
Ukrainan kriisi on levinnyt myös 
Arktikselle. Länsi on vastannut 
Venäjän toimiin Ukrainassa asetta
malla asteittain tiukkenevia pakot
teita Venäjän arktisten alueiden 
öljyntuotantohankkeille. Pakotteet 
kieltävät sellaisten tavaroiden, 
palveluiden ja teknologian viemisen 
Venäjälle, joita voitaisiin käyttää 
arktisten offshoreöljyhankkeiden 
kehittämiseen. Pakotteet myös 
rajoittavat kalliiden ja mittavien 
arktisten hankkeiden mahdollisuuk
sia saada pääomia läntisiltä rahoitus
markkinoilta.

Mutta mitä pakotteiden kohdista
minen Venäjän arktisiin hankkeisiin 
kertoo arktisen alueen geotaloudel
lisesta merkityksestä? Asiaa voidaan 
lähestyä kahdesta, osittain toisilleen 
vastakkaisesta näkökulmasta.

Ensimmäinen tulkinta korostaa 
Arktiksen strategista merkitystä. 
Öljyn ja maakaasun vientitulot ovat 
Venäjän talouden kivijalka; maa 
saa niistä puolet budjettituloistaan. 
Koska tuotanto Venäjän vanhoilla 
öljy ja kaasukentillä vähenee, 
maalle on tärkeää kehittää tuotantoa 
rajaseuduillaan, kuten arktisilla alu
eilla. Venäjä on korostanut arkti sen 
alueen merkitystä maan talouden 
tulevaisuuden kannalta tärkeänä 
resurssivarastona.

Venäjä tarvitsee kuitenkin län
tistä osaamista arktisten offshore

hankkeiden kehittämiseksi. Tämän 
vuoksi pakotteet näyttäisivät koh
distuvan suoraan Venäjän talouden 
tulevaisuuden perustaan. Tätä voi 
pitää kouriintuntuvana osoituksena 
arktisen alueen kasvavasta geotalou
dellisesta merkityksestä.

Vaihtoehtoisen tulkinnan mukaan 
se seikka, että pakotteet kohdistuvat 
nimenomaan arktisiin hankkeisiin ja 
epätavanomaisiin energialähteisiin 
kuten liuskeöljyyn, voikin kertoa 
jostain muusta kuin Arktiksen mer
kittävyydestä. Pakotteet nimit täin 
kohdistuvat asiaan, jota ei varsinai
sesti ole vielä olemassa.

Keskeistä on, että EU:n ja Yhdys
valtain pakotteet eivät kohdistu jo 
käynnissä oleviin tavanomaisen öljyn 
ja maakaasun hankkeisiin. Näin ollen 
pakotteilla ei ole välitöntä vaikutusta 
Venäjän energiavientiin Eurooppaan 
eikä niin ollen myöskään Venäjän 
energiaviennistä saamiin tuloihin. 
Pakotteilla voi toki olla epäsuoria 
vaikutuksia Euroopan energia
varmuuteen Venäjän vastatoimien 
kautta; esimerkiksi Puolassa havait
tiin äskettäin Venäjän vähentäneen 
kaasutoimituksiaan, vaikkei Venäjä 
asiasta ilmoittanut. 

Jäämeren öljy ja kaasuvarojen 
hyödyntäminen on edennyt enna
koitua hitaammin. Toistaiseksi 
Venäjän ainoa toimiva offshore
hanke on Prirazlomnajan öljylautta, 

joka aloitti tuotannon joulukuussa 
2013.

On tärkeää korostaa, että Arktik
sen merkitys kansainväliselle  talou
delle on toistaiseksi hyödyntämätön 
mahdollisuus. Tulevaisuudessa se voi 
muuttua todellisuudeksi – tai sitten 
ei. Offshorehankkeiden kehittämi
nen vie pitkään, ja vaikka kaikki 
tekijät öljynhinta mukaan lukien 
olisivat suotuisat, veisi yli 20 vuotta 
ennen kuin öljyn ja kaasun tuotanto 
Jäämerellä toimisi täydellä teholla.

Amerikkalaisen ExxonMobilin 
ja venäläisen Rosneftin välinen 
yhteistyö toimii hyvänä esimerkkinä. 
Yhtiöt solmivat vuonna 2011 sopi
muksen, jonka mukaan ne tekevät 
yhteistyötä useissa eri hankkeissa, 
joihin kuuluu arktisen offshore
öljyn, liuskeöljyn ja nesteytetyn 
maakaasun tuotantoa. Lisäksi yhtiöt 
jakavat keskenään teknologiaa.

ExxonMobilin ja Rosneftin yh
teinen hanke Karanmerellä kattaa 
14 koeporauskaivoa, joilla oli määrä 
suorittaa koeporauksia seuraavien  
kymmenen vuoden aikana. Ensim
mäisen koekaivon poraus aloitettiin
kin elokuussa, mutta ExxonMobilin 
mukaan poraukset on nyt keskey
tettävä uusien pakotteiden vuoksi 

”mahdollisimman turvallisesti ja 
nopeasti”. Kymmenen vuoden 
tutkimusjakson jälkeen vaaditaan 
joka tapauksessa vielä useita vuosia 
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tuotannon suunnitteluun ja infra
struktuurin rakentamiseen ennen 
kuin varsinainen tuotanto voidaan 
käynnistää. Kaikkiaan koeporausten 
aloittamisesta voi mennä yli 20 
vuotta ennen kuin tuotanto alkaa – 
jos se ylipäänsä koskaan alkaa.

Pitkän aikajänteen huomioiden 
vuoden tai parin viivästys koe
porauksissa tuskin vaarantaa koko 
hanketta. Jotta pakotteilla olisi 
huomattava vaikutus Venäjän öljyn 
ja kaasuntuotannon tulevaisuuteen, 
niiden pitäisi pysyä voimassa usei
den vuosien ajan.

Pakotteita suuremman uhan 
arktisen alueen offshorehankkeille 
voivat muodostaa talouden realitee
tit. Esimerkiksi Karanmeren ensim
mäisen koeporauskaivon kustannuk
set ovat noin 540 miljoonaa euroa. 
Hankkeisiin liittyy huomattava 
taloudellinen riski, mikäli alueen 
öljyvarat eivät osoittaudukaan niin 
suuriksi kuin on toivottu. 

Voi hyvin olla, että LänsiSiperian 
liuskeöljyhankkeet ovat Venäjälle 
taloudellisesti houkuttelevampia 
kuin Jäämeren offshorehankkeet, 
sillä LänsiSiperiassa on jo valmista 
infrastruktuuria, ja toimintaympä
ristö on helpompi. Näihin liuskeöl
jyhankkeisiin kohdistuvat pakotteet 
voivatkin olla Venäjän energia
sektorin tulevai suuden kannalta 
merkittävämpi tekijä kuin arktisiin 

offshorehankkeisiin kohdistuvat 
pakotteet.

Arktiksen taloudellinen nousu
kausi on toistaiseksi lähinnä haave, 
jota ruokkivat ihmisten mielikuvitus, 
ylimitoitetut odotukset ja riittämä
tön ymmärrys arktisten alueiden 
taloudelliseen hyödyntämiseen 
liittyvistä riskeistä. Niin kauan kuin 
Arktis on hyödyntämätön mahdolli
suus, alueen öljyntuotantoon koh
distuvat pakotteet ovat poliittisesti 
ja taloudellisesti turvallinen keino. 
Niillä on määrä painostaa Venäjää 
ilman, että Venäjän taloudelle tai 
Euroopan energiavarmuudelle 
aiheutettaisiin vakavaa vahinkoa, tai 
että globaaleita öljymarkkinoita tai 
taloutta horjutettaisiin. Jo käynnissä 
olevat arktiset energiaprojektit 
voivat nekin selvitä lyhytaikaisista 
pakotteista. Pakotteilla pyritään 
kertomaan Venäjälle viesti siten, että 
kriisi ei laajenisi.

Tällaisenaan pakotteet toimivat 
Venäjän suuntaan vähäriskisenä 
muistutuksena siitä, että keskinäis
riippuvuuden maailmassa Venäjä 
ei voi toteuttaa omia tavoitteitaan 
tekemättä yhteistyötä lännen kanssa. 
Pakotteiden kohdistaminen arktisiin 
hankkeisiin ei ole osoitus alueen 
nykyisestä tai tulevasta geotaloudel
lisesta merkittävyydestä.
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