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Lapin kauppakamarin tiedote 11.3.2015 
 

 
Euroopan arktisen alueen investointipotentiaali kasvaa edelleen 
– kriisit lykkäävät hankkeiden käynnistymistä 
 
Euroopan arktisen alueen, Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosien sekä Murmanskin 
ja Arkangelin alueiden investointipotentiaali jatkaa edelleen kasvuaan. Lapin 
kauppakamarin järjestämän kuudennen Arctic Business Forumin yhteydessä 
julkistetun vuosikirjan mukaan koko alueen kaikkien yritystoimintaan liittyvien 
investointien yhteismäärä on jo 197 miljardia euroa. Määrä on reilut 50 miljardia euroa 
suurempi kuin edellisvuotinen arvio. 
 

“Euroopassa jatkuva talouskriisi ja Ukrainan vuoksi kiristynyt poliittinen tilanne eivät 
ole vaikuttaneet investointipotentiaalin kehittymiseen. Sen sijaan kriisit ovat selvästi 
lykänneet investointien käynnistymistä ja vaikeuttaneet toteuttamisaikataulujen 
arviointia”, Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki arvioi. 

 
Arctic Business Forumin vuosikirjassa on arvioitu myös investointien 
käynnistymistä seuraavan viiden vuoden aikana. Arvio esitetään kahden eri 
skenaarion pohjalta. Normaalissa skenaariossa oletetaan, että vuosien 2016-2020 
välinen kasvu on hidasta ja nykyinen epävarma tilanne jatkuu etenkin offshore-alalla. 
Kasvuvaihtoehdossa oletetaan globaalin talouden nousun olevan odotettua 
nopeampaa ja myös offshore-investointien kohentuvan. 

 
Normaaliskenaarion mukaan seuraavan viiden vuoden aikana käynnistyisi 
investointeja hieman yli 57 miljardin euron arvosta. Kasvuvaihtoehdossa summa olisi 
yli 81 miljardia euroa ja se sisältää myös Barentsin meren valtavan Johan Castberg -
öljykenttäprojektin käynnistymisen. Pidemmälle tulevaisuuteen jää joko 140 miljardin 
euron tai 106 miljardin euron investointisuunnitelmien toteutuminen. 

 
Pohjois-Norja edelleen ylivoimainen ykkönen 

 
Euroopan arktisen alueen investointipotentiaalista lähes 40 prosenttia eli runsaat 75 
miljardia euroa on Pohjois-Norjan alueella. Öljy- ja kaasuhankkeet ovat suurin toimiala. 
Projektien arvo on yhteensä yli 40 miljardia euroa. Toiseksi suurin toimiala alueella on 
tuulivoima, jonka investointihankkeiden arvo nousee reippaasti yli 16 miljardin euron. 
Pohjois-Pohjanmaa nousee yllättäen kakkossijalle yli 27 miljardin investointihankkeilla. 
Aluetta nostaa kärjen tuntumaan Fennovoima Oy:n Pyhäjoen ydinvoimala, jonka arvo 
on 6,5-8 miljardia euroa. Alueella on myös suuri määrä tuulivoimahankkeita. 
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Kolmanneksi suurin investointipotentiaali on Murmanskin alueella, runsaat 23 miljardia 
euroa. Suurin hanke Kuolan niemimaallakin on Polarnye Zoriin rakennettava uusi 
kahden reaktorin ydinvoimala. Neljäntenä tulee Ruotsin Norrbotten, jonka 
investointihankkeiden arvo on lähes 23 miljardia euroa. Kaivosinvestoinnit ovat 
vetäneet alueen kasvubuumia jo yli vuosikymmenen ajan, ja sama meno näyttää 
jatkuvan. 

 
Käynnistymisaikataulujen arvioiminen vaikeaa 

 
Pitkittynyt talouskriisi näkyy investointihankkeiden käynnistymisaikataulussa. 
“Odotettu buumi ei ole käynnistynyt eikä lähivuosina ole todennäköisesti oletettavissa 
sellaista voimakasta talousnousua, joka muuttaisi tilanteen. Tästä huolimatta 
hankkeita on koko ajan käynnissä ja myös lisää on tulossa toteutukseen”, sanoo 
Rautajoki. 

 
Suuret offshore-hankkeet ovat jo parin vuoden ajan kärsineet 
kannattavuusongelmista. Aluksi talouskriisin ohella myös liuskeöljyn- ja kaasun 
tuotannon nopea lisääntyminen laski Arktisten offshore- hankkeiden kannattavuutta. 
Viime vuoden lopulla alkanut öljyn hinnan voimakas lasku on lisännyt 
kannattavuuskeskustelua pohjoisessa. Ukrainan kriisi on pakotteineen hidastanut ja 
monin paikoin jopa keskeyttänyt Arktisen offshore-yhteistyön venäläisten ja läntisten 
yhtiöiden välillä. 

 
Hitaalle talouskasvulle tyypillisesti julkisrahoitteiset investoinnit näyttävät vetävän 
lähivuosien kehitystä. Suurin on liikenneinfra, jota arvioidaan rakennettavan lähes 12 
miljardin arvosta. Suurimmat uudet hankkeet ovat Pohjois-Ruotsissa, jossa aloitettava 
Norrbotniabanan-rannikkoradan rakentaminen Uumajasta Luulajaan sekä Kiiruna-
Narvik- kaivosradan toinen raide ovat Norjan osuuden kanssa melkein puolet 
kokonaismäärästä. Yhdessä sairaalainvestointien kanssa julkisrahoitteiset investoinnit 
nousevat noin 14 miljardiin euroon. 

 
Pohjois-Suomen kilpailukyky heikentynyt 

 
Vuosien 2016-2020 välillä Pohjois-Suomen yhteenlasketut investoinnit nousevat 
hitaammassa versiossa runsaaseen 15 miljardiin euroon ja kasvuversiossa noin 18,5 
miljardiin euroon. Määrä on suurin piirtein sama kuin Pohjois-Norjassa ja Pohjois-
Ruotsissa hitaamman kasvun versiossa. Suurin investointihanke Fennovoima Oy:n 
ydinvoimala on yli puolet hitaamman version ja lähes puolet kasvuversion arvioidusta 
investointimäärästä. Muiden investointien määrä jää selvästi jälkeen molemmista 
länsinaapureista. 
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Pohjoisen vahvoista toimialoista sekä tuulivoiman että kaivosteollisuuden 
investointihankkeista vain pienen osan odotetaan tulevan toteutukseen seuraavan 
viiden vuoden aikana. 

 
“Joko hankkeilta puuttuu riittävä rahoitus tai sitten ympäristölupaprosessien 
pitkäkestoisuus ja kankeus vaikuttavat siihen, että hankkeet käynnistyvät 
naapurialueilla Pohjois-Suomea hitaammin. Investointien toteuttamisen suhteen 
Pohjois-Suomen ja erityisesti Lapin kilpailukyky näyttää heikentyneen viime 
vuosikymmenen lopun tilanteesta”, kertoo Rautajoki. 

 
Lisätietoja:  
Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari, p. 040 551 1289, timo.rautajoki@chamber.fi 
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