksille taloudellisen toiminnan li-
sääntymisestä alueella, joka itsessään asettaa haasteita arktiselle ympäristölle. Näiden 
ennustusteiden pohjalta Euroopan komission vuoden 2008 politiikkadokumentissa 
todetaankin, että tässä suhteessa ”tärkeimmän tavoitteen tulee olla estää ja lieventää 
ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia ja tukea sopeutumista väistämättömiin 
muutoksiin”.14 Näin todettuna EU:n arktinen politiikka on mahdollista nähdä osana 
sen laajempia pyrkimyksiä toimia johtavana tahona ilmastonmuutoksen vastaisessa 
kamppailussa. Arktisessa politiikassa ilmastonmuutoksen tuomaan haasteeseen on 
vastattu erityisesti tutkimusrahoitusta lisäämällä. Samaan aikaan EU on myös pyrkinyt 
lisäämään osallisuuttaan erilaisissa ympäristönsuojeluohjelmissa sekä lisäämään ympä-
ristöasioihin liittyvää yhteistyötä. 

Huomionarvoista EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikassa on, että arktisessa viiteke-
hyksessä tehdyt toimet liittyvät vahvasti laajempiin politiikkatoimiin, joita erityisesti 
ilmastonmuutoksen osalta on suunniteltu ja laitettu täytäntöön. Tässä yhteydessä voi-
daan nostaa esiin vuonna 2019 julkaistu Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jonka 
keskeinen tavoite on se, että vuoteen 2050 mennessä ei enää aiheuteta kasvihuone-
kaasujen nettopäästöjä. Tähän liittyy myös laajempi tarkastelukulman muutos, jossa 

                                              

12 Euroopan komissio (2008). 
13 Euroopan komissio ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja (2012, 
2016, 2021), Euroopan parlamentti (2008, 2011, 2014, 2017) ja Euroopan unionin neuvosto (2009, 2014, 
2016, 2019). 
14 Euroopan komissio (2008), s. 3. 
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hiilivetyjen, eli öljyn ja kaasun tuotannon ympäristövaikutuksia ei enää tarkastella ai-
noastaan niiden tuotantoketjun osalta, vaan myös niiden loppukäytön ilmastovaiku-
tusten osalta. Tämä on oleellinen muutos siinäkin mielessä, että tehokkain keino 
EU:lle ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niin maailmanlaajuisesti kuin arktisellakin 
alueella on sen omien päästöjen vähentäminen. Tällä kokonaisvaltaisemmalla lähesty-
mistavalla – joka on myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskiössä – on ai-
nakin pitemmällä aikavälillä vaikutusta myös arktisen alueen taloudelliseen sekä to-
dennäköisesti turvallisuuspoliittiseen kehitykseen. Erityisesti arktisella alueella tuote-
tuilla öljyllä ja kaasulla on suuri rooli Euroopan energiasektorilla, ja samalla EU on 
arktisella alueella tuotetun energian keskeinen markkina-alue. Näistä syistä EU:n ym-
päristö- ja ilmastopolitiikka kytkeytyy suoraan myös arktista aluetta koskevaan talous-
politiikkaan. 

EU ja arktinen talous 

Toinen EU:n arktisen politiikan keskeinen pilari liittyy kestävään kehitykseen. Ennen 
kuin menen tarkemmin tavoitteisiin, joita EU on asettanut kestävän kehityksen osalta, 
on hyvä tuoda esiin arktisen alueen laajempi merkitys EU:n taloudelle. Tämä ilmenee 
erityisesti energian osalta. Esimerkiksi vuonna 2010 arvioitiin, että 24 % arktisella alu-
eella tuotetusta öljystä ja kaasusta vietiin EU:n alueelle.15 Tuoreessa raportissaan Koi-
vurova ja muut toteavat, että esimerkiksi Norjan Snøhvit-kaasukentällä tuotetusta kaa-
susta lähes kaikki viedään EU:n alueelle, kuten myös suurin osa Venäjän arktisella 
alueella tuotetusta kaasusta.16 Jo tämä itsessään ilmentää arktisen alueen taloudellista 
merkitystä EU:lle, ja energiasektori onkin nähty tärkeänä myös EU:n arktisessa poli-
tiikassa ainakin sen kehityksen alkuaikoina. Esimerkiksi vuonna 2008 EU:n taloudel-
liset intressit jakautuivat hiilivetyihin (öljyyn ja kaasuun), kalastukseen, kuljetusalaan ja 
turismiin.17 Näiden talouden sektorien merkityksen pohjana nähtiin erityisesti ilmas-
tonmuutoksesta johtuva arktisen alueen avautuminen uudelle taloudelliselle toimin-
nalle ja vanhan toiminnan laajenemiselle. Erityisesti kuljetusalan voidaan nähdä olevan 
tässä yhteydessä merkittävä EU:n arktiseen talouteen liittyvien intressien rakennuspa-
likka, sillä EU:n jäsenvaltioilla on yhteenlaskettuna maailman suurin kaupallinen lai-
vasto.  

Myöhemmässä vaiheessa erityisesti kestävään kehitykseen liittyvän teknologisen osaa-
misen kehittäminen on noussut EU:n arktisen politiikan keskiöön. Tähän liittyy vah-
vasti myös tutkimusrahoituksen rooli innovaatiotoiminnan mahdollistajana. Esimer-
kiksi vuonna 2016 EU:n arktisen politiikan ensimmäiseksi tavoitteeksi kestävän kehi-
tyksen yhteydessä nostettiin kestävien innovaatioiden tukemisen, jonka nähtiin olevan 
oleellinen tekijä myös esimerkiksi merenkulun piirissä.18 Samalla myös mahdolliset in-
vestoinnit infrastruktuurin kehittämiseen nostettiin keskeisempään rooliin EU:n ark-
tisen politiikan viitekehyksessä. Vaikka arktisen alueen öljy- ja kaasuvarat sekä avau-
tuvien meriteiden merkitys kuljetusalalle tässä suhteessa jätetään vähemmälle huomi-
olle suoranaisina taloudellisten intressien kohteina, on politiikassa havaittavissa kui-
tenkin pyrkimys tukea näiden teollisuudenalojen kehitystä epäsuorasti teknologisten 
ratkaisujen ja infrastruktuurin kautta. Samalla myös uusiutuvien energiamuotojen ja 

                                              

15 Cavalieri ym. (2010). 
16 Koivurova ym. (2021), s. 104. 
17 Ks. Euroopan komissio (2008). 
18 Euroopan komissio ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja (2016). 
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muiden ”vihreän” talouden ratkaisujen merkitys on korostunut, mikä heijastaa laajem-
paa muutosta taloudellisessa ajattelussa. Esimerkiksi Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman yksi keskeinen tavoite on irrottaa talouskasvu luonnonvarojen käytöstä. 
Tässä mielessä EU:n taloudelliset intressit tulevat edelleen todennäköisesti muuttu-
maan myös arktisen alueen viitekehyksessä, ja energian merkitys laskee ainakin tule-
vien vuosikymmenten aikana. Vuonna 2021 julkaistussa EU:n arktisen politiikan päi-
vityksessä tuodaankin ensimmäistä kertaa esiin konkreettinen tavoite estää uusien hii-
livetyvarantojen käyttöönotto arktisella alueella tai olla ostamatta tuotteita, mikäli va-
rantoja otetaan käyttöön.19 Tällä voi olla vaikutuksia esimerkiksi EU:n ja Venäjän vä-
liselle suhteelle, kun EU:n energiaturvallisuuden ja Venäjän talouden välinen keski-
näisriippuvuus vähenee. Tähän vaikuttaa myös maakaasun tuleva rooli siirtymävai-
heen energiana siirryttäessä kohti hiilineutraaliutta. 

EU ja arktinen tutkimus 

Kuten edellä jo kävi ilmi, on tutkimuksella ja tieteellä keskeinen rooli EU:n arktisessa 
politiikassa. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että tieteellä on merkittävä rooli ilmaston-
muutoksen ja sen vaikutusten arvioinnissa, joka itsessään on keskeinen EU:n arktista 
politiikkaa määrittävä painopistealue. Toinen tieteen merkitystä korostava tekijä on 
kestävän kehityksen tavoitteet, eli tieteellisen tiedon hyödyntäminen taloudellisen toi-
minnan ympäristövaikutusten pienentämisessä. Kolmas tekijä, jonka vaikutuksesta 
tiede ja tutkimus nousevat EU:n arktisessa politiikassa keskeisiksi aiheiksi on arktinen 
yhteistyö, jossa tieteellä on keskeinen rooli. Tieteen merkitys arktisessa viitekehyksessä 
on korostunut jo 1800-luvulta lähtien, kun aluetta kartoitettiin. Naparetket sitoivat 
tieteen osaksi eurooppalaisten valtioiden poliittisia pyrkimyksiä vankistaa asemaansa 
kansainvälisesti, samalla kun naparetkien merkitys kansallisten identiteettien rakentu-
misessa ja täten valtioiden itsensä rakentumisessa korostui. Myös toisen maailmanso-
dan ja erityisesti kylmän sodan aikaan tieteen rooli osana valtioiden strategisia pyrki-
myksiä oli merkittävä, mikä johtui erityisesti arktisen alueen korostuneesta strategi-
sesta merkityksestä ”idän” ja ”lännen” välisenä rajapintana ja sen haastavasta toimin-
taympäristöstä.20 

Kylmän sodan jälkeisen arktisen yhteistyön osalta tiede puolestaan nousi merkittävään 
rooliin yhteistyön konkreettisena muotona, joka samalla toimi yhteistyön suuntalinjoja 
ja sisältöä muokkaavana tekijänä. Tiede onkin toiminut niin 1990-luvun alussa arktiset 
valtiot yhteen koonneen arktisen ympäristönsuojelustrategian kuin sen vuonna 1996 
korvanneen Arktisen neuvoston yhteistyön pohjana. Tieteellisen yhteistyön merkitys 
on edelleen keskeinen Arktisen neuvoston puitteissa, mutta toisaalta myös arktisen 
alueen viitekehyksessä toteutettu laajempi tiedeyhteistyö eri valtioiden välillä on ko-
rostanut tieteen roolia poliittisen dialogin mahdollistajana. Arktinen alue onkin nähty 
esimerkkinä niin kutsutun tiedediplomatian mahdollisuuksista geopoliittisten jännit-
teiden lieventäjänä.21 Samaan aikaan on hyvä huomioida, että tieteen merkitys myös 
osana Pohjoisen jäämeren rantavaltioiden territoriaalista politiikkaa YK:n merioikeus-
yleissopimuksen puitteissa on huomattava.22 Tämä johtuu siitä, että sopimuksen puit-
teissa rantavaltioilla on mahdollista laajentaa hallinnassaan olevia merenpohjan alueita 

                                              

19 Euroopan komissio ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja (2021), s. 
10. 
20 Ks. Doel ym. (2014). 
21 Ks. Bertelsen (2020). 
22 Ks. Powell & Dodds (2014). 
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aluevesiensä ja talousvyöhykkeensä ulkopuolelle, mikäli ne pystyvät osoittamaan ky-
seisen alueen olevan mannerjalustansa jatke. Näin ollen merenpohjan kartoituksella 
on keskeinen rooli Pohjoisen jäämeren ja merenpohjan resurssien hallintaan liittyvissä 
kysymyksissä ja täten laajemmassa arktisessa geopolitiikassa. 

EU:n arktisen politiikan yhteydessä tutkimuksen merkitys korostuu ympäristöasioissa, 
ilmastonmuutoksessa sekä taloudessa. EU onkin rahoittanut arktista tutkimusta usei-
den eri kanavien kautta sadoilla miljoonilla euroilla viimeisen vuosikymmenen aikana. 
Esimerkiksi Horizon 2020 -ohjelmassa on myönnetty yli 200 miljoonaa euroa rahoi-
tusta arktiseen alueeseen liittyvään tutkimukseen ja siihen kytkeytyvään yhteistyö-
hön.23 Tutkimusrahoituksen kautta onkin harjoitettu tiedediplomatiaa, sillä sen avulla 
on kyetty tuomaan yhteen eri toimijoita niin arktiselta alueelta kuin sen ulkopuolelta-
kin. Tässä mielessä tutkimusrahoituksella on myös turvallisuuspoliittinen ulottuvuus. 

EU ja arktinen turvallisuus 

Vaikka EU:n arktiseen politiikkaan kytkeytyvät asiakirjat jättävätkin turvallisuuskysy-
mykset suhteellisen vähälle huomiolle, on selvää, että turvallisuus käsitetään EU:n ark-
tisen politiikan yhteydessä laaja-alaisesti. Keskeinen esiin tuotu turvallisuuskysymys 
on ilmastonmuutos sekä sen suorat ja epäsuorat vaikutukset Euroopan turvallisuus-
ympäristöön. Näiden lisäksi keskeinen turvallisuuden piiriin tuotu asia EU:n arktisessa 
politiikassa on ollut huoltovarmuus erityisesti energian osalta. Huomionarvoista kui-
tenkin on, että uudemmissa politiikkadokumenteissa huoltovarmuuden käsittely on 
jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Tämä johtuu todennäköisesti ympäristö- ja ilmasto-
politiikan vaikutuksesta, joka on nostettu yhä vahvemmin EU:n arktisen politiikan 
keskiöön. Vaikka huoltovarmuus energian tuonnin osalta onkin jäänyt EU:n arktisessa 
politiikassa taka-alalle ilmastopolitiikan noustessa merkittävämpään rooliin, on erityi-
sesti arktisella alueella tuotetulla öljyllä ja maakaasulla edelleen merkittävä asema Eu-
roopan energialähteinä, kuten edellä toin esiin. 

EU:n arktisessa politiikassa ”kovien” turvallisuuskysymysten jääminen vähemmälle 
huomiolle voi johtua osaltaan EU:n jäsenvaltioiden erilaisista painotuksista turvalli-
suuspolitiikan suhteen. Toisaalta on hyvä todeta, että arktisen alueen kasvanut strate-
ginen merkitys kuitenkin huomioidaan myös EU:n arktisen politiikan yhteydessä. Esi-
merkiksi vuonna 2012 Euroopan komissio ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja tur-
vallisuuspolitiikan korkean edustaja kuvaavat arktisen alueen tilannetta seuraavasti: 
”Arktisen alueen strateginen merkitys kasvaa. Se on esimerkki onnistuneesta kansain-
välisestä yhteistyöstä, joka on edesauttanut alueen rauhaa ja vakautta”.24 Tämä kuvas-
taa uskoa monenkeskisen yhteistyön voimaan turvallisuuspolitiikan työkaluna. Vaikka 
vuoden 2012 dokumentti julkaistiin ennen Krimin liittämistä Venäjään, josta seurasi 
EU:n ja Venäjän suhteiden tulehtuminen ja kriittisempi suhtautuminen Venäjän toi-
miin myös arktisella alueella, ei laajempaa turvallisuuspoliittista näkökulmaa otettu 
mukaan myöskään komission ja korkean edustajan vuonna 2016 julkaisemassa EU:n 
arktista politiikkaa jäsentävässä tiedonannossa.25 

Viime aikoina arktiseen alueeseen liittynyt geopoliittinen puhe on kääntynyt huomat-
tavasti kovemman retoriikan suuntaan laajemmassa kansainvälisessä viitekehyksessä. 

                                              

23 Koivurova ym. (2021), s. 27. 
24 Euroopan komissio ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja (2012), s. 3. 
25 Ks. Euroopan komissio ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja (2016). 
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Tämä on johtunut erityisesti Venäjän toimista Ukrainassa sekä Kiinan noususta kes-
keiseksi taloudelliseksi ja poliittiseksi toimijaksi maailmanlaajuisesti, ja täten erityisesti 
Yhdysvaltain näkökulmasta maailmanjärjestystä haastavaksi uhaksi. Nämä tekijät ovat 
näkyneet myös arktisella alueella erityisesti siinä, että alueen ulkopuolisten geopoliit-
tisten suhteiden heijastumisesta alueelle on esitetty kasvavissa määrin tulkintoja. Esi-
merkiksi Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan pyytämässä raportissa vuoden 
2021 EU:n arktisen politiikan päivityksessä todetaankin, että  

tämä kasvava geopoliittinen ja geotaloudellinen mielenkiinto sekä arktisen 
alueen muuttunut turvallisuusympäristö on yksi kaikista tärkeimmistä kehitys-
kuluista, joka täytyy ottaa huomioon EU:n päivitetyssä arktisessa politiikassa.26 

Niin sanotut kovat turvallisuusteemat nousevatkin merkittävämpään rooliin vuoden 
2021 EU:n arktisen politiikan päivityksessä.27 Tässä yhteydessä erityisesti Venäjän toi-
met sotilaallisen toimintakykynsä lisäämiseksi arktisella alueella nostetaan esiin, mutta 
myös Kiinan ja muiden ”ei-arktisten” valtioiden lisääntynyt mielenkiinto arktiseen alu-
eeseen huomioidaan. Arktisen alueen turvallisuutta tarkastellaan kasvavissa määrin 
niin alueen sisäisten kuin sen ulkopuolistenkin tekijöiden vuorovaikutuksen kautta. 
EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell esitti asian 
seuraavasti Arctic Frontiers -konferenssissa pitämässään puheessa helmikuussa 2021: 

Mitä tulee turvallisuuteen, ovat kova turvallisuus ja suurvaltojen välinen 
kilpailu resursseista saaneet paljon huomiota. Uskomme, että suurin osa 
jännitteistä arktisella alueella liittyy globaaliin asemointiin. Toisaalta voidaan 
todeta, että arktiset turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä, mutta ne pitää nähdä 
laajemmassa kontekstissa.28  

Tämä ilmentää tiettyä vastahakoisuutta nostaa turvallisuuspolitiikka arktisen politiikan 
keskiöön, jota EU:n osalta on ollut aiemmin havaittavissa. Samalla on hyvä huomi-
oida, että EU:n turvallisuuspoliittisiin painotuksiin vaikuttaa myös sen suhde Naton 
kanssa. Nato on perinteisesti vastannut ”kovaan” turvallisuuteen liittyvistä kysymyk-
sistä EU:n keskittyessä ”pehmeämpiin keinoihin”. Tästä huolimatta on selvää, että 
kova turvallisuus on noussut viime vuosina suurempaan rooliin myös EU:ssa käytävän 
keskustelun piirissä arktisen alueen viitekehyksessä. Kun arktista politiikkaa lähesty-
tään enenevissä määrin kovan turvallisuuden näkökulmasta, aletaan myös esimerkiksi 
energiataloutta tarkastella geopoliittisena tekijänä. Tämä on ilmennyt esimerkiksi kes-
kustelussa Nord Stream 2 -kaasuputken käyttöönotosta ja sen merkityksestä osana 
Venäjän ulkopolitiikkaa. Täten myöskään EU:n ilmastopolitiikkaa ei voi nähdä irral-
laan turvallisuuspolitiikasta. Esimerkiksi uusien hiilivetyvarantojen käyttöönoton kiel-
tämiseen arktisella alueella liittyy myös turvallisuuspoliittinen ulottuvuus, joka kulmi-
noituu juurikin Nord Stream 2 -kaasuputkeen liittyneessä keskustelussa. Kovan tur-
vallisuuden kannalta tulevaisuuden osalta keskeistä on myös se, miten EU:n sisäinen 
puolustusyhteistyö etenee, ja miten tämä heijastuu arktiselle alueelle. Todennäköistä 
kuitenkin on, että turvallisuus käsitetään myös jatkossa suhteellisen laaja-alaisena ky-
symyksenä. Laaja-alaisuutensa vuoksi turvallisuuskysymyksiinkin liittyen keskeisiksi 
EU:n arktisen politiikan välineiksi muodostuvat monenkeskisen yhteistyön verkostot.  

                                              

26 Dolata (2020), s. 7. 
27 Ks. Euroopan komissio ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustaja (2021). 
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EU, arktinen yhteistyö ja hallintamekanismit 

Keskeinen osa EU:n ulkopolitiikkaa on ollut hyödyntää monenkeskisiä yhteistyön 
muotoja, joiden avulla EU:n intresseihin sopivia käytänteitä on pyritty saattamaan laa-
jempaan käyttöön. Tätä prosessia on kutsuttu eurooppalaistamiseksi (engl. europeaniza-
tion).29 Vaikka eurooppalaistaminen strategisena toimintamuotona on osoittautunut 
monissa yhteyksissä toimivaksi tavaksi integroida eri toimijoita osaksi EU:n vaikutus-
piiriä ja käytänteitä, on tämä arktisen alueen ja yhteistyön viitekehyksessä monimut-
kaisempi kysymys. EU ei ole tasavertainen jäsen useissa arktisen yhteistyön instituuti-
oissa, kuten Arktisessa neuvostossa, mutta toisaalta se on keskeinen toimija muissa 
instituutioissa, joiden keskeinen fokus ei ole koko arktinen alue, mutta jotka kuitenkin 
vaikuttavat arktisen alueen hallintaan. Näistä voidaan nostaa esimerkiksi pohjoisen 
ulottuvuuden politiikka ja Barentsin euroarktinen neuvosto, jotka molemmat keskit-
tyvät arktisen alueen eurooppalaiseen osaan ja sen naapurustoon.30 Kuten mainittua, 
Pohjoinen ulottuvuus käsittää EU:n, Venäjän Norjan sekä Islannin, kun taas Barentsin 
euroarktisen neuvoston jäseninä ovat Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä, Tanska, Islanti ja 
EU. 

EU ei ole Arktisen neuvoston jäsen, eikä sitä ole hyväksytty virallisesti sen tarkkailija-
jäseneksi sen pyrkimyksistä huolimatta. Alun perin ongelmalliseksi asiaksi nousi EU:n 
päätös kieltää hyljetuotteiden myynti, joka herätti merkittävää vastarintaa arktisten al-
kuperäiskansojen edustajissa, joiden perinteisiin elinkeinoihin hylkeenpyynti kuuluu. 
Tästä syystä Kanada on suhtautunut vastahakoisesti EU:n tarkkailijajäsenyyteen.31 
Myöhemmässä vaiheessa erityisesti Venäjä on vastustanut EU:n hyväksymistä tark-
kailijajäseneksi. Tästä huolimatta EU:ta kuvataan nykyään Arktisen neuvoston de facto 
tarkkailijajäseneksi. Tämä johtuu siitä, että kun EU:n hakemusta käsiteltiin vuoden 
2013 Arktisen neuvoston ministerikokouksessa Kiirunassa, eivät neuvoston jäsenet 
päässeet yksimielisyyteen hakemuksen hyväksymisestä. EU:lle kuitenkin annettiin oi-
keus osallistua kokouksiin tarkkailijana siihen asti, kunnes päätös syntyy. Tämän lisäksi 
EU ottaa osaa Arktisen neuvoston työryhmien työhön erityisesti tutkimuksen kautta. 
Siitä huolimatta, että EU ei ole Arktisen neuvoston jäsen, eikä täysimääräinen tarkkai-
lijajäsen, korostuu Arktisen neuvoston merkitys EU:n arktisessa politiikassa. Vaikka 
Arktinen neuvosto nostetaan EU:n kannalta merkitykselliseksi arktiseksi yhteistyö-
foorumiksi, on hyvä huomioida, että EU on ollut osallisena myös kansainvälisen me-
renkulkujärjestön polaarikoodin kehittämisessä. Lisäksi se on osallisena myös muissa 
sopimuksissa, jotka muodostavat osan arktisen alueen hallinnasta. Tästä esimerkkinä 
toimii vuonna 2018 allekirjoitettu sopimus sääntelemättömän aavan meren kalastuk-
sen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa. 

Varsinaisen arktisen yhteistyön ja arktiseen alueeseen liittyvien hallintamekanismien 
lisäksi on monilla muilla yhteistyön muodoilla ja mekanismeilla merkitystä sekä arkti-
sen alueen osalta että EU:n arktisten intressien turvaamisen suhteen. Näistä keskeinen 
on erityisesti YK:n merioikeusyleissopimus. Sen lisäksi, että merioikeusyleissopimus 
mahdollistaa rantavaltioiden territoriaalisen hallinnan laajentamisen tietyissä puit-
teissa, kuten edellä toin esiin, on se merkittävässä roolissa laajemman poliittisterrito-
riaalisen järjestyksen sekä siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien jäsentymi-
sessä. Tämä tekee siitä keskeisen laillisen viitekehyksen, jonka merkitystä myös EU:n 

                                              

29 Ks. Moisio ym. (2012). 
30 Ks. Bailes & Ólafsson (2017). 
31 Ks. Hossain (2015). 
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arktisessa politiikassa korostetaan. Tässä mielessä merioikeusyleissopimus nousee 
myös turvallisuuspolitiikan osalta keskeiseksi tekijäksi. Tämä johtuu siitä, että kyseinen 
sopimus on oleellinen osa sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä, jonka vahva puo-
lestapuhuja EU on perinteisesti ollut. Lisäksi arktisen alueen viitekehyksessä merioi-
keusyleissopimus on tarjonnut puitteet aluekiistojen rauhanomaiselle ratkaisemiselle, 
mikä osaltaan on edellytys alueellisen yhteistyön toiminnalle niin talous-, ympäristö- 
kuin turvallisuuskysymyksissäkin. Samalla se myös takaa merenkulun vapauden ja viat-
toman kauttakulun oikeuden, jotka tuodaan myös EU:n arktisessa politiikassa selke-
ästi esiin. 

Edellä käsiteltyjen yhteistyön muotojen ja hallinnan mekanismien lisäksi useat EU:n 
politiikat vaikuttavat myös arktisella alueella. Esimerkeiksi voidaan nostaa rajat ylittä-
vän yhteistyön ohjelmat Venäjän kanssa (Kolarctic ja Karelia -ohjelmat) sekä pohjoi-
nen periferia ja arktinen alue -ohjelma.32 Lisäksi esimerkkeinä EU:n politiikoista, jotka 
vaikuttavat arktiseen alueeseen ja siellä tapahtuvaan toimintaan voi nostaa myös Eu-
roopan unionin yhdennetyn meripolitiikan sekä jo yllä käsitellyn Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman. Yhdessä nämä monialaisen yhteistyön muodot sekä hallintame-
kanismit ja niiden merkitys osana EU:n arktista politiikkaa ilmentävät sääntöpohjai-
seen maailmanjärjestykseen perustuvaa EU:n ulkopolitiikkaa. Toisaalta nähtäväksi jää 
missä määrin nämä eri politiikan osa-alueet saadaan integroitua yhteen EU:n muiden 
niin arktista aluetta koskevien kuin laajempienkin poliittisten linjauksien kanssa. Tästä 
huolimatta on selvää, että monenkeskinen yhteistyö tulee säilyttämään keskeisen ase-
mansa kanavana, jonka kautta muita EU:n arktiseen politiikkaan liittyviä tavoitteita 
niin ympäristö- ja ilmastokysymysten kuin kestävän kehityksen kysymysten osalta py-
ritään turvaamaan myös jatkossa. Suurin kysymysmerkki, joka tähän liittyy, on mo-
nenkeskisten yhteistyön kanavien ja hallintamekanismien toiminnan turvaaminen ti-
lanteessa, jossa arktiseen alueeseen liittyvä turvallisuuspoliittinen puhe ja toimet ko-
venevat eri valtioiden taholla.  

Seuraavaksi keskityn EU:n keskeisimpien jäsenvaltioiden Ranskan ja Saksan arktisiin 
politiikkoihin, joista siirryn esittelemään EU:sta eronneen Yhdistyneen kuningaskun-
nan arktisen politiikan kehitystä samalla huomioiden Yhdistyneen kuningaskunnan 
EU-eron vaikutukset ja Skotlannin tuoreen arktisen politiikan merkityksen. 

4.3. Ranskan arktinen politiikka  

Ranskan nykyinen arktinen politiikka on muotoutunut viimeisen vuosikymmenen ai-
kana. Vuonna 2009 Ranskassa nimitettiin ensimmäinen arktisen ja antarktisen alueen 
suurlähettiläs, jonka tehtävä on koordinoida näihin alueisiin liittyvää politiikkaa. 
Vuonna 2013 suurlähettilään aloitteesta asetettiin ministeriöidenvälinen työryhmä val-
mistelemaan politiikkadokumenttia, jonka tehtävänä oli määritellä Ranskan arktiset 
intressit ja politiikan painopistealueet. Dokumentin julkaisi Ranskan ulkoasiain ja kan-
sainvälisen kehityksen ministeriö vuonna 2016 ja sen otsikko on ”Arktisen alueen 
suuri haaste: kansallinen arktinen tiekartta”.33 Vaikka politiikkadokumentti on ensim-
mäinen pyrkimys hahmotella kokonaisvaltaista arktista politiikkaa Ranskalle, on se 
hyvä nähdä kuitenkin osana pidempää historiallista jatkumoa Ranskan ja arktisen alu-
een välisissä suhteissa. Kansallisessa arktisessa tiekartassa korostetaankin Ranskan 
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historiallista osallisuutta erityisesti arktisessa tutkimuksessa ja tutkimusmatkailussa 
sekä sen osallistumista erinäisiin arktisen yhteistyön verkostoihin. Ranska esimerkiksi 
hyväksyttiin Arktisen neuvoston tarkkailijajäseneksi vuonna 2000. 

Kansallinen arktinen tiekartta koostuu seitsemästä osa-alueesta. Nämä ovat 1) tieteel-
linen tutkimus ja yhteistyö; 2) taloudelliset mahdollisuudet ja yhteistyö; 3) puolustus 
ja turvallisuusasiat; 4) arktisen meriympäristön suojelu; 5) Ranskan läsnäolo kansain-
välisillä arktisilla foorumeilla; 6) Euroopan unioni ja arktinen alue; ja 7) kansalliset ja 
yhteiset intressit arktisella alueella. Jo näistä politiikan osa-alueista on mahdollista pää-
tellä, että Ranskan arktinen politiikka seuraa pääosin samoja suuntaviivoja kuin yllä 
käsittelemäni EU:n arktinen politiikka. Keskeinen ero on puolestaan se, että Ranskan 
politiikassa puolustus- ja turvallisuuskysymykset nostetaan selkeämmin esiin. Huomi-
onarvoista myös on, että EU nostetaan Ranskan arktisen politiikan keskiöön. Seuraa-
vassa käyn läpi nämä osa-alueet, niiden alla määritellyt keskeiset tavoitteet ja tarkaste-
len niiden merkitystä arktisen geopolitiikan näkökulmasta. Ensin käsittelen tieteellistä 
tutkimusta ja yhteistyötä sekä arktisen meriympäristön suojelua koskevat osiot. Tämän 
jälkeen tarkastelen Ranskan läsnäoloa kansainvälisillä arktisilla foorumeilla sekä Eu-
roopan unionia ja arktista aluetta koskevat osiot, minkä jälkeen keskityn taloutta kä-
sittelevään osioon. Lopuksi käyn läpi puolustusta ja turvallisuusasioita koskevan 
osion, jonka yhteydessä käsittelen myös Ranskan puolustusministeriön vuonna 2019 
julkaiseman politiikkadokumentin, jonka otsikko on ”Ranska ja uudet strategiset haas-
teet arktisella alueella”.34 

Kuten EU:n arktinen politiikka, myös Ranskan kansallinen arktinen tiekartta nostaa 
tieteelliset intressit keskeiseen osaan politiikan suuntaviivoja määriteltäessä. Tieteen 
merkitystä korostamalla pyritään tunnistamaan erityisesti arktisen alueen ja maailman-
laajuisen ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä ja niiden vaikutuksia myös alueen ulko-
puolella. Ranska panostaa tieteelliseen tutkimukseen ja pyrkii sillä vaikuttamaan laaja-
alaisesti yhteiskuntaan pitkällä aikavälillä, joka onkin yksi keskeinen tekijä siinä, miksi 
myös Ranska panostaa tieteelliseen tutkimukseen arktisen politiikan yhtenä osa-alu-
eena. Tieteen merkitys korostuu myös Arktisen neuvoston ohjelmissa, ja se on kes-
keinen väline tarkkailijajäsenille, kuten Ranskalle, päästä osallistumaan neuvoston työ-
hön. Kansallisessa arktisessa tiekartassa todetaankin, että ”Ranskan arktiseen aluee-
seen liittyvät tieteelliset aktiviteetit lisäävät sen legitimiteettiä arktisista asioista päätet-
täessä, ja ne ovat samalla oleellinen ehto Ranskan tarkkailijajäsenyyden uusimiseksi 
Arktisessa neuvostossa”.35 Samalla tiede tarjoaa mahdollisuuksia myös laajemman tie-
dediplomatian harjoittamiseen, jolla on arktisessa viitekehyksessä erityisen tärkeä 
rooli, kuten edellä toin esiin. Tieteeseen liittyy myös vahvasti arktisen meriympäristön 
suojelun osa-alue, jossa määritellään esimerkiksi tarvetta kehittää taloudelliseen toi-
mintaan, kuten kalastukseen ja merenkäyntiin liittyviä kansainvälisiä hallinnan meka-
nismeja. Näin todettuna tieteelliseen tietoon arktisen meriympäristön tilasta yhdistyy 
pyrkimys kehittää sääntelyn muotoja, jotka puolestaan toimivat pohjana monenkeski-
selle hallinnalle, jossa Ranskalle hahmotellaan tärkeä rooli. 

Pyrkimykset kehittää arktiseen alueeseen liittyviä sääntelyn muotoja liittyvät vahvasti 
myös osioihin, joissa käsitellään Ranskan läsnäoloa kansainvälisillä arktisilla fooru-
meilla sekä Euroopan unionia ja arktista aluetta. Ensiksi mainitussa osiossa koroste-
taan Arktisen neuvoston merkitystä arktisessa yhteistyössä, ja se nostetaankin keskei-
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seksi foorumiksi, jonka kautta Ranska voi ottaa osaa arktisen alueen tulevaisuuden 
suuntaviivoja koskevaan keskusteluun. Arktisen neuvoston lisäksi esimerkiksi Barent-
sin euroarktinen neuvosto, pohjoinen ulottuvuus sekä kansainvälinen merenkulkujär-
jestö nostetaan esiin keskeisinä kansainvälisen yhteistyön foorumeina, joihin osallis-
tumalla Ranska pystyy osallistumaan arktista aluetta koskevaan yhteistyöhön. Nämä 
yhteistyöfoorumit tarjoavat Ranskan kaltaiselle ei-arktiselle valtiolle kanavan korostaa 
arktisen alueen ulkopuolisten valtioiden merkitystä osana arktista yhteistyötä. Lisäksi 
EU:n merkitys korostuu, ja Ranskan kansallisessa arktisessa tiekartassa todetaankin, 
että  

Euroopan unionin jäsenvaltiona Ranska tukee EU:n arktista politiikkaa ja 
koordinoi toimiaan sen kanssa siitä näkökulmasta, että EU on vahvasti 
kytköksissä arktiseen alueeseen ja keskeinen toimija alueella.36 

Sen mukaan Ranskan intresseissä on vahvistaa EU:n arktisen politiikan kehittämistä, 
koska se mahdollistaa myös Ranskan edustajille pääsyn vaikuttamaan arktisen alueen 
politiikkaan laaja-alaisemmin kuin ilman EU:n tarjoamaa vipuvoimaa. 

Edellä käsittelemieni asioiden lisäksi myös talous on keskeisessä roolissa Ranskan ark-
tisessa politiikassa. Kansallisessa arktisessa tiekartassa arktisen alueen taloudellinen 
merkitys määritellään luonnonvarojen, liikenteen, infrastruktuurin, satelliittien, kala-
vesien, uusiutuvan energian ja siihen liittyvien teknologioiden sekä turismin pohjalta. 
Ranskan taloudelliset intressit puolestaan määrittyvät erityisesti ranskalaisten yritysten 
kautta, ja niiden osallisuus esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuudessa arktisella alueella on 
merkittävä. Tästä esimerkkinä energiayhtiö Total, joka on mukana erinäisissä hank-
keissa esimerkiksi maakaasun tuotannossa Venäjän arktisella alueella. Vaikka ranska-
laiset yritykset ovatkin vahvasti osallisina arktisen alueen luonnonvarojen hyödyntä-
misessä, vuonna 2019 Ranskan presidentti Emmanuel Macron liittyi useiden yksityis-
ten yritysten edustajien joukkoon vaatien pohjoisen meritien käytön rajoittamista. 
Ocean conservatory -nimisen järjestön aloittama kampanja löysi täten vaikutusvaltai-
sen liittolaisen, joka yhtyi useiden yksityisten yritysten, kuten Niken ja Gapin jouk-
koon vaatien pohjoisen meritien käytön rajoittamista ympäristönäkökulmiin vedoten. 
Tämä johtuu siitä, että samaan aikaan kun esimerkiksi Venäjä on nostanut pohjoisen 
meritien kehittämisen arktisen strategiansa keskiöön, ajatellaan väylän boikotoinnilla 
uhkaamalla saatavan mahdollista poliittista vaikutusvaltaa. Samalla ympäristönäkökul-
man korostaminen, joka nousee esiin myös kansallisen arktisen tiekartan yhteydessä, 
voidaan nähdä osana pyrkimyksiä hakea tietynlaista johtajuutta arktisten luonnonva-
rojen ympäristöystävällisessä käytössä. Tämä voi parantaa Ranskan tapaisten valtioi-
den hyväksyntää arktisena toimijana niin muiden valtioiden kuin kansalaisyhteiskun-
nankin piirissä. 

Puolustuksen ja turvallisuusasioiden osalta Ranskan kansallinen arktinen tiekartta nos-
taa esiin arktisen alueen merkityksen yhteistyön määrittämänä alueena, mutta toisaalta 
toteaa, että  

Ranskan jäsenyys EU:ssa ja Natossa tarkoittaa, että se saattaa joutua osallis-
tumaan arktisen alueen vakauden ylläpitämiseen, sillä se on yksi harvoista 
maista, joilla on kapasiteettia käyttää merkittäviä voimavaroja suurten etäi-
syyksien yli.37 
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Tämä tarkoittaa sitä, että arktisen alueen turvallisuustilanne sotilasturvallisuuden suh-
teen nähdään suhteellisen vakaana, muttei muuttumattomana. Dokumentissa tode-
taan, että Ranskan intressit liittyvät pääasiassa talouteen, turvallisuuteen ja ympäris-
töön, eivät sotilas- ja puolustuskysymyksiin. Ranskan valmiutta toimia arktisella alu-
eella kuitenkin pyritään parantamaan esimerkiksi ajantasaista tilannekuvaa ja joukko-
jen toimintavalmiutta ylläpitämällä. Nämä tavoitteet puolestaan kytketään erityisesti 
vapaan merenkulun ja Ranskan taloudellisten intressien turvaamiseen. Vuonna 2019 
julkaistussa ”Ranska ja uudet strategiset haasteet arktisella alueella” -dokumentissa 
arktisen alueen turvallisuustilanteesta maalataan huomattavasti huolestuttavampi 
kuva. Dokumentissa korostetaan erityisesti Venäjän sotilasinfrastruktuurin ja toimin-
tavalmiuden parantamista sekä Kiinan kasvavia alueellisia intressejä potentiaalisina 
turvallisuusuhkina. Tältä pohjalta Ranskan keskeisiksi tavoitteiksi asetetaan erityisesti 
estää muiden tahojen yksipuoliset pyrkimykset ottaa luonnonvaroja tai merireittejä 
hallintaansa. Tämän tavoitteen määrittelyn lisäksi dokumentissa esitellään sen saavut-
tamiseksi tehtyjä Ranskan puolustusministeriön toteuttamia toimia. Näihin kuuluvat 
esimerkiksi osallistuminen sotaharjoituksiin (mukaan lukien Arctic challenge -harjoi-
tukset sekä vuoden 2018 Trident Juncture -harjoitus) sekä vapaan merenkulun toteu-
tumiseksi tehty Koillisväylän läpipurjehdus vuonna 2019. Ranskan puolustusministe-
riön julkaisema vuoden 2019 dokumentti siis voidaan nähdä osana viime vuosina ta-
pahtunutta käännettä, jossa arktisen alueen sotilaallinen turvallisuus on noussut entistä 
merkittävämmäksi. Se voidaan nähdä osaltaan vastauksena muiden valtioiden toimiin, 
mutta toisaalta myös osana kehityskulkua, jossa lisääntyvä sotilaallinen läsnäolo arkti-
sella alueella ruokkii itseään. Verrattaessa EU:n ja Ranskan arktisen alueen politiikkaa 
ottaa Ranskan puolustusministeriö huomattavasti selkeämmin kantaa sotilaallisiin tur-
vallisuusuhkiin. 

Ranskan arktista politiikkaa alleviivaava teema on pyrkimykset lisätä ei-arktisten valti-
oiden ja EU:n roolia niin arktisen alueen yhteistyöfoorumeilla, alueen hallintaan liitty-
vissä neuvotteluissa kuin arktisen alueen sotilasturvallisuuteen liittyvissä toimissa. Eri-
tyisesti arktisen alueen territorialisaatio niin valtioiden – erityisesti Venäjän – kuin alu-
eellisen yhteistyön osalta näyttäytyvät suurimpina uhkina Ranskan kyvylle turvata ark-
tiseen alueeseen liitetyt intressinsä. Erityisesti yhteisten, alueen rajat ylittävien arktisten 
intressien korostuminen ja arktisen alueen ”globaalin” luonteen esiin tuominen ovat 
merkillepantavia seikkoja. Ranskan puolustusministeri Florence Parly tiivisti tämän 
näkökulman provosoivaan tyyliin puolustusministeriön vuoden 2019 politiikkadoku-
mentin esipuheessaan todetessaan, että ”arktinen alue ei kuulu kellekään”.38 

4.4. Saksan arktinen politiikka 

Ranskan tavoin Saksa on aktivoitunut arktisessa politiikassaan 2010-luvulla, vaikka se 
omaa vahvan historian erityisesti arktisessa tutkimuksessa. Saksa on myös toiminut 
Arktisen neuvoston tarkkailijajäsenenä vuodesta 1998. Saksan ulkoasiainministeriö on 
julkaissut kaksi arktista politiikkadokumenttia: vuonna 2013 dokumentin otsikolla 
”Saksan arktisen politiikan suuntaviivat: ota vastuuta, tartu tilaisuuksiin” ja vuonna 
2019 dokumentin otsikolla ”Saksan arktisen politiikan suuntaviivat: vastuuta otta-
massa, luottamusta luomassa, tulevaisuutta muokkaamassa”.39  
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Käsittelen tässä osiossa nämä politiikkadokumentit yhdessä niiden keskeisten teemo-
jen kautta. Samalla kuitenkin pyrin tuomaan esille niitä muutoksia, joita Saksan arkti-
sessa politiikassa on tapahtunut vuosien 2013 ja 2019 välillä. Keskeisiä teemoja mo-
lemmissa dokumenteissa ovat talous, ympäristö ja tiede, turvallisuus ja yhteistyö. 
Näillä teemoilla ja tekijöillä perustellaan arktisen politiikan suuntaviivojen kehittämi-
sen tarpeellisuutta. Niin vuoden 2013 kuin vuoden 2019 politiikkadokumenteissa to-
detaan, että ilmastonmuutos luo niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin arktisella alu-
eella, mistä seuraa tarve kehittää talouspolitiikkaa, ympäristö- ja tiedepolitiikkaa, tur-
vallisuuspolitiikkaa ja kansainvälistä yhteistyötä. 

Talous on keskeinen osa-alue Saksan arktisessa politiikassa. Arktisen alueen taloudel-
linen merkitys liitetään erityisesti luonnonvaroihin, kuten öljyyn, kaasuun ja mineraa-
leihin sekä näiden kautta energian saatavuuteen. Esimerkiksi Norjan ja Venäjän mer-
kitys energiantuonnille nostetaan keskeiseksi Saksan taloudellisia intressejä arktisessa 
viitekehyksessä määrittäväksi tekijäksi. Tämän lisäksi huomioidaan teknologinen osaa-
minen ja kalastus taloudellisen toiminnan muotona, ja meriteiden mahdollinen avau-
tuminen nostetaan keskeiseksi tulevaisuuden mahdollisuudeksi saksalaiselle merenku-
lulle. Meriteistä todetaankin vuoden 2013 politiikkadokumentissa seuraavaa: 

Liittovaltion hallitus tukee aktiivisesti uusien merireittien avautumista arktisella 
alueella. Yhtenä maailman suurimmista maista viennin ja tuonnin osalta 
Saksalla on vahvat intressit uusiin reitteihin Itä-Aasian kaupan keskuksiin.40 

Samaan aikaan kun taloudellisten tekijöiden merkitys korostuu, liittyvät niihin myös 
ympäristöasiat sekä tiede. Erityisesti lisääntyvän taloudellisen toiminnan ympäristöris-
kit nostetaan keskeisiksi haasteiksi, samoin kuin niiden vaikutukset alkuperäiskansoi-
hin. Näihin haasteisiin vastaamiseksi ehdotetaan erityisesti tieteelliseen tietoon poh-
jautuvan ympäristölainsäädännön kehittämistä. Ilmastonmuutoksen osalta on havait-
tavissa, että kun vielä vuonna 2013 Saksan arktinen politiikka pohjautui vastaamaan 
ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin arktisella alueella, on 
vuonna 2019 annettu huomattavasti suurempi painoarvo ilmastonmuutoksen hillin-
nälle. Toisin sanoen ilmastopolitiikka on liitetty osaksi vuoden 2019 arktista politiik-
kaa, kun se vielä vuonna 2013 ei sitä ollut. Tällä on vaikutuksia myös talouteen, sillä 
vuoden 2019 politiikkadokumentissa erityisesti öljyn merkitys jää vähäiseksi, kun toi-
saalta kaasun roolia siirtymävaiheen energiamuotona korostetaan. Tässä mielessä Sak-
san arktinen politiikka noudattaa samoja suuntaviivoja kuin EU:n arktinen politiikka. 

Turvallisuuspolitiikan näkökulmasta Saksan arktiset politiikkadokumentit ottavat 
huomattavasti vähemmän kantaa sotilaallisen turvallisuustilanteen potentiaaliseen 
huonontumiseen kuin Ranskan vastaava arvio. Vuoden 2013 politiikkadokumentissa 
tuodaan esiin arktisen alueen turvallisuuspoliittisen kehityksen ennustettavuuden vai-
keus. Yhtenä mahdollisena kehityskulkuna esitetään ristiriitaisista intresseistä syntyvä 
kilpailu suvereniteetista ja luonnonvaroista. Dokumentti kuitenkin pohjautuu ajatuk-
selle arktisen alueen vakaasta tilannekuvasta, jonka säilymiseen myös pyritään osallis-
tumaan: 

Liittovaltion hallitus tukee ehkäisevää toimintaa konfliktien välttämiseksi 
luottamusta lisäävien toimien sekä yhteistyön ja koordinoinnin kautta, ja 

                                              

40 Saksan ulkoasiainministeriö (2013), s. 8. 
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työskentelee sen eteen, että erimielisyydet saadaan ratkaistua yhteisymmärryk-
sessä olemassa olevan lainsäädännön pohjalta.41 

Vaikka mahdollisuus kasvavalle vastakkainasettelulle otetaan huomioon jo vuoden 
2013 dokumentissa, tuodaan turvallisuuspolitiikan osalta vuonna 2019 mukaan asteen 
verran painavampi äänenpaino. Vuoden 2019 dokumentissa todetaankin seuraavaa: 

Liittovaltion hallituksen tavoite on vähentää olemassa olevia geopoliittisia 
jännitteitä ja estää (intressien välisten) konfliktien ja potentiaalisten kriisien 
syntyminen arktisella alueella. Meriliikenteeseen ja läpikulkuun liittyvät oikeu-
det on turvattava soveltuvin osin. Lisäksi liittovaltion hallitus on sitoutunut 
varmistamaan, että NATO ja EU kiinnittävät enemmän huomiota arktiseen 
alueeseen turvallisuuspolitiikan osalta. Liittovaltion hallitus torjuu kaikki 
pyrkimykset militarisoida arktinen alue.42 

Vaikka potentiaali vastakkainasettelun kasvamiselle näin tuodaankin esiin, ei doku-
mentissa eritellä tarkempia keinoja, joiden kautta tavoitteet sen vähentämiseksi ja ark-
tisen alueen militarisoinnin estämiseksi käytännössä saavutetaan. Onkin mahdollista 
todeta, että selkeää sotilasturvallisuuteen liittyvää strategiaa Saksan arktiseen politiik-
kaan ei voi nähdä sisältyvän. Tästä huolimatta on hyvä tuoda esiin kansainvälisen yh-
teistyölle ja hallinnalle annettu merkittävä painotus.  

Erinäiset yhteistyön muodot liitetään Saksan arktisessa politiikassa niin turvallisuus-
politiikkaan kuin ympäristö- ja talousasioihinkin. Kuten EU:n ja Ranskan arktisten 
politiikkojen osalta kävi ilmi, nojaa myös Saksan arktinen politiikka vahvasti monen-
keskisen kansainvälisen järjestyksen ylläpitämiseen arktisella alueella. Esimerkiksi voi 
nostaa jälleen erityisesti YK:n merioikeusyleissopimuksen, joka toimii pohjana va-
paalle merenkululle ja tieteelle, joiden molempien merkitys korostuu erityisesti vuoden 
2013 dokumentissa. Vapaan tieteen esiin nostaminen korostaa tieteen välineellistä ar-
voa monenkeskisen järjestyksen ja vakauden turvaajana sen itseisarvon lisäksi. Samalla 
niin Arktisen neuvoston, kansainvälisen merenkulkujärjestön kuin EU:n merkitys 
osana Saksan arktista politiikkaa nousee keskeiseen asemaan. Kuten Ranskankin ta-
pauksessa, Arktinen neuvosto näyttäytyy foorumina, jossa käytännön yhteystyötä on 
mahdollista edistää erityisesti tieteen osalta, kun taas EU nähdään oleellisena tahona, 
jonka kautta Saksan arktisessa politiikassa keskeistä monenkeskistä järjestystä pysty-
tään turvaamaan, ja tätä kautta Saksan toimintamahdollisuuksia esimerkiksi merenku-
lun osalta parantamaan.43  

Onkin mahdollista todeta, että kansainvälisen yhteistyön ja hallinnan mekanismien 
kautta Saksan arktisessa politiikassa pyritään samanaikaisesti tuomaan turvallisuus-, 
talous- ja ympäristönäkökulmia yhteen hallittavaksi kokonaisuudeksi, jossa nämä eri 
osa-alueet vahvistavat toisiaan. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, että YK:n merioikeus-
yleissopimus nostetaan tärkeään rooliin niin vapaan merenkulun kuin tieteenkin tur-
vaajana, mikä puolestaan mahdollistaa arktisen alueen ympäristöä koskevan tieteelli-
sen tiedon tuottamisen. Tieteellinen tieto puolestaan toimii pohjana ympäristönäkö-
kulmiin liittyvän sääntelyn ja lainsäädännön kehittämiselle, joka osaltaan nähdään ta-
loudellisen toiminnan edellytyksenä ja keinona sitouttaa eri toimijoita sääntöpoh-

                                              

41 Ibid. s. 10. 
42 Saksan ulkoasiainministeriö (2019), s. 42. 
43 Ks. myös Pelaudeix & Rodon (2013). 
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jaiseen yhteistyöhön alueella. Osaltaan Saksan arktinen politiikka kiteyttää niin EU:n 
yhtenäisen kuin ei-arktisten EU:n jäsenvaltioidenkin arktisen politiikan keskeiset ky-
symykset. Nämä kytkeytyvät pyrkimyksiin päästä osallisiksi arktiseen alueeseen liitty-
vässä päätöksenteossa ja sen hallintaan liittyvissä neuvotteluissa.44 Samalla osallisuu-
den lisääminen mahdollistaa ympäristökysymyksiin ja ilmastonmuutokseen liittyviin 
haasteisiin vastaamisen ja arktisen alueen muutoksen tuomien taloudellisten mahdol-
lisuuksien hyödyntämisen. Ulkopolitiikan osalta arktisen alueen hallinta ja päätöksen-
teko näyttäytyvät puolestaan keskeisinä välineinä Euroopan laajemman turvallisuus-
ympäristön vakauden säilyttämisen kanavina. 

4.5. Yhdistynyt kuningaskunta, arktinen politiikka ja EU 

Yhdistyneen kuningaskunnan arktinen politiikka 

Kuten Ranskalla ja Saksalla, on Yhdistyneellä kuningaskunnalla pitkä historia, joka on 
kytkenyt sen ja arktisen alueen toisiinsa. Tämä yhteys on rakentunut niin tutkimus-
matkojen, tieteen kuin kaupankin kautta erityisesti 1800-luvulta eteenpäin. Vaikka Yh-
distyneen kuningaskunnan huomio napa-alueista puhuttaessa kohdistuikin pitkään 
erityisesti Etelämantereeseen, on arktinen alue noussut sen ohelle keskeiseksi poliitti-
sen mielenkiinnon kohteeksi myös Lontoossa.45 Yhdistynyt kuningaskunta on ollut 
Arktisen neuvoston tarkkailijajäsen vuodesta 1998. Yhdistyneen kuningaskunnan ul-
koministeriö on julkaissut tähän mennessä kaksi dokumenttia, joissa Yhdistyneen ku-
ningaskunnan arktisen politiikan suuntaviivoja hahmotellaan. Ensimmäinen doku-
mentti julkaistiin vuonna 2013 ja toinen vuonna 2018. Näiden lisäksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan puolustusministeriö on viime vuosien aikana kehittänyt omaa lähes-
tymistapaansa käsitellessään arktista aluetta. 

Ensimmäinen vuonna 2013 julkaistu Yhdistyneen kuningaskunnan arktista aluetta 
koskeva politiikkadokumentti on otsikoltaan ”Muutokseen sopeutumassa: Yhdisty-
neen kuningaskunnan arktinen politiikka”.46 Kuten asiakirjan otsikko kuvastaa, ovat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin liittyvät muutokset keskeisessä roolissa Yh-
distyneen kuningaskunnan arktisia intressejä määriteltäessä. Dokumentti keskittyykin 
lähinnä määrittelemään Yhdistyneen kuningaskunnan arktisia intressejä, minkä lisäksi 
siinä hahmotellaan keskeisiä politiikan sektoreita, jotka liittyvät arktiseen alueeseen ja 
määriteltyjen intressien turvaamiseen. Dokumentissa hahmoteltu keskeinen visio on 
tiivistetty seuraavaan muotoon: 

Yhdistyneen kuningaskunnan tavoitteena on kehittää arktisen alueen turvalli-
suutta; tehdä siitä alue, joka on hyvin hallinnoitu yhdessä alkuperäiskansojen 
kanssa ja kansainvälisen lain puitteissa; alue, jossa politiikkatoimia kehitetään 
tieteen pohjalta ympäristön huomioon ottaen; ja jossa kehitys pohjautuu 
vastuullisuuteen.47 

Tämän vision pohjalta dokumentissa määritellään keskeiset toimet, jotka liittyvät 1) 
arktisen alueen hallintaan ja alkuperäiskansoihin; 2) arktiseen ympäristöön (mukaan 
lukien ilmastonmuutos); ja 3) kaupalliseen toimintaan alueella. Arktisen alueen hallin-

                                              

44 Ks. myös Basse (2019). 
45 Ks. Depledge (2012). 
46 Yhdistyneen kuningaskunnan ulko- ja kansainyhteisöasiainministeriö (2013). 
47 Yhdistyneen kuningaskunnan ulko- ja kansainyhteisöasiainministeriö (2013), s. 7. 
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nan yhteydessä korostuvat olemassa olevat yhteistyön muodot sekä hallinnan välineet, 
kuten kansainvälinen laki ja Arktinen neuvosto. Tässä yhteydessä myös tuodaan esiin 
keskeinen tavoite säilyttää arktinen alue vakaana ja turvallisena. Huomionarvoista on, 
että puhuttaessa arktisen alueen vakaudesta ja turvallisuudesta vuoden 2013 doku-
mentissa esiin ei nosteta vakautta ja turvallisuutta uhkaavia tahoja. Sen sijaan koroste-
taan asevoimien harjoitustoiminnan ja puolustusyhteistyön merkitystä, erityisesti Na-
ton viitekehyksessä. Vuoden 2013 politiikkadokumentissa ei siis tuoda esiin arktisen 
alueen turvallisuuspoliittista luonnetta puolustuspoliittisesta näkökulmasta näiden 
yleisten huomioiden ulkopuolella. Se sijaan turvallisuus kytkeytyy erityisesti ympäris-
töasioihin sekä arktisen alueen kaupalliseen toimintaan. 

Ympäristöasioiden osalta erityisesti tieteen merkitys nousee jälleen keskeiseen rooliin. 
Tavoitteiksi asetetaan ympäristöasioihin liittyvän tieteellisen yhteistyön kehittäminen 
osana pyrkimyksiä vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Samalla esimer-
kiksi kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä osana käytännön toimia ilmastonmuu-
toksen hillinnässä korostetaan, mikä osaltaan perustuu maailmalaajuisen ilmaston-
muutoksen ja arktisella alueella tapahtuvien muutosten välisiin yhteyksiin. Lisäksi esiin 
nostetaan biodiversiteetin säilyttäminen ja ympäristön suojaaminen taloudellisen toi-
minnan yhteydessä. Näiltä osin politiikka siis seuraa hyvin pitkälti muidenkin tässä 
artikkelissa käsittelemieni toimijoiden tavoitteita suhteessa ympäristökysymyksiin ark-
tisen alueen viitekehyksessä, mikä osaltaan ilmentää niiden keskeistä merkitystä aluee-
seen kytkettyjen intressien määrittymisessä sekä pohjana kansainväliselle yhteistyölle. 
Nämä tekijät ovat siinäkin mielessä tärkeitä, että ympäristöasioihin liittyvä yhteistyö 
on keskeinen osa arktisen alueen hallinnan muotoja, joiden kautta eri toimijoiden vä-
liset poliittiset suhteet ja dialogi rakentuvat. 

Kaupallinen toiminta puolestaan kytkeytyy Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 
2013 asiakirjassa erityisesti energiaan ja merenkulkuun. Huoltovarmuus nousee kes-
keiseksi teemaksi, jonka kautta energiaa lähestytään, ja tässä yhteydessä erityisesti maa-
kaasu nostetaan arktisen politiikan viitekehyksessä merkittäväksi teemaksi. Lisäksi 
Norjan merkitystä Yhdistyneessä kuningaskunnassa kulutetun maakaasun lähteenä 
korostetaan. Merenkulku on perinteisesti tärkeä ala Yhdistyneelle kuningaskunnalle, 
ja sen merkitys tulee ilmi myös arktisen alueen viitekehyksessä. Tässä yhteydessä eri-
tyisesti mahdollisesti avautuvien pohjoisten meriteiden potentiaali tuodaan esiin, 
minkä yhteydessä myös kansainvälisen lain merkitystä korostetaan. Asiakirjassa arkti-
sen alueen taloudellista merkitystä ei lähestytä niinkään geopoliittisesti merkitykselli-
senä tekijänä, mikä korostaa vuonna 2013 hahmotellun politiikan perustaa ja uskoa 
alueen turvallisuuspoliittiseen vakauteen. Samalla huomionarvoista on kuitenkin se, 
että Euroopan unionia ei nosteta merkittäväksi yhteistyötahoksi arktisen politiikan vii-
tekehyksessä oikeastaan muissa yhteyksissä kuin tieteestä ja kalastuksesta puhuttaessa. 
Tämä ilmentää osaltaan niitä ongelmia, joita EU:n sisällä on ollut yhtenäisen arktisen 
politiikan luomisessa. Samaan aikaan kun Ranska ja Saksa nostavat EU:n merkittävään 
rooliin omissa arktisissa politiikoissaan, ei se noussut samaan asemaan Yhdistyneen 
kuningaskunnan osalta edes sen ollessa EU:n jäsen. 

Vuonna 2018 julkaistiin toinen Yhdistyneen kuningaskunnan arktista politiikkaa jä-
sentävä asiakirja. Asiakirjan otsikko on ”Jään tuolla puolen: Yhdistyneen kuningas-
kunnan arktinen politiikka”.48 Verrattuna vuoden 2013 asiakirjaan ovat tietyt paino-
tukset pysyneet ennallaan, samalla kun toiset ovat muuttuneet. Asiakirjassa esimerkiksi 

                                              

48 Yhdistyneen kuningaskunnan ulko- ja kansainyhteisöasiainministeriö (2018) 
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painotetaan Yhdistyneen kuningaskunnan jatkuvaa sitoutumista tieteelliseen tutki-
mukseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä kestävään kehitykseen arktisella alu-
eella. Samalla myös arktisen alueen taloudellinen merkitys nostetaan esiin seuraten sa-
moja suuntaviivoja kuin vuoden 2013 asiakirjassa. Vaikka sotilasturvallisuus nostetaan 
esiin vain pienenä osana arktisen alueen vakauden säilyttämistä, hahmotellaan Yhdis-
tyneelle kuningaskunnalle kuitenkin aktiivisempi rooli intressiensä turvaajana arkti-
sella alueella. Vuoden 2018 asiakirjassa nostetaankin keskeiseksi arktisen politiikan 
osa-alueeksi ”maailmanlaajuisen vaikutusvallan projisointi”. Tämän politiikan osa-alu-
een alle sisältyy Yhdistyneen kuningaskunnan vaikutusvallan lisääminen monenkeski-
sen arktisen yhteistyön verkostoissa, mutta myös kahdenvälisten suhteiden kautta. 
Tämä heijastaa Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron merkitystä myös sen arktisen 
politiikan viitekehyksessä, kuten tuon esiin seuraavassa osiossa. 

Samalla kun ulkoministeriö on johtanut Yhdistyneen kuningaskunnan arktisen politii-
kan kehittämistä, on myös puolustusministeriö kehittänyt omaa tulokulmaansa arkti-
sella alueella. Duncan Depledge, Klaus Dodds ja Caroline Kennedy-Pipe toteavat ana-
lyysissään, että puolustusministeriö on erottautunut ulkoministeriön linjasta jo vuonna 
2010 ja siirtänyt painotuksensa ”kovaan” turvallisuuteen.49 Myös vuoden 2013 arkti-
sen politiikkadokumentin julkaisemisen jälkeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
kuultiin enenevissä määrin kannanottoja siitä, että sen arktisen politiikan tulisi ottaa 
enemmän kantaa sotilasturvallisuuteen.50 Tässä yhteydessä erityisesti Venäjän toimet 
pohjoisen sotilasinfrastruktuurin kehityksessä nostettiin keskeisiksi perusteiksi politii-
kan uudelleenmäärittelylle. Tämä linkittyi Ukrainan tapahtumiin vuonna 2014, jotka 
nostivat Venäjän keskeiseksi sotilasturvallisuuteen liittyvien mietintöjen kohteeksi 
myös arktisessa viitekehyksessä. Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan parlamen-
tin ylähuone esitti varauksensa Venäjän toimia kohtaan vuonna 2015, jota seurasi par-
lamentin alahuoneen puolustuskomitean mietintö vuonna 2016, joka yhtyi tähän nä-
kemykseen.51 Osana puolustusministeriön vastausta esiin nostettuun Venäjän uhkaan 
on esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan laivasto kasvattanut läsnäoloaan arkti-
sella alueella, erityisesti osana puolustusyhteistyötä Yhdysvaltain ja Norjan kanssa sekä 
Naton viitekehyksessä.52 

Yhdistyneen kuningaskunnan arktisen politiikan kehitystä tarkasteltaessa ja arvioita-
essa sen painopisteiden muutosta onkin syytä huomioida eri ministeriöiden rooli ja 
painotuserot politiikan sisällössä. Kun ulkoministeriö on painottanut Yhdistyneen ku-
ningaskunnan sitoutumista monenkeskiseen yhteistyöhön erityisesti tieteen ja ilmas-
tonmuutoksen torjunnan osalta, on esimerkiksi puolustusministeriön painotus kallis-
tunut erityisesti sotilasturvallisuuteen ja geopoliittisten uhkakuvien arviointiin. Tämä 
ei ole mitenkään ihmeellistä, sillä eri ministeriöissä on tietysti eri painopisteet ja käy-
tännöt, jotka määrittyvät niiden vastuualueiden mukaan. Samaan aikaan eri ministeri-
öiden näkökulmaerot kuitenkin kertovat niistä eri tavoista, joilla arktista politiikkaa on 
mahdollista lähestyä. Nämä erot lähestymistavoissa myös osaltaan kertovat arktisen 
geopolitiikan monialaisuudesta ja siitä, miten niin sotilasturvallisuus kuin monenkes-
kinen yhteistyö liittyvät tilan hallinnan kysymyksiin. 

                                              

49 Depledge, Dodds & Kennedy-Pipe (2019). 
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51 Cepinskyte (2019). 
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Brexitin vaikutukset ja Skotlannin arktinen politiikka 

Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista, eli Brexit, on vaikuttanut use-
alla tavalla niin ihmisten jokapäiväiseen elämään Euroopassa kuin EU:n maailmanpo-
liittiseen asemaan. Samalla se on vaikuttanut monella tapaa Yhdistyneessä kuningas-
kunnassa, jossa erityisesti työvoiman ja kaupan liikkuvuuden vaikeutuminen on näky-
nyt selvästi. Brexitin myötä myös Yhdistyneen kuningaskunnan eri osien väliset po-
liittiset suhteet ovat heikentyneet. Tätä on ollut havaittavissa niin Pohjois-Irlannin ta-
pauksessa, jossa kysymykset Irlannin vastaisen rajan roolista ovat nousseet poliittisen 
keskustelun keskiöön kuin myös Skotlannissa, jossa Brexit on antanut uutta pontta 
vaatimuksille Skotlannin eroamiseksi Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Vaikka Bre-
xitin suurimmat vaikutukset liittyvät yllä mainitsemiini seikkoihin, on sillä ollut jon-
kinasteisia vaikutuksia myös arktisen politiikan viitekehyksessä. 

Kuten edellä toin esiin, on Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2018 arktisen poli-
tiikan viitekehys mahdollista nähdä osana sen pyrkimyksiä hahmottaa paikkaansa ja 
rooliaan maailmassa Brexitin jälkeisessä ajassa. Tässä yhteydessä erityisesti kahdenkes-
kisten suhteiden korostuminen tärkeänä ulkopolitiikan osa-alueena on merkillepanta-
vaa myös arktisen alueen yhteydessä. Osana ”globaali Britannia” -konseptin täytän-
töönpanoa Brexitin voidaankin nähdä vaikuttaneen Yhdistyneen kuningaskunnan ak-
tiivisuuden kasvamiseen myös arktisissa asioissa, kun se pyrkii luomaan uusia suhteita 
ja vakiinnuttamaan paikkaansa varteenotettavana toimijana EU:n ulkopuolella niin 
poliittisessa kuin taloudellisessakin mielessä. Tässä suhteessa Brexitillä on ollut selvä 
vaikutus Yhdistyneen kuningaskunnan toimintaan arktisessa viitekehyksessä. 

Brexitin vaikutuksia arktisella alueella voidaan tarkastella myös Yhdistyneen kuningas-
kunnan sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden välisten suhteiden kautta. Yhdistyneen ku-
ningaskunnan ja EU:n jäsenvaltioiden välisen puolustusyhteistyön osalta Brexitillä 
tuskin on suuria vaikutuksia arktisen alueen viitekehyksessä, sillä erityisesti Ranska ja 
Saksa merkittävimpinä EU:n jäsenvaltioina ovat tuoneen arktisia teemoja selvemmin 
esiin myös Natossa. Nato siis tarjoaa myös jatkossa kanavan, jonka kautta Yhdistynyt 
kuningaskunta ja muut eurooppalaiset Naton jäsenet pystyvät koordinoimaan sotilas-
yhteistyötään. Samaan aikaan kuitenkin on arvioitu, että Yhdistynyt kuningaskunta 
pyrkii laajentamaan laivastonsa toimintakykyä osana Brexitin jälkeistä maailmanpoliit-
tista asemoitumistaan, ja että yksi keskeinen osa-alue tässä prosessissa on arktinen 
alue.53 Tässä mielessä Brexit – yhdistettynä lännen ja Venäjän tulehtuneisiin suhteisiin 
ja ”geopolitiikan paluu” -narratiivin esiinmarssiin arktisessa yhteydessä – on vaikutta-
nut Yhdistyneen kuningaskunnan arktiseen politiikkaan erityisesti turvallisuus- ja puo-
lustuspolitiikan osalta. Tässä yhteydessä merkille pantavaa on erityisesti tiivistynyt yh-
teistyö Yhdysvaltain ja Norjan kanssa. Samalla kun Yhdistynyt kuningaskunta paran-
taa valmiuksiaan toimintaan arktisilla merialueilla on kuitenkin mahdollista, että se 
löytää jatkossakin yhteneväisiä intressejä EU:n kanssa erityisesti meriturvallisuuden 
piirissä.54 

Sen lisäksi, että Yhdistynyt kuningaskunta hakee nyt entistä itsenäisempää toimintati-
laa arktisella alueella, ehkä merkittävin vaikutus Brexitillä arktisen alueen viitekehyk-
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sessä on todennäköisesti ollut Skotlannin ulkopolitiikkaan. Skotlanti julkaisi vuonna 
2019 politiikkadokumentin, joka määrittelee sen arktisen politiikan suuntaviivat.55 Do-
kumentti keskittyy määrittelemään Skotlannin yhteyksiä arktiseen alueeseen sekä ark-
tisiin valtioihin, mikä toimii pohjana myös hyvien poliittisten suhteiden korostami-
selle. Tästä näkökulmasta Skotlannin arktinen politiikka on yksi keino Skotlannin hal-
linnolle ottaa etäisyyttä Brexitiin sekä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulehtu-
neisiin suhteisiin ja samalla vakuuttaa sitoutuneisuuttaan olemassa oleviin yhteistyön 
muotoihin. Sen lisäksi, että erityisesti Brexitin jälkimainingeissa Skotlanti pyrkii arkti-
sen politiikan kehittämisellä vahvistamaan suhteitaan niin arktisiin valtioihin kuin Eu-
roopan unioniinkin, on Skotlannin toiminnalla mahdollinen vahvempikin vaikutus 
Yhdistyneen kuningaskunnan arktisiin intresseihin. Tämä ilmenisi siinä tapauksessa, 
jos Skotlannissa järjestettäisiin uusi kansanäänestys Yhdistyneestä kuningaskunnasta 
eroamisesta ja kyllä-äänet voittaisivat. Tällöin Yhdistynyt kuningaskunta menettäisi 
arktista aluetta lähinnä olevat osansa, mikä vaikuttaisi myös esimerkiksi sen puolus-
tuksen toimintakykyyn.56 

4.6. Arktinen geopolitiikka ja arktisen toimijuuden merkitys  

Olen edellisten osioiden analyysissä käsitellyt EU:n, Ranskan, Saksan sekä Yhdisty-
neen kuningaskunnan ja Skotlannin arktisia intressejä sekä sitä, mitä käytännön toimia 
näiden intressien turvaamiseksi on hahmoteltu ja tehty. Tässä vaiheessa on hyvä nos-
taa esiin ja tulkita hieman pintaa syvemmältä niitä tekijöitä, joita analysoidussa aineis-
tossa nostetaan esiin perusteluina näille intresseille sekä toimille, joiden kautta niitä 
pyritään turvaamaan.  

Kriittisen geopolitiikan tutkimusperinteiden mukaan pyrin tässä osiossa luotaamaan, 
joskin lyhyesti, sitä miten maantieteellinen tieto jäsentyy osaksi geopolitiikkaa.57 Kriit-
tisen geopolitiikan näkökulmasta maantieteellinen tieto ja se miten se tuodaan osaksi 
geopolitiikkaa ei siis ole ”viatonta”, vaan oleellinen osa sitä, miten intressit määrittyvät 
ja miten niitä oikeutetaan.58 Ensiksi tuon esiin sen, miten tieto ja tulkinnat arktisesta 
alueesta muodostuvat keskeisiksi eri toimijoiden intressejä määrittäviksi tekijöiksi. Tä-
män jälkeen teen katsauksen niihin tekijöihin, joiden kautta tässä artikkelissa tarkaste-
lemieni valtioiden ja EU:n arktinen toimijuus määrittyy, ja tuon esiin tämän toimijuu-
den poliittisen merkityksen. 

Kun tarkastelemme kaikkia tässä artikkelissa käsittelemiäni politiikkadokumentteja 
yhdessä, esiin nousee kaikkia niitä yhdistävä teema. Kaikissa yhteyksissä viitataan ark-
tisen alueen muutokseen ja on nähty tarpeelliseksi laatia poliittinen ohjelma. Tämä 
muutos puolestaan liittyy ympäristö- ja ilmastokysymyksiin, talouteen ja turvallisuu-
teen. Nämä tekijät tulevat ilmi kaikissa tässä artikkelissa tarkastelemissani politiikka-
dokumenteissa, ja ne luovat pohjan dokumenteissa eriteltyihin arktisen politiikan pai-
nopisteisiin ja niihin kytkeytyneisiin tavoitteisiin. Samalla kun arktiseen alueeseen liit-
tyvä tieto ja siitä tehdyt tulkinnat muodostavat keskeisen perustan arktisen politiikan 
kehittämiselle, on myös erilaisten alueen määrittelyjen poliittinen luonne hyvä nostaa 
esiin.  

                                              

55 Skotlannin hallitus (2019). 
56 Ks. Depledge, Kennedy-Pipe & Rogers (2019). 
57 Ks. Heikki Sirviön artikkeli tässä teoksessa. 
58 Esim. Dalby (1991). 
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Koska tässä artikkelissa keskeinen huomion kohde ovat olleet ei-arktisen valtiot sekä 
EU, ei ole suurikaan yllätys, että kaikissa analysoimissani dokumenteissa on korostettu 
juuri arktisen alueen ja maailmanlaajuisten prosessien välistä yhteyttä. Tässä yhtey-
dessä on hyvä huomauttaa, että arktisen alueen ja maailmalaajuisten prosessien välinen 
yhteys on kiistatonta esimerkiksi ilmastonmuutoksen sekä taloudellisten ja poliittisten 
suhteiden osalta. Tässä yhteydessä on oleellista, miten arktisen alueen ulkopuoliset 
toimijat korostavat näitä suhteita. Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 
2018 arktisessa politiikassa todetaan seuraavaa: 

Olemme kaikki kuulleet, miten muualla tuotetut kasvihuonekaasut saavat 
arktisen alueen lämpötilat nousemaan, mikä puolestaan johtaa merijään 
sulamiseen ja merenpinnan nousuun. Tämä on vain yksi esimerkki arktisen 
alueen ja muun maailman välisestä keskinäisestä riippuvuussuhteesta. Tämä 
riippuvuussuhde tarkoittaa, että se mitä arktisella alueella tapahtuu, on merki-
tyksellistä niin arktisille kuin ei-arktisille valtioille.59 

Tämän kaltainen järkeily ei siis toimi ainoastaan perusteena sille, miksi Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallinnossa koetaan tarpeelliseksi kehittää arktista politiikkaa, vaan 
se toimii samalla argumenttina sille, miksi Yhdistyneen kuningaskunnan kaltaisilla ei-
arktisilla valtioilla tulisi olla sananvaltaa arktiseen alueeseen liittyvässä päätöksenteos-
sa60. Tätä kautta arktisen alueen määrittelyt liittyvät vahvasti myös ei-arktisten valtioi-
den arktisen toimijuuden määrittelyyn. 

Kuten edeltävissä osioissa toteuttamani analyysi on myös osoittanut, arktisessa geo-
politiikassa korostuvat erilaiset kahdenkeskiset ja monenkeskiset poliittiset suhteet ja 
yhteistyön muodot. Se, että arktisen yhteistyön verkostot tarjoavat eri toimijoille mah-
dollisuuden toteuttaa strategisia tavoitteitaan on nostanut arktisen toimijuuden mer-
kityksen arktisen politiikan keskiöön. Vaikka valtiot turvautuvat myös yksipuolisiin 
toimiin arktiseen alueeseen liitettyjen intressiensä turvaamiseksi esimerkiksi sotilasinf-
rastruktuurin kehityksen kautta, näyttelevät kansainvälinen laki ja sopimukset sekä yh-
teistyö esimerkiksi tieteen osalta edelleen merkittävää, ellei merkittävintä roolia arkti-
sen geopolitiikan reunaehtojen määrittäjinä. Samalla erityisesti Arktinen neuvosto ja 
siihen kytkeytyvät käytännön yhteistyön muodot erityisesti tieteen parissa ovat nosta-
neet sen keskeiseksi alustaksi, jonka kautta arktisen alueen hallintaan liittyviä kysymyk-
siä määritellään. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa valtioiden arktisen toimijuuden, 
ja jopa identiteetin, merkitys korostuu, sillä arktisuus ja siihen liittyvät maantieteelliset 
sekä historialliset seikat nousevat valtioiden osallistumista ja sananvaltaa legitimoiviksi 
tekijöiksi erinäisissä neuvottelupöydissä. 

Arktisen toimijuuden ja identiteetin legitimoivan vaikutuksen näkökulmasta katsot-
tuna onkin mahdollista vertailla sitä, miten Euroopan unionin ja eri valtioiden edus-
tajat määrittelevät edustamansa tahon suhteessa arktiseen alueeseen. Tällöin esimer-
kiksi edellä käsittelemäni EU:n ja arktisen alueen väliset yhteydet eivät näyttäydy pel-
kästään perusteina kehittää eri politiikkasektorit yhteen kokoavaa arktista politiikkaa 
EU:n tasolla, vaan ne muodostuvat keskeiseksi argumentiksi, jonka kautta EU:n sa-
nanvaltaa arktiseen alueeseen liittyvissä suhteissa pyritään kasvattamaan.61 Tästä nä-
kökulmasta politiikkadokumentit eivät ole pelkkiä välineitä asettaa tavoitteita ja hah-
motella suuntaviivoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän lisäksi ne ovat 

                                              

59 Yhdistyneen kuningaskunnan ulko- ja kansainyhteisöasiainministeriö (2018), s. 2. 
60 Ks. Väätänen & Zimmerbauer (2020). 
61 Ks. myös Raspotnik & Stepien (2020); Offerdal (2011), Hossain (2015). 
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keskeinen osa politiikkaa: ne pitävät sisällään erilaisia argumentteja, joiden avulla esi-
merkiksi tiettyjä valtasuhteita uusinnetaan ja kyseenalaistetaan. Kuvassa 1 esittelen 
keskeisimmät tekijät, joiden kautta tässä artikkelissa tarkasteltujen toimijoiden arktista 
toimijuutta on pyritty rakentamaan. 

Kuvassa 1 esittelemiäni arktisen toimijuuden ja identiteetin rakennuspaloja on mah-
dollista tulkita sen perusteella, miten ne heijastavat koko valtiojärjestelmän maantie-
teellistä perustaa. Valtion ja sen territorion välinen yhteys valtion olemassaolon oikeu-
tuksen pohjana on perustunut erityisesti luonnonmaantieteellisiin sekä kulttuurishis-
toriallisiin tekijöihin.62 

 

Kuva 1. Arktisen toimijuuden ja identiteetin rakennuspalat. 

Huomionarvoista on, että juuri luonnonmaantieteelliset ja kulttuurihistorialliset tekijät 
mahdollistavat myös jaon arktisiin ja ei-arktisiin valtioihin. Näin arktisessa geopolitii-
kassa merkitykselliset valtasuhteet itsessään legitimoidaan territoriaalisesti. Luonnon-
maantieteelliset, historialliset ja kulttuuriset seikat nousevat selkeästi esiin myös ku-
vassa 1 esittelemissäni arktisen toimijuuden rakennuspalikoissa. Esimerkiksi yksi kes-
keinen tekijä, joiden kautta ei-arktisten valtioiden arktista toimijuutta rakennetaan, on 
niiden maantieteellinen läheisyys arktiseen alueeseen. Kuvaavaa on, miten esimerkiksi 
Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon korosti tätä näkökulmaa jo vuoden 2016 
Arctic Circle -konferensissa Reykjavikissa pitämässään puheessa: 

Kuulimme aikaisemmin tänä aamuna avauspuheenvuoroissa kisailua siitä, mikä 
ei-arktisista maista voi sanoa olevansa arktisen alueen lähin naapuri. Tänään 
aion viedä tittelin Skotlannille, koska Skotlannin pohjoisosa on itse asiassa 
maantieteellisesti ja fyysisesti lähempänä arktista aluetta kuin Lontoota. Ehkä 
tämä selittää, miksi haluamme kasvavissa määrin lähempää yhteistyötä 
arktisten naapuriemme kanssa.63  

Tämänkaltaiset puheenvuorot voidaan nähdä keskeisinä politiikanteon keinoina, joi-
den avulla niin Skotlannin osallisuutta arktisissa yhteistyöverkostoissa oikeutetaan 
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63 Sturgeon (2016). 
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kuin myös tehdään pesäeroa Yhdistyneen kuningaskunnan keskushallintoon. Pelkän 
maantieteellisen läheisyyden korostamisen lisäksi on kuitenkin huomioitava, että ark-
tisen toimijuuden ja identiteetin yhteydessä EU:n ja ei-arktisten eurooppalaisten valti-
oiden osalta korostuvat erilaiset yhteydet, joita ei-arktisilla toimijoilla on arktiseen alu-
eeseen. Esimerkiksi tutkimusretkien historian, luonnonmaantieteen, ilmastonmuutok-
sen, tieteen ja yhteistyöverkostojen kautta rakentuvat yhteydet ilmentävät niitä teki-
jöitä, jotka tämänhetkisessä arktisessa geopolitiikassa ovat merkityksellisimpiä. Vaikka 
näiden tekijöiden merkitys korostuu erityisesti Arktisen neuvoston viitekehyksessä, 
ovat ne tärkeä osa perusteluja, joiden avulla tiettyjä strategisia valintoja oikeutetaan 
niin itse strategisia valintoja tehtäessä kuin niistä viestittäessä julkisuuteen erityisesti 
kansallisessa yhteydessä. 

Kun arktista geopolitiikkaa ja tässä artikkelissa käsittelemiäni arktisia politiikkoja lä-
hestyy tällä tavoin kriittisen geopolitiikan tutkimusperinteen näkökulmasta, pystyy 
analysoimaan ensinnäkin sitä, miten arktiseen alueeseen linkittynyt tieto toimii pohja-
na käytännön politiikkatoimille. Toiseksi se mahdollistaa näkökulman siihen, miten 
erityisesti maantieteelliset ja historialliset arktisen toimijuuden rakennuspalikat vaikut-
tavat valtasuhteisiin ylikansallisessa kontekstissa. Tästä syystä meidän tulisikin seurata 
valppaina maantieteellisen tiedon politiikkaa osana ylikansallisen poliittisen järjestyk-
sen ja epäjärjestyksen välistä tasapainoa. On kuitenkin tarpeellista huomioida, että tä-
män näkökulman kautta ei ole mahdollista selittää kokonaisuudessaan sitä, miten esi-
merkiksi eri valtioiden intressit suhteessa arktiseen alueeseen muodostuvat. Sen sijaan 
sen on tarkoitus nostaa esiin yksi niistä tekijöistä, jotka ovat johtaneet arktisen alueen 
geopoliittisen merkityksen kasvuun 2000-luvulla ja samalla kiinnittää huomiota siihen, 
miten tätä merkityksen kasvua itsessään tulkitaan ja jäsennetään osana politiikanteon 
prosessia. 

4.7. Johtopäätökset  

Esittämäni analyysi EU:n sekä tiettyjen eurooppalaisten ”ei-arktisten” valtioiden ark-
tisista politiikoista ilmentää kahta arktisen alueen geopolitiikkaan liittyvää keskeistä 
teemaa. Ensiksi analyysini ilmentää sitä, että arktisen alueen geopoliittinen merkitys 
todellakin on kasvanut 2000-luvulla samalla, kun sen taloudellinen potentiaali ja siihen 
linkittyneet ympäristökysymykset ovat nousseet maailmanlaajuisen huomion kohteek-
si. Toiseksi arktisen alueen merkityksen kasvu politiikanteon kohteena osoittaa, että 
arktinen alue tulisi nähdä eri toimijoita yhteen kokoavana maantieteellisenä viiteke-
hyksenä. Arktisen alueen yhteen kokoava voima ei kuitenkaan ilmene pelkästään geo-
poliittisena vastakkainasetteluna ja vastakkaisten intressien väistämättömänä törmää-
misenä. Ennemminkin tämä voima ilmenee niissä mahdollisuuksissa, joita arktinen 
alue poliittisen keskustelun ja vuorovaikutuksen viitekehyksenä tarjoaa niin turvalli-
suuspoliittisessa, talouspoliittisessa, energiapoliittisessa kuin ympäristöpoliittisessakin 
mielessä.  

Vaikka tässä artikkelissa tarkastelemani valtiot sekä EU kaikki rakentavat arktista po-
litiikkaansa pääasiassa monenkeskisen yhteistyön varaan, on tuoreimmissa politiikka-
dokumenteissa ja julkisissa puheenvuoroissa havaittavissa myös niin kutsutun kovan 
turvallisuuspolitiikan korostuminen. Tähän liittyvä narratiivi ”geopolitiikan paluusta” 
arktiselle alueelle rakentuu tulkinnoista, joiden mukaan kasvava maailmanlaajuinen 
geopoliittinen vastakkainasettelu väistämättä heijastuu myös arktiselle alueelle. Tätä 
on mahdollista verrata 2000-luvun alkuvuosiin, jolloin useat kommentaattorit näkivät 
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arktisella alueella tapahtuvan ympäristönmuutoksen johtavan kilpailuun luonnonva-
roista ja sitä kautta geopoliittiseen vastakkainasetteluun alueen sisällä. Toisin sanoen 
verrattaessa 2000-luvun alkua 2010-luvun loppuun ja 2020-luvun alkuun, on havaitta-
vissa selkeä muutos niissä maantieteellisissä tekijöissä, joiden kautta arktisen alueen 
geopoliittista merkitystä ja sen tulevaisuuden suuntaa määritellään. Samalla on mah-
dollista hahmotella vastanarratiivi, jonka voi rakentaa seuraavan kysymyksen varaan: 
jos 2000-luvun alkupuolella ”globaali” kansainvälinen poliittinen järjestys ja yhteistyö 
toimivat arktisen alueen vastakkainasettelua hillitsevänä tekijänä, voisiko arktisen alu-
een yhteistyö nyt tarjota keinoja ”globaalin” geopoliittisen vastakkainasettelun hillit-
semiseen? Tämä ei ole tietenkään yksioikoinen kysymys, ja eri tahot voivatkin suhtau-
tua siihen eri tavoin lähtökohdistaan riippuen. 

Kun puhutaan Euroopan unionin tai tiettyjen valtioiden arktisista strategioista tai po-
litiikoista, onkin hyvä pitää mielessä se, että niiden sisällön määrittyminen saattaa olla 
hyvinkin kiistanalainen asia eri instituutioiden välillä ja sisällä, jotka osallistuvat strate-
gioiden ja politiikkojen laadintaan. Puhuttaessa esimerkiksi eri ministeriöistä on il-
meistä, että niiden painotukset vaihtelevat niiden kompetenssien ja hallinnonalojen 
mukaan. Kärjistetysti voidaankin todeta, että esimerkiksi puolustusministeriö korostaa 
arktisen alueen sotilasturvallisuuden merkitystä, ympäristöministeriö ympäristöasioita 
ja ulkoministeriö kansainvälisiä suhteita. Analysoitaessa tiettyjä strategioita onkin siis 
oleellista kiinnittää huomio siihen, mikä taho strategian on laatinut, kuinka eri toimijat 
ovat saaneet äänensä kuuluviin strategiassa ja miten nämä tekijät vaikuttavat strategian 
painotuksiin. Samaan aikaan niin Euroopan unionin kuin eri valtioiden arktiset poli-
tiikat heijastavat laajempaa yhteiskunnallista viitekehystä, josta ne kumpuavat. Tästä 
hyvänä esimerkkinä toimii ilmastonmuutoksen keskeinen rooli niin EU:n kuin mui-
denkin tässä tarkastelemieni toimijoiden arktisissa politiikoissa. Toisin sanoen ilmas-
tonmuutos on keskeinen arktisen politiikan aihe, koska se on keskeinen aihe laajem-
massa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tällä on laajoja vaikutuksia myös siihen, mi-
ten muut arktisen politiikan osa-alueet määrittyvät ja millaista painoarvoa ne saavat 
käytännön politiikkatoimissa. 

Kuten olen tässä artikkelissa useampaan kertaan tuonut ilmi, Euroopan unionin ja 
eurooppalaisten ei-arktisten valtioiden näkökulmasta arktisen alueen geopoliittinen 
merkitys osaltaan kiteytyy monitahoisiin yhteistyöverkostoihin, jotka ovat nousseet 
alueen hallintaan liittyvien kysymysten osalta keskeisiksi vaikuttamisen kanaviksi. Kun 
geopolitiikka ymmärretään laajasti maantieteellisen tilan hallintaan liittyvänä ilmiönä, 
jossa poliittiset ja taloudelliset tekijät kietoutuvat tiiviisti yhteen, on mahdollista ko-
rostaa monenkeskistä yhteistyötä oleellisena osana arktisen alueen geopolitiikkaa. Tu-
levaisuuden kannalta onkin oleellista seurata sitä, miten eri monen- ja kahdenkeskiset 
vuorovaikutuksen kanavat, joita arktisen alueen yhteydessä on vuosikymmenten ai-
kana rakennettu, pystyvät tarjoamaan uskottavan alustan valtioiden ja muiden toimi-
joiden väliselle dialogille. Parhaassa tapauksessa arktinen yhteistyö voi mahdollistaa 
muualla ilmenevien ristiriitojen liennytyksen. Silti on huomioitavaa, että arktisessa yh-
teistyössä on ollut ajoittain havaittavissa tietynlaista sisäänpäinkääntyneisyyttä. Tämä 
on ilmennyt esimerkiksi Jäämeren rantavaltioiden edustajien välisissä tapaamisissa, 
mutta myös Arktisessa neuvostossa, jossa jako jäseniin ja tarkkailijajäseniin – ”arkti-
siin” ja ”ei-arktisiin” toimijoihin – luo perustan valtasuhteille. Tästä syystä onkin mie-
lenkiintoista seurata, miten olemassa olevat institutionaaliset rakenteet pystyvät mu-
kautumaan tilanteeseen, jossa kysymykset arktisen alueen ja muun maailman välisistä 
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suhteista ovat nousseet korostetusti aluetta määrittäviksi tekijöiksi niin geopoliittisessa 
ja taloudellisessa mielessä kuin ympäristönkin kannalta. 

Euroopan unionin ja eurooppalaisten ei-arktisten valtioiden arktisten politiikkojen nä-
kökulmasta on lisäksi oleellista tarkastella sitä, mitä lisähyötyä arktisen alueen nosta-
minen erilliseksi strategia- ja politiikkakohteeksi tarjoaa suhteessa laajempiin ulko- ja 
sisäpoliittisiin linjauksiin. EU:n lähitulevaisuudelle on oleellista, pystyykö se rakenta-
maan yhtenäisen arktisen strategian, jossa alueen tarjoamat toimintamahdollisuudet 
tulevat osaksi käytännön politiikkatoimia esimerkiksi energiapolitiikan ja ilmastopoli-
tiikan leikkauspinnan osalta. Kysymys on tärkeä, sillä vaikka Euroopan unionille on 
hahmoteltu yhtenäistä arktista politiikkaa jo yli vuosikymmenen ajan, on vieläkin osit-
tain epäselvää, miten arktinen politiikka liittyy käytännön tasolla laajempiin politiikka-
kehyksiin ja mitä lisäarvoa se voi niiden toteutukselle tuoda.64 Kuten Koivurova ja 
muut tuoreessa raportissaan toteavat, on useilla Euroopan unionin päätöksillä vaiku-
tuksia arktisella alueella, samoin kuin arktisella alueella tapahtuvat kehityskulut vaikut-
tavat Euroopan unioniin.65 Vaikka tämän kaltaisten yhteyksien korostaminen voi osal-
taan toimia Euroopan unionin arktista toimijuutta legitimoivana tekijänä, eikä siten 
ole poliittisesti viaton kuvaus, osoittaa se kuitenkin tarpeen ottaa arktinen alue huo-
mioon Euroopan unionin tasolla keskusteltaessa eri politiikan sektoreista. Juuri eri 
politiikkasektorien välinen koordinointi ja niiden välisien yhteyksien laajempi tarkas-
telu voivat osoittautua keskeisiksi vahvuuksiksi, jota Euroopan unionin arktisen poli-
tiikan kehittäminen voi tuoda mukanaan. 

Samalla kun Euroopan unionin viitekehyksessä eri politiikkasektorien yhteen tuomi-
nen arktisen politiikan alle voi tarjota mahdollisuuksia kohdentaa poliittisia voimava-
roja tehokkaammin, on tässä artikkelissa tarkastelemieni eurooppalaisten valtioiden 
osalta keskeinen haaste siinä, etteivät eri politiikkasektorit, joita arktisen politiikan alle 
on tuotu, eroaisi liikaa toisistaan. Tällä tarkoitan erityisesti sitä, että puolustusministe-
riöiden ajaessa tiukempaa politiikkaa esimerkiksi sotilaallisen valmiuden nostamisen 
suhteen on mahdollista, että tätä on vaikea sovittaa yhteen muilla sektoreilla tapahtu-
van yhteistyön kanssa. Kun voimavaroja siirretään yhteen suuntaan, ovat ne helposti 
pois muualta. Tehtäväni ei ole tässä artikkelissa todeta, miten eri valtioiden tulisi pai-
nottaa arktista politiikkaansa. Ennemminkin voin todeta sen, että erityisesti demo-
kraattisissa yhteiskunnissa yhteiskunnan voimavarojen jakaminen on aina loppukä-
dessä poliittinen kysymys, mistä syystä myös arktisen politiikan suuntaviivat määritty-
vät laajemman yhteiskunnallisen keskustelun avulla. Näin ollen myöskään arktisen alu-
een geopolitiikan tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. 
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5 

POHJOISMAIDEN GEOPOLITIIKKA ARKTISELLA ALUEELLA     
– VERKOSTOITUNEEN PUOLUSTUKSEN POLTTOPISTE  

Oscar Lassenius 

5.1. Johdanto 

ohjoismailla on pitkä yhteinen historia, mikä on muokannut myös maiden geo-
poliittista ajattelua. Arktinen alue kytkee maat mukaan laajaan Pohjois-Atlantin 
ja Pohjois-Euroopan geopoliittiseen kenttään. Pohjoismaiden turvallisuuspo-

liittiseen ajatteluun vaikuttavat lisäksi vahvasti supervaltojen keskinäiset jännitteet, joi-
den luomiin haasteisiin pyritään vastaamaan diplomatian keinoin, kehittämällä omaa 
sotilaallista valmiutta yhteisin keskinäisin sopimuksin ja nojautumalla erillisiin maa-
kohtaisiin turvallisuuspoliittisiin sitoumuksiin. Kaikkien Pohjoismaiden turvallisuus-
poliittisena intressinä on ei-militarisoitu arktinen alue, jonka sotilaallisen aktiviteetin 
lisääntyminen voimistaa maiden tarvetta luoda mahdollisimman kattava turvallisuus-
poliittinen verkottuminen. Tässä luvussa perehdytään Pohjoismaiden valtioiden in-
tresseihin, sotilasstrategiseen asetelmaan, sotilaallisen harjoitustoimintaan sekä kan-
sainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön. 

Tarkastelun kontekstin muodostavat arviot valtiollisista intresseistä sekä arvio sotilas-
strategisesta asetelmasta. Harjoitustoiminnan tarkastelulla havainnoidaan, millä tavalla 
sotilaallinen toiminta on muuttumassa, eli miten turvallisuusintressien painotukset nä-
kyvät käytännössä. Kansainvälisen sotilaallisen yhteistyön kehityksen tarkastelu Suo-
men näkökulmasta mahdollistaa pohdinnan verkostoituneen puolustuksen vaikutuk-
sista kansallisiin turvallisuusintresseihin ja sitä kautta laajemminkin Suomen geopoli-
tiikkaan. Pyrkimyksenä on vastata kysymykseen: mikä merkitys Suomen puolustusyh-
teistyöllä on arktisen alueen geopolitiikkaan? 

Kaiken taustalla vaikuttavat ympäristötekijät, jotka tässä tarkastelussa muodostuvat 
maantieteen näkökulmasta arktisesta alueesta ja sen erityispiirteistä. Teoreettinen läh-
tökohta on, että ympäristötekijät vaikuttavat valtioiden osalta neljään eri kokonaisuu-
teen: identiteettiin, intresseihin, poliittisiin käytänteisiin ja sotilaalliseen toimintaan. 
Näistä valtion identiteetti luo pohjan intresseille, jotka vuorostaan muotoilevat poliit-
tisia käytänteitä, joiden perusteella sotilaallinen toiminta rakentuu.  

Tämä teksti on rajattu koskemaan Pohjoismaita (identiteetti), sotilaallista turvallisuutta 
(intressi)1, kansainvälistä yhteistyötä (poliittinen käytäntö) sekä tämän kehyksen soti-
laallista yhteistyötä. Varsinainen analyysi koskee kuitenkin ainoastaan poliittisten käy-
tänteiden ja sotilaallisen toiminnan tasoa. Viitekehys näkyy kuvassa 1.  

 

 

                                              

1 Kansallisia intressejä voi olla useampia. Fyysisen turvallisuuden oletetaan olevan yksi jokaisen valtion 
perusintresseistä. Ks. esim. Wendt (1994), s. 354. 
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Kuva 1. Viitekehys ja rajaukset yleisestä yksityiskohtaisempaan.2 

Aluksi avataan hieman Pohjoismaiden kansallisia intressejä arktisella alueella sekä näi-
den valtioiden asevoimien muodostamaa sotilasstrategista asetelmaa. Valtioiden in-
tressit on kartoitettu kansallisista strategioista ja poliittisista asiakirjoista, joilla muo-
dostetaan kuvaa pohjoismaiden julkisesti esiin tuomista intresseistä. Valtioiden todel-
lisia (de facto) intressejä, niiltä osin kuin ne eroavat virallisista lausumista, ei voida to-
dentaa, mutta niitä voidaan arvioida. Sotilasstrateginen asetelma on rakennettu valti-
oiden virallisista asiakirjoista sekä asevoimien eri analyyseistä muodostaen arvion ark-
tiselle alueelle sijoitetusta ja siihen projisoitavissa olevasta asevoimasta.  

Sotilasstrateginen asetelma on siis arvio, jonka muodostamisen haasteeksi muodostuu 
muun muassa arktisella alueella sijoittuvan ja alueelle suunnattavan sotilaallisen poten-
tiaalin eriyttäminen valtioiden muiden turvallisuusintressien turvaamiseksi vaatimasta 
sotilaallisesta voimasta. Tässä yhteydessä sotilasstrategialla ymmärretään poliittisten 
päätösten perusteella toteutettavaa sotilaallisen voiman käyttöä, sillä uhkaamista, oh-
jaamista sekä sen toimeenpanoa.3 Sotilasstrategia muodostaa sillan politiikan ja soti-
laallisen toiminnan välillä. Politiikka määrittää sotilaalliselle toiminnalle rajat ja suun-
nan, mutta samalla myös sotilaalliset toimijat vaikuttavat politiikan käytänteisiin ja po-
litiikkaan oman asiantuntijuutensa ja valtuutensa puitteissa.  

Pienissä valtioissa, kuten Pohjoismaissa, sotilasstrategiset perusteet löytyvät aika kat-
tavasti turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa selonteoissa ja päätöksissä. Sotilasstrate-
gian konseptia voi kuitenkin lähestyä hieman laajemmin. Yhdysvaltalainen eversti Al-
fred F. Lykke toi 1980-luvulla sotilasstrategisen analyysin ja strategisen suunnittelun 
helpottamiseksi esille Ends-Ways-Means –ajattelun (tavoitteet, keinot ja välineet), joi-
hin hänen mukaansa sotilasstrategia on yleisesti jaettavissa.4 Jokainen strategia on kui-
tenkin aina jollain tavalla riippuvainen turvallisuusympäristöstä tai sen osista, joista 
esimerkiksi arktisen alueen tarkastelussa fyysinen ympäristö ja sääolosuhteet ovat eri-
tyisen tärkeässä asemassa.  

                                              

2 Jepperson, Wendt & Katzenstein (1996), s. 52–53.  
3 Käännös oma, ks. Gray (2010), s. 262. Muista määritelmistä ks. Kajanmaa (2021).  
4 Lykke (1997).  
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Lykken ajattelua mukaillen muun muassa ruotsalainen turvallisuuspolitiikan tutkija Ja-
cob Westberg on omassa tutkimuksessaan korostanut juuri ympäristön vaikutusta so-
tilasstrategiaan.5 Käsillä olevan arktisen alueen sotilasstrategisen tarkastelun analyy-
sikategoriat mukailevat näitä ajatuksia, ja ne on esitetty kuvassa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Sotilasstrategisen analyysin kategoriat. 

Ympäristö vaikuttaa sekä tavoitteisiin, keinoihin että välineisiin. Maantieteellinen 
asema sekä turvallisuuspoliittiset tekijät vaikuttavat tässä arktisen alueen tarkastelussa 
eniten keinoihin, eli mitkä menetelmät ovat valtion käytettävissä tietyllä ajanhetkellä. 
Onko yhteinen puolustusoperaatio mahdollinen vai jäädäänkö yksin?   

Tavoitteet asetetaan palvelemaan valtiollisten intressien puolustamista. Esimerkiksi 
Suomessa koko maan puolustaminen tarkoittaa arktisella alueella tiettyä ennakko-
asetelmaa tavoitteenasettelussa, kun taas Norjan ja Tanskan sotilasstrategisessa tavoit-
teenasettelussa voidaan huomioida liittolaisten tuki Naton kollektiivisen puolustuksen 
mukaisesti.6 Ruotsi taas on määrittänyt itselleen tiettyjä painopistealueita, joiden puo-
lustamiseen liittyy erillisiä tavoitteenasetteluja.7  

Tämän arktisen tarkastelun perusoletuksena on kuitenkin, että kaikkien Pohjoismai-
den sotilasstrategiset tavoitteenasettelut liittyvät kiinteästi kyseisen valtion intressei-
hin. Kuten tulemme hieman myöhemmin havaitsemaan, näissä intresseissä on pientä 
vaihtelua eri Pohjoismaiden välillä.  

Keinot jaetaan sotilasstrategisen tarkastelumme osalta kansallisiin (yksin) ja kansain-
välisiin (yhdessä) toimiin. Nämä pääkategoriat ovat jaettavissa pienempiin osiin, jol-
loin puhutaan esimerkiksi sotatoimista, yhteisoperaatioista ja operaatioista.8 Kaikki 

                                              

5 Westberg (2015), s. 25. 
6 Ks. The North Atlantic Treaty, Washington D.C. 4.4.1949: viides artikla.  
7 Försvarsberedningen (2019), s. 119. 
8 Sotatoimi on operaatioiden muodostama kokonaisuus, yhteisoperaatio on kahden tai useamman 
puolustushaaran yhteinen operaatio, operaatio on yhden puolustushaaran taistelujen kokonaisuus. 
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edellä mainitut ovat keinoja, joilla voidaan päästä asetettuihin tavoitteisiin. Pääpaino 
laitetaan tässä tekstissä kansainväliseen toimintaan ja sen vaihtoehtoihin. 

Välineet voidaan katsoa olevan joko laajemmin tarkasteltuna mikä tahansa tai kaikki 
valtiollisista voimankäytön välineistä9, tai jokin näiden osista. Tässä pienvaltion soti-
lasstrategisessa tarkastelussa keskitytään sotilaalliseen voimankäyttövälineeseen ja sen 
osiin. Tarkasteltavat välineet ovat Pohjoismaiden asevoimat, niiden puolustushaarat 
ja yhteiset suorituskyvyt.  

Sotilasstrategisen analyysimallin ja viitekehyksemme mukaisesti tavoitteet ja intressit 
ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, ja samalla myös keinot ovat poliittisten käytäntei-
den rajaamat. Välineet muodostuvat poliittisten käytänteiden ja tavoitteiden puristuk-
sessa ja ovatkin ehkä hitaimmin muutettavissa oleva kokonaisuus. Asevoimien suori-
tuskyvyn rakentaminen on vuosikymmenien projekti. Liittämällä aikaisemmin esitetty 
viitekehys ja sotilasstrategian analyysikategoriat yhteen muodostuu alla olevan kuvan 
3 mukainen kokonaisuus.  

 

 

Kuva 3. Analyysikehys. Sotilasstrategian ja politiikan yhteys. 

 

                                              

9 Valtiollisia voimankäyttövälineitä voivat olla sotilaallisen voimankäytön sijasta esimerkiksi diplomaattinen 
painostus tai talouspakotteet. 
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Käytännön esimerkkejä tämän mallin logiikasta muodostavat Pohjoismaat arktisen 
alueen sisällä, jossa kullakin on erilaisia alueellisia painotuksia – yhtenä esimerkkinä 
Suomi, Ruotsi ja Norja Pohjoiskalotilla. Kaikki kolme omaavat valtiollisen intressin 
maa-alueensa suojelemiseksi Pohjoiskalotilla. Asevoimien tavoitteenasetteluna tämä 
tarkoittaa alueen puolustamista. Keinoina valikoituu joko kansallisen suorituskyvyn 
käyttö, eli kansalliset valvonta ja tarvittaessa sotaoperaatiot, tai kansainvälisen sotilaal-
lisen yhteistyön avulla toteutettu voiman käyttö. Tavoitteiden ja keinojen osalta näiden 
kolmen valtion toimintaa yhdistävät siis jaettu intressi ja tavoitteenasettelu sekä mah-
dollisuus toimia yhdessä (keino). 

Toisena esimerkkinä voidaan tarkastella Tanskaa, Islantia ja Norjaa. Kaikki kolme 
omaavat valtiollisen intressin maa- ja merialueensa suojelemiseksi Atlantin valtame-
rellä. Kuten ensimmäisessä esimerkissä intressit, asevoimien tavoitteenasettelu sekä 
keinot ovat yhdistäviä tekijöitä. Yhteistoiminta on keinona hieman selkeämpi kuin 
ensimmäisessä esimerkissä, sillä kaikki kolme ovat Naton jäseniä. Tässäkin esimerkissä 
intressit ja tavoitteenasettelu ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa.     

Käytössä olevat välineet ovat kuitenkin aina kansallisissa käsissä ja vasta poliittisten 
päätösten jälkeen käytettävissä joko oman valtion tai toisen valtion puolustamiseksi. 
Käytettävät välineet ovat rajalliset johtuen muun muassa arktisen alueen ääriolosuh-
teista, sillä välttämättä kaikki valtion omaavat resurssit eivät ole suoraan arktiseen toi-
mintaan sopivia. Seuraavissa alaluvuissa pureudutaan hieman Pohjoismaiden intres-
seihin ja mahdolliseen tavoiteasetteluun, sekä sotilasstrategisiin päävälineisiin eli ase-
voimiin. Näiden jälkeen seuraa hieman pohdintaa ympäristötekijöistä sekä valtioiden 
käytettävissä olevista keinoista. 

5.2. Pohjoismaiden arktiset strategiat ja kansalliset intressit arktisella alueella 

Arktiset strategiat ja intressit 

Pohjoismaiden arktiset intressit on 2000-luvulla kirjattu varsin laajasti maiden arktisiin 
strategioihin. Arktisen alueen tulevaisuuden kehitys on kokonaisuutena tarkastellen 
riippuvainen ilmastonmuutoksesta ja arktisen alueen jääpeitteen kehityksestä.10 Poh-
joismaat muodostavat talousvyöhykkeiden osalta noin neljänneksen arktisesta alu-
eesta, Venäjä puolet, ja Kanada ja Yhdysvallat yhdessä noin neljänneksen. Talousin-
tressien osalta Pohjoismaiden intressit eriävät siten, että Norjalla, Tanskalla ja Islan-
nilla on merialueiden osalta suuriakin taloudellisia intressejä, kun taas Ruotsilla ja Suo-
mella intressit on sidottu oman valtion maa-alueeseen ja ilmatilaan sekä logististen 
verkostojen kautta taloudellisiin intresseihin. Talousintresseissä Norjalla ja Tanskalla  
(Grönlanti) on suuret intressit arktisen alueen luonnonresurssien hyödyntämisessä.11 

 

 

 

  

                                              

10 Vuonna 2007 jääpeitteen muutos “shokkina”, ks. Markowitz (2020), s. 34–46. 
11 Norjan talouden riippuvuus arktisista resursseista. Ibid. s. 181–189. 
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Taulukko 1. Pohjoismaiden prioriteetteja arktisissa strategioissa.12 

Prioriteetti Suomi Islanti Tanska Norja Ruotsi 

Ilmastonmuutos  X X  X 

Taloudellinen kehitys X X X X X 

Ympäristönsuojelu ilmastonmuutos 
ml. 

X  X X X 

Arktisen alueen asiantuntijuus X X  X  

Inhimillinen ulottuvuus, alkuperäis-
kansojen oikeudet ml. 

(X)13 X   X 

Infrastruktuuri (X)14   X  

Kansainvälinen yhteistyö X X X X (X) 15 

Turvallisuus (pehmeä), kriisivalmius    X  

Turvallisuus (kova) X16 X X (X)17 (X)18 

Itsemääräämisoikeus X X    

Arktisen neuvoston vahvistaminen  X    

 

Johtopäätöksenä taulukon tiedoista voidaan todeta, että Pohjoismailla on saman kal-
tainen strateginen näkemys taloudesta, kansainvälisestä yhteistyöstä, ympäristön suo-
jelusta sekä turvallisuudesta. Sotilaallisen turvallisuuden lisääminen osaksi arktista stra-
tegiaa, niin sanottu kova turvallisuus, näkyy Ruotsin, Norjan ja Suomen turvallisuus-
kehityksiä koskevissa ohjelmissa. Kattavasti kaikkia Pohjoismaita koskevana strate-
giana se näkyy vasta 2020-luvulla.19 Merkillepantavaa on, että Suomi ja Islanti ovat 
ottaneet mukaan strategiaansa itsemääräämisoikeuden. Ehkä yllättäen Islanti on ai-
noana maana nähnyt lisäksi myös tärkeäksi Arktisen neuvoston vahvistamisen.  

Turvallisuusintressin ohella myös kansainvälisen yhteistyön merkitys on korostu-
neessa asemassa pohjoismaisessa tarkastelunäkökulmassa. Se otettiin jo 2010-luvulla 
prioriteetiksi, jonka Ruotsi hyväksyi ja otti mukaan vuoden 2020 arktisen strategiansa 
ohjelmassa. Pohjoismaat korostavat 2020-luvulla kansainvälisen yhteistyön merkitystä 
arktisella alueella, ja liittävät tämän yhteistyön myös sotilaallisen turvallisuuden teki-
jäksi. Arktisen alueen turvallisuusympäristön muutokset näkyvät 2010–2020 luvulla 

                                              

12 Taulukko muokattu alkuperäisestä, Heininen et al. (2020), s. 109. 
13 Valtioneuvoston kanslia (2021), s. 33–46.  
14 Ibid., s. 61–66. 
15 Sveriges regering (2020a), s. 6–11. 
16 Valtioneuvoston kanslia (2021), s. 16–19. 
17 Norjan ulkoministeriö (2020), s. 18–34.  
18 Sveriges regering (2020a), s. 13–16. 
19 Eräs selittävä tekijä tähän voi olla, että aikaisemmat strategiat julkaistiin Norjan strategiaa lukuun ottamatta 
ennen vuotta 2014, jolloin mm. Krimin tapahtumien myötä kansainvälinen turvallisuusympäristö koki 
lähialueellamme laajaa muutosta. 
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johtaneen tilanteeseen, jossa sotilaalliset turvallisuusintressit ovat nousseet arktisten 
asioiden keskiöön talouden ja ympäristöasioiden rinnalle. 

 

Kuva 4. Arktisen alueen talousvyöhykkeet.20 

 

Pohjoismainen asevoima arktisella alueella  

Seuraavaksi siirrytään sotilasstrategisen analyysin välineosuuteen. Valtiolla voi olla 
useita voimankäytön välineitä, mutta tässä keskitytään asevoimiin. Pohjoismaiden ase-
voimaa arktisella alueella esitetään viiden eri ulottuvuuden näkökulmasta. Tarkoitus ei 
ole tarkasti käsitellä lukuja, määriä ja eri asejärjestelmätyyppejä, vaan kehystää pohjois-
maista asevoimaa suorituskykyjen kautta. Tässä luvussa ei käsitellä Islantia, sillä Islan-
nilla ei ole asevoimia vaan sen sotilaallinen voimakäyttö perustuu täysin liittolaissuh-
teisiin ja Natoon.21  

  

                                              

20 DeRepentigny et. al. (2020), s. 3.   
21 Islannin rannikkovartiostoa ei tässä lueta sotilaalliseksi voimatekijäksi. 
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Sotilaallinen suorituskyky ymmärretään tässä kokonaisuutena, joka koostuu materiaa-
lista, asejärjestelmistä sekä niiden käyttämiseen tarvittavasta henkilöstöstä ja käyttöpe-
riaatteista.22 Suorituskykyjä tarkastellaan toimintaympäristön ulottuvuuksissa maa, 
meri, ilma, avaruus ja kyber. 

Kuvassa 5 näkyy ehkä perinteiseksi kutsuttava tapa havainnoida asevoimien vahvuuk-
sia ja keskeisimpiä asejärjestelmiä. Tällä tavalla voi esimerkiksi laskea oman voiman 
riittävyyttä verrattuna vastustajaan. Tämänkaltaiset yleistykset eivät kuitenkaan ole täy-
sin ongelmattomia, sillä ne kuvaavat huonosti asejärjestelmien laatua sekä tehoa. So-
tilaallisen toiminnan tarkastelussa onkin mielekkäämpää tarkastella myös laadullisia 
aspekteja. Suorituskyvyn analyysi sopii erityisesti operatiivisen ja taktisen tason toi-
minnan tarkasteluun, mutta soveltaen myös sotilasstrategiseen tarkasteluun.23 

Kuva 5. Pohjoismainen asevoima vertailussa.24 

Pohjoismaiden maavoimista25 Suomella on määrällisesti suurin suorituskyky. Tämän 
jälkeen seuraa järjestyksessä Ruotsi, Norja ja viimeisenä Tanska. Maavoimien vahvuus 
on laskenut eniten Ruotsissa ja Suomessa 2000-luvulla. Mekanisoitujen prikaatien 
käyttö kalotin alueella yhdistää Norjaa, Suomea ja Ruotsia, mutta aluepuolustuksen 
osalta Suomella on määrällisesti suurin voima. Laadullisesti tarkasteltuna yksi Suomen 
eroista muihin Pohjoismaihin on kodinturvajoukkojen puuttuminen. Nämä joukot on 
Suomessa korvattu sodanajan paikallispuolustusjoukoilla, joita tukee vahva tykistö. 

                                              

22 Vänskä (2021), s. 143. 
23 Ks. esim. Hagström Frisell & Pallin (2021b). 
24 Ks. Puolustusvoimat (2021), s. 13.  
25 Military Balance+ maavoimien suorituskyvyt. 
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Laajaan reserviin perustuva maaoperointikyky on jäljellä enää vain Suomessa muiden 
Pohjoismaiden purettua reserviläisjärjestelmänsä. 

Tanskan puolustus perustuu Nato-maiden antamaan tukeen. Tästä syystä Tanskan 
maavoimat on koko 2000-luvulla keskittynyt tuottamaan Nato-operaatioihin soveltu-
via yksiköitä. Yhteisoperointi kriisinhallintaympäristössä on ollut keskeisessä roolissa, 
kun Manner-Tanskan puolustuksen perustana on Naton puolustussuunnitelma ja mo-
nikansalliset joukot. Arktiseen taisteluun erikoistuneita joukkoja ylläpidetään pienessä 
mittakaavassa. Tanskan maavoimien suorituskyvyn tuleva kehitys on sidoksissa Naton 
kehittämishankkeisiin ja esimerkiksi Baltian eFP (enhanced Forward Presence) toi-
mintaan, ei niinkään arktiseen taisteluun. Poikkeuksen tästä muodostaa erikoisjoukot 
ja tulevaisuudessa asevelvollisiin perustuva maavoimakomponentti, jota voidaan aja-
tella käytettävän muun muassa Grönlannin puolustukseen. Osa Tanskan merivoi-
masta on aseistamatonta, määrättynä kalastuksen valvontatehtäviin Grönlannin alu-
eella. 

Norjan maavoimien painopiste on vakioitunut pohjoisille alueille 2010-luvulla, jossa 
mekanisoitu prikaati muodostaa päävoiman, ja jonka toimialue on Suomen pohjois-
puolella. Norjan asevoimien yhteisoperaatioesikunta siirrettiin 2009 arktiselle alu-
eelle.26 Mekanisoitujen yksiköiden toiminta arktisessa ympäristössä sekä yhteisope-
rointikyky muiden puolustushaarojen kanssa on keskeistä. Yhteistoiminta Nato-jouk-
kojen, ml. yhdysvaltalaisten merijalkaväkiosastojen kanssa, ovat tulevaisuudessakin 
Norjan maavoimien kehittämisessä keskeisessä asemassa. Pohjoismaisten maavoi-
mien yhteistyön syventäminen on Norjan turvallisuuspolitiikan tuorein muutos. 

Ruotsin maavoimien vahvuus on 2000-luvulla laskenut dramaattisesti. Ruotsin suun-
nitelmissa onkin rakentaa vahvemmat maavoimat.27 Ruotsin maavoima tulee 2020-
luvun loppuun mennessä koostumaan kolmesta operatiivisesta mekanisoidusta pri-
kaatista, kahdesta taisteluosastosta sekä yhdestä divisioonan johtoportaasta aselaji-
joukkoineen. Nämä joukot muodostavat jatkossa Ruotsin maavoiman taistelun yti-
men. Yhteisoperointivalmius muiden puolustushaarojen sekä kansainvälisesti erityi-
sesti Suomen, Norjan ja Yhdysvaltojen joukkojen kanssa on keskeistä. Pääasiallisen 
arktisen voiman muodostavat jääkäripataljoona(t) Arvidsjaurissa, sekä Bodenin varus-
kunnan ympärille perustettava pohjoiselle toiminta-alueelle suunniteltu mekanisoitu 
prikaati.28  

Suomen maavoimien määrää supistettiin 2000-luvulla, mutta laadullisesti joukkoja on 
kehitetty asehankinnoilla.29 Esimerkiksi taistelupanssarivaunujen, telahaupitsien ja ras-
kaan raketinheittimistön sekä rynnäkkö- ja kuljetuspanssarivaunujen määrällinen ja 
laadullinen taso 2020-luvulla on selkeästi edellä vuoden 2000 tilannetta. Suomen eri-
tyispiirteenä verrattuna muihin Pohjoismaihin on se, että maavoimaan lasketaan myös 
Rajavartiolaitoksen joukot. Suomessa on 2010-luvun organisaatiomuutosten jälkeen 
puolustuskonsepti, jossa on eroteltu paikallisjoukot, alueelliset joukot ja operatiiviset 
joukot. Tämä ratkaisu eroaa laajuudeltaan muiden Pohjoismaiden ratkaisuista. Varsin-
kin määrältään suuret alueelliset joukot olivat 2020-luvulle asti suomalainen erityis-

                                              

26 Norjan operatiivinen johtoesikunta arktiselle alueelle vuonna 2009, kts. Markowitz (2020), s. 207. 
27 Sveriges regering (2020b), s. 100–101. 
28 Ibid. s. 114–115. Perinteinen K4 Rykmentti perustettiin uudelleen Arvidsjaurissa syyskuussa 2021. K4 
ylläpitää jatkossa kahta arktiseen taisteluun kykenevää jääkäripataljoonaa. 
29 Valtioneuvoston kanslia (2021).  
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piirre pohjoismaisessa vertailussa. Tämä asetelma tulee muuttumaan vuoden 2021 
puolustusselonteon mukaan siten, että alueelliset joukot siirretään osaksi operatiivisia- 
ja paikallisjoukkoja.30 Arktisen taistelun osaamiskeskuksen muodostaa Jääkäriprikaati 
Sodankylässä. 

Eniten merivoimaa on Norjalla ja Ruotsilla, sitten Tanskalla ja Suomella.31 Arktisen 
merialueella sukellusvenetorjuntakykyä ylläpitää erityisesti Norja. Norja ja Ruotsi ovat 
ainoat Pohjoismaat, joilla edelleen on omia sukellusveneitä Tanskan luovuttua omista 
sukellusveneistään. Kaikkien Pohjoismaiden merivoimissa on otettu huomioon alu-
eellisen koskemattomuuden valvonnan ja puolustamisen tarvitsema valvonta-, pinta-
torjunta- sekä ilmatorjuntakyky. Norjan ja Tanskan haasteena ovat erittäin laajat toi-
minta-alueet, joiden kattaminen vaatii riittävää ja oikeanlaista kalustoa. Esimerkiksi 
Ruotsin Visby-luokan korvettien ilmatorjunta-aseistuksen puuttuminen taas rajoittaa 
niiden käyttöä ja vaatii joko ilmavoimien tai muiden ilmatorjuntaan pystyvien laivasto-
osastojen tukea. Suomen merivoimien ilma- ja pintatorjuntaohjuksin varustetut oh-
jusveneet muodostavat keskeisen iskevän osan. Miinoittaminen ja miinojen raivaami-
nen ovat Suomen erityisosaamista pohjoismaisessa kontekstissa. Myös vahva jään-
murtajalaivasto antaa Suomelle mahdollisuuden operoida jäätalven aikana.  

Pohjoismaiden merivoimien kehitysohjelmat vahvistavat yhteisoperoinnin mahdolli-
suuksia. Norjan tavoitteena 2020-luvulla on kehittää yhteisoperaatioiden toimivuutta 
Jäämerellä, Ruotsi hankkii lisää sukellusveneitä sekä korvetteja, ja Suomi on hankkinut 
torpedoja ja uuden Laivue 2020 -hankkeen myötä saa myös uusia taistelualuksia. Näin 
ollen monipuoliset hankkeet täydentävät ja vahvistavat merellistä yhteistoimintaa poh-
joismaisessa kontekstissa jo 2020-luvun loppuun menneessä.   

Ilmavoimista määrällisesti Suomella ja Ruotsilla on eniten hävittäjiä. Kaikissa Pohjois-
maissa on meneillään kalustohankinnat. Norja ja Tanska ovat siirtymässä F-16 -ko-
neista F-35 -koneisiin.32 Ruotsi on vaihtamassa JAS 39 Gripen C -koneet uusiin JAS 
39 Gripen E -koneisiin. Suomi teki hankintapäätöksen joulukuussa 2021, jossa pääte-
tiin hankkia 64 Lockheed Martin F-35 -häivehävittäjää.33 Summattuna voi todeta, että 
pohjoismainen hävittäjäkalusto siirtyy 2030-luvulla kohti viidettä sukupolvea. Yhteis-
toimintaa on harjoiteltu säännöllisesti jo vuosia.  

Arktisen alueen osalta ilmavoimien hävittäjien luomaa tulivoimaa voidaan pitää vält-
tämättömyytenä. Myös merialueilla ja maa-alueilla operointi potentiaalisessa konflik-
tiympäristössä vaatii lähes poikkeuksetta ilmavoimien tukea. Ilma-alueen valvonta, hä-
vittäjä- ja ohjustorjunta sekä tiedustelun ja tilannekuvan luominen ja ylläpito ovat kes-
keisiä ilmavoimien tehtäviä, joilla puolustushaara pystyy tukemaan muita. Yhteinen 
tulenkäyttö sekä ilmasta-maahan että ilmasta-merelle ja näihin liittyvä sensoreiden tie-
donvaihto eri ulottuvuuksissa korostuvat arktisessa taistelussa. Arktisen toiminta-alu-
een laajuus pitkine etäisyyksineen ja turvallisuusympäristön vaatimukset nopeasta rea-
goinnista tarkoittavat käytännössä, että ilmavoimien suorituskyvyt ovat keskeisessä 
asemassa varsinkin konfliktien alkuvaiheessa. Yhteenlaskettu Pohjoismaiden ilmavoi-
mien määrä ja laatu ovatkin kokonaisuutena muihin eurooppalaisiin alueisiin verrat-
tuna varsin hyvällä tasolla 2020-luvulla.  

                                              

30 Valtioneuvoston kanslia (2021), s. 35. 
31 Military Balance+ -tietokanta: merivoimien suorituskyvyt. 
32 Norjan päätöstä hankkia F-35 -koneita on perusteltu mm. koneen hyvällä arktisella toimintakyvyllä. Ks. 
Markowitz (2020), s. 209. 
33 Valtioneuvosto (2021).  
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Avaruusteknologia kehittyy nopeasti. Parhaat valmiudet ovat Ruotsilla ja Norjalla, 
joilla on rakettien laukaisuasemia. Tanskan valmius syntyy Nato-yhteistoiminnan 
kautta Suomen omatessa satelliittiteknologiassa jopa maailma kärkeen kuuluvaa osaa-
mista. Avaruuden suorituskyvyt kehittyvät jatkuvasti ja varsinkin Ruotsin Lapissa si-
jaitseva avaruuskeskus Esrange muodostaa potentiaalisen keskuksen kehittyvälle poh-
joismaiselle avaruusyhteistyölle.34 

Avaruus on muun muassa arktisen alueen ilmastonmuutoksen vaikutusten seurannan, 
alueen sotilaalliseen valvonnan, sekä mannertenvälisten ohjusten ennakkovaroituksen 
näkökulmasta erityisen tärkeä ulottuvuus. Tulevaisuuden avaruusteknologian kehitys 
kohti mikrosatelliitteja ja autonomista valvontakykyä voi muuttaa ymmärrystämme 
myös sotilaallisen toiminnan vaihtoehdoista. Miehittämättömän toiminnan ohjaami-
nen satelliittien avulla voi mahdollistaa niin siviiliviranomaisten kuin sotilaidenkin toi-
minnan ulottamista alueille, joihin tällä hetkellä on vaikeata päästä niin maalla, merellä 
kuin ilmassa. Yhteispohjoismaisella avaruusosaamisella on nimenomaan pienempien 
järjestelmien huomattavaa kehittämispotentiaalia Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan 
keskittyessä laajempiin kokonaisuuksiin. 

Kyberulottuvuus voidaan nähdä kattavan koko arktisen alueen, vaikka perinteistä inf-
rastruktuuriin perustuvan määritelmän mukaan näin ei välttämättä olisi. Kybervaikut-
taminen on perusluonteeltaan globaalia, jolloin vaikuttaminen arktiselle alueelle on 
teoriassa mahdollista ulottaa mistä tahansa maapallolla. Valtiolliset vaikutusmahdolli-
suudet lienevät ainakin Pohjoismaissa edelleen pääasiallisesti rajattu valtion sisäisiksi, 
mutta vaikuttaminen ei sinällään tunne rajoja.35 Pohjoismaat ovat kaikki kehittämässä 
omia kybervalmiuksiaan. Voi olettaa, että 2030-luvulla kyky yhteiseen kyberoperoin-
tiin on syntynyt. Valmiuksien kehittäminen tapahtuu kuitenkin paraikaa turvaluoki-
tusten puitteissa, eikä suorituskykyjä näytetä avoimesti niiden kertakäyttöisen luonteen 
vuoksi. Voidaan kuitenkin todeta, että kyberulottuvuus on ehkä nopeinten kasvava 
sodankäynnin ulottuvuus, jonka kaikki vaikutukset tulevaan sotaan eivät vielä ole tie-
dossa. 

2020-luvun sotilaallisen voiman kehittämisessä toistuvat sanaparit ”multidomain battle” 
ja ”multidomain operations”.36 Samanaikainen toiminta useassa ulottuvuudessa on kor-
vannut aikaisempaa iskusanaa JOINT.37 Pohjoismaidenkin sotilaallisten valmiuksien 
kehittäminen seuraa ajassa mukana, ja fokus siirtyy nimenomaan potentiaalisen kriisin 
tai konfliktitilanteen vaatimaan moniulotteiseen voimankäytön rakentamiseen ja käyt-
töön. Tarve moniulotteiselle voimankäytölle kumpuaa Yhdysvaltojen tarpeesta kehit-
tää omia asevoimiaan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Arktinen alue, ja varsin-
kin arktinen taistelu ja operointi luovat omat paineensa tämänkaltaiseen moniulottei-
seen operointiin.   

                                              

34 Avaruusyhteistyön laajempi kehys on esimerkiksi ESA (European Space Agency). 
35 Laari (2019), s. 9.  
36 Multidomain battle tarkoittaa samanaikaista taistelua useassa ulottuvuudessa, samalla periaatteella multidomain 
operations tarkoittaa operaatioiden toimeenpanoa useassa ulottuvuudessa samanaikaisesti. Konseptien mukaan 
taistelun tai operaation rajaaminen ainoastaan yhteen ulottuvuuteen ei ole enää mahdollista, vaan kaikki 
puolustushaarat joutuvat toimimaan useassa ulottuvuudessa yhtä aikaa. 
37 JOINT-operaatiossa kaksi tai useampi puolustushaaraa operoivat yhdessä. 
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Pohjoismailla on kuitenkin kaikki edellytykset rakentaa hyviä ja toimivia, kansainväli-
sesti yhteensopivia moniulotteisia taistelujoukkoja. Esimerkiksi Suomen kokonaistur-
vallisuusmalli yhdistettynä Pohjoismaiden asevoimien arktiseen osaamiseen luo van-
kan pohjan, jonka perusteella voidaan kehittää yhteispohjoismaalaista moniulotteista 
arktista vaikuttamista, jota voidaan edelleen kehittä osana laajempaa eurooppalaista 
kehitystyötä. Kansainvälinen sotilaallinen harjoitustoiminta on tämänkin tulevaisuu-
den työn kannalta oiva väline.    

Pohjoismaiden sotilasstrateginen asetelma arktisella alueella 

Sotilasstrateginen asetelma arktisella alueella käsittää sekä sotilasstrategisia tavoitteita, 
välineitä että keinoja. Tähän tarkasteluun liitetään analyysimallin mukaisesti ympäristö. 
Ympäristöä tarkastellaan arktisen alueen toimintaympäristönä, josta nostetaan muu-
tama tärkeä toiminta-alue ja niihin liittyviä erityspiirteitä. Katsaus ei ole kaiken kattava, 
vaan toimii esimerkkinä erityispiirteisestä arktisen alueen toimintaympäristöstä.   

Yleisesti pohjoismaiden arktisesta ympäristöstä voidaan todeta siellä vallitsevan vaih-
televan haastavat sää- ja valaisuolosuhteet. Vuodenajasta riippuen on joko erittäin va-
loisaa tai erittäin pimeää. Sääolosuhteet vaihtelevat vuodenaikojen mukana ja asettavat 
haasteita toiminnalle niin maalla, merellä kuin ilmassa. Ilmastonmuutoksen yhteydessä 
varsinkin sään ääri-ilmiöt tuovat oman lisänsä arktisen alueen kehitykselle ja turvalli-
suuteen. Napajään sulaminen ja sen vaikutukset kansainväliseen kauppameriliikentee-
seen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat taloudellisesti merkittävimpiä arkti-
sen alueen ilmastonmuutokseen liittyvistä trendeistä. Näiden lisäksi erittäin pitkät etäi-
syydet asutuskeskusten välillä, harva infrastruktuuri ja viranomaisverkko ovat yhteisiä 
piirteitä koko arktisella alueella. 

Yhteisten tekijöiden lisäksi löytyy useampi erityisalue, jotka omalla tavallaan liittyvät 
turvallisuusympäristöön ja yhden tai useamman pohjoismaan turvallisuusintresseihin 
ja tavoitteenasetteluun. Seuravaksi tutustutaan hieman neljään eri aluekokonaisuuteen. 
Alueet ovat Grönlanti, GIUK-aukko (Greenland, Island, United Kingdom), Huipp-
puvuoret ja Pohjoiskalotti.  

Grönlanti ja GIUK-aukko liittyvät erityisesti laajempaan suurvaltojen väliseen asetel-
maan (USA ja Venäjä) ja ydinasetasapainoon ja transatlanttisen turvallisuusyhteistyö-
hön38, joista ovat kirjoittaneet Ari Rautala ja Pekka Toveri omissa osuuksissaan. Grön-
lanti liittää Tanskan vahvaksi osaksi arktista aluetta. Saaren sijainti Yhdysvaltojen ja 
Kanadan kupeessa toi kylmän sodan aikana kehittyneen ydinasepelotteen osaksi tans-
kalaista turvallisuuspolitiikkaa. Grönlanti on sijainniltaan keskeinen alue sekä manner-
tenvälisten ohjusten lentoratojen että Atlantin yli ilmasta projisoitavan muun sotilaal-
lisen voiman osalta.39 Yhdysvaltojen ohjuspuolustuksen ja NORADin kehityksen 
myötä alue on muuttunut tärkeäksi osaksi ohjustorjuntaa. Thulen sotilastukikohta on 
yhä keskeinen arktisen alueen tukikohta. Grönlannin ja laajemminkin arktisen alueen 
tärkeys näkyy myös Tanskassa, joka vuonna 2012 perusti arktisen johtoportaan (Joint 
Arctic Command) vastaamaan Grönlannin ja Färsaarten puolustamisesta. Tanska on 
myös aloittanut asevelvollisuuskokeiluja Grönlannissa. Suunnitelmissa on kehittää 

                                              

38 IISS (2019).  
39 Taagholt & Hansen (2001), s. 68–73. 

 



                                                                                         

99 

arktista puolustusta vuoteen 2023 mennessä muun muassa investoimalla Grönlannin 
infrastruktuuriin sotilas- ja siviiliturvallisuusviranomaisten tueksi.40  

Tanskalle Grönlannin ja Islannin välinen merialue on tärkeä sekä valtion sisäisen liik-
kumisen että Naton ja Yhdysvaltojen kanssa harjoitettavan turvallisuuspoliittiseen yh-
teistyöhön kannalta. Tanskalla on kuitenkin vastuullaan myös Färsaaret, joka sijoittuu 
Ison-Britannian, Norjan ja Islannin väliin. Alue kuuluu arktisen johtoportaan vastuu-
alueeseen, ja sen puolustaminen on tärkeää paitsi transatlanttiselle yhteydelle myös 
Ison-Britannian ja Norjan turvallisuudelle.41 Tanska on siis arktisella alueen turvalli-
suusnäkökulmasta keskeinen toimija niin Yhdysvalloille, Kanadalle, Isolle-Britanni-
alle, Islannille kuin Norjalle. Näin ajatellen Tanska onkin arktinen jättiläinen.  

Norjan pohjoisin alue, Huippuvuoret, liitettiin osaksi Norjaa 1920-luvulla, mutta sillä 
on edelleen erityisasema, joka mahdollistaa Huippuvuorten sopimusosapuolten har-
joittaa elinkeinotoimintaa alueella ilman rajoituksia.42 Alueella on sotilastukikohtien 
perustaminen ja linnoittaminen kielletty, eikä aluetta saa käyttää sotilaallisiin tarkoi-
tuksiin. Norja vastaa alueen turvallisuudesta, koskemattomuuden valvonnasta ja puo-
lustamisesta. Venäläisten läsnäolo alueen saarilla on kylmän sodan jälkeen vähentynyt 
ja alueella toimii ainoastaan yksi kaivostoimintaa harjoittava venäläisyritys. Huippu-
vuorten sijainti Pohjoisella jäämerellä on haaste Norjalle. Reitti Pohjois-Atlantille 
Murmanskin sotasatamasta kulkee saariryhmän ja Manner-Norjan välistä. Lisäksi alue 
on ilma- ja ohjuspuolustuksen näkökulmasta venäläisille tärkeä ennakkovaroituksen 
ja ohjustorjunnan kannalta.43 Huippuvuoret ja Jäämeri ovat Norjan kansalliselle puo-
lustukselle keskeisimpiä alueita. Nämä alueet yhdessä Pohjoiskalotin kanssa muodos-
tavat Norjan puolustuksen painopisteen, joka on kaukana pohjoisessa Oslon näkö-
kulmasta. 

Pohjoiskalotti, jossa Norjan, Ruotsin ja Suomen maa-alueet yhdistyvät, muodostaa 
ainoan arktisen alueen, jolla on maaraja Venäjään. Maantieteellinen sijainti lähellä Ve-
näjän pohjoisen laivaston päätukikohtaa Murmanskissa korostaa alueen strategista 
merkitystä. Pohjoisen laivaston tukikohtien ilma- ja ohjuspuolustuksen sekä laajem-
minkin ennakkovaroitukseen perustuvan Venäjän ohjuspuolustuksen näkökulmasta 
alue on Venäjälle yksi sen tärkeimmistä strategisista alueista. Tätä käsittelee Ari Rau-
tala tarkemmin analysoiden alueen sotilaallisten voimien määrää ja laatua. 

Norjalle, Suomelle ja Ruotsille alueella on merkitystä kehittyneiden asejärjestelmien 
kantamien sekä mahdollisten sotaoperaatioiden toiminta-alueen laajuuden vuoksi 
maa-, meri,- ilma,- avaruus-, ja kyberulottuvuudessa. Kahden valtion konflikti Poh-
joiskalotilla voi herkästi muuttua neljän tai useamman valtion konfliktiksi. Lisäksi 
Norjalla ja Suomella on erityisasema Venäjän vastaisen maarajan vuoksi. Murmanskin 
strateginen merkitys korostuu sen ollessa osana ydinasetasapainoa sekä Venäjän mah-
dollisuuksista projisoida voimaa lyhyellä varoitusajalla arktisen alueen ylitse Yhdysval-
toja vastaan sekä Pohjois-Atlantille haastaakseen transatlanttisen yhteyden Yhdysval-
tojen ja Euroopan välillä. Murmanskin ja Arkangelin tukikohtiin tukeutuvista ohjus-

                                              

40 Ks. Danish Ministry of Defence (2017), s. 8–9.  
41 Jaakko Savisaaren haastattelu 5.5.2021. 
42 Ks. Traité concernant le Spitsberg (voimassa 14.08.1925 alkaen). Suomi liittyi sopimusosapuoleksi jo 1925. 
43 Sampo Eskelisen haastattelu 5.5.2021. 
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aluksista laukaistavien ohjusten kantamat yltävät lisäksi paitsi Pohjoismaihin myös 
Pohjois-Eurooppaan lentoratojen kulkiessa Pohjoismaiden ylitse. 

Kolmen Pohjoismaan yhteinen arktinen maa-alue on myös logistiikan kannalta mie-
lenkiintoinen. Pohjois-Norjan satamat ovat edelleen Ruotsin malmikuljetuksille tär-
keitä, mutta tulevaisuudessa myös Koillisväylän liikennöinnin kannalta tärkeässä ase-
massa. Myös mahdollisuutta luoda ratayhteys Jäämereltä Norjan ja Suomen kautta 
etelään on selvitetty.44 Selvityksen perusteella voidaan päätellä logististen virtojen 
suuntautuvan Suomen ja Norjan pohjoisten osien ohitse Bodö–Narvik-radalla, ja toi-
saalta Venäjällä materiaalin valtavirta kulkee pohjois–eteläsuunnassa Pietarin ja Mur-
manskin yhdistävällä radalla. 

Huomattava liikennemäärä on myös Belomorskista itään haarautuvalla rataosuudella. 
Näin ollen Tornionjokilaaksosta Ruotsin puolella aina Norjan ja Suomen pohjoisim-
mille maa-alueille ovat logististen virtojen sivustaa ja samalla harvaan asuttua aluetta. 
Harvahko tieverkosto sekä laajat vaikeakulkuiset maa-alueet asettavat erityisvaatimuk-
sia siellä operoivien joukkojen logistiikalle sekä maastoliikkuvuudelle. Ajatus laajan 
maa-alueen miehittämisestä Pohjoiskalotilla on turvallisuusympäristöstä ja sodan ku-
van näkökulmasta epätodennäköinen mutta mahdollinen skenaario. Laajamittainen 
muu vaikuttaminen alueella on kuitenkin mahdollista ja käytännössä jo arkea Norjassa 
venäläisten GPS-häirinnän ollessa tästä hyvä esimerkki. 

Pohjoismainen sotilasstrateginen asetelma on alueellisesti erittäin laaja kokonaisuus. 
Tuhansien kilometrien etäisyydet merellä ja ilmassa muodostavat haasteen varsinkin 
Tanskalle ja Norjalle. Suomen ja Norjan pohjoinen maaraja Venäjän kanssa sekä 
Ruotsin taloudellisesti tärkeän pohjoisosan välitön liittyminen kalottiin muodostavat 
maille yhteisen turvallisuusintressin, mutta puolustusratkaisut ovat erilaiset. Tanskan, 
Norjan ja Islannin Nato-jäsenyys tuo näille pienvaltioille tarvittaessa käyttöön välineet 
ja keinot, joita tarvitaan Arktiksen laajoilla alueilla. Ruotsin ja Suomen puolustusrat-
kaisujen sotilaallinen liittoutumattomuus asettaa vaatimuksia maiden omille puolus-
tusvoimille. Välineet ja keinot pitää olla ensisijaisesti oman valtion käytössä.  

Arktinen alue, sen laajuus ja sotilaallisen toiminnan kasvu haastavat Pohjoismaiden 
perinteisiä puolustusratkaisuja. Norja ja Tanska hakevat Nato-jäsenyyden lisäksi muita 
yhteistyökeinoja. Ruotsi ja Suomi harjoittavat aktiivista puolustusyhteistyöverkostojen 
kehittämistä ja käytännön sotilaallista kansainvälistä yhteistyötä. Voikin olla niin, että 
Arktiksella kukaan ei pärjää yksin.     

5.3. Harjoitustoiminta arktisella alueella 

Sotilaallinen harjoitustoiminta on niin kansallisesti kuin kansainvälisesti tarkasteltuna 
keino harjoituttaa asevoimia ja niiden osia sekä todentaa vaikutuksia. Oman toimin-
nan kehittämisen ja kouluttamisen ohella harjoitustoiminta on myös keino viestittää 
olemassa olevasta suorituskyvystä ja sen käytön valmiudesta. Viestittämisessä harjoi-
tustoiminta liittyy pelotteen luomiseen, tai pienvaltiolla pidäkkeen ylläpitämiseen.45 
Harjoitustoiminnan määrä ja laatu vaikuttavat suoraan ja välillisesti toimintaympäris-
töanalyyseihin, jotka vuorollaan vaikuttavat kansalliseen ja kansainväliseen päätöksen-
tekoon sotilaallisen voiman rakentamiseen, ylläpitoon, käyttötarpeeseen ja kehittämi-

                                              

44 Liikennevirasto 2018. 
45 Pelote ja pidäke pienvaltion näkökulmasta, ks. Hanska (2019).  
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seen. Tässä oletamme, että kohonnut harjoitusintensiteetti kuvaa muuttuvaa turvalli-
suusympäristöä, ja päinvastoin. Kyseessä on siis kehä, jossa turvallisuusympäristön 
muuttuessa voidaan lisätä sotilaallista aktiviteettia, eli esimerkiksi harjoitustoimintaa, 
mutta samalla harjoitustoiminnan lisääminen muuttaa turvallisuusympäristöä jännit-
teellisemmäksi. Tämän prosessin hallinta on itsessään haaste.  

Seuraavaksi tarkastellaan arktisen alueen sotilaallisia harjoituksien määrää ja laatua. 
Tarkastelu on rajattu käsittelemään harjoitusintensiteetin kasvua Euroopassa laajem-
min 2010-luvulla ja täydennetty arktisen alueen harjoitustoiminnan kuuden kuukau-
den ajanjakson tarkastelulla. Lyhyen aikavälin tarkastelu luo pohjan harjoitustoimin-
nan laadulliselle arvioinnille. Lopuksi pohditaan arktisen alueen harjoitustoiminnan 
kehittymistä ja sen vaikutuksia arktisen alueen turvallisuustilanteeseen.  

Sotilaalliset harjoitukset Euroopassa 

Euroopan sotilaallisten harjoitusten intensiteetti on viime vuosina kasvanut. Suomi 
on osallistunut kansainväliseen harjoitustoimintaan muiden pohjoismaiden tapaan, ja 
kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö on kehittynyt huomattavasti. Harjoituksiin osal-
listuminen nähdään nykytilanteessa jopa itsestään selvänä toimintana. Arktiksella so-
tilaallinen aktiviteetti on ollut kasvussa jo 2007 alkaen, jolloin esimerkiksi Norjan tun-
nistuslennot ja oman alueen koskemattomuuden valvonnan intensiteetti nousivat vas-
tauksena Venäjän toimiin.46 Harjoitustoimintaan tämä arktisen alueen sotilaallisen toi-
minnan lisääntyminen ei näyttäytynyt vaikuttavan merkittävästi kuin vasta 2010-lu-
vulla.  

 

Kuva 6. Lukumäärät Naton sekä Nato jäsenmaiden harjoituksista 2014–2019.47 

Eurooppalaisessa mittakaavassa harjoitustoiminta kasvoi huomattavasti vuoden 2014 
jälkeen. Venäjän toimet Ukrainassa ja Krimin niemimaan miehittäminen olivat turval-

                                              

46 Markowitz (2020), s. 109. 
47 Aronsson & Ottosson (2020), s. 22. 
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lisuusympäristöä muuttava shokki. Yllä olevasta kuvasta näkyy Naton jäsenmaiden 
harjoitusten kokonaismäärät vuosittain. Vihreällä näkyy Nato-johtoiset harjoitukset, 
jossa Nato organisaationa vastasi harjoituksen johtamisesta. Sinisellä näkyvät eri jä-
senmaiden omalla johtovastuulla olevat harjoitukset. Nato-johtoiset harjoitukset ovat 
määriltään pysyneet suhteellisen vakaana. Naton pääsotaharjoitustenkin määrä on py-
synyt verrattain samalla tasolla vaihdellen vuosien 2014–2019 välillä kolmen ja viiden 
väillä.48 Harjoitusmäärän kasvu näkyy erityisesti eri Nato-jäsenmaiden omien kansain-
välisteen harjoitusten lisäyksenä. Pohjoismaat ovat osallistuneet aktiivisesti sekä Nato-
johtoisiin että monenvälisiin kansallisen johtovaltion johtamiin harjoituksiin.     

Läntisten valtioiden harjoitustoiminta Euroopassa on siis selkeästi kasvanut vuoden 
2014 jälkeen. Harjoitustoiminta näyttäytyy yhtenä keinona reagoida muuttuneeseen 
turvallisuustilanteeseen. Kansainvälisten harjoitusten määrän kasvu voidaan tulkita 
eräänlaisena reaktiona Venäjän kasvaneeseen sotilaalliseen toimintaan sekä varustau-
tumiseen. Strategisena viestinä harjoitukset viestivät kyvystä käyttää laajan koalition 
yhteisiä suorituskykyjä, mutta myös halusta toimia yhdessä. Käytännön tasolla voidaan 
todeta, että tarve yhteisoperaatioihin ja harjoituksiin liittyy myös eurooppalaisten val-
tioiden asevoimien varsin merkittävästä määrällisestä pienemisestä kylmän sodan 
päättymisen jälkeen.   

Kansainvälinen harjoitustoiminta on siis keino, jolla vastataan muuttuneeseen turval-
lisuustilanteeseen. Harjoitusintensiteetin kasvu vaikuttaa vuorostaan strategisena vies-
tintänä sekä vastustajaan että omiin kansalaisiin. Pyrkimyksenä lienee sotilaallisen ta-
sapainon säilyttäminen Venäjän ja muun Euroopan välillä. Harjoitustoiminnan vaiku-
tuksia turvallisuusympäristöön voidaan pyrkiä kontrolloimaan esimerkiksi informaa-
tiovaikuttamisella julkisessa keskustelussa. Venäläinen narratiivi ”Lännen uhasta”, 
joka pakottaa Venäjän vastatoimiin voidaan käyttää perusteena eurooppalaisia valti-
oita vastaan eskalaatio- ja syyllisyyskeskusteluissa.  

Pohjoismaat ovat osa tätä laajempaa kokonaisuutta ja eurooppalaista turvallisuusym-
päristöä. Ajatus merkittävistä alueellisista eroista ja erityisasemista on hiljalleen mure-
nemassa. Aikaisemmin sodan aikaiseen neutraliteettiin vedonnut Ruotsi on tästä hyvä 
esimerkki. Konfliktien heijastevaikutukset ja osapuoleksi ”joutuminen” ovat 2020-lu-
vun eurooppalaisen turvallisuusympäristön realiteetteja ja jättäytyminen geopoliittisen 
kehityksen ulkopuolelle on verkostoituneessa maailmassa muodostunut lähes mah-
dottomaksi. 

Monikansalliset harjoitukset arktisella alueella 

Pohjoismaiden yhteisharjoitustoiminta arktisella alueella on jatkuvaa. Kansainvälisen 
harjoitustoimintamäärän kasvu 2014 jälkeen heijastuu siten myös osittain arktiselle 
alueelle. Harjoitusmäärien tarkastelussa on haastavaa eritellä arktisen alueen harjoituk-
set erikseen kansainvälisen harjoitustoiminnan kokonaisuudesta, sillä varsinkin isot 
harjoitukset voivat sisältää elementtejä erittäin laajalla alueella, arktinen alue mukaan 
lukien. Pohjoismaiden omat kansallisetkin harjoitukset ovat myös 2010-luvulle men-
täessä alkaneet sisältää yhä enemmän kansainvälisiä elementtejä. Analysoimalla harjoi-
tustoimintaa avointen lähteiden perusteella voi luoda kuvaa siitä, miten harjoitustoi-
minta näyttäytyy laajalle yleisölle. Laaja yleiskuva tietenkin eroaa tarkasta virallisiin il-
moituksiin perustuvasta kuvasta, jota kokonaisharjoitusmäärien osalta pohdittiin yllä. 

                                              

48 Aronsson & Ottosson (2020), s. 22–23. 
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Kuvasta 8 selviää kuuden kuukauden seurantajaksolta toimeenpannut kansainväliset 
sotilaalliset harjoitukset arktisilla alueilla. Tilasto perustuu CSIS:n arktista sotilaallista 
toimintaa kokoavasta tietopankista saatuihin tietoihin. 49 

 

Kuva 7. Lukumäärät Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen harjoituksista arktisella alueella.50 

 

Kuva 8. Harjoitusten lukumäärä ja kaikki ilmoitetut osallistujamaat tarkastelujaksolla.51 

Kuva 7 näyttää kuukausittain Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen kansainväliset harjoi-
tukset marraskuusta 2020 toukokuuhun 2021. Käytössä olevan tiedon perusteella 
muodostuu kuva, jossa kaikki Pohjoismaat harjoittelevat säännöllisesti arktisella alu-
eella ja Yhdysvallat on kattavasti mukana harjoitusosapuolena. Norja näyttäytyy Poh-

                                              

49 Arctic Military Tracker, luettu 22.8.2021. 
50 Arctic Military tracker, luettu 22.8.2021. 
51 Arctic Military tracker, luettu 22.8.2021. 
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joismaista aktiivisimpana, selkeästi Suomen, Ruotsin ja Tanskan edellä. Näin lyhyen 
aikajakson osalta ei pitkälle meneviä johtopäätöksiä voi tehdä, mutta havainto toimii 
osoituksena siitä, että alueella tapahtuva kansainvälinen harjoitustoiminta on jatkuvaa 
Pohjoismaiden osallistuessa siihen aktiivisesti. 

Toiminta arktisella alueella on vuonna 2021 liittynyt kahteen isompaan Nato-harjoi-
tukseen, mikä antaa viitteitä arktisen alueen merkityksestä pohjoisen Euroopan puo-
lustukselle. Konfliktien dynamiikassa tämä tarkoittaa, että jossain muualla kuin arkti-
sella alueella syntynyt konflikti arvioidaan voivan laajetessaan heijastua herkästi myös 
arktiselle alueelle. Toisaalta myös konflikti arktisella alueella voi heijastua laajemmin-
kin pohjoisen Euroopan puolustusvalmiuteen ja -mahdollisuuksiin. Kuten aikaisem-
min todettiin, arktinen toimintaympäristö on varsin laaja kokonaisuus, jossa on monia 
erillisiä ja yhteisiä haasteita. Harjoitustoiminta-analyysi voi antaa myös viitteitä siitä, 
millaisten suorituskykyjen käyttöä harjoitellaan. Alla olevasta kuvasta näkyy puolus-
tushaarajaottelun perusteella samat harjoitukset.  

 

Kuva 9. Harjoitukseen osallistuneiden joukkojen puolustushaarat ja yhteisoperaatioiden 
määrä.52 

Ilmavoimien harjoittelu oli aktiivisinta, ja maa- ja merivoimien osallistuminen harjoi-
tuksiin oli samalla tasolla. Kaikista harjoituksista yhteisoperaatioita53 harjoiteltiin 
10/19. Näistä yhdeksässä yhteisoperaatioharjoituksessa toisena puolustushaarana oli 
ilmavoimat, eli yhteisoperaatioiden osalta korostuu maa- ja merivoimien yhteistoi-
minta ilmavoimien kanssa. Pitkät etäisyydet ja arktisen alueen haastavat olosuhteet 
korostavat omalta osaltaan ilmavoimien tärkeyttä. Toisaalta ilmavoimien suuri osuus 
selittyy myös ilmassa ja ilmasta maahan vaikuttamisen keskeisestä roolista tämän päi-
vän operaatioissa. Myös arktisen alueen ilmatila voi itsessään olla syy suurelle harjoi-
tusintensiteetille laajan ja harvaanasutun alueen antaessa mahdollisuudet laajamittai-
siinkin harjoituksiin kaupallisen lentotoiminnan häiriintymättä. 

                                              

52 Arctic Military tracker, luettu 22.8.2021. 
53 Harjoituksessa harjoiteltiin vähintään kahden eri puolustushaaran yhteistoimintaa. 
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Pohjoismaat harjoittelevat siis aktiivisesti arktisella alueella itsenäisesti, kahden- ja mo-
nenvälisesti Pohjoismaiden kesken sekä Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden 
kanssa. Harjoitustoiminta on saanut rutiininomaiset puitteet. Pääosa Pohjoismaiden 
harjoitustoiminnasta tapahtuu niiden omalla maaperällä tai meri- ja ilmatilassa. Har-
joituksien aiheet ja toteutus vaihtelevat alueen laajuuden, sään ja erilaisten tarpeiden 
mukaan. Harjoituksissa otetaan huomioon operointikyky pitkien etäisyyksien ja olo-
suhteiden vaikuttaessa kalustoon, joukkojen määriin ja operaatioiden toteutukseen.  

Norjan, Ruotsin ja Suomen välinen harjoittelu totutetaan pääsääntöisesti Pohjoiska-
lotin alueella. Pohjoiskalotilla jo rauhanaikana olevat joukot antavat riittävän perustan 
menestyksekkäille puolustusoperaatioille pienemmässä konfliktissa tai laajemman 
konfliktin alkuvaiheessa. Yhteinen intressi ja yhteiset tavoitteet luovat tässä vahvan 
perustan yhteistoiminnalle. Laajat merialueet ja suuri Arktis vaativat niin paljon erilai-
sia resursseja, että menestyksekäs operointi Tanskan ja Norjan kanssa tarkoittaa vää-
jäämättä tarvetta liittolaisten tuelle, varsinkin Yhdysvalloilta ja Isolta-Britannialta. 

Sotilaallisten harjoitusten vaikutus arktisen alueen turvallisuustilanteeseen 

Sotilaallisen harjoitustoiminnan kasvu näkyy viiveellä valtioiden kansallisissa turvalli-
suusympäristöanalyyseissä. Esimerkiksi niin sanottu kovan turvallisuuden nostaminen 
selkeämmin esiin arktisissa strategia-asiakirjoissa 2020-luvulla voidaan nähdä reak-
tiona jo useamman vuoden aikana tapahtuneesta toiminnan muutoksesta. Näin ollen 
strategisten asiakirjojen analyysi voidaan nähdä kuvastavan osin mennyttä aikaa, mutta 
vaikuttavan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.  

Venäjän infrastruktuurihankkeet, Kiinan lisääntynyt mielenkiinto arktiseen alueeseen, 
Yhdysvaltojen uudelleenfokusoituminen sekä eurooppalaisen puolustuksen verkos-
toitumisen kasvu ovat kaikki tekijöitä, jotka yhdessä vaikuttavat turvallisuusympäris-
töön. Sotilaalliset harjoitukset ovat konkreettinen ilmentymä tästä kehityksestä ja sitä 
kautta ne toimivat eräänlaisina indikaattoreina turvallisuustilanteesta. 

Eurooppalaiset valtiot ovat lisänneet sekä laadullista että määrällistä harjoitustoimin-
taa, ja Pohjoismaat ovat olleet tässä kehityksessä mukana. Kansainvälisen toiminnan 
lisäys voidaan nähdä keinona lisätä kansallisia voimavaroja toimimalla yhdessä sellais-
ten tahojen kanssa, joilla on mahdollisuus ja tahto tukea. Kansallisten puolustusvoi-
mien osalta eurooppalainen yhteishaaste on asevoimien joukkojen ja asejärjestelmien 
määrällinen lasku kylmän sodan jälkeen, joka vaikuttaa siihen mihin suuntaan tai suun-
tiin sotilaallista voimaa voi käyttää yhtä aikaa. Toinen haaste on poliittinen asenne-
muutos valtion oman alueen puolustamisesta kohti kansainvälistä kriisinhallintaa. 
Näin ollen eurooppalainen puolustuskonsepti hakee uutta tasapainoa kansallisen ja 
kansainvälisen turvallisuuspolitiikan välillä. 

Sodan kuva, joka korostaa laajamittaisia hybridiuhkia, jatkuvaa harmaata vaihetta ja 
sodan ja rauhan binäärisuhteen kiistämistä korostavat laajan turvallisuuskäsityksen 
merkitystä. Kokonaisturvallisuus, joka rakentuu siviili- ja sotilasviranomaisten yhteis-
työnä vaikuttaa jo harjoitustoimintaankin hybridiskenaarioillaan. Myös arktisen alueen 
turvallisuudessa kokonaisturvallisuus ja kansainvälinen moniviranomaisyhteistyö luo-
vat omalta osaltaan perusteet sotilaallisten operaatioiden toimeenpanoon tulevaisuu-
dessa.  

Käsityksemme nykyaikaisesta sodasta jatkumona, joka haastaa koko yhteiskuntaa ja 
johon vastataan kokonaisturvallisuusratkaisuilla, muokkaavat siis harjoitustoimintaa ja 
lähentävät sotilaallista ja siviiliviranomaistoimintaa entistä enemmän. Tämä kehitys 
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näkyy esimerkiksi Pohjoiskalotilla. Kolmenvälinen viranomaisyhteistyö Norjan, Ruot-
sin ja Suomen välillä on perusteltua muun muassa pienvaltioiden resurssien vähyy-
destä johtuen.54 Kehityskulku, jossa Norjan, Ruotsin ja Suomen yhteistyö ulottuu si-
tovaan kokonaisturvallisuusyhteistyöhön, on mahdollinen.  

Pohjoismaiden kehityskulun tarkastelun ohessa kannattaa kuitenkin muistaa, että 
tarve ylläpitää vahvaa transatlanttista yhteyttä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan on edelleen 
olemassa. Transatlanttisen puolustus- ja sotilaallisen yhteistyön alalla arktinen alue 
muodostaa erityistoiminta-alueen, joka on yhtä haasteellinen kaikille valtioille. Euroo-
pan puolustus on kiinteässä yhteydessä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan jatkossakin.  

5.4. Suomen kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö arktisella alueella  

Suomi on kylmän sodan päättymisen jälkeen syventänyt kansainvälistä yhteistyötään 
muiden länsimaiden kanssa merkittävästi. Turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta tär-
keimmät yhteistyöfoorumit liittyvät YK-, ETYJ- ja EU-jäsenyyksiin ja näiden lisäksi 
Nato-kumppanuuteen.55 2000-luvulla Suomi onkin allekirjoittanut liudan kahden-, 
kolmen- ja monenvälisiä yhteistyösopimuksia. Sopimuksia yhdistää monesti selkeät 
aikeet syventää joitain tiettyjä joko laajempia tai yksityiskohtaisempia yhteistyömuo-
toja, mutta turvatakuita ei ole. Kansainvälisoikeudellista sitovuutta avunantoon tai yh-
teiseen toimintaan ei ole muiden kuin YK- ja EU-jäsenyyden kautta.56  

Kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö on laajentunut ja osin kiihtynyt 2000-luvulla ja 
se on muodostunut eräänlaiseksi verkottuneen puolustuksen malliksi länsimaiden vä-
lillä. Puolustussuunnittelun sekä sotilaallisen voimankäytön verkostoitunut luonne on 
itsessään ilmiönä useimpia eurooppalaisia valtioita läpileikkaava, ja tämän takia onkin 
perusteltua pohtia myös tämänkaltaisen käytännönläheisemmän toiminnan vaikutusta 
politiikkaan. Seuraavassa tarkastellaan, minkälainen on Suomen puolustus- ja sotilaal-
lisen yhteistyön verkosto ja mitä erityspiirteitä siitä on havaittavissa.  

Pohjoismaiden monenvälinen sotilaallinen yhteistyö 

Pohjoismaiden puolustusyhteistyökehys NORDEFCO (Nordic Defence Coopera-
tion) perustettiin vuonna 2009.57 Se muodostaa yhteistoimintakehyksen, jossa Poh-
joismaat harjoittavat puolustusyhteistyötä puolustusministerien ja ministeriöiden sekä 
esikuntien välillä. Yhteistoimintaa harjoitetaan neljässä kokonaisuudessa: suoritusky-
vyt, puolustusmateriaali, henkilöstö ja koulutus, harjoitukset sekä operaatiot. Yhteis-
työkehys on vuosien aikana mahdollistanut joitain yhteishankintoja sekä toiminut 
alustana myös kahden- ja kolmenväliselle pohjoismaiselle yhteistyölle. Suomen, Ruot-
sin ja Norjan tiivistyvä puolustusyhteistyön voidaan myös nähdä saaneen tukea NOR-
DEFCO-toiminnasta.  

                                              

54 Aula et. al. (2020).  
55 Suomi liittyi YK-jäseneksi 1955, ETYK-jäseneksi 1975 (sittemmin ETYJ 1995) ja EU-jäseneksi 1995.   
56 YK (1945), EU (2016) sekä NATO (1949), YK peruskirjan 51 artikla antaa jokaiselle valtiolle oikeuden 
itsepuolustukseen yksin tai yhdessä muiden kanssa. EU-perussopimuksen 42.7. artikla avunannosta sitoo 
periaatteessa EU-jäsenet avunantoon kaikin keinoin jonkin jäsenvaltion jouduttua hyökkäyksen kohteeksi. 
Tätä artiklaa ei kuitenkaan ole tulkittu sotilaallisena turvatakuuna, vrt. Naton artikla 5. 
57 Puolustusministeriö (2009).  
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Yhteispohjoismaiseen toimintaan liittyen NORDEFCO-kehys on jo pitempään mah-
dollistanut sujuvan sotilashenkilöstön liikkuvuuden maiden välillä, ja vuonna 2016 tätä 
mahdollisuutta vielä parannettiin.58 Yhteisoperaatioiden ja varsinkin yhteisen harjoi-
tustoiminnan järjestäminen on riippuvaista sotilasosastojen liikkumisesta rajojen yli 
mahdollisimman sujuvasti. Sotilaallisen liikkuvuuden sujuvoittaminen Pohjoismaissa 
liittyy laajempaan eurooppalaiseen tarpeeseen liikuttaa joukkoja maasta toiseen. Tähän 
vastataan muun muassa EU:n sotilaallisen liikkuvuuden projektilla.59 

Sen lisäksi, että monenvälinen pohjoismainen puolustusyhteistyö tukee Pohjoismai-
den yhteisiä sotilaallisia valmiuksia, se liittyy kiinteästi osaksi EU:n ja Naton yhteistoi-
mintaa. Arktisen alueen osalta NORDEFCO toimii Pohjoismaiden puolustusyhteis-
työn keskiössä ja on ainut foorumi, joka on pelkästään pohjoismaisissa käsissä ja kaik-
kia yhdistävä. 

Suomen ja muiden Pohjoismaiden kahdenvälinen yhteistyö 

Suomen ja Ruotsin kahdenvälinen yhteistyö syveni 2010-luvulla. Yhteisten aiejulistus-
ten ja suunnitelmien lisäksi puolustusyhteistyö on vakiinnuttanut asemansa molem-
pien valtioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeisenä elementtinä.60 Yhteis-
toiminnan syveneminen ja kehittäminen on 2020-luvulla pisteessä, jossa tehdään yh-
teistä operatiivista suunnittelua ja varaudutaan toimimaan yhdessä niin rauhan, kriisin 
kuin sodan aikana. Yhteistyötä helpottava lakityö on edennyt molemmissa valtiossa 
tarjoten parempia edellytyksiä yhteistyön käytännön toimeenpanoon olematta silti 
maita sitova liittosopimus.61  

Arktisen alueen osalta syvenevä FISE-yhteistyö (Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö) 
tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen ilma- ja meritilannevalvontaan ja tilannekuvan vaih-
tamiseen. Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen on mahdollista 
sekä maalla että merellä. Maavoimien yhteistoiminnalla luodaan edellytyksiä yhteisille 
operaatioille. Arktis tarjoaa tälle yhteistyölle alueen, jossa kansalliset turvallisuusintres-
sit kohtaavat yhdistettynä mahdollisuuteen operoida yhdessä nopeasti kaikissa sodan-
käynnin ja kriisien hallinnan ulottuvuuksissa.  

Ruotsi rakentaa vuoden 2020 puolustuspäätöksensä mukaisesti kykyä tarvittaessa aset-
taa yhden kolmesta operatiivisesta prikaatistaan Suomen tueksi. Luonnollinen intres-
sien ja käytännönkin puolesta pragmaattinen käyttöalue tälle voisi olla nimenomaan 
arktisella alueella. Vastaavasti suomalaisen joukon toiminta Ruotsissa on perusteltua 
esimerkiksi tukikohtien yhteiskäytön osalta mahdollistaen sekä ilma- että merivoimien 
tukeutumisen ja operoinnin Ruotsissa ja Ruotsista. Erikoisjoukkojen yhteiskäyttö on 
sekin luonnollinen osa valtioiden arktisen alueen taisteluun valmistautumista.   

Suomen ja Norjan yhteistyön syveneminen on NORDEFCO-kehyksen ulkopuolella 
saanut vauhtia 2020-luvulla.62 Yhteinen arktinen toimintaympäristö haasteineen on 
luonnollinen katalysaattori syvenevälle yhteistyölle. Norjan tarve laajentaa kansainvä-

                                              

58 Puolustusministeriö (2016b).  
59 PESCO: Military mobility. 
60 Puolustusministeriö (2014a); Puolustusministeriö (2018b). 
61 Sveriges riksdag (2020); Eduskunta (2016).  
62 Puolustusministeriö (2021a).  
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listä yhteistyötä myös Naton ulkopuolelle on yksi viite laajemmastakin eurooppalaisen 
puolustusyhteistyön kehityksestä vuoden 2014 jälkeisessä turvallisuusympäristössä.63  

Suomen ja eurooppalaisten kumppaneiden sotilaallinen yhteistyö 

Suomi osallistuu useampaan eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhankkeeseen, kuten 
Saksan ideoimaan Framework Nation Conceptiin (FNC), Ison-Britannian johtamaan 
JEF:iin (Joint Expeditionary Force) sekä Ranskan EI2:iin (European Intervention Initiative). 
Kaikki nämä yhteistyömuodot keskittyvät eurooppalaisen puolustuksen kehittämiseen 
kukin omalla tavallaan. Merkillepantavaa on, että aloitteet näiden puolustusyhteistyö-
konseptien takana ovat tulleet Saksalta, Isolta-Britannialta ja Ranskalta. 

FNC on Saksan ideoima kehysvaltioprojekti, joka tähtää eurooppalaisten sotilaallisten 
suorituskykyjen kehittämiseen.64 Perusajatus on tarjota yhteistyöosapuolille verkosto, 
jossa ne voivat tuoda omat voimavaraprojektit esiin ja saada siihen muita osallistujia 
mukaan, tai mahdollisuuden liittyä jonkun muun valtion johdolla suorituskyvyn kehit-
tämiseen. Tarve tällaiselle kehitystyön verkostoitumiselle kumpuaa ajatuksesta eu-
rooppalaisesta voimavarojen vajeesta, jonka täydentämistarve on voimistunut vuoden 
2014 jälkeisessä turvallisuusympäristössä. Yhteisprojektien yksi tavoite on laskea ke-
hittämiskuluja ja mahdollistaa laajempienkin suorituskykyjen hankintaa yhdessä. Ark-
tisen alueen noustessa turvallisuuskeskustelun keskiöön FNC tarjoaa mahdollisuuden 
kehittää myös arktiseen toimintaan soveltuvia voimavaroja. 

JEF on samanlainen kehysvaltiohankkeen logiikan mukainen brittiläinen projekti. Iso-
Britannia perusti vuonna 2015 yhteisen nopean toiminnan joukkonsa.65 JEF saavutti 
alustavan operatiivisen suoritusvalmiuden vuonna 2017, ja samana vuonna Suomi liit-
tyi hankkeen jäseneksi. JEF-joukkoja suunnitellaan käytettävän sekä rauhan että kriisin 
aikana, jolloin operatiiviset skenaariot vaihtelevat hybridivaikuttamisen spektreistä 
aina suuren intensiteetin toimintaan eli sotaan. Arktisella alueella JEF voi toimia no-
pean toiminnan joukkona, jolla reagoidaan nopeasti heikkenevään turvallisuustilan-
teeseen. Kehysvaltioyhteistyön jäsenvaltiot pyrkivät omalta osaltaan vaikuttamaan sii-
hen, mihin ja miten JEF-suorituskykyjä käytettäisiin. Varsinkin Norjalla on merkittävä 
intressi saada JEF-joukot mukaan harjoituksiin ja tukemaan sitä tarvittaessa arktisella 
alueella.66 Ison-Britannian johdossa oleva JEF voi olla joustavakin lisä arktiseen tur-
vallisuuteen. 

EI2 eli European Intervention Initiative on ranskalainen aloite, jolla tähdätään eurooppa-
laisten valtioiden puolustusyhteistyön tiivistämiseen ja verkostoitumiseen. EI2 ei tule 
perustamaan yhteisiä joukkoja, kuten on JEF-suunnitelmissa, vaan siinä keskitytään 
strategiseen ennakointiin ja tiedustelutiedon vaihtoon, skenaarioiden suunnittelemi-
seen, operaatioiden tukitoimiin sekä doktriinien kehittämiseen.67 EI2 pyrkii Ranskan 
johdolla tiivistämään yhteistyötä ja saamaan hankkeen osallistujamaita käyttämään 
muita jo olemassa olevia yhteistyömuotoja. Arktiseen turvallisuuteen liittyen EI2 voi 
varsinkin skenaario- ja suunnittelutyön kautta toimia alustana, jolla kehitetään yhteisiä 
arktiseen ympäristöön soveltuvien voimavarojen hankkeita. EI2 kuvaa hyvin verkos-

                                              

63 Eurooppalaisessa kehyksessä tietyt maantieteelliset alueet ovat toki Naton perustamisenkin aikoina olleet 
merkittävässä roolissa. On eri asia puhua liittouman puolustuksesta Väli-, Itä- tai Jäämerellä. 
64 Hagström Frisell & Sjökvist (2019).  
65 Puolustusministeriö (2021b).  
66 Johnson & Haaland Matlary (2019), s. 204. 
67 EI2 (2018). Suomi liittyi mukaan 7.11.2018. 



                                                                                         

109 

toituneen puolustus- ja sotilaallisen yhteistyön mallia. Tärkeintä ei niinkään ole luoda 
sitovia ja jäykkiä rakenteita, vaan yhteistyön tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja yh-
teisiin intresseihin. 

Suomen sotilaallinen yhteistyö Yhdysvaltojen ja Naton kanssa 

Suomi liittyi Naton Partnership for Peace -toimintaan vuonna 1994 ja on ollut aktii-
vinen yhteistyöosapuoli kehittäen omia puolustusvoimiaan Nato-standardien mukai-
sesti tähdäten yhteensopivuuden ja yhteisoperoinnin rakentamiseen ja ylläpitoon. 
Vuoden 2014 jälkeen Nato aloitti EOP-ohjelmansa (Enhanced Opportunities Prog-
ram).68 Suomi liittyi mukaan saavuttaen entistä tiiviimmän yhteistyösuhteen Natoon. 
Suomi syvensi 2014 edelleen yhteistoimintaansa Naton kanssa HNS-sopimuksen 
merkeissä (Host Nation Support).69 Kyseinen sopimus on tekninen sopimus, jolla 
mahdollistetaan kansallisen tuen antaminen Suomeen saapuville kansainvälisille jou-
koille. Maahantulon jälkeisten tukitoimien järjestäminen on HNS-sopimuksen yti-
messä. Sopimus ei sinällään anna kenellekään lupaa tulla Suomeen tai toimia Suomessa 
ilman poliittisia päätöksiä ja lupaprosesseja. Kyseessä on käytännön järjestelyjen suju-
voittamista tukeva sopimus.    

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat vuonna 2016 aiejulistuksen puolustusyhteistyön 
syventämiseksi. Tätä seuraten Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat sopivat vuonna 2018 puo-
lustusyhteistyön syventämisestä. Kolmenvälinen aiejulistus tukee sekä syvenevää 
FISE-yhteistyötä että Suomen ja Ruotsin kahdenvälistä yhteistyötä Yhdysvaltojen 
kanssa. Yhteistyö Suomen ja Yhdysvaltojen välillä on ollut merkittävää jo 1990-luvulta 
alkaen muun muassa ilmapuolustuksen alalla. 2000-luvulla yhteistyö on näyttäytynyt 
myös kriisinhallinnan puolella, ja 2010-luvulla näkyvästi syvenevä yhteistyö voidaan 
nähdä osana eurooppalaisen puolustus- ja sotilasyhteistyön verkostoitumista. Yhteis-
työn keskiössä on aina kahdenväliset suhteet, joiden ympärille monenväliset yhteis-
työrakenteet voidaan rakentaa. Suomi on tämän kaltaisen verkostoituneen yhteistyön 
aktiivinen toimija. 

Sotilasviranomaisten kokoukset  

Sotilasviranomaiset ovat pitäneet säännöllisesti kokouksia, jossa käsitellään arktisen 
alueen sotilaallisia sekä muita turvallisuuteen liittyviä asioita. Kokoukset käynnistyivät 
vuonna 2010 USA:n ja Norjan aloitteesta. Arktisten turvallisuusviranomaisten ASFR-
kokouksiin (Arctic Security Forces Roundtable) osallistuvat Kanada, Tanska, Suomi, 
Ranska, Saksa, Islanti, Alankomaat, Norja, Venäjä, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta 
ja Yhdysvallat. ASFR on tällä hetkellä ainoa sotilaallinen foorumi, joka keskittyy ark-
tisen alueen turvallisuusdynamiikkaan, organisaatioihin sekä sotilaalliseen kykyyn ja 
yhteistyöhön. Esimerkiksi marraskuussa vuonna 2021 pidetyssä kokouksessa 14 up-
seeria 11:sta Euroopan maasta ja Yhdysvalloista keskustelivat Arktisen neuvoston, 
Euroopan unionin ja Naton rooleista sekä järjestöjen tavoitteista edistää alueen hal-
lintoa ja yhteistyötä. Kukin osallistuva maa esitteli oman kansallisen arktisen strategi-
ansa, Naton johtavat edustajat esittelivät liittouman nykyiset arktiset näkymät ja osal-

                                              

68 Puolustusministeriö (2016a); Puolustusministeriö (2018a).  
69 Puolustusministeriö (2014b).  
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listujat käsittelivät tärkeitä liikenne- ja ympäristökysymyksiä.70 Venäjä ei ole osallistu-
nut vuosikokouksiin vuoden 2014 jälkeen, koska läntiset pakotteet Venäjän Krimin 
liittämisen jälkeen estävät sen osallistumisen. Venäjä on ilmoittanut kuitenkin haluk-

kuutensa osallistua kokouksiin.71 

Myös arktisen alueen puolustusvoimien komentajien tapaamiset käynnistyivät Suo-
men puolustusvoimain komentajan kenraali Ari Puheloisen ja hänen kanadalaisen kol-
legansa kenraali Walter Natynczykin välisestä keskustelusta, jossa pohdittiin tarvetta 
ja mahdollisuuksia vaihtaa komentajien kesken mielipiteitä ajankohtaisista arktisen 
alueen kysymyksistä. Ensimmäinen kokoontuminen pidettiin Kanadassa huhtikuussa 
2012 ja toinen Tanskan isännöimänä Grönlannissa seuraavana vuonna. Keskusteluja 
käytiin hyvässä hengessä. Tavoitteena ei ollut muodostaa yhteisiä kantoja. Ensimmäi-
sessä tapaamisessa esitetty suomalainen näkemys oli, että Arktiksesta ei pitäisi tarkoi-
tuksellisesti tehdä turvallisuuspoliittisen kilpailun aluetta sotilaallisine ulottuvuuksi-
neen, vaan pikemminkin yhteistyön alue pyrkien varmistamaan alueen vakaus. Saman-
suuntaisia olivat muidenkin näkemykset. Toiminnassa voisi soveltaa niin kutsuttua 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ei vain raja- ja rannikkovartiostojen, etsintä- ja pe-
lastuspalvelun, poliisin ja sotilasviranomaisten välillä, vaan myös siviilihallinnon eri 
alojen kesken. Nähtiin, että kasvava turismi tuo alueelle laivaliikennettä, jonka turval-
lisuuden varmistamisessa voidaan etsintä- ja pelastuspalvelun (SAR) tukena tarvita 
myös sotilaallisia suorituskykyjä. Joissakin tapauksissa ne voivat olla ainoa mahdolli-
suus. Sitä varten on tarvetta yhteiselle meritilannekuvalle. Esillä oli mahdollisuus to-
teuttaa tilannekuva internet-pohjaisella julkisella järjestelmällä. Mainittiin myös luot-
tamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien (ETYJ) mahdolliset edut alueella.  

Vuoden 2014 tapaaminen oli suunniteltu Islantiin, mutta se peruuntui kansainvälisen 
tilanteen vuoksi. Toistaiseksi ei ole kokoonnuttu, mutta tapaamisten aktivointi lienee 

mahdollista, jos niin halutaan.72 

Yllä mainituissa sotilasviranomaisten foorumeissa esitetyt ajatukset ja aloitteet, jolla 
pyritään pitämään arktinen alue turvallisuuspoliittisen kilpailun ulkopuolella, ovat 
2020-luvulla vastatuulessa suurvaltojen kilpailun kiihtyessä ja Venäjän harjoittaman 
voimapolitiikan vaikutuksesta. Dialogiin osallistuminen kaikissa eri sotilaallisen yhteis-
työn foorumeissa on kuitenkin edelleen pohjoismaisille pienvaltioille, mukaan lukien 
Suomelle, mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa laajempaan turvallisuuskehityk-
seen. 

5.5. Verkostoituneesta sotilaallisesta yhteistyöstä verkostoituneeseen puolus-
tukseen 

Yllä avatut eri yhteistyömuodot ja foorumit ovat osa suurempaa turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittista muutosta Euroopassa kylmän sodan päättymisen jälkeen. Suomen 
osallistuminen kehittyvään puolustusyhteistyöhön on saman kaltaista kuin muiden 
Pohjoismaiden harjoittama yhteistyö ja on varsinkin Ruotsin yhteistyökehityksen 
kanssa yhtenevää. Puolustusyhteistyöstä ja sen osana olevasta sotilaallisesta yhteis-
työstä on muodostunut laaja, kehittyvä kokonaisuus, jossa verkottuminen on kes-

                                              

70 Bye (2021).   
71 Bakkemo Danilov (2019).  
72 Puheloisen haastattelu (2021). 
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keistä. Tätä yhteistyökokonaisuutta voidaan perustellusti kutsua termillä verkostoitu-
nut yhteistyö ja laajemminkin tarkastella verkostoituneena puolustuksena. 

Verkostoitunut yhteistyö tarkoittaa mallia, jossa usean eri yhteistyömuodon yhteisvai-
kutuksena syntyy verkostoja, jotka ovat itsessään tärkeitä.73 Sotilaallisesti liittoutumat-
tomalle Suomelle tämä ei anna turvatakuita, mutta se antaa monta eri vaihtoehtoa so-
vellettavaksi eri tilanteissa. Alla olevassa kuvassa 10 näkyy Suomen ympärille muodos-
tunut eri yhteistyömuotojen verkosto. Kaikkia esimerkin valtioita yhdistävä Nato- ja 
EU-jäsenyys erottuu maalaatikon väreistä. Näiden kahden pääkehyksen lisäksi Suo-
mella on useampi eri yhteistyökehys, joiden kautta syntyy yhteyksiä eri valtioihin. Ver-
kostoitunut yhteistyö tarkoittaa siis useamman yhteyden olemassaoloa eri valtioihin ja 
valtioryhmittymiin.  

Kuva 10. Verkostoitunut puolustus.74 

  

                                              

73 Kts. Johnson & Matlary (2019) s. 200–201. 
74 Kuvan tiedot perustuvat Hagström Frisell & Pallin (2021a), s. 42. Lisäyksenä kaikkia yhdistävä NATO-
taustana, siniset maalaatikot EU-jäsenmailla, muilla valkoiset. 
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Suomen osallistuminen FNC, JEF, EI2, NATO EOP, FISE, FINO sekä muihin so-
pimusten muodostamiin joukkokokonaisuuksiin ja harjoituksiin75 ei edelleenkään 
anna takuita tuesta kriisissä tai sodassa. Yhteistyökehykset kuitenkin luovat edellytyk-
siä esimerkiksi taakanjakoon, suorituskykyjen yhteiseen kehittämiseen, yhteiseen har-
joitustoimintaan ja yhteisoperointiin. Edellä mainittu luo edellytykset yhteistoimintaan 
kriisissä ja sodassa. Tilannekehitys, turvallisuusympäristö ja varsinkin poliittiset suh-
teet luovat jokaisen kriisin osalta omanlaisensa olosuhteet. Verkostoitunut puolustus 
lisää todennäköisyyksiä siitä, että jokin yhteistyömuoto on käytettävissä, kun tarve tu-
lee. Eri asia on toki, että sotilaallinen liittoutuminen toisi mukanaan takuita ja mah-
dollistaisi entistä syvemmän ja tehokkaamman yhteistyön.  

Pohjoisilla alueillamme ja Arktiksella tapahtuva sotilaallinen toiminta on aktivoitunut 
2007 alkaen ja kehitys on kiihtynyt 2014 jälkeen. 2020-luvun puolustus- ja sotilasyh-
teistyön verkostot ovat merkittävät sekä suurvalloille että pienvaltioille. Alla oleva tau-
lukko esittää rajatun esimerkin yhteistyökehyksistä Suomen lähialueella. Pohjoismai-
nen yhteistyö sekä Pohjoismaiden aktiivinen kahden ja monenvälinen yhteistyö niin 
Euroopan kuin Yhdysvaltojen kanssa luo potentiaalia kehittyä ja luoda pidäkettä yh-
dessä. Verkostoituneen puolustuksen rikkominen vaatii eri yhteistyömuotojen rikko-
mista ja epäluottamuksen kasvattamista maiden välille. Tämä herkkyys on tiedostet-
tava, eikä pienvaltioiden kannata eristäytyä vaan toimia yhteistyön puolesta. 

Taulukko 2. Esimerkki eräiden valtioiden puolustusyhteistyökehyksistä.76 

Valtio NORDEFCO FNC EI2 JEF EU NATO (PFP/EOP) 

Suomi X X X X X (EOP) 

Ruotsi X X X X X (EOP) 

Norja X X X X 
 

X 

Tanska X X X X X X 

Islanti X 
   

X X 

Viro 
 

X X X X X 

Alankomaat 
 

X X X X X 

Latvia 
 

X 
 

X X X 

Liettua 
 

X 
 

X X X 

UK 
  

X X 
 

X 

Saksa 
 

X X 
 

X X 

Belgia 
 

X X 
 

X X 

Ranska 
  

X 
 

X X 

                                              

75 Tässä kirjoituksessa esitetty yhteistyökatsaus ei ole kaiken kattava. Muita Suomelle keskeisisä yhteistyö-
foorumeita ovat esim. ETYJ ja Northern Group. 
76 Taulukon tiedot, ks. Hagström Frisell & Pallin (2021a), s. 42.  
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5.6. Johtopäätökset 

Arktisen alueen tarkastelumme päätteeksi on koottu muutama johtopäätös. Johtopää-
tökset koostuvat arvioista sotilaallisen turvallisuuden kehittymisestä, sotilasstrategisen 
analyysimme pääkohdista päättyen pohdintaan verkostoituneen puolustuksen vaiku-
tuksista politiikan käytänteisiin ja sitä kautta geopolitiikkaan.  

Arktisen alueen sotilaallisen turvallisuuden kehittyminen 

Ari Rautala on omassa kirjoituksessaan avannut Venäjän sotilaallista toimintaa arkti-
sella alueella, joka on 2000-luvulla osoittanut selkeitä kiihtymisen merkkejä. Toisaalta 
Pekka Toverin näkökulmasta tarkasteltuna Yhdysvallat lisää selkeästi oman kovan tur-
vallisuuden joukkojen harjoituksia arktisella alueella. Kiina taas haastaa perinteistä jo 
kylmän sodan ajoilta periytyvää pelon tasapainoa arktisella alueella tuomalla omat in-
tressinsä ja suorituskykynsä kolmanneksi suurvaltaosapuoleksi alueelle.  

Tässä suurvaltojen intressien törmäyspisteessä sijoittuvat Pohjoismaat omine pienval-
tiointresseineen. Ajatus arktisesta alueesta sotilaallisen toiminnan näkökulmasta tasa-
painossa olevana, ei niin aktiivisena alueena, jolla on jonkinlainen kansainvälinen eri-
tyisstatus, on murenemassa suurvaltojen vastakkainasettelun kasvaessa ja ilmaston-
muutoksen myötävaikutuksella. Muutosvoimat ovat globaaleja, ja kansainvälisessä 
vertailussa pienvaltiostatuksen omaavien Pohjoismaiden on mukautettava omia tur-
vallisuustoimiaan näiden virtausten ristivedossa. Esimerkiksi Tanskan ja Norjan Nato-
jäsenyys ei itsessään ole näyttäytynyt riittävänä, vaan varsinkin Norja etsii uusia avauk-
sia ja muokkaa yhteistyöverkostonsa uuden tilanteen mukaisesti. Myös Ruotsi ja 
Suomi ovat muokanneet omaa puolustusyhteistyökehystään, joskaan eivät pelkästään 
arktisen alueen vaan laajemman turvallisuusympäristömurroksen aiheuttamana.  

Tavoitteena kaikilla Pohjoismailla on turvallinen Arktis. Islannin ja Tanskan turval-
lisuustavoitteet on kytketty osaksi Natoa Norjan pyrkiessä määrittämään tavoitteensa 
sekä omaan voimaan että Nato-keskeiseen voimankäyttöön. Ruotsin tavoiteasettelu 
on valtion sisällä aluekohtaista ja linkitetty selvään tahtotilaan kansainvälisen avun tur-
vaamisesta. Suomi pitää edelleen kiinni kansallisista tavoiteasetteluistaan, mutta itse-
näisetkin tavoitteenasettelut ovat osin yhteneväisiä naapurivaltioiden sekä yhteis-
työosapuolten kanssa. Turvallinen arktinen Suomi on muille Pohjoismaille ja laajem-
mallekin kansainväliselle kentälle kaikkien etu. 

Välineet, eli asevoimat, ovat Pohjoismaissa pääosin kansallisissa käsissä, mutta niiden 
kehittäminen riippuu kansainvälisestä yhteistyöstä. Laajemmissa konflikteissa ja krii-
seissä välineiden ja suorituskykyjen riittävyys ovat nopeasti uhattuina, jolloin verkos-
toituneen puolustusyhteistyön avulla voidaan täydentää puutteita. Kaikille Pohjois-
maille arktinen alue asettaa erityisvaatimuksia niin asejärjestelmille kuin niiden käyttä-
jille. Arktisen alueen asevoimien kehittäminen vastaamaan moniulotteisen sodankäyn-
nin tehtäviä, mukaan lukien siviiliviranomaiset ja kokonaisturvallisuuden muut toimi-
jat, on tulevaisuuden trendi. Ilman sopivia välineitä tavoitteisiin ei voi päästä, eikä kei-
nojen käyttökään onnistu. Suomi muodostaa Pohjoismaista poikkeuksen välineiden 
osalta ylläpitämällä laajaa kansallista reserviin perustuvaa maavoimaa sekä kokonai-
suutena itsenäiseen puolustukseen kykenevää asevoimaa. 

Keinot varautua tulevaisuuden konflikteihin ovat monet, mutta strategisina keinoina 
kansainvälinen harjoitustoiminta, ja kansainvälinen puolustus- ja sotilaallinen yhteis-
työ ovat keskeisessä asemassa. Laajemmassa kontekstissa Yhdysvaltojen rooli turval-
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lisuuden takaajana Euroopassa on keskeinen, mutta toisaalta eurooppalainen autono-
mia ja oman puolustuskyvyn rakentaminen ovat yhtä tärkeitä. Kaikki Pohjoismaat 
käyttävät keinona sekä harjoitustoimintaa että puolustus- ja sotilaallista yhteistyötä tur-
vallisuustavoitteidensa saavuttamiseksi. Suomi ei ole keinojen käytön osalta poikkeus-
tapaus, mutta korostus itsenäisen puolustuskyvyn ylläpitämiseen on Suomessa jat-
kumo, kun taas Ruotsissa se on vasta kehitteillä. Suomalaisen puolustusratkaisun 
muuttumattomuus ja jatkumo, jossa tavoitteenasettelu pysyy vakaana ja välineitä ke-
hitetään kansallisen puolustuksen näkökulmasta, antaa Suomelle hyvän aseman toimia 
myös kansainvälisen yhteistyön puitteissa.      

Ympäristö muokkaa varsinkin arktisella alueella toimintaa kaikilla tasoilla. Maantie-
teellinen yhteys Norjan, Suomen ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotilla luo yhteisiä intres-
sejä, jotka siirtyvät tavoiteasetteluihin sotilasstrategisella tasolla. Islannin, Tanskan ja 
Norjan ratkaisuihin vaikuttavat laajat merialueet sekä transatlanttinen yhteys, jotka liit-
tävät nämä Pohjoismaat osaksi laajempaa kansainvälistä arktista turvallisuutta. Väli-
neitä kehitetään arktiseen ympäristöön sopiviksi, yksin ja yhdessä. Keinoihin Arktis 
vaikuttaa luomalla erityspiirteiltään niin haastavat olosuhteet, että varsinkin arktisen 
alueen pienvaltiot joutuvat tekemään yhteistyötä toistensa ja isompien valtioiden 
kanssa turvatakseen turvallisuuden ja vakauden alueella. Jos yhteinen puolustus on 
ollut eurooppalaisen puolustuksen keskiössä vuodesta 1945 ja Naton perustamisesta 
alkaen, voidaan nyt nähdä, että koko Eurooppaa mittakaavaltaan pienempien alueiden 
merkitys eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä jälleen korostuu. Arktinen ympä-
ristö vaikuttaa siis yhtenä eurooppalaisen turvallisuusympäristön erityisalueena alueen 
valtioiden intresseihin ja tavoiteasetteluihin, välineistöön ja käytettäviin keinoihin.  

Verkostoituneen sotilaallisen yhteistyön vaikutus kansallisen politiikan käytänteisiin ja geo-
politiikkaan 

Lopuksi palaamme alkuun ja pohdimme, miten sotilasstrategia liittyy kansallisiin in-
tresseihin ja poliittisiin käytänteisiin sekä miten verkostoitunut sotilaallinen yhteistyö 
loppujen lopuksi vaikuttaa geopolitiikkaan.  

Intressit ja tavoiteasettelut liittyvät kiinteästi toisiin, kun taas poliittiset käytänteet liit-
tyvät vahvasti keinoihin ja niiden käyttöön. Välineet muokkautuvat ympäristön tavoit-
teiden ja keinojen ristivedossa, mutta ovat myös riippuvaisia taloudellisista resurs-
seista. Tässä jatkuvasti käynnissä olevassa prosessissa poliittisen vaikutuksen voidaan 
arvioida olevan voimakkaampi sotilaalliseen toimintaan kuin päinvastoin. Lähesty-
mällä asiaa keinojen kautta voidaan toisaalta osoittaa, että kansainvälisen sotilaallisen 
yhteistyön lisääntyminen on ainakin osin eri valtioiden sotilaallisten voimavarojen 
puutteen tulos.  

Liian pienet resurssit, joukkojen vähyys, ja riittämättömyys, eli välineiden puutteet, 
ovat 2000-luvulla, ja varsinkin vuoden 2014 jälkeisessä turvallisuusympäristössä, aja-
neet valtioita puolustusyhteistyörintamalla uusiin avauksiin yhteisen taakankannon 
suuntaan. Tämä kehitys on tapahtunut perinteisen Nato-liittouman sisällä, mutta 
myös sen ulkopuolella. Verkostoitunut puolustus onkin osin kylmän sodan päättymi-
sen jälkeisten sotilaallisen voiman (liiallisen) alasajon tuote. Voima ja vastavoima -ajat-
telun puitteissa myös Venäjän ja Kiinan aktiivisuus arktisella alueella ajaa eurooppa-
laisia valtioita Yhdysvaltojen kanssa kohti aktiivista arktisen alueen sotilaallista yhteis-
työtä. 
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Suomen kannalta osallistuminen verkostoituneeseen kansainväliseen yhteistyöhön pe-
rustuu pidäkeajatteluun ja kynnyksen nostamiseen.77 Lisäksi tilanteessa, jossa tarvitaan 
vahvennuksia eri sopimusosapuolilta, jo tehdyt sopimukset ja toteutetut harjoitukset 
helpottavat ja nopeuttavat tarvittavaa päätöksentekoa ja avun saantia. Arktinen alue 
joko hybridivaikuttamisen, pienemmän sotilaallisen selkkauksen tai suursodan näyttä-
mönä heijastuu suoraan laajempaan eurooppalaiseen puolustuskehykseen, mutta 
myös suurvaltojen tasapainoon globaalisti. Arktinen alue on siirtynyt turvallisesta ja 
rauhallisesta erämaa-alueen roolista kohti aktiivisempaa turvallisuusympäristömme 
erityisaluetta.  

Geopolitiikka voidaan nähdä vääjäämättömänä eri maantieteiden vaikutuksena valti-
olliseen politiikkaan ja sen käytänteisiin. Sotilaallisen toiminnan keskittyminen valtiol-
liseen ydinintressiin, eli turvallisuuteen, vaikuttaa välillisesti tavoiteasettelujen, välinei-
den, mutta varsinkin keinojen ja käytänteiden kautta myös geopolitiikkaan. Sotilaalli-
nen voima on edelleen yksi valtion voimankäytön päävälineistä. Arktinen alue muo-
dostaa Suomelle kansainvälisen potentiaalisen voimankäytön polttopisteen. Turvalli-
suusympäristömme muokkaaminen yhdessä vakaammaksi ei ole mahdollista ilman 
arktisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä.78 
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6 

YHDYSVALTOJEN, KANADAN JA NATON GEOPOLIITTISET   
INTRESSIT JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN ARKTISELLA 
ALUEELLA 

Pekka Toveri 

6.1. Johdanto 

SA ja Kanada hallitsevat yhdessä lähes kolmannesta arktisesta alueesta. Li-
säksi Pohjois-Atlantti ja siihen liittyvä arktinen alue ovat Naton kannalta tär-
keä sekä Pohjois-Amerikan ja Euroopan välisten meriyhteyksien että Naton 

pohjoisen sivustan suojaamiseksi. Tämä korostui kylmän sodan aikana, jolloin alue oli 
Naton ja Neuvostoliiton välinen jännitteinen alue. Sotilaallinen toiminta oli alueella 
hyvin vilkasta. Alueelle perustettiin laivasto- ja lentotukikohtia, siellä partioitiin ahke-
rasti sukellusveneillä, järjestettiin sotaharjoituksia ja toteutettiin ydinasetestejä.1 Alu-
eella ei ollut tunnistetuista luonnonvaroista huolimatta taloudellisesti suurta merki-
tystä johtuen luonnonvarojen vaikeasta hyödynnettävyydestä. Alueen vaikeat sääolo-
suhteet ja kehittymätön infrastruktuuri estivät ja rajoittivat merkittävästi toimintaa me-
rivoimien pinta-aluksilla ja maajoukoilla.  

Kylmän sodan alussa sekä USA että Kanada arvioivat suurimman uhkan Pohjois-
Amerikan mantereelle suuntautuvan arktisten alueiden kautta. Arktinen alue mahdol-
listi lyhimmät lentoreitit strategisille pommittajille. Uhkan torjumiseksi USA rakensi 
yhdessä Kanadan kanssa kolmiportaisen valvontajärjestelmän Kanadaan, Alaskaan ja 
Grönlantiin varoittamaan mahdollisesta Neuvostoliiton ilmaiskusta. Ilmapuolustusta 
johtamaan muodostettiin vuonna 1958 yhteinen johtoporras North American Air De-
fence Command (NORAD).2  

Neuvostoliiton kehitti kuitenkin 1960-luvulla mannertenvälisiä ydinohjuksia ja sukel-
lusveneistä laukaistavia ballistisia ydinohjuksia, jotka käytännössä kykenivät ”hyppää-
mään” tutkaketjun ylitse. Ydinohjusten havaitsemiseen rakennettiin NORAD:in joh-
toon ennakkovaroitustutka-asemat Alaskaan, Grönlantiin ja Englantiin. 1970- ja 80-
luvuilla ilmauhkan arvioitiin supistuvan ja johtoportaan toiminnan painopiste suun-
tautui enemmän ohjus- ja avaruuspuolustukseen, samalla kun tutkaverkkoa harven-
nettiin. Ohjusvaroitusverkkoa sen sijaan on myöhemmin täydennetty uusilla asemilla 
USA:n länsirannikolla ja koillisosissa.3 

Nykyään NORAD on USA:n ja Kanadan yhteinen johtoporras, joka vastaa ilma-ava-
ruus alueen varoituksista ja kontrollista sekä merialueen varoituksista Pohjois-Ameri-
kan puolustamiseksi, mukaan lukien pohjoiset lähestymisreitit Yhdysvaltoihin. 

                                              

1 Chess (2019), s. 176. 
2 North American Aerospace Defence Command Office of History (2013), s. 5. 
3 North American Aerospace Defence Command Office of History (2013), s. 6–7. 
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NORAD toimii läheisessä yhteistoiminnassa USNORTHCOM:in4 kanssa USA:n ko-
timantereen puolustukseen liittyvissä asioissa.5  
 

 
 
Kuva 1. NORAD:in ennakkovaroitusverkon tutka-asemat 1950-luvun lopulla6. Pohjoisimpana 
olevat mustat pisteet ovat Dew-linjan asemia. Keltaiset pisteet ovat Keski-Kanadan linja ja rus-
keat pisteet ovat Mänty-linjan (Pinetree line) asemia. Grönlannin eteläosassa olevat tutka-ase-
mat on siirretty myöhemmin Kanadan koillisrannikolle.7   

 

Tyynenmeren puolella USA perusti jo vuonna 1947 johtoportaan, Alaska Comman-
din, vastaamaan Alaskan puolustuksesta. Sen alainen maavoimien johtoporras nimet-
tiin samana vuonna Alaskan maavoimiksi. Kaksi vuotta myöhemmin Alaskaan perus-
tettiin myös kansalliskaarti vahventamaan maa- ja ilmavoimia sekä maavoimien arkti-
sen koulutuksen koulutuskeskus. USA:lla oli 1980-luvulla Alaskassa merkittävä voi-
maryhmä, joka käsitti muun muassa ilmavoimien hävittäjälennostoja, maavoimien 6. 
Jalkaväkidivisioonan ja merivoimien sukellusveneentorjuntayksiköitä.8  

Alaskassa oleva voimaryhmä valvoi arktisia alueita lähinnä ilmavoimien partioinnilla 
ja valmistautui suojaamaan NORAD:in ennakkovaroitusasemia yhdessä Kanadan ase-

                                              

4 USNORTHCOM (United States Northern Command) on USA:n kotimantereen puolustamisesta vastaava 
alueellinen johtoporras.  
5 Department of Defence (2016), s. 5. 
6 Lajeunesse (2007), s. 56. 
7 Fawsett, Michael T.: The Politics of Sovereignty - Continental Defence and the Creation of Norad. Map by 
Christopher Johnson. http://www.journal.forces.gc.ca/vol10/no2/07-fawcett-eng.asp. 
8 HQ Department of the Army (2021), s. 5–6.   
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voimien kanssa. USA:n ja Kanadan ilmavoimien hävittäjät suorittivat vuosittain lukui-
sia valvonta- ja tunnistuslentoja Pohjois-Amerikkaa lähestyvien neuvostoliittolaisten 
pommittajien tarkkailemiseksi.  

Atlantin puolella Kuolaan tukeutuneet Neuvostoliiton Pohjoisen laivaston ballistiset 
ydinohjussukellusveneet olivat USA:n erityisen sotilaallisen kiinnostuksen kohteena. 
USA:n laivaston hyökkäyssukellusveneet seurasivat Neuvostoliiton ydinohjussukel-
lusveneiden liikkeitä Jäämerellä ja valvoivat toimintaa Kuolan edustalla. Mahdollisessa 
Naton ja Varsovan liiton välisessä sotilaallisessa yhteenotossa Neuvostoliiton Pohjoi-
sen laivaston hyökkäyssukellusveneet uhkasivat USA:sta Eurooppaan meritse kulje-
tettavia vahvennuksia. Nato vastasi uhkiin luomalla Grönlannin, Islannin ja Ison-Bri-
tannian väliseen kapeikkoon (GIUK) kiinteisiin ja lentokoneasenteisiin sensoreihin, 
miinoihin, sukellusveneentorjuntalentokoneisiin sekä merivoimien pinta-aluksiin ja 
sukellusveneisiin perustuvan sukellusveneen valvonta- ja torjuntajärjestelmän. 

Neuvostoliiton Pohjoisen laivaston tunkeutumista Pohjois-Atlantille arvioitiin tuetta-
van maahyökkäyksellä Pohjois-Norjaan. Pohjois-Norjan haltuunotto olisi heikentänyt 
Naton pohjoista sivustaa ja sukellusveneiden valvontaverkkoa sekä vaikeuttanut Kuo-
lassa oleviin joukkoihin vaikuttamista. Lisäksi se olisi mahdollistanut Pohjoisen laivas-
ton hyökkäyssukellusveneiden operaatioiden tukemisen, koska Pohjois-Norjaan tu-
keutuen olisi ollut mahdollista kiistää Naton ilman- ja merenherruus GIUK-kapei-
kossa.  

Neuvostoliiton hyökkäyksen torjumiseksi Naton nopean toiminnan joukot harjoitte-
livat säännöllisesti Norjassa, ja USA:n merijalkaväki varastoi ennakoivasti Norjaan pri-
kaatin kaluston.9 Valmiutta vastata Neuvostoliiton toimiin osoitettiin sotaharjoitusten 
lisäksi pinta-alusosastojen arktisilla purjehduksilla ja pitkän kantaman strategisten 
pommituskoneiden ja tiedustelukoneiden partioinnilla. Nato-maiden alukset ja lento-
koneet toimivat säännöllisesti Kuolan edustalla. Neuvostoliiton kaukotoimintailma-
voimien strategiset pommikoneet ja tiedustelukoneet sekä Pohjoisen ja Tyynenmeren 
laivaston pinta-alusosastot ja sukellusveneet harrastivat yhtä vilkasta partiointia sekä 
Alaskan ja Kanadan pohjoisosien läheisyydessä että Norjan edustalla ja Pohjois-At-
lantilla. Sotilaallinen vastakkainasettelu oli selvää ja sotilaallinen jännite korkealla. 

Kylmän sodan päättyessä Neuvostoliiton hajoamiseen Venäjälle jäänyt sotilaallinen 
suorituskyky romahti nopeasti etenkin arktisilla alueilla. Sotilaallisten uhkien hävitessä 
USA, Kanada ja Nato käyttivät ”rauhanosingon” täysimääräisesti hyväkseen. Sotilaal-
lista valmiutta ja suorituskykyä arktisilla alueilla laskettiin merkittävästi. Muun muassa 
sukellusveneentorjuntakyky Pohjois-Atlantilla purettiin lähes täysin. Naton harjoitus-
toiminta Norjassa väheni ja harjoitusten koko supistui merkittävästi. Sopimus meri-
jalkaväkiprikaatin siirrosta kriisiaikoina Norjaan muutettiin 2005 pelkäksi ennakkova-
rastointisopimukseksi ilman lupausta vahvennuksista.10 Sekä USA että Nato supistivat 
merivoimien johtamisen komentorakennetta etenkin Pohjois-Atlantilla. Venäjän ydin-
asevoimien takia NORAD:in ennakkovaroitusverkko säilytettiin, mutta jo 1980-luvun 
puolessa välissä suunnittelussa ollut ilmavalvontaverkon päivittäminen ja kehittämi-
nen pysähtyi, ja USA:ssa suunniteltiin Alaskassa olevien joukkojen merkittävää supis-
tamista vielä vuonna 2016.  

 

                                              

9 Budai (2019), s. 94–95. 
10 Budai (2019), s. 96. 



 

 

124 

 
Kuva 2. Naton sukellusveneentorjuntajärjestelmä GIUK-kapeikon sulkemiseksi.11  

 

Krimin valtaus vuonna 2014 ja Ukrainan tilanne heikensivät kuitenkin selvästi USA:n 
ja Venäjän suhteita. Venäjän aggressiivinen toiminta ja asevoimien suorituskyvyn mer-
kittävä kasvattaminen haastoivat USA:n ja Naton, jotka katsoivat, että niiden oli riit-
tävän puolustuskynnyksen luomiseksi varauduttava sotilaalliseen yhteenottoon Venä-
jän kanssa. Heikentyneet suhteet heijastuivat pian myös arktisille alueille, jossa Venäjä 
ehtinyt hankkia selvän etumatkan sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisessä. Alueen 
sotilaallista painoarvoa on kasvattanut myös ilmastonmuutoksen luomat kasvavat 
mahdollisuudet sotilaallisen toiminnan lisäksi taloudelliseen toimintaan, joka on tuo-
nut alueelle uusia toimijoita, kuten Kiinan. Teknologian kehittyminen on myös luonut 
uusia keinoja sekä valvoa arktista aluetta että käyttää siellä voimaa.  

Jäämeren sulaminen mahdollistaa entistä lyhyemmät merireitit Aasian, Euroopan ja 
Pohjois-Amerikan välillä yhdistäen lähes 75 % maapallon väestöstä. Kun kaikesta ta-
varaliikenteestä 90 % kulkee tänä päivänä meritse ja kuljetusten määrän ennustetaan 
kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana, on arktisten alueiden merikuljetuspo-
tentiaali merkittävä seuraavien 20–30 vuoden aikana. Jään sulaminen mahdollistaa 
myös tietoliikennekaapelien vetämisen alueen vesiteiden kautta, mitä Ossi Kettunen 
on tarkastellut lähemmin omassa kirjoituksessaan. Tämä kasvattaa strategisten meri-
kapeikkojen, kuten Beringinsalmen, merkitystä. Arktisilla alueilla on arvioitu lisäksi 
olevan 30 % maapallon hyödyntämättömistä kaasuvaroista ja 13 % öljyvaroista sekä 

                                              

11 Kartta: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norwegian_Sea_blank_map.png. Piirros Pekka Toveri 
& Samuel Ahosola.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norwegian_Sea_blank_map.png


                                                                                         

125 

ainakin 900 miljoonan euron arvosta harvinaisia maametalleja. Merten lämmetessä ka-
lat ovat myös siirtymässä pohjoiseen lisäten alueen merkitystä kalastukselle. 12 

Edellä mainitut seikat ovat kasvattaneet arktisten alueiden merkitystä ja lisänneet jän-
nitteitä alueella uhaten alueella pitkään jatkunutta rauhaa.13 Arktisen alueen painoar-
von kasvu USA:lle, Kanadalle ja Natolle näkyy viimevuosien aikana julkaistuissa stra-
tegia-asiakirjoissa ja niiden pohjalta alkaneessa toiminnassa, jolla pyritään suojaamaan 
sekä kansallisia että puolustusliiton intressejä arktisilla alueilla. Arktisten alueiden geo-
strateginen merkitys on selvästi kasvussa. 

Tässä artikkelissa arvioidaan, millaisia geopoliittisia intressejä ja niihin kohdistuvia uh-
kia USA:lla, Kanadalla ja Natolla on arktisella alueella tänään, ja kuinka näitä intressejä 
pyritään turvaamaan niin sotilaallisilla kuin muillakin keinoilla. Tarkastelussa pyritään 
arvioimaan, miten maiden ja sotilasliiton toiminta ja suorituskyvyt kehittyvät lähivuo-
sina. Tarkastelu perustuu maiden julkisiin strategia-asiakirjoihin, jolloin pitää huomi-
oida, että ne ovat osin julistuksellisia ja yleisluonteisia sisältäen usein myös salaiset 
osiot, joissa annettu ohjaus on tarkempaa. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan miten so-
tilasteknologian kehittyminen, kuten avaruussijoitteisten järjestelmien lisääntyminen, 
miehittämättömien ilma- ja merialusten käyttö, kauaskantoisten asejärjestelmien ke-
hittyminen ja kybervaikuttaminen vaikuttavat arktisten alueiden geopolitiikkaan. Lo-
puksi pyritään arvioimaan, miten arktisten alueiden geostrateginen merkitys kehittyy 
lähivuosikymmeninä USA:n, Kanadan ja Naton kannalta ja miten se vaikuttaa alueen 
turvallisuuteen. Painopiste on USA:ssa, joka on artikkelissa käsitellyistä arktisista toi-
mijoista merkittävin. 

6.2. USA:n intressit, uhat ja tavoitteet arktisilla alueilla 

USA:n intressit arktisilla alueilla 

Arktinen alue määritetään Yhdysvaltojen laissa alueeksi, joka käsittää kaikki USA:n ja 
ulkovaltojen alueet napapiirin pohjoispuolella, kaikki USA:n alueet Porcupine-, Yu-
kon- ja Kisokwimjokien pohjois- ja länsipuolella sekä alueeseen liittyvät merialueet, 
mukaan lukien Jäämeri, Beaufortinmeri, Beringinmeri ja Chukchinmeri ja Aleuttien 
saariketju. Arktinen alue jakautuu siten kolmen alueellisen johtoportaan vastuulle, 
jotka ovat USNORTHCOM, USINDOPACOM ja USEUCOM. Lisäksi useat toi-
minnalliset johtoportaat, kuten USTRANSCOM, USSTRATCOM ja USSOCOM toi-
mivat alueella.14 

Vaikka USA on poliittisesti arktinen valtio ja Arktisen neuvoston jäsen, sillä ei ole 
suurempaa arktista identiteettiä. Alaskassa asuu hieman yli 700 000 asukasta ja näistä 

                                              

12 Department of Navy (2021), s. 3, 6–7.  
13 Newport Arctic Scholars Initiative (2020), s. 19. 
14 HQ Department of the Army (2021), s. 1. USINDOPACOM (United States Indo-Pacific Command) on 
USA:n Intian valtameren ja Tyynenmeren alueista vastaava alueellinen johtoporras. USEUCOM (United Sta-
tes European Command) on USA:n Euroopan alueesta vastaava alueellinen johtoporras. USTRANSCOM 
(United States Transportation Command) on USA:n asevoimien strategisia kuljetuksia koordinoiva johtopor-
ras. USSTRATCOM (United States Strategic Command) on johtoporras, joka vastaa USA:n ydinaseiden käy-
töstä, ohjuspuolustuksesta sekä strategisista johtamisjärjestelmistä. USSOCOM (United States Special Opera-
tions Command) on USA:n asevoimien puolustushaarojen erikoisjoukkojen operaatioiden johtamisesta vas-
taava johtoporras. 

 



 

 

126 

alle 68 000 asuu määritetyllä arktisella alueella. Mielipidekyselyiden mukaan pääosa 
amerikkalaisista ei miellä maataan arktiseksi.15 Siksi ei ehkä ole yllätys, että vasta 
vuonna 2013 presidentti Obaman hallinto julkaisi USA:n ensimmäisen kansallisen 
arktisen strategian (National Arctic Strategy). Ennen Krimin valtausta laadittu strate-
gia oli vielä varsin optimistinen ja yhteistyöhakuinen. Strategian mukaan USA:n ta-
voitteena oli tukea maan turvallisuusintressejä, mikä tarkoitti vapaata meri- ja ilmalii-
kennettä alueella ja laillista taloudellista toimintaa. Tavoitteena oli parantaa tilanneku-
vaa ja kehittää arktista infrastruktuuria mukaan lukien jäänmurtajat. Kansallinen puo-
lustus mainittiin vain yhtenä USA:n toiminnoista alueella. Lisäksi strategiassa koros-
tettiin alueen ympäristön suojelemista ja resurssien säästämistä, tutkimusta alueen pa-
remmaksi ymmärtämiseksi ja alueen vastuullista hallinnointia. Kansainvälistä yhteis-
työtä, mukaan lukien Arktinen neuvosto, katsottiin tarvittavan edellä mainittujen 
tavoitteiden ja alueelliseen turvallisuuden takaamiseen. Sotilaallisia uhkia ja turvalli-
suusintressejä strategiassa ei mainittu.16 

Tämän jälkeen kansainvälinen tilanne on heikentynyt merkittävästi ja turvallisuusti-
lanne on muuttunut epävakaammaksi, mikä näkyy myös strategia-asiakirjoissa. USA:n 
kansalliset turvallisuusintressit ja strategiset tavoitteet on perinteisesti ilmaistu kunkin 
presidentin hallinnon julkaisemassa kansallisessa turvallisuusstrategiassa (National Se-
curity Strategy – NSS), jonka pohjalta on tarvittaessa laadittu yksityiskohtaisempi kan-
sallinen puolustusstrategia (National Defense Strategy – NDS) ohjaamaan asevoimien 
toimintaa. Puolustusministeriön laatiman NDS:n pohjalta laaditaan tarvittavat tar-
kemmat ohjausasiakirjat ohjaamaan asevoimien suorituskykyjen kehittämistä. Tällaisia 
ovat muun muassa puolustusministeriön antama puolustussuunnittelun ohjaus (De-
fense Planning Guidance – DPG), puolustushaarakomentajien neuvoston johdolla 
laadittava kansallinen sotilasstrategia (National Military Strategy – NMS) ja tarvittaessa 
puolustushaara-, toimiala- tai aluekohtaiset strategiat.17  

Tällä hetkellä voimassa olevia tärkeimpiä ohjausasiakirjoja ovat presidentti Trumpin 
aikana laadittu NSS 2017, puolustusministeri Mattisin aikana laadittu NDS 2018 ja 
NMS 2018 sekä puolustusministeriön arktinen strategia 2019 (Department of De-
fense Arctic Strategy – DDAS). Puolustusministeriön ohjauksen perusteella puolus-
tushaarat ovat laatineet omat arktiset strategiansa, jotka on julkaistu vuoden 2021 
alussa. 

NSS 2017:n mukaan USA:n on kyettävä torjumaan sotilaalliset uhat sekä turvaamaan 
maan kaupallisen intressit ja yhteisten alueiden, kuten kybermaailman, avaruuden sekä 
ilma- ja merireittien vapaa käyttö. USA:n keskeisimmiksi kansallisiksi intresseiksi asia-
kirjassa tunnistettiin Yhdysvaltain kansalaisten, kotimaan ja amerikkalaisen elämänta-
van suojaaminen, hyvinvoinnin edistäminen, rauhan turvaaminen voimaa käyttämällä 
sekä vaikutusvallan edistäminen. Vaikka kansallisessa turvallisuusstrategiassa käsitel-
tiin USA:n intressien turvaamista eri alueilla, arktisia alueita tai edes pohjoisia alueita 
ei asiakirjassa mainittu.18  

                                              

15 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 5. 
16 White House (2013), s. 2. 
17 RAND Corporation (2019), s. 7.  
18 White House (2017), s. 3–4. 
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NDS 2018 ei tarkemmin erittele USA:n intressejä tai yleisiä strategisia tavoitteita. Stra-
tegiassa korostetaan suurvaltakilpailun, kansainvälisen sopimusjärjestelmän heikkene-
misen, terrorismin, joukkotuhoaseiden leviämisen ja teknologioiden kehittymisen tuo-
mia haasteita kotimaan puolustuksessa ja USA:n intressien suojaamisessa. USA:n in-
tressien turvaamiseksi NDS tunnistaa tarpeen puolustaa kotimaata, säilyttää asema yli-
voimaisena sotilasmahtina, taata itselle edulliset voimasuhteet ja edistää kansainvälistä 
järjestystä, joka tukee USA:n turvallisuuden ja menestymisen ylläpitämistä.19 

Ensimmäinen strategia, jossa tunnistetaan intressejä erityisesti arktisilla alueilla, on 
DDAS 2019. Tämä arktinen strategia tunnistaa kolme laajaa kansallista turvallisuusin-
tressialuetta:  

– Arktis osana Yhdysvaltoja: USA:n tulee suojata maa- ja merialueitaan ja alueel-
lista koskemattomuuttaan arktisilla alueilla, taata ennakkovaroitus ja ohjuspuo-
lustus, suojata keskeistä infrastruktuuria ja turvata tilannekuva alueella. 

– Arktis osana jaettua aluetta: USA:n intressien suojaaminen ja alueen säilyttämi-
nen vakaana edellyttää kiinteää yhteistyötä USA:n liittolaisten ja kumppanien 
kanssa sekä kansainvälisten sopimusten noudattamista. 

– Arktis mahdollisena strategisen kilpailun näyttämönä: Arktis voi muodostua 
suurvaltakilpailun näyttämöksi sekä Tyynenmeren että Euroopan puolella. 
Tätä varten USA:n tulee turvata kyky voiman projisointiin sekä taata vapaa 
merenkulku ja lentotoiminta alueella. Lisäksi tulee rajoittaa Venäjän ja Kiinan 
kykyä hyödyntää aluetta kilpakenttänä. 

– Näiden lisäksi: USA:lla on alueella taloudellisia ja muita intressejä liittyen ener-
gian tuotantoon, kalastukseen, matkailuun, luonnonsuojeluun ja alkuperäis-
kansojen oikeuksiin.20 

USA:n uhat arktisilla alueilla 

NSS 2017 tunnisti terrorismin, kansainvälisen rikollisuuden ja häirikkövaltioiden li-
säksi suurvaltakilpailun suureksi uhaksi USA:n intresseille. Kyberuhat kansallista inf-
rastruktuuria vastaan nostettiin myös esille. Lisäksi tunnistettiin toimijoiden ja suori-
tuskykyjen kasvaminen avaruudessa, mikä tarjoaa mahdollisuuden kiistää USA:n edut 
ja ylivoiman avaruudessa.21 Kiinan ja Venäjän kasvava sotilaallinen voima ja niiden 
halu kasvattaa vaikutusvaltaansa USA:n kustannuksella tunnistettiin. Molemmat maat 
pyrkivät strategian mukaan kiistämään USA:n sotilaallisten suorituskykyjen käytön 
keskeisillä alueilla kriisiaikoina ja estämään vapaan toiminnan taloudellisesti keskeisillä 
alueilla rauhan aikana. Kiina ja Venäjä pyrkivät lisäksi toimimaan harmaalla alueella 
hyödyntäen epäsymmetrisiä toimia ja taktiikoita saavuttaakseen tavoitteensa ilman so-
tilaallisen voiman käyttöä.22 

NDS 2018 nosti kansallista turvallisuusstrategiaa selvemmin tärkeimmäksi uhkaksi 
suurvaltojen välisen strategisen kilpailun. Tärkeimmät kilpailijat olivat asiakirjan mu-
kaan Kiina ja Venäjä. Kiinan tavoitteena on lyhyellä aikavälillä hallita Tyynenmeren ja 
Intian valtameren aluetta ja pidemmällä tähtäimellä korvata USA globaalina toimijana. 
                                              

19 Department of Defense (2018), s. 3–5.  
20 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 5. 
21 White House (2017), s. 12–13, 31, 41. 
22 White House (2017), s. 25–28. Etenkin kaupallinen toiminta ja kyberoperaatiot nähdään tällaisena epäsym-
metrisenä vaikuttamiskeinona. Niitä kuvataan tarkemmin jäljempänä. 
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Venäjän tavoitteena on puolestaan rikkoa Naton yhtenäisyys ja muokata Euroopan ja 
Lähi-idän taloudelliset rakenteet itselleen sopiviksi. Maiden toimintaa vahvistaa kan-
sainvälisen sopimusjärjestelmän mureneminen ja heikkeneminen.23 

NDS 2018 tunnisti haasteeksi sen, että USA:n johtoasema haastetaan kaikissa ympä-
ristöissä, niin maassa, merellä, ilmassa, avaruudessa kuin kybermaailmassakin. Vastus-
tajan kyky käyttää sodankäyntiä alempiasteisia epäsymmetrisiä keinoja haastaa USA:ta. 
Samoin tekevät kehittyvät teknologiat, kuten kehittynyt laskenta, massadatan analy-
sointi, keinoäly, autonomiset järjestelmät, robotit, suunnatun energian aseet, hyper-
sooniset aseet ja bioteknologiat. Uusien teknologioiden ulottuvuuden takia kotiman-
ner ja USA:n infrastruktuuri eivät enää ole turvassa.24  

DDAS 2019 porautui tarkemmin arktisen alueen turvallisuusuhkiin. Siinä nähtiin, että 
kotimaan turvallisuuden kannalta arktinen alue on strategisesti tärkeä alue, jonka 
kautta voi suuntautua hyökkäyksiä Yhdysvaltoja ja sen voimanprojisointikykyä vas-
taan. Merireitit Jäämerelle sekä Tyynenmeren että Atlantin puolella ovat strategisia 
kapeikkoja. Sekä Venäjän että Kiinan arvioitiin kehittävän toimintaa ja kykyjä, jotka 
mahdollistavat arktisen alueen hyödyntämisen hyökkäyksissä. Tämän lisäksi rannik-
koalueiden eroosio ja ikiroudan sulaminen aiheuttavat uhkia asevoimien infrastruk-
tuurille25. Lisääntyvä taloudellinen toimeliaisuus26 kasvattaa suuronnettomuuksien ris-
kiä ja luonnonmullistukset voivat edellyttää asevoimien tukea muille viranomaisille, 
samalla kun ne voivat vaikeuttaa apujoukkojen siirtämistä alueelle. Ikiroudan sulami-
nen voi tuoda lisäksi uusia biologisia uhkia henkilöstölle.27 

Jaetulla arktisella alueella Venäjä ja Kiina voivat haastaa sopimusperustaista järjestystä. 
Venäjä rajoittaa meriliikennettä Pohjoisella merireitillä (NSR) kansainvälisen lain vas-
taisesti ja uhkana on, että Venäjä käyttää sotilaallista voimaa esittämiensä mannerja-
lustavaatimusten turvaamiseksi, jos sen vaatimuksiin ei suostuta. Kiina voi puolestaan 
toteuttaa muualla harrastamaansa vahingollista taloudellista toimintaa kansainvälisten 
sopimusten vastaisesti myös arktisilla alueilla. Kanadan vaatimus luoteisväylän hallin-
nasta nähdään myös ongelmallisena.28   

Strategisen kilpailun näyttämönä Arktis voi muodostua alueeksi, joka vaikuttaa suo-
raan tai epäsuorasti asevoimien kykyyn siirtää joukkoja globaalisti vaikeuttaen USA:n 
strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä Tyynenmeren että Euroopan suunnalla. 
Arktis säilyy myös alueena, jolle voi heijastua muilla alueilla nousevien strategisten 
jännitteiden, kilpailun tai konfliktien vaikutuksia.29 

Arktisen alueen merkitys USA:n suojaamisessa ballistilta ydinohjuksilta ei ole vähen-
tynyt. Päinvastoin suurvaltakilpailun heijastuessa myös ydinaseisiin, alueen merkitys 
ohjusten lentoreittinä ja sen kautta ennakkovaroituksen ja torjunnan alueena on kas-

                                              

23 Department of Defense (2018), s. 1–2.  
24 Department of Defense (2018), s. 3. 
25 Congressional Research Service (2021), s. 43–44. Kolmessa neljästä asevoimien tärkeimmästä tukikohdasta 
Alaskassa on riski menettää operaatiokyky ikiroudan sulamisesta johtuvan eroosion takia. Puolustusministeriö 
on pyytänyt miljardi dollaria seuraavan viiden vuoden aikana eroosioriskien hallintaan. 
26 Adamson & Bowman (2020). Alusliikenne Beringinsalmen pohjoispuolella on kasvanut 128 % viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 
27 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 3, 6. 
28 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 4, 6. 
29 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 6. 
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vanut. Merkitystä lisää sekä Pohjois-Korean kehittyvät ohjukset, joilla voidaan jo 
uhata USA:n kotimannerta, että Kiinan uudet ohjuskentät Mongolian eteläpuolella30. 

Strategisessa kilpailussa suurin uhka USA:n intresseille arktisilla alueilla on Venäjän 
toiminta. Venäjä näkee itsensä arktisena suurvaltana ja se investoi alueelle taloudelli-
sesti sekä sotilaallisesti pyrkien vahvistamaan sekä alueellista puolustustaan että kyky-
ään valvoa pohjoista merireittiä. Venäjä kasvattaa arktisia kykyjään perustamalla uusia 
tukikohtia ja sijoittamalla pitkän kantaman ilma- ja meritorjuntaohjusjärjestelmiä ja 
sensoreita sekä Euroopan että Tyynenmeren puolella. Venäjällä on arktisilla alueilla 
kaikkiaan noin 40 jäänmurtajaa, 34 sukellusvenettä ja useita pitkän kantaman ristei-
lyohjuksilla varustettuja pinta-aluksia, joiden määrä on kasvussa.31 Hypersooniset ris-
teilyohjukset ja Poseidon-ydintorpedot ollaan ottamassa lähivuosina palveluskäyt-
töön.32 Lisäksi Venäjä suunnittelee arktisten prikaatien määrän kasvattamista, uusien 
lentokenttien avaamista ja syväsatamien rakentamista alueelle.33 

Vaikka Venäjän toimet tähtäävät pitkälti oman alueen puolustamiseen ja sen ydinasei-
den vastaiskukyvyn suojaamiseen, maa kehittää voimakkaasti myös hyökkäyksellisiä 
kykyjä. Yhdysvalloissa nähdään uhkina etenkin Venäjän uudet hypersooniset ristei-
lyohjukset, pitkän kantaman meritorjuntaohjukset, miehittämättömien vedenalaisten 
alusten tukema sukellusvenelaivasto, meritorjuntaohjuksilla varustetut jäänmurtajat ja 
kehittyneet elektronisen häirinnän järjestelmät. Venäjän sotilaallinen ryhmitys varsin-
kin Venäjän arktisen alueen Euroopan puolella on ylivoimainen USA:n ja Naton voi-
miin nähden mahdollistaen Venäjän joukkojen siirrot Barentsinmeren alueella ja sa-
maan aikaan USA:n ja Naton joukkojen ryhmittämisen kiistämisen alueella. Venäjä on 
lisäksi osoittanut vuoden 2019 Grom-harjoituksen kaltaisilla strategisten ydinasejouk-
kojen harjoituksilla kykyään käyttää ydinasetta myös arktisilla alueilla. Kyseisessä har-
joituksessa laukaistiin sukellusveneistä kaksi ballistista ydinohjusta Barentsinmereltä 
Venäjän Kaukoitään.34   

Tyynenmeren puolella Bastion-meritorjuntaohjuksen kaltaisilla järjestelmillä voidaan 
puolestaan esimerkiksi sulkea Beringinsalmi ja iskeä jopa Alaskassa oleviin kohtei-
siin.35 Venäjän uudelleen avaamat lentotukikohdat Alaskan lähialueella vähentävät en-
nakkovaroitusaikaa ilmauhkien osalta merkittävästi.36 Samoin NORAD:in ennakko-
varoitusketju ja Thulen tukikohta ovat alttiita Venäjän uusille pitkän kantaman ohjuk-
sille. Grönlanti ja sen lähivedet ovat kaiken kaikkiaan heikosti valvottu alue, jonka 
kautta lentokoneet, risteilyohjukset ja sukellusveneet voivat tunkeutua Pohjois-Ame-
rikan ilmatilaan ja merialueille.37 Euroopan puolella Venäjän hyökkäyssukellusvenei-
den tunkeutuminen GIUK-kapeikon kautta Atlantille uhkaa kylmän sodan tapaan 
USA:sta Eurooppaan tuotavien vahvennusten merikuljetuksia. 

Vaikka Kiinan intressit arktisilla alueilla ovat ensisijaisesti kaupallisia, Kiinan lisääntyvä 
toiminta nähdään Yhdysvalloissa uhkana. Osana Silkkitie-hankkeita Kiina haluaa hyö-

                                              

30 Cross (2019).  
31 Burke & Matisek (2019), s. 76. 
32 Newport Arctic Scholars Initiative (2020), s. 21. 
33 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 4. 
34 Conley & Melino (2020), s. 2–3. 
35 Congressional Research Service (2021), s. 144. 
36 Conway (2017), s. 70. 
37 Newport Arctic Scholars Initiative (2020), s. 37. 
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dyntää alueen meriteitä ja luonnonvaroja, mutta Kiinan toiminta eri puolilla maailmaa 
on osoittanut, että luonnonvaroja hyödynnetään usein kestämättömällä tavalla ja luon-
toa tuhoten. Kiina tekee jo aktiivisesti tieteellistä tutkimusta alueella ja meriteiden va-
pautuessa Kiinan kaupallisen merenkulun arvioidaan kasvavan arktisilla alueilla mer-
kittävästi, kuten myös sen kaupallisen kalastustoiminnan.38 Yhdysvalloissa Kiinan tie-
teellinen tutkimustoiminta ja kaupallinen toiminta nähdään keinoina, joilla Kiina hi-
vuttautuu alueelle luoden perustaa myös sotilaallisen voiman käytölle alueella.39 Toi-
mintamallin nähdään olevan samankaltainen kuin mitä Tyynellämerellä on nähty. Ti-
lannetta ei helpota USA:n ja Kiinan jännittyneet välit USA:n muun muassa tukiessa 
Taiwanin itsenäisyyttä sekä pyrkiessä turvallisuussyistä rajoittamaan kiinalaisen 
Huawei-yhtiön tuotteiden käyttämistä USA:n kumppanimaissa. Kiina on jo kehittä-
mässä pitemmällä aikavälillä kykyään sotilaalliseen toimintaan arktisilla alueilla muun 
muassa rakentamalla jäänmurtajia ja valmistelemalla sukellusveneiden toimintaa arkti-
silla alueilla.40 Sanna Kopra on omassa kirjoituksessaan käsitellyt lähemmin Kiinan 
taloudellisia tavoitteita ja Ossi Kettunen Kiinan sotilaallisia valmiuksia. 

Kiinan hankkeet etenkin Grönlannissa ovat herättäneet huolta. Grönlanti on USA:n 
näkökulmasta kiinteä osa Pohjois-Amerikan mannerta ja avainmaastoa USA:n koti-
mantereen puolustukselle.41 Kiina on pyrkinyt investoimaan Grönlannissa erityisesti 
”kaksoiskäyttökohteisiin”, kuten entisiin laivastotukikohtiin, lentokenttiin ja satelliit-
tien maa-asemiin sekä strategisiin mineraaleihin. Esimerkiksi vuonna 2018 kiinalaiset 
yhtiöt yrittivät tehdä sopimusta kolmen lentokentän uusimisesta Grönlannissa, mutta 
tämän USA ja Tanska estivät.42 Kiinan epäillään pyrkivän toteuttamaan muualla käyt-
tämäänsä velka-ansa-mallia, jolla se saa kipeästi kaivattuja lainoja myöntämällä hallin-
taansa alueen keskeistä infrastruktuuria, jota voidaan käyttää myöhemmin vaikka kii-
nalaisten valtionalusten tankkauspisteinä.43  

Elokuussa vuonna 2019 presidentti Trump totesi USA:n olevan halukas ostamaan 
Grönlannin Tanskalta, mikä kuvaa Grönlannin merkitystä USA:lle. Ajatus ei saanut 
suurempaa kannatusta, mutta huoli ulkopuolisesta vaikuttamisesta säilyi presidentti 
Bidenin hallinnossa, ja USA tarjosi Grönlannille huhtikuussa vuonna 2020 12,1 mil-
joonaa dollaria talousapua ja ilmoitti kesäkuussa vuonna 2020 avaavansa konsulaatin 
Grönlannin pääkaupunkiin Nuukiin. Näiden toimien tarkoituksena on torjua Kiinan 
ja Venäjän ei-sotilaallista vaikuttamista Grönlannissa.44  

Myös kehittyvät teknologiat voivat olla uhka, koska ne antavat vihamielisille toimijoille 
entistä paremmat mahdollisuudet projisoida vaikutusta ja luoda tarkkaa tilannekuvaa 
arktisilla alueilla esimerkiksi autonomisilla järjestelmillä, kybervaikuttamisella ja ava-
ruusjärjestelmillä. Kyberkeinot tuovat mahdollisuuden varastaa tietoja ja uhata myös 

                                              

38 Conley & Melino (2020), s. 4, 10. 
39 Wuthnow ym. (2021), s. 77–81. Kiinalaisilla yhtiöillä on laajeneva globaali satamatoimintojen ja logististen 
palveluiden verkosto, jota voidaan tarvittaessa hyödyntää etenkin Kiinan merivoimien operaatioiden tukena. 
Tätä verkostoa kehitetään johdonmukaisesti ottaen huomioon myös asevoimien tarpeet ulkomaan operaatioi-
den tukemisessa. Palveluiden verkostoa voidaan tarvittaessa hyödyntää etenkin Kiinan merivoimien operaati-
oiden tukena. Tätä verkostoa kehitetään johdonmukaisesti ottaen huomioon myös asevoimien tarpeet ulko-
maan operaatioiden tukemisessa.  
40 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 4–5. 
41 Newport Arctic Scholars Initiative (2020), s. 36. 
42 Conley & Melino (2020), s. 16. 
43 Newport Arctic Scholars Initiative (2020), s. 25-26; Congressional Research Service (2021), s. 16–17, 19. 
44 Newport Arctic Scholars Initiative (2020), s. 34. 
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arktisiin oloihin tarkoitettujen laivojen rakentamista, energiasektorin ja varustamoiden 
toimintaa ja niihin liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita.45 

USA:n tavoitteet arktisilla alueilla 

NSS 2017 ei eritellyt USA:n kansallisia tavoitteita arktisilla alueilla. NDS 2018 keskit-
tyy puolestaan tarvittavien sotilaallisten valmiuksien kehittämiseen, ja siinä luetellaan 
yksitoista tavoitetta, joilla tuetaan USA:n intressien saavuttamista sotilaallisilla toimen-
piteillä. Asiakirjassa ei erikseen viitata arktisiin alueisiin, mutta osa tavoitteista on sel-
laisia, että niiden toteutus heijastuu myös arktisille alueille. Tällaisia tavoitteita ovat 
muun muassa: 

– Kotimaan turvaaminen hyökkäyksiltä,  
– Yhteisten joukkojen (Joint Force) ylivoiman ylläpitäminen sekä globaalisti että 

avainalueilla,  
– Estää vastustajaa toteuttamasta aggressioita USA:n tärkeitä kansallisia intres-

sejä vastaan, 
– Säilyttää edullinen alueellinen voimatasapaino Tyynellämerellä ja Intian valta-

merellä, Euroopassa, Lähi-idässä ja läntisellä pallonpuoliskolla, 
– Puolustaa liittolaisia sotilaallisilta aggressioilta ja vahvistaa kumppaneita pai-

nostusta vastaan sekä jakaa reilusti vastuuta yhteisessä puolustuksessa, sekä 
– Taata, että globaalit yhteiset kulkuyhteydet säilyvät vapaina.46 

NDS 2018 listasi myös tärkeimmät kehittämisalueet, joilla taataan edellä lueteltujen 
tavoitteiden saavuttaminen. Näitä kehittämisalueita olivat ydinaseet, kyber- ja avaruus-
taistelukyvyt, johtamis- ja tiedustelujärjestelmät (C4ISR), ohjuspuolustus, yhteinen tu-
lenkäyttö kiistetyssä ympäristössä, kyky liikutella ja ryhmittää joukkoja etupainoisesti, 
kehittyneet autonomiset järjestelmät sekä taistelunkestävä ja joustava logistiikka. Eri-
tyisesti korostettiin liittolais- ja kumppaniverkostojen merkitystä ja kehittämistä. Eten-
kin Etelä-Kiinan merellä ja Tyynellämerellä näitä verkostoja piti laajentaa ja syventää, 
ja Euroopassa vahvistaa etenkin Natoa. Ohjuspuolustuksen osalta tavoitteena on ker-
roksittaisen ohjuspuolustuksen kehittäminen ja ylläpitäminen torjumaan sotanäyttä-
mön ohjusuhkia sekä Pohjois-Korean ballististen ohjusten uhkaa. 47 

Joukkojen joustava käyttö operaatioissa (Dynamic Force Employment) priorisoi, ylläpitää 
ja kehittää laajamittaisen sodankäynnin osaamista, joka näin tarjoaa samalla kyvyn en-
nakoivaan ja räätälöityyn yhteisten joukkojen käyttöön. Ennakoiva ja joustava uskot-
tavien joukkoryhmittymien siirtely eri sotanäyttämöille parantaa kykyä kilpailla vastus-
tajan kanssa muokkaamalla strategista toimintaympäristöä ja takaa liikkumisvapauden 
konfliktien aikana tarjoten samalla poliittisille päätöksentekijöille parempia sotilaallisia 
ratkaisuja. Globaali operaatiomalli (Global Operating Model) kuvaa joukkojen käyttöä 
ennen sotaa ja sodan aikana. Sen perusteet pitävät sisällään muun muassa ydin-, ky-
ber-, avaruus- ja C4ISR-kyvyt sekä strategisen liikkuvuuden ja joukkotuhoaseiden le-
viämisen estämisen. Tavoitteena on kyky kilpailla entistä tehokkaammin ennen aseel-
lisen taistelun alkua, viivyttää, heikentää ja kiistää vastustajan aggressiot, siirtää no-

                                              

45 Department of Navy (2021), s. 7. 
46 Department of Defense (2018), s. 4–5. 
47 Department of Defense (2018), s. 6–7, 9. 
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peasti voiton varmistavat joukot ja hallita konfliktin leviämistä sekä puolustaa koti-
maata.48 

DDAS 2019 erittelee tavoitteita tarkemmin nimenomaan arktisten alueiden kannalta. 
Arktisen strategian mukaan puolustusministeriön toimet USA:n kansallisten turvalli-
suusintressien suojaamiseksi arktisilla alueilla tukevat samoihin intresseihin tähtäävää 
laajempaa koko valtionhallinnon toimintaa. Puolustusministeriön loppuasetelmassa 
tavoitteena on, että arktinen alue on turvallinen ja vakaa alue, missä USA:n kansalliset 
turvallisuusintressit on turvattu, kotimaa on puolustettu ja kansakunnan toimivat yh-
dessä yhteisten haasteiden hoitamiseksi. Kotimaan turvaaminen on ykkösprioriteetti. 
USA:n kansallisten turvallisuusintressien suojaaminen vaatii, että yhteiset joukot yllä-
pitävät kilpailukykyiset sotilaalliset etunsa ja ennaltaehkäisevän voimansa sekä Tyy-
nenmeren että Euroopan puolella.49 

Arktinen alue muodostaa potentiaalisen väylän Tyynenmeren, Euroopan ja USA:n 
välillä mahdollistaen strategisen kilpailun. Siksi USA:n on säilytettävä itselleen edulli-
nen voimatasapaino sekä Tyynenmeren että Euroopan puolella. USA:n on myös tur-
vattava yhdessä muiden viranomaisten että liittolaisten ja kumppanien kanssa yhteis-
ten toiminta-alueiden (kyber, avaruus, ilma, meri) säilyminen vapaana ja käytettävissä 
lailliseen, kaupalliseen, sotilaalliseen ja siviilitoimintaan.50 

Riittävän pelotteen luomiseksi puolustusministeriön tulee tunnistaa nopeasti mahdol-
liset uhat, vastata niihin nopeasti ja tehokkaasti ja muokata turvallisuusympäristöä vä-
hentääkseen näiden uhkien ilmaantumista myös tulevaisuudessa. Strategisten kilpaili-
joiden aggressiot torjutaan varmistamalla, että yhteisillä joukoilla pystytään reagoi-
maan alueella sekä itsenäisesti että liittolaisten ja kumppanien kanssa. Tähän tarvitaan 
joustavaa, nopealiikkeistä ja tehtävään soveltuvaa joukkoa, joka on liikuteltavissa maa-
ilmanlaajuisesti. Arktisten valmiuksien kehittäminen tehdään strategiaan pohjautuen 
ja resurssit huomioiden. Määräävänä on USA:n intressit ja kansallisten strategioiden 
tavoitteet ja prioriteetit sekä nousevat uhat arktisilla ja muilla alueilla. Ei pyritä vasta-
puolen kopioimiseen suorituskykyjen, joukkojen määrän, järjestelmien tai tukikohtien 
suhteen.51 

USA:n liittolais- ja kumppaniverkko, jossa maat jakavat yhteiset kansalliset intressit 
sääntöihin perustuvasta maailmasta, on USA:n suurin strateginen etu arktisilla alueilla. 
Siksi verkoston ylläpitäminen ja kehittäminen on keskeinen osa puolustusministeriön 
arktista strategiaa. Yhteistyö vahvistaa yhteistä pelotetta, vahvistaa mahdollisuuksia 
strategiseen kilpailuun ja luo perustan yhteiselle lähestymistavalle arktisen alueen säi-
lyttämiseksi vakaana ja turvallisena. Yhteistyötä tehdään samanmielisten arktisten ja 
ei-arktisten maiden kanssa.52 

Arktinen strategia linjaa kolme strategista keinoa tavoitellun loppuasetelman saavut-
tamiseksi: 

– Arktisen tietoisuuden rakentaminen, 
– Arktisten operaatioiden tehostaminen, 

                                              

48 Department of Defense (2018), s. 7. 
49 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 1, 5–6. 
50 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 6–7. 
51 Ibid.  
52 Ibid. s. 2, 7. 
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– Sääntöihin perustuvat toiminnan vahvistaminen arktisilla alueilla.53 

Vaikka strategiassa pyritään takaamaan USA:n sotilaallinen kilpailukyky arktisilla alu-
eilla, USA pyrkii välttämään tilannetta, joka johtaisi kiihtyvään kilpavarusteluun. Vakaa 
ja konfliktivapaa arktinen alue mahdollistaa alueen taloudellisen ja muun kehittämisen, 
kansainvälisten sääntöjen noudattamisen ja alueellisen yhteistyön alueen kaikkia valti-
oita haastavissa kysymyksissä.54 

USA:n maa-, meri- ja ilmavoimat julkaisivat omat arktiset strategiansa vuoden 2021 
alussa. Puolustushaaroilla on USA:ssa lain takaama varsin suuri vapaus joukkojensa 
kehittämisessä. Perustana kunkin puolustushaaran strategiassa on kuitenkin luonnol-
lisesti ylemmät kansalliset strategiat, joilla puolustushaaroille määritetään puolustetta-
vat kansalliset intressit, uhat ja tavoitteet. 

Ilmavoimien arktisen strategian mukaan ensimmäisenä parannetaan ohjuspuolustuk-
sen varoitus- ja puolustuskykyä sekä johtamis- ja tiedustelujärjestelmiä (C4ISR) koti-
maan puolustamiseksi. Toiseksi hyödynnetään ilmavoimien tukikohtia Alaskassa ja 
Grönlannissa taistelukykyisten ilmavoimien avulla tapahtuvaan voiman projisointiin 
ja mahdollistamaan avaruuden hyväksikäyttö. Kestävää infrastruktuuria, viidennen su-
kupolven hävittäjiä ja tehokkaita aseita hyödyntäen taataan joustavat ja kyvykkäät 
ilma- ja avaruusvoimat. Vahvat liittolaisuudet ja kumppanuudet antavat USA:lle stra-
tegisen edun arktisilla alueilla ja tätä yhteistyötä kehitetään parantamalla yhteensopi-
vuutta, operaatiokykyä ja toteuttamalla yhteisharjoituksia. Kansainvälisen sääntöihin 
nojautuvan järjestyksen ylläpitämiseksi ilma- ja avaruusvoimat hyödyntävät vahvoja 
suhteitaan arktisiin valtioihin ja muihin puolustushaaroihin ja viranomaisiin. Tämän 
kaiken mahdollistamiseksi keskitytään koulutukseen, tutkimukseen ja arktisten ope-
raatioiden valmisteluun ja kehittämiseen hyödyntäen kaikkien puolustushaarojen ark-
tista osaamista.55 

Maavoimien arktinen strategia korostaa etenkin kotimaan turvaamista hyökkäyksiltä, 
edullisen voimatasapainon säilyttämistä ja globaalien yhteisten kulkuyhteyksien va-
pautta. Tavoitteen saavuttamiseksi maavoimien pitää ymmärtää arktisen alueen rooli 
vaativana ja monimutkaisena geopoliittisena alueena osana suurvaltakilpailua ja miten 
ympäristön muutos vaikuttaa operaatioihin. Tämän ymmärryksen tukemana maavoi-
mat kykenee tuottamaan, ryhmittämään ja käyttämään joukkoja operaatioissa arktisilla 
alueilla osana yhteisiä joukkoja alueellisten johtoportaiden tukena yhteistyössä liitto-
laisten ja kumppanien kanssa.56  

Merivoimien arktinen strategia korostaa miten joustava ja säädeltävissä oleva meri-
voima tuo edun valtavilla arktisilla merialueilla, mutta tämä edellyttää läsnäolon, yh-
teistyön ja voiman kehittämistä vastaamaan vastapuolen kehittyviin valmiuksiin. Uu-
sien alusten, tukikohtien ja tulivoiman käyttöön saaminen kestää vuosikymmeniä, ja 
sillä välin on kyettävä hyödyntämään nykyistä välineistöä ja infrastruktuuria uusilla 
tavoilla. Kansallisia turvallisuusintressejä turvataan saavuttamalla kolme tavoitetta: 

– Ylläpidetään tehostettua läsnäoloa, 
– Vahvistetaan yhteistyökumppanuuksia, 

                                              

53 Ibid. s. 1. 
54 Ibid. s. 7. 
55 The Department of the Air Force (2020), s. 3. 
56 HQ Department of the Army (2021), s. 1.   
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– Rakennetaan suorituskykyisempi arktinen merivoima.57  

USA:n strategia-asiakirjat näkevät hyvin pitkälti suurvaltakilpailun tapahtuvan yh-
dessä liittolaisten ja kumppanien kanssa. Ulkopoliittisella tasolla USA näkee Arktisen 
neuvoston tärkeänä arktisena foorumina, jonka avulla voidaan tukea sopimusperus-
teisen kansainvälisen järjestyksen turvaamista arktisilla alueilla. USA pyrkii myös sel-
keästi pitämään Kiinan poissa arktisesta päätöksenteosta.58  

6.3. USA:n asevoimat arktisilla alueilla - nykytila 

Johtoportaat 

Alaskassa on USA:n asevoimien joukkojen suurin pysyvä arktisen alueen voimaryh-
mittymä. Alaskassa olevat joukot ovat Alaskan johtoportaan (Alaskan Command – 
ALCOM) johdossa, joka on puolestaan kotimaan puolustuksesta ja siviiliviranomais-
ten tukemisesta vastaavan USNORTHCOM:in johdossa59. ALCOM on yhteinen joh-
toporras ja se vastaa Alaskan puolustamisesta ja operaatioista Alaskassa ja sen lähialu-
eilla. ALCOM vastaa myös Alaskan ilmatilan koskemattomuuden valvonnasta ja tur-
vaamisesta, joukkojen luovuttamisesta käsketyille alueille, siviiliviranomaisten tukemi-
sesta eri kriisitilanteissa ja joukkojen kouluttamisesta. ALCOM:in alaisuudessa on yli 
22 000 eri puolustushaarojen aktiivisotilasta ja lähes 5 000 kansalliskaartin ja reservin 
sotilasta. ALCOM:in tärkeimmät alajohtoportaat ovat USA:n ilmavoimien 11. Ilma-
voimat, Alaskan maavoimat (United States Army Alaska – USARAK) ja USA:n lai-
vaston joukot Alaskassa (United States Naval Forces Alaska – USNFA). ALCOM:in 
esikunta sijaitsee Elmendorf-Richardsonin tukikohdassa lähellä Anchoragea. AL-
COM:in komentaja on normaalisti 11. Ilmavoimia komentava kenraaliluutnantti60. 
Pääosa ALCOM:in joukoista on kuitenkin määrätty kriisiaikoina USINDOPA-
COM:in käyttöön61.  

Ilmavoimat 

Ilmavoimilla on perinteisesti ollut merkittävä rooli Alaskassa johtuen alueen tärkey-
destä Pohjois-Amerikan ilmapuolustuksessa sekä Alaskan keskeisestä ilmastrategi-
sesta sijainnista. Asevoimien USA:ssa, Kanadassa ja Grönlannissa olevista arktisista 
resursseista lähes 80 % kuuluu ilmavoimille, mukaan lukien 50 tutka-asemaa.62 Nyky-
ään alue on tärkeä myös Pohjois-Korean ballististen ohjusten torjunnassa sekä poh-
joisen varoitusketjun läntisten tutka-asemien sijaintipaikkana. Alaskan strateginen si-
jainti mahdollistaa voiman projisoinnin Alaskan kautta ilmoitse sekä Tyynenmeren 
että Euroopan suuntaan nopeimmalla mahdollisella tavalla. 

 

                                              

57 Department of Navy (2021), s. 10.  
58 Congressional Research Service (2021), s. 21–22. 
59 Department of Defence (2016), s. 5.  
60 Ohotnicky, Hisey & Todd (2012), s. 59.  
61 Department of Defence (2016), s. 5. 
62 The Department of the Air Force (2020), s. 6. 
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Kuva 3. Lentoaika Alaskan tärkeimmästä lentotukikohdasta eri pääkaupunkeihin.63 

11. Ilmavoimien tärkeimmät tehtävät on turvata ilmanherruus Alaskassa, tukea Alas-
kan maavoimajoukkoja ja valmistautua siirtämään tarpeen mukaan joukkoja muille 
alueille, etenkin Tyynenmeren suuntaan. 11. Ilmavoimiin kuuluu kaksi hävittäjälen-
nostoa, yksi tukikohtalennosto, ilma- ja avaruusoperaatiokeskus ja tukiosia. Hävittäjä-
lennostoilla on yhteensä kaksi F-22A ja kaksi F-35A -kalustolla varustettua hävittäjä-
laivuetta, yksi F-16 -kalustolla varustettu koulutusta tukeva ”Aggressor” -hävittäjä-
laivue, C-17 -kalustolla varustettu ilmakuljetuslaivue, E-3 -tutkakoneilla varustettu il-
mavalvontalaivue ja tukiosia. Lentäviin osiin kuuluu lisäksi viidentenä häivehävittäjä-
laivueena yksi reservin F-22A -laivue. Lisäksi 11. Ilmavoimien tukemana Alaskassa 

                                              

63 Wade (2012). https://www.alaskapublic.org/2012/02/24/addressing-potential-impacts-of-base-
realignment-and-closure-act-brac-on-alaskan-communities/. Map courtesy of The State of Alaska, Office of 
Governor Sean Parnell. 
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toimii yksi ISR-laivue, tiedustelulaivue ja joukko tukiyksiköitä.64 Jotkut tukikohdat 
mahdollistavat tarvittaessa myös kaukopommittajien tukeutumisen, mutta se vaatii 
huolellisen ennakkovalmistelun.  

Alaskan ilmavoimakaartiin (Alaskan Air National Guard) kuuluu kaksi lennostoa, joi-
den tärkeimpiä yksiköitä ovat ilmatankkauslaivue, ilmavalvontalaivue, kaksi ilmakulje-
tuslaivuetta, avaruusennakkovaroituslaivue, kolme etsintä- ja pelastuslaivuetta ja tu-
kiosia. Molemmat lennostot ovat operatiivisesti 11. Ilmavoiman johdossa, avaruusen-
nakkovaroituslaivueen tukiessa NORAD:ia ohjuspuolustuksessa.65 

Ilmavoimilla on Alaskassa mittava voimaryhmä ja tukikohtainfrastruktuuri, jotka 
mahdollistavat suurimittaiset ilmaoperaatiot viidellä häivehävittäjälaivueella (yli 100 
hävittäjää) sekä strategisten ilmakuljetusten tukemisen. Tukeutumista ja toimintaa hel-
pottaa Alaskassa olevat lähes 70 keskisuurta ja yli 200 pientä lentokenttää.66 Alaskassa 
on myös 15 tutka-asemaa, joista kolme kuuluu NORAD:in ennakkovaroitusjärjestel-
mään, sekä kaksi ohjuspuolustusjärjestelmän ennakkovaroitustutkaa.67 Ohjusvaroitus-
tutkat ovat Alaskan eteläosissa ja Aleuttien saariketjun länsipäässä.  

Maavoimat  

Maavoimat valmistautuu Alaskan puolustamisen lisäksi siirtämään joukkojaan krii-
siaikoina etenkin Tyynenmeren sotanäyttämölle USINDOPACOM:in alaisuuteen.68 
USARAK:in tärkeimpiä aktiivijoukkoja ovat moottoroitu Stryker-prikaati, maahanlas-
kuprikaati, helikopteripataljoona, taisteluhelikopteripataljoona, tukipataljoona, Poh-
joisen sodankäynnin koulutuskeskus ja aliupseerikoulu. Joukoissa on yhteensä noin 
11 600 aktiivisotilasta. Alaskan maavoimien kansalliskaartiin kuuluu pioneeri- ja ra-
kentamisvoimaa käsittävä alueellinen tukiryhmä, helikopteripataljoona, jalkaväkipatal-
joona, CBRN-puolustusryhmä ja kaksi lentokomppaniaa. Lisäksi kansalliskaartilla on 
aktiivipalveluksessa oleva ohjuspuolustuspataljoona, joka kuuluu 100. Ohjuspuolus-
tusprikaatiin osana USA:n kotimantereen ohjuspuolustusta. Ohjuspuolustuspatal-
joona operoi 40 ballististen ohjusten torjuntaohjuksen kenttää, jotka ovat osa USA:n 
kotimantereen GMD-ohjuspuolustusjärjestelmää (Ground-based Midcourse De-
fense). Maavoimien kansalliskaartissa on yhteensä noin 2 000 sotilasta. Lisäksi USA:n 
maavoimien reservijoukkoja on Alaskassa noin 2 000 sotilasta ja he toimivat viidessä 
huolto- ja tukijoukossa.69 

Maavoimien komentosuhteet ovat Alaskassa monimutkaiset. Vaikka joukot ovat US-
NORTHCOM:in vastuualueella, ne on operatiivisesti alistettu USINDOPACOM:n 
maavoimakomponenttina toimivan USA:n Tyynenmeren armeijan (USARPAC) 1. 
Armeijakunnalle. Kotimaan puolustukseen, viranomaisten tukemiseen ja joukkojen 
siirtoihin liittyvissä asioissa joukot ovat ALCOM:in alaisuudessa ja joukkojen turval-

                                              

64 Joint Base Elmendorf-Richardson (kotisivu). F-35 -laivueet ovat F-16 -laivueita, joiden varustaminen on 
vielä kesken. Laivueet saadaan operatiivisesti valmiiksi vuoden 2022 kuluessa. Samalla niiden konevahvuutta 
kasvatetaan 50 % yhteensä 54 koneeseen.  
65 Alaska National Guard (kotisivu).   
66 Nordregio (2019).  
67 The Department of the Air Force (2020), s. 7. 
68 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 17. 
69 HQ Department of the Army (2021), s. 6–8.   
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lisuusasioissa ne ovat USNORTHCOM:n maavoimakomponenttina toimivan 5. Ar-
meijan alaisuudessa.70 

Merivoimat  

Merivoimien tehtävänä on osoittaa ja ylläpitää merialueen hallintaa ja varmistaa alu-
eelle pääsy ja merellisten intressien puolustaminen arktisilla alueilla. Merivoimat suo-
jaavat merellistä toimintaa ja merellisiä lähestymisreittejä Yhdysvaltoihin myös arkti-
silla alueilla, puolustaa merireittejä, suojaa kotimannerta merellisiltä hyökkäyksiltä, yl-
läpitää merellistä tilannekuvaa ja tukee tarvittaessa rannikkovartiostoa. 

Merivoimilla ei kuitenkaan ole pysyvää voimaryhmää arktisilla alueilla ja sen tukeutu-
misedellytykset alueella ovat heikot. Laivaston sukellusveneet partioivat säännöllisesti 
arktisilla alueilla. Osa niistä on myös jäävahvisteisia, niin että ne kykenevät nousemaan 
pintaan ohuen jään lävitse.71 Merivoimat on kuitenkin viime vuosina merkittävästi li-
sännyt harjoitustoimintaa ja operointia arktisilla alueilla ja vuonna 2020 se toteutti jo 
20 tällaista tapahtumaa, mukaan lukien lentotukialusosaston operointia Alaskan lähi-
alueilla.72  

Pysyvää pintavoimaa Tyynenmeren puoleisella arktisella alueella edustaa rannikkovar-
tiosta 17. Rannikkovartiopiiri. Rannikkovartiopiirin komentaja on samalla USNFA:n 
komentaja. Alueen merivoimat muodostavat kriisiaikoina Taisteluosasto 91:n. Koti-
maan turvallisuuden osalta rannikkovartiosto on johtava viranomainen USA:n arkti-
silla alueilla. Rauhan aikana rannikkovartiosto vastaa etsintä- ja pelastustoiminnasta, 
lakien valvonnasta aluevesillä, merenkulun ja navigoinnin avustamisesta ja merenku-
lun turvallisuudesta ja valmistautuu osallistumaan sotilaalliseen puolustukseen. Ran-
nikkovartiostolla on alueella 13 pinta-alusta, kolme helikopteritukikohtaa ja useita var-
tioasemia.  

Alaskassa olevat joukot 

Kansalliskaartin joukoilla on tärkeä rooli liittovaltion asevoimien tukemisessa. Osa 
näistä kyvyistä on ainutlaatuisia. New Yorkin osavaltion kansalliskaartilla on esimer-
kiksi asevoimien ainoa suksilla varustettu LC-130 -kuljetuskonelaivue, joka voi laskeu-
tua jäätiköille. Sen lisäksi kaartilla on tärkeä rooli Alaskan osavaltion kuvernöörin alai-
suudessa muiden viranomaisten avustamisessa. Kaarti osallistuu näissä tehtävissä ti-
lannekuvan ylläpitoon, katastrofeissa avustamiseen, etsintä- ja pelastustoimintaan, ko-
timaan puolustukseen ja ympäristön suojeluun.73 

Alaska on USA:n asevoimille myös tärkeä koulutusalusta. Eloonjäämis- ja arktisen 
koulutuksen lisäksi alueella järjestetään vuosittain ilmavoimien Red Flag Alaska -har-
joitus, muiden puolustushaarojen harjoituksia ja puolustushaarojen yhteis- ja monivi-
ranomaisharjoituksia. Alaskan Joint Pacific Alaska Range Complex -harjoitusalue kä-
sittää lähes 170 000 neliökilometrin ilma-, maa- ja merialueen tarjoten parhaimmat 
harjoitusmahdollisuudet USA:ssa.74 

                                              

70 HQ Department of the Army (2021), s. 8–9.   
71 Congressional Research Service (2021), s. 44. 
72 Eckstein (2021).  
73 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 18. 
74 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 15. 
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Kuva 4. USA:n asevoimien ryhmitys Alaskassa. Tutka-asemia lukuun ottamatta joukot on ryh-
mitetty Alaskan eteläosiin arktisen alueen ulkopuolelle.75  

Euroopan puoleiset arktiset alueet ovat USEUCOM:in vastuualueella. USA:lla ei ole 
kyseisillä alueilla juurikaan pysyviä joukkoja. Pohjoisin tukikohta on Grönlannin Thu-
lessa, jossa on USA:n avaruusjoukkojen tukikohta. Tukikohdassa toimii lentotukikoh-
taryhmä, avaruusvaroituslaivue, avaruusoperaatiolaivueen osia sekä NORAD:in alai-
nen ballististen ohjusten ennakkovaroitusryhmä. Tukikohta osallistuu ballististen oh-
justen ennakkovaroitukseen sekä avaruustilannekuvan ylläpitoon.76 Tukikohdan kiito-
rata on 3 047 metriä pitkä, ja tukikohdassa palvelee noin 600 henkilöä. Thulen tuki-
kohdan toimintaa koordinoidaan kiinteästi Joint Arctic Commandin, USNORTH-
COM:in ja NORAD:in välillä77. 

Merivoimilla ei ole pysyviä alusyksiköitä Euroopan puoleisilla arktisilla alueilla, mutta 
sukellusveneet ja pinta-alusryhmät partioivat ja harjoittelevat Pohjois-Atlantilla ja Jää-
merellä säännöllisesti. Islannissa Keflavikin lentokentällä on parannettu viime vuosina 
tukeutumisedellytyksiä niin, että merivoimien partiokoneet voivat toimia sieltä parem-

                                              

75 Kartta: Nation Online Project: Alaska State. https://www.nationsonline.org/one-
world/map/USA/alaska_map.htm, piirros Pekka Toveri & Samuel Ahosola.  
76 The Department of the Air Force (2020), s. 7. 
77 Newport Arctic Scholars Initiative (2020), s. 39. 

https://www.nationsonline.org/oneworld/map/USA/alaska_map.htm
https://www.nationsonline.org/oneworld/map/USA/alaska_map.htm
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min. USA:n merijalkaväellä on edelleen noin prikaatin kaluston ennakkovarasto Nor-
jassa, ja merijalkaväen joukot harjoittelevat Norjassa vuosittain.  

Merivoimien operaatioiden johtamisedellytysten parantamiseksi USA:n itärannikolle, 
Norfolkiin, perustettiin vuonna 2018 uudelleen 2. Laivaston esikunta johtamaan me-
rioperaatioita Pohjois-Atlantilla. Esikunta on samalla Naton Allied Command Opera-
tions -operaatioesikunnan alainen yhteinen operatiivisen tason esikunta osana Naton 
komentorakennetta.78 

USA:n erikoisjoukoilla ei ole pysyviä joukkoja arktisilla alueilla. Erikoisjoukot osallis-
tuvat säännöllisesti arktisilla alueilla pidettäviin harjoituksiin, kuten BOLD QUEST, 
NORTHERN GRIFFIN ja TRIDENT JUNCTURE, taatakseen yhteensopivuuden 
liittolaisten ja kumppanien kanssa sekä pitääkseen yllä kykyä toimia alueella.79 

USA:n asevoimien toiminnan kehittäminen arktisilla alueilla 

USA:n asevoimien arktisissa suorituskyvyissä on tunnistettu monia puutteita. Suurin 
puute on riittämätön tilannekuva johtuen heikosta valvonta- ja tiedustelukyvystä. 
Tämä käsittää sekä maa-, ilma- ja meritilannekuvan. Viestijärjestelmät eivät myöskään 
kykene tukemaan tiedustelu- ja valvontajärjestelmää ja operaatioiden johtamista riittä-
vällä tasolla. Puutteellinen infrastruktuuri ei mahdollista riittävää läsnäoloa, joka 
omalta osaltaan heikentää tilannekuvaa.80 

Edellä mainittujen lisäksi DDAS 2019 tunnistaa suorituskykypuutteiksi kyvyn ennus-
taa jäätilanteen ja säätilan muutokset, navigaatiojärjestelmien puuttumisen ja yleisesti 
riittämättömän tukeutumisinfrastruktuurin.81 Johtamis- ja tiedustelutoiminta (C4ISR) 
on kaiken kaikkiaan haastavaa vaativissa oloissa 65. leveyspiirin pohjoispuolella. Ilma-
kehän auringosta ja magneettikentän muutoksista johtuvat häiriöt heikentävät mah-
dollisuuksia radioiden käyttöön. Myös satelliittiyhteydet ovat rajallisia vaikeuttaen luo-
tettavien puhe- ja datayhteyksien luomista arktisilla alueilla.82   

Etenkin ympärivuotista merellistä läsnäoloa rajoittaa rannikkovartioston ja merivoi-
mien heikko jäänmurtajakalusto. Rannikkovartiostolla on vain yksi napa-alueilla toi-
mimaan kykenevä jäänmurtaja, jota tarvitaan myös Antarktiksella. Rannikkovartiosto 
on arvioinut tarvitsevansa kuusi uutta jäänmurtajaa, mutta ensimmäinen näistä toimi-
tetaan vasta vuonna 2025. Merivoimilla ei ole puolestaan yhtään jäissäkulkukykyistä 
alusta. Tällaisia tarvittaisiin tulevaisuudessa, jotta merivoimat voisivat operoida Alas-
kan lähivesien lisäksi myös Venäjän arktisella rannikolla ja haastaa sen asettamat ra-
joitteen Pohjoisen merireitin käytölle.83   

Puutteellisen jäänmurtokyvyn lisäksi haasteena on strategisen arktisen sataman puute. 
Etenkin tukeutumismahdollisuudet Beringin- ja Tšuktšimerien suunnilla ovat heikot. 
Beringinsalmessa sijaitsevaan Nomeen tarvittaisiin syväsatama, joka mahdollistaisi 
merivoimien hävittäjien ja rannikkovartioston kutterien partioinnin arktisilla vesillä. 
Samalla pitäisi parantaa tukeutumisinfrastruktuuria pitkin Alaskan rannikkoa ja Aleut-

                                              

78 Ibid. s. 22. 
79 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 17. 
80 Chess (2019), s. 177; Congressional Research Service (2021), s. 43. 
81 The Maritime Executive (2017).  
82 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 9–11. 
83 Lanteigne (2019).  
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tien saaristossa. Merellisiä toimintoja heikentää myös alueen merenpohjan puutteelli-
nen kartoitus ja riittämätön navigoinnin tuki.84 

Maakomponentilla, niin maavoimilla, merijalkaväellä kuin kansalliskaartillakin, on 
liian vähän kylmiin olosuhteisiin koulutettuja ja varustettuja joukkoja. Joukoilta puut-
tuu kylmän ilmanalan vaatetusta, taktinen liikkuvuus arktisissa olosuhteissa on heikko, 
ja toimintaa vaikeuttaa lisäksi heikko paikanmäärityksen tuki ja riittämättömästi kar-
toitettu maasto.85 Alaskassa ei myöskään ole maavoimien johtoporrasta, joka voisi te-
hokkaasti johtaa divisioonatason operaatioita alueella. Alaskassa olevia prikaateja ei 
ole kunnolla varusteltu ja organisoitu arktiseen toimintaan sopiviksi ja 4. Maahanlas-
kuprikaatissa on vain kaksi maahanlaskupataljoonaa normaalin kolmen sijasta.86 

Asevoimien kehittämät uudet asejärjestelmät eivät aina vastaa arktisten olojen erikois-
vaatimuksiin. Esimerkiksi kehitettävät autonomiset lavetit eivät välttämättä sovi ark-
tisiin olosuhteisiin, missä toimintaetäisyydet ovat paljon pidemmät ja akkujen kesto 
paljon normaalia lyhyempi. Arktisessa osaamisessa on puutteita niin teknisessä kuin 
taktisessa tietämyksessä.87 

USA:n asevoimien toiminnan ja suorituskykyjen kehittäminen arktisilla alueilla 

Strategia-asiakirjoissa on listattu tarvittavia toimia asevoimien puutteiden korjaami-
seksi. Asevoimien arktisella alueella toimivien ja siellä käytettäviksi suunniteltujen 
joukkojen johtamista, välineitä, osaamista ja koulutusta tulee kehittää. Jotta asia saisi 
riittävää huomiota myös ylätasolla, USNORTHCOM:in komentaja on nimetty puo-
lustusministeriön arktisten suorituskykyjen edustajaksi (DoD's Arctic Capability Advo-
cate). Tässä roolissa USNORTHCOM:in komentaja koordinoi muiden alueellisten 
johtoportaiden, puolustushaarojen ja laitosten kanssa tunnistaakseen arktiset suoritus-
vajeet ja niihin liittyvät riskit sekä taatakseen kehittämisen priorisoinnin.88 

Vuoden 2021 puolustusbudjettilaissa kongressi määräsi puolustusministeriön toteut-
tamaan sarjan toimenpiteitä hallinnon arktisten joukkojen materiaalin, koulutuksen ja 
osaamisen kehittämiseksi: 

– Hallinnon ylätasolle on nimitettävä arktisiin asioihin keskittyvä korkea virka-
mies, 

– On arvioitava jatkuvasti arktisia riskejä ja suorituskykypuutteita ja suunnitel-
tava ja toteuttava koulutusta, välineistön hankintaa ja doktriinin kehittämistä 
riskien ja suorituskykyvajeiden vähentämiseksi, 

– On toteutettava tutkimusta ja kehittämistä arktisten operaatioiden mahdollis-
tamiseksi nyt ja tulevaisuudessa,  

– On tehtävä suunnitelmat ja valmistelut hallinnonalan arktisen turvallisuustut-
kimuksen keskuksen perustamiseksi.89 

Voidakseen toimia tehokkaasti arktisilla alueilla asevoimien on ymmärrettävä nykyistä 
paremmin arktista aluetta vaativana operaatioympäristönä. Samalla tulee tunnistaa, 

                                              

84 Department of Defence (2016), s. 13; Lanteigne (2019). 
85 Department of Defence (2016), s. 13. 
86 South (2021).  
87 Rempfer (2019 
88 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 9. 
89 Congressional Research Service (2021), s. 42. 
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että arktisilla alueilla on eroja. Euroopan puoleinen arktinen alue on ilmastoltaan läm-
pimämpi kuin Pohjois-Amerikan alue, joka on myös infrastruktuuriltaan paljon kehit-
tymättömämpi kuin Euroopan puoli.90 Arktisen alueen ja olosuhteiden parempi tun-
teminen edellyttää laajempaa tarkkailua ja mittausta paikan päällä sekä ympäristön 
mallintamisen parantamista. Asevoimille luodaan parempi kyky tarkempien meteoro-
logisten ennusteiden tekemiseen yhteistyössä muiden liittovaltion viranomaisten 
kanssa. Tämä mahdollistaa ilmasto- ja meritiedot yhdistävien mallinnusten teon esi-
merkiksi aallokon ja merijään ennustamiseksi.91   

Arktisten operaatioiden perustaksi ja mahdollistamiseksi pyritään tulevaisuudessa pa-
rantamaan etenkin arktisen alueen valvontaa, tilannekuvaa sekä johtamista. Uhkien 
havaitsemis- ja seurantaedellytyksiä parannetaan yhteistoiminnassa kotimaan puolus-
tuksen ministeriön ja muiden siviiliviranomaisten kanssa.92 

Tilannekuvan parantamiseksi olemassa oleva ohjuspuolustusjärjestelmä modernisoi-
daan. Järjestelmän tilannekuvaosan tulee olla monikerroksinen käsittäen maa-asentei-
set tutkat ja avaruuteen sijoitetut sensorit. Kehittämisen pohjaksi on yhdessä Kanadan 
puolustusministeriön kanssa laadittu tutkimus, jossa on arvioitu keinoja sensoriverkon 
parantamiseksi kehittyvien ilmoitse tulevien uhkien havaitsemisen, seurannan ja tu-
hoamisen mahdollistamiseksi mukaan lukien Venäjän uudet risteilyohjukset ja hyper-
sooniset aseet. Puolustusministeriö priorisoi tätä tukevan infrastruktuurin rakentami-
sen korkealle. USA:n kongressi myönsi vuonna 2019 325 miljoonaa dollaria uuden 
ohjusvaroitustutkajärjestelmän asentamiseksi Clearin lentotukikohtaan.93 Asevoimat 
valmistelevat myös torjuntaohjusten uudistamista ja niiden määrän kasvattamista 20 
ohjuksella, tavoitteena operatiivinen käytettävyys vuosina 2027–28.94 Lisäksi vuonna 
2021 myönnettiin 100 miljoonaa dollaria NORAD:in sensoriverkon kehittämiseksi ja 
parantamiseksi edellyttäen samalla puolustusministeriöltä suunnitelmaa siitä, miten 
Venäjän risteilyohjushyökkäykset torjutaan tulevaisuudessa.95 Tämän lisäksi paranne-
taan merivalvontaa GIUK-kapeikossa lisäämällä yhteistoimintaa Ison-Britannian ja 
Norjan P-8 -merivalvontakoneiden kanssa, mikä täydentää Naton Islantiin tukeutuvia 
ilmavalvontaoperaatioita.96 

C4ISR-kyvyn mahdollistamiseksi luodaan siirrettäviä viesti- ja tietokoneverkkoja, 
jotka kykenevät toimimaan pohjoisilla alueilla vaativissa sääoloissa. Tämä edellyttää 
kestävän ja muokattavissa olevan viestiarkkitehtuurin luomista, joka käsittää maassa, 
ilmassa ja avaruudessa olevia verkkoja, jotka on integroitu kumppanien järjestelmien 
kanssa. Etenkin maassa ja ilmassa olevien järjestelmien testaus tulee toteuttaa arkti-
sissa oloissa riittävän pitkäaikaisesti. Tilannekuvan edellyttämän tiedon keräämiseksi 
alueelle tulee sijoittaa vaativat olot kestäviä sensoreita, joilla voidaan kerätä tietoa vuo-
den ympäri riittävän kattavasti.97 

                                              

90 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 9–11. 
91 Ibid.  
92 The Maritime Executive (2017). 
93 Conley & Melino (2020), s. 19. 
94 CSIS (2021).  
95 Judson (2021).  
96 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 9–11. 
97 Office of the Undersecretary of Defense for Policy (2019), s. 9–11. 
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Tilannekuvan ja johtamisvalmiuksien lisäksi parannetaan läsnäoloa ja kykyä siirtää 
joukkoja arktisille alueille ja alueella. Johtuen arktisen alueen suurista etäisyyksistä ja 
maaoperaatioita vaikeuttavista olosuhteista voiman projisointi tapahtuu alueella pää-
osin ilma- ja merivoimilla sekä avaruus- ja kybervaikuttamisella. Etenkin avaruusvai-
kuttamista pyritään kehittämään muun muassa hyödyntämällä matalan kiertoradan sa-
telliitteja (Low Earth Orbiting) yhteistyössä kumppanien ja siviilisektorin kanssa. Ava-
ruusvälineistön vuokraamista eri toimittajilta tullaan myös harkitsemaan.98 

Asevoimien arktisten joukkojen operointikyvyn kehittämisessä hyödynnetään jo ole-
massa olevaa osaamista ja tarvittaessa luodaan uutta. Kehittäminen kuitenkin kestää, 
joten on tärkeää parantaa valmiuksia nykyisten joukkojen ja materiaalin käyttämiseen 
koulutus- ja harjoitustoiminnalla. Osaamisen kehittämisessä pyritään laajentamaan yh-
teistyötä ja yhteensopivuutta alueellisten kumppanien kanssa. Tämä edellyttää puolus-
tushaarojen yhteisten ja kansainvälisten harjoitusten aktiivista hyödyntämistä.99 Osa 
harjoituksista on Nato-johtoisia harjoituksia, osa kahdenvälisiä tai monenvälisiä. Ark-
tiset harjoitukset käsittävät sukellusveneentorjuntaharjoituksia, kylmän ilman harjoi-
tuksia ja vuoristosodankäynnin harjoituksia. Asevoimat tulevat myös aktiivisesti osal-
listumaan muiden valtioiden järjestämiin harjoituksiin, kuten TRIDENT JUNC-
TURE, ARCTIC CHALLENGE ja COLD RESPONSE -harjoituksiin. ARCTIC 
EDGE:n ja BOLD QUEST:in kaltaiset harjoitukset parantavat yhteisten joukkojen ja 
puolustushaarojen osaamista operoida arktisissa olosuhteissa. Joint Pacific Alaska 
Range Complex -harjoitusalue mahdollistaa koulutuksen ja harjoitukset arktisissa olo-
suhteissa kaikissa ympäristöissä. Koska arktinen alue ulottuu usean alueellisen johto-
portaan alueelle, tämä edellyttää läheisempää yhteistyötä sekä alueellisten johtoportai-
den että toiminnallisten johtoportaiden kesken.100  

Operointi erittäin kylmissä oloissa vaatii erityisiä taktiikoita, tekniikoita ja toimenpi-
teitä. Siksi nykyisen Alaskan oloihin keskittyvän kylmän ilmanalan koulutuksen poh-
jalle rakennetaan koulutus, joka mahdollistaa toiminnan myös muilla alueilla. Tässä 
hyödynnetään olemassa olevia koulutuskeskuksia Alaskassa ja yhteistoiminta liittolais-
ten ja kumppanien kanssa. Merijalkaväen joukkojen harjoitukset Pohjois-Atlantin alu-
eella tulevat sisältämään myös hyökkäysharjoituksia vuoristoisilla alueilla sekä selviy-
tymiskoulutusta kylmissä olosuhteissa.101  

Arktisen läsnäolon turvaamiseksi taataan pääsy arktisille alueille, mikä mahdollistaa 
globaalin liikkuvuuden ja joukkojen siirrot. Joukkojen ryhmittäminen yhdessä etukä-
teisvarastoinnin kanssa takaa yhteisille joukoille kyvyn reagoida nopeasti eri tilanteisiin 
alueella. Alueen infrastruktuurin tarvetta ja riskejä arvioidaan ja maltillisilla kohdenne-
tuilla investoinneilla mahdollistetaan operatiivinen joustavuus ja kyky joukkojen ryh-
mittämiseen sekä Alaskassa että Euroopassa. Infrastruktuuri-investoinnit täydentävät 
liittolaisten ja kumppanien investointeja, joilla tuetaan USA:n ja muiden maiden jouk-
kojen toimintaa. Infrastruktuurin kestävyyttä pyritään parantamaan koordinoidusti 
muiden viranomaisten ja yksityisen sektorin kanssa infrastruktuurin suojaamiseksi 
epäsymmetrisiltä hyökkäyksiltä. Infrastruktuuria vahvennetaan myös kestämään ym-
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päristöuhkia, kuten ikiroudan sulamisen vaikutuksia ja tätä tuetaan tutkimustoimin-
nalla.102 

Asevoimin mahdollisuuksia virka-avun antamiseen parannetaan, koska lisääntyvä ta-
loudellinen toiminta yhdessä ympäristömuutosten kanssa lisäävät riskejä ja suuria ih-
mismääriä koskevien onnettomuuksien mahdollisuuksia. Nykyisten pelastusoperaati-
oihin kykenevien joukkojen määrää ei muuteta, mutta koordinointia osavaltion ja liit-
tovaltion viranomaisten kanssa kehitetään.103 

Venäjän ja Kiinan aggressioiden estämiseksi lisätään yhteistyötä arktisten liittolaisten 
ja kumppanien kanssa eri uhkien torjumisessa parantamalla yhteistä tilannekuvaa sekä 
lisäämällä strategista dialogia ja informaatiota. Lisäksi pyritään syventämään ymmär-
rystä eri toimijoiden aktiviteeteista ja lähestymiskulmista arktisilla alueilla. Yhteistyötä 
vahvennetaan ylemmän johdon vierailujen, kahdenkeskisten tapaamisten ja säännöl-
listen puolustusalan foorumien, kuten esikuntaneuvotteluiden, työryhmien ja strate-
gisten keskusteluiden avulla. Lisäksi laaditaan kahdenvälisiä suunnitelmia ja aiesopi-
muksia yhteistyön ohjaamiseksi. USA osallistuu aktiivisesti NORDEFCO:n ja Nort-
hern Groupin foorumeihin sekä arktisten turvallisuusjoukkojen (Arctic Security For-
ces Roundtable) tapaamisiin yhteisten lähestymiskulmien löytämiseksi haasteisiin vas-
taamisessa. Myös Naton sisällä kehitetään arktista yhteistyötä arktisen turvallisuuden 
parantamiseksi ja estämään strategisia kilpailijoita käyttämästä arktista aluetta toimin-
tansa laajentamiseksi muille alueille. Nato-harjoitukset pohjoisilla alueilla antavat mah-
dollisuuksia parantaa kykyä toimia vaativissa sääoloissa samalla kun Naton komento-
rakenteen muutos vahvistaa kollektiivista puolustusta Pohjois-Atlantilla ja GIUK-N -
kapeikossa.104 

Sääntöihin perustuvat järjestyksen vahvistamiseksi arktisilla alueilla puolustusministe-
riö työskentelee yhdessä liittolaisten ja kumppanien kanssa. Kansainvälisiin sääntöihin 
ja sopimuksiin perustuvan toiminnan ylläpito ja vahventaminen mahdollistaa strate-
gisten kilpailijoiden toiminnan kiistämisen ja estää niitä muuttamasta säännöstöä. 
Tässä hyödynnetään erilaisia alueellisia foorumeita.105 

Merenkulun ja lentotoiminnan vapauden turvaamiseksi asevoimat jatkavat lentotoi-
mintaa ja purjehduksia alueilla, jossa se on kansainvälisen lain mukaan mahdollista. 
Kun on tarpeen ja sopivaa, USA haastaa merivoimien purjehduksilla ylimitoitetut me-
rialuevaatimukset arktisilla alueilla turvatakseen kansainvälisen säännöstön ja normis-
ton säilymisen. Kyseiset operaatiot ovat USA:lle kuitenkin hyvin haastavia, koska me-
rivoimilla ei ole jäissäkulkukykyisiä aluksia, eikä sillä ole riittävää navigointitietoa tur-
valliseen purjehtimiseen Venäjän arktisella rannikolla.106 

Ilmavoimat pyrkii parantamaan arktisen alueen ohjuspuolustuksen valvontajärjestel-
mää yhteistyössä Kanadan kanssa hakien materiaalisia ja ei-materiaalisia keinoja poh-
joisen varoitusjärjestelmän kehittämiseen. Tilannekuvaa parannetaan hyödyntäen uu-
sia teknologioita kuten horisontin yli mittaavia tutkia ja avaruusjärjestelmiä. Lisäksi 
kehitetään arktisten alueiden viestijärjestelmiä hyödyntämällä satelliittijärjestelmiä yh-
dessä muiden puolustushaarojen, liittolaisten ja kumppanien kanssa.107 
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Myös avaruusjoukot hakevat kehittämisessään etua kumppanuuksien kautta. Uusia 
teknologioita kehitetään ja olemassa olevia modernisoidaan, jotta voidaan taata ava-
ruussijoitteisten järjestelmien saatavuus ja toimintavapaus. Lisäksi pyritään kehittä-
mään valvontamahdollisuuksia, joiden avulla voidaan vähentää ja ennustaa arktisille 
alueille ominaisten ympäristöhäiriöiden vaikutuksia. Samaan tapaan pyritään myös yh-
teistyössä eri kumppanien kanssa parantamaan mahdollisuuksia ennustaa säätä sekä 
arktisten sääolosuhteiden vaikutuksia infrastruktuuriin ja operaatioihin.108 

Voiman projisoinnin turvaamiseksi toimitaan yhdessä muiden puolustushaarojen 
kanssa vapaan liikkumisen takaamiseksi. Ilmavoimat tuottaa strategista ilmakuljetus- 
ja ilmatankkauskapasiteettia sekä omille asevoimille että kumppaneille ja mahdollistaa 
kuljetukset alueilla, jotka ovat muuten tavoittamattomissa. Nykyisen arktisilla alueilla 
toimintakykyisten lentokaluston toiminta taataan jatkossakin. Operaatioiden takaa-
miseksi otetaan käyttöön arktisille alueille sopiva pysyvä selviytymiskykyinen infra-
struktuuri ja liikuteltavissa olevia modulaarisia ratkaisuja. Tämän lisäksi kehitetään ark-
tinen tukeutumiskonsepti, joka vaikeuttaa vastustajan mahdollisuuksia maalittaa tu-
keutumispaikkoja.109  

Suhteita liittolaisiin ja kumppaneihin kehitetään ja lisätään ilma- ja avaruusinformaa-
tion jakamista. Suhteiden avulla opitaan uutta yhteistyökumppanien operaatiokonsep-
teista, hajautetusta tukeutumisesta sekä etsintä- ja pelastustekniikoista. Satelliittien 
hyötykuormiin, liikkuvuuteen, logistiikkaan ja tukeutumiseen liittyen pyritään luo-
maan yhteisiä valmiuksia. Koulutusta, harjoituksia, sotapelejä sekä yhteisiä joukkojen 
siirtoja alueellisten kumppanien ja puolustushaarojen kanssa lisätään ja luodaan arkti-
siin operaatioihin keskittyvä foorumi parantamaan yhteistyötä, informaation jakamista 
ja luottamuksen lisäämistä. Parannetaan myös suhteita alkuperäisväestöön ja lisätään 
yhteistyötä arktisten maiden ja kylmässä ilmastossa toimivien kansalliskaartien kanssa 
yhteisten kiinnostusalueiden ja taitojen löytämiseksi. Henkilöstön osaamisen kehittä-
miseksi luodaan arktinen valmiussertifiointi, jolla taataan, että hätätilanteissa voidaan 
hyödyntää arktisen osaamisen ja kokemuksen omaavaa henkilöstöä. Arktista harjoi-
tustoimintaa integroidaan muiden puolustushaarojen ja alueellisten johtoportaiden 
harjoituksiin ja maksimoidaan koulutuskapasiteetin käyttö.110 

Ilma- ja avaruusvoimat arvioivat myös, miten voidaan toimia todennäköisimmissä 
suurissa katastrofeissa ja massaevakuointitehtävien toteuttamisessa. Ilmavoimat val-
mistautuu kasvattamaan toimintaa alueella ja harjoittelemaan sekä kansallisesti että 
monikansallisesti oppiakseen parhaita käytäntöjä muilta. Yhteistyötä Alaskan johto-
portaan ja rannikkovartioston kanssa kehitetään ilmoitse toimitettavien pelastusmate-
riaalin ja evakuointitekniikoiden luomiseksi arktisiin olosuhteisiin.111  

Maavoimat tulee säilyttämään Alaskassa riittävät voimavarat USA:n intressien suojaa-
miseen ja kehittää niitä tarpeen mukaan. Tämä kehittäminen sisältää nykyisen kenraa-
limajurin komentaman, lähinnä hallinnollisen esikunnan, muuttamisen operatiiviseksi 
esikunnaksi. Alaskaan luodaan monivaikutteinen taisteluosasto (Multi-Domain Task 
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Force – MDTF112) sekä arktisiin operaatioihin kykenevä prikaati. Tämän lisäksi maa-
voimat on saanut vuoden 2021 puolustusbudjetissa yhteensä noin 30 miljoonaa dol-
laria rahoitusta arktisten joukkojen kehittämiseen. Näitä ovat muun muassa arktisissa 
oloissa toimivan maa-ajoneuvon kehittäminen. Tavoitteena on hankkia 163 ajoneu-
voa.113 Lisäksi kehitetään UAV-torjuntaa arktisilla alueilla, nopeaa joukkojen siirto- ja 
ylläpitokykyä, visuaalista ja taktista tiedustelua ja maanalaista infrastruktuuria. Näiden 
lisäksi myönnettiin 50 miljoonaa dollaria arktisten viestijärjestelmien kehittämiseen.114 

Alaskassa olevat prikaatit tullaan varustamaan arktiseen toimintaan soveltuviksi. 1. 
Styker -prikaatin organisaatiota tullaan muokkaamaan niin, että prikaati kykenee pa-
remmin itsenäiseen toimintaan. Prikaatin epäsuoraa tulta, elektronisen sodankäynnin 
kykyä, CBRNR-kykyä, pioneerivoimaa sekä huoltoa ja kuljetusjoukkoja vahvennetaan. 
Prikaati tulee saamaa pieniä lennokkeja tiedusteluun ja kauko-ohjattavia taisteluajo-
neuvoja. Lisäksi prikaatin vahvuuteen lisätään yksi jalkaväkipataljoona. 4. Maahanlas-
kuprikaatin kalustoa kehitetään samaan tapaan ja siihen lisätään kolmas maahanlasku-
pataljoona.115  

Maavoimissa pyritään syventämään suhdetta paikallisiin alkuperäisväestön yhteisöi-
hin. Tämä auttaa paremmin ymmärtämään alueen kulttuuria ja toimintatapoja, mikä 
tukee omien joukkojen toimintaedellytysten ja osaamisen kehittämistä. Samalla maa-
voimat pyrkii luomaan “arktista henkeä”, kylmässä toimimisen osaamiskulttuuria, 
jossa ollaan henkisesti ja fyysisesti vahvoja ja osataan elää, selviytyä, taistella ja voittaa 
vaikeissa arktisissa oloissa.116 

Kansalliskaarti kehittää myös omia arktisia valmiuksiaan. Kansalliskaartin kylmän il-
manalan koulutusta ja harjoittelua sekä varustusta kehitetään. Kehittämiseen ei osal-
listu vain Alaskan kansalliskaarti, vaan myös USA:n kotimantereen pohjoisimmat kan-
salliskaartit. Kyseisillä kansalliskaarteilla on yhteinen neuvottelukunta, jossa sovitetaan 
yhteen kehittämistyötä. 

Merivoimat ei omassa strategiassaan valmistele merkittävää pysyvää läsnäoloa arkti-
silla alueilla. Olemassa olevia joukkoja ja voimavaroja pyritään käyttämään alueella en-
tistä useammin samalla, kun parannetaan yhteistyötä ja kykyä toimia alueella sekä kou-
lutuksen että teknisten parannusten avulla. Voiman kasvattaminen on tarvittaessa suh-
teellisen nopeaa, sillä lentotukialusosaston ja/tai merijalkaväen taisteluosaston siirtä-
minen Hawaijilta tai San Diegosta Beringinmerelle tai Norfolkista Islannin lähistölle 
kestää vain 5–6 päivää edellyttäen, että taisteluosastot ovat purjehdusvalmiina. Kysei-
set taisteluosastot pystyvät lisäksi toimimaan alueella itsenäisesti ilman tukeutumistar-
vetta jopa kaksi kuukautta. Varsinaisia uusia arktisiin olosuhteisiin räätälöityjä jouk-
koja ja aluksia ei kuitenkaan luoda vielä vuosikymmeneen.117 

Arktisen läsnäolon takaamiseksi yhteistyötä muiden puolustushaarojen, viranomais-
ten, liittolaisten ja kumppanien kanssa parannetaan. Merivoimat pyrkii kehittämään 
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yhteistyöhakuisen räätälöidyn ratkaisun, jossa arktisilla alueilla hyödynnetään pysyviä 
joukkoja, kierrätetään joukkoja, parannetaan materiaalin etukäteisvarastointia ja tuki-
kohtainfrastruktuuria. Tämä tarkoittaa harjoituksia, operointia ja laivastovierailuja alu-
eella. Puolustusryhmitystä ja -kykyä arvioidaan säännöllisesti, niin että kyetään sopeu-
tumaan tilanteeseen.118 

Tilannetietoisuuden parantamiseksi merivoimat pyrkii entistä enemmän keräämään, 
analysoimaan ja jakamaan informaatiota ja tiedustelutietoja liittolaisten ja kumppanien 
kanssa sekä parantamaan kykyä taktisen ja strategisen ennakkovaroituksen antami-
seen. Tähän liittyen parannetaan valmiuksia ymmärtää ja ennustaa fyysistä ympäristöä 
merenpohjasta avaruuteen.119 

Merivoimat kehittää arktisen alueen infrastruktuuria kuten satamia, lentokenttiä ja 
maalla olevia tiloja lyhentääkseen tukikohtien välisiä purjehdusaikoja, taatakseen liik-
kuvuuden ja turvatakseen logistisen tuen arktisilla alueilla operoiville joukoille. C5ISR-
järjestelmää (command, control, communications, computers, cyber, intelligence, surveillance, and 
reconnaissance) kehittämällä taataan vastustuskykyiset, kestävät ja yhteensopivat komen-
toverkot ja informaatiojärjestelmä taktisille joukoille, operaatiokeskuksille ja strategi-
seen suunnitteluun, sekä taataan parempi tilannekuva.120 Nykyisen ja tulevan aluska-
luston kehittämisellä taataan miehitetty ja miehittämätön operatiivinen läsnäolo ja par-
tiointi kylmässä säässä ja sulaneilla arktisilla vesillä. Merivoimilla ei kuitenkaan ole tois-
taiseksi suunnitelmia alkaa tuottaa jäävahvisteisia aluksia, joilla voitaisiin operoida ark-
tisissa olosuhteissa.121 Pidemmällä aikavälillä arktisen läsnäolon vaatimukset huomioi-
daan kaluston rakenteissa ja puolustusteollisuuden pitää kyetä rakentamaan ja ylläpi-
tämään arktisilla alueilla toimivien joukkojen kalustoa. Tämä edellyttää arktisen tutki-
muksen ja kehittämisen parantamista aina luonnontieteistä sosiaalisiin tieteisiin. Meri-
voimat jatkaa jo olemassa olevia tutkimus- ja kehittämishankkeita, kuten Arctic Mo-
bile Observing System (AMOS), ja jatkaa monikansallisen International Cooperative 
Engagement Program for Polar Research -yhteistyön (ICE-PPR) johtamista sekä te-
kee tutkimusta omissa kehittämislaboratorioissaan ja kouluissaan yhteistyössä liitto-
valtion viranomaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.122 

Merivoimat pyrkii myös uudistamaan operatiivisia konseptejaan kyetäkseen organisoi-
maan ja käyttämään joukkojaan vaatimusten mukaisesti. Kehitettäviä konsepteja ovat 
muun muassa hajautetut merioperaatiot (Distributed Maritime Operations – DMO), 
rannikon läheiset operaatiot kiistetyssä ympäristössä (Littoral Operations in Contes-
ted Environment – LOCE) ja ulkomailla toteutettavat operaatiot (Expeditionary Ad-
vanced Base Operations – EABO).123 

Harjoituksia, joihin osallistutaan säännöllisesti liittolaisten ja kumppanien kanssa ovat 
muun muassa DYNAMIC MONGOOSE -sukellusveneentorjuntaharjoitus Islannin 
lähistöllä, operaatio NANOOK-NUNALIVUT Pohjois-Atlantilla napapiirin pohjois-
puolella sekä merijalkaväen osalta COLD RESPONSE ja ARCTIC EDGE.124 
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Merijalkaväen tulee kyetä tukemaan merivoimien operaatioita arktisilla alueilla. Meri-
jalkaväki pitää yllä kahta merijalkaväkiprikaatin taisteluosastoa (Marine Expeditionary 
Brigade – MEB), jotka kykenevät hyökkäyksellisiin operaatioihin erittäin kylmissä olo-
suhteissa. Osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi joukkoja koulutetaan säännölli-
sesti myös Alaskassa ARCTIC EDGE -harjoituksissa ja Norjassa TRIDENT JUNC-
TURE -harjoituksissa. Lisäksi joukkoja kierrätetään eri koulutustapahtumiin napapii-
rin pohjoispuolisille alueille. Koulutusta järjestetään yhdessä liittolaisten, kuten Ison-
Britannian ja Norjan kanssa. Tämän lisäksi kylmän ilman koulutusta toteutetaan Tyy-
nellämerellä Etelä-Koreassa ja Japanissa. Merijalkaväki on uudistanut jalkaväkijouk-
kojensa erittäin kylmän ilmanalan varustuksen (Extreme Cold Weather Clothing Sys-
tem – ECCWCS) ja se pitää yllä kyseistä varustusta 35 000 sotilaalle. Kyseinen varus-
tus mahdollistaa toiminnan aina -32 celsiusasteessa.125 

Sotilaallisten yhteenottojen estämiseksi merivoimat laajentaa osallistumistaan alueelli-
siin konsultaatioihin ja yhteiseen suunnitteluun. Konsultaatiomekanismeihin kuuluvat 
kahdenväliset sopimukset, Prevention of Incidents On and Over the High Seas 
(INCSEA) ja YK:n merioikeussopimus (UNCLOS).126 

Rannikkovartiosto sai kesäkuussa 2020 alustavan luvan kuuden jäänmurtajan hankki-
miselle.127 Rannikkovartiostolle on sittemmin myönnetty rahoitus kahdelle ensimmäi-
selle jäänmurtajalle.128 Niiden rakentamisen haasteina ovat kuitenkin USA:n telakka-
teollisuuden heikko kyky ja osaaminen. Ensimmäisen jäänmurtajan on määrä olla val-
miina vuonna 2025 ja muiden valmistumisaikataulu on vielä epävarma. Puolustusmi-
nisteriö tukee vahvasti rannikkovartioston jäänmurtajaohjelmaa. Sen onnistuminen 
on elintärkeää merivoimien läsnäolon tukemiseksi arktisilla alueilla. Yhteistyötä kehi-
tetään lisäksi tilannekuvan luomisessa, tiedustelussa ja strategisessa suunnittelussa.129 

6.4. Kanada arktisilla alueilla 

Kanadan intressit  

Kanada on Venäjän jälkeen suurin arktinen maa, jolla on vahva arktinen identiteetti, 
ja tämä on näkynyt maan politiikassa. Kanada pyrkii esiintymään globaalina johtoval-
tiona arktisissa kysymyksissä ja profiloitumaan vastuullisena arktisen tietämyksen joh-
tovaltiona, jolla on merkittävä rooli arktisen alueen kansainvälisen sopimusjärjestel-
män kehittämisessä.130 

Kanadalla on arktisilla alueilla historiallisia, poliittisia, taloudellisia, sotilaallisia ja sosi-
aalisia intressejä. Pääministeri Trudeaun valtakaudella vuodesta 2015 eteenpäin poli-
tiikassa ovat korostuneet pehmeät arvot ja yhteistyö. Alueen kehittäminen tulee ta-
pahtua yhdessä alkuperäisväestön kanssa, ja Kanadan tulee toimia vastuullisena alueen 
hoitajana. Arktinen neuvosto nähdään tärkeimpänä välineenä arktisen alueen hallin-
nan kansainvälisessä kehittämisessä. Vaikka Venäjän toimia Ukrainassa ei hyväksytä, 
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Kanadan ja Venäjän hallitessa yhdessä 75 % arktisista alueista pitää yhteistyötä Venä-
jän kanssa arktisissa kysymyksissä jatkaa.131  

Pääministeri Trudeaun hallituksen linjaukset näkyvät Kanadan viimeisimmässä arkti-
sia alueita käsittelevässä strategiassa, joka julkaistiin syyskuussa 2019. Strategiassa ko-
rostetaan arktisten alueiden merkitystä maalle. Kanadan arktiseen alueeseen kuuluu 
162 000 km:n rantaviiva, mikä on 75 % Kanadan rantaviivasta. Arktiset alueet käsit-
tävät kaikkiaan 40 % Kanadan maa-alueista. Alueen koko asettaa suuria haasteita ti-
lannekuvan luomiselle ja alueen valvonnalle.132  

Taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyessä arktisilla alueilla Atlantin ja Tyynenmeren 
yhdistävän Luoteisväylän kontrolli on Kanadalle tärkeää. Kanada katsoo Luoteis-
väylän kulkevan sen aluevesillä ja olevan Kanadan kansallisessa kontrollissa, minkä 
USA kiistää. Kanada vaatii myös mannerlaatan ja siihen liittyvien taloudellisten oi-
keuksien ulottumista aina pohjoisnavalle saakka.133 

Kanadalla ja Tanskalla on aluekiista koskien Hansinsaarta, joka on vajaan kilometrin 
levyinen asumaton saari Grönlannin ja Kanadan Ellesmerensaaren välissä. Saarta ym-
päröivistä vesialueista mailla on sopimus, mutta itse saaren jaosta ei ole päästy sopi-
mukseen vuosikausien neuvotteluista huolimatta. Maat ovat sopineet olevansa eri 
mieltä saaren jaosta ja ilmoittavansa aina toiselle osapuolelle, jos käyvät saarella.134 

Toinen aluekiista Kanadalla on USA:n kanssa koskien Beaufortinmerellä olevaa alu-
etta Alaskan ja Kanadan Yukonin provinssin välillä. Kiista on jo yli 140 vuotta vanha 
käsittäen 21 000 neliökilometrin alueen, jossa arvioidaan olevan lähes 30 miljoonaa 
kuutiometriä öljyä ja lähes 60 miljoonaa kuutiometriä kaasua. Kumpikaan aluekiista ei 
todennäköisesti johda suurempiin ongelmiin Kanadalle tärkeiden liittolaisten kans-
sa.135 

Taloudellisten arvojen lisäksi Kanada haluaa turvata hyvät suhteet alueen alkuperäis-
väestöön ja muihin asukkaisiin turvaamalla alkuperäisväestön oikeudet ja kaikkien 
elinmahdollisuudet kehittämällä alueen infrastruktuuria ja taloutta sekä luomalla työ-
paikkoja. Lisäksi halutaan suojella alueen herkkää luontoa ja taata, että alue säilyy tur-
vallisena ja hyvin puolustettuna. Kanada haluaa myös olla kansainvälinen arktisen alu-
een johtovaltio alueen kehittämisessä.136 

Turvallisuus- ja puolustusasioissa Kanada haluaa säilyttää pitkään jatkuneen rauhan ja 
vakauden alueella. Vaikka Kanada haluaa kehittää yhteistyötä muiden valtioiden 
kanssa, sen tärkein prioriteetti on turvata alueen väestö ja kansalliset intressit kilpaili-
joilta.137 Arktisen alueen turvaamisessa tärkeintä on yhteistyö USA:n kanssa. Kana-
dalle osallistuminen NORAD:in toimintaan on keskeinen osa oman alueen turvalli-
suuden takaamisessa.  

                                              

131 Ibid. 11–14. 
132 Government of Canada: Arctic and Northern Policy Framework: Safety, security, and defence chapter (ko-
tisivu). 
133 Newport Arctic Scholars Initiative (2020), s. 20. 
134 Ibid. s. 28. 
135 Ibid. s. 29. 
136 Government of Canada: Canada´s Arctic and Northern Policy Framework (kotisivu).  
137 Ibid.   
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Kanadan puolustusministeriön vuosien 2020–21 suunnitelmassa kuvataan asevoimien 
tärkeimmät tehtävät. Asevoimien tulee havaita, estää ja puolustaa Kanadaa siihen koh-
distuvilta uhilta tai hyökkäyksiltä. Lisäksi asevoimin tulee avustaa siviiliviranomaisia ja 
poliisiviranomaisia terrorismin torjunnassa, kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä asi-
oissa, kansallisissa katastrofeissa sekä etsintä- ja pelastusoperaatioissa. Asevoimien tu-
lee myös havaita, estää ja puolustaa Pohjois-Amerikkaa siihen kohdistuvilta uhilta ja 
hyökkäyksiltä yhteistoiminnassa USA:n kanssa NORAD:in kautta. Asevoimat osallis-
tuu myös Naton ja koalitioiden operaatioihin ja kansainvälisiin kriisinhallintaoperaati-
oihin globaalin vakauden turvaamiseksi.138 

Vaikka Kanada on Naton jäsen, se ei välttämättä halua kasvattaa puolustusliiton soti-
laallista läsnäoloa arktisilla alueilla. Naton vahvempi läsnäolo heikentäisi Kanadan 
valta-asemaa omilla alueillaan. Kanadassa on paljon sotilaallista toimintaa vastustavia 
piirejä, ja tavoitteet halutaan turvata enemmän diplomatialla ja Arktisen neuvoston 
kansainvälisellä yhteistoiminnalla kuin lisäämällä Naton sotilaallista toimintaa.139 

Kanadan uhat arktisilla alueilla 

Kanada on tunnistanut kasvavan maailmanlaajuisen kiinnostuksen arktisia alueita 
kohtaan. Strategia-asiakirjoissa ei mainita maita nimeltä, mutta ei-arktisten valtioiden 
ja toimijoiden sekä Euroopassa että Aasiassa todetaan laatineen arktisia strategioita. 
Kasvava kiinnostus heijastelee sekä ympäristönmuutoksen alueelle aiheuttamia muu-
toksia, jotka helpottavat alueelle pääsyä ja kasvattavat taloudellista toimintaa, että alu-
een kasvavaa strategista ja sotilaallista merkitystä.140 

Kanadan pohjoiset alueet lämpenevät kolme kertaa nopeammin kuin ilmasto lämpe-
nee maailmanlaajuisesti keskimäärin. Tämä yhdessä teknologioiden kehittymisen 
kanssa helpottaa pääsyä arktisille alueille luoden risteysalueen, jossa ilmastonmuutos, 
kansainvälisen kauppa ja maailmanlaajuiset turvallisuusintressit kohtaavat. Jään sula-
minen avaa purjehdusreittejä ja tekee alueen luonnonvaroista helpommin hyödynnet-
täviä. Kasvava taloudellinen toiminta ja turismi kasvattavat myös ihmisten aiheutta-
mien onnettomuuksien riskejä. Ympäristön muutos lisää myrskyjen, tulvien ja metsä-
palojen määrää ja vakavuutta. Luonnonkatastrofit eivät uhkaa vain alueen väestöä, 
vaan myös alueen kuljetus- ja muuta infrastruktuuria.141 

Kanadan strategisten asiakirjojen mukaan tietyt valtiot, joilla on arktisia intressejä, 
käyttävät laaja-alaisia sotilaallisia keinoja ja muita valtiollisia toimijoita tiedustelutoi-
minnan toteuttamiseen. Ne pyrkivät saamaan herkkiä kohteita, infrastruktuuria ja stra-
tegisia resursseja kontrolliinsa naamioiden nämä toimet normaaliksi tuotantotoimin-
naksi. Vaikka Kiinaa ei mainita nimeltä, on Kiina ollut viime vuodet aktiivinen Kana-
dan arktisilla alueilla. Kiinalaiset ovat investoineet alueella kaivostoimintaan, toteutta-
neet Luoteisväylän purjehduksia, tehneet tutkimuspurjehduksia ja asettaneet meren-

                                              

138 Department of National Defence and the Canadian Armed Forces (2020), s. 9.  
139 Cross (2019).  
140 Government of Canada: Canada´s Arctic and Northern Policy Framework (kotisivu). 
141 Government of Canada: Canada´s Arctic and Northern Policy Framework (kotisivu). 
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pohjaan sensoreita, joista osa on lähellä Kanadan Tyynenmeren laivaston tukikoh-
taa.142  

Tämän lisäksi nopeasti kehittyvät teknologiat, kuten kauko-ohjattavat ja autonomiset 
järjestelmät sekä kasvava kilpailu uusilla alueilla kuten tekoälyssä ja kybervalmiuksissa, 
tulevat vaikuttamaan valtioiden väliseen kilpailuun arktisilla alueilla. Uudet teknologiat 
mahdollistavat myös sotilaallisen voiman projisoinnin arktisille alueille ja Pohjois-
Amerikkaan entistä helpommin. Joidenkin valtioiden tavoitteet ovat vielä epäselviä, ja 
ne eivät aina ole yhdensuuntaisia Kanadan tavoitteiden kanssa.143 

Kanadan puolustusselonteossa vuodelta 2017 mainitaan maita jo nimeltä, jossa Venä-
jän katsotaan olevan uhka, koska suurvaltakilpailu on palannut kansainväliseen järjes-
telmään. Venäjä kykenee nyt projisoimaan sotilaallista voimaa sekä arktisille alueille 
että Pohjois-Atlantille. Tästä huolimatta puolustusselonteko ei tunnista Venäjän uh-
kaavan Kanadan pohjoisia alueita, vaikka sen katsotaan uhkaavan muiden NATO-
maiden alueita.144 

Kanadan tavoitteet arktisilla alueilla 

Kanadan hallitus tukee vahvasti sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä rau-
han, turvallisuuden ja vakauden säilyttämiseksi arktisilla alueilla. Kanada pyrkii myös 
turvaamaan alueen väestön turvallisuuden ja puolustuksen. Kanada pyrkii kehittä-
mään alueen infrastruktuuria ja luomaan kestävää, monipuolista ja alueen väestön ja 
olot huomioivaa taloutta arktisille alueille. Samalla pyritään suojelemaan alueen 
ekosysteemiä. Arktisen alueen osaamista ja ymmärtämistä pyritään parantamaan hal-
linnossa päätöksenteon tueksi. Kanadan asevoimien ja rannikkovartioston läsnäoloa 
arktisilla alueilla tulee lisätä, samalla kun parannetaan yhteydenpitoa paikallisväestöön 
ja edistetään eri väestöryhmien välistä yhteistyötä.145 

Kanada näkee arktisiin uhkiin vastaamisen edellyttävän koko hallinnon osallistumista 
turvallisuus- ja puolustuskysymyksiin. Lisäksi yhteistyö kumppanien ja liittolaisten 
kanssa on tärkeää. Tilannekuvaa parannetaan sekä NORAD:in että merenkulun tur-
vallisuuden operaatiokeskusten (Maritime Security Operations Centres) toimenpitein. 

Kanada tulee jatkossakin:  

– Osoittamaan kykyä oman alueen valvontaan ja turvaamisen arktisilla alueilla, 
– Puolustamaan Pohjois-Amerikkaa konventionaalisilta ja kehittyneiltä sotilaalli-

silta uhilta, 
– Suojaamaan alueen taloutta, ympäristöä ja kriittistä infrastruktuuria, 
– Takaamaan turvallisen ja toimivan kuljetusjärjestelmän, 
– Takaamaan Kanadan asevoimien teknologisen edun, joka mahdollistaa poh-

joisten alueiden puolustuksen, 
– Takaamaan rajaturvallisuuden sekä  
– Parantamaan Kanadan rannikkovartioston kykyä jakaa merellistä tilannekuvaa 

kumppanien kanssa.146 

                                              

142 Conley & Melino (2020), s. 16; Government of Canada: Canada´s Arctic and Northern Policy Framework 
(kotisivu). 
143 Government of Canada: Canada´s Arctic and Northern Policy Framework (kotisivu). 
144 Lajeunesse (2017).  
145 Government of Canada: Canada´s Arctic and Northern Policy Framework (kotisivu). 
146 Government of Canada: Canada´s Arctic and Northern Policy Framework (kotisivu). 
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Kanadan asevoimat arktisilla alueilla – nykytila  

Kanadalla on arktisilla alueilla aluevastuussa Joint Task Force North -johtoporras 
(JTFN), jonka esikunta on Yellowknifessä ja pienet tukikohdat Iqaluitissa, Nunavu-
tissa ja Whitehorsessa. JTFN on Kanadan yhteisoperaatiojohtoportaan (Canadian 
Joint Operations Command) alainen johtoporras, jonka johdossa on 1. Kanadan Jää-
kärien Partioryhmä, Yellowknifen reservikomppania, huollon alueellinen tukiyksikkö 
ja ainoa pysyvästi arktisille alueille sijoitettu ilmavoimayksikkö, 8. Lennoston 440. Kul-
jetuslaivue Yellowknifessä. JTNF vastaa Kanadan koko arktisesta alueesta aina 55. 
leveyspiiristä pohjoiseen. Johtoporras kykenee vain valtavan alueen osittaiseen val-
vontaan, virka-aputehtävien koordinoimiseen ja johtamiseen sekä harjoitusten johta-
miseen.147 

Maa-alueiden valvonnasta vastaava 1. Kanadan jääkärien partioryhmä on paikallisista 
asukkaista muodostettu noin 2 000 reserviläisen joukko, joka on jaettu 61 joukkuee-
seen. Joukkueet partioivat omilla vastuualueillaan ja raportoivat havaintonsa par-
tioryhmän esikuntaan Yellowknifessä. Asevoimilla on lisäksi Alertissa signaalitiedus-
teluasema, joka on maailman pohjoisin pysyvästi miehitetty tukikohta arktisilla alueilla, 
sekä sääasema Eurekassa.148 

Kanadan maavoimien aktiivijoukot toimivat kaikki maan eteläosissa. Viime vuosikym-
menen alkupuolella maavoimien kaikki neljä divisioonaa saivat tehtäväksi kouluttaa 
vahvennetun arktisen valmiuskomppanian (Arctic Response Company Group), jotka 
koulutettiin toimimaan arktisissa oloissa ja liikkumaan moottorikelkoilla. Komppaniaa 
voidaan tehtävän mukaan vahventaa lääkintä-, pioneeri-, tulenjohto- tai tieduste-
luosilla.149  

Kanadan ilmavoimat vastaa alueella ilmatilan valvonnasta ja alueellisen koskematto-
muuden turvaamisesta tukeutuen NORAD:in valvontaverkon tuottamaan tietoon. 
Bagotvillessa toimivalla 3. Lennostolla ja Cold Lakessa toimivalla 4. Lennostolla on 
kummallakin kaksi CF-18 -hävittäjälaivuetta, yhteensä noin 70 konetta. Koska kum-
pikin tukikohta on usean tuhannen kilometrin päästä Kanadan ilmatilan pohjoisra-
jasta, ilmavoimilla on arktisilla alueilla neljä etutukikohtaa, joihin hävittäjät voivat tila-
päisesti tukeutua. Ganderissa toimivalla 9. Lennostolla on yksi etsintä- ja pelastuslai-
vue, joka toimii myös arktisilla alueilla. Ilmavoimien toimintaa arktisilla alueilla hel-
pottaa se, että Kanadan arktisilla alueilla on 55 keskisuurta lentokenttää ja lähes 50 
pientä lentokenttää.150 

Merivoimilla on laivastotukikohdat molemmilla valtamerillä. Kanadan Tyynenmeren 
merivoimat (Maritime Forces Pacific – MFP) tukeutuvat Esquimaltissa olevaan tuki-
kohtaan. MFP:n tärkein alajohtoporras on Tyynenmeren laivasto, jossa on viisi fre-
gattia, kaksi sukellusvenettä, kuusi partioalusta, merihelikopterilaivue, tukikohta ja tu-
kiosia. Tukikohdan lähellä Comoxissa toimii ilmavoimien 19. Lennosto, jonka tär-
keimmät yksiköt ovat pitkän matkan meritiedustelulaivue CP-140 Aurora -kalustolla 

                                              

147 Government of Canada: Joint Task Force North (kotisivu). 
148 Department of National Defence (2017), s. 79; Government of Canada: 1st Canadian Ranger Patrol Group 
(kotisivu). 
149 Joyner (2020).  
150 Nordregio (2019); Government of Canada: Royal Canadian Air Force Map (kotisivu). 
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sekä kaksi kuljetus- ja pelastuslaivuetta.151 Vaikka Esquimalt ei olekaan arktisilla alu-
eilla, on se huomattavasti lähempänä arktisia alueita kuin USA:n laivaston lähimmät 
tukikohdat.152  

Atlantilla on puolestaan Kanadan Atlantin merivoimat (Marine Forces Atlantic – 
MFA), jotka tukeutuvat Halifaxissa olevaan laivastotukikohtaan. MFA:n kokoonpa-
noon kuuluu esikunta, Atlantin laivasto, tukikohta ja tukiosia. Atlantin laivastoon kuu-
luu seitsemän fregattia, kaksi sukellusvenettä ja kuusi partioalusta. Lähellä Greenwoo-
dissa toimii ilmavoimien 14. Lennosto, jonka tärkeimmät yksiköt ovat pitkän matkan 
meritiedustelulaivue CP-140 Aurora -kalustolla ja kuljetus- ja pelastuslaivue.153 MFA:n 
komentaja toimii myös Kanadan yhteisoperaatioesikunnan alaisena merikomponentin 
komentajana, joka johtaa kaikkien merioperaatioiden suunnittelua, operaatioiden to-
teutusta, koordinointia ja tukea mukaan lukien merioperaatiot ja harjoitukset arktisilla 
alueilla ja Pohjois-Atlantilla.154  

Merivoimien aluskalusto ei uusia arktisia partioaluksia lukuun ottamatta sovellu toi-
mintaan arktisilla alueilla. Tehokkain väline arktisen alueen meriliikenteen valvontaan 
on Kanadan kolmen RADARSAT-satelliitin verkosto, joka on vuodesta 2019 eteen-
päin kyennyt vertaamaan alushavaintoja AIS-dataan ja syöttämään tiedot yhteiseen 
meritilannekuvaan.155 

Kanadan merivoimat on testannut miehittämättömiä sensoreita ja vedenalaisia kuun-
telujärjestelmiä alueen valvonnassa. Tyynenmeren laivasto on viime vuosina operoi-
nut säännöllisesti Baffininlahdella ja Beaufortinmerellä yhdessä Kanadan ja USA:n 
merivartiostojen sekä liittolaismaiden merivoimien kanssa. Atlantin puolella Kanadan 
merivoimat, ilmavoimat ja maavoimat ovat osallistuneen Naton sotaharjoituksiin 
muun muassa Norjassa.156 

Kanadan asevoimien aktiivijoukot suorittavat säännöllisesti harjoituksia ja partiointia 
arktisilla alueilla osoittaakseen läsnäoloa. Asevoimat toteuttavat myös etsintä- ja pe-
lastustehtäviä ja tukevat paikallisia viranomaisia.157 Kanadan rannikkovartiosto toimii 
arktisilla alueilla joka kesä ja syksy.158 Rannikkovartiosto perusti 2018 arktisille alueille 
oman rannikkovartiopiirin.159 Kyseisellä rannikkovartiopiirillä on alueen itäosissa tu-
kikohta Iqaluitissa. Rannikkovartiostolla on käytössään arktisiin olosuhteisiin kaksi 

                                              

151 Government of Canada: Royal Canadian Air Force Map (kotisivu). 
152 Government of Canada: Maritime Forces Pacific (MARPAC) Units (kotisivu).  
153 Government of Canada: Royal Canadian Air Force Map (kotisivu); Government of Canada: MARLANT 
Units (kotisivu). 
154 Government of Canada: Maritime Component Command (kotisivu). 
155 Lajeunese (2015), s. 10. 
156 Fisher (2020). 
157 Government of Canada: Canada´s Arctic and Northern Policy Framework (kotisivu). 
158 Fisher (2020).  
159 Frizzel (2018).  
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raskasta jäänmurtajaa ja lisäksi kuusi keskiraskasta jäänmurtajaa, joilla on selvästi ra-
joitetumpi kyky toimia arktisilla alueilla.160 

Kuva 5. Kanadan asevoimien ryhmitys Arktisilla alueilla ja alueella toimivien tärkeimpien ilma- 
ja merivoimien tukikohdat.161  

 

Edellä kuvatuissa asevoimien arktisessa suorituskyvyssä on tunnistettu selkeitä puut-
teita kasvaviin uhkiin nähden. Asevoimien aluevalvontakyky ei ole riittävän kattava ja 
asevoimien läsnäolo ei ole riittävää. Lisäksi maavoimien joukkojen taktinen liikkuvuus 
ei mahdollista laajalla alueella operointia ja logistiset järjestelmät eivät kykene tuke-
maan suurempien joukkojen operaatioita.162 Viestijärjestelmät eivät mahdollista teho-
kasta johtamista alueella. Viestiliikennesatelliittien kattavuus ei ole riittävää, mikä yh-
dessä yhteensopimattomien radiotaajuuksien ja salaamisen sekä ilmakehän häiriöiden 
kanssa vaikeuttaa sekä puolustushaarojen omien että yhteisoperaatioiden toteutta-
mista.163 

                                              

160 Government of Canada: Icebreaking fleet of the Canadian Coast Guard (kotisivu).  
161 Kartta: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Canada_relief_map_2.svg, piirros Pekka Toveri & Samuel 
Ahosola.  
162 Lajeunesse (2015), s. 3.  
163 Lajeunesse (2017).  
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Kanadan toiminnan ja suorituskykyjen kehittäminen arktisilla alueilla 

Kuten USA, Kanada on todennut päätöksenteon pohjaksi tarvittavan tilannekuvan ja 
johtamisedellytysten parantamisen olevan keskeisin kehittämishanke. Kyky vastata ja 
reagoida alueellisiin haasteisiin, tuottaa turvallisuutta ja valvoa lakien ja määräysten 
noudattamista edellyttää kaikilta viranomaisilta parempaa kokonaistilannekuvaa arkti-
sen alueen tapahtumista. Liikenteen lisääntyessä alusten liikkeiden seuraaminen ja ra-
jaturvallisuuden ylläpito korostuvat muun muassa salakuljetuksen estämiseksi. Siksi 
tilannekuvaa tulee parantaa eri kumppanien kanssa tilannekuvan jakamiseksi ja toi-
mintojen koordinoimiseksi. Lisäksi tulee hankkia uusia merelle, maalle, ilmaan ja ava-
ruuteen sijoitettuja sensoreita sekä tutkittava uusia innovatiivisia teknologioita alueen 
valvonnan kehittämiseksi.164 

Alueen infrastruktuurin ja talouden kehittämisen, hallinnon arktisen tietämyksen ja 
osaamisen parantamisen sekä valtaväestön ja alkuperäisväestön suhteiden syventämi-
sen lisäksi pyritään kehittämään sotilaallista suorituskykyä sekä alueen puolustamiseksi 
että muiden viranomaisten tukemiseksi. Osana näitä tavoitteita hallitus aikoo parantaa 
etsintä- ja pelastuskykyä sekä alueen väestön että siellä vierailevien ihmisten turvaa-
miseksi.165 

Koska arktiset alueet muodostavat suuren osan lähestymisreiteistä Pohjois-Amerik-
kaan, Kanada aikoo kehittää erityisesti asevoimien valvontakykyä, viestijärjestelmiä 
sekä taktista liikkuvuutta arktisilla alueilla. Puutteisiin arktisessa tilannekuvassa oli Ka-
nadassa herätty jo aikaisemmin, ja vuosina 2015–2020 asevoimat käytti 133 miljoo-
naan Kanadan dollaria arktisten tiedustelu- ja valvontajärjestelmien tutkimiseen ja ke-
hittämiseen. Tutkimuksen pohjalta aloitetaan lähivuosina hankinnat järjestelmien pa-
rantamiseksi, mukaan lukien pohjoisen varoitusjärjestelmän (North Warning System) 
modernisointi.166 

Valvontakykyä parannetaan integroiduilla meri-, maa-, ilma- ja avaruussijoitteisilla jär-
jestelmillä samalla kun osallistutaan yhdessä USA:n kanssa NORAD:in ennakkovaroi-
tusverkon ja johtamisjärjestelmän parantamiseen. NORAD:in, Kanadan yhteisope-
raatiojohtoportaan ja USNORTHCOM:in yhteistyö on keskeistä pohjoisten alueiden 
puolustuksen kannalta. Tavoitteena on, että Kanadalla on tilannekuva kaikista lähes-
tyvistä uhkista, mukaan lukien avaruus- ja kyberuhat. Uhkien havaitsemissa hyödyn-
netään myös kehittyviä teknologioita, kuten kaukokäyttöisiä alustoja ja avaruus- ja ky-
bervalmiuksia. Kanadan asevoimat aikoo tulevaisuudessa parantaa puolustushaarojen 
viestijärjestelmien yhteensopivuutta niin, että puolustushaarat käyttävät samoja tekno-
logioita. Asevoimien tiedustelu- ja analyysikykyä kehitetään ja kasvatetaan lisäämällä 
tiedusteluhenkilöstöä 300 henkilöllä painottamalla etenkin avaruus-, informaatio- ja 
kyberalojen tilannekehityksen ja analysoinnin merkitystä.167 

Tilannekuvan luomisessa avaruusjärjestelmät ovat keskeisiä. Nykyinen RADARSAT-
järjestelmä korvataan järjestelmällä, joka parantaa kykyä tunnistaa ja seurata uhkia ja 
valvoa tavanomaista liikennettä Kanadan alueella. Järjestelmän pitää lisäksi kyetä tun-

                                              

164 Government of Canada: Canada´s Arctic and Northern Policy Framework (kotisivu). 
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nistamaan ja seuraamaan avaruusromua, joka uhkaa Kanadan ja sen liittolaisten ava-
ruusjärjestelmiä sekä tarjoamaan taktisia kapea- ja laajakaistaviestiyhteyksiä myös ark-
tisilla alueilla.168 Tämän kehittämistä tuetaan tutkimus- ja kehittämisohjelmilla. Kyseis-
ten ohjelmien ja investointien suojaaminen ulkovaltojen suorittamalta tietojen varas-
tamiselta ja sabotoinnilta on tärkeää. Asevoimat kehittääkin kyberpuolustusvalmiut-
taan kyetäkseen reagoimaan kyberuhkiin ja taatakseen kyvyn operoida kaikissa olo-
suhteissa.169 Kehitettävät kybervalmiudet käsittävät kyberturvallisuuden ja tilanneku-
van, kyberuhkien tunnistamisen ja niihin vastaamisen, sotilaallisten informaatio-ope-
raatioiden ja hyökkäyksellisten kyberoperaatioiden toteuttamien sotilasoperaatioiden 
tukena.170 

Parantaakseen mahdollisuuksia ilmatilan valvontaan ja suojaamiseen Kanada aikoo 
laajentaa Kanadan ilmapuolustuksen tunnistusaluetta (Canada’s Air Defense Identifi-
cation Zone – ADIZ) kauemmaksi pohjoiseen, aina Kuningatar Elisabetin saarille asti. 
Tämä edellyttää samalla etutukikohtaverkon vahventamista, koska esimerkiksi lento 
nykyisestä Inuvikin etutukikohdasta tunnistusalueelle ja takaisin on jopa 4 000 kilo-
metriä, mikä on 700 kilometriä yli CF-18 -hävittäjän maksimilentomatkan.171 

Ilmavoimien CF-18 -kaluston korvaaminen on käynnissä ja tavoitteena on hankkia 
kaikkiaan 88 hävittäjää niin, että ensimmäiset ovat palveluskäytössä 2020-luvun puo-
livälin jälkeen. Määrä mahdollistaa tulevaisuudessa sekä pohjoisten alueiden ilmapuo-
lustuksen että Nato-operaatioiden tukemisen. Käytössä olevat 14 CP-140 -meritiedus-
telukonetta päivitetään ja korvataan lopulta uusilla 2030-luvun alussa, samalla kun 
kaksi CC-150 Polaris -tankkauskonetta korvataan uusilla ja hankitaan uusi keskikor-
keuksien lennokkijärjestelmä, jolla kyetään myös asevaikutukseen.172 

Asevoimat on lisäksi aloittanut vuonna 2021 uusia tutkimusohjelmia, joilla pyritään 
tekemään arktisilla alueilla operointi ympäristöystävällisemmäksi, samalla kun paran-
netaan asevoimien kykyä operoida arktisissa oloissa. Ohjelmissa tutkitaan muun mu-
assa tukikohtien veden ja jätteiden käsittelyä ja paikallista energiantuotantoa.173  

Asevoimien taktista liikkuvuutta arktisissa oloissa pyritään parantamaan niin, että jou-
kot voivat toimia kauempana alueen asutuskeskuksista ja omista tukikohdistaan. Ka-
luston pitää myös tarjota etenemisen aikana suojaa sääoloilta ja se pitää keskittää eten-
kin divisioonien arktisille valmiuskomppanioille. Tämä käsittää arktisiin oloihin opti-
moitujen maastoajoneuvojen, lumikelkkojen ja suurempien teloilla varustettujen ja 
uintikykyisten ajoneuvojen hankinnan.174 Lisäksi kehitetään joukkojen viestivälineitä, 
majoitusvälineitä, generaattoreita, vedenpuhdistusjärjestelmiä ja muuta kalustoa, joka 
mahdollistaa toiminnan haastavissa olosuhteissa.175 
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Kanadan jääkärit edustavat tärkeää asevoimien läsnäolon muotoa, ja jääkärien koulu-
tusta ja käyttöä tullaan kehittämään.176 Tavoitteena on, että jääkärit kykenevät entistä 
paremmin reagoimaan turvallisuustapahtumiin, parantamaan tilannekuvaa ja osoitta-
maan Kanadan kykyä valvoa ja suojata alueitaan. Samalla kehitetään nuorten jääkärien 
ohjelmaa, joka auttaa syrjäisten seutujen nuoria kehittämään perinteisiä ja uusia tai-
toja.177  

Kanadan asevoimat tulee jatkossa toteuttamaan enemmän koulutusta ja läsnäoloa ark-
tisilla alueilla kehittääkseen liikkuvuutta, ulottuvuutta ja näkyvyyttä sekä parantaakseen 
valvontaa ja osoittaakseen kykyä siirtää ja ylläpitää maa-, meri- ja ilmavoimia alueella. 
Lisäksi parannetaan asevoimien kykyä operoida arktisilla alueilla, kehitetään kumppa-
nuuksia ja parannetaan operaatioihin osallistuvien valmiuksia. Tällä vahvistetaan Ka-
nadan roolia keskeisenä arktisena kumppanina ja arktisten turvallisuus ja puolustus-
asioiden asiantuntijana.178 

Kanadan merivoimilla on käynnissä hankintaohjelma, jolla hankitaan kuusi arktista 
partioalusta. Alukset kykenevät murtamaan metrin paksuista jäätä ja parantavat meri-
voimien kykyä operoida, valvoa ja suojata alueellista koskemattomuutta arktisilla alu-
eilla.179 Näistä ensimmäiset ovat jo käytössä. Lisäksi on suurempi hanke, jossa korva-
taan poistuvat fregatit hankkimalla 15 uutta pintataistelualusta. Sarjan ensimmäinen 
alus on määrä luovuttaa vuonna 2026. Vaikka alusten taistelukyky ja kyky tuottaa tie-
toa NORAD:in yhteiseen meri- ja ilmatilannekuvaan paranee, alusten suorituskyky-
vaatimuksissa ei kuitenkaan ole vaatimusta, että niiden olisi kyettävä toimimaan arkti-
silla alueilla. Merivoimat hankkii myös kaksi huoltoalusta, jotka mahdollistavat taiste-
luosastojen pitempiaikaiset merioperaatiot.180 

Rannikkovartiosto, liikenne- ja ympäristöviranomaiset ja kalastusviranomaiset kehit-
tävät yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa valmiutta hallita yhteistoimin meren-
kulkua arktisilla alueilla. Yhteistyössä tunnistetaan sopivat ympäristöä säästävät me-
renkulkuväylät, parannetaan tietämystä merenkulun turvallisuuskäytänteistä ja taataan 
välttämättömät palvelut arktisille yhteisöille ympäristöä kunnioittaen.181 

Rannikkovartiosto parantaa meritilannekuvan ylläpitoa ja valvontaa. Lisäksi paranne-
taan etsintä- ja pelastustoimintavalmiuksia muun muassa laajentamalla vapaaehtoisor-
ganisaatiota. Kykyä reagoida ympäristöonnettomuuksiin parannetaan ja kehitetään 
jäänmurtajalaivastoa. Rannikkovartiostolle hankitaan lisää kalustoa kansallisen laivan-
rakennusstrategian mukaisesti.182 Tämä tarkoittaa kahden polaarijäänmurtajan sekä 16 
monitoimialuksen hankintaa rannikkovartiostolle 2030-luvun alusta alkaen. Polaari-
jäänmurtajat mahdollistavat aiempaa paremmin ympärivuotisen toiminnan arktisilla 
alueilla. Monitoimialukset helpottavat puolestaan rajoitetusti jäänmurtamista, etsintä-
ja pelastustehtävien ja turvallisuus- ja suojelutehtävien suorittamista sekä merenkul-
kuväylästön ylläpitoa.183 
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Operoinnin ja osaamisen parantamiseksi lisätään monikansallista yhteistyötä, pohjoi-
sen alueen harjoitustoimintaa ja osallistumista kansainvälisiin harjoituksiin. Arctic Se-
curity Forces Roundtable on yksi yhteistyöfoorumi, jossa jatketaan yhteistyön syven-
tämistä ja parhaiden käytänteiden jakamista, kuten myös Arctic Security Working 
Group ja Arctic Capabilities Advisory Working Group.184 Yhdessä USA:n, Tanskan 
ja Norjan kanssa pyritään kehittämään yhteistyötä arktisen alueen valvontaan Atlantin 
suunnalla.185 

Operaatio NANOOK on Kanadan tärkein arktinen harjoitustapahtuma. Operaati-
ossa harjoitellaan yhteistyötä kumppanimaiden asevoimien, paikallisten viranomaisten 
ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Operaatiota kehitetään vastaamaan paremmin arkti-
sen alueen turvallisuuden ja puolustuksen haasteisiin. Operaation kestoa kasvatetaan 
siten, että tapahtumia on läpi vuoden, millä osoitetaan sekä asevoimien läsnäoloa että 
parannetaan valmiutta reagoida erilaisiin kriiseihin ja tapahtumiin.186 

Yhteistyötä Naton kanssa kehitetään osallistumalla aiempaa enemmän alueellisiin mo-
nikansallisiin harjoituksiin ja pyrkimällä saamaan sekä arktisia että ei-arktisia kumppa-
neita ja liittolaisia osallistumaan entistä enemmän Kanadan pohjoisiin harjoituksiin. 
Tämän lisäksi pyritään syventämään turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä tiede- ja 
teknologiakumppanuuksia luotettavien kumppaneiden kanssa.187 

Arktisten alueiden turvallisuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi Kanada aikoo pa-
rantaa kansainvälistä yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa. Yhtenä keskeisenä 
foorumina nähdään arktisten rannikkovartiostojen tapaamiset (Arctic Coast Guard 
Forum), missä Kanadan rannikkovartiosto jatkaa parhaiden käytänteiden jakamista ja 
tukee Arktisen neuvoston laajempia ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen ta-
voitteita.188 

6.5. Nato arktisilla alueilla 

Naton intressit, uhat ja tavoitteet arktisilla alueilla 

Kylmän sodan aikana Natolla oli selvät intressit Pohjois-Atlantilla ja siihen liittyvillä 
arktisilla alueilla. Pohjois-Atlantin liitto nimenäkin kuvastaa, kuinka Nato ymmärret-
tiin Pohjois-Atlantin maanosat yhdistävänä sotilaallisena toimijana. Kylmän sodan ai-
kana sen merkitys korostui sotilaallisilla meriteillä Pohjois-Amerikasta Eurooppaan. 
Tänä päivänä tilanne on toinen. Liittouma on laajentunut, ja samalla sen jäsenmaiden 
uhkakuvat ovat eriytyneet. Arktinen alue on toisille jäsenmaille tärkeämpi kuin toisille. 
Osa jäsenmaista katsoo, että Naton tulisi luoda arktinen turvallisuusfoorumi Venäjän 
kanssa. Osa katsoo puolestaan, että pitäisi aloittaa näkyvä puolustussuunnittelu arkti-
sen ja Pohjois-Atlantin alueen puolustamiseksi Venäjän uhkia vastaan. Koska asiasta 
ei ole yksimielisyyttä, osa jäsenmaista katsoo, että kyseinen suunta tulisi jättää yksit-
täisten jäsenmaiden vastuulle.189 
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Koska Natolla on kiistaton velvoite puolustaa myös arktisia jäsenmaitaan sotilaallisilta 
uhkilta, arktiset kysymykset nousevat väistämättä esille. Keskusteluissa on yleisesti 
tunnistettu Venäjän ja Kiinan toimien mahdolliset uhat. Venäjän sotilaallisen voiman 
kasvu arktisilla alueilla ja sen uudet asejärjestelmät, kuten hypersooniset risteilyohjuk-
set, voivat uhata Naton arktisia jäsenmaita ja Pohjois-Amerikkaa sekä vahvennusten 
siirtoa USA:sta Eurooppaan. Mahdollisessa Naton ja Venäjän välisessä kriisissä Ve-
näjän suhteellisesti vahvempi asema arktisilla alueilla tarjoaisi sille mahdollisuuden 
avata uuden rintaman, joka uhkaisi Naton pohjoista sivustaa. Huippuvuoret, Grön-
lanti ja Islanti ovat keskeisiä alueita sekä Natolle että Venäjälle190. Arktis tarjoaa Ve-
näjän uusille pitkän kantaman ohjusjärjestelmille uusia heikosti ilmapuolustettuja 
hyökkäyssuuntia iskettäessä Isossa-Britanniassa, Islannissa ja Norjassa oleviin sotilaal-
lisiin kohteisiin191. Itämeren alueella alkava sotilaallinen kriisi voi myös laajeta arktisille 
alueille tahattomastikin kummankin osapuolen hyödyntäessä pitkän matkan vaikutta-
mismahdollisuuksiaan ja pyrkiessä eliminoimaan vastustajan vastaavat kyvyt.192  

Vaikka Kiina ei ole vielä sotilaallinen toimija arktisilla alueilla, sen tutkimus- ja talou-
dellinen toiminta nähdään monessa Nato-maassa sellaisen valmisteluna. Kiinan julis-
tautuminen lähes arktiseksi valtioksi yhdistettynä sen arktiseen silkkitie-projektiin näh-
dään esimerkkeinä Kiinan ambitioista alueella. Natossa nähdään, että edistääkseen ta-
voitteitaan Kiina harjoittaa alueella tutkimustoimintaa, perustaa tutkimusasemia ja luo 
parhaillaan 24 polaaritutkimussatelliitin konstellaatiota. Kiinan tutkimusalusten usko-
taan keräävän signaalitiedustelutietoa, kartoittavan pohjanmuotoja sukellusveneope-
raatioita varten ja laskevan kaikumittauspoijuja alueelle.193 Nämä toiminnat yhdessä 
tutkimussatelliittien kanssa luovat Kiinalle arktista tilannetietoisuutta, jota voidaan 
käyttää myös sotilaallisten operaatioiden tukena.194 

Vaikka uhkia on tunnistettu jäsenmaiden joukossa, ei Natolla ole kuitenkaan strate-
giaa, jossa järjestön intressit, uhat ja tavoitteet olisi yhteisesti kuvattu. Nato Defense 
Collegen raportissa vuodelta 2019 korostettiin tarvetta kehittää puolustusliitolle soti-
laalliset käyttäytymissäännöt (Military Code of Conduct) arktisia alueita varten. Tavoit-
teena olisi vähentää väärinkäsitysten riskiä, rajoittaa vastuutonta käyttäytymistä, tar-
koituksellista tilanteen kiristämistä omien etujen ajamiseksi sekä vaarallisia sotilaallisia 
toimia. Islannin pääministeri esitti puolestaan vuonna 2019, että järjestön tulisi selkiyt-
tää Naton vaihtoehtoja konfliktien rauhanomaiseen ratkaisuun. Islannin hallituksen 
näkemyksen mukaan Naton arktinen politiikka on liian sotilaallista ja voi pahimmassa 
tapauksessa pakottaa Islannin eroamaan puolustusliitosta.195 

Nato arktisilla alueilla – nykytila 

Naton pitkä hiljaiselo Pohjois-Atlantilla ja arktisella pohjoisella sivustalla alkoi hiljal-
leen päättyä Venäjän toteuttaman Krimin valtauksen ja sitä seuranneen Venäjän ase-
voimien aktivoitumisen jälkeen. Venäjän laivaston ja kaukotoimintailmavoimien yhä 
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aktiivisemman toiminnan ja kasvavan arktisen läsnäolon myötä myös Natossa huo-
mattiin jälleen arktisen alueen merkitys Euroopan puolustukselle. 196 

GIUK-kapeikko sijaitsee USNORTHCOM:in, USEUCOM:in, NORAD:in ja Naton 
saumassa. Siksi kapeikon ja Pohjois-Atlantin alueen merioperaatioita johtamaan kat-
sottiin tarvittavan oma johtoporras. Maaliskuussa 2018 ilmoitettiin, että Nato perustaa 
uuden merioperaatioiden operatiivisen johtoportaan. Kesäkuussa samana vuonna il-
moitettiin, että johtoporras sijoitetaan Norfolkiin USA:n itärannikolle. Johtoportaan 
nimeksi tuli Joint Forces Command Norfolk. Johtoporras aktivoitiin virallisesti 
26.7.2019 ja sen komentajaksi määrättiin USA:n 2. Laivaston komentaja. Kaksoisteh-
tävän tarkoituksena on taata, että JFC Norfolk toimii läheisessä yhteistyössä samalla 
vastuualueella toimivan 2. Laivaston kanssa, jolla on myös pääosa alueen merivoimista 
johdossaan.197  

JFC Norfolkin apulaiskomentaja on Isosta-Britanniasta, esikuntapäällikkö vuoron pe-
rään Saksasta ja Espanjasta, operaatiopäällikkö Norjasta, suunnittelupäällikkö Rans-
kasta ja tukemispäällikkö Tanskasta. Tehtävänjako kuvaa myös, mitkä Naton jäsen-
maat ovat eniten kiinnostuneita alueen tilanteesta. Johtoporras saavutti alustavan ope-
raatiovalmiuden syyskuussa 2020 ja täyden operaatiovalmiuden heinäkuussa 2021. 
Johtoporras suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa ilma-, maa- ja merioperaatioita 
USA:n itärannikolta GIUK-kapeikon kautta aina arktisille alueille saakka. Johtoporras 
ei kuitenkaan toimi Pohjois-Amerikan arktisilla alueilla, joka säilyy tiukasti edelleen 
NORAD:in vastuulla. Päivittäiset Naton merioperaatioita johtaa edelleen Isossa-Bri-
tanniassa sijaisteva puolustusliiton merijohtoporras MARCOM (Allied Maritime 
Command).198 

Samaan aikaan JFC Norfolkin perustamisen kanssa MARCOM sopi yhteistyön aloit-
tamisesta Tanskan arktisen yhteisjohtoportaan (Joint Arctic Command – JACO ) 
kanssa199. JACO vastaa Grönlannin ja Färsaarten alueellisen koskemattomuuden tur-
vaamisen ja puolustuksen lisäksi kalastusalusten tarkastuksista, etsintä- ja pelastuspal-
velusta, merien saastumisen estämisestä, merenpohjan mittauksista ja siviiliviran-
omaisten tukemisesta. JACO:n esikunta on Nuukissa, Grönlannissa. MARCOM:in 
tehtävänä on puolestaan jatkuva meritilannekuvan ylläpito ja ennakointi koko Naton 
Euroopan puoleisella vastuualueella, joten johtoportailla on yhteiset intressit. Yhteis-
työ käsittää kuukausittaiset koordinaatiokokoukset, tiedonvaihdon, osallistumisen 
harjoituksiin ja muita toimintoja.200 

Yhtä aikaa komentorakenteen kehittämisen kanssa Nato lisäsi harjoitustoimintaa alu-
eella. Norja järjesti vuonna 2018 TRIDENT JUNCTURE -harjoituksen, johon osal-
listui yli 50 000 sotilasta ja mittavasti kalustoa. Harjoituksella pyrittiin parantamaan 
Naton kykyä ennaltaehkäistä hyökkäystä liittouman pohjoista sivustaa vastaan ja tar-
vittaessa puolustaa sivustaa sekä puolustusliiton sisäisiä kuljetusyhteyksiä. Harjoituk-
seen osallistui myös USA:n laivaston tukialusosasto, joka operoi napapiirin pohjois-
puolella ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1992. Vastaavanlaisia harjoituksia on tar-
koitus järjestää jatkossakin.201 
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Suurien monikansallisten harjoitusten lisäksi Norja on lisännyt pienempiä kansallisia 
harjoituksia omilla alueillaan. Arktisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi Ison-Britannian 
merijalkaväki on myös lisännyt harjoitustoimintaansa Norjassa. Meri- ja ilmavoimien 
harjoitustoimintaa on myös kehitetty. DYNAMIC MANTA -sukellusveneharjoituk-
sen ja DYNAMIC MONGOOSE -sukellusvenetorjuntaharjoituksen kaltaiset harjoi-
tukset ovat yleistyneet. Toisaalta etenkin meri- ja ilmavoimien harjoituksia ei vielä jär-
jestetä riittävästi ja riittävän suurissa kokoonpanoissa, jotta ne takaisivat joukkojen ja 
johtoportaiden riittävän kouluttamisen täysimittaiseen sotaan. Nato ei myöskään to-
teuta yllätysharjoituksia Venäjän tapaan, vaan kaikki harjoitukset on suunniteltu, val-
misteltu ja tiedotettu kuukausia ennen niiden toteutusta.202 

Naton komentorakennetta on kehitetty, mutta rakenteessa on edelleen puutteita, ku-
ten myös kyvyssä tukea ja ylläpitää uhatuille alueille siirrettäviä joukkoja.203 Pohjois-
Atlantin taistelun johtamiseen on johtoporras, mutta merialueeseen liittyvillä arktisilla 
alueilla operaatioiden johtaminen jää kansallisten johtoportaiden vastuulle. Maa-, 
meri- ja ilmaoperaatioiden koordinointi alueella on siksi hyvin haastavaa. Toiminnan 
aktivoituminen ei toistaiseksi korvaa kylmän sodan jälkeen purettuja ja supistettuja 
joukkoja Pohjois-Atlantilla. Naton sukellusveneentorjuntakyky Pohjois-Atlantilla on 
heikko, koska valvontajärjestelmiä on purettu ja sukellusveneiden torjuntaan soveltu-
via lentokoneita on vähennetty merkittävästi. USA näkee tässä tilanteessa, että Venä-
jän Pohjoisen laivaston sukellusveneillä on paremmat mahdollisuudet tunkeutua 
GIUK-kapeikon kautta Pohjois-Atlantille.204 Venäjän kyky toteuttaa maihinnousuja ja 
maahanlaskuja arktisilla alueilla mahdollistaa kriisitilanteessa muun muassa Huippu-
vuorten valtaamisen. Pitkän kantaman hypersoonisia ohjuksia kantavat hävittäjäko-
neet voivat puolestaan uhata Grönlannissa olevia tutka-asemia ja muuta sotilaallista 
infrastruktuuria. Naton valvontakyky alueella on edelleen heikko ja kyky ennakkova-
roituksen antamiseen ja tilannekuvan luomiseen operaatioiden tukena on rajallinen. 
Vaikka USA ja Nato ovat merkittävästi vahventaneet itäisen Euroopan ja Baltian puo-
lustusta muun muassa sijoittamalla alueelle monikansallisia taisteluosastoja, pohjoisille 
alueille ei ole sijoitettu minkäänlaisia pysyviä joukkoja.205 

Tilanteessa, jossa Naton ja Venäjän välillä olisi sotilaallinen yhteenotto samanaikaisesti 
Itämeren piirissä ja pohjoisilla alueilla, Naton komentorakenne olisi puutteellinen joh-
tamaan ja koordinoimaan kaikkien puolustushaarojen sotatoimia Pohjois-Atlantilla ja 
siihen liittyvillä arktisilla alueilla. Kyky siirtää joukkoja Pohjois-Norjaan ja ylläpitää ja 
tukea niitä huollollisesti on myös heikko ja Norjan rajallisen isäntämaatuen varassa. 
Kaiken kaikkiaan Natolla on arktisilla alueilla kykyä osoittaa puolustuskynnystä, mutta 
varsinainen puolustuskyky on puutteellinen.206 

Naton toiminnan kehittäminen arktisella alueella 

JFC Norfolkin perustamisesta huolimatta Natolta puuttuu edelleen yhtenäinen suun-
nitelma arktisten alueiden puolustuksen kehittämiseksi. Käytännössä toiminnan, jouk-
kojen ja kaluston kehittäminen on Naton arktisten jäsenmaiden ja muutaman muun 
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alueesta kiinnostuneen maan, kuten Ison-Britannian, Ranskan ja Saksan muodosta-
man ryhmän vastuulla.  

Tulevaisuudessa Naton harjoitustoimintaa Pohjois-Atlantilla ja arktisilla alueilla tul-
laan lisäämään. Se riippuu pääosin arktisten jäsenmaiden aktiivisuudesta ja siitä, mil-
laisia arktisia harjoituksia ne tuovat Naton harjoituskalenteriin. Tällaisia harjoituksia 
ovat muun muassa: 

– Ison-Britannian ja Hollannin merijalkaväen harjoitukset Norjassa,207  
– Ison-Britannian, Ranskan, Saksan ja USA:n sukellusvenetorjuntaharjoitukset, 
– Norjan suuret Nato-harjoitukset, 
– USA:n pommituskonelennot ja pinta-alusten purjehdukset Kuolan edustalla. 

 
Norja, Iso-Britannia ja USA ovat lisäksi uusimassa sukellusvenetorjuntaan kykeneviä 
partiokoneitaan ja lisäämässä samalla niiden määrä. USA:n toimet tukeutumismahdol-
lisuuksien parantamiseksi Islannissa parantavat näiden partiokoneiden ja niitä tuke-
vien ilmatankkauskoneiden toimintaa.  

Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan Naton tulisi kuitenkin tehdä paljon enemmän. 
Järjestön tulisi kehittää kokonaisvaltainen arktinen strategia, joka keskittyisi kynnyk-
sen nostamiseen kilpailevien valtioiden suuntaan ja jäsenvaltioiden puolustamiseen. 
Strategiassa tulisi huomioida arktisen alueen eri herkkyydet, kuten ympäristökysymyk-
set ja alkuperäisväestön oikeudet. Strategiassa tulisi olla sotilaalliset, poliittisen ja ym-
päristöä käsittelevät osat. Sotilaallisen toiminnan osalta tulisi: 

– Rakentaa yhtenäinen poliittinen näkemys ja asettaa tätä valmistelemaan arkti-
nen työryhmä, kuten Naton parlamenttiedustajien poliittinen komitea esitti jo 
vuonna 2017,  

– Parantaa tilannekuvaa lisäämällä tiedustelu- ja valvontaoperaatioita Pohjois-
Atlantilla ja parantamalla tilannekuvan jakoa, 

– Taata liittouman kyky operoida tehokkaasti yhdessä: 
o Toteuttamalla tutkimus mahdollisuuksista ja tarpeesta perustaa Naton 

arktinen johtoporras koordinoimaan sotilasoperaatioita arktisilla alu-
eilla, 

o Perustamalla Natolle arktinen nopean reagoinnin joukko, joka käsittäisi 
kaikkien puolustushaarojen joukkoja Kanadasta, Tanskasta, Norjasta, 
Isosta-Britanniasta, USA:sta ja muista maista, jotka omaavat kykyä vas-
tata sekä sotilaallisiin että humanitäärisiin kriiseihin arktisilla alueilla, 

o Lisäämällä sotaharjoitusten määrää ja vaativuutta alueella, 
o Keskittymällä jäänmurtokapasiteetin rakentamiseen ja rohkaisemalla jä-

senmaita panostamaan jäänmurtajien rakentamiseen vastauksena Venä-
jän suurelle ja Kiinan kehittyvälle jäänmurtokapasiteetille. 

– Säilyttää tilanne alueella vakaana aloittamalla turvallisuusdialogi Venäjän 
kanssa Nato–Venäjä-neuvostossa. Tämä mahdollistaisi läpinäkyvyyden lisää-
misen sotilaallisten toimien suhteen ja vähentäisi liiallisia reaktioita. Samalla 
voitaisiin tutkia sotilaallisten käyttäytymissäännösten luomista arktisille alu-
eille.208 

                                              

207 Budai (2019), s. 109. Iso-Britannia sitoutui puolustusministeriön vuoden 2019 arktisessa strategiassa lähet-
tämään vuosittain 1 000 merijalkaväkisotilasta harjoittelemaan Norjaan seuraavan 10 vuoden ajan. 
208 Danoy & Maddox (2020).  
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6.6. Teknologian kehittymisen tuomat haasteet arktisilla alueilla 

Kehittyvät teknologiat tuovat tulevaisuudessa sekä uhkia että mahdollisuuksia arkti-
sille alueille. Esimerkkejä tällaisista kehittyvistä teknologioista ovat lennokit, autono-
miset lentävät ja uivat järjestelmät, pitkän kantaman nopeat asejärjestelmät, kuten hy-
persooniset ohjukset, avaruussijoitteiset järjestelmät ja kybervaikuttaminen. 

Lennokit tarjoavat mahdollisuuksia valtavien arktisten alueiden valvontaan. Korkealla 
lentävillä, pitkän toiminta-ajan omaavilla ja erilaisilla sensoreilla varustettavissa olevilla 
lennokeilla voidaan valvoa suuria alueita tehokkaasti. Kehittyneet lennokit tarjoavat 
mahdollisuuksia myös pitkän kantaman täsmäasejärjestelmien maalittamisen tukemi-
seen, jolloin voidaan hyödyntää järjestelmien pitkää kantamaa täysimääräisesti myös 
tutkahorisontin alapuolella liikkuvia ilma- ja merimaaleja vastaan.209 Lennokkeja voi-
daan käyttää myös entistä tehokkaammin aselavetteina.210 Haasteena lennokkien käy-
tössä on arktisen alueen vaativat lento-olosuhteet sekä lennokkien ohjaamisen kan-
nalta vaativat radiokelit ja heikko satelliittiverkko. Arktiseen käyttöön on kehitettävä 
juuri alueen olosuhteisiin suunniteltuja järjestelmiä.  

Vedenalaiset kauko-ohjattavat järjestelmät, kuten esimerkiksi Venäjän Harpsichord-
2R-PM, tarjoavat puolestaan mahdollisuuden vedenalaiseen tiedusteluun ja kartoitta-
miseen. Niillä voidaan myös tukea ydinkäyttöisten sukellusveneiden operaatioita kas-
vattamalla sukellusveneiden sensorien ulottuvuutta merkittävästi.211 Autonomiset len-
tävät ja uivat järjestelmät voivat toimia aluevalvonnassa itsenäisemmin myös ilman 
kattavan viestijärjestelmän tukea. Puolustajan kannalta autonomiset hyökkäysjärjestel-
mät ovat puolestaan uhka, jolla voidaan iskeä alueen harvaa infrastruktuuria tai par-
tioivia aluksia vastaan. 

Pitkän kantaman asejärjestelmistä hypersooniset ohjukset ovat erityisen suuri haaste 
niiden suuren lentonopeuden takia. Hypersoonisten ohjusten torjunnassa niiden ha-
vaitseminen ja seuranta on ehdoton vaatimus muutenkin vaikean maalin torjunnassa. 
Suuri lentonopeus yhdistettynä valtaviin valvottaviin alueisiin tekee ohjuksesta vai-
kean maalin havaita ja seurata. Tämä edellyttää kattavaa integroitua sensoriverkkoa 
avaruussijoitteisista sensoreista aina valvontalennokeihin ja maa- ja merisijoitteisiin 
sensoreihin.212       

Arktisten alueiden laajuuden takia vain avaruussijoitteisilla sensoreilla kyetään alueen 
kattavaan valvontaan. Kehittyvät mini- ja mikrosatelliitit yhdistettynä tehokkaiden 
sensorien pienentämiseen mahdollistavat kattavan valvontaverkon luomisen muun 
muassa hypersoonisten ohjusten havainnointiin entistä paremmin. Valvontasatelliit-
tien lisääminen antaa paremman peiton ja luo järjestelmälle taistelukestävyyttä satel-
liittitorjuntajärjestelmiä vastaan. Toisaalta valvontateknologia tarjoaa myös vastapuo-
lelle entistä paremman kyvyn luoda tilannekuvaa ja maalittaa kohteita pitkän kantaman 
asejärjestelmille.  

Avaruussijoitteiset navigointijärjestelmät tarjoavat myös mahdollisuuksia operoida 
arktisilla alueilla entistä luotettavammin sekä käyttää täsmäasejärjestelmiä entistä tar-
kemmin. Venäjän GLONASS-paikantamissatelliittien ja niitä täydentävien High-alti-
tude Pseudo Satellite -satelliittien (HAPS) kehittyvä verkosto parantavat Venäjän 

                                              

209 Conley & Melino (2020), s. 21. 
210 Department of National Defence (2017), s. 73. 
211 Conley & Melino (2020), s. 23. 
212 Ibid.  
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mahdollisuuksia käyttää pitkän kantaman täsmäasejärjestelmiä. Kiina kehittää puoles-
taan oman Beidou-navigointijärjestelmänsä kattavuutta, jonka ensimmäinen maa-
asema on jo perustettu Huippuvuorille. Tämä yhdessä kehittyvän viestisatelliittiver-
koston kanssa mahdollistaa Kiinalle entistä itsenäisemmän operoinnin arktisilla alu-
eilla.213 

Uhkana avaruusoperaatioille on sekä lisääntyvän avaruusromun että mikrosatelliittien 
aiheuttama törmäysvaara. Lisäksi Venäjä ja Kiina ovat kehittäneet ja edelleen kehittä-
vät kineettiseen energiaan tai laserin käyttöön perustuvia satelliittitorjuntajärjestelmiä 
sekä häirintä- ja kyberjärjestelmiä, joilla voidaan häiritä paikannussignaaleja ja viestiyh-
teyksiä.214 

Kehittyvät valtioiden tiedustelupalvelujen kybervalmiudet luovat sekä moninaisia uh-
kia että mahdollisuuksia. Verkkovakoilulla voidaan varastaa tutkimustietoa kehitettä-
vistä arktisista suorituskyvyistä muun muassa laivanrakennus-, energia- ja kuljetussek-
toreista.215 Mittaustietoja voidaan varastaa vaikkapa merenpohjan mittauksista sekä 
kartoittaa alueen infrastruktuurin heikkouksia. Verkkovakoilulla voidaan myös päästä 
käsiksi eri sensorien valvontadataan ja luoda tilannekuvaa. Verkkohyökkäyksillä voi-
daan puolestaan lamauttaa johtamis- ja valvontajärjestelmiä tai vahingoittaa keskeistä 
infrastruktuuria kuten logistisia järjestelmiä. Tällaiset kyvyt ovat tietenkin kaikkien 
osapuolten käytettävissä, ja niitä voidaan hyödyntää sekä puolustuksessa että hyök-
käyksessä.216 

6.7. Yhteenveto 

Keskeisiä näkökohtia USA:sta 

Läntisistä valtioista USA:ssa on tapahtunut ehkä merkittävin muutos suhtautumisessa 
arktisiin alueisiin. Vielä muutama vuosi sitten arktiset alueet nähtiin rauhanomaisena 
”takapihana”, jossa sotilaallista läsnäoloa ja toimintaa vähennettiin tasaisesti. Presi-
dentti Obaman aikana laaditut strategiat korostivat pehmeitä arvoja, yhteistyötä, luon-
nonsuojelua ja kestävää kehitystä. Selkeä muutos tapahtui presidentti Trumpin kauden 
alussa, jolloin strateginen ohjaus alkoi korostaa arktisilla alueilla tapahtuvaa suurvalta-
kilpailua, jossa sotilaallisilla suorituskyvyillä on keskeinen osa. USA:n kannalta Alaska 
on keskeisessä osassa sen arktisissa strategioissa. 

USA:n strategioissa tunnistetaan selkeät kansalliset turvallisuus- ja talousintressit, joita 
on kyettävä suojaamaan tarvittaessa sotilaallisesti. Öljyn ja kaasun hintojen säilyessä 
tulevina vuosina todennäköisesti matalina, ei Alaskan merkitys energian tuottajana to-
dennäköisesti kasva. Sen sijaan taloudessa korostuu alueen kasvava merkitys merireit-
tinä, ja merenkulun vapaudesta USA tulee pitämään kiinni. Näitä intressejä enemmän 
korostuu kuitenkin alueen merkitys kotimantereen sotilaalliselle puolustukselle. USA 
pyrkii kuitenkin välttämään kilpavarustelua arktisilla alueilla ja säilyttämään alueen rau-
hallisena. Venäjällä on selkeä etumatka arktisten voimien kehittämisessä, ja Kiinan 
nousuun globaalisti varautuva USA ei halua sitoa liikaa resursseja arktisille alueille. 
Toisaalta ei haluta jättää arktista aluetta Venäjän dominoitavaksi alueeksi, vaan osoit-

                                              

213 Conley & Melino (2020), s. 23. 
214 Department of National Defence (2017), s. 56–57, 71. 
215 Department of Navy (2021), s. 7.  
216 Department of National Defence (2017), s. 56. 
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taa omaa läsnäoloa ja suorituskykyä alueella. Samalla halutaan rajoittaa Kiinan vaiku-
tusvallan kasvua alueella. USA:lla on selkeä tahtotila parantaa arktisia joukkojaan ja 
teknisiä valmiuksia ja vahventaa strategista asemaansa alueella. Tähän investoidaan 
varoja, ja mikä tärkeintä, sekä kongressi että puolustusministeriö ovat tunnistaneet 
asian tärkeyden. Tämä näkyy korkeiden virkamiesten ja komentajien nimittämisessä 
arktisiksi vastuuhenkilöiksi, mikä takaa jatkossakin riittävän huomion ja resursoinnin 
arktiseen kehittämiseen.  

Arktisten toimintaedellytysten parantamiseksi USA pyrkii kehittämään keskipitkällä 
aikavälillä nykyisten suorituskykyjen ja joukkojen käyttöä arktisilla alueilla lisäämällä 
koulutus- ja harjoitustoimintaa sekä parantamalla kalustoa ja välineistöä paremmin 
arktisiin olosuhteisiin soveltuviksi. Tämä on kustannustehokkain tapa parantaa mah-
dollisuuksia toimia arktisilla alueilla. Samalla lisätään yllättävää ja vaikeammin enna-
koitavissa olevaa partiointia arktisilla alueilla meri- ja ilmavoimilla merkittävästi. Tällä 
osoitetaan etenkin Venäjälle läsnäoloa ja voimaa, pidetään Venäjä epävarmana sekä 
parannetaan joukkojen operointiedellytyksiä. Operaatioiden tehostamiseksi kehite-
tään myös komentorakennetta perustamalla tarvittavia johtoportaita ja parantamalla 
tukeutumisinfrastruktuuria. Infrastruktuuria parannetaan kestämään eroosiota ja tuli-
vaikutusta. Toimintatapoja ja taktiikoita kehitetään huomioiden vastustajan uudet 
suorituskyvyt, ja esimerkiksi ilmavoimat valmistautuvat operoimaan entistä hajaute-
tummin.  

Johtoportaiden toiminnan mahdollistamiseksi kehitetään tilannekuva- ja valvontajär-
jestelmiä ja johtamisyhteyksiä, jotta johtoportailla on riittävä tilannekuva ja johtamis-
kyky operaatioiden johtamiseksi. Toisaalta arktisen alueen johtamisvastuut ovat edel-
leen asevoimissa sekavat ja päällekkäiset. USA:n tulisi antaa alueesta selkeämpi vastuu 
USNORTHCOM:lle, koska arktinen alue on USA:n kotimaan puolustuksen kannalta 
uusi hyökkäysväylä niin Tyynenmeren, Kanadan kuin Atlantinkin suunnalta.  

Varsinaisia uusia arktisiin operaatioihin tarkoitettuja jäissäkulkukykyisiä sotalaivoja 
luodaan vasta pidemmällä aikavälillä. Poikkeuksena ovat rannikkovartioston jäänmur-
tajat ja nopeammin kehitettävät autonomiset lentävät ja uivat järjestelmät. Arktisille 
alueille pysyvästi sijoitettujen joukkojen määrää ei kasvateta. Tavoitteena on tulevai-
suudessa paremman tilannekuvan ja johtamiskykyjen turvin keskittää tulta ja vaikut-
tamista suurten joukkomäärien sijasta. 

Arktisen alueen hallinnassa USA korostaa entistä enemmän yhteistyötä sekä kansallis-
ten viranomaisten että arktisten liittolaisten ja kumppanien kanssa. Tämä yhteistyö 
kattaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan, koulutuksen, sotilaallisen harjoittelun ja ti-
lannekuvan jakamisen. USA pyrkii hyödyntämään arktisten liittolaisten ja kumppanien 
syvää arktista osaamista oman suorituskykynsä parantamisessa sekä yhteensopivuu-
den kehittämisessä. Tämän myötä sekä Suomelle että Ruotsille tarjotaan jatkossa en-
tistä enemmän yhteistyötä kaikilla edellä mainituilla alueilla. Liittolaisia ja kumppaneita 
tarvitaan myös Kiinan toimien seurantaan ja Kiinan ei-sotilaallisten, mutta haitallisiksi 
arvioitujen hankkeiden torjumisessa. Tässä käytetään tarvittaessa kilpailevia investoin-
teja ja kehitetään kansainvälistä sopimuskenttää.  

Alueen säilyttämiseksi rauhallisena USA on myös valmis dialogiin alueen toimijoiden 
kanssa, Venäjä mukaan lukien. Arktisen alueen rannikkovartiostojen komentajien foo-
rumia jatketaan ja on mahdollista, että pyritään myös aloittamaan uudelleen arktisten 
alueen asevoimien komentajien tapaamiset tai jokin vastaava turvallisuusfoorumi. 
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Dialogin kehittämisessä arktisten liittolaisten ja kumppanien rooli on myös merkit-
tävä.  

Arktisella alueella USA:lla on kolme toimintasuuntaa: Tyynenmeren (Alaska), Pohjois-
Amerikan ja Euroopan suunnat. Kullakin suunnalla uhkakuvat ja tehtävät poikkeavat 
jonkin verran toisistaan. Tyynenmeren puolella painopisteenä on Alaskan alueen, vä-
estön ja taloudellisten intressien suojaaminen, estää uhkien suuntautuminen alueen 
kautta kotimantereelle sekä projisoida alueen kautta voimaa tarvittaviin suuntiin. So-
tilaallisen vaikuttamisen perustana USA:lla on Alaskassa jo valmiina oleva merkittävä 
ilma- ja maavoimien voimaryhmä, joka on etenkin ilmavoiman osalta täysin ylivoimai-
nen muihin arktisiin maihin nähden. Alaska on tärkeä myös kotimantereen ohjuspuo-
lustuksen kannalta. Kyseistä voimaryhmää on aiemmin suunniteltu käytettävän ete-
lässä Tyynenmeren sotanäyttämöllä, mutta jatkossa varaudutaan selkeästi myös arkti-
seen suuntaan, johon liittyen sen johtamisrakennetta kehitetään arktisten operaatioi-
den johtamiseksi. Maavoimien joukkojen operaatiokyvyn kehittäminen Alaskassa täh-
tää kuitenkin lähinnä vain parempaan kykyyn suojata Alaskaa ja siellä olevaa kriittistä 
infrastruktuuria. Mitään laajempaa hyökkäyksellistä operaatiokykyä ei olla kehittä-
mässä.  

Suurin heikkous Alaskan suunnalla on pysyvän merivoiman puuttuminen rannikko-
vartioston vähäistä läsnäoloa lukuun ottamatta. Tätä pyritään parantamaan lisäämällä 
merivoimien harjoitustoimintaa ja tukeutumisedellytyksiä Alaskassa ja lähialueilla. 
Ympärivuotista operointia heikentää jäänmurtokyvyn puute, johon rannikkovartios-
ton hanke tuo lähivuosina jonkin verran parannusta. Beringinsalmen hallinta on tule-
vaisuudessa suuri kysymys. Kapeaa ja matalaa meriväylää voidaan hallita Venäjän pit-
kän kantaman rannikkotorjuntaohjuksilla, ja Venäjän Tyynenmeren laivastolla on alu-
eella pysyvämpää läsnäoloa. USA:lla on kuitenkin ilmaylivoimansa ansiosta paremmat 
mahdollisuudet valvoa ja hallita aluetta ja tuoda merivoimien vahvennuksia alueelle.  

Pohjois-Amerikan arktisella alueella painopisteenä on estää ilmasta tai avaruudesta tu-
levien uhkien suuntautuminen kotimantereelle. Alue on tärkeä kotimantereen ilma- ja 
ohjuspuolustuksen ennakkovaroitus- ja puolustusalue. Venäjän hypersoonisten ristei-
lyohjusten kehittyminen on kasvattanut uhkaa merkittävästi. Tämän takia NORAD:in 
sensoriverkkoa ja johtamisjärjestelmää kehitetään ja varmennetaan. Etenkin hyper-
soonisten aseiden havaitsemiseen kehitetään myös avaruussijoitteista sensoriverkkoa.  

Euroopan puoleisilla arktisilla alueilla korostuvat Pohjois-Atlantin hallinta sekä me-
riyhteyksien ja vedenalaisten kaapelien että Naton pohjoisen sivustan suojaaminen. 2. 
Laivaston uudelleen perustaminen yhdessä Naton johtamisrakenteen kehittämisen 
kanssa mahdollistaa operaatioiden paremman suunnittelun, valmistelun ja johtamisen. 
Varsin vähäistä pysyvää läsnäoloa Euroopan puoleisilla arktisilla alueilla ei kasvateta. 
Sen sijaan lisätään entisestään koulutus-, harjoitus- ja partiotoimintaa. Lisäksi paran-
netaan ilma- ja merivoimien tukeutumisedellytyksiä muun muassa Norjassa ja Islan-
nissa. Etenkin avaruuteen sijoitettavilla järjestelmillä parannetaan edellytyksiä tilanne-
kuvan muodostamiseen ja johtamiseen. Vaikka merenkulun vapaus on USA:lle tär-
keää ja Venäjän rajoituksia pohjoisen merireitin käytölle ei hyväksytä, ei USA pyri to-
teuttamaan merenkulun vapausdoktriinia kyseisellä reitillä. Reitti on yksinkertaisesti 
liian vaativa navigoitavaksi ilman Venäjän tukea, ja se olisi myös merkittävä provokaa-
tio, joka voisi johtaa yhteenottoon. Grönlannin asema on USA:lle huolenaihe. Grön-
lanti on keskeinen NORAD:in sensoriverkon ja ennakkovaroituksen kannalta, mutta 
alueella ei ole pysyviä taistelujoukkoja, jotka kykenisivät suojaaman ennakkovaroitus-
tutkia ja asemia Venäjän asevoimien kehittyneiltä pitkän kantaman asejärjestelmiltä. 
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Hallinnon vaihtuminen USA:ssa vuoden 2021 alussa tuskin vaikuttaa merkittävästi 
arktisiin strategioihin. Niissä korostetaan jo valmiiksi presidentti Bidenin hallinnolle 
tärkeää kansainvälistä yhteistyötä, eikä alueelle olla siirtämässä lisää sotilaallista voi-
maa. Bidenin hallinto pyrkinee lisäämään dialogia eri toimijoiden kanssa, Venäjä mu-
kaan lukien, vahvistaakseen kansainvälisen sopimusjärjestelmän toimivuutta alueella. 
Samalla jatketaan asevoimien arktisten kykyjen kehittämistä. 

USA:n haasteena on kuitenkin siviilihallinnon vähäinen resursointi arktisille alueille. 
Asevoimat ja rannikkovartiosto panostavat kyllä arktisiin kykyihin ja läsnäoloon, 
mutta esimerkiksi ulkoministeriöllä on Grönlannissa vain pieni konsulaatti, jota on 
pidettävä alueen merkityksen huomioiden vaatimattomana panostuksena. Asevoimien 
puolelta toivottaisiin siviilihallinnolta merkittävästi enemmän taloudellista ja diplo-
maattista satsausta kansallisten intressien turvaamiseksi arktisilla alueilla.Keskeisiä nä-
kökohtia Kanadasta 

Keskeisiä näkökohtia Kanadasta  

Vaikka Kanadan arktisissa strategioissa korostetaan myös turvallisuuden ja puolustuk-
sen tärkeyttä, näkee Kanadan hallitus arktiset kysymykset kuitenkin enemmän peh-
meiden arvojen puolustamisena. Ympäristön suojelu, alkuperäiskansojen asema, kes-
tävä kehitys, turvallisuus ja rauhan turvaaminen ovat tärkeitä. Kanada on perinteisesti 
suhtautunut penseästi arktisen alueen sotilaalliseen varustautumiseen. Arktisissa ke-
hittämistoimissa painopiste on siviilipuolella alueen väestön elinolojen parantamisessa 
ja ympäristön suojelemisessa samalla kun taloudellinen toiminta kasvaa.  

Kanada ei näe Venäjää suoranaiseksi sotilaalliseksi uhaksi samaan tapaan kuin USA. 
Kanadan hallitus pyrkinee aktiivisemmin yhteistyöhön ja dialogiin Venäjän kanssa. 
Siksi sotilaallisten arktisten kykyjen kehittämisen resursointi on vaatimatonta. Monet 
hankkeet mainitaan arktisina, vaikka ne eivät sellaisia aidosti ole. Ilmavoimien hävit-
täjäkalusto ja merivoimien pintataistelualukset ollaan uusimassa muutenkin, eikä ilma-
voimille olla luomassa infrastruktuuria, joka mahdollistaisi laajennetun ilmatunnistus-
alueen tehokkaan valvonnan. Maavoimien arktiset suorituskyvyt säilyvät hyvin vaati-
mattomina, toisaalta maitse tulevaa sotilaallista uhkaakaan ei ole.  

Kehittämisen painopiste on tilannekuvan ja johtamiskyvyn kehittämisessä, joka tukee 
sotilaallisten tarpeiden lisäksi virka-avun antamista siviiliviranomaisille ja taloudellisen 
toiminnan valvontaa. NORAD-yhteistyö USA:n kanssa on Kanadalle tärkein sotilaal-
linen toiminta arktisilla alueilla. Kykyä alueen valvontaan ja tilannekuvan luomiseen 
tullaan parantamaan jo pelkästään lisääntyvät taloudellisen toimeliaisuuden vaatimus-
ten takia.   

Keskeisiä näkökohtia Natosta  

Natolle arktinen alue on haaste. Järjestöllä ei ole yhteistä arktista strategiaa, eikä edes 
yksimielisyyttä sellaisen laatimisesta. Jäsenmaiden arktiset intressit vaihtelevat merkit-
tävästi. Laajemman Pohjois-Atlantin alueen puolustuksesta on helpompi päästä yh-
teisymmärrykseen, mitä kuvaa se, että Nato kykeni tekemään päätöksen JFC Norfolk 
-johtoportaan perustamisesta USA:sta saapuvien vahvennusten suojaamiseksi.  

Tähän yksimielisyys sitten päättyykin. Jopa toiminta GIUK-kapeikon valvonnan ja su-
kellusvenetorjuntakyvyn kehittämiseksi on jäänyt lähinnä alueen valtioiden ja muuta-
man muun jäsenmaan vastuulle. USA, Kanada, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Saksa ja 
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Ranska, osin myös Hollanti, muodostavat maaryhmän, joka kehittää voimia ja osaa-
mista Pohjois-Atlantin hallintaan ja sukellusveneiden torjuntaan. Sama maaryhmä on 
myös kiinnostunut harjoitustoiminnasta Norjassa Naton pohjoisen sivustan suojaa-
miseksi ja GIUK-kapeikon puolustuksen tukemiseksi.   

Operaatioiden perustaksi tarvittavan tilannekuvan ja johtamisedellytysten parantami-
nen jää myös pitkälti kyseisen maaryhmän omien kansallisten toimien ja maiden väli-
sen yhteistyön parantamisen varaan. Naton harjoitus- ja partiotoiminta kasvaa arkti-
silla alueilla ja Pohjois-Atlantilla, mutta tunnistetut suorituskykypuutteet korjaantuvat 
hyvin hitaasti.  

Lopuksi 

Ilmastonmuutos avaa arktisia alueita yhä enemmän taloudelliselle ja sotilaalliselle toi-
minnalle samaan aikaan kun globaali suurvaltakilpailu kiristyy entisestään. Sotilaallinen 
vastakkainasettelu näkyy jatkossa yhä enemmän USA:n ja Kanadan arktisilla alueilla ja 
Pohjois-Atlantilla. Vaikka mikään arktisista valtioista ei halua kilpavarustelua arktisella 
alueella, tilanne johtaa todennäköisesti sotilaallisen toiminnan lisääntymiseen. Venä-
jällä on kyky kontrolloida omaa rannikkoaan, ylivoimainen ympärivuotinen kyky toi-
mia merellä ja kyky uhata vastapuolen kiinteää sensori- ja tukeutumisverkkoa. Venäjä 
ei halua luopua itselleen edullisesta tilanteesta alueella, jossa sillä on selkeästi sotilaal-
linen ylivoima. Päinvastoin: tätä ylivoimaa halutaan kasvattaa.  

Myös Kiinan kasvava aktiivisuus arktisilla alueilla haastaa USA:ta ja Kanadaa. Kiinan 
laivaston ja jäänmurtajien läsnäolo kasvaa, jotta se pystyy suojaamaan kasvavaa kii-
nalaista meriliikennettä, kalastustoimintaa ja tutkimustoimintaa arktisilla alueilla. Ope-
raatioissaan Kiina tukeutuu alueella omistamaansa tai kaupallisilla sopimuksilla käyt-
töönsä saamaan infrastruktuuriin. 

USA:n arktisissa strategioissa korostuvat sotilaalliset toimet, ja Alaskan strateginen 
merkitys kasvaa. Meriliikenteen lisääntyessä Beringinsalmesta tulee arktisten alueiden 
tärkein merellinen kapeikko, jonka hallinta on tärkeää sekä USA:lle että Venäjälle. 
Alaska on tärkeä myös kotimaan ilma- ja ohjuspuolustuksen kannalta. USA on alueella 
sotilaallisesti niin vahva, että sillä ei ole tarvetta kasvattaa alueen voimaryhmää. Sillä 
on alueella täydellinen ilmaylivoima, kyky projisoida voimaa ja merivoimaa voidaan 
kasvattaa nopeasti Tyynenmeren laivaston voimilla. Tilannekuvan luomista ja johta-
misvalmiuksia tullaan eri tavoin kehittämään keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

Kanadan toiminnassa alueen väestön ja etenkin alkuperäisväestön elinmahdollisuuk-
sien ja taloudellisen toiminnallisuuden tukeminen kestävällä tavalla tulee näyttelemään 
suurempaa roolia kuin USA:lla. Kanadan ilma- ja maapuolustus pohjoisessa on heik-
koa, mutta pitkät etäisyydet antavat suojaa. Samaan tapaan merioperaatiot Kanadan 
arktisilla alueilla saariston aiheuttamien ahtojäiden takia säilyvät vielä pitkään haasta-
vampina kuin Venäjän rannikolla. NORAD:in kehittämisen lisäksi arktisen puolus-
tuksen satsaukset ovat varsin vähäisiä ainakin keskipitkällä aikavälillä. Tarve luoteis-
väylän valvontaan voi muuttaa tilannetta pitkällä aikavälillä.   

Euroopan puoleiset arktiset alueet ja Pohjois-Atlantti ovat geostrategisesti niin tär-
keitä alueita, että USA, Kanada ja Nato eivät voi olla huomioimatta Venäjän sotilaal-
lisen uhan kasvua alueella. Venäjällä on kyky vallata Huippuvuoret ja kiistää Naton 
tukeutuminen ja sensorit Grönlannissa ja Islannissa tarjoten Pohjoiselle laivastolle 
mahdollisuuden tunkeutua Pohjois-Atlantille. Nato pysyy kuitenkin hyvin pitkälti 
pohjoisatlanttisena toimijana. Kehittämisen painopiste on selkeästi merellisten toi-
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mintojen ja meren hallinnan turvaamisessa ja USA:n merivoimien kyky vahventaa alu-
een merivoimia on keskeinen. Euroopan puoleiset arktiset alueet jäävät pitkälti jäsen-
maiden vastuulle. Grönlannin merkitys on USA:n puolustuksen kannalta niin merkit-
tävä, että siellä olevien tukikohtien merkitys ja niiden suojaaminen tulee entistä tärke-
ämmäksi. 

Niin alueen valvonnassa kuin voiman projisoinnissa avaruussijoitteiset sensorit ja vies-
tisatelliitit, autonomisen lentävät ja uivat sensori- ja aselavetit sekä pitkän kantaman 
täsmäasejärjestelmät saavat suuremman roolin. USA, Kanada ja Nato pyrkivät kehit-
tämään omia arktisia joukkojaan tehostamalla yhteistyötä sekä jäsenmaiden kesken 
että kumppanien kanssa. Arktisina kehittyneinä valtioina Suomelle ja Ruotsille tarjo-
taan tulevaisuudessa entistä enemmän mahdollisuuksia tutkimus- ja kehittämis-, kou-
lutus-, harjoitus- ja tilannekuvayhteistyöhön sekä kahdenvälisesti että monenkeski-
sesti.  

Vaikka länsimaat eivät panosta yhtä paljon arktisiin sotilaallisiin suorituskykyihin kuin 
Venäjä, NORAD:in sensoriverkon parantaminen, lentävien autonomisten järjestel-
mien ja avaruuteen sijoitettujen sensorien ja viestijärjestelmien ansiosta läntisillä mailla 
on tulevaisuudessa entistä parempi tilannekuva sekä johtamis- ja maalittamiskyky ark-
tisilla alueilla. Länsimailla on myös enemmän meri- ja ilmavoimaa, jota kyetään jat-
kossa käyttämään tehokkaammin myös arktisilla alueilla. Tämä tasapainottaa Venäjän 
parempaa lavettien, pitkän kantaman asejärjestelmien ja parantuneen tukikohtaverkon 
tuomaa ylivoimaa.   

Kaikki arktiset toimijat ovat tunnistaneet Kiinan hivuttautumisen arktisille alueille ja 
sen pyrkimykset kasvattaa vaikutusvaltaa. Tähän pyritään vastaamaan kansallisella vi-
ranomaisyhteistyöllä USA:ssa ja Kanadassa, kansainvälisellä yhteistyöllä arktisissa foo-
rumeissa ja kilpailevilla investoinneilla. Kiinan vaikutusvallan kasvu riippuu osittain 
sen suhteesta Venäjään. Venäjä on suhtautunut varsin suojelevasti arktisiin alueisiin ja 
pyrkinyt rajoittamaan Kiinan toimintaa omilla alueillaan. Jos maat kuitenkin päätyisi-
vät syvään strategiseen yhteistyöhön arktisilla alueilla, niillä olisi mahdollisuus domi-
noida arktista aluetta niin sotilaallisesti kuin taloudellisestikin länsimaiden kustannuk-
sella. 

Venäjän vuoden 2021 joulukuussa esittämät turvatakuuvaatimukset tulevat ainakin ly-
hyellä aikavälillä vaikeuttamaan rauhanomaista kehitystä arktisilla alueilla. Venäjän 
vaatimukset käytännössä edellyttäisivät USA:n vetäytymistä Euroopasta, Naton laaje-
nemisen pysäyttämistä sekä USA:n ja Naton sotilaallisten toimien rajoittamista. Se 
heijastuisi myös Naton kykyyn suojata pohjoista sivustaansa ja rajoittaa Venäjän pää-
syä Pohjois-Atlantille. Venäjän ajama politiikka kiristää suurvaltasuhteita ja heijastuu 
myös arktisille alueille vaikeuttaen dialogin ylläpitoa ja kansainvälisen sopimusjärjes-
telmän kehittämistä.  

USA:n nykyiset arktiset strategiat on jo kirjoitettu suurvaltakilpailun näkökulmasta, 
joten suuria muutoksia ei ole USA:n toimissa odotettavissa. Strategioita saatetaan kui-
tenkin tarkistaa lähinnä kiristämällä tavoiteaikatauluja ja käytössä olevia resursseja, jos 
suurvaltapoliittinen tilanne edelleen kiristyy ja Venäjä lisää toimintaansa arktisilla alu-
eilla. Naton osalta Venäjän painostustoimet voivat tehostaa yhteisen näkemyksen löy-
tämistä pohjoisen sivustan ja Pohjois-Atlantin suojaamisesta, jolloin Nato voisi lähi-
vuosina saada luotua arktisen strategian ohjaamaan puolustuksen kehittämistä alueella.  

Arktisen alueen säilyminen rauhanomaisena riippuu hyvin pitkälti globaalista suurval-
tasuhteiden kehittymisestä. Toisaalta vaikka suhteet muualla kiristyvät, arktisilla 
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alueilla voi edelleen olla mahdollisuuksia sopia yhteisistä pelisäännöistä ja käytänteistä, 
jotka vähentävät tahattoman yhteenoton uhkaa. Tässä arktiset turvallisuusfoorumit 
ovat tärkeitä. Koska alueen säilyminen rauhanomaisena on kaikkien arktisten valtioi-
den intresseissä, tulevaisuudessa voi olla mahdollista, että saadaan aloitettua uudelleen 
asevoimien arktiset tapaamiset, joissa voitaisiin sopia yhteisistä pelisäännöistä.  
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LYHENTEET 

ADIZ  Canada’s Air Defense Identification Zone 

ALCOM  Alaskan Command 

AMOS  Arctic Mobile Observing System 

C4ISR  Command, Control, Communications, Computers, Intelli-

gence, Surveillance and Reconnaissance 

C5ISR  Command, Control, Communications, Computers, cyber, 

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 

CBRNR Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Reconnais-

sance 

DDAS  Department of Defense Arctic Strategy   

DMO  Distributed Maritime Operations 

DPG   Defense Planning Guidance 

EABO  Expeditionary Advanced Base Operations 

EECWCS  Extreme Cold Weather Clothing System 

GMD   Ground-based Midcourse Defense 

ICE-PPR International Cooperative Engagement Program for Polar 

Research 

INCSEA  Prevention of Incidents On and Over the High Seas 

JACO  Joint Arctic Command 

JFC Norfolk  Joint Forces Command Norfolk 

JTFN  Joint Task Force – North 

LOCE  Littoral Operations in Contested Environment 

NORAD   North American Air Defence Command 

NORDEFCO Nordic Defence Cooperation 

NDS  National Defense Strategy 

NMS  National Military Strategy  

NSS  National Security Strategy 

MARCOM  Allied Maritime Command 

MDTF  Multi-Domain Task Force 

MFA  Maritime Forces Atlantic 

MFP  Maritime Forces Pacific 
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MEB  Marine Expeditionary Brigade 

USARAK  United States Army Alaska 

USARPAC   United States Army Pacific 

USEUCOM  Unites States European Command  

USINDOPACOM  United States Indo-Pacific Command 

USNFA  United States Naval Forces Alaska 

USNORTHCOM  United States Northern Command 

USTRANSCOM United States Transportation Command 

USSOCOM   United States Special Operations Command 

USSTRATCOM  United States Strategic Command 
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7 

VENÄJÄ JA ARKTINEN YMPÄRISTÖ – ÖLJYKULTTUURIN       
VIRRAT1 

Veli-Pekka Tynkkynen 

7.1. Johdanto 

ässä luvussa tarkastelen, miten Venäjän öljykulttuuri ilmenee arktisella alueella. 
Öljykulttuurilla tarkoitan nykyistä energiapoliittista järjestelmää ja sen energia-
kulttuurin erityistä ajattelutapaa, joka ei kykene irrottamaan Venäjää öljy- ja 

kaasuriippuvuudesta eikä näkemään väistämätöntä systeemistä muutosta, jonka ilmas-
tonmuutos on aiheuttamassa. Lisäksi avaan, miten tämä öljystä ja kaasusta riippuvai-
nen yhteiskunta vaikuttaa arktisen alueen ympäristöön, ja miten tästä poliittisesta ase-
telmasta nähdään arktisen alueen keskeiset luonnonvarat, hyödykkeet ja tietovirrat. 
Käytän tässä virtojen käsitettä, viitaten Manuel Castellsin alkuperäiseen määritelmään, 
jossa virrat ymmärretään suhteessa maantieteellisen tilaan (space).2 Virrat voivat olla 
aineellisia tai aineettomia, mutta virtojen tiloja yhdistää se, että ne ovat yleensä vasta-
kohtana ihmisten, yhteisöjen ja luonnon asutuille ja jokapäiväisille paikoille. Virtojen 
tilat ovat poliittisen vallan tiloja, jotka tyypillisesti työntävät sivuun ja tukahduttavat 
paikkojen tilat. Analyysini tarkastelee siten arktisen alueen geotaloutta ihmismaantie-
teen ja yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta. 

Lisäksi kysyn, mikä on Venäjän Pohjolan, Putinin Venäjän keskeisen geopoliittisen 
suunnan, rooli hallinnon tulevaisuuden ja sen valitseman taloudellisen ja poliittisen 
kehityksen turvaamisessa. Tuon esille, kuinka venäläinen öljykulttuuri edistää ympä-
ristöongelmia paikalliselta tasolta maailmanlaajuiseen, ja toimii itse asiassa ”geologi-
sena voimana”. Se tarkoittaa sitä, että öljykulttuuri muuttaa arktista ympäristöä jo siinä 
määrin, että arktinen ympäristö mukautuu palvelemaan tämän kulttuurin tarpeita. 
Kulttuuri perustuu kuitenkin kolmeen arktiseen paradoksiin: paikalliseen, kansalliseen 
ja globaaliin. Öljykulttuuri ei pysty käsittelemään näitä paradokseja, vaan sen sijaan ne 
määritellään epäsuorasti yhteiskunnallisiksi tabuiksi. Kyvyttömyys käsitellä näitä on-
gelmia on keskeinen este tiellä kohti kestävää arktista aluetta ja resilienttiä Venäjää. 

7.2. Arktiset virrat öljykulttuurin työkaluina  

Venäjä on virtojen suurvalta. Venäjä on keskeinen toimija maasta peräisin olevien 
maailmanlaajuisten hyödykkeiden ja resurssien osalta. Voimme luetella monia sekto-
reita, joilla Venäjä on keskeinen: öljy, kaasu, hiili, uraani, vilja (vehnä), lannoitteet, ti-
mantit, kulta, metallit jne. Lisäksi maan koon sekä Euroopan ja Aasian välisen maan-
tieteellisen sijaintinsa vuoksi Venäjä pystyy vaikuttamaan moniin alueellisiin ja maail-
manlaajuisiin virtoihin, jotka kulkevat sen alueen ja maan kontrolloimien alueiden 

                                              

1 Tämä luku perustuu kirjaan Tynkkynen, Veli-Pekka (2019) The Energy of Russia. Hydrocarbon Culture and Cli-
mate Change, Cheltenham, Edward Elgar Publishing. 
2 Castells (1999). 
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halki. Tässä arktisella alueella on tärkeä rooli, muun muassa Koillisväylän merikulje-
tuspotentiaalin takia. Muidenkin virtojen osalta Venäjän arktinen alue maailmanlaajui-
sena reittinä on yhä merkittävämpi. Esimerkiksi suunniteltu Eurooppaa ja Aasiaa yh-
distävä Arctic Connect -datakaapeli, joka mahdollistaa nopeammat ja siten taloudelli-
semmat Internet-yhteydet, seuraa suunnilleen Koillisväylän reittiä ja kulkee siten Ve-
näjän 200 meripeninkulman talousvyöhykkeen (EEZ) läpi. Kaapeli on ollut EU:n ja 
Pohjoismaiden arktisella asialistalla, ja suomalainen valtionyhtiö Cinia edistää venä-
läisten, norjalaisten ja japanilaisten kumppaneidensa kanssa hanketta. Yritys määritte-
lee kaapelin ”neutraaliksi infrastruktuuriksi”.3 Tarve määritellä infrastruktuuri neut-
raaliksi kertoo jo itsessään siitä, että kyseessä on yritys pysyä geopolitiikan tutkan ul-
kopuolella sekä vakuuttaa sijoittajat ja tulevat käyttäjät siitä, että tietovirrat ovat tur-
vallisia. Silti voidakseen toteuttaa rakentamisen suunnitellusti vuodesta 2022 alkaen 
Venäjän on hyväksyttävä hanke, koska kaapeli kulkee pääosin Venäjän talousvyöhyk-
keen ja joissakin kohdissa myös sen aluevesien läpi. Tätä projektia on Ossi Kettunen 
lähestynyt omassa kirjoituksessaan sotilaallisista näkökulmista.   

Aivan kuten nämä tulevat mahdolliset tietovirrat, Venäjällä on vipuvaikutus arktisella 
alueella muidenkin liikennevirtojen kautta. Meriliikenteen hallinta on Venäjälle tär-
keää, ja tavoite kiteytyy siinä, että valtion ydinvoimayhtiö Rosatomille myönnettiin 
yksinoikeudet hallita arktisia vesiä.4 Lentoliikenne Euroopan ja Aasian välillä on myös 
osa arktista vuorovaikutusta. Vaikka Venäjän ylittävä lentoliikenne ei sinänsä ole ark-
tisen politiikan kysymys, symbolisesti Arktiksella on tässä oma roolinsa, koska lennot 
kulkevat hyvin pohjoista reittiä. Ilman Venäjän lupaa lentokoneiden olisi lennettävä 
pohjoisnavan yli, kuten ennen 1990-lukua, korostaen Venäjän vaikutusvaltaa alueella. 
Esimerkiksi suomalainen lentoyhtiö Finnair on ollut erittäin riippuvainen Pohjois-Si-
perian yli suuntautuvista lennoista, sillä yhtiön strategia perustuu Helsingin asemaan 
lentoliikenteen solmukohtana, joka yhdistää Kiinan ja Japanin Eurooppaan ja Pohjois-
Amerikkaan. Venäjän potentiaali käyttää näitä virtoja vipuvartena nähtiin Ukrainan 
sodan puhkeamisen jälkeen vuonna 2014, jolloin Venäjä uhkasi peruuttaa Venäjän 
kauttakulkulennot vastauksena länsimaisiin reaktioihin Venäjän hyökkäykseen. Tämä 
on luonnollisesti pantu merkille Euroopassa. Suomalaisten reaktiot varmasti ilahdut-
tivat Moskovaa, sillä monet pohtivat tuolloin, voisiko Finnair jatkaa lentoja Siperian 
yli, koska Suomella oli kahdenvälinen sopimus Venäjän kanssa vuodelta 1993.5 Len-
toliikennettä ei rajoitettu, mutta episodi jätti vaikutelman, että jos Venäjän näkökul-
maa ei kunnioiteta Ukrainassa, arktisella alueella tai muualla, ongelma saattaa ilmetä 
uudelleen. Tämä on tapa, jolla moderni Venäjä näkee vipuvartensa. Presidentti Vladi-
mir Putinin ajan Venäjä on useimmiten käyttänyt näitä virtoja painostamiseen ja kiris-
tämiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Ukrainan ja Syyrian sotien puhkeami-
sen aikoihin vuosina 2015–2016 ilmaantui Venäjän työkalupakkiin jälleen uusi väline: 
Venäjä avasi yhtäkkiä Norjan ja Suomen vastaiset pohjoiset rajapisteensä Venäjällä 
asuville pakolaisille ja siirtotyöläisille. Tätä vaikuttamisen mallia kopioi Lukashenkan 
Valko-Venäjä Liettuan ja Puolan vastaisella rajalla. Siten jopa pakolaiskriisit ja niihin 
liittyvä ihmiskauppa ovat osa Venäjän keinovalikoimaa käyttää valtaa kansainvälisellä 
areenalla.6 

                                              

3 Pfeiffer & Khennikov (2019). 
4 Atomflot (2021). 
5 Soisalon-Soininen (2014). 
6 Esim. Nerg & Järvenkylä (2019). 
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Venäjän öljykulttuurille sekä sisäiset että kansainväliset hyödykkeiden, datan ja ihmis-
ten virrat ovat hallinnan ja vallan välineitä. On epätodennäköistä, että päästessään 
eroon fossiilienergiariippuvuudesta Venäjä lopettaisi tällaisten poliittisten työkalujen 
käytön kokonaan. On kuitenkin paljon todennäköisempää, että nykyinen öljykulttuuri 
käyttää näitä virtoja pakottamiseen ja kiristämiseen. Koko Putinin hallinnon vallan 
logiikka nimittäin perustuu käytettävissään olevien ”keppien” käyttöön – virtojen ai-
neellisia ja semioottisia ulottuvuuksia käytetään laajasti poliittisen vaikutuksen aikaan-
saamiseen. Sotilaallista voimaa lukuun ottamatta Venäjällä ei ole merkittävää vaiku-
tusvaltaa kansainvälisesti. Venäjä voisi paremmin käyttää erilaisia virtoja ihmiskunnan 
hyväksi, ja menestyä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämmin. Nämä myönteiset 
”vihreät virrat” liittyvät ensisijaisesti ympäristöpalveluihin, käyttöön otettaviin uusiu-
tuviin energialähteisiin ja energiasiirtymän edistämiseen, missä Venäjällä voisi olla kes-
keinen rooli tulevaisuudessa. Venäjällä on esimerkiksi suuria harvinaisten maametal-
lien varantoja, joita tarvitaan aurinkovoiman rakentamiseen, mutta joita Venäjä ei hyö-
dynnä laajasti.  

Lisäksi Venäjän alueella on lukuisia resursseja, jotka voivat auttaa hidastamaan nega-
tiivisia maailmanlaajuisia virtoja. Venäjä voi hillitä esimerkiksi hiilen vuotoa ilmake-
hään, koska hiilinielut maan metsissä, soilla ja ikiroudalla ovat merkittävät. Se vaatii 
kuitenkin aktiivista politiikkaa, sillä ilmastonmuutos ei todennäköisesti kasvata metsä-
alaa, vaikka pohjoiset tundra-alueet lämpenevätkin. Metsien dynamiikkaan ilmaston-
muutoksen edetessä liittyy paljon epävarmuuksia. Metsäraja siirtyy pohjoisemmaksi, 
mutta samalla etelässä kohoava lämpötila ja kuivuus saavat aavikon valtaamaan entisiä 
aroalueita ja arot taas metsää. Pohjoisessa maaperä on köyhempää, ja vaikka lämpö-
summa siellä kasvaa, ei metsien kasvuvauhti ja hiilensidontakyky todennäköisesti 
kasva samassa suhteessa kuin eteläisiltä alueilta sitä poistuu.  

Hiilensidontakyvyn kasvattaminen on mahdollista vain aktiivisen ympäristö- ja ilmas-
topolitiikan avulla, mikä toistaiseksi Venäjältä puuttuu. Ilmastonmuutokseen sopeu-
tumisstrategia näki kyllä päivänvalon Putinin Venäjällä,7 mutta tämä reaktiivinen, ei-
ennakoiva poliittinen panostus on parasta, mitä öljykulttuurilla on toistaiseksi ollut 
antaa. Glasgow’n COP26-ilmastokokouksen alla Venäjä avasi tekeillä olevaa ilmas-
tostrategiaansa, jossa korostetaan energiamurroksen edistämisen sijaan ekosysteemien 
hiilensidontakyvyn kasvattamista. Lähivuosina näemme, onko tämä vain puhetta ja 
viherpesua kansainvälisen huomion kääntyessä ilmastopolitiikan vapaamatkustajiin, 
jollaiseksi Venäjäkin on aiemmin nimetty. Kuitenkin Venäjän tulevaisuuden vihreät 
virrat – makea vesi, kestävästi kasvatettu vilja, puhtaat lannoitteet sekä luonnonsuoje-
lualueet lajikirjon takaajina ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen mahdollistajina – 
ovat resursseja, joiden avulla Venäjä voi menestyä taloudellisesti ja lisätä vaikutusval-
taansa. Tämä pehmeä valta ja kansainvälinen kunnioitus ei perustu pakottamiseen ja 
pelkoon, kuten nykyhallinnon strategia. Seuraavaksi kuvaan, miten Venäjän öljykult-
tuuri suhtautuu arktiseen alueeseen ja kohtelee sen ympäristöä. 
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7.3. Polkuriippuvuuksia ja kansakunnan rakentamista ”poikkeuksellisessa” 
arktisessa kontekstissa 

Marlene Laruelle on ehdottanut, että arktinen on yksi keskeinen diskurssi, joka liittyy 
Putinin Venäjän ambitioihin geopolitiikan ja kansallisen identiteetin rakentamiseen sa-
ralla.8 Arktista koskevat tavoitteet kehystetään vahvasti historian kautta, ja venäläinen 
arktinen tarina on rakennettu viittaamalla Neuvostoliiton saavutuksiin ääripohjolassa. 
Tämä valtiollisen geopoliittisen tarinan rakentaminen kuitenkin perustuu historiallis-
ten tapahtumien valikoivaan hyödyntämiseen.9 Nykyinen Venäjän hallinto nojaa Ark-
tikseen taloudellisen voimansa turvaajana. 

Viime vuosikymmenen aikana Venäjällä voimistunut Arktista koskeva geopoliittisen 
diskurssi on kuitenkin seurausta useista maailmanlaajuisista, alueellisista ja kansallisista 
prosesseista. Yksi tärkeimmistä tekijöistä on ilmastonmuutos, joka etenee alueella no-
peasti. Visio jäättömästä Jäämerestä sekä Venäjän mannerjalustalla sijaitsevat rikkaat 
hiilivetyesiintymät ovat olleet keskeisessä roolissa taloudellisen toiminnan laajentami-
sessa alueelle. Euroopan ja Aasian yhdistävän Koillisväylän liikenteen kasvuodotukset 
myös tuovat yhteen kaksi nyky-Venäjän geopoliittista diskurssia: Venäjä arktisena ja 
euraasialaisena suurvaltana. Ne myös korostavat, miten nykyhallinnon taloudelliset ja 
poliittiset tarpeet liittyvät toisiinsa.10 Sisä- ja ulkopoliittiset tarpeet ajavat Venäjän vah-
vistamaan sotilaallista läsnäoloa Arktisella sekä korostamaan alueellista itsemääräämis-
oikeutta aluevaatimusten kautta. Myös Venäjän suurimmat käyttämättömät öljy- ja 
kaasuvarannot sijaitsevat alueella, joten nykyhallinto on pakotettu työntymään yhä 
voimallisemmin arktiselle alueelle. Pakotettu se on siinä mielessä, että Putinin hallin-
non vaalima öljykulttuuri, ja etenkin sen tilallinen logiikka, tuottaa polkuriippuvuutta. 
Siten neitseellisille arktisille öljy- ja kaasulähteille on kurkotettava, haitallisista kansan-
taloudellisista tai ympäristövaikutuksista huolimatta. Tämä polkuriippuvuus ei rajoitu 
Venäjän talouteen ja politiikkaan, vaan öljykulttuurin rakentamisen hengessä se ulot-
tuu laajemmin yhteiskuntaan ja kulttuuriin.11 

Toistaiseksi monet arktiset megaprojektit ovat jäissä öljyn suhteellisen alhaisen hinnan 
vuoksi. Suunnitelmat Venäjän arktisen alueen muuttamisesta öljynporauslauttojen ja 
kaasuputkien tilkkutäkiksi, kuten Venäjän vuoden 2009 energiastrategiassa visioitiin, 
eivät ole toteutuneet. Siitä huolimatta, että Venäjä yritti vaikuttaa öljyn hintaan sopi-
malla OPEC:in kanssa öljyntuotannon vähentämisestä vuoden 2016 lopussa. Kaksi 
hanketta, jotka suunniteltiin ennen vuoden 2014 öljyn hinnan laskua, sittemmin to-
teutettiin. Prirazlomnaya-öljykenttä Karanmerellä ja Jamalin nesteytetyn maakaasun 
tuotanto- ja kuljetuslaitokset voivat osoittautua riskialttiiksi sijoituksiksi sekä Venäjän 
valtiolle että yksityisille sijoittajille.  

Kansainväliset yritykset, jotka ovat halukkaita osallistumaan arktisiin energiahankkei-
siin, ovat tällä hetkellä harvassa etupäässä alhaisen öljyn hinnan, mutta myös länsimai-
den pakotteiden takia. Pakotteet kohdistuvat erityisesti Venäjän tulevaan öljyn- ja kaa-
suntuotantopotentiaaliin arktisella alueella. Arktisen alueen merkitys Putinin hallinnon 
visiolle Venäjän tulevaisuudesta on niin keskeinen, että todennäköisesti laajamittaiset 

                                              

8 Laruelle (2012).  
9 Tynkkynen (2016a). 
10 Medvedev (2018). 
11 Tynkkynen (2016a); Tynkkynen (2016b). 
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suunnitelmat arktisen alueen hyödyntämiseksi kaivetaan takaisin suunnittelupöydille, 
jos öljyn hinta nousee. Paraikaa pakotteiden alaisena oleva länsimainen energiatekno-
logia saattaa kuitenkin rajoittaa, jos ei estää Venäjän arktisen energiavalloituksen.12 
Siksi arktisen yhteistyön merkitystä korostetaan Venäjän ulkopolitiikassa. Venäjän 
käyttämä tarina Arktiksesta väittää, että arktinen foorumi on itse asiassa samanhenkis-
ten toimijoiden areena ja siten eristetty konflikteilta Ukrainassa, Lähi-idässä ja muu-
alla. Samaan aikaan Venäjän kansalle suunnattu kotimainen tarina kuitenkin määritte-
lee Arktiksen alueeksi, jolla Venäjän edut ovat ristiriidassa muiden kanssa. Etenkin 
länsimaat kuvataan siinä Venäjän luonnonrikkauksien riistäjinä.13 Siksi yritys määri-
tellä Arktis ”poikkeukselliseksi” alueeksi, jossa kaikki toimijat korostavat oikeusval-
tioperiaatetta ja kansainvälisiä sääntöjä, sopii hyvin hiilivetyihin takertuvan ja niiden 
hyödyntämisestä riippuvaisen Venäjän poliittisen eliitin vaihtoehdottomaan tulevai-
suusvisioon. 

Joillekin länsimaisille ja aasialaisille toimijoille saattaa olla houkuttelevaa vaalia tätä 
poikkeuksellisuutta nopean taloudellisen tuoton toivossa, jopa naiiviuteen saakka. 
Arktinen yhteistyö energian, ympäristön ja kulttuurin alalla on omiaan lisäämään lien-
nytystä Venäjän ja lännen välillä. Tätä olisi vaalittava pitäen kuitenkin mielessä poliit-
tiset ja ympäristöriskit, jotka mahdollisesti liittyvät tällaiseen valintaan. Siksi tässä yh-
teydessä kannattaa kysyä: Mitä tavoitteita edistetään ”arktisen poikkeuksellisuuden” 
nimissä? Haluaako globaali yhteisö kannatella Venäjää, joka elää öljystä ja kaasusta, 
tukeutuu valtastrategiassaan öljykulttuuriin ja siten lukitsee maan entistä syvempään 
riippuvuuteen muutamasta luonnonvarasta, ja näin heikentää edelleen sen demokraat-
tisia instituutioita ja ylläpitää keskitettyä ja arvaamatonta vallankäyttöä? Vai pystyykö 
muu maailma näkemään Venäjän ja sen pohjoiset alueet kontekstina, jossa paikallinen 
toimeentulo on keskeinen osa kukoistavaa ja kestävää taloutta, ja jossa ilmastonmuu-
toksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen otetaan vakavasti, mukaan lukien rohkea 
investointiohjelma uusiutuviin luonnonvaroihin ja energiaan? 

7.4. Arktikseen keskittyneen venäläisen öljykulttuurin paradoksit 

Venäjän suurvaltatavoitteet nivoutuvat arktiseen alueeseen. Arktiksen kautta koroste-
taan perinteistä suvereniteettia ”uutta” aluetta koskevien aluevaatimusten muodossa. 
Tätä geopoliittista tavoitetta tukee visio alueen taloudellisesti kannattavista luonnon-
varoista ja merireiteistä sekä tarina Venäjästä maailmanlaajuisena energiasuurvaltana. 
Kaikesta tästä venäläisestä pullistelevasta Lebensraum-ajattelusta14 huolimatta tulevai-
suuden arktinen politiikka määrittyy yhteistyön kautta. Nykyinen strateginen valinta 
aiheuttaa kuitenkin useita paradoksaalisia riskejä Venäjälle sen kurottaessa arktiselle 
alueelle. 

Muuttuva ilmasto mahdollistaa uusien pohjoisten fossiilisten energiaresurssien hyö-
dyntämisen ja näin kiihdyttää entisestään ilmastonmuutosta.15 Tämä globaali arktinen 
paradoksi näyttää jäävän huomiotta, kun maailma on kiinnittänyt katseensa arktisiin 

                                              

12 Aalto (2016). 
13 Gritsenko & Tynkkynen (2018). 
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öljy- ja kaasulähteisiin.16 Maailmanlaajuinen arktinen paradoksi on meitä kaikkia kos-
keva eettinen ongelma, koska hiilivetyjen hyödyntämisestä vapautuvat kasvihuonekaa-
sut muuttavat erityisen voimakkaasti arktista aluetta. Nopeasti supistuvan merijään ja 
ikiroudan sulamiseen liittyviä epävarmuustekijöitä peitellään, kun taas arktisen teollis-
tumisen taloudellisia näkymiä liioitellaan.17 Tämä näkemys näyttää pätevän erityisesti 
Venäjällä, jossa arktinen halutaan muuttaa ”asumattomasta” erämaasta geopoliittisesti 
keskeiseksi alueeksi, joka on uudella tavalla kiinni kansakunnan ja suurvaltapoliittisen 
identiteetin rakentamisessa. 

”Venäjän arktinen paradoksi” ei ole luonteeltaan niin perustavanlaatuinen kuin glo-
baali arktinen paradoksi, koska kansallinen paradoksi on vaihtelevan öljyn maailman-
markkinahinnan ehdollistama. Myös käsitykset siitä, minkälainen suurvalta Venäjä jat-
kossa on, vaikuttaa tähän. Venäjän arktinen paradoksi johtuu siitä, että Venäjän on 
oltava näkyvästi läsnä arktisella alueella ja Koillisväylällä suurvalta-asemansa turvatak-
seen. Arktis on keskeinen Venäjän geopoliittisessa mielikuvituksessa, koska Venäjä on 
taloudellisesti, poliittisesti ja jopa kulttuurisesti riippuvainen hiilivedyistä.18 Nämä te-
kijät pakottavat Venäjän valtion edistämään kannattavuudeltaan epävarmoja energia-
hankkeita arktisella alueella ja tekemään kaikkensa vaikuttaakseen öljyn hintaan ener-
giadiplomatian ja ulkopolitiikan kautta.  

Ruohonjuuritasolla sitä vastoin näemme ”paikallisen arktisen paradoksin”. Öljy- ja 
kaasukaupungit ovat hyvin hoidettuja. Alueen alkuperäiskansoja tuetaan ja näille kor-
vataan energiateollisuuden tuottamia taloudellisia menetyksiä, mutta pitkän aikavälin, 
hiilivetyteollisuuden aikaperspektiivin ylittävät strategiat puuttuvat.19 Tämä paikalli-
nen arktinen paradoksi heijastaa venäläisen yhteiskunnan yleistä paradoksia: kuinka 
menestyä öljyn jälkeen? Toisin kuin maailmanlaajuinen arktinen paradoksi, Venäjän 
ääripohjolan paikalliseen paradoksiin on helpompi tarttua, kuten Jamalin niemimaalla 
nähdyt yritysvastuutoimet osoittavat.20 Kuitenkin niin kauan kuin toiminta määritel-
lään ”hyväntekeväisyydeksi” – kuten alueen keskeiset toimijat Gazprom, Rosneft ja 
Novatek tekevät – paradoksia ei voida ratkaista strategisella tasolla. Tässä suhteessa 
kansainvälisesti sovituilla toimitusketju- ja hyödykesertifikaateilla voisi olla ratkaiseva 
rooli ongelman ratkaisemisessa. Loppujen lopuksi me EU:ssa, Japanissa ja Kiinassa 
olemme ensisijaisia venäläisen energian kuluttajia, ja meidän intressimme on lisätä yh-
teiskunnallista vastuuta energian koko toimitusketjun varrella. 

Tarkastelemalla Venäjän arktisia paradokseja eri tieteenalaperinteistä käsin pystymme 
muodostamaan monipuolisemman kuvan paradoksien takana olevista tekijöistä ja pol-
kuriippuvuuksista. Poliittisen taloustieteen näkökulmasta katsottuna Venäjän arktisen 
alueen hyödyntämistä koskevat tavoitteet näyttävät perustelluilta, ainakin lyhyellä ai-
kavälillä. Arktiset hiilivedyt ovat keskeisiä Venäjän pyrkiessä ylläpitämään korkeaa öl-
jyn- ja kaasuntuotantoa ja siten energiatuloja. Öljytulot ovat olleet keskeisiä Putinin 
kansansuosion kannalta. Sotilaalliseen voimaan ja turvallisuuskoneistoon panostami-
sen ohella energiatuloja on käytetty Venäjän kansalaisten hyväksi sosiaalisten tulon-
siirtojen kautta ja yksinkertaisesti pienen osan öljyruplista ”valuttua” eliitiltä myös 

                                              

16 Gritsenko (2018). 
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tavallisen venäläisen kukkaroon. Energiatulojen hyödyt näyttävät toistaiseksi ylläpitä-
vän hallinnon suosiota kansan silmissä siitä huolimatta, että vuonna 2000 alkaneella 
Putinin aikakaudella kansakunnan vauraus on keskittynyt entistä harvempiin käsiin 
kuin koskaan ennen. Samalla merkittävä osa väestöstä elää edelleen köyhyysrajan ala-
puolella.21 Energiatulojen hallinta on myös elintärkeää nykyisen hallintojärjestelmän 
jatkuvuudelle, sillä poliittinen ja taloudellinen eliitti pidetään uskollisena energiavir-
roista ja -tuloista johdettujen ”porkkanoiden” ja ”keppien” kautta. Eliitin taloudellis-
ten hyötyjen ja poliittisten etujen vyyhti, ja siitä johtuva energia-alan priorisointi ohi 
muiden talouden sektoreiden, on keskeinen syy, miksi Putinin Venäjä ei voi olla kur-
kottamatta Arktikselle.22 Neitseellisellä ja ympäristöllisesti hauraalla arktisella alueella 
sijaitsevat nykyhallinnolle tärkeät ”suuret kalat” eli massiiviset öljy- ja kaasukentät. 
Kurkottaessaan näille alueille Venäjä ei ainoastaan tuota merkittäviä ympäristöriskejä, 
vaan myös määrittää Venäjän tulevaisuutta öljykulttuuriin takertumisen kautta. 

Identiteetin ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen näkökulmasta Venäjän arktiset para-
doksit eivät vaikuta niin pysyviltä kuin Venäjän arktisen alueen talouspoliittinen tah-
totila olettaisi. Kuitenkin tapa, jolla hallinto rakentaa identiteettejä ja edistää tiettyjä 
kulttuurisia muotoja, asettaa haasteita kestävälle kehitykselle Arktiksella. Venäjän po-
liittinen keskustelu arktisesta alueesta on rakennettu yhdistämällä siihen kansakunnan 
rakentamispyrkimykset.23 Arktiksen tulevaisuutta määrittää Venäjän hallinnon valinta 
liittää maan luonnonvarat osaksi kansallisen identiteetin rakentamista. Esimerkiksi 
Gazpromin, Rosneftin ja Lukoilin pyrkimykset käyttää energian tilallisuutta ja aineel-
lisuutta (infrastruktuurit, virrat ja yhteydet) rakentamaan kansallista identiteettiä, jossa 
kansakunnan syvä riippuvuus fossiilisesta energiasta esitetään Venäjän suurvaltaroolia 
vahvistavana seikkana. Öljykulttuurin ja energiasuurvallan identiteetin markkinoimi-
nen venäläisille liittyy näin ollen olennaisesti arktisen alueen määrittämiseen keskei-
senä Venäjän valtion ja suurvallan geopoliittisena kasvusuuntana.24 

Tämä identiteettiin liittyvä vyyhti, joka yhdistää arktisen alueen ja sen resurssit, on 
myös keskeinen tekijä, joka vaikuttaa tapaan käsitellä talouden, kulttuurin ja ympäris-
tön kysymyksiä osana venäläistä politiikkaa. Jotta ymmärtäisimme, miksi kysymystä 
”mitä hiilivetyjen jälkeen?” Venäjällä on pohdittu niin vähän, meidän on oltava tietoi-
sia taustalla vaikuttavista kulttuurisista ja identiteettiin liittyvistä ulottuvuuksista. Öljy-
kulttuurin rakentamat identiteetit yhdistettynä metatason prosesseihin talouspolitiikan 
saralla selittävät, miksi pitkän aikavälin kehittämispolitiikka uupuu. Tämä on osa peliä, 
jossa hyötyjinä ovat myös aluehallintojen virkamiehet ja poliitikot, ja kapellimestarina 
energiateollisuus.25 

Tarkasteltaessa Venäjän arktisen alueen poliittista ekologiaa Putinin Venäjän poliitti-
sen talouden asettamat ongelmalliset suunnat ja siihen liittyvät kulttuuri- ja identiteet-
tikäytännöt tulevat entistä selvemmiksi. Venäjän hiilivetyteollisuus saastuttaa ilmaa, 
vesiä ja maaperää subarktisilla ja arktisilla alueilla ennen kaikkea arktisten ekosystee-
mien ja paikallisen väestön terveyden vahingoksi. Venäjän öljyteollisuus on kansallis-
tettu uudelleen – 1990-luvun Venäjän öljyteollisuuden yksityistämisen jälkeen valtio 

                                              

21 Shorrocks ym. (2016). 
22 Bridge (2011); Tynkkynen (2010); Tynkkynen (2014). 
23 Medvedev (2018). 
24 Laruelle (2012). 
25 Henry ym. (2016). 
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on saanut hallintaansa kaksi kolmasosaa öljyntuotannosta – joten valtio on myös suo-
raan vastuussa riittämättömästä ympäristöpolitiikasta.26 Virallisesti ympäristöön vuo-
taa vuosittain öljyä 1,5 miljoonaa tonnia, mutta todellisen määrän arvioidaan olevan 
vähintään 1 % Venäjän öljytuotannosta, eli viisi miljoonaa tonnia raakaöljyä pääsee 
ympäristöön tuotannon ja kuljetuksen aikana.27 Vuosittainen vuotojen määrä rikkoon-
tuneista öljyputkista vaihtelee 10 000 ja 20 000 tapauksen välillä28, mutta tarkka määrä 
ei ole tiedossa, koska liiketoiminta ei ole läpinäkyvää ja valtio on välinpitämätön ym-
päristövaikutusten suhteen.29 Siksi öljyvuotoja koskevia virallisia lukuja ei ole saata-
villa, ja energiayhtiöiden toimittamat luvut ovat suurimmaksi osaksi epäluotettavia.30 

Lisäksi noin 20 miljardia kuutiometriä (bcm) öljyntuotannon yhteydessä syntyvää 
oheiskaasua (APG), joka vastaa 3 % Venäjän vuotuisesta kaasutuotannosta ja 10 % 
EU-maiden Venäjältä tuodusta määrästä, poltetaan niin sanotuissa soihduissa Venäjän 
öljylähteillä.31 Oheiskaasun hyötykäytön lisääntyminen on pitkälle ollut tahaton tulos 
Venäjällä vuodesta 2008 lähtien toteutetusta sähkömarkkinoiden uudistuksesta. Öljy-
yhtiöt ovat tuottaneet sähköä oheiskaasusta pienvoimalaitoksissa ja siten välttäneet 
sähkön kapasiteetti- ja tukkumarkkinamaksuja, mikä on tehnyt niistä energiatehok-
kaampia.32 Merkittävän kaasun soihduttamisen vähenemisen jälkeenkin 50:stä 20:neen 
miljardiin kuutiometriin Venäjä on edelleen ylivoimaisesti suurin saastuttaja. Sen 
osuus on edelleen noin viidennes kaikesta soihdutuksesta maailmanlaajuisesti, vaikka 
sen osuus on vain 13 % maailman öljyntuotannosta.33 Venäjän kaasun soihdutus on 
poikkeuksellisen haitallista arktiselle ympäristölle kahdella tavalla. Soihdutus aiheuttaa 
noin 1 % maailmanlaajuisista energiasektorin kasvihuonekaasupäästöistä34 sekä puolet 
kaikesta arktisen alueen jäälle ja lumelle asettuvasta mustasta hiilestä (BC) eli noesta. 
Viimeaikaiset tutkimukset35 viittaavat siihen, että noki on vastuussa noin kolmannek-
sesta jopa puoleen alueen ilmastorasituksesta ja siten edistää merkittävästi arktisen 
alueen voimakkaampaa lämpenemistä verrattuna lauhkeampiin ilmastovyöhykkeisiin. 
Globaalin arktisen paradoksin perimmäiset syyt ovat maailmanlaajuiset kasvihuone-
kaasupäästöt, joihin kaikki kansat ja taloudet osallistuvat. Venäjän hiilivetyteollisuuden 
nokipäästöjen ilmastoa lämmittävät vaikutukset muodostavat kuitenkin merkittävän 
osan Venäjän päästöjen kokonaisilmastovaikutuksista ja jopa keskeisen osan arktisen 
alueen lämpenemisestä. Venäjän hiilivetyteollisuuden ympäristörasituksen kautta ark-
tisen alueen lämpeneminen ja jää- ja lumipeitteen sulaminen kiihtyvät. Arktiksella si-
jaitsee merkittävä osa nykyhallinnon tulevasta vauraudesta. Ikään kuin venäläisestä öl-
jykulttuurista olisi tullut ”geologinen voima”, joka muuttaa ja pakottaa arktisen luon-
non ekosysteemin palvelemaan valitun kulttuurin tarpeita. Öljyn ja kaasun louhinta 
kirjaimellisesti sulattaa jään ja siten paljastaa jälleen uusia arktisia öljy- ja kaasuesiinty-
miä. 

                                              

26 Shapovalova (2017); Shvarts ym. (2016). 
27 Hese & Schmullius (2009); Greenpeace Russia (2020).  
28 Ministry of Natural Resources (2020). 
29 Vasilyeva (2014). 
30 Shvarts ym. (2016). 
31 Korppoo (2018). 
32 Vasilyeva ym. (2015). 
33 Elvidge ym. (2018). 
34 IEA (2018a). 
35 Shapovalova (2017); Stohl ym. (2013). 
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Edellä kirjoitetun valossa tapa, jolla arktinen ympäristön muutos ja ilmaston lämpe-
neminen on määritelty suurelle yleisölle Venäjän eliitin taholta, ei ole yllätys. Venäjä ei 
ole ollut globaalin ilmastopolitiikan eturintamassa, mutta toisaalta se ei myöskään ole 
avoimesti yrittänyt estää kansainvälisiä ilmastosopimuksia. Venäjä oli osa Kioton so-
pimusta ja allekirjoitti vuoden 2015 Pariisin sopimuksen ratifioiden sen vuonna 2019. 
Valtion hallitsemat tiedotusvälineet ovat kuitenkin joko vaienneet ilmastonmuutok-
sesta tai vähätelleet sen kielteisiä vaikutuksia Venäjälle.36 Siten Venäjän talouspoli-
tiikka, joka on sidottu arktisen alueen hiilivetyjen voimalliseen hyödyntämiseen, johtaa 
hallinnon itsensä säilyttävään kertomukseen, jossa öljyn ja kaasun käytön yhteiskun-
nallisia ja ympäristövaikutuksia tarkastellaan kohtuuttoman myönteisessä valossa. 
Tässä hallinnon edistämässä kertomuksessa öljykulttuurin negatiiviset ympäristövai-
kutukset on muutettu sosiaaliseksi tabuksi, samoin kuin ilmastonmuutos ja sen kiel-
teiset vaikutukset Venäjälle ja arktiselle alueelle. Vuoden 2020 jälkeenkin, kun Venäjä 
on kansainvälisen paineen ja yksin ”ilmastopahikseksi” jäämisen pelossa ensimmäistä 
kertaa alkamassa määritellä omaa ilmastonmuutosta hillitsevää politiikkaa, ilmaston-
muutoksen negatiivista vaikutuksista Arktiksella ja hiilivetyjen voimallisesta hyödyn-
tämisestä alueella puhutaan kuin ne olisivat kahdesta eri todellisuudesta. 

7.5. Ympäristö osana Venäjän arktisia politiikkatarinoita  

Venäjän kertoma tarina arktisesta alueesta on skitsofreeninen: Venäjän kansalle ker-
rotaan, että ”Venäjä-linnoitusta” uhkaavat ulkopuoliset voimat, kun taas ulkomaisilla 
areenoilla ja foorumeilla Venäjä kuvataan ihanteelliseksi lainkuuliaiseksi globaalin yh-
teisön jäseneksi, joka pyrkii molemminpuoliseen hyötyyn taloudellisen ja poliittisen 
yhteistyön kautta.37 Jokainen maa pyrkii määrittelemään itsensä hyväntekijäksi kan-
sainvälisellä areenalla: kaikilla kansakunnilla ja valtioilla on taipumus kommunikoida 
eri tavalla sisäisesti kuin ulkomaailman kanssa. Venäjän kaksoispuhe38 kuitenkin ver-
tautuu erittäin autoritaarisiin maihin, kuten Kiinaan, ja on osin öljykulttuurin tuote. 
Välttääkseen oman vallan oikeutuksen vaarantumisen eliitillä ei ole muuta vaihtoehtoa 
kuin vähätellä ympäristöasioita sekä liioitella (arktisia) turvallisuusuhkia Venäjän kan-
salle. 

On mielenkiintoista, että samanlainen ero ulkoisen ja sisäisen viestinnän välillä löytyy 
ympäristöteemasta. Maan sisäisesti ympäristöteemoista puhutaan kyllä monipuolisem-
min kuin ulkoisessa viestinnässä, mikä voi kuulostaa oudolta, sillä ympäristöteemaa 
pidetään yleensä ihanteellisena ehdokkaana kansainväliseen yhteistyöhön. Toisaalta 
tämä osoittaa, että ympäristökysymykset ovat ainakin retorisesti tärkeitä nykyiselle hal-
linnolle, kun se keskustelee arktisesta alueesta ja sen hyödyntämisestä. Tämä voidaan 
selittää myös ympäristöteeman oikeuttavalla roolilla muuten taloudellisesti utilitaristi-
sessa keskustelussa: lupaamalla puhdistaa menneisyyden arktisen hyödyntämisen ym-
päristövaikutukset ja suojella arktista luontoa uuden resurssibuumin aikana hallinto 
”ostaa sydämiä” arktisen alueen nostamiseksi osaksi kansakunnan tarinaa. Venäjän 
virallisissa ulkopoliittisissa asiakirjoissa annettu suhteellinen vähäinen huomio kan-
sainväliselle ympäristöyhteistyölle arktisella alueella johtuu ehkä yleisestä diplomaatti-
sesta suuntautumisesta, jossa keskitytään kansainvälisten järjestöjen ja oikeuden me-
nettelytapoihin. Ilmastonmuutosta pidetään Venäjällä mahdollisuuksien lähteenä ja 
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sen paikallisten negatiivisten vaikutusten tunnustaminen on rajallista. Venäjän arktisen 
politiikan asialistalla hyvin vähän näkyvä ilmastonmuutos ja kansainvälisen arktisen 
ympäristösopimuksen puuttuminen selittävät ympäristöaiheiden puuttumisen Venä-
jän ulkoisesta viestinnästä. 

Ympäristöä käytetään kuitenkin kotimaisessa tarinassa oikeuttamaan valittu öljykult-
tuuri: ympäristö on yksi monista välineistä, jotta arktisia hiilivetyjä voitaisiin jatkossa-
kin hyödyntää. Venäjän ympäristövuosi 201739 -strategia puhuu puolestaan. Arktisesta 
ympäristöstä keskustellaan vain Neuvostoliiton aikaisen, etupäässä sotilaallisen toi-
minnan aiheuttaman roskaantumisen siivoamisen yhteydessä sekä etsittäessä energia-
yhtiöille ja viranomaisille keinoja vähentää arktisissa öljyhankkeissa tapahtuvien vuo-
tojen ympäristövaikutuksia. Venäjän ilmastosopeutumisstrategian40 mukaisesti yksi-
kään hankkeista ei käsittele ilmastonmuutoksen hillintää. Tämä osoittaa, että arjessa 
venäläisille näkyvä ympäristönmuutos, kuten yhdyskuntajätteet ja paikalliset ilman-
saasteet, kiinnittää myös hallituksen huomion. Sitä ei tee globaali ympäristönmuutos, 
joka aiheuttaa paljon vakavampia vaikutuksia venäläisille ja Venäjälle. Arktisen alueen 
ympäristömuutos, joka johtuu osittain myös öljykulttuurin toimista, on edelleen Puti-
nin hallinnolle tabu. Tämä tarina ei voi sisältää arktisen ympäristön suojelua ilmaston-
muutoksen hillitsemisen kautta, koska se haastaisi Venäjän koko arktisen politiikan 
järkevyyden. 

7.6. Johtopäätökset 

Kun otetaan huomioon edellä kuvatut Putinin Venäjää haastavat arktiset paradoksit, 
näemme todennäköisesti Venäjän arktisessa politiikassa tasapainon ”kovien” ja ”peh-
meiden” aiheiden ja lähestymistapojen korostamisen välillä. Niitä käytetään rinnak-
kain hyödyttämään öljykulttuuria, joka on riippuvainen arktisista resursseista. Johtuen 
ääripohjolan poliittisesta painoarvosta nykyisellä hallinnolla on Arktiksen kautta mah-
dollista edistää sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisempaa politiikkaa. On to-
dennäköisempää, että Venäjä on valmiimpi kunnianhimoiselle ympäristöpolitiikalle 
arktisen yhteistyön puitteissa kuin muualla. Arktinen alue on pyrittävä pitämään 
”poikkeuksellisena” siitä yksinkertaisesta syystä, että Putinin hallinnon menestys on 
sidottu fossiilisen energian hyödyntämiseen. Toimittaessa Putinin öljykulttuurin 
kanssa arktisella alueella on haaste edistää sellaisia käytäntöjä, jotka työntävät Venäjää 
pois tuosta kulttuurista, ja hillitä niitä, jotka lisäävät bensaa öljykulttuurin liekkeihin. 

Tämä ympäristöteemojen valikoiva hyödyntäminen Venäjän arktisessa tarinassa on 
haastettava. Venäläisten itsensä pitäisi tehdä tämä kotimaassa, ja etenkin öljykulttuurin 
kansalliseen identiteettiin vetoavat perustelut on kyseenalaistettava. Tämä on kuiten-
kin tehotonta, elleivät Venäjän energian pääkuluttajat – EU ja Kiina – kyseenalaista 
näitä epäterveellisiä käytäntöjä energiakauppasopimusten kautta. Kaikki Venäjän 
energian ympäristövaikutukset, jotka vaikuttavat ennen kaikkea hauraaseen arktiseen 
alueeseen, on selvitettävä avoimesti, ja nostettava osaksi kauppa- ja ilmastopolitiikkaa. 
Tämä on se työkalu, joka estää investointeja (arktisiin) hiilivetyihin ja edistää siirty-
mistä hiilineutraaliin Venäjään, joka voi menestyä uusiutuvan ja vihreän energian suur-
valtana. Niin arktinen kuin maailmanlaajuinen ympäristö hyötyisivät tästä valtavasti. 
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8 

VENÄJÄN GEOPOLIITTINEN ASEMOITUMINEN JA SOTILAAL-
LINEN TOIMINTA ARKTISELLA ALUEELLA 

Ari Rautala 

8.1. Johdanto 

rktisen alueen sotilaallinen vahventaminen alkoi Neuvostoliiton aikana. Kyl-
män sodan aikana perustettiin lentotukikohtia, tutka-asemia ja ilmatorjunta-
pattereita suojaamaan tukikohtia ja meri- ja ilmatilaa. Sukellusveneiden suun-
nittelussa otettiin huomioon paikalliset olosuhteet. Pohjoisella jäämerellä on 

ainutlaatuiset vesiolosuhteet, jotka vaikeuttavat sukellusveneiden havaitsemista ja ope-
rointia. Näitä ominaisuuksia ovat veden suolapitoisuuden vaihtelut, jääkasautumat, 
meri on jäiden liikkeistä johtuen äänekkäämpi ja jää itsessään on este monelle alukselle 
niin pinnalla kuin veden alla. Kylmän sodan aikaan kuuluivat ydinasetestit Novaja 
Zemljassa ja strategisten aseiden sijoittaminen pohjoiseen. Vuosina 1955–1990 suori-
tettiin 130 ydinasekoetta, joista valtaosa tapahtui ilmatilassa.1  

Strategisella tasolla arktisen alueen kautta kulki suunnitellut mannertenvälisten ohjus-
ten (ICBM) ja strategisten pommikoneiden lyhimmät reitit kohteisiinsa. Kylmän so-
dan aikana Kuolan niemimaalle perustettiin kaksi ydinkäyttöisten ohjussukellusvenei-
den (SSBN) tukikohtaa. Kylmän sodan aikaan kuuluivat myös pitkän matkan Tu-95 
Bear -pommikoneet, joita Yhdysvaltojen ja Kanadan hävittäjät kävivät tuhansia ker-
toja tunnistamassa Pohjois-Amerikan kansainvälisessä ilmatilassa. Pommikoneiden 
pohjoisin jääkenttä sijaitsi Frans Josefin maalla. 1980-luvun loppupuolella sinne sijoi-
tettiin harjoitusten ajaksi myös Mig-31-hävittäjiä. Siperian rannikolla oli tiheä tutka-
verkko ja tukikohtien suojana oli ohjusilmatorjuntayksiköitä. Samaan aikaan Naton 
asialistalle nousi myös tarve valvoa Neuvostoliiton laivaston liikkeitä erityisesti ns. 
GIUK-kapeikossa (Greenland, Iceland, United Kingdom).2  

Kylmän sodan päätyttyä pohjoinen alue menetti tilapäisesti sotilasstrategisen merki-
tyksensä mahdollisena konfliktialueena. Ilmastonmuutos ja löydetyt luonnonvarat 
muuttivat tilanteen. Venäjä alkoi 2000-luvun alussa entistä selvemmin ottaa arktista 
aluetta haltuunsa. Venäjän jäänsärkijälaivasto kasvoi, pohjoisen merireitin käyttö 
muuttui arkisemmaksi ja kuljetusten tonnimäärät nousivat vuosittain. Sotalaivasto otti 
käyttöön uutta aseistusta ja muuta tekniikkaa. Arktisten prikaatien perustaminen tuli 
ajankohtaiseksi.3  

                                              

1 Nuclear Threat Initiative (2013). 
2 Melino & Conley (2019); Aliyev (2019). 
3 Solski (2020). 
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8.2. Alueelliset tavoitteet ja intressien kohtaaminen 

Alueelliset tavoitteet  

Arktiset rantavaltiot – Yhdysvallat, Kanada, Tanska, Norja ja Venäjä – ovat määrittä-
neet omat talousvyöhykkeensä ja kaksi maista on jo esittänyt myös laajempia aluevaa-
timuksia. Merirajoja koskevia vaatimuksia käsitellään YK:n alaisessa toimikunnassa 
vuonna 1982 solmitun meriyleisoikeussopimuksen nojalla. Viimeisin vaatimus tuli 
joulukuun puolivälissä 2014 Tanskalta, joka katsoo sille kuuluvan Grönlannin man-
nerjalustan ulottuvan pitkälle pohjoiseen. Aluevaatimus on osin päällekkäinen Venä-
jän ja Kanadan tekeillä olevien vaatimusten kanssa. Venäjä esitti ensimmäisen kerran 
aluevaatimuksen jo vuonna 2001, mutta YK:n toimikunta palautti vaatimuksen takai-
sin lisäselvityksiä varten. Yhdysvallat ei ole sopimuksen jäsen, mutta kerää myös ai-
neistoa mannerjalustansa rajoista.4 

Venäläiset ja YK pitävät Ohotanmerta venäläisten sisävetenä, jossa tärkeintä ovat Ku-
riilien saaret. Saarien ketju on 1200 kilometriä pitkä, ja siihen kuuluu 56 saarta käytän-
nössä Kamtšaktan niemimaalta Hokkaidoon. Niemimaa on tärkeää aluetta venäläisten 
sukellusveneiden tukeutumiselle. Yleisesti saarien ketju on autioita, mutta yhdellä saa-
rista on sotilastukikohta ja kalasäilyketehtaita. Saarien ketjussa kaksi saarta ovat jäät-
tömiä ja siksi niillä on sota-aluksille strategista merkitystä. Kaksi kiistanalaista saarta 
hiertää Venäjän ja Japanin suhteita, mikä on toisen maailmansodan perua. Saarien 
(Kunašur ja Iturup) takia mailla ei ole edelleenkään rauhansopimusta. Mainittujen saa-
rien luovuttamisesta Venäjän hallinnon mielestä ei edes keskustella, koska niistä voi 
tulla aikanaan amerikkalaisten tukikohtia. Japani kiistää väitteen ja rauhansopimus on 
edelleen solmimatta. Taustalla on venäläisten huoli pääsystä Vladivostokin laivastotu-
kikohdasta Tyynellemerelle.5 

Intressien kohtaaminen 

Beringinmeri rajoittuu Venäjään ja Yhdysvaltoihin. Siksi Yhdysvallat on kiinnostunut 
venäläisten toiminnasta oman alueensa tuntumassa ja kansainvälisellä merialueella. 
Venäläiset ovat olleet aktiivisia: vuonna 2020 Venäjän laivasto toimeenpani suuren 
sotaharjoituksen, johon osallistui yli 50 sotalaivaa, ydinkäyttöinen Omsk-sukellusvene 
ja noin 40 lentokonetta. Erityisesti ydinsukellusveneen läsnäolo Alaskan läheisyydessä 
huolestutti yhdysvaltalaisia, vaikka se operoi kansainvälisillä vesillä. Yhdysvallat lähetti 
hävittäjiään tarkkailemaan kolmen TU-142 strategisen pommittajaryhmän lentotoi-
mintaa. Harjoituksessa ammuttiin myös risteilyohjuksia Anadyrinlahdelle. Harjoitus 
oli suurin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Venäläisten mielestä harjoitus oli osa 
Venäjän pyrkimystä vahvistaa läsnäoloaan arktisella alueella ja suojata taloudellista ke-
hitystä. Omsk-sukellusveneen läsnäolo oli osa rutiinitoimintaa, ja amiraali evp. Viktor 
Kravtšenkon mukaan kysymyksessä oli tietoinen signaali lännelle.6  

Venäjä ja Yhdysvallat ovat arvostelleet toisiaan. Maaliskuussa 2021 Yhdysvaltojen 
puolustusministeriö ilmoitti saaneensa valmiiksi uuden sotilasdoktriinin nimeltään 
”Regaining Arctic Dominance”. Siinä todetaan arktisen alueen muodostuvan riidaksi 

                                              

4 Pärssinen (2015). 
5 Borisov (2021). 
6 Clifford (2020). 
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tilasta ja nähdään, että suurimmat kilpailijat ovat Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina. Dokt-
riinissa todetaan Venäjän pyrkivän sulkemaan arktinen alue muilta mailta sen hallitessa 
22 600 kilometriä rantaviivasta. Tästä venäläislähde taas vastaavasti huomauttaa, että 
Yhdysvalloilla on suunnitelmia vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Alaskassa, partioida 
arktisella alueella ja rakentaa sotilastukikohta Beringinmerelle.7 

Venäjän voidaan katsoa aloittaneen arktisen alueen militarisoinnin vuonna 2007 ja 
vuonna 2014 presidentti Putin täsmensi arktisen sotilaallisen kehityksen tavoitteita. 
Sen seurauksena kaksi kolmasosaa ydinaseista ja merkittävä osa ilmapuolustuksesta 
sekä ja meritorjunnasta sijaitsee tällä hetkellä Kuolan niemimaalla. Venäjällä on soti-
laalliselta kannalta pohjoisessa kolme erityistä intressiä. Tärkein niistä on varmistaa 
ohjussukellusveneiden (SSBN) vastaiskukyky. Mainittuja sukellusveneitä Venäjällä on 
yksitoista, joista kahdeksan on sijoitettu Pohjoiseen laivastoon. Sukellusveneiden toi-
mintaedellytyksiä on parannettu A2/AD:lla (Anti-Access/Area Denial), valvonnalla, 
strategisilla harjoituksilla, pitkän matkan pommikoneiden ja sukellusveneiden torjun-
takoneiden partioinnilla sekä kehittämällä sotilaallista infrastruktuuria.8 Toinen mer-
kittävä intressi on suojata Venäjän pääsy Pohjois-Atlantille konfliktitilanteessa. Kaup-
pamerenkulun riskit, ydinaseet ja ympäristöonnettomuudet edellyttävät nopeaa soti-
laallisen voiman käyttöä. Kolmas intressi liittyy Venäjän taloudelliseen kehitykseen ja 
investointeihin.9 

Venäläiset tutkivat, miten erilaiset tekijät vaikuttavat Venäjän arktisen alueen geopoli-
tiikkaan. Tutkimus osoitti maantieteellisten tekijöiden vaikututtavan eniten (30 %), 
sitä seurasi sotilaallinen toiminta (21 %) ja kolmantena taloudellinen näkökulma (18 
%). Näitä seurasivat ekologiset, poliittiset, demografiset, henkiset ja muut elementit, 
yhteensä 31 prosenttia.10 

Arktinen alue on strategisen kilpailun kohde. Arktisen neuvoston kahdeksasta jäsen-
maasta viisi kuuluu Natoon. Venäjä pitää Natoa Yhdysvaltojen lisäksi vähintään soti-
laallisena uhkana turvallisuudelleen. Venäjälle määrätyt sanktiot vaikuttavat osaltaan 
haitallisesti myös arktiseen alueeseen. Edellä mainituista syistä Venäjän arktisesta alu-
eesta ei ole syntynyt turvallisuusympäristöä, jota sitoisivat eri maiden yhteiset tavoit-
teet. Venäjä katsoo olevansa pitkän aikavälin strateginen kilpakumppani lännen 
kanssa, jonka seurauksena on naapurivaltioiden turvallisuuden heikkeneminen. Esi-
merkkeinä voidaan mainita ohjusten tuominen lähelle Norjan rajaa Zapad-2017 -har-
joituksen aikana sekä pommikoneiden simuloidut hyökkäykset norjalaisiin kohteisiin 
tai sotaharjoitusten viestiyhteyksien häirintä Trident Juncture 2018 -harjoituksen ai-
kana.11 

Muut maat ja Venäjän arktinen alue 

Norjan tiedustelupalvelun vuosiraportin mukaan erityistä huolta aiheuttaa Venäjän 
uusien aseiden kokeilu Norjan lähialueilla. Samassa raportissa todetaan Venäjän jatka-
van asevoimiensa kasvattamista Jäämeren alueella. Esimerkkinä mainitaan Mig-hävit-
täjien siirtäminen Novaja Zemljaan. Yksittäisistä asejärjestelmistä korostetaan Posei-

                                              

7 Malyšеv (2020).  
8 A2/AD sisältää ilma- ja rannikkopuolustuksen sekä eri kantaman ballistisia ohjuksia. Kokonaisuus muodos-
taa ”kuplan”, joka estää vihollisen pääsyn tietylle alueelle. 
9 Rummer, Sokolovsky ja Stronski (2021). 
10 Voennoje Obozrenie (1.9.2016). 
11 Gricius (2020). 
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don ja Burevestnik -risteilyohjuksia, jolloin mahdollisesti molemmilla asejärjestelmillä 
lisätään ydinpelotteen uskottavuutta, mutta konkreettisemman pelotteen muodosta-
vat Pohjoisen laivaston sukellusveneet. Venäläiset katsovat muiden maiden ja erityi-
sesti Naton uhkaavan sen turvallisuutta. Todisteena siitä mainitaan esimerkiksi B-1 -
pitkän matkan strategisten pommikoneiden siirtäminen Norjaan ja alusosastojen ak-
tiivinen harjoittelu Jäämerellä. Samalla Norjaa syytetään Ruotsin ja Suomen tuomi-
sesta lähemmäksi Nato-jäsenyyttä.12 

Intialla on ilmoituksensa mukaan tieteellisiä, ekologisia, kaupallisia ja strategisia intres-
sejä arktiseen alueeseen. Vuonna 2007 maa vahvisti arktisen tutkimussuunnitelmansa 
päämääräksi tutkia alueen ilmastomuutoksia ja sen vaikutuksia maahansa. Intia avasi 
Kiinan tapaan oman pohjoisen tutkimusaseman. Intiasta tuli vuonna 2013 Arktisen 
neuvoston tarkkailijajäsen. Samana vuonna Intia ja Venäjä tekivät sopimuksen intia-
laisen öljy-yhtiön ONGC:n kanssa (Oil and Natural Gas Corporation Ltd) ja venäläi-
sen Gazpromin kanssa esiintymien käytöstä Petšoranmerellä. 

Euroopan unionin kiinnostus arktiseen alueeseen lisääntyi selvästi vuonna 1995, jol-
loin Suomi ja Ruotsi liittyivät unioniin, ja jolloin alettiin puhumaan ”pohjoisesta ulot-
tuvuudesta”. Tällä tarkoitetaan maiden välistä yhteistyötä taloudellisen kehityksen, 
ympäristösuojelun, ydinaseturvallisuuden, sosiaalisen hyvinvoinnin, yleisen turvalli-
suuden ja oikeudenmukaisuuden alalla. Luettelosta havaitaan, että pohjoinen ulottu-
vuus ei sisällä sotilaallisia aiheita. Unioni yleensäkin korostaa arktista aluetta rauhan 
vyöhykkeenä sekä rakentavaa kansainvälistä yhteistyötä. Kauppa Aasian kanssa poh-
joista merireittiä myöten on kuitenkin unionille tärkeä. Toinen merkittävä tekijä on 
kalastus.13 Aihetta on laajemmin käsitellyt tässä kirjassa Vesa Väätänen. 

Iso-Britannia ei ole Arktisen neuvoston jäsen eikä maantieteellisesti liity suoraan ark-
tiseen alueeseen. Kuitenkin maa tuntee geopoliittista, taloudellista ja sotilaallista mie-
lenkiintoa arktista aluetta kohtaan. Iso-Britannia on kiinnostunut arktisista luonnon-
varoista sekä omien satamiensa hyödyntämisestä pohjoisen merireitin osana. Ison-
Britannian sotilaallinen toiminta arktisella alueella on ollut aktiivista. Esimerkiksi 
vuonna 2018 maa osallistui yhdessä Yhdysvaltojen kanssa harjoituksiin, jotka ovat sit-
temmin muuttuneet säännöllisiksi. Seuraavana vuonna Norjassa harjoitteli 800 meri-
jalkaväen sotilasta. Vuonna 2018 julkaistiin merkittävä raportti Over Thin Ice, jonka 
ydinsanoma on Ison-Britannian läsnäolon lisääminen arktisella alueella. Syynä on Ve-
näjän sotilaallisen toiminnan lisääntyminen ja ajatus turvallisuusvajeen syntymisestä.14  

Japanin ja Etelä-Korean tavoitteena on arktisen merireitin hyväksikäyttö kauppame-
renkulkuun. Todettakoon samalla, että Etelä-Korea on ollut jo useita vuosi Arktisen 
neuvoston tarkkailijajäsen ja merkittävä laivanrakentaja sekä jäänsärkijöiden myyjä. Ja-
pani on myös tarkkailijajäsen ja hyvin kiinnostunut hankkimaan maametalleja, joihin 
Kiinalla on lähes monopoli. Japanin arktinen suurlähettiläs totesi vuonna 2016 Japa-
nin olevan kiinnostunut tieteellisestä tutkimuksesta pohjoisessa ja Jamalin LNG-pro-
jektista, jossa pääosakkaita ovat Venäjä, Ranska ja Kiina. Japani on ollut mukana inf-
rastruktuurin rakentamisessa ja lainoittamassa 27 miljardin dollarin Jamal-projektia. 

                                              

12 Kaario (2021). 
13 Kitova (2020). 
14 Clifford (2017). 
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Samalla kuitenkin Japanin ympäristöaktivistit ovat huolissaan ilmastonmuutoksen vai-
kutuksista meriveden korkeuteen.15 

8.3. Venäjän johdon arvioita Venäjän arktisen alueen sotilaallisista kysymyk-
sistä 

Vuonna 1990 Neuvostoliitto ja Yhdysvallat allekirjoittivat sopimuksen merirajoista 
Beringinmerellä. Presidentti Vladimir Putinin kauden alussa 2002 Venäjä esitti YK:lle 
suunnitelmansa alueensa laajentamisesta, mutta se torjuttiin. Viisi vuotta myöhemmin 
Venäjä ilmoitti laskeneensa symbolisena tekona maansa lipun pohjoisnavalle, jonka 
toimenpiteen todenperäisyyttä on epäilty vahvasti. Venäjä uudisti laajennusesityksensä 
vuonna 2015, jota ei ole toistaiseksi käsitelty. Vuonna 2010 Venäjä ja Norja sopivat 
40 vuoden kalastusriidan Barentsinmerellä. Vuonna 2014 hyväksytty sotilasdoktriini 
toteaa yksiselitteisesti, että Arktiksella suojellaan kansallisia intressejä yhtenä Venäjän 
intresseistä. Tämä johti pohjoisen johtoportaan perustamiseen, josta myöhemmin tuli 
Pohjoinen sotilaspiiri.16 

Presidentti Putin allekirjoitti 5.3.2020 ukaasin ”Venäjän Federaation politiikan perus-
teista Arktisella vuoteen 2035 asti”. Yhtenä tärkeimmistä haasteista ukaasi korostaa 
muiden valtioiden sotilaallisen läsnäolon kasvua ja tähän liittyvää konfliktimahdolli-
suuden lisääntymistä. Asevoimien sijoittamista arktiselle alueelle perustellaan alueen 
turvallisuuden takaamisella erilaisissa sotilaspoliittisissa olosuhteissa. Ukaasin yksi ala-
kohta käsittelee sotilaallista turvallisuutta, jonka tavoite on sotilaallisen voiman käytön 
ehkäisy, suvereniteetin ja alueellisen kokonaisuuden suojaaminen. Lisäksi asetetaan ta-
voitteeksi asevoimien, muiden joukkojen ja muodostelmien sotilaallisten mahdolli-
suuksien parantaminen ja sotilaallisen potentiaalin ylläpito tasolla, joka takaa päätök-
senteon aggressioiden torjunnassa Venäjää ja sen liittolaisia vastaan. Ukaasi käsittelee 
myös ilmatilan, vedenpäällisen ja vedenalaisen tilannekuvan valvonnan kehittämistä.17 

Venäjän arktinen strategia sisältää kolme kohdetta. Ensinnäkin arktinen alue vahvistaa 
Venäjän arvovaltaa ja pyrkimystä todelliseksi suurvallaksi sekä korostaa vuoropuhelun 
ja yhteistyön tärkeyttä. Toisekseen arktinen alue liittyy maan turvallisuuteen. Päämää-
ränä on suvereniteetin säilyminen varmistamalla merireitit ja samalla valmistautuen 
kaiken varalta ulkopuolisen uhan varalta. Kolmanneksi Venäjä haluaa uudistaa poh-
joisen taloutta, joka on tällä hetkellä 11 prosenttia bruttokansantuotteesta. Lännessä 
tehdyn arvion mukaan asiakirjassa korostuu luonnonvarojen oma käyttö, sotilaallinen 
turvallisuus ja nationalismi kaupan ohella. Toisella sijalla on kansainvälinen yhteistyö 
ja ilmastonmuutos.18 

Ulkoministeri Sergei Lavrov on ottanut kantaa Norjan sotilaalliseen aktiivisuuteen ja 
Naton infrastruktuurin laajenemiseen lähelle Venäjän rajoja. Tällä hän tarkoitti vuo-
den 2021 Dynamic Guard -harjoitusta. Ulkoministerin mielestä edellä mainitut toi-
menpiteet johtavat kielteisiin seurauksiin ja hän viittasi myös Huippuvuorten sopi-
mukseen vuodelta 1920. Sopimuksen mukaan saariryhmälle ei rakenneta linnoituksia 

                                              

15 Sassi (2019); Wegge (2020).   
16 Thatšenko (2012).  
17 TASS (28.10.2020). 
18 Kozlov (2019). 

 



 

 

196 

eikä laivastotukikohtia, ja Norjan tulee kohdella kaikkia maita tasapuolisesti taloudel-
lisessa toiminnassa. Vuonna 2020 ulkoministeri Lavrov kirjoitti Norjan ulkoministe-
rille valittaen venäläisiin helikoptereihin kohdistuneista rajoituksista Huippuvuorten 
alueella ja Venäjän kansalaisiin kohdistuneista karkotuksista. Lisäksi hän katsoi kalas-
tusvyöhykkeellä toimitun laittomasti.19 

Dmitri Medvedev aloitti toimintansa Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjoh-
tajana vuoden 2020 alussa ja vuosina 2021–2023 hän toimii Arktisen neuvoston pu-
heenjohtajana. Hänen mielestään useat maat pyrkivät rajoittamaan Venäjän toimintaa 
arktisella alueella. Taustalla on usean maan halu päästä käsiksi Pohjoisen jäämeren 
luonnonvaroihin sekä valvoa arktisen alueen meri- ja ilmayhteyksiä. Tällaista politiik-
kaa Medvedevin mukaan ei tule missään tapauksessa sallia, sillä hänen mukaansa se 
aiheuttaa arktisella alueella suoran uhan Venäjän kansalliselle turvallisuudelle ja johtaa 
tilanteen kiristymiseen. Johtopäätöksenä Medvedev toteaa, että arktisella alueella tulee 
jatkaa nykyaikaisella aseistuksella varustettujen joukkojen sijoittamista. Joukkojen si-
joittaminen on vastaus ulkovaltojen yrityksille luoda epätasapainoa ja olosuhteita Ve-
näjän vastaisille provokaatioille.20  

Vuoden 2020 elokuussa luotiin Venäjän turvallisuusneuvoston hallinnonalojen väli-
nen komissio, jonka tehtävänä on käsitellä Venäjän kansallisen turvallisuuden kysy-
myksiä arktisella alueella. Lisäksi on olemassa valtiollinen arktinen komissio. Medve-
dev arvioi, että Venäjän kansallisen turvallisuuden kysymyksiä voitaisiin käsitellä Ark-
tisessa neuvostossa, mikä on vastoin neuvoston toimintaperiaatteita. Neuvostoa Ve-
näjä pitää merkittävänä kansainvälisenä foorumina tehtäessä strategisesti tärkeitä pää-
töksiä. Venäjälle on tärkeää aktiivisesti etsiä ja hyödyntää öljy- ja kaasuresursseja, ra-
kentaa kuljetus- ja energiainfrastruktuuria ja kehittää pohjoista merireittiä.21 

Arktisen yhteistyön suurlähettilään Nikolai Kortšunovin mukaan sotilaalliset uhat 
ovat suhteellisen pieniä, eikä mikään valtio valmistaudu aseelliseen konfliktiin. Hänen-
kin huomionsa kiinnittyy kuitenkin Naton harjoituksiin, joihin osallistuu muitakin 
kuin arktisia valtioita. Arktisen alueen sotilaallisen toiminnan ”kansainvälistäminen” 
johtuu ilmastonmuutoksesta ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista luonnon-
varojen ja Koillisväylän käyttöön. Kortšunov varoittaa, että luottamusta herättävien 
toimenpiteiden heikkeneminen voi johtaa uuteen kylmään sotaan.22 Hän katsoo, että 
Kiina on pidättäytynyt sotilaallisista toimista arktisella alueella ja siten osaltaan madal-
tanut jännitystä ja luonut vuorovaikutukselle rakentavan ilmapiirin. Kiina nähdään Ve-
näjällä myös strategisena kumppanina, joka on investoinut kymmeniä miljardeja nes-
teytetyn maakaasun (LNG) projekteihin arktisella alueella. Puheenjohtajakaudellaan 
Venäjä keskittyy oman ilmoituksensa mukaan kestävään kehitykseen.23 

Venäjän turvallisuusneuvoston apulaissihteeri Mihail Popovin mukaan tällä hetkellä 
Arktiksella kohtaavat johtavien maiden geopoliittiset, geostrategiset ja taloudelliset in-
tressit, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta. Tilanne avaa suunnattomia mahdollisuuk-
sia fossiilisten varantojen hyödyntämiseen. Arktisella on suuri sotilasstrateginen mer-
kitys luonnonvarojen ja myös Koillisväylän takia. Popov katsoo, että Yhdysvallat pyr-
kii Pohjoisen laivaston ja sen toiminnan jatkuvaan tarkkailuun, ja tehtävä toteutetaan 

                                              

19 TASS (28.10.2020). 
20 Interfax (22.6.2021). 
21 Staalesen (2021). 
22 Ibid. 
23 Ria Novosti (3.2.2021). 
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Yhdysvaltojen ja Naton tiedustelukoneilla, sota-aluksilla ja sukellusveneillä, toisinaan 
myös tutkimusaluksilla. Apulaissihteeri Popovin mukaan nykyisissä olosuhteissa Ve-
näjältä odotetaan toimenpiteitä Venäjän arktisen turvallisuuden takaamiseksi. Pohjoi-
sen laivaston toimintakyky on hänen mukaansa turvattava kuten myös sen pääsy At-
lantille ja Tyynellemerelle. Sen vuoksi Pohjoisen laivaston alusosastot purjehtivat vuo-
sittain Koillisväylällä ja merijalkaväki harjoittelee maihinnousuja rannikolla ja saarilla 
tai tärkeän teollisuuskohteen suojaamista. Muita tärkeitä kohteita ovat talousvyöhyk-
keen ja mannerjalustan rikkaudet.24  

Sotilasasiantuntija kommodori evp. Vasili Dandykinin mielestä Yhdysvallat aikoo vah-
vistaa arktisen alueen valvontaa, mutta tulee liittolaisineen kohtaamaan ikäviä seuraa-
muksia. Norjan Ørlandin tukikohtaan sijoitetut B-1B -pitkän matkan strategiset pom-
mikoneet ovat Dandykinin mielestä suunnattuja Venäjää ja sen arktista aluetta vastaan. 
Hänen mukaansa Alaskassa on myös lisätty sotilaallista läsnäoloa, ja ne lisäävät jänni-
tettä arktisella alueella. Venäjä on viimeisen vuosikymmenen aikana vahvistanut Poh-
joista laivastoa siten, että siitä on tullut itsenäinen sotilashallinnollinen yksikkö. Poh-
joisessa on armeijakunta, arktinen prikaati ja merijalkaväen prikaati. Asejärjestelmiä 
ovat ilmatorjunnan lisäksi Bastion- ja Bal -rannikko-ohjuspuolustusjärjestelmät. Hän 
arvioi, että kehitystyö on aloitettu oikea-aikaisesti mitä tulee jännityksen kiristymiseen. 
Amerikkalaisilla on ollut vaikeuksia jääolosuhteiden vuoksi, eikä heillä ole jäänsärki-
jöitä. Vasili Dandykinin mielestä Venäjän uusien asejärjestelmien olemassaolo on saa-
nut yhdysvaltalaiset toimimaan varovaisemmin ja harkitummin. Hän arvioi, että suu-
rin uhka heille lienee neljännen sukupolven ydinsukellusvene Knjaz Vladimir.25 Yh-
dysvaltojen puolustusministeriön arktisessa strategiassa kiistetään Venäjän näkemyk-
set pohjoisesta merireitistä. YK:n turvallisuusneuvoston mielestä merireitin tulee olla 
kansainvälinen kulkuväylä, mitä myös saksalainen arktisen alueen politiikka kannattaa. 
Saksalaiset haluavat lisäksi pohjoisten resurssien jakamista.26 

Venäjän asevoimien komentaja ja varapuolustusministeri armeijakenraali Nikolai Ma-
karov vieraili Suomessa kesäkuussa 2012. Hänen esitelmänsä herätti julkisuutta ja ko-
hua, koska kenraali katsoi Suomen Nato-jäsenyyden olevan uhka Venäjälle, puhumat-
takaan pohjoismaisesta yhteistyöstä. Saman vuoden marraskuussa Makarov erotettiin. 
Kohuesitelmä käsitteli myös arktista aluetta. Kenraali muistutti kärjistyvästä kilpailusta 
luonnonvaroista. Pohjoiset maat ovat aktivoituneet toimimaan kansallisten alueiden 
laajentamiseksi. Laajentaminen koskisi mannerlaattaa ja Pohjoisessa jäämeressä sijait-
sevia saaria. Venäjä oli huolestunut alueella tapahtuvan sotilaallisen toiminnan lisään-
tymisestä, johon hänen mukaansa syyllistyivät erityisesti Nato-maat ja arktisen alueen 
reunavaltiot. Kenraali korosti Venäjän vastustavan pohjoisten alueiden militarisointia, 
johon nykyisellään ei ole tarvetta. Mahdolliset kiistat tuli ratkaista kansainvälisen oi-
keuden normien puitteissa.  

Kenraali Makarovin mielestä Venäjän politiikka tähtää siihen, että arktinen alue säilyisi 
rauhan ja yhteistyön alueena. Hänen mukaansa reunavaltioiden sotilailla tulee olla 
merkittävä rooli vakauden ylläpitämisessä alueella. Tehtäviä olisivat ajankohtaiset tur-
vallisuushaasteet, tiedonvaihto, sotaharjoitukset, kriisinhallinta, meripelastus ja ympä-
ristökysymykset. Arktisen alueen tulisi olla kaikkia pohjoisia valtioita yhdistävä tekijä. 
Venäjän osalta yksi tärkeä kohde olisi euroatlanttisen alueen turvallisuuden ylläpito 

                                              

24 Interfax (11.8.2020). 
25 Emeljanova (2020). 
26 German Arctic Policy (2019) 



 

 

198 

yhteistyössä Naton kanssa. Hän ehdotti ns. ”sektoreihin perustavaa lähestymistapaa” 
yleiseurooppalaisen ohjustorjuntajärjestelmän rakentamiseksi. Se edellyttää, että luo-
daan yleiseurooppalainen ohjustorjuntajärjestelmä ja vahvistetaan Venäjän vastuu sen 
koillissektorista. Naton ohjuspuolustushanketta kommentoidessaan kenraali Makarov 
esitti kartan, jossa Venäjän ja Naton etupiirin raja kulkee kylmän sodan rajan tavoin 
Itämerellä ja Pohjanlahdella. Suomi ja Baltian maat näyttivät lukeutuvan Venäjän etu-
piiriin. 27 

Johtopäätöksinä edellä olevasta voidaan todeta, että vuoteen 2035 ulottuva arktinen 
strategia toteaa ulkovaltojen ja Naton lisääntyneen läsnäolon ja mielenkiinnon arkti-
sella alueella. Tämän vuoksi Venäjän arktisen alueen sotilaallisen kyvyn kehittämistä 
pidetään perusteltuna, jossa tärkeänä tekijänä nähdään ohjustorjuntajärjestelmien aset-
tamat aluevaatimukset. Taustalla ovat myös taloudelliset tekijät, pohjoisen merireitin 
suojaaminen ja rikkaiden luonnonvarojen hyödyntäminen. Venäjä kuitenkin korostaa 
mahdollisten kiistakysymysten, kuten mannerjalustan, ratkaisua diplomaattisin kei-
noin. Arktisen alueen sotilaallisten toimenpiteiden korostetaan olevan puolustukselli-
sia. Arktisen alueen sotilaallinen ja taloudellinen kehittäminen kuuluu osana Venäjän 
pyrkimystä nousta todelliseksi suurvallaksi. 

8.4. Venäjän sotilaallisen valmiuden kehittäminen arktisella alueella 

Bastion-puolustuskonsepti 

Eräiltä osin Venäjä on palannut kylmän sodan aikaiseen sotilaalliseen ajatteluun, jossa 
pyrittiin strategisilla alueilla takaamaan operaatiovapaus. Esimerkki tästä on Bastion-
puolustuskonsepti (ks. kuva 1), jolla pyritään estämään Naton voimien tulo Norjan- 
ja edelleen Barentsinmerelle ja näin varmistamaan Kuolan niemimaan turvallisuus ja 
Pohjoisen laivaston pääsy Pohjois-Atlantille. Puolustus toteutetaan kaikkein suoritus-
kykyisimmillä sukellusveneillä sekä pinta-aluksilla. Siihen liittyvät sukellusveneiden 
torjuntaoperaatiot sekä muiden ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen käyttö. Suori-
tustavalle on ominaista lyhyt varoitusaika sekä strateginen ja taktinen liikkuvuus. Ba-
rentsinmeren alue toimii tukialueena eturajan ulottuessa Islannin tasalle.28 Tällä järjes-
telmällä Venäjä haluaa osoittaa arktisella alueella sotilaallista kykyänsä ja ulottaa voi-
maansa arktisen alueen ulkopuolelle ja halusta vahvistaa merellistä kontrollia.  

Puolustus toteutetaan kaikkein suorituskykyisimmillä sukellusveneillä sekä pinta-aluk-
silla. Siihen liittyvät sukellusveneiden torjuntaoperaatiot sekä muiden ilmavoimien ja 
ilmapuolustusjoukkojen käyttö. Suoritustavalle on ominaista lyhyt varoitusaika sekä 
strateginen ja taktinen liikkuvuus. Barentsinmeren alue toimii tukialueena eturajan 
ulottuessa Islannin tasalle.29 Tällä järjestelmällä Venäjä haluaa osoittaa arktisella alu-
eella sotilaallista kykyänsä ja ulottaa voimaansa arktisen alueen ulkopuolelle ja halusta 
vahvistaa merellistä kontrollia.  

 

 

                                              

27 Yle (7.6.2012). Karttapiirrosta on tarkasteltu lähemmin Maanpuolustuskorkeakoulu, strategian laitos, julkai-
susarja 2, Tutkimusselosteita no 49, sivu 14 (2013) 
28 Nielsen (2019) 
29 Nielsen (2019) 
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Kuva 1. Bastion-puolustuskonsepti 30 

Sotaharjoitukset  

Venäjä on harjoitellut säännöllisesti puolustuskonseptinsa toimivuutta. Norja on huo-
lestunut Bastion-puolustusrakenteen ulottuvuudesta ja heidän havaintojensa mukaan 
Pohjoinen laivasto on useita kertoja vuosina 2019–2020 harjoitellut Norjanmerellä, 
joilla on testattu Bastion-konseptin toimivuutta. Esimerkkeinä voidaan mainita huh-
tikuussa 2019 pidetty harjoitus, jolloin Pohjoinen laivasto tuli Norjanmeren eteläiselle 
alueelle ja järjesti kovapanosammuntoja. Tähän liittyi sukellusveneiden torjunnan har-
joittelu yhteistoiminnassa ilmavoimien kanssa. Venäjän harjoituksessa oli myös yli-
äänipommikoneita (Tu-22M3) sekä MiG-31MB hävittäjiä niiden suojana.31 Vuosittai-
nen Ocean Shield -harjoitus on useimmiten painottunut Itämerelle, mutta vuoden 
2019 harjoitus järjestettiin myös Atlantilla, Norjan- ja Barentsinmerellä. Harjoitukseen 
osallistui noin 70 pinta-alusta sekä vajaa 60 laivaston ja ilmavoimien lentokonetta. Se 
oli osoitus Venäjän kyvystä tuoda voima arktisen alueen ulkopuolelle ja halusta vah-

vistaa merellistä kontrollia32. Myös lokakuussa 2019 kahdeksan Pohjoisen laivaston 

                                              

30 Kolstad (2020), alkuperäinen kuva Norjan puolustusministeriö. Uudelleenpiirtänyt Samuel Ahosola.  
31 Venäjän puolustusministeriön tiedote (2019). 
32 Nielsen (2020a).  
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ydinkäyttöistä sukellusvenettä lähtivät Norjanmerelle, joista kaksi (Akula- ja Jasen -

luokka) ylittivät GIUK-tasan ja viipyivät Pohjois-Atlantilla aina jouluun asti.33 

Venäjä on toteuttanut myös strategisen kokoluokan harjoituksia, joista Siperiassa ja 
osittain Beringinmerellä pidetty Vostok-2018 -harjoitus on hyvänä esimerkkinä. Sii-
hen osallistui noin 300 000 sotilasta ja se oli suurin harjoitus sitten vuoden 1981. 
Tsentr-2019 -harjoituksessa Pohjoinen laivasto järjesti useita alaharjoituksia, joissa 
muun muassa testattiin arktisen kaluston ja varusteiden toimivuutta. Harjoituksia jär-
jestettiin Novaja Zemljassa ja Uuden Siperian saarilla. Grom-2019 oli merkittävä har-
joitus, koska siihen kytkeytyi strategiset ydinasejoukot. Harjoitukseen osallistui Venä-
jän neljä laivastoa ja 12 000 sotilasta. Barentsinmerellä ammuttiin simuloidusti kaksi 
ydintaistelukärkeä ja useita muita ballistisia ohjuksia. Kymmenen sukellusveneen par-
tiointi toteutettiin osin GIUK-kapeikossa. Sukellusveneistä kymmenen oli ydinkäyt-
töisiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Trident Juncture -harjoitusalue v. 2018.34 

Venäläisen tutkijan Vladimir Beljakovin mukaan viime vuosien aikana arktisella meri-
alueella ja Skandinavian maissa on sotaharjoitusten määrä kasvanut 40 prosenttia, noin 
20 harjoitusta vuodessa. Tällaisia monikansallisia harjoituksia ovat olleet muun mu-
assa ”Gold Response”, ”Joint Warrior” ja ”Dynamic Monoose”. Beljakov arvioi, että 
mahdollisesti sotilaalliset harjoitukset siirtyvät yhä enemmän strategisen tason koulu-
tukseen ja sotatoimiin. Yhtenä esimerkkinä kehityksen suunnasta hän näkee vuoden 
2018 Naton Trident Juncture -harjoituksen (ks. kuva 2), joka toteutettiin Norjan, 

                                              

33 Ibid 
34 Kolstadt (2020), uudelleenpiirtänyt Samuel Ahosola.  
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Ruotsin ja Suomen ilmatilassa ja vesialueella. Beljakovin mukaan harjoitukseen osal-
listui noin 50 000 sotilasta, yli 60 erilaista sota-alusta, 230 ilma-alusta ja 10 000 yksik-
köä erilaista kalustoa. Venäläinen tutkija huomauttaa, että Venäjä ei ole kertaakaan 
toteuttanut vastaavaa strategisen tason johtamisharjoitusta pohjoisessa.  

Naton johtama harjoituksen harjoitusalue käsitti sekä Norjan maa-alueen että ranni-
kon, josta oli varattu ampuma-alue Norjan mereltä. Venäjä häiritsi harjoitusta varaa-
malla lyhyellä varoitusajalla oman ampuma-alueen Naton varaamalta harjoitusalueelta 
läheltä Norjaa. Se sijoittui osin Naton varaamalle ampuma-alueelle ja oli eteläisin am-
puma-aluevaraus, jonka se oli koskaan tehnyt Pohjanmereltä. 

Toinen esimerkki on Beljakovin mielestä Defender Europe-2020 -harjoitus, jossa ha-
ettiin kokemuksia prikaati- ja divisioonavahvuisten amerikkalaisjoukkojen siirtämi-
sestä Eurooppaan ja monikansallisesta yhteistyöstä aseellisessa konfliktissa. Hän to-
teaa, että pelkästään vuoden 2020 aikana Yhdysvaltojen ilmavoimien strategiset pom-
mikoneet tekivät ainakin seitsemän lentoa Pohjoiselle jäämerelle, Norjan- ja Barent-
sinmerelle. Lisäksi partio- ja tiedustelukoneet Yhdysvalloista, Norjasta ja Isosta-Bri-
tanniasta suorittivat 120 lentoa Barentsinmerelle.35 

Maaliskuussa 2020 venäläinen Severomorsk-ohjushävittäjä ja säiliöalus ulottivat har-
joituksen Skotlannin edustalle sekä Norjanmerelle ja Barentsinmerelle. Harjoituksen 
aiheena oli sukellusveneiden torjunta ja ilmapuolustus, ja se toteutettiin kansainväli-
sellä vesialueella. Saman vuoden toukokuussa Kuolan niemimaalla järjestettiin elekt-
ronisen sodankäynnin harjoitus Murmansk-BN -häirintäjärjestelmällä. Joulukuussa 
2020 järjestettiin laaja simuloitu ydinasetriadin harjoitus, johon osallistui maasta lau-
kaistavia ydinohjuksia, ydinsukellusveneitä ja strategisia pommikoneita risteilyohjuk-
sin. Harjoitusalueena oli Barentsinmeri ja Plesetskin kosmodromi.36 

Norja huolestui lehtitietojen mukaan Venäjän maahanlaskujoukkojen vuoden 2020 
harjoituksesta Frans Josefin maalla. Huoli johtui siitä, että sama voisi toistua Huippu-
vuorilla. Kyseessä oli voimannäyttö ja muistutus läsnäolosta. Maahanlaskut suoritet-
tiin venäläislähteiden mukaan laskuvarjoin huimasta 10 000 metrin korkeudesta, ja 
harjoituskäsky tuli suoraan puolustusministeriltä. Maahanlaskuharjoituksia on tarkoi-
tus pitää vuosittain. Maahanlaskujoukot ovat taistelujen kärkijoukkona.37 

Helmikuussa 2021 Nato järjesti Dynamic Guard -harjoituksen, johon osallistui fregatti 
Kanadasta, kaksi norjalaista korvettia ja saksalainen säiliölaiva. Ilmavoimia edustivat 
kaksi B-1B -pitkän matkan strategista pommikonetta ja norjalaisia F-35-hävittäjiä. 
Aiemmin Ørlandin tukikohtaan, 50 kilometriä Trondheimista luoteeseen, saapui 
kolme B-1B -pitkän matkan strategista pommikonetta harjoitellakseen muutaman 
kuukauden ajan. Lännessä vakuutettiin harjoituksen olevan puolustuksellinen, jonka 
tarkoituksena oli harjoitella elektronista häirintää ja alustorjuntaa. Venäläisille jäi epä-
selväksi B-1B -pommikoneiden rooli harjoituksessa. Toisaalta tiedetään pommikonei-
den alustorjuntaohjusten kantaman olevan lähes 500 kilometriä. Venäläisten mielestä 
Ørlandia kutsutaan länsimaisessa lehdistössä eteentyönnetyksi tukikohdaksi, joka on 
keskeisessä asemassa toimittaessa Venäjää vastaan.38   

                                              

35 Vladimir Beljakov on Risin tutkija ja Voenno-polititšeskaja analitika -portaalin ylläpitäjä. 
36 Arctic Military Activity Tracker (CSIS).   
37 Eurasia Daily (28.4.2020). 
38 Vsenato.ru (27.2.2021). 
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Helmikuun alussa 2021 venäläinen ohjusristeilijä ”Marsalkka Ustinov” lähti Severo-
morskista Barentsinmerelle. Risteilijä on rakennettu 1982 ja se on modernisoitu. Sen 
tärkein aseistus on 16 kappaletta P-1000 Vulkan -alustorjuntaohjusta, joiden kantama 
on lähes 700 kilometriä. Harjoitusalue oli lähellä Varanginvuonoa. Kremlistä ilmoitet-
tiin kyseessä olevan harjoitus, jossa suoritetaan päivittäisiä rutiinitehtäviä, annetaan 
suojelukoulutusta sekä harjoitellaan ilmatorjuntaa ja tärkeimpänä alustorjuntaa. To-
dellisuudessa risteilijä simuloi Naton sukellusveneiden hyökkäystä. Harjoitukseen 
osallistui myös sukellusvene- ja alustorjuntaan tarkoitettuja lentokoneita.39   

Maaliskuussa 2021 Venäjä järjesti laajan sotaharjoituksen Umka-2021 Itä-Siperiassa 
lähellä Aleksandran maata Pohjoisen laivaston johdolla. Venäläiset kutsuivat harjoi-
tusta tieteelliseksi tutkimusretkeksi. Amiraali evp. Kravstenko katsoi, että harjoitus oli 
signaali muille maille, erityisesti Yhdysvalloille. Sotaharjoitus sisälsi ilmeisesti noin 40 
alaharjoitusta ja harjoitusvahvuus oli 600 sotilasta. Harjoituksessa testattiin Pantsir-S1 
-ilmatorjuntajärjestelmää, Mig-31:n ilmatankkausta ja lennokkien häirintää. Harjoituk-
sen erikoisuutena oli kolmen ydinsukellusveneen simuloitu torpedoisku ja murtautu-
minen jään läpi pinnalle. Jään paksuus oli tuolloin 1,5 metriä.40  

Vuonna 2020 Pohjoinen laivasto harjoitteli elektronista sodankäyntiä. Harjoitusaiheita 
olivat havaitseminen, lähettäjän viestien tukkiminen, tietojen keruu ja häirintä. Harjoi-
tukseen osallistui elektronisen sodankäynnin keskuksen yksiköt, ja se oli samalla toi-
mintavalmiuden tarkastus. Harjoituksessa käytettiin Murmansk-BN -järjestelmää. 
Harjoituksen aikana yksiköt siirtyivät tietöntä maastoa myöten yli 100 kilometriä ja 
taistelivat sissiosastoja vastaan.41 Lopuksi todettakoon, että vuoden 2021 syyskuussa 
järjestettiin vuotuinen strategisen tason johtamisharjoitus, joka ulottui arktiselle alu-
eelle. Harjoituksen nimi oli Zapad (Länsi)-2021.  

Yhteenvetona harjoituksista voidaan todeta, että sekä Venäjän että Naton harjoitus-
toiminta on lisääntynyt vuosittaisiksi tapahtumiksi ja niissä testataan valmiutta, kehi-
tetään operaatiotaitoa ja taktiikkaa erilaisilla harjoituskokoonpanoilla, joilla haetaan 
kokemusta uusimmasta kalustosta ja sen soveltuvuudesta arktisiin olosuhteisiin. Jot-
kin harjoitukset ovat saaneet voimannäytön luonteen, jolloin on selvää, että sotilaalli-
nen jännite on lisääntynyt rauhantahtoisista kommenteista huolimatta.    

Tukikohdat 

Venäjän tarkoituksena on perustaa uudelleen 13 lentotukikohtaa ja kymmenen tutka-
asemaa sekä luoda ilma-, pinta- ja vedenalaisia valvontajärjestelmiä. Rajavalvontaan 
suunnitellaan avattavaksi 20 etuvartioasemaa ja kymmenen integroitua pelastuskes-
kusta. Vuosina 2015–2016 valmistui kuusi tukikohtaa: Aleksandran maa, Novaja Zemlja, 
Srednyin saari, Kotelnyin saari, Wrangelinsaari ja Schmidtinniemi.42 

Severomorsk (Kuolan niemimaa) on Pohjoisen laivaston pinta-alusten päätukikohta ja 
52 000 ihmisen suljettu taajama. Laivaston lisäksi Severomorskiin on sijoitettu muun 
muassa radiotekninen prikaati ja laivaston tutka-asema. Kaikkiaan Murmanskissa ja 
Murmanskin alueella on noin 65 joukko-osastoa.43 

                                              

39 Argumenti Nedeli (2021). 
40 Nefjodov (2021). 
41 Murmanski Vestnik (2020). 
42 Aliyev (2019). 
43 Venäjän asevoimien joukko-osastot (2020).  

https://voinskaya-chast.ru/voinskie-chasti-v-gorodax/voinskie-chasti-goroda-murmanska-i-murmanskoj-oblasti.html
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Kuva 3. Venäjän arktisen alueen tukikohdat.44 

44 Kuva: Milla Kankaanranta/Kaleva, kuvan lähteenä 
https://twitter.com/herve_baudu/status/1254103352994078721. 

https://twitter.com/herve_baudu/status/1254103352994078721
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Severomorsk-1 on merivoimien lentotukikohta, johon tukeutuvat tiedustelurykmentti 
Tu-22M ja Tu-16 -tiedustelukoneilla ja sukellusveneiden torjuntaan tarkoitettu erilli-
nen rykmentti kalustonaan Il-38.45   

Severomorsk-2 hiljeni kylmän sodan päätyttyä. Vuodesta 2017 lentokenttä on toiminut 
sotilaslennokkien tukikohtana.  

Severomorsk-3:ssa toimii hävittäjärykmentti (Mig-29 KR).46 

Severodvinskissa Arkangelin oblastin (alue) alueella sijaitsee Valkoisenmeren laivastotu-
kikohta Pohjoisen laivaston alaisuudessa. Sen päätehtäviä ovat pinta-alusten ja sukel-
lusveneiden rakentaminen, korjaus ja testaus. Tukikohta testaa myös ohjuksia. Tuki-
kohtaa suojataan ohjusilmatorjuntarykmentillä (S-400). Arkangelin kaupungissa sijait-
sevat tutkarykmentti (ven. radiotekninen rykmentti) ja sisäministeriön erikoisosasto.47 

Wrangelinsaari. Tukikohtaa kutsutaan ”Pohjantähdeksi”. Saarelle on sijoitettu Sopka-2 
-tutka-asema, joka on samalla Venäjän arktisen alueen itäisin tutka-asema, jonka ilma-
puolustuksesta vastaa Pantsir-ohjusjärjestelmä. Hiljaiselon jälkeen tukikohdan infra-
struktuuria alettiin kehittää vuonna 2010 ja neljä vuotta myöhemmin toiminta voitiin
aloittaa. Tukikohta on tärkeä Alaskan läheisyyden takia.48

Kuva 4. Frans Josefin maalla sijaitseva Nagurskoyen modernisoitu tukikohta.49 Tällai-
sessa ”Arktisessa kolmiapilassa” työskentelee noin 150 henkilöä, joille on varattu elin-
tarvikkeita kuukaudeksi.50 

45 Voennoje obozrenie (3.12.2019). 
46 Venäjän asevoimien joukko-osastot (2020). 
47 Subbotin (2020). 
48 Hodarenok (2019). 
49 Emile Ducke/The New York Times/MVphotos (2020) 
50 Fishki (3.4.2020). 
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Frans Josefin maa (Nagurskoje). Aleksandran maalla, joka on yksi Frans Josefin maan 
saariston saarista, sijaitsee tukikohta ”Arktinen kolmiapila” ja arktinen rajavartio-
asema. Venäjän pohjoisimman tukikohdan tehtävänä on ilma- ja rannikkopuolustus 
sekä lentokentän ylläpito. Lentokentän parannustyöt aloitettiin vuonna 2017, ja val-
mistumisen jälkeen kenttä kykenee vastaanottamaan myös raskaita kuljetuskoneita 
minä vuodenaikana hyvänsä. Kentän läheisyyteen on sijoitettu tutkakomppania, Pant-
sir-S1 -ilmatorjuntaohjuspatteristo, lentohangaarit Su-34 -koneille ja suojatut pommi- 
ja ohjusvarastot. Tukeutuvat lentokoneet kuuluvat alueen lentorykmenttiin. Saaren 
rannikkojoukkojen kalustona on Bastion-ohjusjärjestelmä.51  

Aleksandran maa on Venäjälle tärkeä strateginen tukikohta. Sinne voi tukeutua ilma- ja 
merivoimat, sieltä voidaan sijaintinsa takia suojata Pohjoisen laivaston sivustaa ja val-
voa pohjoisen merireitin liikennettä. Lisäksi Aleksandran maa on lähellä Grönlannin-
Islannin-Norjan tasaa sekä GIUK-kapeikkoa. Tämä antaa mahdollisuuden häiritä Na-
ton meriyhteyksiä ja estää Yhdysvaltojen vahvennusten tulon Eurooppaan.52 

Tiksin tukikohdan historia alkaa vuonna 1959 perustetusta lentotukikohdasta, joka 
myöhemmin suljettiin. Uusi vaihe alkoi vuonna 2018 Venäjän alkaessa kehittää Tiksin 
sotilaallista asemaa. Erityinen painopiste on ilmapuolustuksessa, kun vuonna 2020 
Tiksi-3:ssa aloitti 414. Kaartin ohjusilmatorjuntarykmentti päivystyksen Ilmapuolus-
tusarmeijan johdossa. Rykmentti kuuluu 3. Ilmapuolustusdivisioonaan, ja sen kalus-
tona on S-300PS -ohjukset, jotka mahdollisesti tullaan korvaamaan uudemmilla ja te-
hokkaammilla S-400 -ilmatorjuntaohjuksilla. Tiksi lentokenttineen on ilmeisesti kak-
soiskäyttöön tarkoitettu tukikohta (sotilas ja SAR; search and rescue).53  

Novaja Zemlja (Rogatsevo). Vuoden 2020 loppuun mennessä valmistui saarelle tutka-
asemien verkostoon kuuluva Rezonans-N -asema. Tutka havaitsee ja seuraa aerody-
naamisia maaleja 600 kilometriin ja ballistisia maaleja 1 200 kilometriin asti. Valvon-
takorkeus ulottuu 100 kilometriin. Vastaava tutka-asema sijoitettiin myös Murmans-
kin ja Arhangelskin oblastin alueelle. Kaksi muuta Kuolan niemimaalle rakennettavaa 
tutka-asemaa olivat vuonna 2021 kesken. Vuoden 2020 alussa ilmoitettiin suunnitel-
mista rakentaa vielä viisi tutka-asemaa Novaja Zemljasta itään. Toteutuessaan asemia 
on yhteensä kymmenen kappaletta kattaen koko Venäjän pohjoisrajan. Vuonna 2019 
arvioitiin kolmanneksen Venäjän tehokkaimmista tutkista sijaitsevan arktisella alu-
eella.54 Ilmapuolustuksesta vastaa 33. Ilmatorjuntaohjusrykmentti kalustonaan nyky-
aikaiset S-400 -ilmatorjuntaohjukset ja S-300 -ilmatorjuntaohjukset. Laukaisualustoja 
on yhteensä 36 kappaletta. Saarella sijaitsee yhtenä tärkeänä suojattavana kohteena 
puolustusministeriön alainen ampumakenttä.55 

Vuoden 2021 alussa Pohjoinen laivasto ilmoitti sijoittavansa Montsegorskista laivueen 
Mig-31BM -hävittäjiä Rogatsevon lentotukikohtaan. Koneita käytetään päivystysteh-
täviin valtakunnan rajalla ja pohjoisella merireitillä. Päivystävät lentokoneet vaihtuvat 
kerran kuukaudessa. Vuonna 2020 vastaava laivue ryhmitettiin Anadyriin Kamtsatkan 
niemimaalle. Rogatsevon kentälle on sijoitettu myös Mi-17 -helikoptereita SAR-toi-
mintaa varten ja Il-76 -kuljetuskoneita. Meritorjuntaan käytetään Bastion-ohjusjärjes-
telmää. 

                                              

51 Birjulin (2020); Tsyganok (2020).  
52 Pezard (2018).  
53 Putin sevodnja (7.9.2018).  
54 Voennoe obozrenie (25.10.2019). 
55 Natsionalnaja oborona (2020). 

http://mixednews.ru/archives
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Temp (Kotelnyi). Tukikohta-alue kuuluu Uuden-Siperian saariryhmään. Lentotukikohta 
perustettiin vuonna 2013 Kotelnyin saarelle. Operatiivinen käyttö alkoi kahta vuotta 
myöhemmin. Sinne on sijoitettu myös ”Pohjoinen apila” -tukikohtarakennus. Tuki-
kohdan kehittämistyöt jatkuvat edelleen ja se kykenee läpi vuoden ottamaan vastaan 
esimerkiksi Il-76 -lentokoneita. Tukikohdan vahvuus lienee 250 henkilöä. Tukikohdan 
tehtävänä on ilma- ja rannikkopuolustus sekä lentokentän ylläpito. Rannikkopuolus-
tukseen käytetään Bastion-meritorjuntaohjuspattereita. Tukikohdassa on myös Rubež 
-rannikkotorjuntaohjusjärjestelmä, jolla on ammuttu pari Termit-risteilyohjusta 50 ki-
lometrin päähän. Pantsir-S1:n ilmatorjuntaohjukset vastaavat ilmapuolustuksesta. 
Tutkavalvontaan käytetään Sopka-2 -tutkia.56 Rannikko- ja ilmatorjuntaohjukset, tut-
kavalvontajoukot sekä huoltoyksiköt muodostavat 99. Taktisen ryhmän.57 

Schmidtinniemi sijaitsee Tšukotkan pohjoisrannalla. Niemen lentokenttä lisättiin 
vuonna 2014 arktisen vyöhykkeen sotilaallisen kehittämisen kohteeksi. Lentokentästä 
tuli varsin nopeasti päivystävien koneiden tukikohta. Infrastruktuurin rakentaminen 
alkoi samoihin aikoihin.58 

Yhteenvetona venäläisten lentotukikohtien toimintakyvystä voidaan ottaa esimerkiksi, 
että Frans Josefin maalla olevasta Nagurskoyen ilmatukikohdasta operoivien hävittäjien 
toimintasäde ilman ilmatankkausta käsittää Pohjoisnavan alueen ja ulottuu Grönlan-
nin ja Norjan pohjoisimmille alueille. Kun käytetään ilmatankkausta toimintasäde kat-
taa Suomen kokonaan ja yltää lähes Norjan eteläosaan ja Islantiin. Venäjän tukikoh-
taverkosto kattaa koko arktisen rantaviivan. Jotkin tukikohdat ovat vailla sotilaallisia 
muodostelmia, usein vahvuudeltaan muutama sata ihmistä. Ne on usein rakennettu 
kustannussyistä vanhoihin tai hylättyjen tukikohtien paikoille. Verkostoon kuuluu li-
säksi etuvartioasemia ja pelastusasemia (SAR). Tukikohtien ensisijainen tarkoitus on 
suojata pohjoinen merireitti kuljetuksineen ja oma toiminta. Sotilaallisten tukikohtien 
aseet edustavat ilma- ja rannikkopuolustuksen nykyaikaisinta tasoa. Venäjän tehok-
kaimmista tutkista yksi kolmannes sijaitsee arktisella alueella. Tämä on eräs esimerkki 
alueen tärkeydestä. Tutkien lisäksi alueelle on siirretty valvontalentoihin kykenevää 
lentokalustoa. Lähes jokaisessa tukikohdassa on ilmatorjunnalla suojattu lentokenttä 
myös raskaille lentokoneille. 59 

8.5. Venäjän arktiset joukot 

Johtaminen 

Pohjoisesta laivastosta tuli vuoden 2021 alusta viides sotilaspiiri. Perusteluina esitettiin 
”tehokkaat toimet Venäjän federaation alueen koskemattomuuden ja loukkaamatto-
muuden puolustamiseksi”. Aluevastuu sisältää Komin tasavallan, Murmanskin ja Ark-
hangelskin oblastit (alueet) ja Nenentsien autonomisen piirikunnan.60 Muut aluevas-
tuussa olevat sotilaspiirit ovat Läntinen-, Eteläinen-, Keskinen- ja Itäinen sotilaspiiri61. 
Tässä yhteydessä tarkastellaan lähemmin arktisen alueen joukkoja.  

                                              

56 Bastion (2021). 
57 Ukalova (2019).  
58 Safronov (2015). 
59 Melino & Conley (2019). 
60 Boule ̀gue (2019).  
61 National Defence University (2013) 
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Pohjoinen laivasto 

Laivaston tärkeyttä korostaa kolme tekijää. Ensinnäkin Venäjän laivastoista vain Poh-
joisella laivastolla ja Tyynenmeren laivastolla on vapaa pääsy suurille valtamerille. Toi-
sekseen Pohjoinen laivasto kykenee käyttämään pitkän kantaman asejärjestelmiä. Kol-
manneksi laivaston merellinen iskukyky on yli 50 prosenttia Venäjän merellisestä is-
kukyvystä. Näistä syistä johtuen laivaston käytössä on maan nykyaikaisin aluskalusto. 
Pohjoisen laivaston päätehtäviä on pohjoisten merireittien ja merirajan suojaaminen. 
Vastuualue ulottuu Kuolan niemimaalta Tšukotkaan. Rannikkojoukoilla ja muilla 
maajoukoilla on oma tärkeä merkityksensä. Merivoimien ilmavoimilla suojataan aluk-
sia ja rannikon kohteita. Ne toimivat alusten kannelta ja tukikohdista ja jakautuvat 
taktisiin ja kaukotoimintailmavoimiin. Pohjoinen laivasto kykenee siirtymään Atlan-
tille ja Tyynellemerelle.62 Pohjoisen laivaston osuus sukellusveneistä ja raskaimmista 
taistelualuksista on 49 % ja Tyynenmeren laivastossa niitä on 26 %. Pääosa korvetti-
luokan aluksista jakaantuu Itämeren, Mustanmeren ja Tyynenmeren laivastoihin, 
joissa kussakin on noin 20 alusta. Pohjoisen laivaston keskeisimmät alukset on esitetty 
alla olevassa taulukossa.63 

Alustyyppi Lkm Huom. 

 Sukellusvene 26 8 strategista ja 18 taktista 

Taistelulaiva 8 Sis. yhden lentotukialuksen 

Partioalus 16 Taistelukykyisiä 

Miinalaiva 10  

Maihinnousualus 7  

 

Pohjoisen laivaston tärkeimmät pinta-alukset ja sukellusveneet ovat myös samalla Ve-
näjän laivaston modernia kalustoa. Se antaa viitteen, kuinka tärkeänä Venäjä pitää alu-
etta. Sukellusveneiden osalta voidaan todeta, että niiden pääosa on sijoitettu Pohjoi-
seen laivastoon. Venäjän laivastolla on yhteensä 11 strategista ja 38 taktista sukellus-
venettä.64 

Merivoimien ilmavoimat  

Pohjoisen laivaston merivoimien ilmavoimista on muodostettu 45. Ilma- ja ilmapuo-
lustusarmeija. Esikunta sijaitsee Severomorskissa. Ilma-armeijan kuuluu lentotuki-
alukselta toimiva 279. Hävittäjärykmentti, 100. Hävittäjärykmentti samoin lentotuki-
alukseen sijoitettuna ja 98. Kaartin lentorykmentti. Viime vuonna Venäjän ainoa ope-
ratiivinen lentotukialus ”Amiraali Kuznetsov” on telakalla, joten lentorykmentit tu-
keutuvat maatukikohtiin, lähinnä Novaja Zemljaan (Rogatšovo). Kotikenttä sijaitsee 
Severomorsk-3:ssa. Lentotukialukseen voidaan sijoittaa 30 lentokonetta ja 20 helikop-
teria. Rykmenttien tehtävänä on vastata pohjoisen napa-alueen ilmapuolustuksesta ja 

                                              

62 Poponski (2021). 
63 The Military Balance 2021. 
64 The Military Balance 2021. 
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pohjoisen merireitin ilmatilan valvonnasta. Toiminta nykyisellään jatkuu ainakin vuo-
teen 2022 asti. Myös Tyynenmeren laivaston lentokoneet osallistuvat päivystykseen 
Tšukotkan alueella. Meritiedusteluun käytetään Il-38 -koneita, joiden lentomatka on 
9 500 kilometriä. Hävittäjiä ja rynnäkköhävittäjiä on yhteensä noin 80 kappaletta.65 

Pohjoisen laivaston ilmavoimat on esitetty alla olevassa taulukossa.66 

Taulukko 2. Pohjoisen laivaston ilmavoimat. 

Käyttötarkoitus Lkm Konetyyppi Huom. 

Hävittäjä Rykm Su-33 ja Su-25  

Rynnäkköhävittäjä Rykm Mig-31 ja Su-24  

Rynnäkköhävittäjä Rykm Mig-31 ja Su-24 
Sisältää tiedustelu-

koneita 

Sukellusveneentorjunta laivue Il-38, Il-20 ja Tu-134  

Sukellusveneentorjunta 3 x laivue Ka-27/29 Helikoptereita 

Sukellusveneentorjunta laivue Tu-142  

Elektroninen tiedustelu 3 kpl Il-20  

Kuljetus 9 kpl 
An-26 ja Tu-134, Ka-29 

ja Mi-8 

 

Maavoimat ja mobilisointi 

Murmanskin alueella sijaitsee 14. Armeijakunnan esikunta, jonka tarkoituksena on toi-
mia rannikkojoukkojen esikuntana. Petšengassa (Petsamossa) sijaitsee 61. Merijalka-
väen prikaati ja 200. Moottoroitu jalkaväkiprikaati. Alakurttiin on sijoitettu 80. Moot-
toroitu jalkaväkiprikaati eli niin sanottu Arktinen prikaati. Se on koulutettu ja varus-
tettu toimimaan nimensä mukaisesti arktisissa olosuhteissa. Kuolan niemimaalla sijait-
see muitakin prikaateja, kuten 7. Prikaati (pintalaivasto), 14. Sukellusveneentorjunta-
prikaati ja 161. Sukellusveneprikaati. Idässä Kamtsatkaan on sijoitettu 40. Merijalka-
väen prikaati. Vladivostokissa sijaitsee Tyynenmeren laivaston alainen 155. Merijalka-
väen prikaati. Lännen arvioiden mukaan Venäjä kykenee siirtämään joukkoja arktiselle 
alueelle 48–72 tunnissa. Siirtovalmiuden tavoitteena on 24 tuntia vuoteen 2030 men-
nessä.67 

Venäjän Itä 2018 -harjoituksessa tutkittiin siirtymistä Tyynellemerelle neljällä laivasto-
osastolla. Ilmeisesti eräs harjoituksen johtopäätöksistä oli tarve perustaa uusi joukko-
osasto turvaamaan ja puolustamaan pohjoista merireittiä. Vuoden 2020 lopussa aloi-
tettiin Tšukotkassa uuden divisioonan perustaminen. Silloin oli valmiina ensimmäinen 
rannikon vartiointiin tarkoitettu rykmentti. Tulevan divisioonan vastuualue noudattaa 
Koillisväylää ja päättyy Wrangelinsaareen. Uusi divisioona toimii yhteistyössä avaruus-

                                              

65 Wikipedia (23.6.2021). 
66 Ibid. 
67 Poncet (2020). 
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joukkojen (BKC) kanssa. Tšukotkan alueella sijaitsi viime vuosituhannen lopulla 99. 
Moottoroitu jalkaväkidivisioona.68  

Yhteenveto Venäjän arktisen alueen maavoimien ja osin merivoimien joukoista on 
esitetty oheisessa taulukossa. 

Taulukko 3. Yhteenveto Venäjän arktisen alueen maavoimien ja osin merivoimien joukoista. 

Joukko Sijainti Huom. 

14. AE Murmansk  

61. MeriJvPr Petšenga Petsamo 

200. MtJvPr Petšenga Petsamo 

80. MtJvPr Alakurtti ns. Arktinen prikaati 

7. Pr Kuolan niemimaa pintalaivasto 

14. SutoPr Kuolan niemimaa  

161. SvPr Kuolan niemimaa  

40. MeriJvPr Kamtsatka  

155. MeriJvPr Vladivostok  

Divisioona Tšukotka perustaminen alkoi 2020 

Pohjoista laivastoa täydentää yli 40 jäänsärkijän laivasto. Muilla arktisilla valtioilla ei 
ole vastaavaa aluskantaa. Jäänsärkijät ovat Venäjälle tärkeitä rannikon ja kauppame-
renkulun tarkkailun kannalta, joten niiden rooli on sekä sotilaallinen että taloudellinen. 
Muutamat jäänsärkijät on lisäksi varustettu Kalibr-risteilyohjuksilla ja elektronisen so-
dankäynnin järjestelmillä. 

Venäjän asevoimien reservi koostuu niin sanotusta mobilisaatioreservistä, joka jakau-
tuu perinteiseen reserviin ja vapaaehtoisen sopimuksen tehneeseen reserviin. Sopi-
muspohjaisen mobilisaatioreservin toimintaa säädetään muun muassa liittovaltion 
lailla n:o 288-F3 (2012), presidentin ukaasilla n:o 370 (2015) ja presidentin päätöksellä 
n:o 964 (2013). Sopimus edellyttää osallistumista kertausharjoituksiin ja muihin har-
joituksiin. Kertausharjoitukset kestävät 10–30 vuorokautta ja ne järjestetään kerran 
vuodessa ja muut harjoitukset kerran kuukaudessa. Sopimusreserviläisille maksetaan 
korvaus pysyvästä valmiudesta. Korvaus on 12 prosenttia vastaavan aktiivipalveluk-
sessa olevan sotilaan kuukausipalkasta. Lisäksi on alueellinen kerroin, palkanlisä sitou-
tumisvuosien lukumäärän mukaan ja kertakorvaus sopimusta uusittaessa. Keskimää-
räinen kuukausipalkka upseereilla on 4000–9000 ruplaa (vuoden 2021 hintatasossa 
48–108 euroa), aliupseereilla ja miehistöllä 2000–6000 ruplaa (24–72 euroa). Kertaus-
harjoituksissa ja muissa harjoituksissa maksetaan muonaraha.69 

Loppukesästä 2020 aloitettiin sotilaspiirien sotakomissariaattien ja yleisesikunnan vä-
lillä toimenpiteet reservin laajentamiseksi koskien kaikkia turvallisuusrakenteita. 

                                              

68 Izvestija (2021). 
69 Voenkomaty Rossii (2020).  
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Palvelukseen sitoutuneet reserviläiset kuuluvat niin sanottuun taistelureservikokoon-
panoon (ven. BARS), joka mahdollisesti koskee 50 000–53 000 sopimusreserviläistä. 
BARS-järjestelmän kokeilu aloitettiin Eteläisen sotilaspiirin alueella. Siellä saatiin no-
peasti kokoon 38 000 reserviläistä, joista suunnitellaan mahdollisesti omaa armeija-
kuntaa. Muissa sotilaspiireissä kiinnostus on ollut huomattavasti vähäisempää. Sopi-
musreserviläisten tehtäviksi on suunniteltu esimerkiksi erityisen tärkeiden kohteiden 
vartiointi ja puolustus, järjestyksen ylläpito ja osallistuminen ympäristötuhovaurioiden 
korjaamiseen. Toisin sanoen osa asevoimien nykyisistä tehtävistä. Tällä hetkellä sopi-
musreserviläisiä on käytetty suurissa sotaharjoituksissa kuten Zapad-2021:ssa. Venä-
jän puolustusministeriön johtama hanke reservin laajentamiseksi on edelleen käyn-
nissä ja useilta osiltaan salainen. Venäjällä on teoriassa 47 miljoonaa palveluskelpoista 
reserviläistä. Ensimmäisen portaan koko reservin suuruus lienee noin 2,6 miljoonaa 
sotilasta.70  

Reservin muodostamista ja siirtoja on harjoiteltu suurissa sotaharjoituksissa, joten nii-
den avulla voidaan nopeasti lisätä voimaa halutussa suunnassa. Tällaisia joukkojen 
keskittämisharjoituksia on pidetty esimerkiksi Valko-Venäjän alueella (Zapad 2021). 
Venäjän rataverkko ja rautatiejoukot mahdollistavat joukkojen ja niiden tarvitseman 
raskaan kaluston siirrot Keski-Euroopasta myös Kuolan alueelle. Venäjällä rautatie-
joukot ovat oma aselajinsa. Harjoituksissa on käytetty myös ilmakuljetuksia. Venäjä 
voi näin eri arvioiden mukaan päivissä tai viikossa projisioida myös maavoimaa alu-
eelle ilma- ja merivoiman lisäksi. Maavoiman kasvattaminen vaikuttaa välittömästi 
Pohjoismaiden strategiseen tilanteeseen.71   

Johtopäätökset  

Kuolan niemimaa on Pohjoisen laivaston ja merivoimien ilmavoimien keskeinen ryh-
mitysalue. Siellä on useita laivastotukikohtia ja telakoita. Kuolan niemimaa soveltuu 
jäättömänä keskeiseksi tukialueeksi Pohjois-Atlantin operaatioihin kuin pääsyyn Tyy-
nelle valtamerelle. Ilmatankkauksen avulla venäläiset lentokoneet yltävät Grönlannin 
tukikohtiin. Pohjoisen laivaston yhtenä tehtävänä on myös ilmapuolustus. Tämän 
vuoksi lentokalusto ja ilmatorjuntaohjukset ovat moderneja ja osin hajautettuina pit-
kin arktista rannikkoa aina Beringinsalmelle asti. Lentokoneista merkittävä osa on tar-
koitettu alustorjuntaan. Ilma- ja meripuolustus on rakenteeltaan monikerroksinen. 
Maavoimien ensisijainen tehtävä on tukikohtien suojaaminen, mutta ne pystyvät siir-
tymään ja toteuttamaan myös maaoperaatioita, mihin on varustettu arktinen prikaati. 
Joukot kykenevät myös toteuttamaan maahanlaskuja sekä merijalkaväkiyksiöillä mai-
hinnousuja. Mittava jäänmurtajalaivasto mahdollistaa paitsi meriliikenteen avustami-
sen myös jääolosuhteissa toteuttavia sotilaallisia tehtäviä. Venäjä pystyy nopeasti lisää-
mään maavoimaa Kuolan alueelle, jolla se voi projisoida voimaansa Pohjoismaiden 
suuntaan.  

                                              

70 Hodarenok (2020). 
71 EurAsia Daily (6.9.2021). 
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8.6. Uusin kalusto ja varusteet 

Yleinen kehitys 

Puolustusministeri Sergei Šoigu teki joulukuussa 2020 yhteenvedon asevoimien ylei-
sestä kalustotilanteesta ja kehityksestä. Hän ilmoitti muun muassa, että asevoimille on 
hankittu 220 panssarivaunua ja muuta panssaroitua kalustoa, perustettu uusi mootto-
roitu divisioona, ohjus- ja tykistöprikaati sekä lento- ja ilmatorjuntaohjusrykmentti. 
Merivoimat saivat kaksi sukellusvenettä, seitsemän pinta-alusta sekä joukon pienem-
piä taisteluveneitä. Rannikkopuolustuksen osalta ohjusjärjestelmät Bal ja Bastion tyy-
dyttävät 74 prosenttia kokonaistarpeesta. Esityksensä lopuksi ministeri totesi asevoi-
mien kaluston osalta olevan 70 prosenttisesti nykyaikaisella ohjusjärjestelmät tasolla. 
Ydinaseiden osalta vastaava luku on noin 80 prosenttia.72 Kuten aikaisemmin on to-
dettu, moderneimmat ja arktisiin olosuhteisiin soveltuva arsenaali otetaan käyttöön 
Pohjoisessa sotilaspiirissä.  

Torpedot ja ohjukset 

Venäjä on kehittänyt moderneja torpedoja ja ohjuksia, joita on tarkoitus antaa myös 
Pohjoisen laivaston käyttöön. Tästä esimerkkinä on ydinkäyttöinen 20 metrin mittai-
nen Poseidon-torpedo. Sen koeammuntoja on valmisteltu syksyyn 2021. Operatiivi-
nen valmius (ml. infrastruktuuri) saavutetaan mahdollisesti kesäkuuhun 2022 men-
nessä. Pohjoiseen laivastoon sijoitetaan ehkä 30 torpedoa, Tyynenmeren laivastoon 
muutama. Torpedoa kuljettaa Belgograd-sukellusvene, jonka kapasiteetti on kuusi Po-
seidon-ohjusta. Poseidonia ei ole tarkoitettu ensi-iskuun, vaan kostoaseeksi ja pelot-
teeksi. Torpedon matka kohteeseen voi kestää useita päiviä.73 

Kotelnyin saarelle on sijoitettu Rubež-ohjusjärjestelmä (Avangard), jonka runkona on 
liikkuva mannertenvälinen ohjus. Kehitystyö alkoi Jars-ohjuksesta. Rubež voidaan va-
rustaa kärjillä, jotka harhauttavat torjuntaohjukset. Ryhmittyminen valmiusasemiin al-
koi vuonna 2018. Ohjuksen kantama on 2 000–5 800 kilometrin välillä. Ohjus on toki 
olemassa, mutta venäläistenkin mielestä se ei ole tarkoitettu operatiiviseen käyttöön, 
vaan ”psykologiseksi aseeksi”.74 

Vuonna 2019 Venäjä mahdollisesti testasi Vienanmerellä Tsirkon-ohjusta. Laukaisula-
vaksi suunniteltiin kelluvaa alustaa. Ohjus on tarkoitettu tuhoamaan vihollisen pinta-
aluksia aina 400 kilometrin päähän, ja sen lopullinen sijoitusalusta on Pjotr Veliki- ja 
Admiral Nahimov -alukset. Ohjus on hypersooninen ja se etene ainakin viisinkertai-
sella äänennopeudella. Mahdollisesti tulevaisuudessa Venäjän laivastojen fregatit ja 
korvetit varustetaan tällä ohjuksella.75 Vuonna 2018 presidentti Putin ilmoitti ydin-
käyttöisen Burevestnik-risteilyohjuksen olemassaolosta. Venäjän puolustusministe-
riön mukaan ohjuksen lentorataa on mahdoton ennakoida ja se kykenee ohittamaan 
tutkat. Lännessä suhtaudutaan epäillen näihin ”uusiin ihmeaseisiin”.76 

 

                                              

72 Venäjän puolustusministeriö (24.12.2020). 
73 Voennoe obozrenie (6.4.2021). 
74 Maljar (2015).  
75 Hodarenok (2021). 
76 Volkonski (4.1.2021). 
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Rannikkopuolustuksen tehtäviin Aleksandran maalla ja muissa tukikohdissa käytetään 
liikkuvaa Bastion-P -ohjusjärjestelmää, jonka kantama on yli 300 kilometriä. Yhteen 
patteriin kuuluu neljä pyörillä liikkuvaa laukaisuajoneuvoa. Arviolta valmiina on kaksi 

Hypersooniset ohjukset 

Hypersooniset ohjukset ovat suurvaltojen kehittämisohjelmissa korkealla tasolla. Ne lentävät 
yli viisi kertaa, joidenkin lähteiden mukaan jopa kymmenen kertaa, äänen nopeudella. Tällä 
hetkellä kilpa toimivista hypersoonisista ohjuksista käydään tiukasti Yhdysvaltojen, Venäjän 
ja Kiinan välillä. Myös Ranskalla, Japanilla ja Isolla-Britannialla on kehitysohjelmat. Pelo-
tearvo perustuu mahdollisuuteen läpäistä nykyinen ohjuspuolustus, mikä näyttää motivoivan 
Venäjän ja Kiinan kehitystyötä. 

Hypersooniset ohjukset ovat jaettavissa kahteen luokkaan 

Boost-Glide: Laukaistaan kuten ballistinen ohjus, mutta taistelukärki jatkaa ilmakehään palat-
tuaan liukua hypersoonisella nopeudella ohjattavuuden säilyttäen. Aerodynaamisesti muo-
toiltu taisteluosa (glide vehicle) liikkuu ilmakehässä 40–100 kilometrin korkeudessa ja ohjau-
tuu kohteeseensa aerodynaamisesti. 

Hypersooninen risteilyohjus: Laukaistaan lentokoneesta. Ohjus lentää kohteeseensa hypersoo-
nisella nopeudella scramjet-moottorin avulla. 

Hypersoonisten risteilyohjusten kantaman arvioidaan olevan noin 1500 km. Vastaavasti 
Boost-Glide -järjestelmät voivat olla kantamaltaan kuten vastaavat ballistiset ohjukset. Venäjä 
on lisäksi esitellyt ballistiseen ohjukseen pohjatuvan lentokoneesta laukaistavan Kh-47M2 
Kinzhal -ohjuksen, jonka kantama on noin 2000 km. Vaikka hypersooniset ohjukset ovat 
hitaampia kuin ballistiset ohjukset, niiden havainnointi pitkiltä etäisyyksiltä on haastavampaa 
matalamman lentoradan johdosta ja torjunta vaikeampaa, koska ohjukset voivat liikehtiä suu-
rella nopeudella loppuun saakka. Ballististen ohjusten torjuntajärjestelmien ongelma puoles-
taan on, että ne soveltuvat lähinnä tilanteisiin, joissa maalin lentorata on ennalta laskettavissa.  

Ottaen huomioon nykyisten ohjuspuolustusjärjestelmien ominaisuudet torjuntaa voidaan yrit-
tää perinteisillä ohjuksilla hypersoonisen ohjuksen boost-vaiheessa. Eteentyönnetty puolustus 
pitäisi olla laukaisualueen lähellä, jolloin siihen voitaisiin vaikuttaa suunnatun energian aseilla 
(kuten laser), elektronisella häirinnällä ja kybersodankäynnin keinoin. 

Johtopäätökset arktista aluetta koskien  

Hypersoonisten risteilyohjusten (ml. venäläinen Kinzhal) kantama ylittää lentotukialusten hä-
vittäjäkaluston toimintasäteen, mikä jättää tukialusosaston varsin haavoittuvaan asemaan eten-
kin, jos ohjuksessa on ydinkärki. Tähän myös Kiina pyrkii kehitystyössään.   

Venäjän ilmavoimien arktisen alueen tukikohdat tarjoavat Venäjälle sillanpääaseman hyper-
soonisten aseiden käyttöön arktisella alueella sijaitsevia ennakkovaroitusjärjestelmiä ja Poh-
jois-Atlantilla operoivia tukialusosastoja vastaan.  

Hypersooniset aseet ja niiden torjuntakyky ovat lähivuosikymmeninä keskeinen merelliseen 
toimintavapauteen liittyvä kysymys arktisella alueella Naton ja Venäjän Pohjoisen laivaston 
näkökulmista. Näiden ohjusten voidaan nähdä heikentävän geopolitiikan peruspilareita, kuten 
maantieteellistä ja teknologista voimaa. Kun otetaan huomioon Kiinan ja Venäjän ”onnistu-
neet” testit, hypersooniset ohjukset ovat odotettua lähempänä operatiivista käyttöönottoa. 
Tämä pakottaa maailmanlaajuiseen uudelleenarviointiin perinteisistä pelotekäsityksistä. 

Lähteet: Bosbotinis (2019); Eskelinen (haastattelu 8.11.2021).  
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patteristoa. Kaukotorjunnan tehtäviin kehitettiin Kalibr-ohjus, jota testattiin ensi ker-
taa vuonna 2012 Kaspianmerellä. Tuotekehittelyn tuloksena syntyi risteilyohjus, joka 
on tarkoitettu pinta-alusten ja sukellusveneiden torjuntaan sekä maamaaleja vastaan. 
Tekniset tietoja on saatavilla vain vientimalleista. Versiosta riippuen ohjuksen taiste-
lulataus on 200–450 kg ja pisin lentomatka on 300 kilometriä. Ohjus voidaan ampua 
lentokoneesta ja pinta-aluksesta.77 

Aluskalusto 

Pohjoinen laivasto sai modernia aluskalustoa, kun sen kokoonpanoon lisättiin vuonna 
2020 fregatti ”Laivastoamiraali Kasatonov” ja ohjusristeilijä ”Knjaz Vladimir”. Mai-
nittu fregattityyppi on ollut palveluksessa vuodesta 2018. Muita hankkeita ovat muun 
muassa ohjusalus (projekti n:o 22800). Muutaman vuoden ajan ovat suuret maihin-
nousualukset ”Ivan Gren” ja ”Petr Morgunov” olleet palveluskäytössä. Suurista mai-
hinnousualuksista ”Vladimir Andrejev” ja ”Vasili Trushin” ovat rakenteilla ja sijoite-
taan todennäköisesti Kamtsatkaan. Pintalaivastolle on rakenteilla monitoimisia par-
tioveneitä. Tähän luokkaan kuuluu ”Ivan Papanin”, joka laskettiin vesille vuonna 2019 
sekä ”Nikolai Zubov”. Toimitukset tapahtuvat vuosina 2023–2024.78 Kesällä 2020 
sukellusvenelaivastoa täydennettiin strategisella ohjussukellusveneellä ”Knjaz Vladi-
mirilla”. Samaan sarjaan kuuluu ydinkäyttöinen ”Kazan” ja ”Belgorod”. Sukellusve-
neet on organisoitu neljäksi divisioonaksi.79 

Vuonna 2020 laitettiin alulle vartiovene ”Purgan” rakentaminen rajajoukkojen käyt-
töön. Aluksia rakennetaan kaksi kappaletta, ja ne soveltuvat myös jään särkemiseen ja 
hinaajiksi. Jäänsärkijälaivastoa täydennetään vielä ”Evpati Kolovratilla”. Muita jään-
särkijöitä ovat ydinkäyttöinen ”Lider” ja vuonna 2027 tulee palvelukäyttöön ”Ros-
sija”. Jäänmurtajalaivaston lippulaivana on ”Arktika”. Tämän kokoluokan jäänsärkijät 
suorittavat myös kuljetuksia ja osallistuvat pelastustehtäviin mahdollisesti aseistet-
tuina. Lisäksi Pohjoisella laivastolla on useita apualuksia. Näitä ovat esimerkiksi die-
selsähkökäyttöiset jäänsärkijät. Vuonna 2017 otettiin käyttöön tähän sarjaan kuuluva 
”Ilja Muromets”.80  

Helikopterien merkitys tukikohtien huoltamisessa on keskeinen. Vuosittain ne kuljet-
tavat ihmisiä ja tuhansien tonneja materiaalia. Helikoptereita käytetään myös partio-
tehtäviin ja joukkojen siirtoihin, jäätiedusteluun, matkustajaliikenteeseen esimerkiksi 
tieteellisten kokeiden yhteydessä sekä pelastustehtäviin. Tukikohtina toimivat maa-
kenttien ja laivojen lisäksi suuret maihinnousualukset.81 

Arktisella alueella käytetään myös lennokkeja. Venäläinen ZALA AERO -yhtiö tuot-
taa erityisesti pohjoisen olosuhteisiin tarkoitettuja ZALA Arctic –lennokkeja. Ne ky-
kenevät tiedusteluun ja jäätilanteen tarkkailuun, ja niitä voidaan käyttää vuorokauden 
jokaisena hetkenä yhtäjaksoisesti neljän tunnin ajan. Lennokkien avulla voidaan suun-
nitella myös öljyn ja kaasun pumppausasemien rakentamista ja ylläpitoa, koska lenno-
kit tuottavat sääennusteita ja ne voidaan suunnata myös vaikeakulkuiseen maastoon. 
Lennokkien käyttäjille ja huoltajille on suunniteltu arktiset kontit. Pohjoisella alueella 
                                              

77 Bastion (16.10.2021).  
78 Rjabov (29.10.2019).  
79 Vasiljev (2020). 
80 Kozatšenko (2021). 
81 HelicoGroup (2016). 
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myös alusliikenne turvautuu navigoinnissa satelliittien sijasta lennokkeihin, koska sa-
telliitit ovat olosuhteiden vuoksi epäluotettavia. Keväällä 2021 järjestettiin harjoitus 
Tšukotkassa ja Kamtšatkassa, jolloin harjoitusjoukot toimivat mantereelta ja Wrange-
linsaarelta. Taustalla oli Yhdysvaltojen läsnäolo Venäjän arktisen alueen läheisyydessä 
muun muassa tiedustelulennokkien avulla. Harjoituksessa testattiin tutkien kykyä ha-
vaita myös pieniä eri korkeudella lentäviä lennokkeja.82 

Varustus ja logistiikka  

Yksittäisille sotilaille ja yksiköille on kehitetty pohjoisen olosuhteisiin sopivaa varus-
tusta ja ajoneuvoja. Niitä ovat muun muassa lumikelkka, maastopuku, arktinen teltta, 
ensiapulaukku, makuupussi ja siirrettävä tavarakontti. Viimeksi mainittu sisältää muun 
muassa apteekin, elintarvikkeita ja viestivälineitä. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita 
kelluva Nanuk-puku, joka suojaa veteen pudonneita. Varusteita voivat käyttää myös 
siviilihenkilöt. Vuonna 2020 Pohjoisen laivaston rannikkojoukoissa, arktisessa prikaa-
tissa ja merijalkaväen prikaatissa otettiin käyttöön modernisoitu T-80BVM -panssari-
vaunu. Lumisiin ja kylmiin olosuhteisiin on kehitetty Kamaz Arktika -kuorma-auto, 
jota valmistetaan kahtena versiona: 6x6- tai 8x8-akselisina, moottorina on 400 hevos-
voiman V8. Kuorma-autoon on sijoitettu asuntomoduuli, joka mahdollistaa itsenäisen 
työskentelyn vähintään kolmen vuorokauden ajan. Kaasuturbiiniaggregaatti GTA-8 
tuottaa lämpöä ja sähköä teollisuus- ja muille siviilikohteille. Aggregaatti on suojattu 
suolapitoista ilmastoa vastaan, ja se toimii sekä dieselillä että kaasulla.83 

Johtamisjärjestelmät ja elektroninen sodankäynti 

Automaattinen johtamisjärjestelmä Andromeda-D on tarkoitettu vaikeisiin talvisiin 
olosuhteisiin. Verkkokeskeinen järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen yhteyden kaik-
kiin puolustushaaroihin ja aselajeihin. Järjestelmään kuuluu viestivälineet, esikunta-
ajoneuvo ja liikkuvat komentopaikat. Venäjän asevoimissa sitä käyttävät tällä hetkellä 
erityisesti maahanlaskujoukot.  

Arktiselle alueelle on kehitetty olosuhteisiin sopivia radioasemia. Ne voivat olla kiin-
teitä tai sijoitettavissa laivoihin ja toimivat erilaisissa radioverkoissa. Erityinen ominai-
suus on lähettimen ja vastaanottimen äärimmäisten parametrien elektromagneettinen 
yhteensopivuus. Laivojen viestikeskukset ovat nopeasti muutettavissa alueellisiksi yh-
teyksiksi kaikissa maantieteellisissä olosuhteissa satelliittien ja radiokanavien kautta. 
Myös tarkka paikanmääritys on mahdollista.84 

Elektronista sodankäyntiä varten Pohjoinen laivasto on jo useiden vuosien ajan käyt-
tänyt Murmansk-NB -häirintäjärjestelmää. Venäläistietojen mukaan häirintä voidaan 
ulottaa 5 000 kilometriin asti.85 AWACS-koneiden, muiden lentokonetutkien ja tutka-
ohjattujen ohjusten häirintään käytetään pyöräalustalla olevaa Krasukha-2 -järjestel-
mää. Toimintaetäisyys ulottuu 250 kilometriin. Krasukha-4 on myös pyöräalustalla. 
Järjestelmä on laajakaistainen häirintäasema, joka kykenee häiritsemään myös mata-
lalla maan kiertoradalla (LEO; Low Earth Orbit) lentäviä satelliitteja sekä maalla 

                                              

82 Lavrov ja Tsepanova (2021). 
83 Rostex (2019); Rjabov (2020). 
84 Rostex (2019).  
85 TASS (2015).  
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sijaitsevia tutkia toimintaetäisyyden ollessa noin 300 kilometriä. Liikkuvalla Div-
nomorje-järjestelmällä pystytään häiritsemään useiden satojen kilometrien päähän len-
tokoneita, helikoptereita, lennokkeja, risteilyohjuksia, satelliittien tutkia ja pinta-alus-
ten sekä lentokoneiden navigointijärjestelmiä. Elektronista sodankäyntiä Pohjoisessa 
laivastossa koordinoi elektronisen sodankäynnin keskus.86  

Arktisen alueen sääsatelliittina on 2021 laukaistu Arktika-M -satelliitti. Seuraava satel-
liitti lähetetään avaruuteen vuonna 2023. Valvontakyvyn parantamiseksi Wrangelin-
saarella ja Schmidtinniemellä sijaitsevat Sopka-2 -tutka-asemat palvelevat siviili-ilmai-
lua ja säätietojen keräämistä. Podsolnuh-tutka havaitsee ja seuraa maaleja horisontin 
taakse, ja se kykenee seuraamaan samanaikaisesti 300 meri- ja 100 ilmamaalia toimin-
taetäisyyden ollessa noin 500 kilometriä. Yksi tutka-asema sijaitsee Ohotanmerellä.87 

Venäjä on ollut mukana kansainvälisessä kuitukaapelihankkeessa, joka kytkisi Aasian 
ja Euroopan nopeampana yhteytenä kuin nykyinen, joka kiertää Afrikan mantereen ja 
on samalla haavoittuvampi. Sen arvioitiin olevan valmiina jo vuonna 2023, mutta pro-
jekti on tällä hetkellä pysähdyksissä. Suomen aloitteesta tehtyä hanketta on käsitellyt 
tarkemmin Ossi Kettunen Kiinan sotilaallista valmiutta koskevassa luvussaan. Venä-
jällä on menossa myös oma maitse kulkeva Polar Express -kaapelihanke Murmanskin 
pohjoisosista Vladivostokiin.88 

Zapad-2017 -strategisessa sotaharjoituksessa testattiin uutta digitaalista tiedonsiirron 
järjestelmää MTTS (Multi-Service Transport Network System). Kapasiteetti on noin 
20 Gt kaapelin ulottuessa Vladivostokista Murmanskiin ja Severomorskiin. Järjes-
telmä toimii Venäjän puolustusministeriön suljettuna sotilasverkkona, jota käytetään 
joukkojen seurantaan, operatiiviseen hallintaan ja tilannetietojen siirtoon. Venäjän 
asevoimien käytössä on tällä hetkellä ZSPD-järjestelmä, joka tullaan sulauttamaan 
MTTS:ään.89 

8.7. Johtopäätökset 

Venäjän arktisen alueen merkitys sotilaallisesti ja taloudellisesti on noussut merkittä-
västi ja se on uuden merireitin ja luonnonvarojen johdosta keskeisessä asemassa Ve-
näjän nykyisessä geopoliittisessa ajattelussa. Venäjän mielestä kehittyvän tukikoh-
tainfrastruktuurin myötä lisääntyvä sotilaallinen läsnäolo pohjoisessa edistää strate-
gista tasapainoa suhteessa Yhdysvaltoihin ja Natoon, joita se pitää pääuhkinaan. Ark-
tisella alueella on merkittävä osa Venäjän ydinasearsenaalista. Tähän liittyy myös mer-
kittävä rooli ydinasevastaiskun suorittajana. Niiden katsotaan olevan Venäjän turval-
lisuuden ja sotilaallisen tasapainon keskeisimmät välineet. Ryhmittämällä moderneinta 
kalustoaan ja sijoittamalla lähes puolet raskaista pinta-aluksista sekä moderneimmista 
sukellusveneistään arktisiin tukikohtiin Venäjä haluaa viestittää haluaan pitää Arktik-
sen omassa valvonnassaan. Lisäksi ilma-aseen kaluston laatu ja määrä sekä ilmapuo-
lustus-, rannikkopuolustus- ja sukellusveneiden torjunta-arsenaali osoittavat alueen 
tärkeyttä. Maavoimien reservien nopeasti toteutettavat siirrot luovat mahdollisuuden 
kohdistaa voimannäyttöä tarvittaessa myös Pohjoismaita kohtaan.  

                                              

86 Staalesen (2019a) ja Aliyev (2019).  
87 Kretsul ja Lavrov (2020).  
88 Staalesen (2019b); Korolev (2021). 
89 Staalesen (2019b).  
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Virallisesti Venäjä korostaa pohjoisen alueensa koskemattomuutta ja toimenpiteiden 
puolustuksellista ja rauhanomaista luonnetta. Poliittinen ja sotilaallinen retoriikka on 
kuitenkin osittain ristiriitaista, ja kun maalla on sotataidon oppina myös offensiivinen 
strategia, tämä ristiriita luo mahdollisuuden virhetulkintoihin arktisen alueen muissa 
valtioissa, ja tahattoman sotilaallisen yhteenoton riski kasvaa. Tästä on todisteina pro-
vokatiivinen partiointi lähellä Norjan ja Tanskan alueita, sotaharjoitukset maihinnou-
suineen ja laskuvarjopudotuksineen sekä näyttävät laivasto- ja ilmaoperaatiot naapu-
reiden läheisyydessä. Lisäksi Venäjän Bastion-konsepti on suunnattu GIUK-kapeikon 
hallintaan ja Pohjois-Atlantin merikuljetuksia ja laivasto-osastoja vastaan. Harjoitus-
joukkojen vahvuuksien sekä operaatioiden toteutuksien voidaan hyvällä syyllä todeta 
viestittävän voimannäyttöä ja halua hallita suvereenisti arktista aluetta. Venäjä on ryh-
tynyt kehittämään nopeasti rannikolla ja saarissa olevia sotilastukikohtia, mutta niiden 
yhteiskäyttö siviiliviranomaisten kanssa luo myös samalla mahdollisuuksia lisäänty-
välle kauppameriliikenteelle. Suomen alueen tuntumassa olevien sotilastukikohtien 
kehittämisohjelmat sekä voimakkaasti määrällisesti ja laadullisesti lisääntynyt harjoi-
tustoiminta ovat vahva indikaatio kasvavasta jännitteestä arktisella alueella, jota tulee 
huolella seurata.  
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9 

KIINAN GEOPOLIITTISET TAVOITTEET JA TOIMINTA                 
ARKTISELLA ALUEELLA 

Sanna Kopra 

9.1. Johdanto 

lmastonmuutoksen edetessä arktisen alueen merireittien sekä mittavien energia-, 
mineraali- ja kalavarojen hyödyntäminen tulee helpottumaan, mikä väistämättä 
muuttaa myös alueen strategista merkitystä ja turvallisuuspoliittista tilannetta. 

Tätä taustaa vasten ei ole kovinkaan yllättävää, että kahdeksan arktisen maan lisäksi 
monet ei-arktiset valtiot ovat viimeisen vuosikymmenen aikana kiinnostuneet Arktik-
sesta. Erityisesti Kiinan kasvava kiinnostus arktista aluetta kohtaan on ollut median 
otsikoissa. Osa toimijoista näkee Kiinan arktisen kiinnostuksen ennen kaikkea talou-
dellisena mahdollisuutena, kun taas toiset ovat huolissaan idän suurvallan kasvavan 
alueellisen roolin tuovan mukanaan uusia riskejä koskien esimerkiksi ympäristönsuo-
jelua, ihmisoikeuksia ja terävää valtaa.1 Yhdysvallat on suhtautunut erityisen kriittisesti 
Kiinan kasvavaan arktiseen kiinnostukseen, sillä se haluaa palauttaa suurvalta-ase-
mansa alueella.2 Esimakua Kiinan kasvavasta vaikutuksesta on saatu myös Suomessa. 
Vuonna 2020 kohistiin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Kiina-kytköksistä, ja 
maaliskuussa 2021 Yle uutisoi, että Kiina oli tarjoutunut ostamaan lentokentän Kemi-
järveltä vuonna 2018 edistääkseen arktista tutkimustaan.3 Viikkoa myöhemmin Suo-
jelupoliisi raportoi kohdentaneensa vuonna 2020 tapahtuneen eduskuntaan kohdistu-
neen tietomurron Kiinaan.4 

Kiina korostaa tieteellisen tutkimuksen olevan arktisen toimintansa keskeisin motiivi. 
On kuitenkin huomionarvoista, että ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtämisen 
lisäksi arktinen tutkimustoiminta voi palvella sotilaallisia pyrkimyksiä alueella. Vaikka 
Kiinan sotilaallinen valta ei toistaiseksi alueella ole kasvanut, viime aikoina on esitetty 
lisääntyvissä määrin huolia Kiinan arktisen roolin mahdollisista turvallisuuspoliittisista 
vaikutuksista.5 Myös useat pohjoismaiset turvallisuusviranomaiset ovat varoittaneet 
kasvavasta Kiinan vaikutuksesta Pohjolassa.6 Historiallisen aggressiivisessa puhees-
saan Rovaniemellä keväällä 2019 Yhdysvaltain silloinen ulkoministeri Mike Pompeo 
kritisoi voimakkaasti Kiinan arktisia investointeja sekä varoitti Venäjän ja Kiinan vah-
vistuvasta sotilaallisesta mahdista alueella.7 Myös Suomen kesäkuussa 2021 julkaisema 
uusi arktinen strategia toteaa, että ”Kiinan globaalit tavoitteet ja pyrkimys suurempaan 
rooliin arktisella alueella voivat aiheuttaa intressiristiriitoja erityisesti suurvaltojen 

                                              

1 Kopra & Kauppila (2018a); Koivurova ym. (2019); Koivurova & Kopra (2020). 
2 Kts. Toveri tässä teoksessa. 
3 Leisti (2021); Kopra & Puranen (2021). 
4 Supo (2021). 
5 Kopra (2019); Office of the Under Secretary of Defense for Policy (2019); Yun (2020). 
6 Esim. Norjan tiedustelupalvelu (2019); Supo (2020); Säpo (2020).  
7 Pompeo (2019).  
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välillä ja lisätä jännitteitä alueella”.8 Toistaiseksi Suomen ja Kiinan välillä ei ole ollut 
diplomaattisia tai taloudellisia kiistoja, mutta kuten valtionhallinnon Kiina-toiminta-
ohjelma toteaa, ”hyvät ja vakaat poliittiset suhteet [Kiinaan] eivät anna myöskään Suo-
melle erityisasemaa, joka suojelisi sitä kahdenvälisiltä poliittisilta ongelmilta tai kiristy-
neiden kansainvälisten suhteiden heijastusvaikutuksilta”.9 Ruotsin hyiset välit Kiinan 
kanssa valottavat, millaisia ongelmia meilläkin voisi olla näköpiirissä.10  

Tämä luku tarkastelee Kiinan tavoitteita ja toimintaa arktisella alueella. Seuraava osio 
esittelee Kiinan tammikuussa 2018 julkaiseman arktisen strategian pääpiirteittäin sekä 
kuvaa Kiinan osallistumista arktiseen hallintoon. Kolmas osio tarkastelee Kiinan ta-
loudellisia ja poliittisia intressejä arktisella alueella, minkä jälkeen neljäs osio pohtii 
Kiinan arktisen läsnäolon mahdollisia turvallisuusulottuvuuksia Suomessa ja muissa 
Pohjoismaissa. Lopuksi todetaan, että arktisen konfliktin todennäköisyys on varsin 
pieni, mutta Kiinan kasvava alueellinen rooli voi asettaa painetta alueen hallinnan uu-
distamiselle. 

9.2. Kiinan arktinen politiikka 

Vaikka Kiinan arktinen politiikka on noussut kansainvälisen median kiinnostuksen 
kohteeksi pääasiassa 2010-luvun loppupuolelta alkaen, on maan arktisella osallistumi-
sella takanaan pidempi historia. Kiina allekirjoitti Huippuvuorten sopimuksen vuonna 
1925, mutta sisällissodan ja kulttuurivallankumouksen pyörteissä sillä ei ollut voima-
varoja hyödyntää sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia tehdä tutkimusta tai harjoit-
taa kaupallista toimintaa alueella. Vasta 1990-luvun alusta lähtien kiinalaiset tutkijat 
alkoivat osallistua kansainväliseen polaaritutkimusyhteistyöhön – etenkin ympäristön-
suojeluun liittyvät kysymykset nähtiin hyvänä väylänä avata Taivaallisen rauhan aukion 
verilöylyn runtelemia suhteita länteen. 1990-luvun puolivälissä Kiina hankki ensim-
mäisen tutkimusjäänmurtajansa Xuelongin, minkä jälkeen kiinalaiset tutkijat pystyivät 
harjoittamaan itsenäisesti polaaritutkimusta etenkin Etelämantereen alueella. Valtaosa 
Kiinan polaaritutkimuksen rahoituksesta keskittyikin Etelämantereen tutkimukseen, 
ja Antarktis muodostaa edelleen Kiinan pääkiinnostuksen kohteen. Siinä missä Kiinan 
viidennen Etelämantereen tutkimusaseman suunnitellaan valmistuvan vuonna 2022, 
Kiinalla on vain yksi, vuonna 2004 perustettu tutkimusasema Huippuvuorilla. Lisäksi 
Kiina ja Islanti avasivat yhteisen arktisen tutkimusaseman lähelle Akureyria vuonna 
2018, ja Kiirunassa Kiinalla on ollut vuodesta 2016 lähtien satelliittiasema. Vuodesta 
2019 lähtien Kiina on operoinut ensimmäistä omaa kotimaassa rakennettua Xuelong 2 
-tutkimusjäämurtajaansa. Suomalainen Aker Arctic suunnitteli aluksen.  

Viimeisen vuosikymmenen aikana Kiinan intressit arktisella alueella ovat laajentuneet 
tieteellisestä tutkimuksesta taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Vuonna 2017 
Kiina liitti arktiset merireitit – eli Jääsilkkitien Kiinan terminologian mukaan – osaksi 
presidentti Xi Jinpingin vuonna 2013 lanseeraamaa Silkkitie-hanketta (engl. the Belt and 
Road Initiative). Vaikka Silkkitie-hankkeelle ei ole annettu virallista määritelmää tai 

                                              

8 Valtioneuvoston kanslia (2021).  
9 Ulkoministeriö (2021).  
10 Ks. esim. Hellström (2020).  
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muotoiltu selkeää visiota, strategiaa ja hallintorakenteita, heijasteli tämä muotoilu Kii-
nan kasvavaa taloudellista kiinnostusta arktista aluetta kohtaan. Jo aiemmin Kiinan 
kasvava taloudellinen kiinnostus arktista aluetta kohtaan oli alkanut taloudellisten vi-
sioiden lisäksi herättää monenlaisia huolia ja spekulaatioita arktisten maiden ja sidos-
ryhmien keskuudessa. Kiinan arktista politiikkaa moitittiin läpinäkymättömäksi, mikä 
oli omiaan lisäämään myyttien ja pelkojen syntymistä.11 

Koska Kiinalla ei ole maa- tai vesialueita napapiirin pohjoispuolella, sen taloudellinen 
toiminta arktisella alueella on pitkälti riippuvainen yhteistyöstä arktisten maiden ja 
kansainvälisten yritystoimijoiden kanssa. Yhteistyötä kuitenkin vaikeuttaa niin sanotut 
Kiinan uhka -skenaariot, joissa maalaillaan Kiinan suurvallaksi nousun riskejä alueel-
lisesti ja globaalisti. Kiinan tammikuussa 2018 julkaistu arktinen strategia voidaankin 
nähdä ennen kaikkea yrityksenä vähentää uhkakuvia, joita maan kasvava arktinen osal-
listuminen on tuonut mukanaan.12 Politiikkadokumentti ei tarjonnut uusia avauksia, 
vaan lähinnä kokosi yhteen kiinalaisdiplomaattien useissa kansainvälisissä konferens-
seissa esittämiä periaatteita ja tavoitteita.  

Kiinan arktisen strategian mukaan Kiina on ”lähes arktinen maa”, jolla tulee olla oi-
keus osallistua alueen kansainvälisiin suhteisiin. Määritelmä on kirvoittanut kritiikkiä 
etenkin Yhdysvalloissa, kuten ulkoministeri Pompeo toi selkeästi esille puheenvuo-
rossaan Rovaniemellä toukokuussa 2019. Vaikka kansainvälinen oikeus ei luonnolli-
sesti tunnusta Kiinan määritelmää, on Kiinan ja muiden ei-arktisten maiden kasvava 
alueellinen rooli herättänyt etenkin tutkijoiden piirissä keskustelua arktisen alueen 
määrittelystä globaalina tilana. Kiinan arktinen strategia näet korostaa arktisen alueen 
olevan tärkeä koko kansainväliselle yhteisölle ja ihmiskunnan kehitykselle tulevaisuu-
dessa. Kiina painottaa kunnioittavansa arktisten maiden suvereniteettia, mutta vaatii 
myös näiden kunnioittavan ei-arktisten maiden oikeuksia Arktiksella. 

Toisin kuin Etelämanteretta, arktista aluetta ei hallinnoida kansainvälisellä sopimuk-
sella. Sen sijaan arktisen alueen kansainvälisiä suhteita määrittelee kudelma kansainvä-
lisiä organisaatiota ja sopimuksia, joissa myös Kiina on mukana.13 Kiina on ratifioinut 
YK:n merioikeussopimuksen ja kansainvälisen ilmastosopimuksen. Lisäksi se on 
YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja kansainvälisen merenkulkujärjestön (In-
ternational Maritime Organisation) jäsen. Näiden foorumien kautta Kiinalla on mahdolli-
suus osallistua arktista aluetta koskevien kansainvälisten normien määrittämiseen. 
Kiina kutsuttiin myös keskisen Pohjoisen jäämeren sääntelemättömän kaupallisen ka-
lastuksen kieltoa koskevan sopimuksen valmisteluun vuonna 2015. Kiina ratifioi so-
pimuksen keväällä 2021, minkä jälkeen sopimus tuli voimaan. 

Koska Kiina ei ole yksi kahdeksasta arktisesta valtiosta, ei se täytä arktisen alueen tär-
keimmän yhteistyöfoorumin eli vuonna 1996 perustetun Arktisen neuvoston jäsenkri-
teereitä. Päästäkseen silti paremmin mukaan arktiseen hallintoon Kiina (yhdessä vii-
den muun valtion ja Euroopan unionin kanssa) haki tarkkailija-asemaa Arktisessa neu-
vostossa 2000-luvun lopulla.14 Tarkkailijastatus, joka Kiinalle myönnettiin vuonna 
2013, ei takaa sille osallistumista päätöksentekoon, mutta mahdollistaa osallistumisen 

                                              

11 Lanteigne & Ping (2015).  
12 Kopra & Kauppila (2018b).   
13 Ks. Koivurova tässä kirjassa. 
14 Ks. Koivurova tässä kirjassa. 
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Arktisen neuvoston työryhmien työskentelyyn erilaisten kestävän kehityksen teemo-
jen edistämiseksi. Toistaiseksi Kiinan panos työryhmätyöskentelyyn on kuitenkin ollut 
varsin vähäinen.15  

Yhdessä Japanin ja Etelä-Korean kanssa Kiina järjestää arktista dialogia, mutta fooru-
milla ei ainakaan toistaiseksi ole juurikaan poliittisesta painoarvoa. Lisäksi Kiina osal-
listuu aktiivisesti muihin, epävirallisempiin arktisiin konferensseihin kuten vuosittain 
Reykjavikissa järjestettävään Arctic Circle Assembly -kokoukseen ja Tromssassa jär-
jestettävään Arctic Frontiers -konferenssiin. Toukokuussa 2019 Kiina järjesti myös 
ensimmäisen oman Arctic Circle -fooruminsa Shanghaissa, mikä tarjosi sille mahdol-
lisuuden esitellä visioitaan ja politiikkaansa suurelle joukolle arktisia diplomaatteja, tut-
kijoita ja muita sidosryhmiä vain muutama päivä ulkoministeri Pompeon Rovanie-
mellä pitämän puheen jälkeen. 

Kansainvälisen yhteistyön lisäksi Kiina rakentaa kahdenvälisiä suhteita arktisten valti-
oiden kanssa. Erityisesti Venäjän kanssa Kiina on tehnyt paljon talousyhteistyötä ja 
sopinut tutkimusyhteistyön kehittämisestä maiden historiallisista jännitteistä huoli-
matta. Suomella on ollut hyvät suhteet Kiinan kanssa, mistä Xi Jinpingin yllätysvierailu 
vuonna 2017 ja Ähtäriin saadut pandat osaltaan kielivät. Myös Norjan kanssa Kiinalla 
on ollut paljon yhteistyötä maiden normalisoitua diplomaattisuhteensa vuonna 2016.16 
Yhdysvaltojen ja Kiinan suhde on kuitenkin vaikea kiihtyvän suurvaltakamppailun 
(ml. kauppasota) vuoksi, minkä lisäksi Kiina on ajautunut diplomaattiseen kiistaan 
Kanadan kanssa Huawein talousjohtajan pidätyksen jälkeen vuonna 2018. Myös Ruot-
sin ja Tanskan kanssa Kiinan suhteet ovat hankalat: Tanskan ja Kiinan välejä hiertävät 
erityisesti Grönlantia koskevat kysymykset, ja Ruotsissa Kiinan suurlähettiläs on ko-
vistellut hanakasti tiedotusvälineitä sen jälkeen, kun ruotsalainen kustantaja Gui Min-
hai vangittiin vuonna 2015.  

9.3. Kiinan arktiset intressit 

Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutos etenee arktisella alueella huomattavasti nopeammin kuin maapallon 
muissa osissa. Vaikka Kiina suhtautui kansainvälisten ilmastoneuvottelujen alkumet-
reillä hyvin penseästi kehitysmaiden päästövähennyksiin ja vaati teollisuusmaita kan-
tamaan yksipuolisesti vastuun ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, on se Pariisin vuo-
den 2015 ilmastokonferenssin jälkeen ottanut yhä kunnianhimoisemman otteen il-
mastopolitiikkaansa. Kiinan johtajuutta kansainvälisessä ilmastopolitiikassa kiritti 
osaltaan Yhdysvaltain irtautuminen Pariisin ilmastosopimuksesta17, mutta ennen kaik-
kea Kiinan ilmastopolitiikkaa motivoi sisäpoliittiset syyt. Vihreän talouden kehittämi-
nen ja palvelusektorin kasvattaminen ovat tärkeitä Kiinan pyrkimyksissä irtautua roo-
listaan ”maailman tehtaana” ja toteuttaa talouden monipuolista rakennemuutosta sata-

                                              

15 Smieszek, Koivurova & Nielsson (2020). 
16 Kiinan ja Norjan diplomaattisuhteet katkesivat vuonna 2010, kun Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin 
kiinalaiselle toisinajattelijalle Liu Xiabolle. 
17 Presidentti Donald Trump ilmoitti kesäkuussa 2017 vetävänsä Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta. 
Ero tuli voimaan marraskuussa 2020. Trumpin seuraaja, presidentti Joe Biden kuitenkin liitti Yhdysvallat 
takaisin sopimukseen heti virkaanastumispäivänään maaliskuussa 2021.  
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vuotistavoitteidensa saavuttamiseksi.18 Erityisen tärkeää tässä prosessissa on vähentää 
yhteiskunnan ja talouden riippuvuutta hiilenpoltosta, sillä maan raskaaseen teollisuu-
teen nojautunut ennen näkemättömän nopea talouskasvu 1990-luvulta lähtien on ai-
heuttanut mittavan saasteongelman. Valtiojohdon julistettua vuonna 2014 ”sodan 
saasteita vastaan” on maan hallinto ottanut yhä vakavammin ilmansaasteiden, veden 
saastumisen ja maaperän pilaantumisen aiheuttamat kansalaisten terveysongelmat. 
Kiinan väestön keskiluokkaistuessa ympäristökysymykset ovat nousseet yhteiskunnal-
lisesti yhä tärkeämmiksi ja jopa mahdollisiksi ajureiksi demokratiaa vaativille liikkeille, 
joten maan johdon voidaan olettaa tiukentavan ympäristöstandardeja tulevaisuudessa. 
Tästä huolimatta presidentti Xin ilmoitus YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2020 
koskien Kiinan tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2060 mennessä yllätti po-
sitiivisesti maailmalla.  

Kiinan arktinen strategia sen sijaan ei ota kovinkaan kunnianhimoista lähestymistapaa 
ilmastonmuutokseen. Se ei esittele uusia päästövähennyksiä tai muutoin osoita Kiinan 
johtajuutta ilmastokysymyksissä. Sen sijaan se käyttää ilmastonmuutosta ennen kaik-
kea välineenä legitimoida Kiinan osallistuminen arktiseen hallintoon ja politiikkaan. 
Tutkimukset ovat näet osoittaneet, että arktinen ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä in-
himilliselle turvallisuudelle ja ekosysteemeille Kiinassa. Kiinan arktinen tutkimus pyr-
kii ennen kaikkea ymmärtämään paremmin näitä syy-seuraussuhteita. Suurin osa Kii-
nan suurkaupungeista sijaitsee rannikolla, ja napajäiden sulamisen nostama meren-
pinta jättää ne veden varaan. Lisäksi arktinen ilmastonmuutos vaikeuttaa saastesumuja 
etenkin talviaikaan maan itäisissä osissa ja aiheuttaa haittaa maataloudelle. Ruokatur-
vallisuus on keskeinen kysymys maassa, jonka tulisi ruokkia yli miljardi ihmistä huoli-
matta viljelyskelpoisen maan puutteesta sekä lisääntyneestä kuivuudesta ja sään ääri-
ilmiöistä. Kiinan arktinen strategia korostaa arktisen ilmastonmuutoksen vaikuttavan 
suoraan maan ilmastoon ja ympäristöön ja siten epäsuorasti valtion taloudellisiin in-
tresseihin muun muassa maatalouden sekä metsä-, kala- ja meriteollisuuden saralla. 
Näiden vaikutusten vuoksi Kiina katsoo, että sillä tulisi olla oikeus osallistua arktiseen 
hallintoon.  

Luonnonvarat 

Arktisen alueen taloudellinen ja strateginen merkitys alkoi kasvaa Yhdysvaltain geolo-
gisen tutkimuskeskuksen arvioitua vuonna 2008, että arktisella alueella on mittavat 
öljy- ja kaasuvarat. Suuri osa näistä varoista sijaitsee Venäjän aluevesillä, mutta Krimin 
niemimaan valtauksen jälkeen asetetut talouspakotteet ovat hankaloittaneet Venäjän 
investointeja alueella. Vaikka Kiinan ja Venäjän suhteita varjostaa maiden välinen var-
sin syvä historiallinen epäluottamus, tarjoaa taloudellinen yhteistyö Kiinan kanssa Ve-
näjälle Euroopasta riippumatonta rahoitusta paitsi energiahankkeisiin, myös Koillis-
väylän kehittämiseen tarvittaviin infrastruktuurihankkeisiin. Toistaiseksi merkittävim-
mät esimerkit Kiinan ja Venäjän talousyhteistyöstä tarjoavat vuonna 2013 lanseerattu 
Jamalin nesteytetyn maakaasun tuotantolaitos sekä rakenteilla oleva Novatekin Arctic 
LNG2 -hanke. Hankkeet ovat Kiinalle tärkeitä, sillä ne vähentävät sen riippuvuutta 
paitsi hiilestä, myös Malakansalmen kautta kulkevasta tuontienergiasta. Toisaalta Kii-
nan päätös tavoitella hiilineutraaliutta vuoteen 2060 mennessä todennäköisesti vähen-

                                              

18 Ensimmäinen tavoite oli tehdä Kiinasta kohtalaisen hyvinvoiva maa kommunistisen puolueen 
satavuotisjuhliin mennessä vuonna 2021. Toinen tavoite on saavuttaa vahva ja varakas suurvalta-asema 
vuoteen 2049 mennessä, jolloin Kiinan kansantasavalta täyttää sata vuotta.    
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tää valtion kiinnostusta arktisia öljy- ja kaasuvaroja kohtaan, sillä valtion tavoitteena 
on lisätä ydinvoiman ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä tuntuvasti. Tätä taustaa 
vasten Kiinan yhteistyö Islannin kanssa geotermisen energian hyödyntämisessä tulee 
luultavasti kasvamaan. 

Arktisen energian lisäksi Kiinaa kiinnostavat epäilemättä merenpohjan mineraalit ja 
kalavarat. Teknologian kehittyessä ja jään sulaessa näiden hyödyntäminen on tulevai-
suudessa helpompaa ja taloudellisti kannattavampaa. Kiinalaiset ovat olleet erityisen 
kiinnostuneita investoimaan kaivannaisteollisuuteen Grönlannissa, jossa on muun 
muassa akkuteollisuudelle tärkeitä harvinaisia maametalleja. Kevään 2021 vaaleissa 
Tanskalle kuuluvan autonomisen saaren johtoon astui kuitenkin parlamentti, joka vas-
tustaa kaivannaisteollisuuden lisäämistä.  

Merireitit ja infrastruktuuri 

Kiina niputtaa arktisen napajään sulamisen myötä aukeavat merireitit Jääsilkkitie-ot-
sakkeen alle. Merireiteistä jo käytössä oleva, Venäjän aluevesillä kulkeva Koillisväylä 
tarjoaa Kiinalle merkittävästi lyhyemmän reitin Eurooppaan.19 Reitti on myös tärkeä 
Jamalin niemimaalta tuotettavan nesteytetyn maakaasun kuljettamiseksi Kiinaan. Kii-
nan kannalta Koillisväylä tarjoaa perinteistä, Malakansalmen kautta kulkevaa reittiä 
huomattavasti turvallisemman vaihtoehdon. Se on vapaa merirosvoudesta, eikä sen 
varrella ole Yhdysvaltain liittolaisia, jotka voisivat estää väylän käytön geopoliittisten 
erimielisyyksien vuoksi. Koillisväylän infrastruktuuri on kuitenkin toistaiseksi varsin 
kehittymätön, joten Venäjä toivoo Kiinan sijoittavan rautateihin, satamiin ja muuhun 
väylän kehittämisen kannalta tärkeään infrastruktuuriin. Kiinalaisinvestoinnit Venä-
jälle ovat kuitenkin olleet laskusuunnassa.20    

Kiina on kiinnostunut myös muiden merireittien avautumisesta. Se on itse asiassa ku-
takuinkin ainoa valtio, joka varautuu pohjoisnavan ylittävän transpolaarisen reitin 
avautumiseen.21 Kansainvälisillä vesillä kulkeva merireitti tarjoaisi Kiinalle väylän, jota 
Venäjä ei voisi kontrolloida samaan tapaan kuin Koillisväylää.  

Kiinan näkökulmasta olisi luontevaa, että Jääsilkkitie jatkuisi Koillisväylältä rautateitä 
pitkin Kirkkoniemelle rakennetun syvänmeren sataman sekä Helsingin ja Tallinnan 
välisen merenalaisen tunnelin kautta Keski-Euroopan markkinoille. Tämä ajatus on 
herättänyt henkiin jo sata vuotta sitten hahmotellun idean Jäämerenradan rakentami-
sesta Rovaniemeltä pohjoiseen. Siinä missä alkuperäinen idea kariutui Tarton rauhan 
velvoitteesta luovuttaa Petsamo Neuvostoliitolle, uusi, peliyhtiö Rovion keulahah-
mona tunnetun Peter Vesterbackan luotsaama Arctic Corridor -hanke on ainakin tois-
taiseksi jäissä poliittisen vastustuksen vuoksi. Saamelaisten oikeuksien ja ympäristö-
vaikutusten lisäksi kiinalaisinvestointien rooli hankkeessa on aiheuttanut voimakasta 
kritiikkiä ja ratavaraus poistettiin Lapin maakuntakaavasta keväällä 2021. Viro puoles-
taan hylkäsi turvallisuussyistä Vesterbackan tiimin suunnitelman rakentaa Helsinki–
Tallinna -tunneli kiinalaisrahoituksen turvin.   

Merenkulun lisäksi kiinalaiset ovat yrittäneet saada jalansijaa arktisella alueella infra-
struktuuri-investointien kautta. Vuonna 2016 kiinalainen kaivosyhtiö General Nice 

                                              

19 Ks. Ylärinne tässä kirjassa. 
20 Sukhankin (2021).   
21 Bennett (2019). 
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Group yritti ostaa hylätyn laivastotukikohdan Grönlannissa, mutta Tanskan hallitus 
esti kaupan turvallisuussyistä. Lisäksi Kiinan suunnitelmat perustaa Grönlantiin len-
tokenttiä ovat kariutuneet. Vuonna 2019 kiinalainen valtionyhtiö osallistui tarjouskil-
paan rakentaa kaksi uutta lentokenttää Grönlantiin, mutta veti tarjouksensa sittemmin 
pois. Aiemmin mainittujen Huippuvuorilla, Islannissa ja Ruotsissa sijaitsevien tutki-
musasemien lisäksi Kiina on ollut kiinnostunut perustamaan tutkimuskeskuksen 
Grönlantiin. Tämäkään projekti ei tiettävästi ole juuri edennyt, sillä arktisen geopoliit-
tisen kilpailun tiivistyessä Tanska suhtautuu yhä kriittisemmin kiinalaisinvestointeihin 
sille kuuluvalla itsehallintoalueella. Suomessa kiinalaiset tekevät tutkimusyhteistyötä 
Sodankylän Tähtelään perustetussa Arktisessa avaruuskeskuksessa, mutta Kiinalla ei 
ole alueella omia satelliitteja.  

Suomessa on toteutunut paljon kiinalaisten yrityskauppoja, mutta niiden mahdollisiin 
strategisiin näkökulmiin on herätty vasta viime vuosina. Lapissa sen sijaan ei juurikaan 
ole toteutunut kiinalaisrahoitteisia hankkeita monenlaisista investointisuunnitelmista 
huolimatta.22 Kemijärvellä sijaitsevaan Boreal Bioref -biojalostamoon suunniteltiin 
alun perin enemmistöosakkuutta kiinalaiselle valtionyhtiölle CAMCE:lle, mutta sit-
temmin suunnitelmasta luovuttiin ja tilalle etsittiin eurooppalaisia rahoittajia. Myös 
kiinalaisrahoitteiset infrastruktuurihankkeet ovat olleet vastatuulessa. Kouvolan ja 
Xianin välille avattiin suora konttijunayhteys keväällä 2017 mittavien kiinalaistukien 
avulla, mutta suurista odotuksista huolimatta junaliikenne radalla on ollut vähäistä.23 
Vastaavasti Kouvolaan perustetun Nordic China Centerin elinkaari oli lyhyt,24 eikä 
yllä mainittu Arctic Corridor -hanke ainakaan toistaiseksi näytä olevan toteutumassa. 
Keväällä 2021 Yle puolestaan uutisoi, että kiinalaiset olivat vuonna 2018 kaikessa hil-
jaisuudessa tarjoutuneet ostamaan Kemijärven lentokentän Rovajärven sotaharjoitus-
alueen läheisyydessä. Kiinalaisten tavoitteena oli pidentää pienkoneille tarkoitettu kii-
torata mahdollistamaan raskaiden suihkukoneiden liikennöinti sekä rakentaa tutki-
muslaboratorio pohjoisnavalle suuntautuvien tutkimuslentojen tueksi.25 Suomen puo-
lustushallinto kuitenkin tyrmäsi hankkeen turvallisuussyistä.  

9.4. Kiinan arktisen läsnäolon turvallisuusulottuvuudet  

Kiina on uudistanut armeijaansa 1980-luvulta lähtien, ja sen sotilasmenot ovat kasva-
neet siitä lähtien. Tällä hetkellä Kiinan sotilasmenot ovat noin kolmannes Yhdysval-
tain vastaavasta budjetista. Henkilöstöltään Kiinan armeija on maailman suurin. Ei ole 
epäilystä, etteikö Kiina jatkaisi sotilasvoimiensa kehittämistä myös tulevaisuudessa, 
sillä presidentti Xi Jinping korosti kommunistisen puoleen satavuotisjuhlapuheessaan 
voimakkaan armeijan merkitystä maan turvallisuuden ja itsenäisyyden takaamiseksi.  

Toistaiseksi ei ole viitteitä siitä, että Kiinan sotilaallinen läsnäolo olisi kasvanut arkti-
sella alueella tai kasvaisi lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä etenkin Taiwanin kysymyk-
sen ratkaiseminen on Kiinalle huomattavasti arktista aluetta tärkeämpi. Pitkällä aika-
välillä arktisen alueen strateginen merkitys luultavasti kuitenkin kasvaa, kun Pohjoinen 
jäämeri on sula yhä pidemmän ajan vuodesta. Myös Kiinan ja Yhdysvaltain suhteiden 

                                              

22 Koivurova ym. (2019). 
23 Skön (2019).  
24 YLE (3.6.2011).   
25 Leisti (2021).  
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merkittävä kiristyminen todennäköisesti nostaisi Kiinan sotilaallista roolia Arktiksella 
– kulkeehan Kiinan ohjusten lyhyin matka Amerikkaan pohjoisnavan ylitse.   

Kiina investoi voimakkaasti arktiseen tutkimukseen. Voidaan otaksua, että Kiinan 
jäänmurtajat ja arktiset tutkimusasemat tuottavat tietoa, joka auttaa maan sotilasvoi-
mia varautumaan toimiin alueella tulevaisuudessa. Esimerkiksi merenpohjan kartoit-
taminen on tärkeää sukellusveneiden toimintaedellytysten takaamiseksi ja satelliittiase-
mat tarjoavat tietoa, joita voidaan käyttää sotilaalliseen tarkkailuun tai viestintään. Tä-
män vuoksi Ruotsi on päättänyt, ettei se uusi Kiinan kanssa sopimusta Kiirunan sa-
telliittiaseman käytöstä. Lisäksi on mahdollista, että Kiinan rahoittamaa infrastruktuu-
ria hyödynnetään sotilaallisiin tarkoituksiin. Kiinan armeija voisi esimerkiksi käyttää 
maan rahoittamia lentokenttiä tai satamia tarkoituksiinsa. Tutkimusasemia lukuun ot-
tamatta tällaisia investointeja ei Arktiksella kuitenkaan toistaiseksi ole, ja suunnitellut 
hankkeet ovat kariutuneet. Myös kiinalaissijoittajien yritykset strategisesti tärkeiden 
maa-alueiden hankkimiseksi Huippuvuorilla ja Islannissa on estetty.  

Tällä hetkellä Kiinan arktisen jalansijan kasvun turvallisuusulottuvuudet ovat siis luon-
teeltaan lähinnä taloudellisia, poliittisia ja ympäristöllisiä. On mahdollista, että inves-
tointien tai yritysostojen myötä Kiinan vaikutusvalta kasvaa Pohjolassa. Etenkin 
Grönlannille kiinalaisinvestoinnit tarjoavat taloudellista riippumattomuutta Tans-
kasta, mikä voi käynnistää itsenäistymisprosessin emämaasta. Mikäli yksittäiset kunnat 
tai jopa valtiot ovat taloudellisesti riippuvaisia kiinalaisinvestoinneista, voi vaarana olla 
jopa jonkinlainen uuden suomettumisen prosessi, jolloin Kiinalle epäedullisista asi-
oista, kuten ihmisoikeuksista tai Taiwanin ja Tiibetin asemasta, vaietaan. Varsinaisen 
velkaloukkudiplomatian riski Suomessa tai muissa arktisissa maissa on kuitenkin ole-
maton. Todennäköisempi skenaario on, että Kiina-mieliset järjestöt tai yksilöt pyrkivät 
muuttamaan mielipideilmastoa Kiinalle suotuisammaksi informaatiovaikuttamisen 
avulla. Tästä on jo nähty alustavia esimerkkejä Suomessa.26 Rajanveto ns. pehmeän 
vallan ja terävän vallan välillä voi olla häilyvä, mutta terävä valta – autoritaarisille maille 
tyypillinen vallankäytön muoto27 – hyödyntää lahjontaa, sensurointia ja informaation 
vääristelyä manipuloidakseen yleistä mielipidettä. Myös suomalaisia tutkijoita on kan-
nustettu itsesensuuriin.28 

9.5. Lopuksi 

Suomen uusin arktinen strategia nostaa ilmastoturvallisuuden keskiöön. Ilmaston-
muutosta ei kuitenkaan voida ratkaista arktisella alueella, vaan viheliäisenä ongelmana 
se vaatii monenkeskistä globaalia yhteistyötä. Erityisen tärkeää on Kiinan – maailman 
suurimman kasvihuonekaasujen tuottajan – mukanaolo ilmastonmuutoksen hillitse-
misessä, mutta kiristyneet suurvaltasuhteet ovat tehneet kansainvälisestä yhteistyöstä 
vaikeaa. Presidentti Niinistön toiveena on järjestää arktinen huippukokous ”Helsingin 
hengessä” vuonna 2025, kun Helsingissä vuonna 1975 järjestetystä Etykin kokouk-
sesta tulee täyteen 50 vuotta.29 Kokouksen tavoitteena olisi paitsi edistää yhteistyötä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, myös liennyttää suurvaltasuhteita arktisella alu-
eella. Myös Kiina kutsuttaisiin kokoukseen. Vaikka Kiina on luultavasti mielissään 

                                              

26 Koskinen & Skön (2020); Puranen (2020); Manninen (2019).  
27 Walker & Ludwig (2017). 
28 Kopra & Kauppila (2018a).   
29 Niinistö (2021).  
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siitä, että se nähdään globaalina suurvaltana, epäilevät monet tutkijat Kiinan haluk-
kuutta sitoutua demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen pohjautuvaan Helsingin 
henkeen. Presidentti Xi Jinpingin kaudella Kiinan demokratisoituminen näyttää yhä 
epätodennäköisemmältä ja maan ulkopolitiikka on muuttunut aiempaa itsevarmem-
maksi.  

Puheessaan Rovaniemellä toukokuussa 2019 Yhdysvaltain ulkoministeriö Pompeo 
epäili Kiinan kasvavan arktisen roolin väistämättä johtavan sotilaallisiin konflikteihin 
– jopa siinä määrin, että Pohjoisesta jäämerestä kehkeytyisi ”uusi Etelä-Kiinan meri”, 
jota jakaa kiihtyvä asevarustelu ja kilpailevat aluevaatimukset.30 Vaikka Kiinan kasvava 
arktinen läsnäolo eittämättä tukee maan globaaleja suurvaltapyrkimyksiä, vaikuttaa 
Pompeon johtopäätös kuitenkin liioitellulta nykytietämyksen valossa. Kiina ei ole har-
joittanut sotilaallisia toimia Arktiksella, eikä alue ole korkealla Kiinan prioriteettilis-
talla. Itä-Aasian kysymykset – eritoten Taiwanin ja Etelä-Kiinan meren tilanne – ovat 
poliittisesti ja sotilaallisesti huomattavasti tärkeämpiä Kiinalle. Joka tapauksessa voi-
daan otaksua, että Kiina on tullut arktiselle alueelle jäädäkseen. Tämä väistämättä 
muuttaa alueen dynamiikkaa ja herättää keskustelua arktisen geopolitiikan tulevaisuus-
kuvista. Mikäli Kiinan pyrkimys määritellä Arktisglobaalina alueena ottaa tuulta alleen, 
paine kansainvälistää arktista hallintoa kohtaan luultavasti kasvaa tulevaisuudessa. 
Tämä tarkoittaa, että Arktisen neuvoston täytyy uudistua säilyttääkseen alueellisen 
roolinsa. Toisaalta myös halukkuus perustaa jonkinlainen arktisen turvallisuuden foo-
rumi voi kasvaa tulevaisuudessa. 

 

Kiitokset 

Luku on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta ”Kiinan nousu ja normatiivi-
nen muutos arktisella alueella” (projektinumero 315402). 
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10 

KIINAN SOTILAALLINEN VALMIUS OPEROIDA ARKTISELLA 
ALUEELLA 

Ossi Kettunen 

10.1. Johdanto 

iinan kiinnostus arktista aluetta kohtaan voidaan katsoa muodostuvan kol-
mesta näkökulmasta. Ensinnäkin turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta ark-
tinen alue on Kiinalle tärkeä ydinasepelotteen vuoksi. Toiseksi Kiina haluaa 

hyödyntää Arktiksella olevia hiilivetyvarantoja, mineraaleja, luonnonvaroja, matkailua 
ja liikenneväyliä, josta kiinalainen merenkulkualan tutkimuksen tutkija Li Zhenfu sa-
noi: ”Se, joka hallitsee Jäämerta, hallitsee uutta käytävää maailmantaloudelle”.1 Kol-
mannen tärkeän tekijän muodostaa tiede ja teknologia. Kiina on kehittänyt oman maa-
ilmanlaajuisen navigointijärjestelmän (Beidou), joka on kilpaileva paikantamisjärjes-
telmä Yhdysvaltojen ja Venäjän vastaaville järjestelmille. Se on ratkaisevan tärkeä Kii-
nan kybersodankäynnille sekä tiedustelu- ja johtamisjärjestelmille. Kaikkiin näihin liit-
tyy infrastruktuurin parantaminen sekä satelliittitekniikkaan ja tietoliikennekaapeliin 
perustuvan tietoliikenteen kehittäminen.2 

Erityisesti Yhdysvallat ja Nato ovat havahtuneet Kiinan tuloon arktiselle alueelle. 
Vuonna 2019 laaditun Yhdysvaltojen merivoimien katsauksen mukaan Kiina on ke-
hittänyt polaarisiin olosuhteisiin soveltuvia rahtialuksia, nesteytetyn maakaasun kulje-
tusaluksia ja ydinkäyttöisiä jäänmurtajia sekä sukellusveneitä. Tähän liittyvät sata-
mainfrastruktuurin, satelliittijärjestelmien ja viestiyhteyksien kehittäminen, jotta arkti-
sella alueella voidaan operoida. Katsauksen mukaan Kiinan investoinnit, maailman-
laajuinen kalastuslaivasto sekä tieteelliset, taloudelliset ja akateemiset siteet arktisten 
maiden ihmisiin ja instituutioihin, mukaan lukien yhteistyöyritykset Venäjän kanssa, 
todennäköisesti lisääntyvät edelleen tulevina vuosikymmeninä.3 

Edellä Sanna Kopra on tarkastellut omassa luvussaan laajemmin tieteellisiä ja talou-
dellisia näkökohtia, ja tässä luvussa tarkastelen lähemmin sotilaallisia operaatiomah-
dollisuuksia. Tarkastelen ensin kuitukaapelihankkeen nykytilaa ja sen jälkeen pinta-
alusten ja sukellusveneiden mahdollisuuksia edetä Beringinsalmen kautta Jäämerelle, 
sekä sen jälkeen lyhyesti ballististen ohjusten käyttöön liittyviä tekijöitä. 

10.2. Pohjoiset kuitukaapelihankkeet 

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2016 Koillisväylän kautta kulkevaa me-
renalaista kuitukaapeliyhteyttä koskevan selvityksen, jonka mukaan kaapelin me-
renalainen osuus olisi noin 10 500 km pituinen ja kulkisi Japanista ja Kiinasta Norjan 
Kirkkoniemeen sekä Venäjälle Kuolan niemimaalle. Se rantautuisi useaan kohtaan 

                                              

1 Brady (2017), s. 64. 
2 Brady (2019). 
3 Bye (2021a).  
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Pohjois-Venäjällä. Kaapeliyhteyden avulla olisi mahdollista toteuttaa nopea fyysinen 
yhteys Aasiasta Pohjois- ja Keski-Eurooppaan Norjan, Venäjän ja Suomen kautta. Se 
kiinnittyisi Itämeren Helsingin ja Rostockin väliseen kuitukaapeliyhteyteen. Selvityk-
sessä tutkittiin sekä teknisiä mahdollisuuksia että rahoitusta. Hankkeen hyötyinä näh-
tiin olevan sekä suoria että välillisiä taloudellisia vaikutuksia kunkin tahon kansanta-
loudelliseen kehitykseen. Arviossa myös nähtiin, että rahoitus- ja tarvittavat lupajär-
jestelyt saataisiin järjestetyiksi juohevasti. Teknisesti projekti on haastava, sillä jäiden 
ahtautumisen vuoksi kaapeli jouduttaisiin kaivamaan joissain paikoissa syvälle meren 
pohjaan.  

Ongelmakohtina nähtiin erityisesti viestiturvallisuuskysymykset, ja järjestelmältä edel-
lytettiin neutraalisuutta. Kaapelin käynti ajoittain Venäjän maaperällä nähtiin ongel-
malliseksi ja siihen hahmoteltiin ratkaisuksi parin kuidun varaaminen pelkästään Ve-
näjän tarpeisiin loppujen ohittaessa Venäjän rannalta-rannalle -periaatteella. Lähtö-
kohtana tutkimuksessa oli siis hyödyntää kaupallisesti sekä Aasiaa, Eurooppaa että 
Venäjää. Kaapeliin ei suunniteltu liittää Yhdysvaltoja, eikä kaapelin sotilaallisia ulottu-
vuuksia otettu selvityksessä esiin.4 

Prahassa pidettiin vuonna 2020 konferenssi, joka käsitteli Suomen aloitetta arktisen 
kaapeliyhteyden toteuttamismahdollisuuksista. Viron ulkopoliittisen instituutin (Esto-
nian Foreign Policy Institute) tutkimuksen mukaan Suomen nähtiin olevan kiinnos-
tunut yhteyden luomisesta erityisesti data-keskuksien vuoksi ja Kiinan olevan mukana 
hankkeessa edistääkseen ”Digital Silk Road” -projektinsa ohjelmaa. Kiinan tavoit-
teena nähtiin olevan, että rakentamalla mannertenvälisiä ja valtioiden rajoja ylittäviä 
yhteyksiä se saisi kaupallisia sopimuksia yrityksilleen. Tässä yhteydessä mainittiin kii-
nalainen Huawei Marine -niminen yritys mahdollisena toteuttajana. Konferenssissa 
nähtiin ongelmaksi, että mikäli kiinalainen yritys valittaisiin kaapelin valmistajaksi, 
Kiina pystyisi kokoamaan laajenevassa määrin puolustuksellisia tiedustelutietoja kaa-
pelia hyväksikäyttäen. Selvityksessä viitattiin kiinalaisten yhtiöiden velvollisuuteen toi-
mia yhteistyössä valtion tiedusteluelimien kanssa.5  

Lisäksi selosteen mukaan Kiina voisi teknisesti toteuttaa tiedustelua käyttämällä kui-
tukaapelia vedenalaiseen akustiseen tiedusteluun ja kohteiden paikantamiseen, kuten 
se on jo toiminut Etelä- ja Itä-Kiinan merillä. Kaapelin nähtiin mahdollistavan myös 
sensorien ja vedenalaisten miehittämättömien laitteiden käytön, joilla voidaan kuun-
nella ja havaita seismisiä ilmiöitä, lämpötiloja, veden koostumusta ja jopa välittää vi-
deokuvaa meren pohjasta. Kiina on käyttänyt tällaista ARV (Arctic Autonomous / 
Remote Vehicle) laitetta jo vuodesta 2008, ja siitä on käytössä vuonna 2014 valmistu-
nut toisen sukupolven versio. ”Silmien ja korvien” todettiin parantavan merkittävästi 
Kiinan ydinasepelotteen luomista strategisesti tärkeälle arktiselle alueelle sukellusve-
neiden toimintaedellytysten parantuessa merkittävästi. Toisena turvallisuusuhkana sel-
vityksessä nähtiin mahdollisuus liittyä kaapeliin veden alla niin, että käyttäjät eivät huo-
maa liittymistä, ja näin hakkeroida viestiliikennettä ja kerätä tiedustelutietoja. Tähän 
suurvalloilla arvellaan olevan tekniset mahdollisuudet.6  

Koska viestiliikenne on sekä kuunneltavissa että häirittävissä, vaaditaan järjestelmältä 
salausmenetelmiä sekä tarvittavia varmentavia yhteyksiä. Teknisesti ja kaupallisesti tar-
kasteltuna kaapeli olisi voitu haaroittaa useisiin pisteisiin matkan varrella, ja haluttaessa 

                                              

4 Perustuu Liikenne ja viestintäministeriön selosteeseen 2/2016. 
5 Jüris (2020).  
6 Jüris (2020). 
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lisätä haaroitus myös Pohjois-Amerikkaan. Maailmanlaajuisesti tietoverkoissa on käy-
tössä noin 400 eripituista merikaapelia, joiden kaikkien suunnitteluun ja toteutukseen 
on liittynyt yhtenä keskeisenä tekijänä turvallisuus kattaen niin fyysisen turvallisuuden 
kuin kyberturvallisuuden. Näissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa tulee joka tapauksessa 
käyttää viestityksen salaamisjärjestelmiä, jotka ovat riippumattomia kaapelijärjestel-
mästä ja sen toteuttajasta. Koillisväylän kaapeliprojektin kehitysvaihe keskeytettiin 
loppukeväästä 2021 ennen kuin lopullinen teknologia- tai toimittajavalinta tehtiin.7 

Prahan seminaarissa USA esitti vastaehdotuksena monikansallisen ja liike-elämän yh-
teisen projektin muodostamista, joka olisi myös halvempi vaihtoehto. Tämän saman 
näkökulman se esitti myös merivoimien arktista strategiaa koskevassa selvityksessään.8 
Suomalainen Cinia Oy oli jo pitkään tutkinut kaapelimahdollisuutta joko Luoteis- tai 
Koillisväylän kautta Japanista Eurooppaan. Joulukuussa 2021 yhtiö ja yhdysvaltalai-
nen Far North Digital tekivät aiesopimuksen merikaapelin rakentamisesta, joka yhdis-
täisi Euroopan ja Aasian tietoverkot. Kaapelin on määrä kulkea Suomen ja Norjan 
rajalta Luoteisväylää noudattaen Aasiaan. Kaapeli kulkisi Islannin ja Grönlannin ohi 
Kanadan alueelle ja sieltä Alaskan kautta Japaniin. Toinen rantautumispiste olisi Irlan-
nissa. Kaapelin arvellaan olevan käytössä vuonna 2025.9  

10.3. Pinta-alusten ja sukellusveneiden operointi 

Kiinan pyrkimyksiä hyödyntää arktisen alueen tieteellisiä, hallinnollisia ja taloudellisia 
mahdollisuuksia on edellä valottanut Sanna Kopra. Hannu Ylärinne on jäljempänä 
tarkemmin paneutunut kauppamerenkulun kysymyksiin. Kuitenkin sekä sotilaallisen 
että kaupallisen meriliikenteen perusehtoina ovat sekä jäätilanteen että merenkulun 
turvallisuuteen liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi kattavan tilannekuvan jakaminen alu-
eelta niin että se on kansainvälisesti tarvitsijoiden hyödynnettävissä. Tilannetiedon ja-
kaminen eri maiden viranomaisten välillä on haastavaa. Vaikka tietojen jakaminen 
EU:n jäsenvaltioiden välillä on hieman helpompaa, vaikeuksia on edelleen useista 
syistä. Ensinnäkin viranomaisilla on eri valtuudet ja tehtävät kussakin arktisessa 
maassa, ja toiseksi saman maan viranomaisilla on erilaiset raportointivaatimukset. Vai-
keuksia aiheuttaa myös se, että eri rekistereihin tallennetut tiedot ovat joskus yhteen-
sopimattomia, ja lisäksi lainsäädännön vuoksi kaikkia tietoja ei voida jakaa muihin 
maihin, vaikka olisi tarve.10 Myös arktisella alueella operoivat sota-alukset tarvitsevat 
riittävät satamiin perustuvat tukeutumismahdollisuudet sekä jäänmurtaja-avustusta. 

Kiinan kansantasavallan laivasto on maailman suurin. Sillä on lukumääräisesti enem-
män aluksia kuin Yhdysvaltojen laivastossa, mutta se on tonnistoltaan pienempi. Kii-
nan laivastossa on muun muassa kaksi lentotukialusta, neljä ballistista ohjussukellus-
venettä, kuusi ydinsukellusvenettä ja 50 diesel-sähkökäyttöistä sukellusvenettä. Näistä 
varsinkin ballistisilla ohjussukellusveneillä voidaan muodostaa uhka arktisen alueen 
kautta Yhdysvaltain itärannikolle lentotukialusten ja muiden pinta-alusten operoinnin 
ollessa riippuvainen jääolosuhteista. Keskeisen kysymyksen muodostaa Kiinan pääsy 
Beringinmerelle ja edelleen Beringinsalmen kautta arktiselle vesialueelle. Silloin sukel-

                                              

7 Vuorinen haastattelu (2021). 
8 Department of the Navy (2021). 
9 Vuorinen haastattelu (2021). 
10 Hellenberg (seminaarilluento 16.9.2021).  
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lusveneisiin sijoitetuilla ohjuksilla voitaisiin helposti muodostaa uhka Yhdysvaltojen 
itärannikolle.11 Kiina näkee arktisen alueen toisin päin siten, että Venäjä ja Nato Yh-
dysvaltojen johdolla voisivat käyttää arktista aluetta niin halutessaan kohdistaa ydin-
aseuhkaa sitä vastaan.  

Kiinan sotilaallinen aktiivisuus arktisella alueella on ilmennyt vasta viime aikoina me-
rivoiman liikehdintänä, josta on esimerkkinä 2. syyskuuta 2015 Pentagonin raportoima 
viiden Kansan vapautusarmeijan merivoimien (PLAN) aluksen vierailu Yhdysvaltojen 
aluevesillä Alaskan rannikon edustalla. Se oli ensimmäinen Kiinan laivaston alusten 
tunkeutuminen arktiselle alueelle. Alusten matka oli osoitus Kiinan kasvavan merivoi-
man ulottuvuudesta ja halusta laajentaa operaatioita arktisille vesille. Viiden aluksen 
osasto, joka käsitti kolme pintataistelualusta, amfibioaluksen ja huoltoaluksen olivat 
osallistuneet sotaharjoitukseen venäläisten joukkojen kanssa Vladivostokin lähellä, 
josta ne siirtyivät tuhansia kilometrejä pohjoiseen Beringinmerelle. Sieltä ne suuntasi-
vat takaisin Kiinan vesille Yhdysvaltojen Aleuttien saarten kautta. Kiinan viesti oli 
selvä. Se ilmoitti, että sillä on sotilaallisia intressejä arktisella alueella ja kyky liikkua 
kaukana tukikohdista. Kuukautta myöhemmin, syyskuun lopulla ja lokakuun alussa 
2015, Kiinan merivoimien kolmen aluksen tekemä hyvän tahdon vierailu Tanskaan 
Suomeen ja Ruotsiin oli jatkoa lipunnäytölle.12 

Ulkoministeri Mike Pompeon toukokuussa 2019 Arktiselle neuvostolle Rovaniemellä 
pitämään puheeseen ovat viitanneet Sanna Kopra ja Timo Koivurova omissa teksteis-
sään. Puhe sisälsi myös sotilaallisen sanoman. Ulkoministeri kohdensi puheen sekä 
liittolaismaille että oman maansa turvallisuusviranomaisille varoittaessaan Kiinan kas-
vavasta sotilaallisesta kiinnostuksesta arktista aluetta kohtaan. Puolustusministeriön 
raportteihin viitaten ulkoministeri Pompeo toi puheessaan esiin huolensa erityisesti 
sukellusveneiden muodostamaan uuteen uhkaan ja näki niiden tulon Pohjoiselle jää-
merelle strategisena uhkana. Ymmärrettäväksi tämän uhkakuvan tekee se, että Yhdys-
valloilla on vain yksi riittävän kehittynyt jäänmurtaja eikä jäävahvisteisia sota-aluksia. 
Kuitenkin Yhdysvaltojen sukellusveneet kykenevät hyvin operoimaan arktisella alu-
eella, mitä se teki jo kylmän sodan aikana. Ulkoministeri Pompeon sanoma oli varsin 
selkeä hänen todetessaan, että jos Jäämerestä tulee maailmanlaajuisen merenkulun ris-
teyskohta ja merkittävä resurssipohja, kuten monet odottavat, se jättäisi Yhdysvallat 
alttiiksi Kiinan läsnäololle.13 

NAADSN:n (North American and Arctic Defence and Security Network) tutkijat 
Adam Lajeunesse ja Timothy Choi ovat pohtineet Kiinan muodostamaa uhkaa Yh-
dysvalloille ja näkevät, että uhkakuvat harvoin perustuvat loogisiin johtopäätöksiin. 
He eivät näe tarkoituksenmukaiseksi vetää suoraa syy-seuraussuhdetta kiinalaisten su-
kellusveneiden läsnäolon ja strategisen uhan välille. He tarkastelevatkin, mihin näillä 
sukellusveneillä voidaan vaikuttaa ja mitä niillä voidaan saavuttaa. He näkevät, että 
vaikka kiinalaisten sukellusveneiden läsnäolo arktisella alueella ei ole kovinkaan to-
dennäköistä, länsimaisesta näkökulmasta niiden ilmestyminen alueelle muodostaisi 
”perustavanlaatuista epävakautta” valtioiden välille.14 

 

                                              

11 Shedov (2012).  
12 Brady (2019).   
13 Shedov (2021). 
14 Lajeunesse & Choi (2020). 
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Kuva 1. Beringinsalmi.15 

 

Kasvavat pelot Kiinan sotilaallisen toiminnan kasvusta liittyvät yleisesti arktisen alu-
een kasvavaan ja ennakoituun merkitykseen kansainvälisenä meritienä. Ulkoministeri 
Pompeo näki puheessaan sukellusveneiden muodostavan uhkan kriisitilanteessa myös 
kauppameriliikenteen sujuvuudelle Aasian ja Yhdysvaltojen välillä. Yhdysvallat näkee 
tällä hetkellä Etelä-Kiinan meren sotilaallisena painopisteenä ja on arvioinut myös 
mahdollisuuksia siirtää tarvittaessa joukkoja arktisen alueen kautta Aasiaan, joka olisi 
nopea reitti. Tämä vaihtoehto on esitetty Yhdysvaltojen merivoimien vuoden 
2019 Strategiset näkymät arktiselle alueelle -tutkimuksessa. Tällaisessa vaihtoehdossa näh-
dään uhkana Kiinan mahdollinen pyrkimys häiritä yhdysvaltalaisten alusten navigoin-

                                              

15 Kuvakaappau: Agreement with the Union of Soviet Socialist Republics on the Maritime Boundary, 
1.6.1990. 
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tia arktisella alueella.16 Arktisten alueiden kautta kulkevien saattueiden häiritsemismah-
dollisuuksiin vaikuttavat ratkaisevasti alueen meren syvyydet sekä senhetkinen jääti-
lanne.  

Beringinsalmen kapeikko 

USA:n ja Venäjän välillä vuonna 1990 tehty Beringinsalmen mantereiden välistä rajaa 
koskeva sopimus nojaa Venäjän ja Iso-Britannian vuonna 1825 tehtyyn ja vuonna 
1867 Venäjän ja USA:n välisiin sopimuksiin. Sopimuksen mukaan salmessa ei ole kan-
sainvälistä vesialuetta, vaan salmi jaetaan keskeltä suoralla viivalla. Samalla on määri-
tetty Beringinmerellä olevien vesialueiden jako sekä alueiden ulottuvuus Jäämerellä 
kansainvälisille vesille saakka. Jakoviiva kulkee salmen keskellä olevien pienten saarten 
välistä, jolloin toinen niistä on USA:n ja toinen Venäjän puolella salmea17. Näin ollen 
salmen ohittaminen ilman jommankumman suostumusta on vaikeaa, ja molemmat 
osapuolet voivat kontrolloida salmen liikennettä. 

 

Kuva 2. Syväystä osoittavat luvut ovat metrejä, valvontapoijut on merkitty katkoviivarenkain, 

pohjan materiaali on merkitty esim. hiekkaa, soraa, mutaa.18  

                                              

16 Department of the Navy (2021). 
17 Treaty Doc 101-22.   
18 Kuva: i-Boating. 
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Edellä olevan kuvan mukaan salmi on merenkulullisesti haasteellinen. Beringinsalmen 
mantereitten väli on noin 88 km. Salmessa on sekä Venäjän että Yhdysvaltojen puo-
lella kaksisuuntainen meriväylä. Salmen väylien syvyys on karttamerkintöjen mukaan 
noin 40–50 metriä. Molempien valtioiden mantereen ja salmen keskellä olevien saar-
ten väli on vain noin 30 km, jolloin sekä pinta-alusten että sukellusveneiden valvonta 
on toteutettavissa teknisesti helposti. Lisäksi Yhdysvaltojen puolella on keskellä sal-
mea sukellusveneille tarkoitettu poiju, jossa sukellusvene voidaan kytkeä kiinteään 
viestiverkkoon. Se mahdollistaa sukellusveneen tarkkojen sensorien käytön vedenalai-
sen liikenteen havainnointiin. Venäjän puolella kartan mukaan salmeen on sijoitettu 
poijuja, joihin Venäjä voi kiinnittää sensoreita ja valvoa liikennettä.19 Ydinkäyttöisten 
sukellusveneiden operointi sukelluksissa on vaikeaa arktisen alueen matalissa osissa. 
Lisäksi jään alla olevat syvällekin ulottuvat ahtautumat muodostavat merkittävän hai-
tan.  

Kuitenkin arvioissa nähdään yleisesti Pohjoisen jäämeren jääkentän muodostavan hy-
vän suojan ydinsukellusveneille jään äänekkyyden peittäessä sukellusveneiden äänet. 
Yhdysvaltain puolustusministeriön vuoden 2019 Kiinaa koskeva turvallisuuskatsaus 
ja ulkoministeri Pompeo ovat tuoneet tämän mahdollisuuden esiin. Myös Kiina-tutkija 
Ann-Marie Brady kirjoittaa, että tällaiset operaatiot ”muuttaisivat Kiinan ja Yhdysval-
tojen välistä ydintasapainoa”. Yhdysvaltalaiset asiantuntijat näkevät arktisen alueen 
ballististen ohjusten laukaisupaikkana, sillä Kiinan JL-3-ohjusten kantama ulottuisi 
sieltä koko Pohjois-Amerikan alueelle jääpeitteen antaessa hyvän suojan.20 

10.4. Kiinan ohjukset 

Kun Kiinan merelliset operointimahdollisuudet Pohjoisella jäämerellä ovat riskialt-
tiita, katseet kohdistuvat ballististen ohjusten muodostamaan uhkaan, joiden kantama 
ulottuu Venäjän ja Yhdysvaltojen lisäksi myös Eurooppaan. The Diplomat -lehden 
mukaan Kiina on kehittänyt monipuolisesti ballistisia ohjuksiaan ja rakentanut uusia 
laukaisualustoja Mongolian eteläpuolelle, joista Pekka Toveri on artikkelissaan kirjoit-
tanut. Esimerkiksi DF-31A -tyypin ohjuksen kantama on yli 11 000 km. Lisäksi Kiina 
on kehittänyt yli viisi kertaa äänennopeuden lentäviä hypersoonisia ohjuksia, joiden 
teknisiä ominaisuuksia kuvataan Ari Rautalan osuudessa. Kiina toteutti sarjan hyper-
soonisten ohjusten koeammuntoja jo joulukuussa 2014 ja kolme seuraavaa testiä 
vuonna 2015. Ohjuksen loppunopeus on jopa kymmenen kertaa äänennopeus sen 
liukuessa kohti maalia noin 100 km:n korkeudesta, joten sen torjunta on erittäin haas-
teellista21. Näiden ohjusten lyhin lentoreitti Yhdysvaltoihin kulkee arktisten alueiden 
ylitse, joten ulkoministeri Mike Pompeon Rovaniemellä ilmaisema huoli saa myös 
tästä näkökulmasta katsottuna hyvät perusteet.  

10.5. Johtopäätöksiä 

Toistaiseksi Kiinan arktisen alueen strategia kohdistuu voimakkaimmin tieteelliseen 
tutkimukseen ja luonnonvarojen hyväksikäyttöön ja sen myötä taloudelliseen hyötyyn. 
Taustalla on kuitenkin kasvava sotilaallisten mahdollisuuksien kehittäminen, joka on 

                                              

19 Savisaari (haastattelu 5.5.2021).  
20 Brady (2019).  
21 Gady (2015).   
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voimistunut ja tehostunut 2000-luvulla, kuten Sanna Kopra on artikkelissaan toden-
nut.  

Suomen Koillisväylää seurailevan kuitukaapelihankkeen kehitysvaihe on keskeytetty. 
Selvitysten mukaan kaapelin arvioidaan tuovan mukanaan arktiselle alueelle turvalli-
suusriskejä sekä viestiliikenteen kuuntelun osalta että sen mahdollistaessa vedenalai-
sen liikenteen valvonnan ja tiedustelun. Tilalle on noussut Luoteisväylän kautta kul-
keva kaapelihanke. Tosin se on noin 4000 km pitempi kuin Koillisväylän kautta kul-
keva kaapeli, mutta se sulkee Kiinan ja Venäjän hankkeen ulkopuolelle.  

Kiinan ydinsukellusveneiden ja pinta-alusten operointia Jäämerellä vaikeuttavat mer-
kittävästi kolme porttia: Japanin saarten muodostama kapeikko, Beringinsalmi sekä 
GIUK-kapeikko. Erityisesti Beringinsalmen kapeus, mataluus sekä Jäämeren jääpeit-
teen ongelmallisuus luovat sukellusveneille navigointihaasteita. Myös salmen kautta 
kulkevaa liikennettä on suhteellisen helppo valvoa sekä Yhdysvaltojen että Venäjän 
aluevesiltä. Vaikka Kiinalla on Jäämeren aluetta tarkkaileva satelliittijärjestelmä ja me-
ren kartoitukseen pystyvä jäänmurtaja, sen operaatiokapasiteetti on Venäjän ja Yhdys-
valtojen laivaston mahdollisuuksiin verrattuna toistaiseksi vaatimaton. Kiinan lyhyet, 
varsin vaatimattomin laivastovoimin tehdyt käynnit arktisella alueella edustavat lä-
hinnä lipunnäyttöä, operointivalmiutta, mutta ei varsinaista voimannäyttöä. Kiinan 
mahdollisuudet muodostaa ydinaseuhka Yhdysvaltoja vastaan arktisen alueen kautta 
edellyttää ballististen ja hypersoonisten ohjusten käyttöä. Lyhyemmän kantaman oh-
justen käyttö edellyttää tunkeutumista Beringinmerelle ja pyrittävä jopa Beringinsal-
men kautta Jäämerelle, jotta kantamat riittäisivät. Reitti on riskialtis, vaikka Venäjä 
suostuisikin läpikulkuun.   

Näin ollen Yhdysvalloille on erityisen tärkeää seurata Kiinan ja Venäjän välistä yhteis-
työtä ja sitä, syntyykö niiden välille taloudellisen yhteistyön lisäksi myös strateginen 
kumppanuus, joka mahdollistaisi nykyistä aktiivisemman tukikohtien sekä tiedustelu- 
ja asejärjestelmien yhteiskäytön. Yhdysvaltojen kannalta pahin skenaario olisi, että 
Kiina ja Venäjä pystyisivät yhteistoimin käyttämään arktista aluetta sotilaallisiin ope-
raatioihin.  
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11 

ARKTISET MERIALUEET JA MERENKULKU 

Hannu Ylärinne 

11.1. Merialueet 

rktisen alueen merialue jaetaan useisiin alueisiin, joiden nimiä käytetään sekä 
merenkulussa että tieteellisten tutkimusten yhteydessä. Varsinkin tieteellisissä 
yhteyksissä myös Beringinmeri ja Ohotanmeri luetaan arktisen alueen meri-

alueeseen. Arktinen merialue on pienin ja matalin kaikista maailman viidestä merialu-
eesta. Kansainvälinen merikartoitusjärjestö (IHO, International Hydrographic Or-
ganisation), pitää merialuetta kuitenkin yhtenä valtameristä. Syvyydeltään se on mui-
hin valtameriin verrattuna suhteellisen matala. Varsinkin Siperian puoleinen ranta-alue 
on matala. Grönlannin ja Siperian saariston välisellä alueella on kolme harjannetta, 
joista merkittävin on Lomosovin harjanne.   

Meriliikenteen osalta on tärkeää, kuka vastaa meriturvallisuudesta ja kuinka on sovittu 
öljyvuotojen ja muiden vahinkojen korvaamisesta. Kansainvälisesti on sovittu alueve-
sien ulottuvan 12 meripeninkulman päähän rannasta. Nykyään rantavaltiot ovat oi-
keutettuja perustamaan talousvyöhykkeen, joka voi olla enimmillään 200 meripenin-
kulmaa rannasta. Niille kuuluu myös mannerjalusta, joka voi ulottua 200 meripenin-
kulmaa kauemmaksi. Tärkeää on huomata, että nämä alueet eivät ole valtion suveree-
nia aluetta, joka ulottuu vain aluemeren enimmäisleveyteen saakka. Keskeisimmin ran-
tavaltiot saavat suvereenit oikeudet luonnonvaroihin talousvyöhykkeellä ja mannerja-
lustalla. Alueella on useita hallintaan liittyviä ongelmia sekä merioikeudellisia säännök-
siä, joita on valottanut lähemmin Timo Koivurova kirjoituksessaan.  

Arktisilla alueilla liikkuminen edellyttää useiden erilaisten lupakäytäntöjen tuntemusta 
sekä tietoa käytännöistä, joiden mukaan eri valtioiden lupakäytännöt täyttyvät ope-
rointilupia haettaessa. YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) artikla 234 antaa 
rannikkovaltioille mahdollisuuden säännellä liikennettä alueellaan, rajoittaa liikennettä 
sekä säätää yleisiä kauppamerenkulun normeja tiukampia säädöksiä. Useat valtiot, ku-
ten Kanada, Venäjä ja myös Itämeren valtiot ovat näin käytännössä toteuttaneet omaa 
ohjeistustaan. Lisäksi on tehty yli 20 erilaista sopimusta, joilla on säännelty alueella 
liikkumista, kalastusta ja tieteellistä tutkimusta sekä öljyntorjuntaa ja siihen liittyviä 
vastuita. Ensimmäinen sopimus vuodelta 1920 käsitteli Huippuvuoria, ja viimeisin on 
vuodelta 2017. Allekirjoittajamaita ovat Islanti, Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi, Ka-
nada, Venäjä sekä Yhdysvallat.1 Vaikka kansainväliset sopimukset kattavat eri elämän 
aloja, eri valtioiden lait ja säädökset vaihtelevat ja tästä syystä tulee aluksen operoidessa 
arktisilla alueilla selvittää vaikutukset toimintaan alueellisesti ja maakohtaisesti. Esi-
merkkinä tästä käydään seuraavaksi läpi Yhdysvaltojen öljyntorjuntajärjestely.  

 

                                              

1 Arctic Portal (luettu 12.01.2022). 
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Kuva 1. Arktisen alueen merialueet ja syvyystietoja2 

Yhdysvaltain järjestelmä öljyvahingon estämiseksi ja hallitsemiseksi päästövahingon 
sattuessa perustuu OPA-90 -säännöstöön (Oil Pollution Act 1990), joka syntyi varsin 
pian Alaskan Prince Williamin lahdella vuonna 1989 tapahtuneen Exxon Valdez -säi-
liöaluksen karilleajon jälkeen. Säännöstö antaa pohjan sitä seuranneille johdannais-
säännöille, jotka sanelevat aluksille sekä sopimusvelvoitteet öljyntorjunnalle että ope-
ratiiviselle vastuulle, päätöksenteon luovuttamiselle ja lopulliselle talousvastuulle. 
Säännöstö myös loi pohjan infrastruktuurin järjestämiselle Yhdysvaltain rannikkoalu-
eilla ja niiden järjestelmien kytkeytymiseksi varustamoille ja aluksiin kohdistuviin vaa-
timuksiin. 

Yhdysvaltain järjestelmä öljyvahingon estämiseksi ja hallitsemiseksi päästövahingon 
sattuessa perustuu OPA-90 -säännöstöön (Oil Pollution Act 1990), joka syntyi varsin 
pian Alaskan Prince Williamin lahdella vuonna 1989 tapahtuneen Exxon Valdez -säi-
liöaluksen karilleajon jälkeen. Säännöstö antaa pohjan sitä seuranneille johdannais-

                                              

2 NOAA National Centers for Environmental Information (2022).  
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säännöille, jotka sanelevat aluksille sekä sopimusvelvoitteet öljyntorjunnalle että ope-
ratiiviselle vastuulle, päätöksenteon luovuttamiselle ja lopulliselle talousvastuulle. 
Säännöstö myös loi pohjan infrastruktuurin järjestämiselle Yhdysvaltain rannikkoalu-
eilla ja niiden järjestelmien kytkeytymiseksi varustamoille ja aluksiin kohdistuviin vaa-
timuksiin. 

Käytännössä varustamo, jonka aluksen on tarkoitus purjehtia Yhdysvaltoihin, on val-
mistauduttava sekä hoitovarustamon että itse aluksen osalta. Vasta hyväksytyt valmis-
telut mahdollistavat aluksen purjehtimisen Yhdysvaltoihin. On todettava, että valmis-
telut ilman aikaisempaa pohjatyötä käytännössä vievät muutaman kuukauden, ja siinä 
suhteessa Yhdysvallat eroaa kaikista muista rannikkovaltioista maailmassa. 

Lyhyesti lueteltuna alus tarvitsee seuraavat sopimukset, joiden laatimiseen kuluu run-
saasti aikaa.  

1) Qualified Individual (QI) -sopimus (säännöstö 33 CFR § 155.1026 - Qualified 
individual and alternate qualified individual), joka käytännössä on tehtävä Witt 
O’Brien’s LLC -yhtiön3 kanssa. Palvelu käsittää tärkeimpänä osanaan pätevän 
Yhdysvaltain kansalaisen asettamisen varustamon mandaatilla tekemään varus-
tamon puolesta päätökset operatiivisesta öljyntorjunnasta ja/tai aluksen pelas-
tamisesta aluksen aiheutettua öljypäästön tai jouduttuaan onnettomuuteen. 
Valitulle henkilölle on etukäteen sopimuksen osana luovutettu suvereenit ja 
rajoittamattomat oikeudet tehdä varustamoa sitovat aiheeseen liittyvät sopi-
mukset ja tilata palveluita. Onnettomuustilanteessa ei siis ole olemassa kustan-
nuskattoa ja vastuu kohdistuu suoraan varustamoon. Kustannusriskiä saattaa 
myös olla vaikea jälleenvakuuttaa ainakaan täyteen arvoonsa, koska varustamot 
ovat pyrkineet kapseloimaan riskejä erilaisin yritysjärjestelyin.  

2) Non Tank Vessel Response Plan (NTVRP). USA:ta varten tehtävä erillinen 
SOPEP-tyyppinen suunnitelma. Kyseessä on erittäin kattava suunnitelma, joka 
painettuna on satoja sivuja sisältävä asiakirja. Sen laatii Witt O’Brien’s -yhtiö, 
mutta sen laatiminen edellyttää paljon työtä yhteistyötä yhtiön kanssaan. Laa-
timisen aika-arvio on noin kuukausi. 

3) Panama Canal Ship Oil Pollution Emergency Plan (PCSOPEP), mikäli alus 
siirtyy USA:n länsirannikolle. Kuten edellisen, myös tämän saa Witt 
O’Brien’sin kautta. Laatimisen aika-arvio on noin kolme kuukautta.  

4) Alueellinen Oil Spill Response Organization (OSRO) -sopimus. Viralliset 
OSRO-yhtiöt ovat rakentaneet omat öljyntorjunnan infrastruktuurinsa ja ka-
lustonsa pitkin Yhdysvaltain rannikkoa. Suurin ja tärkein OSRO on NRC4. 
NRC kattaa suurimman osan Yhdysvaltain rannikkoa ja tekee erityissopimuk-
sia Washingtonin osavaltiota varten. NRC ei kata Alaskan osavaltiota. Alas-
kassa tarvitaan erillissopimukset kahden muun OSRO:n kanssa kattaen Etelä- 
ja Pohjois-Alaskan (Alaska Chadux Network etelässä ja Alaska Maritime Pre-
vention & Response Network muualla). Laatimisen aika-arvio on noin kolme 
kuukautta.   

5) Hätähinaus- ja palosammutussopimus (33 CFR Parts 151, 155, and 160). Tässä 
on joitakin vaihtoehtoja satamista/alueista riippuen, mutta Arctia on käyttänyt 
Donjon-Smit -yhtiötä5. Laatimisen aika-arvio noin kaksi viikkoa. Sopimuksen 

                                              

3 Witt O’Brien’s LLC (kotisivut luettu 12.01.2022). 
4 NRC: OSRO Coverage & Contingency Plans (luettu 20.10.2021). 
5 Donjon Smit Salvage: Salvage and Marine Firefighting Regulations.   
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tekeminen on erittäin mutkatonta ja lisäksi maksuton kunnes palvelua tarvi-
taan. 

Edellisen lisäksi on liuta muita öljyntorjuntaan ja USA:han liittyviä erityisaiheita, joista 
osa on satama- tai osavaltiokohtaisia. Yllä olevan esimerkin kautta on selvää, että alu-
eella operoivien toimijoiden tulee perehtyä erilasiin skenaarioihin tapauskohtaisesti.  

11.2. Merireitit 

Seuraavassa käsitellään kolmen erillisen merireitin tietoja ja mahdollisuuksia pohjois-
ten merireittien käyttämiseen. Käytännössä ainoastaan kahta merireiteistä on mahdol-
lista käyttää merenkulkuun (NSR, Northern Sea Route ja NWP, North West Passage) 
johtuen käytettävissä olevasta jää- ja karttatiedosta sekä mahdollisuudesta jäänmur-
taja-avustukseen, joka on edelleen välttämätön edellytys turvalliseen liikkumiseen alu-
eella. Pohjoisnavan ylitse kulkeva merireitti (TSR, The Trans Polar Sea Route) on ollut 
keskusteluissa, mutta toistaiseksi se ei ole realistinen vaihtoehto ainakaan kaupallisen 
merenkulun tarpeisiin. Aineistossa ei käsitellä arktisiin alueisiin usein mukaan luettavia 
alueita Beringinsalmen eteläpuolella, Venäjän koillisia merialueita eikä Sahalinin saar-
ten aluetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Arktiset 
merireitit.6  

 

 

 

                                              

6 ArcData.ltd-ArcPortal.org (2022).  
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Northern Sea Route (NSR), tai toiselta nimeltään North East Passage (NEP), kulkee 
Beringinsalmen ja Murmanskin välillä Venäjän puolisia merialueita pitkin. North West 
Passage (NWP) alkaa Beringinsalmesta ja etenee Kanadan pohjoisilla merialueilla 
muutamien eri reittivaihtoehtoja noudattaen Grönlannin itäpuolelle Baffininlahden 
alueelle. Erittäin haastavista jääolosuhteista johtuen kaikista vähiten käytetyin on Polar 
Route, joka käytännössä kulkee suoraan pohjoisnavan ylitse alkaen Beringinsalmen 
pohjoispuolelta ja päätyen käytännössä Huippuvuorten pohjoispuolelle.  

Seuraavissa luvuissa esitellään ja käydään reittejä tarkemmin lävitse.    

NSR, Northern Sea Route tai NEP North East Passage (Karamereltä Beringinsalmeen)  

NSR oli alkujaan Neuvostoliiton sisäinen merireitti asevoimien sekä tieteellisen käytön 
tarpeisiin aina 1970-luvun loppupuolelle saakka. Öljyn ja kaasun käytön lisääntyminen 
avasi kuitenkin reittiä myös muille käyttäjille. Neuvostoliiton romahdettua heinä-
kuussa 1991 Venäjän viranomaiset avasivat merireitin virallisesti myös muille kuin Ve-
näjän lipun alla kulkeville aluksille. Reitti ei kuitenkaan kiinnostanut juurikaan kaupal-
lisia varustamoita sen epäluotettavista karttatiedoista ja haastavista jääolosuhteista joh-
tuen.  

NSR-merireitti on erittäin pitkä. Se alkaa lännestä Novaya Zemlyan joko pohjois- tai 
eteläpuolelta riippuen alueella vallitsevista jääolosuhteista. Usein Novaya Zemlyan 
eteläpuolinen alue on erittäin haastava jääolosuhteiden vuoksi, eikä mahdollista kau-
pallisten alusten liikennöimistä alueella, vaan alukset kiertävät saaren pohjoispuolitse. 
Eteläpuolisen reitin kulkusyväys ei itsessään rajoita alusten liikennöintiä. Yokohaman 
ja Hampurin väliseen matkaan on laskettu kuluvan aikaa noin 18 vuorokautta. Jääolo-
suhteet kuitenkin saattavat aiheuttaa häiriöitä.7 Verrattuna Suezin kautta kulkevaan 
reittiin matka-aika on merkittävästi lyhyempi.  

 
Taulukko 1. Hampuri–Yokohama 

Hampuri – Yokohama 

Reitti Etäisyys Nopeus Matka-aika 

Suezin   
kanava 

11.585 Nm 15 kn 32 vrk 

NSR 7.356 Nm 14 kn 18 vrk 

                                              

7 International Transport Forum (2020). 
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Jäämeren merijään paksuus muodostaa suurimman esteen väylästön kaupalliselle käy-
tölle. Sen lisäksi jääpeitteen vuosittaiset vaihtelut ovat suhteellisen arvaamattomat ja 
niitä on seurattava jatkuvasti. Lisäksi purjehduskaudella Jäämerellä on vaihtelevia pak-
kautuneen jäämassan kertymiä, jotka kattavat satoja kilometrejä.  Nämä jäämassat on 
otettava huomioon, koska ne estävät reitinkäytön ja aiheuttavat turvallisuusongelmia, 
erityisesti yhdistettynä huonoihin sääolosuhteisiin kuten sumuun ja erittäin mataliin 
lämpötiloihin. Vaikka NSR:n kautta kulkeville aluksille on olemassa virallinen reitti, 
alukset eivät välttämättä aina kulje samaa reittiä joka kerta tai ovat riippuvaisia jään-
murtajasaattueista. Todellinen reitti riippuu siis merijään esiintymisestä ja sen paksuu-
desta.  

Kuva 3. Jäämuodostelmia.8 

Lisäksi Venäjän arktisen alueen manteretta lähinnä oleva reitti ja satamiin johtavat 
väylät ovat matalia, joka rajoittaa reittiä käyttävien ja satamiin liikennöivien alusten 
kokoa. Erityisesti Dmitri Laptevin ja Sannikovin salmet Uuden Siperian saarten etelä-
puolella, ovat matalia niiden ollessa vain 6,7 metrin ja 13 metrin väyliä. Sen vuoksi 
suurimmat alukset joutuvat navigoimaan pohjoista reittiä, joka tuo laivoja lähemmäs 
paksumpaa merijäätä.9 Läntinen Novaya Zemlyan alue jäätyy yleisesti joka talvi. Ku-
vasta 2 havaitaan kuitenkin vaihtoehtoiset merireitit pohjois- ja eteläpuolisesti.  

Jäämuodostelmia esiintyy myös kesäkautena, joten kauppa-alukset tarvitsevat jään-
murtaja-avustusta ympäri vuoden sekä hyvät säätiedot. Ohessa on esitetty pääpiirtei-
sesti jääesiintymiä, joita tavataan myös kesäkautena.  

                                              

8 van den Bossche ym. (2019).  
9 Ibid. 
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Venäläiset ovat luokitelleet eri alueiden jääolosuhteet helpottaakseen liikennöintiä ja 
jäänmurtajien avustustoimintaa. Seuraavassa kuvassa 4 on esitetty eri merialueiden 
alueiden jääluokituksia.  

 
 
Kuva 4. Jääluokitus.10  

 

Novaya Zemlyan ja Severna Zemlyan välinen alue luokitellaan jääolosuhteiltaan hel-
poksi alueeksi. Tätä näkemystä tukevat jäänmurtaja Fennican ja Nordican alueella pur-
jehtineiden päälliköiden haastattelut sekä ESL Shipping -yhtiön operoinnista saatu in-
formaatio. Keskimäärin jään paksuus on noin 1,2–1,8 metriä. Etenkin Novaya Zem-
lyan alueella jäät usein pakkaantuvat ja aiheuttavat erittäin vaikeakulkuisia jäävalleja. 

Severna Zemlyan ja New Siberianin välillä jääolosuhteen voivat paikoin olla jopa erit-
täin haastavat. NSR- hallinto luokittelee alueen kohtalaisen tai vaikean jääolosuhteen 
alueeksi. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä lähemmäksi rannikkoa joudutaan aluksella 
menemään, sitä haastavimmiksi jääolosuhteen muuttuvat.  

Alueiden jään paksuuksia ja luokitukset: 

Novaya Zemilya – Severna Zemilya välinen alue: 

• Alueet 1–10 luokitellaan kevyen olosuhteen alueiksi.  

• Alueilla 1–3 jäänpaksuus on keskimäärin 1,2–1,7 metriä.  

• Alueilla 6-10 jäänpaksuus on keskimäärin 1,8 metriä.  
  

                                              

10 Kartta: Russian Federal State Budgetary Institution: Types of ice conditions, uudelleenpiirtänyt Samuel Aho-
sola.  
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Severna Zemilya – New Siberian välinen alue: 

Alueen jääolosuhteet ovat riippuvaisia monivuotisen jääkentän liikkumisesta alueella. 
On mahdollista, että jääalue painautuu vasten rannikkoa, minkä seurauksena olosuh-
teet voivat vaihdella paikallisesti merkittävästi. 

• Alueilla 12–14 vallitsevat ohuen jään olosuhteet. 

• Alueilla 15–17 vallitsevat keskivaikeat jääolosuhteet. 

New Siberian – Wrangel välinen alue: 

• Keskiarvoinen jään paksuus on noin 1,8 metriä. 

• Alueilla 18–27 vallitsevat keskivaikeat jääolosuhteet. Alueella 28 val-
litsee ohuen jään olosuhteet. 

Novaya Zemilya – Wrangel välinen monivuotisen jäänalue: 

• Alueilla 11, 21, 27 jääolosuhteet riippuvat yleisesti monivuotisen jään 
määrästä ja voivat ajoittain olla erittäin vaikeita jopa atomijäänmur-
taja-luokan kalustolle. 

• Monivuotisen jäänalueen paksuus on keskimäärin noin 3,5 metriä. 

NWP The North West Passage (Beringinsalmi – NUUK Grönlanti) 

NWP yhdistää pohjoisen Amerikan vesialueet Beringinsalmesta Pohjois-Atlantin val-
tamereen Grönlannin länsipuolella. Vuosisatojen ajan on merireitti erilaisine variaati-
oineen ollut tutkimusmatkailijoiden ja tieteentekijöiden mielenkiinnon kohteena. 
Vuonna 1906 reitin ensimmäisen onnistuneen navigoinnin suoritti Roald Amundse-
nin retkikunta. Kaupallisesti ensimmäisen kerran väylän läpi purjehti SS Manhattan 
vasta vuonna 1969.  

NWP-merireitti alkaa lännestä Tšuktšimereltä ja etenee Kanadan ja Grönlannin väli-
selle merialueelle Baffininlahden kautta Davisinsalmea sivuten aina pohjoiselle Atlan-
tille. Merireittiä käytettäessä ovat alueella liikkuneet alukset kulkeneet useita eri reitti-
vaihtoehtoa pitkin. Vuoden 2016 loppuun mennessä oli yhteensä 254 alusta navigoi-
nut NWP:ä pitkin käyttäen yhteensä seitsemää erilaista reittivaihtoehtoa. Kanadan alu-
een jääolosuhteet ovat myös kesäkautena erittäin haastavat, lähes talvikausien kaltai-
set. Jään keskimääräinen paksuus on noin 2 metriä.11 Pituudeltaan NWP on noin 900 
merimailia, joka on noin 1650 kilometriä. 

Kuvassa 5 on esitetty vuoden 2006 turismille soveltuvia reittejä mahdollisine satami-
neen. Kauppalaivojen tarvitsemiin satamiin palataan myöhemmin tekstissä. 

 

                                              

11 van den Bossche ym. (2019). 
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Kuva 5. Reittivaihtoehtoja.12 
 

Transpolar Sea Route, pohjoisen jäänavan reitti (Beringinsalmi – Pohjoisnapa – Svalbard tai 
Beringinsalmi – Pohjoisnapa – Murmansk) 

TSR-merireitti (The Transpolar Sea Route) on ollut esillä jo kauan historiassa, mutta 
se on kuitenkin ainoastaan teoreettinen vaihtoehto, koska alueen jääolosuhteet eivät 
toistaiseksi ole olleet navigointikelpoisia. Kuvassa 2 on esitetty TSR–merireitti, joka 
on pituudeltaan noin 2100 merimailia, joka vastaa noin 3900 kilometriä. Suomalaiset 
jäänmurtajat MSV Fennica ja Nordica ovat purjehtineet kaksi kertaa Karan mereltä 
Beringinsalmeen NSR:n reittiä ja ovat kohdanneet haastavat olosuhteet matkan ai-
kana. Alukset tarvitsivat avukseen venäläisten ydinjäänmurtajien apua.  

Napa-alueella jään paksuus on noin 3,5 metriä. Jään pakkautuminen voi olla 9–10 
metriä tai jopa enemmän estää liikennöinnin tehokkaasti myös jäänmurtaja-avustei-
silta aluksilta. Kokonaisuutena jääpeite pienenee kuitenkin nopeasti koko ajan ja se on 
pienentynyt vuoden 1999 6,1 miljoonasta vuoden 2019 4,3 miljoonaan neliökilomet-
riin.13  

11.3. Polaarikoodi 

Arktisilla merireiteillä liikkumista helpottamaan otettiin käyttöön 1.1.2017 luokitus-
koodi aluksille, jotka operoivat arktisilla alueilla. Koodista käytetään nimitystä polaa-
rikoodi (Polar Code – Code for Ships Operating in Polar Waters). Polaarikoodin 

                                              

12 Stewart (2007).  
13 PAME (2020). 
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perimmäisenä tarkoituksena on suojella arktisten alueiden herkkää ympäristöä sekä 
varmistaa alueella operoivien alusten turvallisuus. Koodi hyväksyttiin kansainvälisessä 
merenkulunjärjestössä (IMO – International Maritime Organisation) vuonna 2015 ja 
se on pakollinen kaikille alueen toimijoille. Koodi koskee myös Antarktiksen aluetta. 
Koodi sisältää kolme eri kategoriaa aluksille, jotka operoivat alueilla.  

• Kategoria A: Alukset, jotka on suunniteltu operoimaan polaarisilla 
alueilla 07–1,2 metrin paksuissa jääolosuhteissa. 

• Kategoria B: Alukset, jotka on suunniteltu operoimaan polaarisilla alu-
eilla 0,3–0,7 metrin paksuissa ensimmäisen vuoden jääolosuhteissa. 

• Kategoria C: Alukset, jotka on suunniteltu operoimaan polaarisilla alu-
eilla, joissa jäänpeitto on vähemmän kuin 1/10. 

Koodissa on useita erilaisia liitteitä ja vaatimuksia, eikä yllä olevaa voi suoraan tulkita 
käytännöksi, vaan jokaisen aluksen jäissäkulkuominaisuudet ratkaistaan aluskohtai-
sesti.14 Kun tarkastellaan edellä esitettyjä jääpeitteen paksuuksia, niiden muodostumi-
sia eri merialueilla ja alusten polarikoodin luokituksia voidaan todeta, että jäänmurtaja-
apu on välttämätön kuitenkin toistaiseksi vielä lähes koko ajateltavissa olevan purjeh-
duskauden ajan.  

11.4. Jäänmurtajakapasiteetit 

Venäjällä on ylivoimaisesti eniten jäänmurtajia, joista osa on rakennettu Suomen tela-
koilla. Se hallitsee suvereenisesti Pohjoisen jäämeren aluetta. Seuraavassa on tarkas-
teltu lähemmin eri arktisen maiden jäänmurtajakalustoa.  

Suomi 

Itämeren alueella säännöksiä, luotsausta ja jäänmurtovaatimuksia ohjaavat laajasti yh-
dessä rannikkovaltioiden keskenään laatimat sopimukset. Suomen jäänmurtotoimin-
taa ohjaa yhteisesti sovittu Suomin ja Ruotsin yhteistoimintasopimus, jossa määritel-
lään valtioiden yhdessä sopimat jäänmurtajakapasiteetit sekä operatiivinen toiminta. 
Lähtökohtana on, että Suomen ja Ruotsin jäänmurtajalaivastoa pyritään operoimaan 
yhteisillä merialueilla mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti yli valtakunnan rajo-
jen. Suomen ja Ruotsin sopimukseen on myös liitetty Viro niin sanotulla yhteisym-
märryspöytäkirjalla (MOU – Memorandum of Understanding) sekä Venäjä niin sano-
tulla kaupallisella sopimuksella. Itämeren alueella julkaistaan joka vuosi talvimerenku-
lun opas ja kaikkien alueella toimijoiden on sitouduttava samoihin pelisääntöihin.15  

Suomessa jäänmurtajakalustoa operoi valtion omistama Arctia Oy, joka omistaa ja 
operoi yhteensä kahdeksaa (seitsemää A- ja yhtä B- luokan) jäänmurtajaa. Tämän li-
säksi Alfons Håkans Oy operoi yhtä C-luokan murtajaa. 

                                              

14 IMO: International Code for Ships Operating in Polar Waters.   
15 Tarkempaa tietoa, ks. Baltic Icebreaking Management.   
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Ruotsi 

Ruotsissa ja Suomessa on jäänmurtaja-avustuksessa käytössä ”knock-for-knock” -lau-
seke, joka tarkoittaa sitä, että jokainen osapuoli kantaa toiminnasta aiheutuvat riskit 
itse. Mikäli esimerkiksi kauppa-alus saa vaurioita jäänmurtaja-avustuksessa, vastaavat 
molemmat osapuolet omista vaurioistaan itse. Ruotsissa jäänmurtotoiminta eroaa 
jäänmurtajien omistuksen suhteen Suomesta. Ruotsissa jäänmurtajat ovat suoraan val-
tion omistuksessa ja alusten operointi ja miehitys on kilpailutettu varustamoiden hoi-
dettavaksi. Ruotsissa on viisi valtiollista jäänmurtajaa ja sen lisäksi on kilpailutettu li-
säkapasiteettia. Lisäkapasiteettia ovat tuottaneet Alfons Håkans Oy sekä Viking 
Supply Ships Ltd. Ruotsalaiset jäänmurtajat ovat Sjöfartsverketin omistuksessa. Jää-
murtajia ovat Atle 1974, Frej 1975, Ymer 1977, Oden 1989 sekä pienempi C-luokan 
murtaja Atle 1973. 

Grönlanti 

Tanskan merenkulkuviranomaiset ovat vastuussa luotsien toiminnasta Grönlannissa. 
Vuonna 2015 tehdyllä lisäyksellä lakiin edellytetään alueella toimivilta aluksilta luotsien 
käyttöä satamiin tultaessa sekä luotseilta riittävää paikallistuntemusta. 

Norja 

Vuonna 2010 Norja otti käyttöön Pilotage Act of Norway – ohjeen, joka laajensi jään-
murtajatoiminnan koskemaan myös Huippuvuoria. Lain puitteissa alukset ovat vel-
voitettuja käyttämään niin sanottua Polar-luotsia alusten operoidessa alueella. Nor-
jassa on kaksi alusta, KV Svalbard 2001 ja Kronprins Haakon 2017, jotka voivat tar-
vittaessa avustaa talviliikenteessä16.  

Kanada 

Kanadassa arktista merenkulkua säädellään useilla eri laeilla, joiden tarkoituksena on 
suojella herkkää ympäristöä sekä taata turvallisuus alueilla. Vuonna 2018 Kanadassa 
astui voimaan Arctic Shipping Safety and Pollution Prevention Regulations –laki 
(ASSPPR) osana polaarikoodia. Lailla ohjeistetaan alusten omistajia ja operaattoreita 
varmistamaan alusten soveltuvuus jäissä kulkemiseen niin rakenteellisesti kuin myös 
miehistön osaamisen osalta. Tämän lisäksi Kanadan viranomaiset ovat julkaisseet 
useita oppaita ja ohjeistuksia alueen toimijoille. Operoitaessa jäisillä alueilla on Kana-
dassa käytettävä aluksilla sertifioituja jääluotseja. 

Kanadalla on kuusi jäänmurtajaa: Louis S. St Laurent 1969, Pierre Radisson 1978, 
Amundsen 1979, Des Groseilliers 1982, Terry Fox 1983, Henry Larssen 1987, joten 
Kanadan jäänmurtajakalusto on jo varsin iäkästä.17 

USA 

Yhdysvalloissa ei aluksilta edellytetä suoranaisesti esimerkiksi jääluotseja, mutta Yh-
dysvaltojen alueella toimimisen edellytyksenä on kuitenkin, että alukset ja operaattorit 
täyttävän polaarikoodin vaatimukset. Yhdysvalloissa Alaskan osavaltiossa on säädetty 

                                              

16 Major Icebreakers of the World 2018 by Arctia, concept Eero Hokkanen, content Tuomas Romu Aker 
Arctic Oy. 
17 Ibid. 
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erikseen laki, joka velvoittaa alueella toimivat huolehtimaan mahdollisista ympäristö-
vahingoista. Rangaistusvaatimukset ovat erittäin tiukat ja vaihtelevat korkeista, jopa 
500 miljoonan dollarin sakoista aina henkilökohtaisiin vankeusrangaistuksiin. 

Jäänmurtajakalustoa on suhteellisesti ottaen varsin vähän: Polar Star 1976, Healy 
1999, Aiviq 2012 ja Nathaliel B. Palmer 199218 

Venäjä 

Venäjällä operoitaessa on aluksella oltava jääsertifikaatti, joka aiemmin tunnettiin ni-
mellä jääpassi. Sertifikaatin myöntää Venäjän merenkulkurekisteri (The Russian Mari-
time Register of Shipping). Vuonna 2012 Venäjällä otettiin käyttöön erillinen NSR-
väylää koskeva ohjeistus koskien kaupallista merenkulkua NSR:n alueella. Alukset, 
jotka käyttävät tätä merireittiä tulee täyttää edellä mainitussa säännöstössä esitetyt eh-
dot. Vuodesta 2017 alkaen jokaisella aluksella on myös oltava voimassa oleva Polar 
Ship -sertifikaatti, joka on osa kansainvälistä polaarikoodia.19 

Venäjän jäänmurtajalaivasto on erittäin suuri. Siihen kuuluu myös ydinkäyttöisiä erit-
täin tehokkaita aluksia, joilla Venäjä lisää huomattavasti väylästön käyttövuorokausia. 
Kalusto on suhteellisen uutta, vain muutama alus on 1970-luvulta. 

Taulukko 2: Venäjän jäänmurtajalaivasto.20 
 

Kapitan Dranitsyn 
Kapitan Khlebnikov 

Mudyug 
Magadan 

Vladivostok 
SCF Sakhalin 

SCF Endurance 
Vitus Bering 

Gennady Nevelskoy 
Fedor Ushakov 

Taymyr 
Yamal 

Kigoriak 
Aleut 

Pomor 
Tor 

Ermak 
Krasin 

Kapitan Nikolaev 
Baltika 
Murman 
Toboy 

Vladislav Strizhov 
Aleksandr Sannikov 

Varandey 
Akademik Tryoshnikov 

1980 
1981 
1982 
1982 
2015 
2005 
2006 
2012 
2017 
2017 

1989 Y 
1992 Y 
1978 
2015 
2016 
1964 
1974 
1976 
1978 
2014 
2015 
2008 
2006 
2018 
2008 
2012 

Novorossiysk 
Moskva 
Dikson 

Sankt Peterburg 
Murmansk 

SSCF Endeavour 
SCF Enterprise 
Aleksey Chinkov 
Stepan Makarov 

Yevgeny Primakov 
Vaygach 

50 Let Pobedy 
Ob 

Normann 
Karu 

Ilya Muromets 
Admiral Makarov 
Kapitan Sorokin 

Dudinka 
Beringov Proliv 

Polar Pevek 
Valdimir Ignatyuk 

Yury Topchev 
Andrey Vilkitsky 

Akademik Fedorov 

2016 
2008 
1983 
2009 
2015 
2006 
2006 
2013 
2017 
2018 

1990 Y 
2007 Y 
2018 
2016 
1958 
2017 
1975 
1981 
1970 
2015 
2006 
1983 
2006 
2018 
1987 

 

Huom: Sinisellä merkityt alukset, noin 50 %, ovat joko Suomessa rakennettuja  
tai suomalaista suunnittelua. 

Y = ydinkäyttöinen alus  

                                              

18 Ibid. 
19 Tarkemmin NSR-säädöksistä, ks. Russian Federal State Budgetary Institution. 
20 Major Icebreakers of the World 2018 by Arctia, concept Eero Hokkanen, content Tuomas Romu Aker 
Arctic Oy.  
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Johtopäätöksiä 

Arktisen alueen hallinta on hyvin selkeästi Venäjän hallussa. Venäjän jäänmurtajalai-
vasto on ylivoimaisesti suurin, lukumäärältään enemmän kuin muilla valtioilla yh-
teensä. Kaupalliseen öljyn- ja kaasuntuotantoon suunnitellut ja rakennetut offshore-
alukset lisäävät kapasiteettia tämän lisäksi merkittävästi. 

Yhdysvalloilla on rakenteilla yksi jäänmurtaja. Hankkeeseen ovat osallistuneet Suo-
mesta suunnittelutoimistot sekä koneisto- ja propulsiovalmistajat. Tällä hetkellä Yh-
dysvalloissa on käytössä ainoastaan yksi jäänmurtaja, jolla pyritään turvaamaan antark-
tisen alueen toiminnan. Pohjoisille merialueille ei Yhdysvalloilla ole kapasiteettia käy-
tettävissä antarktisen toiminnan aikana. Yhdysvallat on rakentamassa suurempaa jään-
murtajalaivastoa, jonka turvin myös arktinen alue olisi katettu. Hitaasta päätöksente-
koprosessista sekä alusten rakentamis- aikataulusta johtuen on todennäköistä, että Yh-
dysvallat hankkii ylimenokauden ajaksi korvaavaa jäänmurtajakapasiteettia. Tällöin en-
sisijainen vaihtoehto lienee vuonna 2012 Shell Alaskan projektiin rakennettu Aiviq-
niminen offshore-jäänmurtaja. 

Kanadalaiset hankkivat norjalais-tanskalaiselta Viking Supply -varustamolta Itämerel-
läkin nähdyt Viking-luokan jäävahvistetut offshore-alukset vuonna 2016, yhteensä 
kolme alusta. Alukset varusteltiin uudelleen, ja nyt ne vahvistavat Kanadan arktista 
jäänmurtajalaivastoa. Entinen Tor Viking, uudelta nimeltään CCGS Vincent Massey, 
aloitti operoinnin kesällä 2020. Myös muut sisaralukset nimettiin uudelleen, ja operoi-
vat nykyisin CCGS Jean Goodwill ja CCGS Captain Molly Kool -nimisinä. 

Muut alukset, jotka kykenevät operoimaan arktisilla merialueilla säännösten ja luoki-
tusten puitteissa, ovat Arctian omistamat MSV Fennica ja Nordica sekä jäänmurtaja 
Otso sekä ruotsalaisten operoima tutkimusjäänmurtaja Oden. 

11.5. Merikartoitustieto NSR-, NWP- ja TSR -reiteillä21 

Merikartoituksessa on haastavaa saada tietoa ja varmistautua sen luotettavuudesta, 
koska Jäämerellä kokonainen merialue ulottuu useiden rannikkovaltioiden alueille ja 
on myös osittain kansainvälistä merialuetta. Usein käytettävissä oleva materiaali on 
hyvin vanhaa, riittämätöntä tai sitä ei ole lainkaan olemassa. Suomalainen jäänmurtaja 
MSV Fennica koki tuon tiedon epäluotettavuuden 2015 kesällä. Alus työskenteli mo-
nikansallisen Shell Oy:n projektissa, USA:n pohjoisilla merialueilla. Alus sai pohjakos-
ketuksen Dutch Harborin edustalla, keskellä aluksille tarkoitettua meriväylää, vaikka 
merikartassa annettu informaatio ei tunnistanut alueella ollutta matalaa lainkaan. Myö-
hemmissä selvittelyissä kävi ilmi, että mittaukset, jonka perusteella merikartta tuotet-
tiin, oli tehty 1940-luvulla.  

Yhdysvaltalaisten viranomaisten tutkimuksessa selvitettiin merikartoitustiedon luotet-
tavuutta arktisilla merialueilla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yli 11 miljoonan neliöki-
lometrin alueella luotettavaa merikartoitustietoa löytyy ainoastaan 2 % alueesta. Tar-
kasteltaessa Kanadan, Tanskan, Norjan, Venäjän ja Yhdysvaltojen merialueilla liiken-
nöimisen riskejä syvyystietojen valossa korkean riskin alueiksi on määritelty 38 %, 
keskimääräisiksi riskialueiksi 45 % ja matalan riskin alueiksi 16 %. Näistä alueista 

                                              

21 Greenway & Batts. 

 



 

258 

tutkimuksessa todettiin 27 % olevan alueita, joissa voidaan olettaa olevan meriliiken-
nettä. 11 % tuosta alueesta sijaitsi alueilla, joilla oli korkean riskin vaara alusliiken-
teelle.22  

Turvallinen meriliikenne edellyttää joko tankoharaamalla tai multi-beam-järjestelmällä 
mitattuja väyliä ja alueita. Arktisella alueella näitä on erittäin vähän. Rannikkojen tun-
tumasta on vanhaa tietoa, mutta tiedon keruumenetelmää ei ole vahvistettu. Näin ol-
len merikartoituksen luotettavuus on heikko. Kun edellä mainittuun tarkasteluun lisä-
tään veden syvyystiedot, saadaan liikenteelle arvio merenkulun riskitekijöistä eri meri-
alueilla. Sen mukaan ainoastaan muutamat tunnetut Kanadan Beaufortinmerellä ole-
vat satamat ja öljyn tuotantoon käytettävissä olevat alueet sekä Norjan rannikkoalue 

on tunnistettu matalan riskin alueiksi. 
Luotettavimmat väylät ja rannikon osat 
ovat Kanadan pohjoisilla ja Beringin-
meren alueilla sekä Norjan rannikolla. 
Siperian rannikon alueelta ei ole saata-
villa luotettavaa nykyaikaisin menetel-
min kerättyä merikartoitustietoa. 

 
 
 
Kuva 6. Riskikartoitus 23  

 

 

Nykyisten liikennemäärien ja reittien perusteella liikenne on keskittynyt arktisella me-
rialueella tietyille reiteille, eivätkä alukset juurikaan liikennöi alueitten ulkopuolella. Ai-
noastaan 2 % liikennöintiin keskittyvistä reiteistä ovat korkean riskin alueita aluslii-
kenteelle.24 

Kun otetaan huomioon alusten liikennöintiprofiilin mukainen riskikartoitus ja sitä 
verrataan aiempaan koko taustamateriaaliin, on havaittavissa riskiprofiilin pienenemi-
nen joillakin merialueilla. Vihreitä, matalan riskin alueita ovat ainoastaan muutamat 
tunnetut Kanadan Beaufortinmerellä olevat satamat ja öljyn tuotantoon käytettävissä 
olevat alueet sekä Norjan rannikkoalue. 

Yhteenvetona arktisten merialueiden merikarttatietojen luotettavuudesta voidaan to-
deta niiden olevan hyvin epäluotettavia, varsinkin kun poiketaan nykyisten jo tunnet-
tujen reittien ulkopuolelle. Epäluottavat karttatiedot, sumu ja haastavat jääolosuhteet 
tekevät kaupallisen toiminnan kannattavuuden, ainakin ympärivuotisesti, alueella to-
dennäköisesti kannattamattomaksi vielä tulevien vuosien ajan.25 Kansainvälisessä kes-
kustelufoorumissa useiden jo alueella operoivien varustamoiden edustajat arvioivat, 
että pienten kauppa-alusten (50 000 dwt / 2 500 TEU) toiminta voisi olla kannattavaa 
noin vuodesta 2035 alkaen muille kuin konttialuksille. Konttialuksien arvioitiin tuol-
loin saavuttavan kaupallisen kannattavuuden aikaisintaan 2050-luvulla. 

                                              

22 Greenaway & Batts (2017). 
23 Greenway & Batts (2020).  
24 Ibid. 
25 van den Bossche et al. (2019).  
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11.6. Hinnoittelu  

Kun verrataan alusten lukumäärää ja reittien käytettävyyttä, NSR on kustannussyistä 
enemmän käytetty kuin NWP. Kun lisäksi verrataan NSR-reitin pituutta Suezin läpi 
kulkevaan reittiin Hampurista Yokohamaan on pohjoista NSR-merireittiä matkaa 
noin 13 700 km (7356 merimailia) ja eteläistä reittiä Suezin kanavan kautta 20 900 km 
(11 585 merimailia). Keskinopeuden ollessa 15 solmua on matka-aika tuolloin 40 % 
eli 14 päivää lyhyempi käytettäessä NSR-reittiä kuin Suezin kanavan kautta kulkevaa 
eteläistä merireittiä. 

Kustannusero ei kuitenkaan ole suuri. Arctian alusten MSC Fennica ja Nordica pur-
jehtiessa Alaskasta Itämerelle vuonna 2014 oli NSR:n kautta kulkemiseen tarvittavien 
luotsien ja jäänmurtajien kustannukset huomioon ottaen kokonaiskustannus likipitäen 
sama kuin jos alus olisi tullut Suezin kanavan läpi. Yhden murtajan kustannus mat-
kasta oli tuolloin noin 250 000 euroa.26 

Varustamot harkitsevat tarkkaan investointiensa kannattavuutta. Tarkasteltaessa poh-
joisten merireittien käyttöön soveltuvien alusten kustannuksia jakautuvat ne liiketa-
loudellisesti moneen tekijään. 

• Jäävahvisteisen investoinnin suuruus, johtuen aluksien tarvitsemien 
jääluokkavaatimusmääritysten aiheuttamista kustannuksista, on noin 
20–30 % suurempi kuin avoveteen suunnitellun aluksen hankintain-
vestointi. 

• Polttoainekulutus on koko aluksen elinkaaren ajan suurempi johtuen 
aluksen massasta sekä suuremmasta konetehosta. 

• Henkilöstövaatimus nostaa palkkakustannuksia, koska polaarikoodi 
edellyttää henkilöstöltä lisäkoulutusta. 

• Alusten vakuutusmaksut ovat huomattavasti suuremmat alusten ope-
roidessa jääpeitteisillä alueilla kuin avovedessä. Vakuutusyhtiöt arvioi-
vat matkat nykyisin tapauskohtaisesti ja kustannukset ovat arviolta 
noin 50–150 % korkeammat.27 

 
Yllä olevaan viitaten on edelleen hyvin epävarmaa, että pohjoiset merireitit ovat var-
teenotettavia vaihtoehtoja säännölliselle liikenteelle lähitulevaisuudessa. On oletetta-
vaa, että reitit säilyttävät tai edelleen kasvavat maltillisesti pienempien markkinoiden 
vaihtoehtoina. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset projektilastit tai joissakin mittakaa-
vassa bulk-materiaalit.  

Paitsi jää- ja sääolosuhteet muodostavat väylien syväykset rajoitteita liikenteelle. Lä-
himpänä rannikkoa väylä kulkee Dimitri Laptevin kapeikon kautta, jonka kautta voi 
kulkea vain 6,7 metrin syväyksellä kulkevat alukset. Saman saariston ulompi vaihto-
ehto, Sannikov-salmi, mahdollistaa 13 metrin syväyksellä kulkevien alusten liikennöin-
nin. Tämä rajoittaa sekä kontti- että tankkialusten liikennettä merkittävästi. Suurimmat 
alukset joutuvat kiertämään kapeikot ulompaa, Itä-Siperian reittiä noudattaen.28  

                                              

26 Arctia-Rosatom -neuvottelu, lähde kirjoittajalla.  
27 van den Bossche et al. (2019). 
28 ECORYS (2022). 
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Venäjän arktisilla alueilla liikenne jatkanee kasvuaan. Venäjän arktisten satamien lasti-
määrä vuonna 2019 oli 92,7 miljoona tonnia, josta lähes 70 % oli alueella tuotettuja 
LNG- ja öljytuotteita.29 Suurin satamana alueella on Murmansk, joka ei kuitenkaan 
kärsi vastaavasta talviliikennehaasteesta kuin muut enemmän idässä sijaitsevat sata-
mat. 

Vuoden 2021 aikana pohjoista reittiä käytti 86 kauppa-alusta. Osa liikenteestä oli kaut-
takulkuliikennettä, osa Venäjän sisäistä liikennettä. Aluksista neljä purjehti Suomen 
lipun alla. Voidaan yleisesti todeta, että reitti ei vielä ole muodostunut maailmanlaa-
juisesti kovinkaan merkittäväksi. 30  

•  Kaikki yhteensä 86 alusta  2 756 520 GRT 

•  Liikenne itään päin 49 alusta 1 493 953 GRT 

•  Liikenne länteen päin 37 alusta  1 260 576 GRT 

•  Venäjän sisäinen liikenne 14 alusta    219 083 GRT 

11.7. Arktiset mahdollisuudet 

Arktinen Venäjä 

Venäjän Arktiksen suurin satama, Murmansk, sijaitsee alueella, joka ei jäädy koskaan 
ja tämä on mahdollistanut sataman voimakkaan kasvun kaupallisen merenkulun tar-
peisiin sekä myös sotilaallisen kehityksen tueksi. Vuodesta 2004 alkaen on satamaan 
johtavalle meriväylälle ja satamarakenteisiin investoitu yli 4,5 miljardia euroa.31 Venäjä 
eroaa Kanadan ja Yhdysvaltojen merirannikosta siten, että sen pohjoisen merireitin 
varrella on useita satamarakenteita, joihin johtaa syvänmerenväylä. Näiden satamien 
tukena toimii Venäjän Northern Sea Route Authority sekä Venäjän jäänmurtajalai-
vasto, jota arktisella alueella operoi Rosatomflot. 

Muut satamat NSR-reitin varrella ovat Pevek, Tiksi, Igarka, Dudinka, Dikson, Vitino, 
Arkangeli ja Novy. Edellä mainittujen lisäksi öljytuotteiden vientiin on kehitetty  
Petšoranmerellä sijaitseva lastausterminaali Varandey. Alusten lastaamiseen käytettävä 
terminaali sijaitsee 14 merimailin päässä rannasta. 

Venäjän toiminta arktisilla alueilla on ollut hyvin aktiivista, ja se onkin tällä hetkellä 
ainoa valtio, joka sallii arktisen öljyn- ja kaasuntuotannon merialueilla. Venäjän laki 
(Russian Federal Law 1992) sallii ainoastaan valtiollisten yritysten, joiden omistus-
osuus on yli 50 %, osallistua operointiin ja kehitykseen offshore-toiminnassa. Yhdys-
vallat ja Kanada kielsivät arktisen alueen öljyn- ja kaasuntuotantoon liittyvät toiminnat 
avomerellä vuoden 2015 aikana. Myöhemmin Yhdysvallat peruutti kiellon silloisen 
presidentin Donald Trumpin viimeisinä päätöksinä. Sen sijaan Kanadassa poliittinen 
päätös on edelleen voimassa. 

                                              

29 van den Bossche et al. (2019). 
30 Microsoft Power BI (2022). 
31 Arctic Council (2009).  
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Kuva 7. Venäjän arktiset satamat.32 

 
Öljyn ja kaasun lisäksi arktisella alueella on runsaat strategisten metallien varannot. 
Jäämeren alueen käyttövuorokausien lisääntyessä myös kaivostoiminta lisääntyy vesi-
reittien mahdollistaessa kuljetukset. Maailman laajuisesti arktiselta alueelta louhitaan 
harvinaisia metalleja erittäin paljon. Erityisesti kiinnittää huomiota platinan ja palla-
diumin suuri osuus. Oheiset luvut prosentteja globaalista kokonaismärästä. 

 
Nikkeli   14,25 Coboltti   11,0 
Kupari  0,6 Sinkki  4,64 
Lyijy  2,37 Wolfram  4,03 
Titaani  4,84 Zircon  1,76 
Kulta  2,87 Hopea  4,19 
Platina   15,33 Palladium   41,24 
 
Lisäksi Venäjän itäisellä alueella Ebelyakhissa on runsas, arviolta 20 miljoonan karaa-
tin timanttiesiintymä. Yhtensä kaivoksia arktisella alueella on 112, joista Venäjän alu-
eella on 14 merkittävää kaivosta. Niistä kuusi kaivosta sijaitsee lähellä merta ja joissa 
tärkeimmät metallit ovat kulta ja tina. Esiintymistä kahdeksan sijaitsee suo- tai vesijät-
tömaalla, jotka ovat vaikeammin hyödynnettävissä33.  

Kun tarkastellaan Venäjän osuutta maailman jalometallien koko arvosta, on se ylivoi-
maisen suurin. Vuoden 2012 tilaston mukaan Venäjän louhimien arvometallien arvo 
oli yli 14 000 miljoonaa USD, joka oli lähes 60 % kokonaisarvosta.  Tätä taustaa vasten 
merireittien ja luonnon resurssien turvaaminen arktisella alueella on Venäjälle aivan 
keskeistä. Venäjä tulee säilymään aktiivisena toimijana arktisella alueella, vaikka öljyn 
ja kaasun painoarvo tulisi tulevaisuudessa vähenemään.34  

                                              

32 ArcData (2022).  
33 Dobretsov & Pokhilenko (2010). 
34 Bortnikov ym. (2015). 
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Arktinen Kanada 

Kanadalaisten The Canadian Northern Corridor Research program35 -tutkimusohjel-
man tutkijoiden mukaan NWP-reitin läpi kulkeneiden alusten määrä kasvoi 44 % vuo-
sien 2013 ja 2019 välillä. Ilmastonmuutoksen myötä reitin käyttömahdollisuudet pa-
ranevat, mutta on kuitenkin todennäköistä, ettei kaupallinen liikenne tulee juurikaan 
kasvamaan tulevien vuosien aikana. Tärkein satamien rakentamisen syy on rikkaat mi-
neraaliesiintymät, joiden hyödyntäminen riippuu täysin merikuljetuksista. 

Aikaisemmin kuvassa 5 esitetyt reitit ovat matalia ja niiden varrelta puuttuu kaupalli-
sen liikenteen mahdollistavat satamat. Nunavutin läntisellä alueella sijaitsevalta Baffi-
nin saaren kaivosalueelta (Mary River Mine, Pond Inlet) on kuljetettu malmia vuo-
desta 2010 saakka, ja satama voisi mahdollisesti olla käytettävissä, mikäli NWP-lii-
kenne kasvaisi nopealla aikataululla. Toinen malmin kuljetukseen rakennettu satama 

on Saint Lawrence-lahden rannalla Sept-Ȋlesin ympäri vuoden toimiva satama, jonka 
kautta Lac Otelnukin alueella louhittu rautamalmi rahdataan. Lisäksi alueella on ran-
nikkovartioston käytössä Lancaster Soundissa tukikohta, jossa alukset pystyvät otta-
maan polttoainetäydennystä, mutta tarkoituksena ei ilmeisesti ole ollut avata aluetta 
kaupallisen liikenteen käytettäväksi. 

Kanadan ja Yhdysvaltojen ainoa Beaufortinmerellä oleva satama sijaitsee Tuktoyak-
tukissa. Satamaan johtava väylä on kuitenkin suhteellisen matala ja täyttyy ajoittain 
hiekkapankeista sen sijaitessa Mackenziejoen suulla. Queen Elizabeth -saaristossa, 
pääväylän varrella oleva Resolute Bay -lahti myös mahdollistaa viiden metrin syväyk-
sellä purjehtivien alusten vierailut, mutta se ei ole maayhteydessä mantereeseen.  

Arktinen USA 

Yhdysvalloissa lähimpänä arktista aluetta sijaitseva syvänmeren satama sijaitsee Dutch 
Harborissa. Pohjoisilla merialueilla ei Yhdysvalloilla ole käytännössä yhtään virallista 
syvänmeren satamaa, jonne johtaisi merkitty meriväylä. 

Yhteistä Kanadalle ja Yhdysvalloille on pohjoisten rannikkoalueiden matalat vesialu-
eet sekä infrastruktuurin puuttuminen alueelta. Tästä johtuen on vaikea nähdä nopeaa 
kehitystä kummankaan valtion kauppameriliikenteen volyymissä. Verratessa Yhdys-
valtoja ja Kanadaa Venäjään voidaan todeta Venäjän vuosikymmenien etumatkan sa-
tamarakenteiden ja muun tarvittavan infrastruktuurin kehittämisessä. Venäjällä on esi-
merkiksi jäävahvistettu tonnisto, joka operoi alueella, sekä toiminnan turvaamiseksi 
kehitetty jäänmurtajalaivasto. On selvää, että kaikkia kolmea valtiota yhdistää voima-
kas protektionismi, jonka avulla turvataan omien toimintojen kehittyminen ja riittävä 
panostus. Tästä esimerkkeinä ovat merenkulkuun liittyvät lippuvaatimukset Venäjällä 
ja Jones Act36 Yhdysvalloissa. Myös Kanadan viimeisimmät jäänmurtajahankinnat 
täyttävät samat protektionismin tunnusmerkit. Hankinnat ohjattiin paikalliselle Davie 
Shipbuilding -telakalle, vaikka tiedetysti olisi ollut myös muita vaihtoehtoja tarjolla.  

                                              

35 Quinn (2021).  
36 Jones Act eli Merchant Marine Act on Yhdysvaltojen liittovaltion perussääntö, joka muun muassa säätelee 
Yhdysvaltojen aluevesillä käytävää merikauppaa ja ohjaa sisäistä hankintaa.   
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Grönlanti 

Grönlanti sijaitsee alueella, jota ympäröi haastavat merialueet, joissa jäävuorten kehit-
tyminen on erittäin aktiivista. Baffininlahden alue Grönlannin länsipuolella on maail-
man vaarallisin alue kauppamerenkululle jäävuorien vuoksi. Maailman vaikeimmat jää-
olosuhteet sijaitsevat Grönlannin pohjoisilla merialueilla, jossa merivirrat painavat jää-
kenttää pohjoisesta Grönlantia päin, minkä seurauksena jääkentät ja jäävuoret aiheut-
tavat meriliikenteen osin jopa mahdottomaksi alueella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 8. Grönlannin mineraaliesiintymiä.37 

                                              

37 GEUS (2022). 
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Olosuhteet asettavat alueen kehittymiselle itsestään jo niin suuret haasteet, että useat 
luonnonvarojen hyödyntämiseen valmistellut projektit ovat jäänet selvitystyön tasolle. 
Useasti nämä projektit ovat tiukkojen julkisuussopimusten rajoittamia, eikä niistä 
saada enemmälti kertoa. Kirjoittaja on omalta osaltaan ollut selvittämässä useita glo-
baalien toimijoiden tutkimuksia Grönlannin alueella. Kuvassa 8, joka on Grönlannin 
geologisen tutkimuskeskuksen julkaisema, näkyvät mantereen luonnonvararikkaudet. 
Tämän lisäksi läheisillä merialueilla tiedetään olevan erittäin suuret öljyvarannot. Kir-
joittajan näkemän julkaisemattoman materiaalin mukaan Grönlannin itäpuolella sijait-
seva öljyvaranto on suurempi tai vähintään yhtä suuri kuin Pohjanmeren alueella löy-
detyt öljyvarannot. 

Grönlannin rooli hyödynnyttämättömien luonnonvarojen osalta tullee olemaan erit-
täin suuri, mikäli ilmastonmuutos mahdollistaa turvallisen pääsyn alueelle tai vaihto-
ehtoisesti tekniikka kehittyy ja alueella voidaan toimia riittävän pitkän aikaa vuodesta. 
Keskusteluissa Polar Research Institute of China -tutkimusinstituutin kanssa vuosien 
2016–2017 aikana ilmeni kiinalaisten selkeä tahtotilan perustaa tukikohta Grönlannin 
itäiselle rannikolle.38 Vuoden 2018 tammikuussa julkaistussa Kiinan arktisessa strate-
giassa julistettiin virallisesti, että Kiinan tavoite on olla johtaja kilpailussa pohjoiseen 
(”Race to the North”). Oletettavasti keskustelumme olivat osa Kiinan valmistautu-
mista arktisen strategian mukaiseen ohjelmaan. 

Liikennöinti kokonaislukujen valossa 

Arktisen alueen liikenne sisältää kauppa-alusliikenteen ohella kalastusaluksia, tutki-
musaluksia ja jäänmurtajia sekä bulkkitavaran, kuten malmin kuljetuksiin erikoistu-
neita aluksia. Liikkuminen polarikoodin sovellutusalueella on kasvanut merkittävästi. 
Alusten kokonaismäärä oli vuonna 2013 yhteensä 1298 alusta ja vuonna 2019 1628 
alusta. Alusten määrä oli kasvanut 25 %. Alusluokista eniten, 41 %, oli kasvanut ka-
lastusalusten lukumäärä 535 aluksesta 671 alukseen. Toisina tilastollisesti merkittävänä 
luokkana olivat bulk-lastialukset, joiden lukumäärä oli edellä mainittuna ajankohtana 
kasvanut 71 aluksesta 106 alukseen ja joiden kulkema yhteenlaskettu matka oli kasva-
nut 160 %. Syynä tähän oli Kanadan ja Grönlannin alueilla kasvaneen kaivostoimin-
nan malmikuljetusten lisääntyminen.39 

11.8. Johtopäätökset 

Pohjoiset merireitit tarjoavat jatkossa kilpailukykyisen vaihtoehdon kaikille Aasian ja 
Euroopan välisille yhteyksille Hong Kongin pohjoispuoleisten satamien ja Euroopan 
välillä, mikäli ilmastonmuutos mahdollistaa operoinnin myös ei-jäävahvistetuilla aluk-
silla. Hintakilpailu Venäjän hallitsemilla pohjoisilla merireiteillä ja Suezin kanavan vä-
lillä säilynee ennallaan, kunnes liikennemäärät pohjoisella merireitillä kasvavat niin 
suuriksi, ettei jäänmurtaja-avustuksista voida pyytää kovaa hintaa. Siihen saakka venä-
läisten murtajien avustushinta tulee seuraamaan Suezin kanavan kustannusrakennetta. 
Tällä hetkellä ei ole realistista odottaa, että muutos tulisi tapahtumaan seuraavan vuo-
sikymmenen aikana. 

                                              

38 Muistiinpanot keskusteluista kirjoittajan ja Huigen Yangin (Polar Reasearch Institute of Chinan johtaja) vä-
lillä.  
39 Pame (2020). 
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Liikenne arktisilla alueilla on tulevaisuudessakin varsin haastavaa johtuen erilaisista 
lupakäytännöistä eri valtioiden kesken. Tämä on kuitenkin helppo muuttaa tilanteen 
kehittyessä. Suuremmat esteet kaupallisen merenkulun kehittymiselle ovat epäluotet-
tava merikartoitustieto arktisilta alueilta sekä alusinvestointien kalleus verrattuna avo-
meritonnistoon. Kun nämä yhdistetään jäävahvistetun tonniston heikkoon kustan-
nuskilpailukykyyn jälkimarkkinassa, eivät varustamot ole halukkaita investointipäätök-
siin. Lisäksi varsinkin Yhdysvaltojen ja Kanadan arktisilta aluilta puuttuva sata-
mainfrastruktuuri estää kauppamerenkulun kehittymisen. 

Maailman ilmastopoliittiset vaikutukset heijastuvat myös arktiseen merenkulkuun. 
Teknologioiden kehittymisen myötä on oletettavaa, että arktista öljy- ja kaasuteolli-
suutta ajetaan pienemmäksi jossakin aikataulussa. Tämä ei todennäköisesti kuitenkaan 
lopeta täysin arktista toimintaa, koska suuri osa maailman käyttämättömistä luonnon-
varoista sijaitsee arktisilla alueilla. Protektionismi säilyy ennallaan ja suurvallat ohjaavat 
omien tarpeidensa mukaan meriliikennettä ja alueella käytettävää tonnistoa omista läh-
tökohdistaan. 
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YHTEENVETO  

eopolitiikka voidaan määritellä akateemisena tutkimusalana poliittiseen 
maantieteeseen, politiikan tutkimukseen ja kansainvälisiin suhteisiin kytkey-
tyväksi tieteelliseksi käytännöksi. Käsitteenä se on syntynyt jo 1800-luvun 
lopulla, jolloin geopolitiikan ytimessä oli näkemys, jonka mukaan maantie-

teestä voitiin johtaa luonteeltaan välttämättömiä poliittisia seurauksia. Geopolitiikka 
on saanut uusia tutkimuspiirteitä ja painotuksia sotien, muuttoliikkeiden ja pääoma-
virtojen tullessa entistä tärkeämmiksi vaikuttajiksi sekä asejärjestelmien ulottuvuuk-
sien muuttuessa globaaleiksi. Näin ollen geopolitiikalla ei ole pysyvää perusolemusta, 
vaan geopolitiikka kunakin aikana on sisällöltään sitä, mitä vaikutusvaltaiset geopoli-
tiikan toimijat puhuvat ja tekevät. Ratkaisut ja käytännöt, joilla maantieteeseen liittyviä 
mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään tai vaikeuksia ylittämään, ovat luonteeltaan 
poliittisia kysymyksiä, jotka syntyvät yhtä hyvin kamppailun kuin inhimillisen kekse-
liäisyyden piirissä. 

Arktisen neuvoston rooli ja sen poliittinen liikkumatila vahvistui Neuvostoliiton ha-
joamisen jälkeisessä suvantovaiheessa. Neuvosto on vakiinnuttanut asemansa vakaa-
na, rauhanomaisena foorumina, jossa ei käsitellä sotilaallisia asioita. Arktinen neu-
vosto on nojautunut sääntöpohjaiseen toimintaan, jossa merkittävinä pilareina ovat 
kansainvälinen merioikeus sekä merenkulun kansainväliset säännökset. Arktisella alu-
eella aluevaatimukset ovat paikoittain päällekkäisiä, ja niiden oikeutusten arviointi ja 
oikeudellinen käsittely on hidas prosessi. Arktinen neuvosto on mahdollistanut alue-
kiistojen rauhanomaisen käsittelyn, joka on jatkunut suurvaltojen välisistä geopoliitti-
sista jännitteistä huolimatta. Pohjoismaiden rooli Arktisen neuvoston pysyvinä jäse-
ninä on aivan keskeinen niiden toimiessa suurvaltajännitteiden ulkopuolisina, prag-
maattisina ohjelmien läpiviejinä. Arktisen neuvoston vahvuutena on myös alkuperäis-
kansojen mahdollisuus osallistua aluetta koskevaan päätöksentekoon.  

Globaalit jännitteet ja tapahtumat ovat vahvasti kytkeytyneitä arktisen alueen geopo-
liittiseen kehykseen. Venäjän, Kiinan ja USA:n väliset jännitteet ovat vaikuttaneet 
myös EU:n ja arktisten valtioiden turvallisuuspolitiikkaan niiden joutuessa ottamaan 
huomion myös Kiinan nousun supervallaksi. Kiinan strategiana on taloudellisten ja 
tieteellisten projektien avulla lisätä vaikutusvaltaa sekä alueen tuntemusta, jotta arkti-
selle alueelle syntyy kumppanuuksia ja riippuvuussuhteita. Kiinan sotilaallinen panos 
on ollut tähän saakka Venäjän hyväksymää, tunnustelevaa ja merivoimalla toteutettua 
lipunnäyttöä sekä Beringinmerellä että Itämerellä. Se viestittää kuitenkin samalla Ve-
näjän ja Kiinan sotilaallisesta yhteisymmärryksestä, vaikka varsinaisesta strategisesta 
kumppanuudesta ei vielä liene kyse. Kiinan tulo arktiselle alueelle on nähty länsimaissa 
negatiivisena asiana. Sen toimintaa on tulkittu sekä sotilaallisena että taloudellisena 
valtapyrkimyksenä. Kiina on saanut jalansijaa tukemalla Venäjän pohjoisten energia-
varantojen tarvitseman infrastruktuurin rakentamista. Lisäksi se on pyrkinyt saamaan 
Pohjoismaista ja Grönlannista alueita ja tukikohtia, mikä on herättänyt länsimaissa 
vastustusta.  

Yleisesti on korostettu alueen rauhanomaisen tilanteen säilyttämistä, mutta samanai-
kaisesti sotilaallisia järjestelmiä on otettu käyttöön ja uusia on rakennettu. Vaikka osa 
Alaskan, Kuolan ja Siperian alueen tukikohdista soveltuukin myös rauhanajan tarpei-
siin, niiden sotilaallinen kehittäminen on ristiriidassa poliittisen retoriikan kanssa. 
Tämä luo epäluuloa ja väärinymmärryksen ilmapiiriä, mikä mahdollistaa sinänsä pie-
nehköistäkin sotilaallisista tapahtumista aiheutuvien ongelmien tarpeettoman kärjis-
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tymisen sekä varustelukierteen. Tätä varten on perustettu Arktisten turvallisuusjouk-
kojen foorumi (Arctic Security Forces Roundtable), jonka toiminta käynnistyi vuon-
na 1999 USA:n ja Norjan aloitteesta ja jatkuu edelleen vuosittaisina kokoontumisina. 
Tämän lisäksi arktisten valtioiden puolustusvoimien komentajat kokoontuivat vuo-
desta 2012 alkaen, mutta käytäntö pysähtyi vuonna 2014 Venäjän miehitettyä Krimin. 
Turvallisuusviranomaisten säännöllisillä kokoontumisilla on jatkossakin tärkeä rooli 
keskinäisen luottamuksen ylläpitäjänä.  

Venäjä on tällä hetkellä arktisella alueella merellisen ja maavoiman osalta ylivoimai-
nen USA:n ja Naton keskittyessä turvaamaan transatlanttisen yhteyden. Venäjä on 
keskittynyt arktisen alueen kautta suuntautuvien hyökkäysten torjuntaan ja luonut 
myös alueelle tarvittavaa hyökkäyksellistä potentiaalia. Strategisina kohteina Pietarin 
suuralue, Murmansk ja Arkangelin alue muodostavat arktiselle alueelle pysyvän jän-
nitteen. Kohteiden puolustukseen Venäjä on muodostanut vahvan Pohjoisen laivas-
ton, jossa on noin puolet sen moderneimmista ja tonnistoltaan raskaimmista pinta-
aluksista ja sukellusveneistä sekä pääosa strategisista ydinohjussukellusveneistä. Alu-
eelle perusvalmiudessa sijoitetut ilmavoimat ja ilma-, rannikko- ja ohjuspuolustusjär-
jestelmät ovat niin ikään uusinta kalustoa. Samalla tukikohtien kehittämisohjelma on 
parantanut 2010-luvulta lähtien niiden käyttömahdollisuuksia ja mahdollistanut ilma-
voiman määrän lisäämisen ja nopean voiman projisoinnin transatlanttisten yhte-yk-
sien uhkaamiseksi. Venäjä on myös kohottanut maavoimien valmiutta sekä harjoi-
tellut maavoimien siirtoja ja voi muutamassa päivässä ryhtyä lisäämään uhkaa myös 
Pohjoismaiden suuntaan. Jotkin Venäjän sotilaalliset harjoitukset alueella ovat olleet 
mittakaavaltaan strategisia, ja säännöllisenä toimintana ne ovat merkinneet jännitteen 
lisääntymistä alueella. Venäjällä on myös valmius miehittää nopeasti Huippuvuoret, 
joka olisi sille strateginen etu Jäämeren hallitsemiseksi.  

Venäjä käynnisti vuoden 2008 Georgian sodasta saatujen kokemusten seurauksena 
joukkojen valmiuden, koulutuksen ja materiaalin kehitysohjelman. Se on vaikuttanut 
myös arktisen alueen joukkoihin. Vahvistaessaan systemaattisesti arktisen alueen puo-
lustusta Venäjä on suojannut pohjoisen sivustansa mahdollisimman vahvasti USA:n 
ja Naton varalta. Lisäksi USA:n korostaessa Euroopan valtioiden välisen kumppanuu-
den merkitystä samalla, kun se poliittisessa suvantovaiheessa vähensi sotilaallista voi-
maa Euroopasta, muodostui Venäjälle liikkumatilaa haastaa Naton laajeneminen itään 
ja näin luoda edellytyksiä suurvaltapyrkimyksiensä toteuttamiselle. Samalla Neuvosto-
liiton romahtamisen seurauksena merkityksensä menettänyt etupiiriajattelu on saanut 
uudelleen vahvan sijan Venäjän geopoliittisessa ajattelussa. Tähän liittyvät myös Ve-
näjän poliittisen ja sotilasjohdon Suomelle esittämät Nato-liittoutumista vastustavat 
kannanotot.  

Havaitessaan Georgian kriisin aikana, että Nato ei reagoinut vahvasti sotilaallisesti alu-
een tapahtumiin, Venäjä jatkoi Naton poliittisen päätöksenteon ja sotilaallisen voi-
mankäyttökynnyksen testaamista 2010-luvulla valtaamalla Krimin ja osia Ukrainasta. 
Nähtyään, että USA on sitoutunut yhä enemmän Aasiaan ja reagoinut vaisusti Krimin 
ja Ukrainan tapahtumiin sekä Valko-Venäjällä toteutettuihin strategisen luokan sota-
harjoituksiin, Venäjä voi olettaa, että Nato ja USA eivät reagoi Itä-Euroopan tapahtu-
miin sellaisin voimin, jotka muodostaisivat uhkan Venäjän sotilaallisille operaatioille. 
Venäjä on johdonmukaisesti harjoituttanut joukkojaan suurissa strategisen luokan so-
taharjoituksissa sekä Euroopassa että Arktiksella, ja luonut näin vuosien kuluessa mer-
kittävän operatiivisen edun Naton ja USA:n maavoimiin nähden. Lisäksi se on onnis-
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tunut kehittämään kauaskantoisen hypersoonisen ohjusaseen, jonka kehittämisessä 
USA on todennut olevansa jäljessä. 

Yhdysvallat on arktisella alueella meri- ja maavoiman osalta selvästi alivoimainen. Se 
pystyy lisäämään voimaa siirtämällä alueella toimivien sukellusveneiden tueksi laivas-
to-osastoja, mutta operaatio kestää noin viikon silloinkin, kun joukot ovat valmiina 
siirtoon. USA:n laivasto on laatinut kehittämisohjelmia 2010-luvulla koskemaan myös 
arktista aluetta. Kehitysohjelmat keskittyvät lähinnä ilma- ja ohjuspuolustuksen vah-
ventamiseen sekä alueen tilannetietoisuuden parantamiseen. Lisäksi USA on paranta-
nut maavoiman liikkuvuutta, kylmissä olosuhteissa toimimista ja lisännyt Nato-johtoi-
sia sotilaallisia harjoituksia, joista joitakin Venäjä on pitänyt mittakaavaltaan strategi-
sina. USA:n strategia nojautuu vahvasti ohjusaseella ja miehittämättömillä ilma-aluk-
silla tapahtuvaan kaukovaikuttamiseen ja toisaalta ohjuspuolustukseen. Se perustaa 
toimintansa Alaskan, Grönlannin, Norjan ja Islannin tukikohtaverkostoon nojautuen 
satelliittiverkoston antamiin tilannetietoihin. Merivoimien ja rannikkovartioston ke-
hittämisohjelmissa ei ole jäissä kulkuun soveltuvien alusten merkittävää ja nopeaa li-
säystä. Keskeisenä ajatuksena USA:n turvallisuuspoliittisessa ohjelmassa korostuu tu-
keutuminen liittolaisten ja kumppaneiden panokseen strategisen tasapainon luojana. 
Se heijastuu aktiivisuutena Euroopan Nato-maiden ohella myös Ruotsiin ja Suomeen.  

Beringinsalmi muodostaa kriisin aikana sota-aluksille vaikeasti läpikuljettavan pullon-
kaulan salmen kapeudesta ja vaikeista merenkulkuolosuhteista johtuen Venäjän ja 
USA:n pystyessä lisäksi valvomaan tehokkaasti kaikkea salmen kautta kulkevaa liiken-
nettä. Salmen kautta suunnitelmissa olevan Aasian ja Euroopan yhdistävän viestiyh-
teyskaapelin rakentaminen Koillisväylän kautta keskeytettiin ja muutettiin globaalin 
suurvaltojen välisen jännitteen vuoksi kulkemaan Luoteisväylän kautta. Sillä vaikeu-
tettiin Venäjän ja Kiinan mahdollisuuksia käyttää kaapelia tiedusteluun.   

Euroopan unioni ei ole Arktisen neuvoston jäsen, mutta sitä kuvataan nykyään Ark-
tisen neuvoston de facto tarkkailijajäsenenä. EU:lle on annettu oikeus osallistua koko-
uksiin tarkkailijana siihen asti, kunnes päätös syntyy. Tämän lisäksi EU ottaa osaa Ark-
tisen neuvoston työryhmien työhön erityisesti tutkimuksen alalla. Euroopan unionin 
vahvuutena on tieteellinen ja taloudellinen vaikuttaminen. Euroopan unionin ulkopo-
litiikan, talouspolitiikan, energiapolitiikan ja aluepolitiikan vaikutukset yltävät arktiselle 
alueelle tai arktisen alueen viitekehykseen sidottuihin poliittisiin ja taloudellisiin suh-
teisiin. Toisaalta myös arktisella alueella tapahtuvat kehityskulut ja siihen liittyvät po-
liittiset ja taloudelliset suhteet vaikuttavat Euroopan unioniin ja sen päätöksentekoon. 
EU on lisäksi rahoittanut arktista tutkimusta useiden eri kanavien kautta sadoilla mil-
joonilla euroilla viimeisen vuosikymmenen aikana.  

Unionin vahvat maat Saksa ja Ranska ovat laatineet omat arktiset strategiansa, jotka 
toisin eivät juuri poikkea EU:n laatimasta ohjelmasta. Strategioiden laadinta kuiten-
kin kuvastaa, että ne ovat kiinnittäneet oman huomionsa alueen kehittämiseen ja ha-
lunneet näin olla mukana tilaisuuden tullen alueen kehittämisessä. Myös Iso-Britannia 
on laatinut aluetta koskevan strategian, jossa se ottaa esiin alueen sotilaallista näkökul-
maa. Iso-Britannia on myös osallistunut alueella harjoituksiin.  

EU:n komissio on ottanut arktisen alueen huomioon vuonna 2008 julkaisemassaan 
politiikkadokumentissa, jota on EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea 
edustaja Josep Borrell päivittänyt puheessaan lokakuussa 2021. Siinä hän näki, että 
suurin osa jännitteistä arktisella alueella liittyy globaaliin asemointiin. Lisäksi hän ko-
rosti, että vaikka alueen turvallisuuskysymykset ovat tärkeitä, ne pitää nähdä laajem-
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massa kontekstissa. Lissabonin sopimuksella on mahdollistettu pysyvien joukko-ra-
kenteiden muodostaminen. Unioni voi käyttää tällaisia eri tehtäviin soveltuvia jouk-
koja myös unionin ulkopuolella huolehtiakseen rauhanturvaamisesta, konfliktines-
tosta ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamisesta. Ne jäsenvaltiot, jotka muodosta-
vat keskenään monikansallisia joukkoja, voivat asettaa ne myös yhteisen turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan käyttöön. Näin ollen EU:n taisteluvalmiita yksiköitä voidaan 
käyttää myös arktisella alueella. Se edellyttää neuvoston määräenemmistöpäätöstä, jota 
ennen kuullaan korkeaa edustajaa.   

EU:n arktisen alueen strategian ollessa epämääräinen ja sotilaallisen valmiuden no-
jautuessa Natoon ja USA:n voimaan vaarana on, että Eurooppaa ja arktista aluetta 
koskevissa päätöksissä muodostuu tilaa Venäjän, USA:n ja Kiinan väliselle suurval-
tapolitiikalle EU:ta kuulematta. Naton tehtävänä on transatlanttisen yhteyden ylläpi-
to kriisiaikana, joka on myös EU:n tärkeä intressi. Arktista aluetta ajatellen se mer-
kitsee, että Naton merellisten voimien käyttö keskittyy Pohjois-Atlantin meriliiken-
teen suojaamiseen ja GIUK-kapeikkoon nojautuvaan puolustusstrategiaan.  

Arktisen alueen kehittäminen edellyttää jatkossakin Pohjoismaiden vahvaa panosta 
Arktisessa neuvostossa, jossa niiden tehtävänä on viestittää EU:n suuntaan arktisen 
alueen poliittisista tavoitteista ja asioista. EU:n tärkeänä tehtävänä nähdään rauhan-
omaisen Arktisen neuvoston toimintaedellytyksien ja sen institutionaalisen aseman 
vahventaminen ja kaikenpuolinen tukeminen. Venäjän toteuttamat sotaharjoitukset ja 
voimannäytöt arktisella alueella ja Itämeren piirissä liittyvät toisiinsa ja ilmenevät var-
sinkin Venäjän strategisen luokan harjoituksina Koillis-Euroopassa. Pohjoismaiden 
kalottialueelle ryhmitetyt joukot eivät muodosta uhkaa Venäjän strategisille kohteille. 
Kuitenkin Venäjä on testannut Pohjoismaiden päätöksentekoa ja sotilaallisia valmiuk-
sia hybridisodankäynnin keinoin ja yksittäisillä harjoituksilla ja voimannäytöillä. 

Pohjoismaiden yhteistoiminta aiesopimusten antamin reunaehdoin on antanut mah-
dollisuuden toteuttaa monenkeskisiä harjoituksia Kalotin alueella. Suuri osa niistä on 
toteutukseltaan taktisia ja teknisiä harjoituksia, joihin arktisen alueen laajuus ja siviili-
ilmailuliikenteen vähäisyys luovat hyvät mahdollisuudet, eivätkä ne ole muodostuneet 
voimannäytöiksi. Kehittäessään kalottialueen puolustusratkaisuja Pohjoismaat ovat 
verkottuneet USA:n, Naton, Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian johtamiin joukko-
pooleihin yhteistoimintasopimuksin. Niiden avulla pyritään nopeuttamaan poliittista 
päätöksentekoa sekä yksinkertaistamaan mahdollisten tukevien voimien siirtoja alu-
eelle ja alueella.  

Suomen geopoliittinen asemointi läntisiin instituutioihin ja turvallisuuspoliittisiin si-
doksiin on tapahtunut johdonmukaisesti 2000-luvulla. Yhtenä tärkeimpänä virstan-
pylväänä oli liittyminen Euroopan unioniin. Sitä on seurannut kiinteä ja vahva EU:ta 
tukeva politiikka sekä systemaattisena jatkunut poliittinen ja sotilaallinen lähestyminen 
Natoon sekä muihin Euroopan tärkeiden maiden johdolla toimiviin koalitioihin. Suo-
men strateginen asema on vahvasti erilainen kuin muilla Pohjoismailla. Pitkä raja ja 
Venäjän erittäin tärkeiden strategisten kohteiden läheisyys asettavat puolustukseen va-
ratuille voimille jo rauhanaikana tiukat määrälliset ja laadulliset valmiusvaatimukset. 
Reservien siirtoja etelästä arktisen alueen puolustamiseen joudutaan valmistelemaan 
huolella. Pohjoismaiden välinen yhteistoiminta on parantanut tilannetietoisuutta sekä 
luonut yhteistä strategista näkemystä pohjoiskalotin alueella. Perusratkaisuna kuiten-
kin on kunkin Pohjoismaan omien voimien käyttö omilla alueillaan. Sen vuoksi Suo-
mella tulee olla valmiudet käyttää hyväksi eri sopimusten ja joukkopoolien tuomia 
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hyötyjä sekä tarvittaessa toteuttaa liittosopimuksia Naton tai muiden valtioiden kanssa 
Ruotsin tekemistä päätöksistä huolimatta.  

Merireittien käyttövuorokausien lisääntyminen on havahduttanut myös arktiseen alu-
eeseen kuulumattomia maita hakeutumaan Arktisen neuvoston jäseneksi tai tarkkaili-
jaksi. Myös kiinnostus aluetta kohtaan taloudellisten mahdollisuuksien varmistami-
seksi on kasvanut. Merenkulun ongelmana ovat vielä turvajärjestelyjen heikko taso, 
merikarttojen huono laatu sekä vanhat luotaustiedot. Merenkulun turvallisuus edellyt-
tää kansainvälisen tilannetiedon jakamista kaikille alueella purjehtiville sekä merenku-
lun edellyttämien turvallisuusratkaisujen kaikinpuolista valmiutta ennen kuin säännöl-
linen ja turvallinen meriliikenne voidaan toteuttaa täysimääräisesti.  

Taloudelliset hyödyt paljastuvat jäätiköiden sulaessa ja niihin tulee kohdistumaan en-
tistä enemmän tieteellistä ja eri taloussektoreihin kohdistuvaa tutkimusta. Parhaiten 
on tällä hetkellä tutkittu hiilivetyvarantojen hyödyntämismahdollisuuksia. Joitain tut-
kimuksia on myös tehty Huippuvuorten alueen sekä Beringinmeren kalastusmahdol-
lisuuksista ja alueiden biodiversiteetistä. Varsinaiset laajat perustutkimukset ovat vasta 
käynnistymässä. Tämän vuoksi tässä kirjassa ei ole otettu syvällisesti kantaa taloudel-
lisiin mahdollisuuksiin ja toimenpiteisiin. Uusista tulijoista varsinkin Kiina on osoitta-
nut kiinnostusta Grönlannin ja Islannin alueisiin. Grönlannin alueen kaivannaisteolli-
suuden kehittämismahdollisuuksia on tutkittu varsin kattavasti, mutta alueen meriolo-
suhteet ovat vaikeita ja hidastavat luonnonvarojen hyödyntämistä. Geotalous tulee 
vaikuttamaan vahvasti tulevaisuudessa arktisen alueen geopolitiikkaan, samalla erilai-
set yhteistyö- ja kumppanuussuhteet vaikuttavat myös globaalisti. Jatkotutkimuskoh-
teena taloudellisia kehitysnäkymiä on välttämätöntä seurata geopolitiikan taustojen se-
littäjänä.  

Venäjän taloudellinen riippuvuus arktisen alueen kaasu- ja öljyvarannoista yksipuo-
listaa Venäjän taloutta. Lisäksi hiilivetyvarantojen hyödyntäminen edellyttää inves-
tointeja sekä korkeaa tietotaitoa, mikä tarjoaa Kiinalle vaikutusmahdollisuuden, jota 
länsimaat haluavat välttää. Tuotannon ongelmana on myös arktisen alueen ympäris-
tövahingot sekä jään sulamista nopeuttavan noen leviäminen soihdutuksessa. Samal-
la Euroopan vahva riippuvuussuhde Venäjän kaasusta ja öljystä mahdollistaa käyttä-
jä- ja kauttakulkumaiden politiikkaan vaikuttamisen hintapolitiikalla ja toimitettavan 
kaasun ja öljyn määrän säätelyllä. Hiilivetykaupalla on merkitystä myös Kiinan ener-
giatarpeen tyydyttämiselle, mikä lisää strategisen kumppanuuden todennäköisyyttä. 
Hiilivetytuotteita pidetään tällä hetkellä huonona ja yhtenä ilmastonlämpenemisen tär-
keimmistä syistä. Maailmalla etsitään kuumeisesti korvaavia energialähteitä, mutta sa-
maan aikaan tutkitaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla hiilivetyjen käytöstä 
aiheutuvia haittoja voidaan vähentää. Yhtenä tällaisena teknisenä ratkaisuna on vedyn 
erottaminen metaanista, joka on onnistunut kokeellisesti. Saadessaan teollisen tuotan-
non asteen vedyn käyttö teollisuuden energialähteenä avaisi uudelleen arktisen alueen 
kaasuvarantojen globaalin merkityksen. Tämän tutkiminen ja menetelmien kehittämi-
nen voisi olla yhtenä EU:n taloudellisena ja jännitteitä lieventävänä infrastruktuuriin 
suunnattuna panostuksena. 

Geopolitiikan keskeinen tulevaisuuden kysymys on, millaiset globaalit turvallisuuspo-
liittiset kumppanuudet syntyvät ja syvenevät. Jo pelkkä Kiinan ja Venäjän yhteisym-
märrys geopolitiikan valtavirroista, ilman liittosopimustakin, antaa Venäjälle väljyyttä 
toimia USA:n ja EU:n intressejä vastaan. Yhteisen poliittisen ymmärryksen vaikutus 
on myös Kiinaa suosiva sen luottaessa, että Venäjä ei asetu sitä vastaan sen haastaessa 
USA:n merellistä voimaa sekä liittolaissuhteita Aasiassa. Sopu Venäjän kanssa paran-
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taa Kiinan vaikutusmahdollisuuksia tulevaisuudessa myös arktisella alueella. Toisaalta 
Kiinan, Venäjän ja USA:n väliset jännitteet jarruttavat tehokkaasti arktisen alueen inf-
rastruktuurin ja talouden kehittämistä. 

Kun tämän kirjan toimituksellinen aikaikkuna sulkeutui, Venäjän presidentti Vladi-
mir Putin oli joulukuussa 2021 asettunut vastustamaan Naton laajentumista itään, tar-
koittaen ensi sijassa Ukrainaa. Presidentti Putinin viestin katsottiin kuitenkin kosket-
tavan myös Suomea ja Ruotsia, ja näin ollen vaatimus ulottui myös arktiselle alueelle 
koskettaen kahta Arktisen neuvoston piirissä toimivaa valtiota. Venäjän korosti vaati-
mustaan Ukrainan rajan tuntumaan ryhmitetyillä sotilasosastoilla haastaen Euroopan, 
USA:n ja Naton tarkastelemaan tilannetta poliittista retoriikkaa syvemmin, sotilaalli-
sen voiman näkökulmasta. Tilanteessa tarvitaan pragmaattista lähestymistä sekä soti-
laallisella sektorilla että diplomatian keinoin samalla, kun vaalitaan Arktisen neuvoston 
ja EU:n mahdollisuuksia sitouttaa Venäjä arktisen alueen rauhanomaiseen kehittämi-
seen. Suurvaltojen geopolitiikka määrittää reunaehtoja, joihin pienet valtiot joutuvat 
reagoimaan vasten tahtoaan, kukin omista lähtökohdistaan. Olemme geopolitiikan sa-
ranakohdassa, jossa sodan uhan kylmä viima puhaltaa Euroopan yllä.   
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KIRJOITTAJAT  

Ministeri Jaakko Iloniemi 

Ministeri Jaakko Iloniemi on toiminut ulkoministeriön eri tehtävissä ja ollut mm. or-
ganisoimassa ETYK-kokousta vuonna 1975. Hän on toiminut suurlähettiläänä useissa 
maissa ja siirtyi talouselämän asiantuntijatehtäviin Suomen Yhdysvaltain suurlähetti-
lään tehtävästä. Sen jälkeen hän on toiminut politiikan ja talouselämän aloilla tärkeänä 
vaikuttajana ja lukuisissa luottamustehtävissä. Lisäksi hän on aktiivinen turvallisuus-
politiikan alan asiantuntija. 

Yleisesikuntaeversti evp. Ossi Kettunen (toimitus) 

Eversti Ossi Kettunen on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1977. 
Hän on ollut uransa aikana mm. YK-tehtävissä, toiminut pääesikunnan operatiivisella 
osastolla, kolmen joukko-osaston komentajana, Viro-projektissa Viron pääesikunnan 
aselajiasiantuntijana sekä Acehin rauhansopimuksen valvontatehtävissä. Lisäksi hän 
on toiminut useita vuosia Suomen sotatieteellisen seuran hallituksen jäsenenä.  

Professori Timo Koivurova   

Professori Timo Koivurova toimii Lapin yliopistossa. Hän erikoistunut monitietei-
seen arktisen oikeuden ja hallinnan problematiikkaan. Paitsi globaaliin oikeuteen ja 
ympäristöoikeuteen liittyvää tutkimustoimintaa, hän on lähestynyt arktista aluetta eri 
näkökulmista ja johtanut useita arktista aluetta koskevia tutkimuksia. Hän on pereh-
tynyt Jäämeren avautumiseen liittyvään kansainväliseen oikeuteen ja politiikkaan sekä 
kansainvälisen arktisen sopimuksen mahdollisuuksiin. Hän on ollut asiantuntijana 
mukana useissa aluetta koskevissa maailmanlaajuisissa kansainvälisissä prosesseissa ja 
kirjoittanut runsaasti julkaisuja arktista aluetta koskevista teemoista.  

Yhteiskuntatieteiden tohtori Sanna Kopra   

Yhteiskuntatieteiden tohtori Sanna Kopra työskentelee yliopistotutkijana Lapin yli-
opiston Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituu-
tissa. Lisäksi hän on vanhempi tutkija yhdysvaltalaisessa The Arctic Institute - Center 
for Circumpolar Security Studies -ajatushautomossa. Aiemmin Kopra työskenteli 
Suomen Akatemian tutkijatohtorina Arktisessa keskuksessa keskittyen ”Kiinan nousu 
ja normatiivinen muutos arktisella alueella” -hankkeeseensa. 

Yleisesikuntamajuri Oscar Lassenius  

Majuri Oscar Lassenius on suorittanut yleisesikuntaupseerin sekä sotatieteiden mais-
terin tutkinnot. Lisäksi hän on suorittanut Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun jat-
kotutkinnon sekä siihen liittyen MSc War Studies -tutkinnon. Hän palvelee Maanpuo-
lustuskorkeakoulun sotataidon laitoksella strategian opettajana. Hän on opettanut 
strategiaa kaikilla tutkintotasoilla useita vuosia. Hänen erikoisalansa liittyvät erityisesti 
sotilasstrategiaan ja strategiseen kulttuuriin.  

Yleisesikuntaeversti evp. Ari Rautala  

Eversti Ari Rautala on suorittanut suomalaisen yleisesikuntaupseerin tutkinnon lisäksi 
Venäjän yleisesikunta-akatemian kurssin. Hän on erikoistunut seuraamaan Venäjää ja 
toiminut mm. puolustusasiamiehenä Moskovassa sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa 
Venäjän tutkijana. Hän on kirjoittanut Venäjän asevoimia, arktista aluetta ja puolus-
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tuspolitiikkaa käsitteleviä julkaisuja ja esitelmiä usean vuoden ajalta. Suomen sotahis-
toriasta hän on julkaissut viisi kirjaa.   

Filosofian tohtori Heikki Sirviö  

Filosofian tohtori Heikki Sirviö työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. 
Sirviön erikoistumisala on poliittinen maantiede ja keskeisimmät tutkimuskohteet ma-
terialistinen geopolitiikka, valtion tilanhallinta sekä politisoitumisen ja epäpolitisoitu-
misen dynamiikka.  

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri  

Kenraalimajuri Pekka Toveri on palvellut kolmasosan virkaurastaan joukoissa mm. 
kolmen joukko-osaston komentajana, kolmasosan palveluksestaan eri esikuntatehtä-
vissä, pääosan pääesikunnassa, jossa viimeksi tiedustelupäällikkönä, ja kolmasosan ul-
komailla, mm. Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Hän on 
kirjoittanut yli sata sotahistoriaa, taktiikkaa ja sotatekniikkaa käsittelevää lehtiartikkelia 
eri ammattijulkaisuissa sekä laatinut useita taktiikkaa, operaatiotaitoa ja strategista 
suunnittelua käsitteleviä julkaistuja tutkimuksia ja tutkimusartikkeleita.   

Professori Veli-PekkaTynkkynen  

Filosofian tohtori Veli-Pekka Tynkkynen toimii Venäjän ympäristöpolitiikan profes-
sorina Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa. Yli 20-vuotisella tutkijanurallaan 
hän on keskittynyt Venäjän ympäristön hallintaan, luonnonvarojen hyödyntämiseen 
ja aluekehitykseen liittyvään vallankäyttöön. Hän on johtanut useita kymmenhenkisen 
kansainvälisen tutkimusryhmän hankkeita ja kirjoittanut kirjan, jossa hän luotaa maan-
tieteilijän näkökulmasta Venäjän nykytilaa ja tulevaisuuden valintoja. 

Filosofian tohtori Vesa Väätänen  

Filosofian tohtori Vesa Väätänen toimii Oulun yliopistossa. Hän on perehtynyt tutki-
muksessaan Arktisen alueen määritelmien poliittisiin merkityksiin ja käytännön seu-
rauksiin, sekä siihen kuinka eri valtioiden strategioissa ja politiikkadokumenteissa esiin 
tuotu Arktisen alueen muutos ohjaa alueeseen kytkeytyvää politiikkaa. Hän on tutki-
nut aihetta erityisesti Suomen, Ranskan, Japanin ja Alaskan arktisten strategioiden ja 
politiikkojen kautta. Tutkimustuloksiaan hän on julkaissut alan kansainvälisissä julkai-
suissa, minkä lisäksi hän on toiminut opettajana poliittisen maantieteen ja geopolitii-
kan teemoihin liittyvillä kursseilla Oulun yliopistossa.  

Merikapteeni, eMBA Hannu Ylärinne  

Merikapteeni Hannu Ylärinne toimii Arctia-konsernin operatiivisena johtajana sekä 
varatoimitusjohtajana, tämän lisäksi hän toimii Arctia-konsernin Meritaito Oy:n toi-
mitusjohtajana. Hän on myös toiminut konsernin virkaatekevänä toimitusjohtajana. 
Hänen vahvuusaluettaan on operatiivisen johtamisen lisäksi pitkäaikainen kokemus 
arktisesta merenkulusta, julkishallinnon, logistiikan ja merenkulun eri toimijoiden or-
ganisaatioista ja tehtävistä.   
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Asiantuntijahaastattelut  

Kenraalimajuri evp. Sampo Eskelinen  

Kenraalimajuri evp. Sampo Eskelinen on palvellut Ilmavoimissa ja pääesikunnassa 
suunnittelu- ja operaatiopäällikkötehtävissä. Lisäksi hän on toiminut Satakunnan len-
noston ja Ilmavoimien komentajana. Hänellä on 20 vuoden kokemus suorituskykyjen 
kehittämisestä Suomessa ja erityistehtävässä Yhdysvalloissa.    

Kenraali evp. Ari Puheloinen 

Kenraali evp. Ari Puheloinen on palvellut useissa tehtävissä Pääesikunnassa ja Puo-
lustusneuvoston sihteeristössä, Panssariprikaatin komentajana, Itäisen Maanpuolus-
tusalueen komentajana, Pääesikunnan päällikkönä sekä Puolustusvoimain komenta-
jana. Hän on työskennellyt sotilasasiamiestehtävissä Moskovassa ja opiskellut Yhdys-
valloissa Harvardin yliopistossa, jossa tehnyt tutkimustyön Venäjän geopoliittisista in-
tresseistä Baltian maiden alueella.  

Yleisesikuntakommodori evp. Jaakko Savisaari    

Yleisesikuntakommodori evp. Jaakko Savisaari palveli merivoimien esikunnassa ja 
pääesikunnassa operatiivisissa ja suunnittelutehtävissä sekä Suomen puolustusasia-
miehenä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Jäätyään eläkkeelle puolustusvoimista hän 
toimi Atlas Elektronik Finland Oy:n toimitusjohtajana 2012-2019. Hän seurasi aktii-
visesti arktisen alueen kehitystä ja kirjoitti selvityksiä ja artikkeleita sotilaspolitiikasta 
ja arktisesta alueesta. Hän menehtyi äkillisesti kirjan toimituksen aikana, mutta ennätti 
antaa meriupseerin näkökulman aiheeseen.   

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaja Taneli Vuorinen, Cinia Oy 

Johtaja Taneli Vuorisella on pitkä ura tietoverkkoliiketoimintojen johtamisessa kat-
taen myynti-, kehitys-, suunnittelu-, rakentamis- ja operointitoiminnot. Hän on työs-
kennellyt suomalaisissa ja kansainvälisissä yhtiöissä, ja vuodesta 2015 alkaen Vuorinen 
on vastannut Cinia Oy:n kansainvälisistä liiketoiminnoista mukaan lukien arktisen alu-
een merikaapelijärjestelmän kehityshanke. 
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