MERMAID-uutiskirje
Mikä MERMAID?


MERenkulun ja MAtkailun riskien ja mahdollisuuksien IDentifiointi arktisella alueella



Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista rahoitettu hanke



Tukee Suomen arktisen strategian toimeenpanon suunnittelua



Ilmatieteen laitoksen koordinoima hanke toteutetaan vuosina 2015–2016



Hanketta tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa



Ensimmäinen työpaja pidettiin Ilmatieteen laitoksella Helsingissä 1.4.2015

MERMAID-hankkeen tavoitteena on
1.

tuottaa Suomelle relevantteja skenaarioita arktisen alueen taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja
poliittisesta kehityksestä;

2.

ennakoida Venäjälle erittäin tärkeän alueen muutostrendejä sekä testata luotuja hypoteeseja laajan
kansainvälisen asiantuntijaverkoston kautta;

3.

arvioida sitä, miten Suomi ulkomaan-, kauppa- sekä innovaatiopoliittisilla toimilla voi vähentää alueen
uhkia ja riskejä ja hyödyntää mahdollisuuksia; sekä

4.

”Tunnistetaan ja

arvioida Suomelle relevantteja ratkaisumalleja ja toimenpiteitä.

hyödynnetään Pohjoisen
ihmisten arkinen
osaaminen.” (Rauno Posio,

Ensimmäisen työpajan antia

Lapin Safarit)

Hankkeen ensimmäiseen työpajaan osallistui edustajia ministeriöistä,
kansalaisjärjestöistä, edunvalvontajärjestöistä, yrityksistä sekä
tutkimusmaailmasta. Työpajassa työskenneltiin kolmessa eri teeman mukaisessa
ryhmässä: arktisen alueen yleinen kehitys, matkailu ja merenkulku.
Työpajan tavoitteiden mukaisesti työpajassa


määritettiin tulevien skenaarioiden aikahorisontti,



määriteltiin ja rajattiin hankkeen kannalta tärkeä arktinen alue, sekä

T ULEVAISUUSKUVIEN POHTIMISTA



luotiin Suomen kannalta olennaisia tulevaisuuskuvia kolmesta eri

TULEVAISUUSTAULUKON AVULLA

näkökulmasta.
Kaikkien osallistujien yhteiskeskustelun pohjalta
skenaarioiden aikahorisontiksi valittiin 2030.
Myöhemmin matkailu-ryhmä kuitenkin päätyi

Yleinen
kehitys

valitsemaan horisontiksi vuoden 2035
investointipäätösten takia. Maantieteellisesti
arktinen alue rajataan napapiirin
pohjoispuolelle jääväksi alueeksi. Hankkeen
kannalta tärkeää on kuitenkin keskittyä

Merenkulku
Matkailu

Suomelle olennaisiin alueisiin. Kukin ryhmä

ALUERAJAUS
Suomelle olennaiset alueet,
esim. Barents ja
Fennoskandia, sekä sellaiset,
missä vaikutusten analysointi
on järkevää
IMO:n määritelmän
mukainen alue
Barentsin alue,
Huippuvuoret, Islanti

määritteli itse tarkastelemansa alueen (katso taulukko).
Tulevaisuuskuvia luodessa seuraavat teemat herättivät ryhmissä eniten keskustelua:

AIKAJÄNNE
2030

2030
2035







Yleinen kehitys:
o

Geopolitiikka ja sen heijastusvaikutukset

o

Miten globaali ilmastonmuutos on linkittynyt arktiseen alueeseen

Merenkulku:
o

Merenkulun sopimusten ja sääntelyiden vaikutus alueen merenkulun kehitykseen

o

Luonnonolosuhteiden muuttumisen ennustettavuus ja vaikutus alueen saavutettavuuteen

Matkailu:
o

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdealueella ja kilpailevilla alueilla, ja miten nämä vaikutukset
muokkaavat arktista matkailua (erityisesti ympäristömuutokset mutta myös sosioekonomiset
vaikutukset)

Seuraavat askeleet
MERMAID-tiimi analysoi työpajan tulokset tarkasti. Tulokset ja tulevaisuuskuvien kuvaukset voit lukea seuraavasta
uutiskirjeestä!
Seuraava työpaja järjestetään syksyllä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä: karoliina.pillisihvola(at)fmi.fi Valituille ilmoitetaan työpajan tarkemmat tiedot syyskuussa.

Lisätietoja:
Tutkimusprofessori Adriaan Perrels, puh. 050 583 8575, adriaan.perrels(at)fmi.fi
http://ilmatieteenlaitos.fi/mermaid
Osallistu keskusteluun Twitterissä: #mermaidhanke

