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a local perspective on energy development in the high north
To date, the impact of the federal energy policy on local sustainable development has not been
systematically investigated, writes Daria Gritsenko.
During the past fifteen years, there has been a revival of
Russia’s commercial activity in the Arctic. Rich natural
resource deposits located on- and offshore, as well as the
commercial potential of the Northern Sea Route, were
declared in the Russian Arctic Strategy (2008) to be a
guarantee of Russia’s future economic prosperity and
influence in world affairs. The large-scale industrialisation
of the Russian Arctic may have both positive and negative
economic, social, cultural and environmental implications
on local societies.
Yamal LNG is a flagship re-industrialisation project
in the Russian Arctic. This industrial complex includes a
large liquefied natural gas (LNG) production facility, an
international airport and a port Sabetta constructed on the
western shore of the Ob River estuary. President Vladimir
Putin has endorsed the development of the project multiple
times, becoming a ‘personal guarantor’ of its success.
Developed by Novatek, the second largest gas producer in Russia, in cooperation with Chinese and French
partners, Yamal LNG will become the largest LNG production facility above the Arctic Circle, with an annual capacity
of 16.5 MT. As Russia seeks to diversify gas exports and tap
into new markets, LNG seems like a logical choice.
At the local level, the Yamal LNG project is expected
to create a wide range of socioeconomic benefits: revitalising economic activity, attracting transhipment cargo, bringing jobs and tax revenue. At the same time, the indigenous
peoples and their cultural heritage, as well as the environment, are likely to experience negative consequences of
intensive industrialisation, including pollution, loss of
habitats and the disruption of traditional livelihoods.
The local dimension is decisive for the success of
Russia’s Arctic industrialisation. First, climate change in
the Arctic is happening faster than in other regions, while
its impacts on Arctic mega-projects are still ill-understood
and adaptation strategies poorly developed. In addition,
the expected increase in extreme weather events could
make High North operation riskier than today and Arctic
resources less, rather than more, accessible.
Second, the disruption of indigenous livelihoods
combined with changing demographics could create social

vulnerability, negatively affecting the industries in the long
run. If many people move to small communities to take new
jobs this could create social tension between newcomers
and indigenous and non-indigenous locals, including land
or resource use conflicts. The influx of a mainly male workforce can also provoke a gender imbalance.
To date, the impact of the federal energy policy on
local sustainable development has not been systematically investigated. The extension of extractive frontiers
has been primarily justified at the federal level. While the
local government acknowledges the potential economic
and technological benefits that the re-industrialisation of
the Arctic brings, local activists emphasise that they want
federal development policies to be aligned with the traditional lifestyle. Finding a balance between investments and
income (economic sustainability), resource base and exploitation rate (environmental sustainability) and opportunities
created and lost for the local population (social sustainability) requires a thorough assessment of the local effects of
energy mega-projects.
If Arctic industrialisation plans do not take into consideration the long-term effects of energy projects on the
local environment and population, there is a danger that
Yamal LNG and other projects aimed at reviving Russia’s
commercial activity in the Arctic will repeat the fate of the
flagships of Soviet industrialisation, which caused longterm damage to local people, environments and economies
and eventually suffered themselves from the damage they
created.
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energia-alan kehitys ja paikalliset näkymät venäjän pohjoisessa
Venäjän energiapolitiikan vaikutuksia paikalliseen kestävään kehitykseen ei toistaiseksi ole
tutkittu systemaattisesti, kirjoittaa Daria Gritsenko.
Venäjän kiinnostus kaupalliseen toimintaan arktisilla alueilla on kokenut uuden heräämisen viidentoista vuoden aikana.
Maalla ja merellä sijaitsevien luonnonvaraesiintymien sekä
Koillisväylän tarjoaman kaupallisen potentiaalin ilmoitettiin Venäjän vuoden 2008 arktisessa strategiassa olevan
takuu maan tulevasta taloudellisesta vauraudesta sekä
vaikutusvallasta. Venäjän arktisten alueiden laajamittaisella
teollistamisella saattaa olla sekä positiivisia että negatiivisia
vaikutuksia paikallisten yhteisöjen talouteen, ympäristöön ja
sosiaalisiin ja kulttuurisiin asioihin.
Yamal LNG -hanke on Venäjän arktisen alueen lippulaivaprojekti. Siihen kuuluvat suuri nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotantolaitos, kansainvälinen lentoasema sekä
Ob-joen suistoalueen länsirannalle rakennettu Sabettan
satama. Presidentti Vladimir Putin on toistuvasti ilmaissut tukensa hankkeelle, ja hänestä onkin tullut hankkeen
”henkilökohtainen takuumies”. Yamal LNG:stä tulee suurin
nesteytetyn maakaasun tuotantolaitos napapiirin pohjoispuolella. Hankkeen toteuttaa Venäjän toiseksi suurin
kaasuntuottaja Novatek kiinalaisten ja ranskalaisten partnerien kanssa. Laitoksen vuosikapasiteetiksi tulee 16,5 miljoonaa tonnia. Venäjä haluaa monipuolistaa kaasuvientiään
sekä päästä uusille markkinoille, joten nesteytettyyn maakaasuun panostaminen vaikuttaa loogiselta siirrolta.
Hankkeen odotetaan luovan monenlaisia etuja eli
piristävän taloudellista aktiviteettia, houkuttelevan uudelleenlastaustoimintaa, tuovan työpaikkoja sekä lisäävän
paikallishallinnon verotuloja. Alkuperäiskansat ja niiden
kulttuuriperinne sekä ympäristö tulevat luultavasti kantamaan intensiivisen teollistamisen kielteiset seuraukset,
mm. saastumisen, elinympäristöjen katoamisen ja perinteisten elinkeinojen harjoittamisen vaikeutumisen.
Paikallinen ulottuvuus on ratkaiseva tekijä Venäjän
arktisen teollistamisen onnistumisen kannalta. Ilmastonmuutos etenee arktisilla aluilla nopeammin kuin muualla,
eikä sen vaikutuksia jättihankkeisiin vielä ymmärretä
kunnolla. Myöskään sopeutumisstrategioita ei ole juuri
kehitetty. Lisäksi äärimmäisten sääilmiöiden odotettu
kasvu voi tehdä pohjoisimpien alueiden toiminnan nykyistä riskialttiimmaksi sekä helpottamisen sijaan vaikeuttaa
arktisten luonnonvarojen saavutettavuutta.

Väestörakenteen muuttuminen yhdessä alkuperäisten elinkeinojen vaikeutumisen kanssa saattaa synnyttää
sosiaalista haavoittuvuutta, joka voi vaikuttaa teollisuusaloihin kielteisesti. Kun paljon ihmisiä muuttaa pieniin
yhteisöihin, tulokkaiden sekä syntyperäisten ja alueelle
aiemmin muuttaneiden välille voi syntyä sosiaalisia jännitteitä sekä maan tai resurssien käyttöön liittyviä konflikteja.
Miesvoittoisen työvoiman tulva voi myös saada aikaan
sukupuolten epätasapainoa.
Venäjän energiapolitiikan vaikutuksia paikalliseen
kestävään kehitykseen ei toistaiseksi ole tutkittu systemaattisesti. Raaka-aineiden hyödyntämiseen käytettävien alueiden
laajentaminen rajaseuduilla on lähinnä oikeutettu liittovaltion tasolla. Samalla kun paikallishallinto keskittyy arktisen
alueen teollistamisen mahdollisiin taloudellisiin ja teknologisiin hyötyihin, paikalliset aktivistit korostavat haluavansa
perinteisen elämäntavan otettavaksi huomioon federaation
kehityspolitiikassa. Tasapainon löytäminen investointien
ja tulojen (taloudellinen kestävä kehitys), luonnonvarojen
ja hyväksikäyttöasteen (ympäristön kestävä kehitys) sekä
paikallisväestön menettämien ja saamien mahdollisuuksien
(sosiaalinen kestävä kehitys) välille vaatii jättihankkeiden
paikallisten vaikutusten perinpohjaista arviointia.
Jos arktiset teollistamissuunnitelmat eivät ota
huomioon energiahankkeiden pitkäaikaisia vaikutuksia paikalliseen ympäristöön ja väestöön, on vaara, että
Venäjän kaupallista toimintaa arktisella alueella elvyttävät
projektit toistavat Neuvostoliiton teollistamisen lippulaivojen kohtalon. Tuolloin hankkeet aiheuttivat pitkän aikavälin
vahinkoja paikallisille ihmisille, ympäristöille ja talouksille
– sekä lopulta kärsivät itse aiheuttamistaan vahingoista.
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