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Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? 

Tulevaisuuden 
logistiikkaratkaisut 
Barentsin alueella 

Markkinat: 
globaali, alue, 
paikallinen 

Ekologisuus ja 
vastuullisuus 

Geopoliittiset 
ja sosiaaliset 
muutokset Talouskehitys 

Ilmastonmuutos 

Rajat ylittävä 
yhteistyö ja 
tarkastelut Resurssien 

hyödyntäminen 

Infrastruktuurin 
kehitys 

Sijainti suhteessa 
hankinta- ja 
markkina-alueisiin 
– saavutettavuus 

Tavaravirrat ja 
kuljetusjärjestelmät 

Toimintamallit 

Arktisen alueen liiketoiminnan kasvu ja 
kilpailukyky, kestävä teollinen tulevaisuus sekä 

näkemys toimintaedellytysten kehittämisestä  
(mm. logistiset toimintamallit ja infrastruktuuri) 

Älykkäät 
kuljetuskäytävät 
ja -ratkaisut 
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Näkökulmia arktisen alueen logistiikan kehitykseen 

•  Nykyisen teollisuuden toimintaedellytysten ylläpitäminen ja 
kehittäminen Suomessa 
–  Kemi-Tornio alue (n. 10 % Suomen viennistä) 
–  Metsä-, metalli- ja kaivosteollisuus, bioenergia, matkailu,… 

•  Miten lähialueiden logistiikkainfrastruktuurin kehitys vaikuttaa 
tavaravirtoihin? 
–  Satamien profilointi – onko tarvetta ja mitä tarkoittaisi 

käytännössä? Onko maakuljetusten infra valmis tähän? 
–  Luleån sataman kehitys – Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet? 
–  Merkittävimmät kuljetusreitit tieverkolla ja vastaako tarvetta? 
–  Digitalisaation vaikutukset – Tavaravirtojen ohjaus ja logististen 

palvelujen tuottaminen älykkäämmin ja resurssitehokkaammin 
–  E8 älykorridorin kehittäminen yhdessä Norjan kanssa 

 → konseptin laajennettavuus? 
 



Näkökulmia arktisen alueen logistiikan kehitykseen 
•  Arktisella alueella eri alueet erilaisessa kehitys- ja 

investointivaiheessa  
–  Suuri potentiaali monella alueella ja eri toimialoilla 
–  Suurelta osin liittyy öljyyn, kaasuun, kaivoksiin tai 

kalateollisuuteen → jalostusarvon lisääminen tavoitteena 
–  Odottavalla kannalla monella alueella, Venäjällä investoidaan 

kaasuun ja öljyyn 
•  Logistinen infrastruktuuri on perusedellytys kehitykselle, korridoreilla 

on liiketoimintaa kiihdyttävä vaikutus 
–  Infrainvestointien viivästyminen saattaa siirtää teolliset 

investoinnit ja teollisen kehityksen muualle 
•  Ekologisuus ja vastuullisuus 

–  Polar Code, merenkulun säädökset 2017 
–  The Arctic Investment Protocol, code of conduct 



•  Alueen saavutettavuus eri alueilta (hankinta- ja markkina-alueet) 
•  Tärkeimmät yhteydet - liittyminen Ruotsin, Norjan ja Venäjän verkkoon 
•  Liikennekaari 
•  Tiekuljetusten rooli ja kehitys: HCT, jonoajo, älykkäät kuljetusratkaisut, 

käyttövoimakysymykset,… 
•  Rautatiekuljetusten rooli ja kehitys: energian osalta ok, VR:n uudet 

veturit, yhdysliikennesopimus muuttuu 22.12.2016, idän silkkitiekuviot, 
Ruotsin infrahankkeet, infra Pohjois-Suomessa??? 

•  Merikuljetukset: Lapissa kaksi satamaa, molemmilla oma roolinsa, 
pohjoiset merireitit, kysyntätekijät/elinkeinorakenteen kehitys, lng 

•  Lentorahti ?? 
•  Elinkeinorakenteen ja eri liiketoimintojen kehitys perustana 

Näkökulmia kuljetusjärjestelmien kehityksestä 



Mitä tästä voisi ajatella? 

•  Suuret mahdollisuudet – aktiivinen rooli perusteltua 
•  EU:lle arktinen alue selkeä painopistealue – mukaan 

investointeihin ja aktiivinen rooli kehityksessä 
•  Suomen keskeinen sijainti arktisella alueella – päätettävä 

rooli ja tavoitteet, millaista kehitystä halutaan? 
•  Kytkeytyminen itä-länsi ja pohjoinen-etelä –suuntaisiin 

kehityskäytäviin 
•  Mahdollisuudet kehittyä arktisen teollisuuden ja 

logistiikan keskittymäksi Barentsin alueella 
 


