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Tervehdys 

Suomella menee hyvin. Suomen talouden uskotaan kasvavan tänä vuonna 2 %. Kotimainen kulutus 

ja investoinnit sekä kasvavat vientiluvut ovat positiivisella tasolla. 

Meillä on myös hyvät naapurit. Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin rakentaminen avaa 

mahdollisuuden kasvattaa Suomen vientiä reilut 2.5 miljardia euroa vuoden 2017 viimeiset 6 kk. 

BusinessOululla on tarkka tieto näistä projekteista. 

On myös ilahduttavaa että Venäjän projekteilla menee hyvin. Presidentti Vladimir Putin lupaa 

Koillisväylästä ympärivuotisen liikenneväylän, lisää tästä alempana. 

Tämmöisellä lähialueen pöhinällä emme voi olla muuta kuin tyytyväisiä! 

Terveisin 

Jukka Olli 

”Onko yritykselläsi liiketoimintaa Norjassa tai Venäjällä?  

Tiesitkö, että Finnveralla on edustus molemmissa maissa, ja he toimivat yhdessä lähetystön, 

Finpron ja Tekesin kanssa.  

Norjan liiketoimintaan ja suunnitelmiin liittyen voit olla yhteydessä aluejohtaja Markus Laakkoseen 

+358 400 843 816 markus.laakkonen@finnvera.fi sekä  

Venäjän liiketoimintaan ja suunnitelmiin liittyen edustuston päällikkö Timo Pietiläiseen +358 40 508 

8956 timo.pietilainen@finnvera.fi” 

 

ja tässä tietoa projekteista … 

 

Pohjois-Norjassa on isompia projekteja rakennusvaiheessa syksyllä 2017. Näiden projektien arvo 

on noin 12 miljardia NOK sekä  

suunnitteluvaiheessa lisää projekteja vielä tälle vuodelle noin 1,6 miljardilla NOK.  

Kesäkuussa 2017 rakennetaan Pohjois-Norjan 66 kohteessa noin 1 miljardilla NOK. 

 

Pohjois-Norjan nyt meidän tiedossa olevat investoinnit ovat tällä hetkellä kokoluokkaa  

1,5 miljardia € loppuvuodelle 2017!  

Listasta puuttuvat Norjan 230 miljardin NOK vuosittaiset öljy- ja kaasuteollisuuden investoinnit.  

Uutisia Goliat öljykentältä on että Eni Norge saa porata kaksi uutta ”kaivoa” joista toinen tulee 

tuotantoon.  

Norjan Oljedirektorat laskee Norjan Barentsin meren itäpuolen tuottavan noin 8.6 miljardia tynnyriä 

(= 1370 milj. Sm3) öljyä ja kaasua.  

Lisää uutisia www.petroarctic.no    

Norjan julkiset kilpailutukset löytyvät www.findcontracts.no  

Syksyn 2017 hieman isompia projekteja. 

- E6 levennys välillä Nord-Trøndelag grense-Osen, 132 km, 3 miljardia NOK. 

  Urakoitsija: Pål Syse Skanska Norge As Oslo.  

- Narvikkiin uusi asuinalue joka sisältää myös kaiken infran, Havnefronten bydel. 2 miljardia  

  NOK. Rakennuttaja: Lars Skjönnås Narvikgården As. 

- Rana Brennåsen rakentaa uuden asuinalueen, noin 200 asuntoa. 2 miljardia NOK. 
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  Rakennuttaja: Rune Hogh Rana Kommune. 

- 480 uutta asuntoa Tromssan Workinnmarkaan. 1 miljardi NOK. 

  Urakoitsija: Torgeir Ingebrigtsen Consto As Tromsö. 

- E6 levennys välille Svenningelv-Lien Grue kommune, 17 km. 800 miljoonaa NOK. 

  Rakennuttaja: Dagfinn Brakken Statens Vegvesen Region Nord Mosjoen.  

- Bodön kaupungintalon laajennusta, 5500 m2. 550 miljoonaa NOK. 

  Urakoitsija: Anders Jelstad Gunvald Johansen Bygg As Bodö. 

- Harstadin liikekeskuksen laajennusta ja uusia asuntoja samaan rakennukseen, 4000 m2.  

  500 miljoonaa NOK. Urakoitsija Arne Vannebo Salto Eiendom As Asker. 

- 150 uutta asuntoa Kirkenesiin. 500 miljoonaa NOK. 

  Rakennuttaja: Thore Amundsen Rabas As Kirkenes. 

- 179 uutta asuntoa Hammerfestin Rypefjordiin, 13 500 m2. 500 miljoonaa NOK. 

  Rakennuttaja: Rypefjord Marina As. 

- Uusi hoivakoti Altaan, 24 000 m2. 500 miljoonaa NOK. 

   Rakennuttaja: Johan Fredrik Nilsen Alta Kommune. 

- 200 uutta asuntoa Harstadin Kanebogeniin. 500 miljoonaa NOK. 

   Rakennuttaja: Steinar Nilsen, Nilsen & Haukland As. 

 

Suunnitteluvaiheessa on myös  

uusi logistiikkasatama Breivikaan (270 miljoonaa NOK), uusi tuulivoimala Tysfjordiin (90 MW, 250 

miljoonaa NOK),  

teollisuusalue Kvalsundiin (200 miljoonaa NOK), kalanviljelylaitos Lebesbyhyn (125 miljoonaa NOK),  

vesivoimala Kvalsundiin (23 GWh, 100 miljoonaa NOK), Biomar As rakentaa uuden kalaruoka tehtaan 

Myreen (100 miljoonaa NOK)  

sekä noin 30 pienempää vesivoimalaa (600 miljoonaa NOK).    

 

Näiden isompien projektien lisänä kesäkuun rakennus projektien arvo noin 1 miljardi NOK.  

Projektit ovat kokoluokkaa 500 000 NOK – 145 000 000 NOK ja sisältävät  

rakennustöitä, teiden kunnostusta, rakennusten kunnostusta sekä uusia asuin- ja 

konttorirakennuksia, uusi silta Fausken eteläpuolella,  

tunneleiden sähköistämistä sekä teiden kunnostustöitä. Kohteita on 66 kpl. Lisää infoa kohteista 

jukka.olli@businessoulu.com 

 

Pohjois-Ruotsissa on isompia projekteja rakennusvaiheessa syksyllä 2017. Näiden projektien arvo 

on noin 7.9 miljardia SEK sekä  

suunnitteluvaiheessa lisää projekteja vielä tälle vuodelle noin 2 miljardilla SEK.  

Kesäkuussa 2017 rakennetaan Pohjois-Ruotsin 80 kohteessa noin 1 miljardilla MSEK. 

 

Joten Pohjois-Ruotsin, nyt meidän tiedossa olevat investoinnit, ovat kokoluokkaa 1 miljardi € 

loppuvuodelle 2017!  

Katso myös kohteet LKABn kaivosyhtiöltä http://supplier.lkab.com/Notice/NoticeList.aspx  

Syksyn 2017 hieman isompia projekteja. 

- 440 uutta tuulivoimalaa Piteåån, 3 miljardia SEK.  
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  Rakennuttaja: Caroline Lithner Markbygden Vind Ab Umeå. 

- 3 uutta asuinrakennusta joissa 300 asuntoa Luulajassa, Kuststad Luleå etapp2, Innerstaden 2:34.  

  1 miljardi SEK. Urakoitsija: Thord Gustafsson Nåiden Bygg Ab.  

- Jätteenpolttolaitos Bodeniin. 700 milj. SEK. 

  Urakoitsija: Erling Frisk NCC Sverige Ab Luleå. 

- Rautatien huoltotöitä välille Holmsund - Boden Södra. 500-700 milj. SEK. 

  Urakoitsija: Infranord Ab Region Nord Luleå. 

- Rautatien huoltotöitä välille Luleå - Murjek. 500-700 milj. SEK. 

  Urakoitsija: Robert Eriksson BDX Företagen Ab. 

- Uusi kulttuuritalo Skellefteåån, 12 000 m2. Sisältää 5700 m3 liimapuuta, 3000 m3 KL-puuta C24,  

  180 tonnia rautaa ja 4 000 m3 betonia sekä maatyöt, sähkötyöt, ilmastointi ja VS-työt. 

  Rakennuttaja: Lars Hedqvist Skellefteå kommun. 500 milj. SEK. 

- Uusi lukio ja aikuiskoulutuskeskus Jällivaaraan, Kunskapshuset. Sisältää maatyöt 14 000 m2 ja 

  35 000 m3. Rakennuttaja: Lennart Johansson Gällivare kommun. 500 milj. SEK. 

- Facebookin uusi datahalli Luulajaan, kolmas halli. Luultavasti 25 000 m2 ja 1 miljardi SEK. 

  Rakennuttaja: Pinnacle Sweden Ab. 

 

Suunnitteluvaiheessa on myös uusi LNG terminaali Piteån Haaraholmeen (450 milj. SEK),  

uusi vesilaitos Hemavan Storuman kuntaan (31 milj. SEK), LKABn Svappavaaran kaivoksen laajennus 

(>1 000 milj. SEK)  

sekä Bolidenin Aitikin laajennustyöt (jäljellä >500 milj. SEK).    

 

Näiden isompien projektien lisänä kesäkuun rakennus projektien arvo noin 1 miljardi SEK.  

Projektit ovat kokoluokkaa 500 000 SEK – 125 000 000 SEK ja sisältävät rakennustöitä, purkutöitä, 

pyörä- ja kävelykatuja,  

teiden kunnostusta, uutta tekonurmea jalkapalloareenoille, rakennusten kunnostusta sekä uusia 

asuin- ja konttorirakennuksia,  

mökkikyliä sekä tuulivoimaloita. Kohteita on 80 kpl. Lisää infoa jukka.olli@businessoulu.com 

 

Tukholman alue ja muu Ruotsi 

Pohjois-Ruotsin investoinnit ja rakentaminen on suurta ja positiivista sekä hyvä yrityksillemme koska 

kilpailu pohjoisessa ei ole yhtä  

veristä kuin Tukholman alueella. Tässä kuitenkin katsaus Tukholman infran parantamisesta ja uusista 

asunto alueista joiden lasketaan  

luovan satoja tuhansia uusia työpaikkoja.  

Budjetti alla mainituille Tukholman investoinneille on 30,2 miljardia SEK. 

-Uusi metrolinja välille Älvsjö-Fridhemsplan 

-Metrolinjaa jatketaan Roslagbana-City 

-Tukholman etelän raitiotietä laajennetaan 

-Hagalundiin uusi metroasema 

-Uusia asuntoalueita noin 100 000 asunnolle on suunnitteilla 
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Muu Ruotsi, tässä muutama esimerkki 

-Projekti Ostlänken, joka on kaksoisraide välille Linköping - Järna ja  Storstockholm via  

 Norrköping - Nyköping/Skavsta ja Trosa/Vagnhärad, luo noin 25 000 uutta  työpaikkaa. 

-Suurnopeusjunaverkko, jonka budjetti on 230 miljardia SEK, luo noin 80 000 uutta työpaikkaa 

vuoteen 2035 mennessä.  

 

Traficon – Tie- ja liikennehankkeiden tietoja Venäjältä 

Tilatkaa uutiskirje osoitteesta juha.hyvarinen@traficon.fi  

 

Tässä poimintoja tammi-maaliskuun uutiskirjeestä 

- Vnešekonombank (VEB) – pankki Silkkitien rahoittajaksi Venäjällä 

  Vuoteen 2019 mennessä Venäjä kunnostaa kaikki Silkkitiehen, 3 800 km, kuuluvat maantiet. 

- M11 Moskova-Pietari moottoritie saa viisi miljardia ruplaa lisärahoitusta 

- Moskova – Kazan suurnopeusrata 

  Suurnopeusradan pituus on 770 km, matka-aika on 3,5 tuntia. Radan odotetaan valmistuvan   

  vuoteen 2023 mennessä muodostaen osan Euroopan ja Aasian välistä maailmanlaajuista     

  liikennekäytävää (niin sanottua Silkkitietä). 

- Belkomurin ratahankkeen kuulumisia 

- Arkangelin syväsataman ensimmäinen rakennusvaihe valmistunee vuoteen 2023   

  mennessä 

- Koillisväylästä tulee ympärivuotinen liikenneväylä 

  Lähitulevaisuudessa Koillisväylästä tulee ympärivuotinen liikenneväylä. Näin ilmoitti    

  presidentti Vladimir Putin kansainvälisessä arktisessa foorumissa. Presidentin  

  toimeksiannosta perustetaan Koillisväylän kaikkine lähitukialueineen kehittämisestä  

  vastaavan virasto. Vladimir Putinin mukaan Koillisväylän kuljetusten odotetaan kasvavan  

  30 mln tonniin vuoteen 2035 mennessä.  

  Vuoden 2016 kuljetukset olivat yli 7 miljoonaa tonnia, josta suurin osa tuli Prirazlomnojen  

  öljy- ja kaasuesiintymistä sekä Sabetan satamasta. Kansainvälinen kauttakulkuliikenne teki  

  240.000 tn.  

  Jäänmurtajatilanne on edelleen hälyttävä: vuosien 2021–2022 jälkeen jää vain neljä  

  ydinjäänmurtajaa. Koillisväylän kehitystä estää heikko satamainfrastruktuuri, tankkaus- ja  

  huoltopalvelujen puuttuminen, riittämätön hydrometeorologinen tuki, jäänmurtopalvelujen  

  hinnoittelu, huono viestintä ja pula pätevästä henkilöstöstä. 

  Koillisväylän reitin varrella toteutettavat hankkeet: 

  * Sabetan satama 

  * Arktinen portti –niminen öljyterminaali Obin poukamassa on otettu käyttöön toukokuussa  

    2016; terminaalin kapasiteetti on 8,5 mln tn 

  * Narjan-Marin ja Indigan satamien rekonstruointi 

  * Uusi öljyterminaali Enisey - joen suistossa 

  Esisuunnitteluvaiheessa olevat hankkeet: 

  * Arkangelin syväsatama 

  * Nesteytetyn kaasun terminaali Ob-joen poukamassa 

  * Hiiliterminaali Eniseyn lahdessa 

mailto:juha.hyvarinen@traficon.fi
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  * Terminaali Laptevin meren Olenekin lahdessa 

  * Hiiliterminaali Beringovskin satamassa 

 

- Venäläisten alusten ainutlaatuinen matka Koillisväylällä 

   Ensimmäistä kertaa arktisen navigoinnin historiassa laivasaattue käytti Koillisväylää  

    joulukuun lopussa 2016– tammikuun alussa 2017. Koillisväylän navigointikausi on  

   heinäkuun puolesta välistä marraskuun loppuun. Saattueeseen osallistuivat:  

   ydinjäänmurtaja ”Voiton 50 vuotta”, öljyalus ”Perämies Ovtsyn” sekä Audax ja  

   Arktika-1 alukset. 

- Telia on rakentanut valokaapelilinjan Tukholmasta Pietariin 

   Linja kulkee Tallinnan kautta ja mahdollistaa eri operaattoreille nopean internetyhteyden  
   Baltian maissa, Venäjällä ja ulkomailla. Lisäksi yhtiö on uudistanut Itämeren pohjalla  
   kulkevan kaapelinsa. Uusi linja mahdollistaa kauttakulkuliikennettä asiasta Venäjälle ja  
   Eurooppaan.  
- Avtonetin hanke ”Erityismarkkinat: automaattiajoneuvot joukkoliikenteessä” saa valtion  
   tukirahaa 
   Avtonet -yhdistyksen hanke ”Erityismarkkinat: autonomiset ajoneuvot joukkoliikenteessä”  

   saa 200 miljoonaa ruplaa valtion rahaa. Seuraavan kahden vuoden kuluessa Volgabus - 

   yhtiö koestaa robottibusseja eri ilmasto olosuhteissa testialueilla. Vuonna 2017 valmistuvat  

   autonomisten ajoneuvojen liikennettä yleisillä teillä tukevat muutokset Venäjän  

   lainsäädäntöön. Kyseisten muutosten odotetaan astuvan voimaan seuraavan kolmen  

   vuoden kuluessa. Avtonet –yhdistyksen tehtävänä on autonomisten ajoneuvojen suunnittelu,  

   valmistus ja markkinointi Venäjällä. Yhdistyksen jäsenistä mainittakoon KamAZ, Sollers,  

   GAZ-yhtymä ja NAMI. 

- Ensimmäinen autonominen raskas ajoneuvo tulee Moskova-Krasnodar valtatielle elokuussa 2017 

  Venäjän tielaitoksen johtaja Roman Starovoitin mukaan elokuussa 2017 ensimmäinen  

  autonominen raskas ajoneuvo tulee Moskova-Krasnodar valtatielle. Lisäksi vuonna 2018  

  käynnistetään autonominen raskas liikenne M7 valtatiellä Kazan-Naberežnyje Tšelny osuudella.  

  Autonomiset kuorma-autot varustetaan mm. GLONASS -järjestelmällä. Toukokuusta 2017  

  lähtien uusia autonomisia kuorma-autoja testataan Moskovan lähellä sijaitsevalla Šahovon  

  testialueella. Autonomisen liikenteen tiekartan mukaan ensimmäisen kotimaisen  

  autonomisen ajoneuvon kuuluu poistua kokoonpanolinjalta vuonna 2035. 

- Pietarin ja Leningradin alueen välistä pikaraitiotietä aletaan rakentamaan vuonna 2018 

- Leningradin alue saa uuden lentokentän 

- Vuonna 2017 saatetaan päätökseen Pietarin ja Arkangelin välinen oikotie joka lyhentää matkaa  

  350 km. 

Ystävällisin terveisin 
Jukka Olli 
BusinessOulu 
Finnish Business Hub Gällivare/Tromsö 
www.businessoulu.com 
 

 

http://www.businessoulu.com/

