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Megaluokan teollisuushankkeita rakenteilla (mm. Skellefteå, Kemi) ja suunnitteilla (mm. 

Luleå, Raahe, Kokkola) P-Ruotsiin/P-Suomeen tuulivoiman, mineraalien ja pitkälti 
työvoimamuuton varaan 
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Suunnitelmissa myös tuulivoimakapasiteetin moninkertaistaminen 
ja 1.000 km vetyputken rakentaminen Pohjanlahden pohjukkaan
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Sisältörunko

1. Pohjoinen periferia ennen nykyvaihetta

2. Periferian uusia rooleja alkaa näkyä 2010-luvun kuluessa

3. Toimialasiirtymät ja aluesiirtymät – sama vai eri asia?

4. Periferian jotkut osat/resurssit avainroolissa siirtymissä 2020 alkaen

5. Mitä siirtymille ja periferialle/periferiassa voi tapahtua 2030-luvulle mentäessä?

Olen viime vuosina tutkinut metsäteollisuuden murrosta, aluekehitystä periferiassa, pieniä/keskisuuria 
teollisuuskaupunkeja sekä tuulivoimakehitystä ja –politiikkaa Suomessa/Pohjoismaissa. 

Tämän esityksen fokus on kuitenkin vasta kehkeytyvissä kehityskuluissa, joista tutkimustietoa ei 
vielä ole – mutta jolle olisi selvä ja akuuttikin tarve. 

4



UEF // University of Eastern Finland

1. Pohjoinen periferia ennen nykyvaihetta: 
hillittyä ja hyväksyttyä pohjoismaista ekstraktivismia?

Pohjois- ja Itä-Suomella (”periferialla”) ja sen luonnonvaroilla/väestöllä keskeinen rooli maan 
jälleenrakennuksessa, modernisaatiossa ja teollistamisessa. Kekkonen!

Pohjoismaista ”ekstraktivismia”*? Aika samaa Ruotsissa (pl. pientilojen/sodan rooli).

(= melko intensiivistä, mutta sääntelyn kautta myös hillittyä luonnonvarojen käyttöä) 

Periferian nousuvaihe päättyi 1960-luvulla Savotta-Suomen murrokseen, jota pyrittiin 
hillitsemään hv-valtion ja aluepolitiikan kehittämisen keinoin.

Suomen talouden ja sen kehittämisen muuttuessa 1980-luvulta lähtien (yliopisto)kaupungit 
alkoivat korostua ja luonnonvarat jäädä taka-alalle. 

Myös periferian sisällä ja EU-jäsenyyden myötä muuttuvassa alue-, rakenne- ja 
maaseutukehittämisessä.

*Ekstraktivismista maailmalla ja arktisella alueella kts. Markus Kröger 2019, 2022
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2. Periferian uusia rooleja alkaa näkyä 2005 alkaen 

Kun energia- ja luonnonvarahinnat alkoivat nousta v. 2005 paikkeilla, arktinen alue ja 
pohjoinen periferia alkoivat herättää kv. mielenkiintoa (”Arctic hype”).

Pohjoisen Skandinavian harvaan asutut alueet/maakunnat (7 Itä- ja P-Suomen maakuntaa 
mukana) ovat perustamansa NSPA-verkoston kautta v. 2004 alkaen tuoneet valttejaan 
esiin EU:n strategioiden ja transitionkin kannalta: 

- kaivannaiset, fossiili- ja bioenergia, tuulivoima, metsävarat…

- ”koskematon luonto”, kylmyys ja vähäinen asutus (matkailu, konesalit, katseilta piilossa 
olevat testialueet).

- väestön kyky tulla toimeen karun luonnon kanssa elävänä perinteenä 

- alueen yritykset ja tutkimus kytkeytyvät osin suoraan globaaleihin verkostoihin 

Pyritty korostamaan, että periferia on koulutettu, pärjäävä, työllistetty ja urbaani (eikä 
jälkeenjäänyt). Kyse ollut uuden periferiakuvan ja –roolin rakentamisesta. 

Nuoren väestön poismuutto ja elinvoiman säilyttäminen silti pysyneet haasteina.



UEF // University of Eastern Finland



UEF // University of Eastern Finland

Urbaani periferia?

Väestö keskittynyt

taajaamiin, 

suuri osa alueesta

entistä enemmän 

harvaan asuttua.



UEF // University of Eastern Finland

Mitkä tekijät voivat saada aikaan toimialojen kestävyyssiirtymiä?

Toimialamuutokset yleensä hitaita. Nopeat (teknologia)muutokset ja suuret kestävyyshaasteet 
lisänneet tämän teeman monitieteistä analyysia.

Murros/siirtymä/transitio voi olla ideaalitilanteessa nopea JOS:

- hallitsevalla mallilla (regiimillä) monia samansuuntaisia haasteita (markkina, teknologia, 
politiikka, yhteiskunta) 

- nousee isosti uusia mahdollisuuksia (markkinoita/tuotteita, uutta teknologiaa)

- toimialan/yritysten tilanne/ajattelutapa/valmius mahdollistaa haasteisiin tarttumisen ja 
uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen 

Prosessiin vaikuttaa kuitenkin myös:

- alan hallitseva globaali malli, sen rakenne, luonne, markkina, suunta

- toimialojen välinen kilpailu sekä luonnonvarakysymykset

- disruptiiviset käänteet (geopolitiikka, talous/markkina, teknologiakehitys)

- siirtymän oikeudenmukaisuus/reiluus
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Politiikan toimet/tahtotila voivat vaikuttaa toimialamurroksiin

Politiikka voi eri keinoin pyrkiä edistämään/suuntaamaan murroksia:

- t&k-toiminnan ja uuden liiketoiminnan tukeminen 

- uusien tuotemarkkinoiden luominen/kasvattaminen (esim. julkiset hankinnat) 

- toimialaan tai sen pulmallisiin osiin kohdistuvia sanktiotoimia

- toimialojen ja niistä riippuvien seutujen murrosten helpottaminen luomalla 
mahdollisuuksia vaihtoehtoiseen toimintaan ja työllisyyteen (esim. ÄRM, JTM)

- rinnakkaisten murrosten koordinointi (esim. energia/rakentaminen/liikenne)

- globaalin säätely/toimintaympäristön muuttaminen (esim. Pariisin ilmastosopimus). 

Politiikassa voidaan linjata, että toimialamurroksia tarvitaan/halutaan, niille asetetaan 
tavoitteita ja keinot/sanktiot/tuet valitaan tämän mukaisesti.

Murroksille eduksi, jos politiikka samansuuntaista eri maiden ja kv. tasolla.

Politiikan toimet (suunnittelu/laatu/toteutus/vaikutus) voivat paljon vaikuttaa murrosten 
hyväksyttävyyteen.
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Kestävyysmurrosten/siirtymien maantieteestä tiedetään melko vähän

1. Maantiede ja paikkaspesifit tekijät tärkeitä, koska murrokset etenevät 
paremmin tietyissä paikoissa, niiden erityistekijöitä hyödyntäen

2. Eri paikkojen/seutujen murrospolut erilaisia, koska niiden tekijäpaleteissa 
suuriakin eroja

3. Murrokset harvoin puhtaasti paikallisia, vaan voivat kytkeytyä kaukaisiin 
ja globaaleihin prosesseihin

Lupaavasta nimestään huolimatta ns. murrosten maantiede:

- lähes pelkästään ”toimialamurrostutkimusta kaupunki/seuturaamissa”

- ei alue(murros)tutkimusta.
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Alueiden ”kokonaissiirtymät” – hyvin erilainen dynamiikka/logiikka

Toimialasiirtymiä jonkin verran tutkittu paikallistasolla – mutta alueiden 
”kokonaissiirtymien” tutkimus vähäistä/alussa. Tähän ilmeisiä syitä/esteitä:

1. Silloin kyse lukuisten toimialojen/toimintojen rinnakkaisesta muutoksesta 
konkreettisessa alueraamissa

2. ”Aluesiirtymät” koskevat koko väestöä ja kaikkia toimijoita, ei vain 1-2 alaa/ketjua

3. Onko siirtymällä laajaa tukea vs. onko alue-eliitin ja/tai valtion hanke/toive?

4. Alueilla/maakunnilla harvoin omaa budjetti/päätösvaltaa tai vahvaa poliittista 
mandaattia

5. Jos/kun moni toiminto muutoksessa, pitkälti samat toimijat (politiikka, hallinto, 
elinkeinot) mukana muutosprosesseissa (”muutosähky”)

6. Alueellisen ”kokonaissiirtymän” oikeudenmukaisuus vielä tärkeämpi/vaativampi tekijä 
kuin yksittäisen toimialan siirtymän kohdalla

Yksittäisen toimialan muutos kovin eri asia kuin alueen kokonaisvaltainen 
muutos – ei voida tutkia samoin silmälasein. 
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Alueiden kosto?

Alueiden jälkeenjääneisyys ja alueellinen eriarvoisuus nähtiin pitkään harmillisena, mutta 
väistämättömänä globalisaation/kehityksen seurauksena. 

Länsimaissakin näkyvä poliittis-yhteiskunnallinen vastalause tälle on alkanut muuttaa näiden 
ilmiöiden tulkintaa.

Alueiden kosto (Rodriguez-Pose 2017) otettava vakavasti.  Se on paljon muutakin kuin 
taloudellinen kysymys: yhdistävin tekijä on kollektiivinen hylkäämisen tunne.

`Lisää samaa´- tavanomainen aluepoliittinen interventio ja varojen uudelleenjako eivät riitä, 
vaan tarvitaan parempaa, räätälöityä, paikkasensitiivistä politiikkaa.

EU:n Just Transition Fund ja ”no one left behind”-periaate yrityksiä vastata tähän haasteeseen, 
joka entisestään korostuu vihreään siirtymään pyrittäessä. 
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Kattava kehikko aluekehityksen arviointiin tarpeen

Onko tasapainoista tapaa ymmärtää/ratkoa talouteen, väestöön ja kestävyyteen liittyviä 
haasteita löydettävissä tutkimuksesta - tai kehitettävissä?

Minkälaista uutta ymmärrystä periferia-alueiden haasteista, tulkinnoista ja kehityskuluista 
voisi löytyä sellaiselta pohjalta?

Toistaiseksi alueilla tapahtuvaa kehitystä on tutkittu erikseen talouden, väestön ja 
kestävyyden näkökulmasta. Ei juuri näitä yhdistellen eivätkä niiden pääparadigmat 
(positivistinen vs. kriittinen) juuri kommunikoi keskenään.

1. Aluetalouden maantiede: `keskittymisen taloustiede´ vs. paikkasensitiivinen ja 
hajautettu kehitys

2. Supistumisen maantiede: väestökasvun tavoittelu vs. `älykäs supistuminen´

3. Murrosten maantiede: `vihreä kasvu´ vs. `hallittu siirtymä´

14



UEF // University of Eastern Finland

Talous-, väestö- ja kestävyyskehityksen arvioimiseksi aluetasolla rakennettu kehikko 
ja sen 15 indikaattoria 
(Lähde: Elinvoimaista ja kestävää kehitystä kasvuseutujen ulkopuolella? Donner-Amnell, Terra 2020/3)

Talous Diversification, place-specific factors

Capacities (education, skills, RDI)

Employment, entrepreneurship

Vitality, atmosphere

The relation between various sectors, interests, and places

Väestö The size, quality, and accessibility of services

Population size and structure, seasonal population

Decision-making (transparency, inclusiveness)

Attractiveness, quality of life, well-being, health

New solutions (services, education, work)

Kestävyys Conditions for sustainable agency 

Forms of sustainable economic activity

Way of life, income and consumption level

The state of nature and environment

The region`s collective ambition and view of its role
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Jämtland ja Kainuu, 
samantyyppisiä ja erilaisiakin alueita
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Jämtland ja Kainuu pystyneet ratkomaan haasteitaan melko hyvin

Talous on monipuolisempi, osaamistaso noussut, työttömyys laskenut tuntuvasti.

Väestökehitys, hyvinvointi/terveys, sisäinen polarisaatio ja erilaiset (talous)intressit (esim. 
matkailu vs. kaivokset/hakkuut) ovat haasteita/jännitteitä sisältäviä tekijöitä.  

Elinkeinot melko vähähiilisiä, paljon uusiutuvaa energiaa, suuret hiilinielut, pienet päästöt 
ja kulutustaso matalahko. Suhteessa kokoonsa/väestöönsä, näiden alueiden rooli 
kestävyysmurroksessa on tuntuva ja potentiaalia suurempaan on.

Ne ovat suoriutuneet eri haasteista yllättävänkin hyvin. Periferia-alueilla voi olla tärkeä 
rooli vaikeita haasteita ratkottaessa ja tätä olisi syytä hyödyntää paremmin.

Tämä voisi tarkoittaa uusia panostuksia näille alueille (mm. koulutus, infra) ja muuttaa 
budjettivarojen kansallista allokointia. Voiko näin tapahtua, jos/kun suuret 
kaupunkiseudut ja niiden intressiryhmät pitävät kiinni asemistaan/rahoituksestaan?
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3. Periferian jotkut osat/resurssit avainroolissa siirtymässä 2020 alkaen

Yhtäkkiä osa periferiasta ja sen resursseista ovat tärkeämpiä kuin koskaan ennen

Avainresurssien yhdistelmä on periferian tärkein valtti nyt: 

- koska paljon tilaa: halpa/runsas tuulivoimakapasiteetti (myös vesivoima), jolla tehdään  
mm. vetyä ja sen avulla muuta

- kaivannaisia vähähiiliseen akku- ja terästuotantoon

- vähähiiliseen tuotantoon (vetypelkistys) tähtäävää terästehtaita (Luulaja, Boden, Raahe) 
ja akkutehtaita (Skellefteå, Vaasa?) 

- sellutehtaita ja energialaitoksia joiden savukaasut ja sivuvirrat hyödynnettävissä (e-
polttoaineet/ammoniakki – esim. Kokkola; ligniinituotteet)

Periferia uusi teollisuuskeskittymä, uusia työpaikkoja (100.000?) ja työvoimamuuttoa?

Moottori nyt P-Ruotsi, mutta kehityskulku koskee monin tavoin P-Suomea yhtä lailla.

Taloushyötyä tulollaan. Periferian rooli muuttuu? Suuria haasteita/riskejä sisältyy.
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Suuri osa sähköstä kuluisi P-Ruotsissa mm. vedyn, raudan, teräksen ja 
akkujen tuotannossa. Sähköä siihen tarvittaisiin Suomestakin.

19



UEF // University of Eastern Finland

”Pohjoisen periferian nousun” haasteet ja riskit

1. Teollisuuteen, rakentamiseen ja palveluihin ei löydetä tarpeeksi työvoimaa

2. Eläviä, pitovoimaisia yhdyskuntia ei saada syntymään, vaan malliksi fly in/out

3. Jos etenee, pysyykö korkea- ja muu koulutus sekä kehittäminen perässä? 

4. Tuulivoimaa ei synny riittävästi (hyödyt vs. haitat, hyväksyttävyys: kielteisyys kasvaa)

5. Metsien käytön alhaisen jalostusarvon malli: pysyykö vai muuttuuko?

6. Suuri mittakaava lisää ekologisia riskejä (kaivokset, tuulivoima, metsien käyttö)

7. Vihreä siirtymä jää kapeaksi/ontuvaksi, koska koskee vain pientä osaa toimialoista

8. Hyväksyykö koko alueen nykyinen väestö ja muut elinkeinot (mm. matkailu, 
maatalous, luontaiselinkeinot) kehityksen vai jäävätkö sivustakatsojaksi? 

9. Hyödyt kasautuvat pieneen osaan aluetta, haitat muihin osiin (kaivokset, tuulivoima, 
metsien teollinen käyttö). Kehitys muuttaa osien välisiä suhteita. Miten maa/syrjäseutu?

10. Keiden hankkeesta kyse – periferian, yritysten vai valtioiden? Liika talous- ja 
teknologiavetoisuus voi synnyttää vastarintaa ja nousta esteeksi. 
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Tähän kuva Kiirunan keskustan siirtämisestä kaivoksen tieltä
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”Det här är ”jobbkannibalismen” i norra Sverige”
Uppdaterad 13 oktober 2022 Publicerad 13 oktober 2022 (Lähde: svt.se)

”Industrins omställning i norra Sverige hyllas i världen och efterfrågan på 
arbetskraft är enorm. Samtidigt urholkas skola och vård i kampen om att 
anställa.

Detta fenomen har aktualiserat begreppet ”jobbkannibalism”.”

= kasvatuksen/koulutuksen ja hoivan työntekijöitä siirtyy teollisuuden
palvelukseen palkan ja työehtojen takia, niillä aloilla voi syntyy työvoimavajetta

Suomessa on jo nyt työvoimapulaa lukuisilla aloilla. Mistä löytyy työvoimaa niin
teollisuuteen kuin palvelualoillekin, jos Pohjois-Suomessa kasvaa työvoiman
tarve?
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Ruotsi: tuulivoimaa kautta maan, paino/suunta pohjoisessa
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Ruotsin sähköntuotanto:

- paljon vesivoimaa pohjoisessa, 
ydinvoimaa etelässä

- tuulivoimaa kautta maan, 
mutta paino pohjoisessa

- tuulivoimakehitys uhkaa 
hidastua 2025 jälkeen kuntien 
vastustukseen, vähäisten 
paikallisten hyötyjen (mm. 
siitä ei kiinteistöveroa 
kunnille), koettujen haittojen, 
ulkomaisen omistuksen ja 
ydinvoiman suosion takia

- merituulivoima vastatuulessa

- voi vaarantaa teollisia 
investointeja 
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2/3 uudesta tuulivoimasta 4 pohjoisen maakunnassa
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Suomi: tuulivoiman epätasainen maantiede
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Tuulivoiman vino maantiede Suomessa
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Suomessa tuulivoima keskittynyt 
muutamaan maakuntaan (P-
Pohjanmaa, Pohjanmaa, E-
Pohjanmaa, Lappi) - ja kuntaan.

Lähes 20 % kapasiteetista 3 kunnassa 
(Simo, Pyhäjoki, Raahe), 40 % 10 
kunnassa 2022. 

Suuren kapasiteetin kunnissa 
tuulivoima tuo tuntuvasti 
kiinteistöverokertymää ja 
maanvuokratuloa maanomistajille. 

Suuri osa tuloista pieniin, harvaan 
asuttuihin kuntiin.
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Tuulivoiman hyväksyttävyys vielä kohtuukunnossa?
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Erikoista Suomen tuulivoimassa vrt. muut Pohjoismaat?

1. Myöhäinen mutta kiihtyvä kehitys: lähes nollasta lähtö 2011, nyt 5 GW/11 TWh 2022, kaksinkertaistuu 
2025 mennessä. Kasvaa 4-6 kertaiseksi ja osuus sähköntuotannosta 1/3-1/2 2030?

2. Poikkeavat ratkaisut/kehityskulut: suppea/rajattu syöttötariffi, suureksi nouseva kiinteistövero kunnille, 
yhteisomisteiset Mankala-yhtiöt ja uudet toimijat isossa roolissa, hajautettu luvitus ja kuntien suuri valta, 
tuulivoiman vino maantiede. 

3. Rooli muuttunut, politiikka ei niinkään: noussut vähähiilisyyden ja vihreän siirtymän avaintekijäksi 
(osin koska ydinvoima ja bioenergia eivät ole kasvaneet niin paljon kuin tavoiteltu), mutta 
tuulivoimapolitiikka ei juuri ole muuttunut (ei juuri uusia edistämiskeinoja, isoja esteitä ei raivattu)    

4. Kritiikkiä ja hyväksyttävyyttä: moni hanke muuttuu/kaatuu/viivästyy, silti yleinen hyväksyttävyys 
palannut korkealle tasolle. Koska suurin osa kaukana jossain?

5. Erottuvia ilmiöitä/kysymyksiä: selkeän kansallisen tahtotilan puute, tutkien suuri vaikutus, kantaverkko 
ei kaikkialla riittävän hyvä, pitkät siirtolinjat, eri maanomistajien eriarvoisuus (toisille vuokratuloja, 
toisilta pakkolunastetaan nimellistä korvausta vastaan), luontoarvot pienessä roolissa (?)

6. Kenen ja mikä asia tuulivoima on? Nyt ”autonomista” kasvua kuntien, maanomistajien ja yhtiöiden 
vedolla ilman vahvaa yhteiskunnan tahtotilaa. Alue-, energia-, ilmasto-, teollisuus- vai 
turvallisuuspolitiikkaa?

7. Suuri muutostekijä, ei muuta vain energiantuotantoa? Voi myös muuttaa teollista kehitystä (jos/kun 
tuo investointeja), metsien/maan käyttöä (jos tuulivoimasta enemmän tuloja kuin metsistä per ha/v) ja 
aluekehitystä/alueellista tulonmuodostusta (jos tuo paljon vero- ja vuokratuloja alueille).   
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Tuulivoiman hyödyt/haitat ennen kaikkea paikallisessa puntarissa

Tuulivoiman kasvu voi Suomessakin hidastua monien seikkojen takia, joista paikallinen 
hyväksyttävyys on tärkein (tutkien ohella).

Osa kunnista ja osa maanomistajista hyötyvät paljonkin. Kasvavalle joukolle maanomistajia 
haittaa pitkien siirtolinjojen rakentamisesta (pakkolunastusmenettely, nimellinen korvaus). 

Myös tuulivoimatoimijoiden toimintatavat herättävät arvostelua.

”Tuulivoimabuumin seuraus: Suomessa alkaa ennennäkemätön sähkövoimalinjojen rakennusurakka 
– tuhansien metsänomistajien maat lunastetaan linjojen tieltä

Maita pakkolunastetaan voimalinjojen alta verkkoyhtiön käyttöön. Tuhannet metsänomistajat ovat 
näreissään pakkolunastusten korvaustasoista. (…) Voimansiirtoalueen lunastuksia on tänä vuonna tullut 
vireille 25 kappaletta syyskuun loppuun mennessä. Vuonna 2021 niitä oli yhteensä 20. Kun yksi lunastus koskee 
yleensä 100–200 maanomistajaa, on kuluvan vuoden lunastuksissa tuhansia osallisia.”(Lähde: Yle Uutiset 
17.10.2022)

”Tuulivoiman lisärakentamista kannattavat voimakkaasti suuria kiinteistöverotuloja saavat kunnat sekä 
korkeita maanvuokria saavat maanomistajat, joiden kiinteistöille tuulipuisto sijoitetaan. Sen sijaan ne 
maanomistajat vastustavat lisärakentamista, joiden tiluksille sijoittuvat siirtoverkot. Syynä ovat 
maapohjan mitättömät korvaukset. Suurelle osalle tuulipuistohankkeita ei ole myöskään lähiyhteisön 
sosiaalista hyväksyntää.” (MT 21.11.2022)
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Tuulivoimaan liittyy paljon avoimia kysymyksiä

- Miten säilyy hyväksyttävyys jos tahti jatkuu/kiihtyy? Ja hidastuuko tahti jos hyväksyttävyys laskee?

- Miten paljon ja millä perustein tuulivoimaa kritisoidaan ja siitä valitetaan oikeutta myöten 
(luotettava data/analyysi puuttuu)

- Miten parantaa kansalaisten ja paikallisten asukkaiden osallisuutta?

- Siirtolinjat, pakkolunastuskorvaukset, lain uudistaminen? Koskee suurta maanomistajajoukkoa. 
Metsäpinta-alaa, nielua ja luontoarvojakin menetetään, määrä ei ole pieni 2030 mennessä.

- Voivatko korkeat vero/vuokratulot ohittaa paikallisen kritiikin?

- Miten kehittää luvitus- ja oikeusprosessia kun voi kestää 3-8 v?

- Maiseman, luontoarvojen, eri käyttömuotojen huomiointi?

- Onko tuulivoima maankäyttö/kaavoitus- vai ”hajasijoitettua” teollisuuspolitiikkaa?

- Miten tasata kapasiteetti ja vaikutukset (+/-) maan sisällä?

- Merituulivoima, vasta selvitysvaiheessa, koska kilpailukykyistä?

- Ohjata sijoittelua jotta reilua, tasapainoista ja tarpeeksi kun kehitys nyt markkinavetoista?

- Miten vaikuttaa kunta- ja aluekehitykseen kun osa hyötyy, osa ei?
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(Energia)siirtymän reiluus ei turpeen alasajossa tainnut toteutua?

”Oikeudenmukaisia energiasiirtymiä käsittelevän kirjallisuuden puitteissa onnistuneita 

siirtymiä ovat tavanneet yhdistää systemaattinen poliittinen ohjaus, riittävän pitkä 

aikajänne, oikein mitoitetut ja kohdennetut kompensaatiot sekä siirtymän keskiössä 

olevien aito osallistaminen siirtymätoimenpiteiden suunnitteluun…”

”Vastaavasti epäoikeudenmukaiseksi koetulla tavalla toimeenpantu turvealan siirtymä 

voi pahimmillaan kyseenalaistaa koko suomalaisen ilmastopolitiikan yhteiskunnallisen 

hyväksyttävyyden.” (esimerkkeinä lihantuotanto maataloudessa, turkistarhaus)

”Selviääkö tästä mitenkään?” – Turpeesta elantonsa saavien kokemukset suomalaisen 

turvepolitiikan oikeudenmukaisesta siirtymästä. (Lempinen & Vainio 2022, Terra)
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Periferian nousu vai ekstraktivismin uusi vaihe?
Kuvatut kehityskulut voivat tarkoittaa (talous)nousua joissakin periferian osissa ja uudenlaista
ekstraktivismia monissa muissa osissa. Vihreän siirtymän kehityspolku on kuitenkin tuskin suoraviivainen
globaalisti/periferiassa: käänteitä (geopolitiikka, talous, teknologia, ympäristö yms.) nähtäneen. 

Eri toimijoiden (toimialat, yritykset, valtiot, maakunnat, asukkaat) valinnat ja käsitykset voivat myös
vaikuttaa (edistää/hidastaa). Silläkin vaikutusta, miten muiden alojen siirtymät (esim. metsäala, maatalous, 
liikenne, rakentaminen, matkailu) etenevät (keille/minne hyödyt/haitat sijoittuvat).

“Uusi teollinen megaprojekti periferiassa” voi siksi toteutua pienempänä ja pidemmällä ajalla. 

Vain pieni osa suunnitelmista toteutuu, jos haasteita ei ratkota ja osa riskeistä toteutuvat.

Myös suotuisimmassa “toiveversiossa” hyötyjen ja haittojen jakautuminen alueen sisällä ja eri
elinkeinojen/ryhmien kesken voi olla vaikea yhteiskunnallinen ja poliittinen haste.

Lähivuosina suurin pulma voi olla liian kapea tulkinta vihreästä siirtymästä pitkälti teknisenä
(energia)kysymyksenä ja “vihreänä talouskasvuna”:

- “toimijat/teknologiat viekööt kehitystä”, niin päättäjien ei tarvitse liata käsiään puuttumalla siihen liikaa

- hyväksyttävyys- ja ympäristöhaasteita ei oteta vakavasti

- maa jakautuu entistä selvemmin hyvin eriluonteisiin alueisiin (joillekin voittopuolisesti taloushyötyä, 
joillekin koituu enimmäkseen haittaa ja osa jää sivustakatsojiksi)  
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Suuria haasteita tutkittavaksi ja ratkottavaksi

Pohjoinen periferia koostuu monin tavoin keskenään erilaisista alueista/seuduista
(luonnonolosuhteet, resurssit, elinkeinot, väestön koko ja rakenne, identiteetti).

Vain toteutukseltaan hyväksyttävät siirtymät pystyvät hyödyntämään alueiden
“siirtymäpotentiaalin”. 

Siirtymiin tähtäävä kansallisen ja aluetason politiikan on siksi oltava hyvin tietoinen näistä
haasteista ja reunaehdoista, muuten toteutus tuskin sujuu.

Ovatko oikeudenmukaisen siirtymän reitit, ehdot ja keinot hyvin tiedossa? 

Ei ole. Tutkimus(kin) on vasta alussa, joitakin esimerkkejä:

JustNorth – Toward Just, Ethical and Sustainable Arctic Economies, Environments and Societies (Univ. of Lapland)

Peripheral Visions: When Global Agendas Meet Nordic Energy Peripheries (Umeå Univ.)

Kestävyysmurrokset marginaalissa (UEF)

STN-ohjelmat v. 2023: Just Energy ja Just Transition. Ohjelmakuvaukset huolestuttavan kapeita
ja/tai abstrakteja
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