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Ehdotus A 1934/UVU    

Tekijä Pohjoismaiden vihreä vasemmisto  

Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta    

   

  

Jäsenehdotus risteilyliikenteen ja risteilymatkailun 

rajoittamisesta ja arvioinnista Pohjoismaiden arktisilla 

alueilla 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa 
Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

 

että se kehittää kattavan pohjoismaisen suunnitelman risteilymatkailun rajoit-

tamiseksi Pohjoismaissa.  

että se laatii yhteisen strategian arktisten alueiden risteilyliikennettä koskevien 

suuntaviivojen tiukentamiseksi. 

 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ehdottaa, että 

 

  Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

 

että kartoitetaan risteilyliikenteen ympäristövaikutukset ja yhteiskunnalliset 

vaikutukset Pohjoismaissa, keskittyen erityisesti arktisiin alueisiin. 

että tutkitaan lisääntyneestä risteilyliikenteestä aiheutuvia seurauksia turvalli-

suudelle ja valmiudelle arktisilla alueilla. 

 

Taustaa 

Risteilyliikenne on yksi eniten paikallista saastumista ja ilmastopäästöjä aiheuttava 

matkailumuoto. Samaan aikaan siitä aiheutuu yhteiskunnallisia ja terveydellisiä haas-

teita, ja muihin matkailumuotoihin verrattuna paikallisyhteisölle tulevat tuotot jäävät 

rajallisiksi. Risteilymatkailu arktisille alueille tulee todennäköisesti lisääntymään dra-

maattisesti tulevina vuosina, kun arktisten merialueiden merijää sulaa ilmaston muuttu-

essa, mikä mahdollistaa liikenteen lisääntymiseen.  

 

Risteilyliikenteen lisääntymisestä arktisten alueiden kaltaisilla haavoittuvilla alueilla ai-

heutuu seurauksia turvallisuudelle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Risteilymatkailun 

turvallisuushaasteet kärjistyivät Norjassa vuonna 2019, kun risteilyalus Viking Sky joutui 

merihätään. Laivalla oli 1 373 henkilöä, jotka jouduttiin evakuoimaan. Norjan hallitus 

asetti tapahtuman seurauksena risteilykomitean, joka on hiljattain julkaissut raportin. 
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Komitea tarkentaa raportissa, että risteilyliikenteeseen tarvitaan selkeämpää säänte-

lyä, sillä Norjalla ei ole valmiuksia käsitellä tämänkaltaisia vakavia onnettomuuksia. On-

nettomuusriski kasvaa liikenteen lisääntyessä, ja vahinkojen riski kasvaa alueilla, jotka 

ovat huonosti saavutettavissa ja joilla on vain rajalliset valmiudet.  

 

Norjan luontotutkimusinstituutin NINAn Huippuvuorten ja Arktiksen matkailua koske-

van raportin mukaan emme tiedä tarpeeksi matkailun ekologisista vaikutuksista haa-

voittuvilla alueilla ja tiedoissamme on valtava aukko Grönlannin lisääntyvän risteilymat-

kailun mahdollisista seurauksista.  

Hiljattain julkaistu tutkimus osoittaa, että risteilymatkailusta on jatkossakin haittaa ym-

päristölle ja terveydelle, mikäli teollisuuden alaa ei säännöstellä tiukemmin sekä kansal-

lisesti että kansainvälisesti.  

 

Siksi on olemassa vahvat argumentit Pohjoismaissa tapahtuvan risteilyliikenteen vä-

hentämistä koskevan yhteispohjoismaisen suunnitelman laatimisen puolesta, etenkin 

haavoittuvilla alueilla, joissa ympäristö- ja turvallisuushaasteet voivat olla katastrofaali-

set. Visio 2030:n mukaan yhtenä tavoitteena on ”kehittää Pohjoismaiden matkailuelin-

keinoa”. Jos halutaan, että Pohjolasta tulee kestävän matkailun kohde, on tärkeää, että 

tavoitteena on vähähiilisen matkailun valmistelu, joka edistää paikallista lisäarvoa ja 

työllisyyttä.  
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