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Esimerkiksi Afrikan mantereella virtaava Niili kulkee kahdentoista valtion alueella. Se on elintärkeä joenvar-
ren valtioille (kuva 5). Niili jakautuu kahteen päähaaraan, joista toisen alkulähdettä hallitsee Etiopia. Valtio 
on rakentamassa Niilin suurpatoa, mikä on aiheuttanut voimakkaita reaktioita joen alajuoksulla sijaitsevissa 
maissa [5]. Pato voisi vähentää virtaavan veden määrää alajuoksulla ja vaikeuttaa muun muassa maanvilje-
lyä. 

4. Luonnonvaroja etsitään jatkuvasti lisää 

Luonnonvaroja etsitään maapallolta lisää, koska luonnonvarojen käyttö lisääntyy jatkuvasti. Ihmiskunta ku-
luttaa luonnonvaroja nopeammin kuin luonto pystyy niitä tuottamaa [6]. Luonnonvaroja etsitäänkin maapal-
lolta jatkuvasti lisää. Erityisen kiinnostuneita valtiot ovat öljystä ja maakaasusta. Öljyä käytetään liikenne-
polttoaineena ja maakaasua sähkön- ja lämmöntuotannossa. 

Esimerkiksi arktisella alueella oletetaan olevan runsaasti näitä luonnonvaroja (kuva 6). Niiden hyödyntämi-
nen kiinnostaa varsinkin Pohjoisen jäämeren valtioita [7]. Jäämeren alueen valtioiden aluevesistä ei ole vielä 
täyttä selvyyttä, ja valtiot selvittävätkin omia aluevesirajojaan. Yhdysvallat ei ole hyväksynyt YK:n merioi-
keusyleissopimusta, joka määrittelee mitkä vesialueet kuuluvat millekin valtiolle. 

5. Monikansallisten yritysten toiminta ylittää rajoja 

Valtioiden luonnonvarojen hyödyntäjinä toimivat myös monikansalliset yritykset. Monikansallisten yritys-
ten toimintaan liittyy sekä hyviä että huonoja puolia. Yritys tuo isäntämaalle investointeja ja työpaikkoja, 
ja niiden myötä verotuloja. Kritiikkiä monikansalliset yritykset saavat usein siitä, millä tavalla ne hyödyntä-
vät isäntämaan luonnonvaroja. Esimerkiksi öljyjätti Shell määrättiin korvaamaan Nigeriassa Bodon kylän 
asukkaille aiheuttamansa vahingot, kun yhtiön öljyputkista vuotanut öljy oli saastuttanut kylän maaperää ja 
vesistöä [8]. 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on antanut toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. 
Nämä ohjeet velvoittavat yrityksiä noudattamaan kansallisia lakeja. Silti yrityksen toiminta saattaa olla isän-
tämaan lakien kanssa. 

Käsitteet: 

Luonnonvarat = Yhteisnimitys kaikelle luonnossa olevalle, mitä ihminen pystyy hyödyntämään. Jaetaan 
yleensä uusiutuviin ja uusiutumattomineen luonnonvaroihin. Uusiutuvia luonnonvaroja ovat esim. aurinko ja 
tuuli. Uusiutumattomia ovat esim. öljy ja kivihiili. 

Omavarainen = tarkoittaa, että kaikki tai suurin osa tuotteista tuotetaan itse, tulee toimeen tuotteilla, jotka 
on itse tuottanut, muista riippumaton. 

Aluevesi = Valtion rannikon edustalla olevat vesialueet, joiden katsotaan kuuluvan osaksi kyseistä valtiota. 
Valtioiden aluevesirajojen määrittelystä on kansainvälisesti sovittu YK:n merioikeusyleissopimuksessa. 

Arktinen alue = Voidaan määritellä eri tavoin. Alue voidaan rajata pohjoisen napapiirin (66°33,N) perus-
teella tai lämpötilan mukaan, jolloin arktinen alue on alue, jossa kesäkuun keskilämpötila ei ylitä +10°C. 

Investointi = Rahan sijoittaminen toimintaan, jonka odotetaan tuottavan voittoa pitkällä aikavälillä.  Inves-
tointi on kannattava, jos se tuottaa investoijalle enemmän kuin kuluttaa. Jos öljyjätti Shell perustaa öljyntuo-
tantolaitoksen Nigeriaan, on itse tuotantolaitos investointi.   

Isäntämaa = Valtio, jossa monikansallinen yritys toimii. Jos öljyjätti Shell perustaa öljytuotantolaitoksen 
Nigeriaan, on Nigeria tuotantolaitoksen isäntämaa. 
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Monikansallinen yritys = Yritys, jolla on toimintaa samanaikaisesti useammassa eri valtioissa. Monikansal-
listen yritysten pääkonttori sijaitsee usein yrityksen kotimaassa, toiminnan ollessa ulkomailla. Monikansalli-
sia yrityksiä ovat mm. McDonald’s, Nokia, UPM-Kymmene Oyj ja Stora Enso.   
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