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ERKKI SIIVONEN: POHJOINEN ULOTUVUUS: INVESTOINTIEN RAHOI-
TUKSEEN LIITTYVIÄ NÄKÖKOHTIA. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen
tutkimuskeskus, Government Institute for Economic Research, 2000, (C, ISSN
0788-5016, No 237). ISBN 951-561-342-6.

Tiivistelmä: Tässä raportissa kuvataan pohjoisen ulottuvuuden poliittisia tavoit-
teita ja prosesseja sekä arvioidaan investointien rahoitukseen vaikuttavia tausta-
tekijöitä. Pohjoinen ulottuvuus on käsitteenä vakiinnuttamassa asemaansa EU:n
ulkosuhteisiin liittyvänä terminä, jonka tämänhetkinen sisällöllinen merkitys liit-
tyy Pohjoisen Euroopan taloudellisen vakauden edistämiseen. Talouden ongelmat
liittyvät paljolti Luoteis-Venäjän, Baltian ja Puolan kansantalouksien kehityspyr-
kimyksiin ja integroitumiseen muuhun Eurooppaan. Investointiasteen nostaminen
ja laajaan infrastruktuuriin liittyvien hankkeiden priorisointi ovat tulevien kas-
vuedellytysten kannalta keskeisellä sijalla.

Asiasanat: Pohjoinen ulottuvuus, investoinnit, taloudellinen tehokkuus

Abstract: This report describes the political goals and processes of the Northern
Dimension and assesses background factors effecting the financing of invest-
ments. The term Northern Dimension has reached an established meaning in the
context of the EU foreign policy. The current meaning of the term is related to
promoting the economic stability of the Northern Europe. The economic prob-
lems stem from structural barriers effecting the development of economic sectors
and markets in the Northwest Russia, the Baltic and Poland. Because of such
problems the integration of these countries with the rest of Europe is difficult. It
is crucial question increasing investments in infrastructure (transportation,
energy, telecommunication, etc.) for promoting economic growth in the future.

Key words: Northern Dimension, investments, economic efficiency
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Johdanto

Vuodesta 1997 pohjoinen ulottuvuus (PU) on ollut osa EU:n poliittista prosessia.
Suomen hallituksen aloitteesta Eurooppa-neuvosto (Luxemburg, joulukuu 1997)
pyysi EU:n komissiota valmistelemaan raportin EU:n pohjoisen ulottuvuuden
politiikasta.

Pohjoinen ulottuvuus on alusta pitäen määritelty EU:n yhteisölliseksi politiikaksi
eikä sillä ole välitöntä aluepoliittista määritelmää. Pohjoisen ulottuvuuden politii-
kalla edistetään yhteistyötä Pohjois-Euroopan toimijoiden välillä ja tuetaan EU:n
itälaajenemisen toimenpiteitä. Pohjoisen ulottuvuuden politiikka edistää siten
myös laajempaa Euroopan alueen yhteistyötä ja pyrkii madaltamaan raja-aitoja
yhteistyön tieltä.

Portugalin puheenjohtajuuskaudella keväällä 2000 on valmisteltu komission toi-
mesta PU:n toimintasuunnitelma, joka pyrkii konkretisoimaan ja asettamaan tär-
keysjärjestykseen tavoitteita ja toimenpiteitä. Toimintasuunnitelman avulla
pyritään antamaan pohjoisen ulottuvuuden politiikalle sisältöä ja edistämään
mahdollisimman suuren hyödyn saamista EU:n ja sen jäsenvaltioiden ohjelmille,
paremman koordinaation ja ohjelmiin liittyvien synergioiden kautta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää pohjoisen ulottuvuuden talouteen
liittyviä taustatekijöitä erityisesti investointimahdollisuuksien ja rajoitusten näkö-
kulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on myös valottaa Suomen lähialueyhteis-
työhön liittyviä taloudellisia kysymyksiä. Tutkimus on osa VATT:n pohjoiseen
ulottuvuuteen liittyvää tutkimusta.

Raportin luvussa 1 selvitetään pohjoisen ulottuvuuden poliittisia tavoitteita ja
siihen liittyvää valmistelua EU:n piirissä. Luvussa 2 selvitetään pohjoisen ulottu-
vuuden taloudellisia taustatekijöitä. Painopiste on Luoteis-Venäjän ja Baltian ta-
louksissa. Luvussa 3 tarkastellaan investointien tarvetta ja rajoituksia mainituilla
painopistealueilla. Luvussa 4 selvitetään PU:n eräitä ympäristökysymyksiä ja ar-
vioidaan ympäristösopimusten tehokkuutta ja ongelmia Itämeren rehevöitymiseen
liittyvän esimerkkitapauksen avulla. Lopuksi luvussa 5 tarkastellaan taloudellisen
analyysiin liittyvien ongelmien erittelyä ja jatkotutkimuksen aiheita.
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1 Pohjoisen ulottuvuuden poliittiset tavoitteet ja
prosessit

Pohjoisen ulottuvuuden (PU) virallinen historia on lyhyt, mutta pohjoisten aluei-
den taloudellinen merkitys ja yhteistyö ulottuu kauas pohjoisten valtioiden histo-
riaan1.

Pohjoisten alueiden merkityksen kasvun takana on monia erillisiä syitä. Suurin
osa niistä on taloudellisia. Arktisilla alueilla on valtavia luonnonvaroja, joista
vasta pieni osa on kaupallisesti hyödynnettyjä. Erityisesti tämä koskee Venäjän
kaasu- ja öljyesiintymiä, joista monet alan kansainväliset suuryritykset ovat kiin-
nostuneita.

Suomen ja Ruotsin liittyminen Euroopan unioniin (EU) vuonna 1995 lisäsi poh-
joisten alueiden kiinnostavuutta EU:n politiikassa. Jo alkanut kansainvälinen yh-
teistyö sai näin institutionaalista ulottuvuutta.

Eri asiakirjojen2 perusteella PU voidaan määritellään mm. seuraavasti: ”Pohjoi-
nen ulottuvuus on kokonaiskäsite, jonka avulla pyritään EU:n politiikan kehittä-
miseen ja sen etujen määrittelemiseen pohjoisen Euroopan muuttuvassa tilan-
teessa ja Euroopan unionin tavoitteiden edistämiseksi. Käsite pitää sisällään
toimenpiteet pohjoisten alueiden vakauden ja talouden kehityksen turvaamiseksi.

Pohjoisen ulottuvuuden toimintaperiaatteita ovat Barentsin ja Itämeren alueiden
yhteistyö EU:n ulkosuhteissa ja rajat ylittävässä yhteistyössä. Myös eri maiden
oma lähialueyhteistyö ja kahdenväliset suhteet täydentävät pohjoisen ulottuvuu-
den piiriä.”

Tämä suppea määritelmä ei luonnollisestikaan avaa yhteistyön sisältöä, mutta
kertoo ne keskeiset prosessit, joihin pohjoisella ulottuvuudella halutaan vaikuttaa.
Myöskin maantieteellisesti määritelmä antaa kohtuullisen tarkan kuvan millä alu-
eella politiikan vaikutuksia tarkastellaan. Pohjoisen ulottuvuuden tarkempaa si-
sältöä on kuvattu Eurooppa-Tiedotuksen julkaisussa ”Näkökulmia pohjoiseen
                                             
1 Historiallisesta näkökulmasta mainittakoon suurten löytöretkien aikana syntynyt kiinnostus koillis-
väylään, kun espanjalaiset ja portugalilaiset sulkivat eteläiset meritiet Intiaan ja Kiinaan, englantilaiset ja
hollantilaiset alkoivat etsiä luoteisia ja koillisia väyliä idän rikkauksien lähteille. Vuonna 1553 Hugh
Willoughby ja Richard Chancellor lähtivät kolmella laivalla purjehtimaan ”koillisväylän” kautta Kiinaan.
Norjan rannikolla laivat eksyivät toisistaan. Willoughby miehistöineen menehtyi, mutta onnekkaampi
Chancellor saapui Vienanjoen suuhun. He ryhtyivät kauppasuhteisiin moskovalaisten kanssa ja perustivat
”Moskovan kauppakomppanian”, joka sai Venäjällä tullivapauden ja muita erioikeuksia. Näitä se nautti
lähes sata vuotta. V. Voionmaa (1918) 50-51.
2 Eurooppa-tiedotus: Ari Heikkinen: Pohjoinen ulottuvuus ei määritelmällisesti ole alueellista vaan osa
yhteistä unionipolitiikkaa. Se kattaa lukuisia yhteistoimintasektoreita, ei kuitenkaan perinteistä turvalli-
suuspolitiikkaa tai sotilaallista yhteistyötä. Pohjoinen ulottuvuus ei ole täsmällisesti maantieteellisesti
rajattu. Toiminnallisesti käsite kattaa Euroopan pohjoiset alueet sekä Luoteis-Venäjän ja Itämeren alueen.
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ulottuvuuteen, no: 171, 1999”, johon on koottu useiden asiantuntijoiden kirjoi-
tuksia.

Pohjoinen ulottuvuus on prosessina ollut joukko erilaisia ulkopoliittisia aloitteita
EU-politiikassa ja lähialueilla. Suomi on näillä aloitteilla 1980- ja 1990-luvuilla
pyrkinyt aikaansaamaan kokonaisvaltaista politiikkaa eri toimintalohkoilla, joilla
on pohjoisiin olosuhteisiin liittyvät erityispiirteet. Arktisen alueen ympäristöyh-
teistyö on kuitenkin ollut merkittävä liikkeelle paneva voima sekä kansalaisyh-
teistyössä että myös virallisissa yhteydenotoissa. Virallisemman arktisen yhteis-
työn merkittävänä avauksena voidaan pitää Mihail Gorbatshovin puhetta Mur-
manskissa 1.10.1987, jossa hän ehdotti pohjoisten alueiden ympäristönsuojelu-
suunnitelman laatimista ja ao. valtioiden osallistumista siihen.

Suomen3 hallituksen kiinnostus arktisiin (Etelämanner, Pohjoinen Eurooppa) alu-
eisiin liittyy 1980 luvun kansainväliseen kiinnostuksen kasvuun näiden alueiden
tutkimuksesta ja mahdollisesta taloudellisesta aktiviteeteista.

Suomen pohjoinen ulottuvuus voidaan katsoa muodostuvan seuraavista Suomen
ulkopolitiikan osa-alueista: pohjoismainen yhteistyö mukaan lukien Pohjoiskalot-
tiyhteistyö, aseidenriisunta ja rauhanpolitiikka, monenkeskinen arktinen ympä-
ristöpolitiikka ja muu arktinen yhteistyö, lähialueyhteistyö Luoteis-Venäjän
suuntaan ja Barentsin alueen yhteistyö sekä Baltian ja Puolan itsenäistymispro-
sessit.

Vuoden 1993 alussa kokoontuivat Norjan silloisen ulkoministerin Thorvald
Stoltenbergin aloitteesta Euroopan arktisen alueen ulkoministerit (Norja, Ruotsi,
Suomi, Tanska, Islanti, Venäjä) sekä EU:n komission edustajat. He allekirjoittivat
tuolloin paperin, joka tunnetaan Kirkkoniemen julistuksen nimellä. Tavoitteet
liittyivät Nikkelin alueen ympäristöpäästöjen vähentämiseen ja ympäristötuhojen
korjaamiseen. Norjalaiset lupasivat omana panostuksenaan 300 milj. kruunua
hankkeisiin. Käytännön toimet ovat viivästyneet, mutta hanke on etenemässä.

Suomi lähti tähän yhteistyöhön mukaan ja sen konkreettiset tavoitteet ja vastuut
määriteltiin ministerikokouksessa vuonna 1991. Suomen kannalta erityinen huoli
oli Kuolan ilmansaasteiden kulkeutuminen Lapin herkkiin metsäalueisiin. Kiin-
nostus pohjoisiin asioihin alkoi lisääntyä Suomen virallisissa kannanotoissa vuo-
den 1994 jälkeen ja oli Suomen virallista politiikkaa Suomen liityttyä Barentsin
euroarktiseen neuvostoon. EU:n rooli vahvistui pääministeri Paavo Lipposen4

puheen jälkeen vuonna 1997, jolloin Barentsin ja Itämeren alueet tulivat mukaan
EU:n poliittiseen prosessiin ja tavoitteeksi asetettiin niiden saaminen osaksi EU:n

                                             
3 Lassi Heininen, Euroopan pohjoinen 1990 luvulla, Rovaniemi 1999.
4 The European Union needs a policy for the Northern Dimension, Paavo Lipponen, Rovaniemi syyskuu
1997.
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virallista politiikkaa. Tuossa puheessaan hän määritteli pohjoisen ulottuvuuden
(PU) sisältöä ja strategiaa. PU:n institutionaalinen näkökulma sai edelleen vah-
vistusta, kun myöhemmin Luxemburgissa 12-13 joulukuuta 1997 koolla ollut Eu-
rooppa-neuvosto totesi, että5 ”Suomi on tehnyt unionin politiikkalohkoihin
ehdotuksen pohjoisesta ulottuvuudesta, ja pyysi komissiota esittämään välirapor-
tin vuonna 1998 kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle” (COM, 1998, 1). Wienissä
joulukuussa 1998 väliraportti esiteltiin Eurooppa-neuvostolle, jonka pohjalta
Kölnin (kesäkuu 1999) kokouksessa muotoiltiin tavoitteet EU:n pohjoisen ulottu-
vuuden politiikoille eli tavoitteeksi asetettiin alueella olevien valtioiden yhteistyö,
hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen sekä päättäväinen toiminta ympäristön
saastumisen, radioaktiivisten aineiden riskien ja raja-alueilla olevan organisoitu-
neen rikollisuuden torjumiseksi.

Pohjoisen ulottuvuuden käytännön yhteistyö on rakentunut bilateraalisten lä-
hialueohjelmien ja Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoituksen pohjalle. Täy-
dentävä yhteistyö on keskittynyt kolmen6 eri toimielimen ympärille: Itämeren
valtioiden neuvoston (CBSS, Kööpenhamina 1992), Barentsin euroarktisen neu-
voston (Kirkkoniemen julistus 1993) sekä Arktisen Neuvoston (EU ei mukana
virallisesti) (Ottawa 1996). Arktisen Neuvoston työ on painottunut ympäristön-
suojeluun, jossa Suomi on ollut aloitteentekijänä (AEPS eli ns. Rovaniemi-
prosessi 19917). AEPS liitettiin osaksi Arktisen Neuvoston työtä 1997. Periaat-
teessa eri toimielimien yhteistyö kattaa laajasti eri yhteiskuntapolitiikan lohkot
lukuun ottamatta turvallisuuspolitiikkaa. ”Pohjoinen ulottuvuus ei määritelmälli-
sesti ole alueellista yhteistyötä vaan osa yhteistä unionipolitiikkaa” (Ari Heikki-
nen: Euroopan unionin pohjoinen ulottuvuus, 1999).

Pohjoisen Euroopan turvallisuusympäristö on huomattavasti muuttunut 1990-
luvulla. Kylmän sodan aikana Pohjoisen valtameren (Jäämeren) jäättömät meri-
alueet olivat vahvasti militarisoituneita sekä USA:n että Neuvostoliiton taholta.
Viimeaikaiset tapahtumat ovat merkinneet sitä, että alueelle on tullut voimakasta
yhteistyötä edellä kuvattujen uusien organisaatioiden myötä ja muut kuin soti-
laalliset kysymykset ovat tulleet mukaan keskusteluun. Monet Pohjoisen Euroo-
pan taloudelliset ja ympäristökysymykset kietoutuvat edelleen erityisesti Luoteis-
Venäjällä olemassa oleviin sotilaallisiin kysymyksiin ja niiden kytköksiin talou-
den rakenteisiin.

                                             
5 Kari Liuhto, C 2/1999, 11.
6 CBSS:n jäseniä ovat Pohjoismaat, Baltian maat, Saksa, Puola, Venäjä ja Euroopan komissio; BEAC:n
jäseniä ovat Pohjoismaat, Venäjä ja Euroopan komissio. Pysyviä tarkkailijoita ovat Britannia, Ranska,
Saksa, Puola, Japani, USA, Kanada, Alankomaat ja Italia; AC:n jäseniä ovat Pohjoismaat, Venäjä, Kana-
da ja USA sekä inuiitteja edustava Inuit Cirkumpolar Conference, saamelaisneuvosto ja AIPON eli Ve-
näjän pohjoisosan pienten alkuperäiskansojen järjestö.
7 Ympäristöyhteistyön ongelmat ja priorisoinnit: Pysyvät orgaaniset yhdisteet (Kanada), Öljyyntyminen
(Norja), Raskasmetallit (Venäjä), Melu (USA, Tanska), Radioaktiivisuus (Suomi), Happamoituminen
(Suomi).
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Pohjoisen ulottuvuuden sisältöä on edelleen täsmennetty Helsingin ulkoministeri-
konferenssissa. Konferenssissa määriteltiin alueen kehittämistavoitteita seuraa-
villa lohkoilla:

1. Vakauden edistäminen taloudellisen integraation kautta

2. Valtioiden rajat ylittävät haasteet, joilla on eurooppalaista merkitystä

3. Alueellisen yhteistyön mahdollisuudet

Vakauden edistämisen osalta konferenssi piti erityisen tärkeänä Pohjois-
Euroopan energia-alan tavoitteita ja taloudellisia yhtymäkohtia. Konkreettiseksi
tavoitteeksi asetettiin alueen sähkömarkkinoiden integraation lisääminen siten,
että vaiheittain kehitetään yhteiset säännöt, markkinamekanismit ja ympäristöra-
kenteet. Maakaasun käytössä pidettiin tärkeänä myönteisten kaupallisten olosuh-
teiden luomista tuottaja- ja kuluttajamaiden välille.

Luonnonvarojen kestävää ja ympäristöystävällistä hallintaa pidettiin välineenä
teollisen kehityksen edistämisessä. Pohjois-Euroopan metsillä katsotaan olevan
globaalista merkitystä suhteessa ilmastopolitiikkaan, joten niitä tulisi hoitaa ja
hyödyntää kestävällä tavalla. Samalla edistetään metsätaloustuotteiden markki-
noille pääsyä. Taloudellisen toiminnan yhteydessä tulee myös turvata alkuperäis-
kansojen oikeudet.

Unionin laajentumisen myötä transitioliikenne ja kuljetuspalvelut ovat tärkeitä ja
niiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon kilpailuperiaatteet. Erityisesti pan-
eurooppalaisten liikenneväylien ja Barentsin Euro-Arktisen liikennealueen edel-
leen kehittämistä pidettiin tärkeänä. Myös pohjoinen merireitti nostettiin esille
osana liikenteen infrastruktuuria.

Laajempi yhteistyö tutkimuksessa, jonka EU:n tutkimusalan viides puitesopimus
tarjoaa mahdollisuuksia laajemmalle yhteistyölle sekä jäsenmaille, kandidaatti-
maille että pohjoisen ulottuvuuden maille.

Valtioiden rajat ylittävissä haasteissa ulkoministerikonferenssi korosti ympäris-
tönsuojelun merkitystä pohjoisen ulottuvuuden yhteydessä ja piti tärkeänä kes-
keisten ympäristötavoitteiden määrittelyä (ympäristöä käsitelty tarkemmin luvus-
sa 4).

Ympäristölainsäädännön harmonisointia pidettiin tärkeänä ja ympäristöstandardi-
en huomioonottamista sektorikohtaisessa politiikassa kuten liikenteessä, energi-
assa, maa- ja metsätaloudessa sekä muussa luonnonvarojen hyödyntämisessä.
Periaatteena tulee olla, että EIA:n ympäristövaikutusten normit otetaan huomi-
oon.
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Pohjoisen ulottuvuuden alueen ydinvoimaloiden turvallisuuden sekä niiden ydin-
jäte- ja käytetyn polttoainemäärien käsittelyyn ja varastointiin liittyvät suuret on-
gelmat ovat jo käynnistäneet ohjelmakohtaista ja muuta monenkeskeistä
toimintaa.

Järjestäytynyt rikollisuus on hälyttävä uhka kansalaisturvallisuudelle sekä vaike-
uttaa terveyteen sekä sosiaalisiin ja taloudellisiin liittyvien ongelmien ratkaisua.
Tilanne on johtanut epäterveellisiin elämäntapoihin, riittämättömiin palveluihin ja
oikeudellisten instituutioiden puutteisiin.

Alueellisessa yhteistyössä konferenssi piti erityisen tärkeänä alueellisten elinten
kuten Itämeren valtioiden neuvoston ja Barentsin euroarktisen neuvoston merki-
tystä. Alueellisilla järjestöillä on oma roolinsa prioriteettien määrittelyssä ja
hankkeiden toimeenpanossa. Konferenssi eritteli kolme globaalisti merkittävää
arktista yhteistyöaihetta: ympäristönsuojelu, kestävä kehitys ja arktinen tutkimus.

Pohjoisen ulottuvuuden valtiot olivat esittäneet Helsingin ulkoministerikonfe-
renssin yhteydessä myös omat linjaukset koskien pohjoisen ulottuvuuden tavoit-
teita ja toimintamalleja (ns. positiopaperit). Pääkohdat näistä tavoitteista on
esitetty seuraavassa taulukossa 1.

Taulukko 1. Maakohtaiset kannanotot

Vakauden edistäminen
ja integraatio

Valtioiden rajat
ylittävät haasteet

Alueellinen
yhteistyö

Islanti Ei erityisiä linjauksia. Voimakkaita paino-
tuksia meriympä-
ristön tilaan,
ydinturvallisuus ja
jäteongelmiin ja
tutkimusyhteistyö-
hön liittyviin toi-
menpiteisiin.

Toteutuksessa kaikki
kolme pohjoisen
alueen toimielintä
mainittu CBSS,
BEAC ja Arktinen
Neuvosto. Maininta
AC:n transatlanti-
sesta roolista.

Latvia Voimakkaita korostuksia
integraationäkökulman
puolesta. Laajentuminen
ja Itämeripolitiikka täy-
dentäviä prosesseja.

Kansainväliset
rahoituslaitokset
mukaan näiden
ongelmien ratkai-
suun.

EU-sopimukset (EA,
PCA, EEA) ja CBSS
sekä BEAC.
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Norja Projektikohtaista yh-
teistyötä ja SME-
yritysten toimintaedel-
lytysten parantamista.
Energiayhteistyö Itäme-
ren alueen kanssa.

Ydinjäte ja ydin-
voimalaturvallisuus,
ympäristön tilan
parantaminen Ve-
näjän kanssa yh-
teistyössä. Väestön
terveydentilaa pa-
rantavien ohjelmien
merkitys.

Alueellisten aloittei-
den laajentamien
kansallisiksi pro-
jekteiksi. Toteutus
edellä mainittujen
organisaatioiden
puitteissa. Subsi-
diariteettiperiaate.

Pohjois-Saksa Laaja yhteistyönäkökul-
ma ja integraatioproses-
sin korostaminen.
Yhteys globalisaatioon
esillä. Erityisesti yhteis-
työ
Venäjän suuntaan tulee
selvästi esille. Itämeren
alueen yhteistyö koros-
tuu lisäksi alue tarjoaa
testialueen Venäjälle
suhteessa EU:hun.

Rajat ylittävässä
yhteistyössä koros-
tuu regionalisoinnin
lisäksi edellä mai-
nitut sisällölliset
teemat.

Pohjoisen ulottu-
vuuden institutio-
naalisten
rakenteiden välinen
koordinaatio koros-
tuu. Helsingin koko-
us voisi olla
ensimmäinen askel
tähän suuntaan.
Energiakysymykset
vahvasti esillä. Eu-
roopan sisäiset ener-
giamarkkinat.

Puola EU-Venäjä -suhteet
nähdään suhteessa
PU:hun paikallisina
aluesuhteina. PU ei
EU:n idänpolitiikkaa
integraatioprosessissa.

Venäjän vanhoja
epäluuluoja Itämeri-
alueen suhteen häl-
vennettävä. Kaupan
esteitä purettava ja
Itämerialueen infran
käyttöä edistettävä ja
kehitettävä.

Alueellisille organi-
saatioille selkeät
tavoitteet ja toimin-
taohjeet. Ei lisära-
hoitusta. Nykyisten
ohjelmien uudel-
leenkohdentamista.

Venäjä PU nähdään mahdollisuu-
tena – jossa Venäjä muka-
na – osana muita EU:n
alueita (Välimeri, Mustan
Meren alue) PU nähdään
osana paneurooppalaista
integraatiota. Turvalli-
suuspolitiikka mukana
OSCE:n kautta. Taloudel-
linen yhteistyö toteutettava
siten, ettei alueellista dis-
kriminaatiota esiinny.

Ekologiset ja sosiaali-
set näkökohdat tulee
ottaa aikaisessa vai-
heessa huomioon ta-
loudellisia päätöksiä
valmisteltaessa. In-
vestoinnit reaalita-
louteen ja taistelu
harmaata taloutta
vastaan.

Venäjän PU:hun mu-
kaan tulevat alueet
lueteltu. Valko-Venäjä
mainittu Valmistelu
nykyisten PU-
organisaatioiden
puitteissa (BEAC,
CBSS)
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Myös muut EU:n jäsenvaltiot, jotka eivät Helsingin ulkoministerikokouksessa
jättäneet kirjallisia kannanottoja, ovat tukeneet pohjoisen ulottuvuuden aloitetta ja
sen valmistelua EU:n eri elimissä. Esimerkiksi Tanskan kiinnostuksen kohteena
on Kaliningradin alue, jonka kehittämistoimiin se on osallistunut aktiivisesti.
Vaikka useilla Välimeren mailla onkin päähuomio Pohjois-Afrikan ja Mustanme-
ren alueella, nähdään pohjoinen ulottuvuus EU:n Venäjän politiikan kannalta tär-
keäksi ja kannatettavaksi hankkeeksi. Voimakkaimmin Välimeren etua on
neuvotteluissa valvonut Espanja. Belgia, Hollanti ja Luxemburg katsovat, että
pohjoisen ulottuvuuden mukaan tuominen unionin politiikkaan vahvistaa sitä yh-
teisönä ja on siinä suhteessa kannatettava hanke.

Suomen kiinnostus ja päämäärät pohjoisiin ja arktisiin alueisiin liittyvät niihin
taloudellisiin mahdollisuuksiin, joita suomalaisten perinteinen osaaminen esim.
kylmissä olosuhteissa rakentamisessa, arktisessa merenkulussa ja jäänmurtaja-
toiminnassa tarjoaa. Lisäksi uusia potentiaalisia taloudellisen toiminnan alueita
ovat ympäristöteknologia, logistiikka ja infrastruktuurin rakentaminen, kuljetus ja
telekommunikaatio sekä energiantuotanto. Taloudellisen toiminnan suuri mitta-
kaava, kansainvälinen kilpailu sekä riskit tiedostetaan. Siksi eteneminen on ollut
varovaista.

1.1 Pohjoinen ulottuvuus ja toimintasuunnitelma vuosille 2000-2003

Portugalin puheenjohtajuuskaudella (1.1.-30.6.2000) valmisteltiin PU:ta koskeva
toimintasuunnitelma vuosille 2000-2003. Eurooppa-neuvosto hyväksyi suunni-
telman 19.-20.6.2000 pitämässään kokouksessa. Lisäksi Eurooppa-neuvosto
edellytti, että Ruotsin puheenjohtajuuskaudella valmistellaan perusteellinen ra-
portti pohjoisen ulottuvuuden politiikoista luovutettavaksi Neuvostolle Götebor-
gissa kesäkuussa 2001.

Toimintasuunnitelma koostuu kahdesta osasta:8

1. Pohjoista Eurooppaa koskevat haasteet ja tavoitteet, joita eri jäsenvaltiot ovat
valmistelleet ja asettaneet tärkeysjärjestykseen sekä institutionaaliset ja ra-
hoitukselliset toimenpiteet, jotka liittyvät pohjoiseen ulottuvuuteen.

2. Operatiivinen osa, joka koostuu vuosille 2000-2003 ajoitetuista konkreetti-
sista tavoitteista ja toimenpiteistä.

Toimintasuunnitelma muodostaa referenssidokumentin pohjoisen ulottuvuuden
konkreettisille toimenpiteille ja politiikkasuosituksille ajanjaksolle 2000-2003.

                                             
8 Komission I luonnos käsiteltiin konsultatiivisesti kumppanuusmaiden kanssa, jonka jälkeen ministeri-
neuvoston käsittely ja Eurooppa-Neuvoston hyväksyminen. Myös kaikki jäsenmaat olivat prosessissa
mukana.
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Koska pohjoisella ulottuvuudella ei ole omaa erillistä rahoitusohjelmaa, toiminta-
suunnitelman toteutus edellyttää jatkuvaa seurantaa ja arviointia, miten Euroopan
Neuvoston hyväksymät periaatteet ja käytännön toimet ovat toteutuneet.

Pohjoiseen Eurooppaan liittyvät tärkeimmät haasteet ovat toimintasuunnitelmassa
ympäristöön ja energiaan liittyvissä kysymyksissä, joita Euroopan unionin laa-
jeneminen vielä korostaa.

Inhimilliseen pääomaan ja tieteelliseen osaamiseen liittyvät voimavarat ja nii-
den yhteinen käyttö pohjoisen ulottuvuuden alueiden kehittämiseen esimerkiksi
uusia verkostoja luomalla on tärkeä tavoite toimintasuunnitelmassa.

Väestön terveydentilassa ja elintasossa oleva suuret erot EU:n pohjoisen osan
raja-alueilla on ongelma, johon toimintasuunnitelmassa haetaan ratkaisuja ja toi-
menpiteitä. Myöskin taistelua rikollisuutta vastaan edellytetään voimaperäistet-
tävän.

Kaliningradin alueeseen kiinnitetään erityistä huomiota, koska se toimii pilotti-
alueena EU:n ja Venäjän välisessä alueellisessa yhteistyössä.

Toimintasuunnitelman toteuttamiseen pyritään EU:n nykyisten instrumenttien
avulla eli liittymistä valmistelevien sopimusten ja yhteistyösopimusten (PCA;
EEA) kautta. Rahoitus tapahtuisi edelleen olemassa olevien ohjelmien kuten TA-
CIS, PHARE, SAPARD/ISPA, INTEREG avulla. EU:n ohjelmien rahoituksella
ei ole vaikutusta siihen miten pohjoiseen ulottuvuuteen liittyviä muita toimenpi-
teitä rahoitetaan kansainvälisten rahoitusinstituutioiden (IFI) tai jäsenvaltioiden
kautta.
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2 Pohjoisen ulottuvuuden tilanne taloustilastojen
valossa

Pohjoismaat, Luoteis-Venäjä ja Kaliningrad, Baltian maat sekä Puola merkitsevät
noin 83 miljoonan ihmisen aluetta, josta Pohjoismaiden osuus on 24 miljoonaa,
Baltian maiden 7,6 miljoonaa, Puolan 38,7 miljoonaa ja Luoteis-Venäjän noin
13,1 miljoonaa.

Taulukko 2. Eräitä tilastotietoja pohjoisista alueista

Pinta-ala

1000 km2

Väestö 1000 Työttömyys-

aste 1999

Eliniänodote

Miehet Naiset

Suomi 338,1 5 171 10,2 74 81

Ruotsi 450,0 8 861 5,6 77 82

Tanska 43,1 5 313 5,6 74 79

Norja 323,9 4 478 3,2 76 81

Islanti 103,0 279 2,0 77 82

Luoteis-Venäjä 1 744,0 13 067 13,3*   61*   73*

  Murmansk 144,9 1 018 21,0 64 74

  Arkangeli 764,1 1 478 14,9 60 73

  Komi 415,9 1 152 17,8 61 72

  Karjala 172,4 771 16,6 60 72

  Vologda 145,7 1 328 12,7 61 73

  Pietari 1,4 4 695 11,3 64 74

  Leningradin alue 84,5 1 674 15,0 60 73

  Kaliningrad 15,1 951 16,7 60 71

Viro 45,2 1 439 11,9 64 76

Latvia 64,6 2 424 14,4 64 76

Liettua 65,3 3 699 14,1 67 77

Puola 323,3 38 654 12,0 69 78

Saksa 357,0 82 037 10,5 74 80

Kanada 9 970,6 30 491 7,6 76 81

USA 9 363,5 275 348 4,2 74 79

* koko Venäjä

Lähteet: Suomen tilastollinen vuosikirja 1999 (pinta-alat); Main Economic Indicators, May 2000, OECD
(BKT ja työttömyysasteet); Living Conditions in Europe – Statistical pocketbook – 2000 edition, Eurostat
(Pohjoismaiden ja Saksan eliniänodotteet); Regiony Rossii 1999, Goskomstat Rossii 1999; Natsionalnye
scheta Rossii v 1991-98, Goskomstat Rossii (Venäjän BKT v. 1998); Trud i zanyatost v Rossii 1999,
Goskomstat Rossii; Monthly Statistical Bulletins of the Baltic States, 2000 World Population Data, Po-
pulation Reference Bureau.
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Seuraavassa tarkastellaan taloutta pääasiassa Barentsin Venäjän puoleisen alueen
tilastojen valossa. Tämä on perusteltua investointitarpeiden näkökulmasta, jotka
tällä alueella ovat selvästi suuremmat kuin muualla Pohjoisen ulottuvuuden alu-
eella.

2.1 Taloustilanne Venäjällä elokuun 1998 kriisin jälkeen

Pohjoisen ulottuvuuden näkökulmasta Venäjän talouden kehityksellä on strate-
gista merkitystä. Vaikka Baltian maiden poliittinen riippumattomuus Venäjästä
on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen on näillä mailla kuitenkin myös nykyoloissa
vahvoja taloussiteitä Venäjään. Elokuun 1998 talouskriisillä oli myös selviä vai-
kutuksia Baltian maiden talouteen.

Huolimatta9 taloustutkimuslaitosten negatiivisista ennusteista Venäjän kokonais-
tuotannon kehityksestä kasvoi BKT 3,2 %vuonna 1999. Reaalisesti BKT oli kui-
tenkin edelleen noin 2 % alempana kuin vuonna 1997. Vuosineljänneksittäin
tarkasteltuna vuosikasvu oli kasvava ja vuoden 1999 viimeisen vuosineljännek-
sen vuosikasvu oli jopa 7,3 %. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2000 ensimmäi-
sen neljänneksen kasvu on 8,4 %. Myönteisen kehityksen takana on Venäjän
kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyn parantuminen ruplan suuren devalvoinnin
seurauksena. Erityisesti tuontia korvaava teollisuus on saanut etua ruplan vaihto-
kurssin alenemisesta dollariin nähden. Myös öljyn hinnannousulla on ollut
myönteinen vaikutus Venäjän talouteen.

Taulukko 3. Ostovoimakorjattu BKT/capita

Alue Ostovoimakorjattu BKT/capita, käyvin hinnoin, USD
1994 1995 1996 1997 1998 1999

Suomi 17 466 18 764 19 525 20 414 20 847 22813
Ruotsi 18 877 20 031 20 424 20 546 20 659 23009
Tanska 21 743 22 947 23 706 24 121 24 218 26271
Norja 23 284 24 694 26 114 26 573 26 342 27559
Islanti 22 095 22 750 24 041 24 630 25 110 27292
Venäjä 7 200 7 093 6 907 6 900 6 460 6508
Viro 5 950 6 435 6 808 7 504 7 682 7607
Latvia 4 763 4 919 5 176 5 608 5 728 5557
Liettua 5 242 5 569 5 889 6 255 6 436 6437
Puola 6 018 6 606 7 053 7 444 7 619 8062
Lähde: World Bank CD-ROM; OECD.

                                             
9 ETLA; Economics of the Northern Dimension: Peter Westin, Macroeconomic Development in Post-
Crisis Russia, Helsinki 2000.
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Teollisuustuotanto kasvoi 8,1 % vuonna 1999 verrattuna vuoteen 1998. Edellise-
nä vuonna teollisuustuotanto aleni 5,2 %. Toimialoittain suurimmat kasvuluvut
olivat seuraavat; kemian- ja öljykemianteollisuus (22 %), tekstiili- ja vaatetuste-
ollisuus (20 %), puu- ja paperi (17 %), konepajateollisuus (16 %), terästeollisuus
(14 %). Sähköntuotantomäärät pysyivät ennallaan ja polttoaineiden tuotanto nousi
hieman eli 2 % verran. Myös tavaraliikenteessä oli kasvua jonkin verran (5%),
sen sijaan vähittäiskaupan liikevaihto aleni 7,7 %.

Myönteisen kotimaisen tuotannon taustalla ovat pudonneet tuontiluvut (30 %)
verrattuna vuoteen 1998. Tästä ovat hyötyneet erityisesti tuonnin kanssa kilpaile-
va teollisuus. Sen sijaan esim. sähkön ja polttoaineiden tuotanto on törmännyt
kapasiteettiongelmiin. Teollisuuden toimialakohtaiset tilastot vain vahvistavat
tätä kehityssuuntaa. Elintarviketeollisuudessa tuotanto nousi viime vuonna 7,5 %,
joka johtui osittain myöskin maataloustuotannon kasvusta (2 %).

Tuotannon kasvulla on ollut myös myönteisiä vaikutuksia työttömyyden alenemi-
seen. Vaikka ruplan kurssi onkin viime aikoina pysynyt lähes muuttumattomana,
reaalitermein arvioituna se tuskin nousee kriisiä edeltäneelle tasolle.

Myös inflaatio on ollut ennakoitua pienempää, vaikkakin se on vielä melko kor-
kealla tasolla. Vuonna 1999 kuluttajahintaindeksi kasvoi 36,5 %, paljon vähem-
män kuin 1998, jolloin se kasvoi 84,4 %.

Eräs elokuun 1998 kriisin taustalla vaikuttaneista tekijöistä on ollut Venäjän
budjettipolitiikka, joka on ollut kroonisesti alijäämäinen ja jota on rahoitettu kes-
tämättömästi korkeatuottoisilla obligaatioilla. Tällaisella rahoitusmallilla budjetti
saatettiin lähes romahduksen partaalle. Yksi seuraus tästä oli, että arvopaperi-
markkinat lähes katosivat investoijien luottamuksen loppuessa, jolloin hallituk-
sella oli vaikeuksia rahoittaa alijäämiä. Kaikkien rahoituslähteiden ehtyessä
ainoaksi mahdollisuudeksi jäi tehdä 1999 todella tiukka budjetti, joka päätyi 1,2
% alijäämään BKT:stä ennen korkomenojen maksamista (2,5 % alijäämä korko-
menojen jälkeen).

Aikaisempina vuosina hallitus on joutunut taistelemaan tulotavoitteidensa saami-
seksi kasaan. Vuosi 1999 oli sikäli erilainen, että hallitus pystyi keräämään tulot
ja ylittämään tavoitteensa 30 %:lla ja keräämään tulot ennen kaikkea maksuval-
miutta parantavana käteisenä. Menestyksen takana on parantunut talouskasvu ja
sen kanssa korreloivat tulot. Suhteellisen suotuisaan tulokseen budjetin näkökul-
masta päädyttiin parantuneen talouskasvun ja öljyn ja raaka-aineiden kohonnei-
den maailmanmarkkinahintojen ansiosta lisääntyneiden valuuttatulojen vuoksi.
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2.2 Tuotanto ja työvoima Luoteis-Venäjällä

Venäjän luoteisosa nojaa taloudessaan edelleen paljolti siihen Neuvostoliiton ai-
kaiseen teollistamisprosessiin, joka näillä alueilla on toimeenpantu. Eli pääosa
talouden rakenteesta on metsä-, kaivannais- ja metallien jalostukseen perustuvaan
tuotannon varassa. Edelleen yksi talouden peruspilareista on raakaöljyn, maakaa-
sun ja hiilen hyödyntäminen kaupallisesti. Teollisuus on keskittynyt suuriin lai-
toksiin, joiden ympärille asutus on levinnyt ja tullut riippuvaiseksi näistä
teollisuuskeskittymistä. Venäjän puoleisella Barentsin alueella on keskimäärin
korkeammat palkat ja sosiaalietuudet kuin useimmissa muissa Venäjän osissa.
Vuosikymmenen (1990-luvun) alun taloudellinen kriisi aiheutti myös näiden alu-
eiden talouteen taantuman, josta pikkuhiljaa on päästy elpymään. Aikaisemmin
näille alueille tullut tuki keskushallinnosta on vähentynyt huomattavasti. Talou-
delliset selviytymisstrategiat ovat perustuneet vahvasti ulkomaankaupan lisäämi-
seen ja vientiteollisuuden kehittämiseen.

Luoteis-Venäjän alueiden talouden rakenne perustuu edelleen vahvasti raaka-
aineiden hyödyntämiseen ja prosessointiin. Esimerkiksi Murmanskin alueen tuo-
tanto pohjautuu pääasiassa jalometallien raaka-aineiden tuotantoon ja prosessoin-
tiin. Arkangelin alueen ja Karjalan tasavallan metsänhoitoon ja puun
prosessointiin ja Komin tasavalta öljyn ja muiden hiilivetyjen tuotantoon sekä
metsäteollisuuteen.

Sekä työvoiman, mutta erityisesti alueellisen BKT:n jakaantuminen eri toimi-
aloille osoittaa, että alue on vahvasti riippuvainen teollisuustuotannosta. Maata-
lous on hyvin pieni työnantajana ja sen tuottavuus hyvin alhainen lukuun
ottamatta Karjalan tasavallan eteläosia. Aivan viime vuosina kauppa ja rahoitus-
toimialat ovat tulleet merkittäviksi työnantajiksi ja tulolähteiksi myös Luoteis-
Venäjällä. Palvelut ovat kasvaneet lähinnä sosiaalipalveluissa ja muissa kunnalli-
sissa tehtävissä.

Teollisuuden yksityistäminen on Barentsin Venäjän puoleisella alueella käytän-
nöllisesti loppuun suoritettu. Yritysten sisäiset rakenteiden uudistukset eivät kui-
tenkaan ole edenneet vielä kovin pitkälle. Lisäksi paikalliset viranomaiset ovat
haluttomia kiirehtimään privatisointihankkeita eteenpäin pelätessään sosiaalisten
ongelmien lisääntymistä lähinnä työttömyyden ja rikollisuuden kasvun pelossa.
Useimmat yksityistetyt yritykset ovat kaupan, kevyen teollisuuden ja metsäteolli-
suuden piiristä.

Koko Venäjän bruttokansantuote (BKT) on laskenut noin 40 % vuoden 1990 ta-
sosta. Vuosi 1997 osoitti kuitenkin lievää elpymisen suuntaa, mutta finanssikriisi,
joka alkoi elokuussa 1998 johti jälleen alenevaan kehitykseen. Sama aleneva
trendi on tapahtunut lähes kaikilla Venäjän alueilla. Tällä hetkellä tilanne on
kuitenkin muuttumassa siten, että eri alueilla kehitys saattaa poiketa koko Venä-
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jän kehityksestä. Tuleeko talouden alueellistuminen jatkumaan riippuu monista
eri tekijöistä, muun muassa keskushallinnon toimenpiteistä. Talouden kasvu on jo
alkanut Moskovan alueella sekä joissakin Keski- ja Itä-Venäjän keskuksissa.
Luoteis-Venäjän keskukset kärsivät kuitenkin vielä varsin ankarista taloudelli-
sista ongelmista. Lievää talouden elpymistä on tapahtunut vuoden 1997 aikana ja
vuoden 1998 alkupuolella, mikä ilmenee alueellisista BKT-luvuista.

Taulukko 4. BKT käyvin hinnoin pohjoisessa Euroopassa

BKT käyvin hinnoin mrd USD

1994 1995 1996 1997 1998** 1999
Suomi 97,8 125,9 127,5 122,4 128,5 128,7
Ruotsi 198,4 231,3 261,9 237,5 237,8 238,7
Tanska 151,8 180,9 183,0 168,4 173,7 174,3
Norja 122,9 146,6 157,6 155,0 147,0 152,9
Islanti 6,2 7,0 7,3 7,5 8,3 8,8
Arkangelin alue 2,73 3,13 3,57 3,33 2,34 ..
Murmanskin alue 2,66 3,15 3,21 3,29 2,46 ..
Karjalan tasavalta 1,54 1,77 1,75 1,74 1,16 ..
Komin tasavalta 3,04 4,25 4,02 4,70 2,92 ..
Yht. Ven. Barents al.-t 9,96 12,30 12,55 13,05 8,88 ..
Koko Venäjä 277,11 337,90 418,99 435,94 277,69 184,63
Alueen osuus % 3,6 3,6 3,0 3,0 3,2 ..
Viro 2,3 3,6 4,4 4,6 5,2 5,1
Latvia 3,6 4,4 5,1 5,6 6,1 6,3
Liettua 4,2 6,0 7,9 9,6 10,7 10,6
Puola 92,6 119,1 143,0 143,1 158,1 154,1
**Venäjän osalta ennakkotieto.

Lähteet: OECD (http://www.oecd.org/std/gdp.html); Regiony Rossii 1999. Goskomstat Rossii.

Luoteis-Venäjän alueiden BKT on vaihdellut 1,5 – 4,7 mrd USD välillä vuonna
1997, kuten taulukosta 4 on nähtävissä. Koko alueen BKT on noin 1/10-1/15
Suomen ja muiden Pohjoismaiden BKT:stä. Vuonna 1998 näiden alueiden BKT
on kuitenkin laskenut yli 4 mrd USD:lla ja lasku jatkui vuoden 1999 alussa (en-
nakkotieto). Näkymätön osa taloutta asettaa lukujen vertailukelpoisuudelle esim.
länsinaapureihin epävarmuutta. Mikäli inflaatio otetaan huomioon on alamäki
vielä jyrkempi kuin edellä on kuvattu.

Kokonaisuutena Venäjän Barents-alueen BKT muodostaa vain noin 2 % koko
Venäjän Federaation BKT:stä. Alueen taloudellinen merkitys muodostuu kuiten-
kin niistä tuotteista, joita alueella tuotetaan eli ovat raaka-aineita ja niiden joh-
dannaisia puuta, selluloosaa, paperia, rauta- ja jalometallimalmeja ja niiden



14

johdannaisia, öljyä, maakaasua sekä hiiltä eli koko talouden tuotannon kannalta
strategisia tuotteita.

Komin tasavallalla on keskimäärin tarkasteltuna suurin BKT alueella viimeisen
viiden vuoden aikana. Suurimmaksi osaksi tämä johtuu alueen merkittävästä
öljy-, kaasu- ja hiilituotannosta. Lisäksi alueella on melko paljon metsäteollisuus-
yrityksiä, joilla on melkoinen vaikutus BKT:n määrään. Suhteellisen korkea BKT
Arkangelin alueella johtuu osittain myös alueen öljy- ja kaasutuotannosta. Lisäksi
Arkangelin alueella sijaitsevat Venäjän eräät suurimmista metsäteollisuustuotan-
tolaitoksista, jotka myötävaikuttavat varsin paljon alueen BKT-lukuun. Tilastolli-
sesti luvut sisältävät myös Nenetsin autonomisen piirikunnan tiedot. Karjalan
tasavalta on selvästi köyhin alue Luoteis-Venäjällä, BKT:n ollessa vain 1,7 mrd
USD vuonna 1997.

Taulukossa 5 on kuvattu Luoteis-Venäjän työvoiman käyttöä vuosina 1997 ja
1998. Kuten taulukosta ilmenee työvoimasta on teollisuuden ja rakentamisen pal-
veluksessa noin kolmannes (32 % 1998). Tilanne ei tässä suhteessa ole dramaatti-
sesti muuttunut Neuvostoliiton ajoista. Maatalous työllistää vain 5 % työvoi-
masta.

Taulukko 5. Työlliset

Alue Työlliset (1000 henkilöä)
Arkangelin

alue
Murmans-
kin alue

Karjalan
tasavalta

Komin
tasavalta

Venäjän
Barents-

alue

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998
Teollisuus ja rakent. 192 187 151 135 108 95 185 161 636 578
Maa- ja metsätal. 38 36 9 8 18 16 27 24 92 84
Palvelut 343 344 271 280 209 201 311 310 1134 1135
Yhteensä 573 567 431 423 335 312 523 495 1862 1797
Lähde: Trud i zanyatost v Rossii 1999. Goskomstat Rossii 1999.

Työlliset (1000 henkilöä), v. 1998
Tanska Suomi Islanti Norja Ruotsi Puola

Teollisuus ja rakent. 717 614 37 519 1 024 4 922

Maa- ja metsätal. 97 144 12,7 104 102 2 946

Palvelut 1 845 1455 98,2 1 593 2 854 7 486

Yhteensä 2 659 2 213 147,9 2 216 3 979 15 354

Lähde: OECD, Labour Force Statistics 1978-1998, 1999 Edition.
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Taloudelliset vaikeudet Luoteis-Venäjällä ovat johtaneet työttömyyden kasvuun.
Viralliset luvut työttömyydestä liikkuvat 6 – 7 %:in välillä. Todellisuudessa työt-
tömyysluvut ovat paljon korkeammat koska monia työttömiä ei rekisteröidä työt-
tömiksi, puuttuvien sosiaalietuuksien vuoksi. Lisäksi monet työvoimaan kuuluvat
henkilöt ovat osa-aikaisessa työssä.

BKT per capita -luvuista on paremmin nähtävissä Venäjän Barentsin alueen suh-
teellinen hyvinvointi. Taulukossa 5 on kuvattu käyvin hinnoin BKT per capita
-tiedot.

Taulukko 6. Alueellinen BKT/capita

Venäjän Barents-alueet Alueellinen BKT/capita, käyvin hinnoin valuuttakurssin mukaan,
USD1994 1995 1996 1997 1998

Arkangelin alue 1 851 2 084 2 568 2 460 1 436
Murmanskin alue 2 564 3 018 3 059 3 182 2 478
Karjalan Tasavalta 2 034 2 292 2 213 2 105 n/a
Komin Tasavalta 2 656 3 667 3 805 2 816 2 279
Alueiden keskiarvo 2 276 2 765 2 911 2 641 2 064
Venäjän BKT/capita 1 963 2 397 2 901 3 050 1 873

Murmanskin alueella ja Komin tasavallalla ovat korkeimmat per capita -luvut ko.
alueella. Murmansk sijoittuu selvästi yli Venäjän keskiarvon ja Komin tasavalta-
kin kohtuullisesti yli Venäjän keskiarvon paitsi vuonna 1997. Kahden muun alu-
een per capita -luvut ovat olleet selvästi alemmat kuin edellä mainittujen
Murmanskin ja Komin. Kuitenkin on syytä todeta, että kaikkien muiden paitsi
Murmanskin per capita -luvut olivat vuonna 1997 alle Venäjän keskiarvon.

2.3 Inflaatio

Inflaatio on ollut hyvin korkealla tasolla koko Venäjällä 1990 luvun aikana. Ve-
näjän Barentsin alueella vuotuinen inflaatio oli yli 200 % vuonna 1994. Se putosi
kohtuullisen järkevälle tasolle vuonna 1997 eli 9 %:iin, mutta taloudellinen krii-
sin alkaminen elokuussa 1998 kiihdytti jälleen inflaatiota 75 %:in tasolle kuten
alla olevasta taulukosta nähdään.
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Taulukko 7. Kuluttajahintojen muutos vuoden lopussa (%)

Alue 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Suomi 1,6 0,3 0,8 1,9 0,8 2,0
Ruotsi 2,6 2,4 0,1 1,9 -0,6 1,2
Tanska 2,0* 2,1* 2,1* 2,2* 1,9* 2,5*
Norja 1,4* 2,4* 1,3* 2,6* 2,3* 2,3*
Islanti 1,5* 1,7* 2,3* 1,8* 1,7* 3,5*
Karjalan Tasavalta 230 150 21,0 7,7 80,1 29,8
Komin Tasavalta 150 150 22,1 4,3 70,2 30,7
Arkangelin alue 210 140 17,9 7,2 71,8 32,2
Murmanskin alue 240 130 28,0 14,6 79,3 35,7
L-V. alueiden keskiarvo 207,8 142,3 22,3 8,5 75,4 32,1
Koko Venäjä 215,1 131,3 21,8 11,0 84,4 36,5
Viro 41,7 28,9 14,8 12,5 6,5 3,9
Latvia 26,3 23,1 13,1 7,0 2,8 3,2
Liettua 45,1 35,7 13,1 8,4 2,4 0,3
Puola 32,2* 27,8* 19,9* 14,9* 8,5 9,8
* edellisvuoteen verrattuna.

Lähteet: Pohjoismaiden kansalliset tilastovirastot; Regiony Rossii 1999. Goskomstat Rossii;

WIIW Databank; IBS Databank (Tilastokeskus).

Korkea inflaatio on vaikeuttanut Venäjän Barentsin alueen väestön elinmahdolli-
suuksia sekä myös yritysten toimintaa tuolla alueella. Perushyödykkeiden hinnat
ovat nousseet jyrkästi, kiihdyttäen talouden ongelmia koko 1990-luvun. Lisäksi
monet tuet sähkö- ja vesihuoltoon on vähennetty minimiin tai poistettu kokonaan.
Tällä on myös ollut inflatorinen vaikutus alueen talouteen.

2.4 Ulkomaankauppa Luoteis-Venäjän alueilla

Luoteis-Venäjän alueet ovat olleet traditionaalisesti nettoviejiä ulkomaankaupas-
sa. Myös yhteydet Venäjän muihin osiin ja ulkomaisiin kauppakumppaneihin
ovat olleet kiinteät. Jo Neuvostoliiton aikana nämä alueet olivat erikoistuneet
raaka-aineisiin, kuten puuhun, sekä hiilivetyihin ja niistä jalostettuihin tuotteisiin,
joita on viety Venäjän muihin osiin ja ulkomaille. Ulkomaankauppa oli pitkälti
keskushallinnon viranomaisten johtamaa. 1990-luvun aikana ulkomaankauppa on
tullut entistä merkittävämmäksi näiden alueiden elinolosuhteiden kehittämisessä.

Neljän/viiden viime vuoden aikana Luoteis-Venäjän alueet ovat onnistuneet li-
säämään ulkomaankauppaansa. Suurin ulkomaankaupan volyymi on ollut Mur-
manskin alueella, jonka ulkomaankaupan arvo kohosi vuonna 1997 1,8 miljardiin
dollariin ja vuonna 1998 1 miljardiin dollariin. Vastaavasti Komin tasavallan ul-
komaan kaupan arvo oli 0,7 miljardia dollaria ja Karjalan tasavallan ja Arkange-
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lin alueella molemmilla alle 0,6 miljardia dollaria vuonna 1998. Yhteensä näiden
alueiden ulkomaankaupan volyymi oli yli 2,8 miljardia dollaria ja se oli ylijää-
mäistä 1,8 miljardin dollarin verran vuonna 1998.

2.5 Teollisuustuotanto

Luoteis-Venäjän alueiden taloudet ovat riippuvaisia teollisuussektoristaan. Maa-
talous, palvelut ja muut talouden aktiviteetit, joiden arvo on kasvussa, merkitys
jää tällä hetkellä melko vähäiseksi. Venäjän Barentsin alueella on kolme pääteol-
lisuuden alaa, johon alueen väestön toimeentulo nojaa: kaivostoiminta, metsäte-
ollisuus sekä energiasektori mukaan lukien öljyn ja kaasun tuotanto. Lisäksi nämä
teollisuuden alat muodostavat merkittävän osuuden koko Venäjän federaation
alueella. Niiden kautta tulee myös huomattava osa vientituloista ja länsimaisesta
valuutasta. Näiden pääteollisuusalojen lisäksi muulla teollisuudella on lähinnä
paikallista merkitystä.

Luoteis-Venäjän suuntautuminen raskaaseen teollisuuteen näkyy siinä, että tämän
teollisuuden osuus on 3-4 % koko teollisuuden tuotannosta eli hieman enemmän
kuin BKT-osuudet. Joillakin strategisesti tärkeillä erikoismetallien tuotteilla alue
vastaa suurimmasta osasta koko Venäjän tuotannosta (nikkeli, kupari, koboltti,
alumiini ja wolframi). Seuraavissa taulukoissa on kuvattu alueen teollisuustuo-
tantoa ja sen muutoksia.

Taulukko 8. Alueellisen teollisuustuotannon arvo

Alue Teollisuustuotannon arvo mrd USD
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Karjalan Tasavalta 0,5 0,7 0,9 1,4 1,2 1,2 0,8 0,7

Komin Tasavalta 0,9 1,3 1,7 2,3 2,6 2,7 1,8 1,4

Arkangelin alue 0,7 1,0 1,4 2,4 2,5 2,2 1,4 1,2

Murmanskin alue 1,2 1,6 2,2 2,7 2,7 2,9 1,8 1,4

Yhteensä 3,4 4,5 6,3 8,8 9,1 9,0 5,8 4,8
Koko Venäjä 93,3 139,2 174,2 243,0 281,8 276,8 173,1 121,6

Alueiden %-osuus 3,6 3,3 3,6 3,6 3,2 3,2 3,4 3,9
Lähteet: Regiony Rossii 1999, Goskomstat Rosii 1999, Goskomstat Monthly Bulletins 2000.



18

Taulukko 9. Teollisuustuotannon muutos PU alueella

Alue Teollisuustuotannon %-muutos edellisvuoteen verrattuna %-muutos

1990-1998

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Suomi -9,7 2,3 5,2 11,4 6,1 3,5 9,3 7,8 5,5 ..

Ruotsi -5,2 -1,1 0,5 11,9 9,1 2,1 5,0 .. .. ..

Tanska 0,2 3,0 -2,7 10,7 4,2 1,1 4,1 .. .. ..

Venäjä -8 -18,2 -14,2 -20,9 -3,3 -4,0 2,0 -5,2 8,1 -53,8

Karjalan Tasavalta -5 -17 -13 -21 3 -16 1 -3 21 -53,9

Komin Tasavalta -6 -11 -8 -20 -7 -6 0,1 -1 2 -48,8

Arkangelin alue -5 -11 -6 -21 -8 -7 0,3 3 23 -45,7

Murmanskin alue -3 -14 -14 -12 -3 -8 13 -5 5 -34,8

Al.-den keskiarvo -4,8 -13,3 -10,3 -18,5 -3,8 -9,3 3,6 -1,5 7 -45,8
Viro -7,2 -35,6 -18,7 -3,0 1,9 2,9 14,6 4,1 -7,7 ..

Latvia -0,6 -34,5 -32,1 -9,9 -3,7 5,5 13,8 3,1 -8,8 ..

Liettua -3,0 -30,0 -34,4 -26,6 5,3 5,0 3,3 8,2 -9,9 ..

Puola -8,0 2,8 6,4 12,1 9,7 8,3 11,5 3,5 4,3 ..

Lähteet: Trendit – Kymmenvuotiskatsaus, Tilastokeskus/IBS 1999, IBS Databank; Tietoaika 8/2000;

Polfacts 38/2000.

Taulukossa on tarkemmin kuvattu taloudellisia tapahtumia teollisuustuotannon
muutoksen avulla. Teollisuuden taloudellisen tuloksen lasku on todella huomat-
tava arvioituna tuotannon määrän muutoksena kiintein hinnoin. Luoteis-Venäjällä
tuotannon määrä on vaihdellut -35-(-54) % aikavälillä 1990-98.

2.6 Väestö ja sosiaalipalvelut

Luoteis-Venäjä on kokenut voimakkaan väestön lisäyksen toisen maailmansodan
jälkeen. Sen väestö on kasvanut nopeammin kuin koko Venäjän Federaation.
Tämän väestön lisäyksen taustalla on se teollistamispolitiikka, jota Neuvostoliitto
harjoitti sekä siihen liittyvät väestönsiirrot. Talouden kriisit 1990-luvulla ovat
kuitenkin kääntäneet väestökehityksen alenevaan suuntaan. Suurin suhteellinen
muutos on tapahtunut Murmanskin alueella, jossa vähennys on 1991-98 12,2 pro-
senttia. Väestön vähennyksestä muuttoliikkeen osuus on noin 75 %. Väestöen-
nusteet, joita on laadittu ja jotka perustuvat alueen teollisuuden työvoiman
vähennykseen, päätyvät noin 4 milj. asukkaan kokonaismäärään vuonna 2010.
Venäjän Barentsin alueen eri osien väestötilannetta on kuvattu taulukossa.



19

Taulukko 10. Väestö ja sen muutos 1991-1998

Alue Väkiluku, vuoden alussa (1000 asukasta) Kumulatiivi-

nen muutos

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 (1000) %
Karjalan Tasavalta 799 800 799 794 789 785 780 776 -28 3,5

Komin Tasavalta 1 265 1 255 1 228 1 202 1 185 1 174 1 161 1 149 -124 9,8

Arkangelin alue 1 577 1 571 1 562 1 548 1 535 1 521 1 507 1 492 -99 6,3

Murmanskin alue 1 159 1 148 1 117 1 092 1 067 1 048 1 033 1 017 -141 12,2

Yhteensä 4 800 4 774 4 706 4 636 4 576 4 528 4 481 4 434 -364 7,6

Neuvostoliiton talousjärjestelmän romahtaminen ja 1990-luvun talouskriisit ovat
vaikuttaneet köyhyyden lisääntymiseen. Kasvava määrä ihmisiä on pudonnut vi-
rallisen köyhyysrajan alapuolelle. Vuoden 1998 tilastoarvioiden mukaan noin
25 % väestöstä kuuluu tähän ryhmään. Samanaikaisesti yhteiskunnalliset palvelut
ovat olleet rahoituskriisissä ja monet päivähoitopalvelut ja vastaavat on lakkau-
tettu. Terveyspalveluiden tuottamista vaivaa krooninen pula lääkeaineista vaikka
lääkäreitä per 10 000 asukasta onkin vielä kohtuullisella tasolla eli 46,9. Jonotus-
ajat ovat kuitenkin pidentyneet. Keskimääräinen elinajanodote10 oli 1989-90 sekä
Luoteis-Venäjällä että koko Venäjän Federaation alueella 69,4 vuotta, mutta on
pudonnut periodilla 1989-96 64,6 vuoteen Luoteis-Venäjän alueella ja 66,0 vuo-
teen koko Venäjän alueella.

                                             
10 Terveyserot Suomen ja Luoteis-Venäjän välillä ovat suuret. Venäjällä on 1990-luvun alkupuolella ta-
pahtunut dramaattinen kuolleisuuden lisäys. Suomessa kansanterveystyö on saanut hyviä tuloksia aikaan
esim. Pohjois-Karjalassa sydänkuolleisuus on laskenut peräti 73 % 1970-luvun alun tilanteeseen verrattu-
na. Julkinen mielenkiinto kohdistuu Venäjän tartuntatautiongelmiin, ympäristöterveysongelmiin ja talous-
kriisin aiheuttamiin ongelmiin terveydenhuollon työssä. Mikään näistä tekijöistä ei olennaisesti vaikuta
Venäjän kansanterveyden tilanteeseen. Ylivoimaisesti suurimpana kuolinsyynä ja sairastuvuuden aiheut-
tajana ovat sydän- ja verisuonitaudit. Muut merkittävät terveysongelmat ovat eräät syöpäsairaudet ja väki-
valtaiset kuolinsyyt. Pekka Puska: Terveyserot Suomen ja Venäjän välillä suuret. Karjalan
Lääketiedepäivät 1998; Petroskoi.
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3 Pohjoisen ulottuvuuden strategiset sektorit:
Investointien alustava tarkastelu Luoteis-Venäjän
näkökulmasta

Venäjän presidentin Vladimir Putinin hyväksymä uusi talouden uudistusohjelma
vuodelle 2010 saakka kattaa laajasti talouden eri sektoreita ja pyrkii mm. edistä-
mään suoria ulkomaisia investointeja Venäjälle lupaamalla institutionaalisia uu-
distuksia investointiedellytysten parantamiseksi. Ohjelman uskottavuus testautuu
vasta käytännön kautta.

Taulukko 11. IMF:n näkemys siirtymätalouksien politiikasta

Aktiivinen vaihe Vähem. akt.vaihe Aika
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Talouden vakauttaminen

Hinta- ja markkinauudistus

   Tavarat ja palvelut

     Hintojen vapauttamien

     Ulkomaankaupan vapauttaminen

     Jakelujärjestelmä

   Työmarkkinat

   Itsenäinen pankkijärjestelmä

   Muut rahoitusmarkkinat

Rakennemuutos ja yksityistäminen

   Pienen mittakaavan yksityistäminen

   Yrittäjyyden kehittäminen

   Ulkomaiset investoinnit

   Yrityshallinta

   Rakennemuutos ja suuren luokan yksityistäminen

Valtion aseman uudelleenmäärittely

   Lainsäädännön uudistus

   Institutionaalinen uudistus

   Työttömyysvakuutus

   Muu sosiaalitoimi

Lähde: Gelbin & Grayn (1991)11.

                                             
11 Venäläinen markkinatalous: Jouko Rautava, Pekka Sutela; WSOY Porvoo, 2000.
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Venäjän yhtenä pääongelmana on kotimaisten tuotannollisten investointien alhai-
nen taso, joka on esim. Luoteis-Venäjällä vielä alentunut vuosina 1997-98. Vuo-
sina 1996 ja 1997 kotimaisten investointien taso oli noin 15 % alueen BKT:sta.
Talouden elpymisen kannalta investointien määrän pitäisi olla selvästi korkeam-
malla tasolla. Ulkomaiset investoinnit ja niiden osuus alueen BKT:sta ei ole ko-
konaisuutena kovin suuri, vaikka ne projektikohtaisissa hankkeissa saattavatkin
olla merkittäviä ja tietotaidon siirrossa tärkeitä. Niiden osuus alueen BKT:sta on
jäänyt alle yhden prosentin kuten alla olevasta taulukosta ilmenee. Ulkomaista
valuuttaa on virrannut maasta ulos koko 1990-luvun, mikä on poissa Venäjälle
kohdistuvista suorista investoineista.

Erityisen tärkeää on ollut IMF:n rahoitus Venäjän hallitukselle liittovaltion bud-
jetin tasapainottamiseksi.

Taulukko 12. Ulkomaiset investoinnit Pohjoiseen Eurooppaan 1995-1999

Alue Ulkomaiset suorat investoinnit (mln USD)

1995 1996 1997 1998 1999* 1990-99**
Suomi 1 063 1 109 2 116 12 141 3 024 22 841

Ruotsi 14 448 5 076 10 968 19 569 59 102 127 633

Tanska 4 176 776 2 801 6 722 7 450 32 176

Norja 2 229 3 201 3 786 3 882 6 579 26 670

Islanti 14 82 149 112 90 476

Venäjä 2 020 2 440 5 333 3 361 4 260 12 757

siitä Venäjän Barents alueet 26,7 31,0 28,4 40,6 54,1 ..

 - Karjalan Tasavalta 16,0 2,3 3,7 5,1 4,5 ..

 - Komin Tasavalta 4,8 22,2 7,5 22,8 41,1 ..

 - Arkangelin alue 3,1 3,9 14,9 10,5 0,4 ..

 - Murmanskin alue 2,8 2,6 2,3 2,2 8,1 ..

Viro 202 151 266 574 304 2 441

Latvia 178 382 522 356 366 1 885

Liettua 73 152 355 926 850 2 063

Puola 3 659 4 498 4 908 6 365 6 471 30 616
*ennakkoluvut
** kumulatiiviset ulkom. suorat investoinnit (OECD; Venäjä: Goskomstat Rossii, Baltia: IBS Databank)

Lähteet: International Direct Investments Statistics Yearbook 1999, OECD 1999; Financial Market
Trends No 76, OECD June 2000; Regiony Rossii 1998-99; IBS Databank.
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Ulkomaiset suorat investoinnit Venäjälle ja Venäjän Barents alueelle

Alue Ulkomaiset suorat investoinnit (milj. USD)

1995 1996 1997 1998 1999
Koko Venäjä 2 020 2 440 5 333 3 361 4 260

Venäjän BKT 337 903 419 000 435 938 277 693 184 626

Ulk. suor. inv. %-osuus BKT:sta 0,6 0,6 1,2 1,2 2,3

Venäjän Barents alueet 26,7 31,0 28,4 40,6 54,1
Alueiden yhteenlaskettu BKT 12 300 12 550 13 050 8 880 ..

Ulk. suor. inv. %-osuus BKT:sta 0,2 0,2 0,2 0,46 ..

Lisäksi ulkomaiset investoinnit ovat jakautuneet varsin epätasaisesti maan eri
osiin. Suurin osa näistä investoinneista on suuntautunut Moskovan alueelle ja
muutamiin suuriin Keski- ja Etelä-Venäjän teollisuuskeskuksiin.

Seuraavassa taulukossa on tarkasteltu kuuden eri sektorin investointien rahoitus-
tarpeita eri selvitysten (Pohjoinen ulottuvuus, Sektorit, projektit ja rahoitustar-
peet, LarCon Oy & Paakkari Consulting, UM, 1998, ETLA; Economics of the
Northern Dimension: Kaj-Peter Mattsson, Transport and the Nortehrn Dimension,
Helsinki 2000) pohjalta. Kaikkien taulukossa esitettyjen sektoreiden yhteinen
rahoitustarve Luoteis-Venäjän ja Baltian alueilla esitetyllä tarkastelujaksolla on
arvioitu 151 miljardiksi Euroksi.

Taulukko 13. Investointien tarve infrastruktuuriin

Investointien tarve infrastruktuurin, tuotantolaitosten
ja ympäristön tilan parantamiseksi (milj. EUROa)

2000 – 2005 2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020 Yhteensä

Energiasektori 3 200 7 200 17 300 18 300 46 000
Kaivosteollisuus 750 950 1 350 1 750 4 800
Metsäteollisuus 500 1 500 2 000 2 000 6 000
Liikenne- ja viestintä 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000
Ympäristö 3 750 3 750 3 750 3 750 15 000
Yhteensä 28 200 33 400 44 400 45 800 151 000

3.1 Energia

Lupaavimmat maakaasu- ja kondensaattiesiintymät Barentsin alueella ovat
Shtokman kentät. Shtokmanin hyödynnettävissä olevat esiintymät ovat noin 2 500
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miljardia m3 ja ne edustavat noin 100-150 miljardin m3 vuosittaista tuotantoka-
pasiteettia. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Venäjän maakaasu-tuotanto
vuonna 1997 oli 561 miljardia m3. Mielipiteet siitä, milloin tuotanto Shtokmanin
kentillä voitaisiin aloittaa, vaihtelevat sen mukaan mitkä ovat arviot vaihtoeh-
toisten lähteiden tuotantomääristä ja maakaasun hintakehityksestä ja kysynnästä.

Luoteis-Venäjän pääasialliset hyödyntämättömät öljyesiintymät ovat Timan –
Pechoran alueella. Esiintymien arvioidaan ylittävän 4 800 miljoonaa tonnia, mistä
määrästä yli 1 400 tonnia on hyödynnettävissä.

Fortum Oyj:n ja Gaspromin yhteisyrityksen North Transgas Oyj:n suunnittelema
North European Pipeline -projekti palvelee manner-Euroopan kasvavaa maakaa-
sun tarvetta. Hanke kilpailee investointina muiden reittien, erityisesti Valko-
Venäjän-Puolan kautta suunnitellun Yamal II -hankkeen kanssa. Sähkön siirrossa
Baltic-Ring -selvityksessä on tutkittu Itämeren maiden sähköverkostojen yhdis-
tämistä nykyistä suuremmalla yhdysjohtokapasiteetilla toisiinsa. Markkinoiden
yhdistämisen oletetaan johtavan aleneviin toimintakuluihin, sähkövoiman tuotan-
non suurempaan turvallisuuteen, toimitusvarmuuteen ja väheneviin saastepääs-
töihin.

Baltic Oil Pipeline System -projektilla (BOPS) tähdätään uuden raakaöljyn vien-
tikanavan rakentamiseen Länsi-Siperian ja Timara-Pechoran öljykentiltä Porvoon
jalostamon öljysatamaan sekä suunnitellun öljyterminaalin rakentamisen Pri-
morskiin.

Northern Gateway Projekti (NGP) on täydentävä suunnitelma öljyn kuljettami-
seksi maailmanmarkkinoille Timara-Pechoran pieniltä, laajalla alueella sijaitse-
vilta pieniltä öljykentiltä. Projektin idea perustuu jäävahvisteisiin tankkereihin
(20 000-30 000 tonnia ), joista öljy lastattaisiin uudelleen 300 000 tai suurempiin
tankkereihin, jotka eivät ole jäätä kestäviä. Uudelleen lastaaminen voisi tapahtua
Pechanga Bayn ympärivuotisessa syväsatamassa. Pechanga Bayn projektiin kuu-
luisi myös satama sekä kaksi öljynjalostamoa.

Länsi-Siperia, Tyumenin alue mukaan luettuna, tulee todennäköisesti toimitta-
maan maakaasua Euroopan sisämarkkinoille parin seuraavan vuosikymmenen
aikana. Tuotannon infrastruktuuri on yleisesti katsoen olemassa joten edellytykset
tuotannon taloudelliselle hyödyntämiselle ovat olemassa. Länsi Siperian maakaa-
sutuotanto vähenee kuitenkin ajanmittaan ja uusien Luoteis-Venäjän esiintymien
hyödyntäminen tulee taloudellisesti kannattavaksi.12

                                             
12 Pohjoisen ulottuvuuden energiakysymyksiä on käsitelty tarkemmin mm. artikkelissa: Jouko Varjonen-
Tero Lausala; Energiasektori ja pohjoinen ulottuvuus; Näkökulmia pohjoiseen ulottuvuuteen, Eurooppa-
tiedotus, Edita, Helsinki 1999.
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3.2 Kaivosteollisuus

Luoteis-Venäjä kokonaisuudessaan ja erityisesti Murmanskin alue Zapoljarnyn,
Montegorskin ja Apatityn ympärillä esiintyy mineraaleja ja raaka-aineita, kuten
fosfori, rauta, kupari, nikkeli, bauksiitti, koboltti, titanium ja vanadium, joiden
saatavuus on teollistuneille valtioille suuri strateginen kysymys. Useissa tapauk-
sissa perus-investoinnit kaivosteollisuuteen on jo tehty, mutta teknologia on
useimmiten vanhentunutta ja tehotonta. Lisäksi ne aiheuttavat kasvavia ympäris-
töongelmia, ei ainoastaan Venäjälle vaan myös Venäjän naapurimaille.

Investointien tärkeysjärjestyksessä joudutaan painottamaan lyhyen aikavälin kau-
pallisia etuja ja pitkän aikavälin ympäristö- ja kasvutavoitteita, jolloin investoin-
tisalkun ajallinen rakenne vaihtelee olemassa olevien rajoitteiden mukaisesti.
Korjaus- ja kunnossapitoinvestoinnit ovat tehtyjen selvitysten mukaan etusijalla
alkuvaiheessa erityisesti Murmanskissa, Karjalassa ja Arkangelissa. Luoteis-
Venäjän mineraaliesiintymien täysimittainen hyödyntäminen ja uusien kaivosten
avaaminen voi tapahtua vasta kun Venäjän investointi-ilmasto on huomattavasti
parantunut.

3.3 Metsäteollisuus

Venäjän metsävarat ovat noin seitsemän kertaa suuremmat kuin EU:n metsävarat.
Niiden osuus koko maailman puuvaroista on yli 20 %. Venäjän suurimmat hyö-
dynnettävissä olevat havupuuvarannot ovat Luoteis-Venäjällä. Entisen Neuvos-
toliiton vuosittainen selluntuotantokapasiteetti oli 10-11 tonnia ja paperi- ja
kartonkiteollisuuden kapasiteetti noin 11 miljoonaa tonnia. Selluntuotantokapa-
siteetti on pysynyt 10 miljoonassa tonnissa/vuosi, mutta paperi ja kartonki teolli-
suuden kapasiteetti on laskenut 1990 luvulla 30 % eli 8 miljoonaan tonniin per
vuosi. Noin 25 % Venäjän sellu- ja paperiteollisuudesta sijaitsee Luoteis-
Venäjällä.

Huolimatta Venäjän hallitsevasta asemasta raaka-ainepuolella, sekä Suomi että
Ruotsi ovat suurempia sellun ja paperin tuottajia kuin Venäjä kokonaisuudessaan.
Vuonna 1997 Luoteis-Venäjän (Kaliningrad mukaan luettuna) sellu- ja paperi-
tehtaiden tuotanto oli noin 2,6 miljoonaa tonnia tehtaiden keskimääräisen käyttö-
asteen ollessa alle 50 %. Venäjä ja Baltian maat ovat merkittäviä pyöreän
puutavaran viejiä. Vienti suuntautuu pääasiassa Suomeen ja Ruotsiin.

Venäjällä on useita sellu- ja paperiteollisuuden yrityksiä joiden tulevaisuuden
näkymät ovat kohtalaisen hyvät. Ne tarvitsevat kotimaisten ja ulkomaisten sijoit-
tajien kumppanuutta kyetäkseen hankkimaan rahoituksen tarvittaville investoin-
neille.
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3.4 Liikenne ja viestintäinfrastruktuuri

Pohjoisen ulottuvuuden liikennekysymyksiä tulee tarkastella osana laajempaa
ympäröivää kokonaisuutta, ottamalla huomioon rajoituksina EU:n asettamat ylei-
set periaatteet (esim. subsidiariteettiperiaate). Pohjoismaisen ministerineuvoston
selvityksessä (Nord 1999: 503) on esitetty seuraavia tavoitteita:

1. EU:n ja Pohjoisen ulottuvuuden liikennekysymysten yhteensovittaminen lain-
säädäntöä harmonisoimalla.

2. Pyrkiminen Euroopan laajuisen standardoidun liikennejärjestelmän toteutta-
miseen, jolla on lisäarvoa sisämarkkinoiden toiminnalle ja jossa Itä-Länsi sekä
Pohjois-Etelä yhteydet täyttävät liikennekysynnän tarpeet.

3. Liikennejärjestelmä täyttää ympäristötavoitteita koskevat standardit.

4. Liikennejärjestelmä tukee pitkän aikavälin taloudellisia ja liikkumiseen liitty-
viä tavoitteita ja ottaa huomioon Pohjoisen ulottuvuuden erityispiirteet.

5. Edistää alueellista kehitystä ja tasa-arvoa.

6. Liikennejärjestelmän palvelutavoitteet on asetettu korkealle tasolle kuten lii-
kenneturvallisuuden ja muiden vastaavien ominaisuuksien osalta.

7. Tukee hakijamaiden ja Venäjän liikennejärjestelmien integroitumista Euroo-
pan liikennejärjestelmään.

Kun Pohjoisen ulottuvuuden konseptia tarkastellaan liikenteen näkökulmasta, on
mahdollista, että ottamalla huomioon Pohjoisen erityispiirteitä voidaan edistää
koko Euroopan liikennejärjestelmän toimivuutta sekä alueellisen että transitiolii-
kenteen näkökulmasta.

Pohjoisen ulottuvuuden liikenneyhteydet13 ja niihin liittyvät investointitarpeet
voidaan kiteyttää Barentsin Euro-Arctiseen liikennealueeseen, Pohjoiseen kolmi-
oon (Copenhagen-Oslo-Stocholm-Helsinki) Itäiseen tie- ja rautatieyhteyteen
(Turku-Moskova; Corridor 9; Berliini-Varsova-Moskova; Corridor 2) , Eteläiseen
tie- ja rautatieyhteyteen (Helsinki-Tallinna-Varsova; Corridor 1) sekä Itämeren
meriteihin ja satamiin. Venäjän virallisessa satamainvestointiohjelmassa Baltian
alueella kuljetusmäärien kasvuodotukset ovat suuria eli nykyisen kapasiteetin
nostaminen kolminkertaiseksi.

                                             
13 ETLA; Economics of the Northern Dimension: Kaj-Peter Mattsson, Transport and the Nortehrn Dimen-
sion, Helsinki 2000.
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Euroopan pohjoisen liikenneverkon kehittämisessä rahoitusongelmat nousevat
varsin keskeiseen asemaan.14 Tehdyt arviot liikenneinfrastruktuurin kustannuk-
sista vuoteen 2015 saakka nousevat noin 80-100 miljardiin ecuun. EU:n suositus
on, että eri rahoituslähteistä rahoitetaan 1,5 % BKT:stä TEN liikenneverkkojen
kehittämiseen. Monetkaan jäsenmaista eivät ole halukkaita investoimaan näin
suuria määriä TEN infrastruktuuriin. Kaupalliset rahoituslähteet ja suorat inves-
toinnit tulevat ilmeisesti lisääntymään näiden hankkeiden rahoituksessa julkisen
rahoituksen rinnalla.

Baltian ja Barentsin alueen kuljetusväylillä on ratkaiseva osuus Venäjän ja EU-
maiden kaupan helpottamisessa. Parannuksia tarvitaan edellä mainittuun infra-
struktuuriin tukemaan öljy-, maakaasu- sekä mineraali- ja metsäteollisuuden ke-
hittämistä.

                                             
14 Infrastructure Finanancing and Market Structure, Bernard Caillaud and Jean Tirole; Preliminary and
incomplite draft, May 31, 2000.
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4 Ympäristö pohjoisen ulottuvuuden
erityiskysymyksenä

Pohjoisten alueiden ympäristökysymykset ovat olleet esillä sekä kansallisella että
kansainvälisellä tasolla 1980 luvulta lähtien. Kuten edellä jo todettiin ympäris-
töyhteistyö on ollut yksi liikkeellepaneva voima pohjoisen ulottuvuuden proses-
sissa. Ympäristöön liittyviä ongelmia on käsitelty 1990 luvulla Rovaniemen
ympäristöstrategian ja myöhemmin arktisten alueiden ympäristön seuranta- ja
arviointiohjelman (AMAP) puitteissa. AMAP on kansainvälinen organisaatio,
joka perustettiin 1991 toteuttamaan arktisen ympäristönsuojelun strategiaa
(AEPS).15

Arktisen seuranta- ja arviointiohjelman tavoite voidaan määritellä seuraavasti:
”tuottaa riittävää ja luotettavaa tietoa arktisen ympäristön tilasta ja uhista ja antaa
tieteellisiä neuvoja arktisen alueen hallituksille, minkälaisiin korjaaviin ja ehkäi-
seviin toimenpiteisiin niiden tulee ryhtyä haitallisten yhdisteiden vahinkojen tor-
jumiseksi”.

Tavoitteen toteuttamiseksi AMAP:in tulee:

•  Mitata orgaanisten ympäristömyrkkyjen tasoja ja arvioida niiden vaikutuksia
ympäristöön ja alueella asuviin ihmisiin

•  Dokumentoida saastumiseen liittyviä kehitystrendejä, niiden lähteitä ja kul-
keutumisreittejä

•  Tutkia saastumisen vaikutuksia arktiseen kasvistoon ja eläimistöön, erityisesti
niihin , joita alkuperäiskansat käyttävät

•  Raportoida arktisen ympäristön tilasta, ja

•  Antaa ministereille neuvoja toimenpiteiden prioriteeteista arktisen ympäristön
tilan parantamiseksi.

 Ympäristökysymyksissä arktisen alueen määritelmä voi jonkin verran vaihdella
riippuen siitä minkälaisiin kysymyksiin kulloinkin paneudutaan. Pääasiassa alue
on määritelty 60 leveysasteen pohjoispuolelle.

 AMAP on julkaissut työstään laajan arviointiraportin (AMAP Assesment report;
Artic Pollution Issues, 1998), jossa esitetään tietoa pohjoisen ympäristön tilasta ja
annetaan suosituksia toimenpiteitä varten. AMAP:in seuraava toimintaohjelma

                                             
15 Arktisen ympäristön suojelustrategiaa toteutetaan neljässä osaohjelmassa ja kestävän kehityksen työ-
ryhmässä (AMAP, CAFF, PAME ja EPPR).
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kattaa vuodet 1998-2003. Ohjelma koostuu pääosin kunkin maan kansallisista
tutkimusohjelmista. Toimintaohjelma koostuu kuudesta eri osasta, jotka kattavat
ympäristön eri sektorit: ilma-, maa-, makeanveden- ja meriympäristön sekä radio-
aktiivisuuden ja ihmisen terveyden suhteessa ympäristön tilaan.

 Ympäristön tilaan liittyviä ongelmia voidaan kuvata niiden uhkien avulla, joita
tähänastinen tutkimus on paljastanut. Pysyvien haitallisten orgaanisten yhdistei-
den lähteissä ja kulkeutumisessa ekosysteemissä on seuraavia uhkia:

•  Uusien kemiallisten tuotteiden ilmaantuminen markkinoille (ml. uuden suku-
polven pesticidit)

•  Raskasmetallien päästöt ja muut teollisuuden yhdisteet arktisella alueella

•  Irralleen päässeet radioaktiiviset aineet, hiilivedyt ja pysyvät orgaaniset yh-
disteet (POP); tuotannon, kuljetuksen, varastoinnin, jätteenkäsittelyn tai on-
nettomuuksien seurauksena

•  Odottamattomat luonnontapahtumat kuten voimakkaat myrskyt, tulvat, vul-
kaaniset purkaukset ja maanjäristykset, jotka irrottavat, liikuttelevat ja aikaan-
saavat haitallisten aineiden uudelleen jakautumista

•  Odottamattomat kemialliset reaktiot haitallisten yhdisteiden keskinäissuhteis-
sa tai ympäristön kanssa ja näiden muutosten vaikutukset ravintoketjuun

•  UV-B, mikä on merkittävin, määrältään kasvava myrkyllinen ilmiö arktisessa
ympäristössä. Säteily vaikuttaa arktisiin organismeihin ja ihmisiin välittömäs-
ti. Lisäksi organismien vastareaktio vaikuttaa ekosysteemin rakenteeseen ja
sitä kautta edelleen ihmisiin.

•  Ilmastomuutokset, joilla on välittömiä seurausvaikutuksia ympäristöön.

•  Onnettomuuksien päästöt, joiden korjaaminen vaikeaa arktisten luonnonolo-
suhteiden vuoksi.

4.1 Ympäristöhankkeiden rahoitusinstituutiot

 Ympäristöhankkeiden rahoitus tapahtuu useiden eri rahoituslähteiden kautta ja on
pirstoutunut varsin pieniin kokonaisuuksiin. Investointihankkeet toteutetaan yri-
tysten ja muiden osallistuvien organisaatioiden välisillä kaupallisilla sopimuksil-
la. Suurin osa työstä tehdään paikallisena yhteistyönä. Myös rahoituksesta yleensä
suurin osa tulee paikallisista lähteistä. Ympäristöministeriö ja Suomen kehitysra-
hastoinstituutiot (esim. Finnvena Oy) ovat mukana hankkeissa.



31

 Pohjoismaisia rahoittajia ovat Pohjoismainen Investointipankki (NIB), Pohjois-
maiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) ja Pohjoismainen projektivientirahasto
(NOPEF).

 Kansainvälistä rahoitusta ympäristöhankkeisiin voidaan saada maailmanpankki
ryhmältä sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta (EBRD).

 EU rahoittaa pohjoisen ulottuvuuden ympäristöhankkeita lähinnä rakennerahas-
tojen, viidennen tutkimuksen puiteohjelman sekä TACIS-, ISPA-, PHARE- ja
INTERREG-ohjelmien kautta.

 Tavoitteeksi yhteistyölle EU on asettanut seuraavia kriteerejä:

•  Terveysriskin sisältävien ympäristösaasteiden vähentäminen EU:n hyväksy-
mien normien tasolle.

•  Kestävän kehityksen turvaaminen luonnonvarojen käytölle.

•  Ympäristön moninaisuuden säilyttäminen.

•  Instituutioiden ja asiantuntemuksen kehittämisen tuki paikallisesti ympäristö-
ongelmien kontrolloimiseksi.

Tärkeimmät sopimukset EU:n avustamille ympäristöohjelmille ovat ns. Eurooppa
sopimukset16 (EA) ja Kumppanuus ja yhteistyösopimus (PCA) Venäjän kanssa,
jossa yhtenä keskeisenä kohtana on ympäristökysymysten harmonisointi suhtees-
sa EU:n lainsäädäntöön. Sopimuksen yhtenä tavoitteena on myös toimintaohjel-
man tekeminen Venäjän kanssa ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Luoteis-
Venäjän ja Itämeren-alueen nykyiset ja tulevat ympäristöongelmat liittyvät kiinte-
ästi polttoaineen, mineraalien ja metsävarojen hyödyntämiseen. Näin ne liittyvät
myös taloudelliseen yhteistyöhön ja kaupalliseen toimintaan EU:n kanssa.

4.2 Suurimmat ympäristöongelmat Luoteis-Venäjällä ja Baltiassa17

Barentsin alueen Venäjän puoleisessa osassa on huomattavia raskaan teollisuu-
den, kaupunkiyhteisöjen ja taloudellisen toiminnan muodostamia tiiviitä keskit-
tymiä, esimerkiksi voimalaitoksia, kaivoksia ja metallisulattamoja, ja kalateolli-
suutta. Venäjän asevoimien läsnäolo alueella on myös tuntuva. Nämä toiminnot
ovat johtaneet runsaisiin saastepäästöihin ilmaan, maahan ja veteen. Myös jättei-
                                             
16 Esimerkiksi ympäristöön liittyy 160 sitovaa asetusta, direktiiviä tai kansainvälistä sopimusta. Ottaen
humioon monen hakijamaan vakavat ympäristöongelmat tulee yhteisön ympäristölainsäädännön toimeen-
pano toimeenpano olemaan vaikea kohta jäsenyysneuvotteluissa. (Suomen Lähialueet 2/2000; TK).
17 Pohjoinen ulottuvuus, Sektorit, projektit ja rahoitustarpeet, LarCon Oy & Paakkari Consulting,UM,
1998, Suomen Lähialueet, 2/2000, TK.
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den ja viemärien kaatopaikat tulisi perusteellisesti puhdistaa, koska ne ovat maa-
perän, vesistöjen ja merialueiden jatkuvia saastuttajia. Saastumisesta johtuu esi-
merkiksi väestön terveyden tason lasku, joka ilmenee keskimääräistä suurempana
kuolleisuutena, ihotauteina ja syövän esiintymisenä.

Murmanskin läänin kiireisimmät saasteongelmat ovat Pechengan maakunnassa
(Zapolyamy/Nikel) ja Monchegorskissa, joiden väkiluku yhteensä on 108 000.
Kaupungeissa sijaitsevat nikkelinsulattamot ovat vastuussa merkittävistä rikkidi-
oksidipäästöistä (S02), joista aiheutuu valtaosa ilmansaastumisongelmista, ei ai-
noastaan Murmanskin alueella, vaan myös Pohjois-Norjassa ja Suomessa. Laajoja
metsäalueita on tuhoutunut kaupunkien ympärillä.

Teolliset ja taajamien päästöt saastuttavat sekä sisävesiä että merta. Jätevesien
puhdistus on riittämätöntä tai sitä ei ole ollenkaan useimmissa kaupungeissa.
Tällaisia kaupunkeja ovat Murmansk, Arkangel ja Monchegorsk. Vesien saastu-
minen on vähentänyt kalakantoja ja tuhonnut arvokkaita kalalajeja Vienanmereen
laskevissa joissa ja muuallakin. Veden puhdistus ei toimi riittävästi. Juomaveden
laatu on huono, koska kotitalousvesi johdetaan saastumiselle alttiista pintavesis-
töstä, eikä vedenpuhdistuslaitteistoja ole riittävästi. Toisaalta teollisuuden toi-
minta-aste on laskenut viime vuosina, mikä on myös merkinnyt tehdaspäästöjen
vähenemistä. Tekijöitä, jotka myötävaikuttavat Barentsin alueen ympäristön laa-
dun huononemiseen, ovat energiantuotannon, kaukolämpöjärjestelmän, raskaan
teollisuuden ja kaivostoiminnan energian säästämisen ja tehokkuuden alhainen
taso. Esimerkiksi Murmanskissa kaukolämpöverkoissa olevien talojen lämmön-
kulutus on kaksinkertainen verrattuna suomalaisiin, samanlaisissa ilmastollisissa
olosuhteissa oleviin taloihin. Muutamissa muissa kaupungeissa tilanne on jopa
huonompi.

Karjalassa pahimpia teollisuuden ja kaupunkien ilman- ja vedensaastuttajia ovat
Kostamus, Petroskoi ja Kontupohja. Heti jäljessä seuraa Segezha, joka on Venä-
jän suurimpia paperintuottajia. Kostamuksessa on huomattava rautamalmiesiin-
tymä ja Kontupohjassa sellu- ja paperiteollisuutta, jonka teknologia on vanhentu-
nutta. Nämä ja muu teollinen toiminta ovat vastuussa kaupunkien huonosta ilman
ja veden laadusta. Pääkaupungissa Petroskoissa suurin osa kaupungin jätevedestä
(95 %) puhdistetaan, mutta tulos on siitä huolimatta huono ja kaupungin jätevedet
aiheuttavat huomattavaa saastumista Onega-järveen. Pääkaupungin ilmansaasteet
ovat pääasiassa peräisin sähkö- ja lämpövoimalasta, jolla ei ole kaasunpuhdistus-
laitteita.

Arkangelin läänin kaupunkien suurimmat ilmansaastuttajat ovat lämpö- ja säh-
kövoimalaitokset (22 %) sekä sellu- ja paperiteollisuus (17 %). Esimerkiksi Ar-
kangelin kaupungissa ilmansaastumisen taso on eräs Venäjän Federaation
korkeimmista, mikä pääasiassa johtuu sähkö- ja lämpövoimalasta. Arkangelin
alueen juomavesien voidaan katsoa olevan kriittisessä tilassa. Kaupunkien ja
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teollisuuden vesijohtoverkot eivät vastaa terveydellisiä vaatimuksia ja noin 62 %
vedenjakelujärjestelmistä puuttuvat tarpeelliset vedenkäsittelylaitteet. Alueen
kaikki suuret kaupungit käyttävät pintavettä juomaveden lähteenä, jota jätevesi-
päästöt saastuttavat. Erityisen hälyttävä tilanne Arkangelin ohella on sen lähellä
sijaitsevassa Novodvinskin kaupungissa, joka enimmäkseen saa vetensä pohjoi-
selta Dvina-joelta.

4.3 Taloudellisesti tehokkaat ympäristösopimukset

Suomi on aktiivisesti osallistunut 1990-luvulla Keski- ja Itä-Euroopan poliittisen
ja taloudellisen muutosprosessin tukemiseen. Lähialueyhteistyön toteutusta ovat
ohjanneet vuosina 1993, 1996 ja 1999 hallituksen hyväksymät toimintastrategiat.
Toiminnan poliittiset suuntalinjat on vuodesta 1996 asettanut pääministerin joh-
tama lähialueyhteistyön ministerivaliokunta.18

Avustus- ja yhteistyöohjelmiin Suomi on osoittanut lähialueillaan 1990-luvulla
yhteensä noin 5,5 miljardia markkaa. Ympäristöministeriön on tukenut vuodesta
1991 lähtien lähialueiden ja Itämeren tilan parantamiseen noin 300 investointi-
hanketta ja lähes 800 ympäristön suojelun teknisen avun hanketta. Kohdealueilla
toteuttaviin ympäristöhankkeisiin on käytetty varoja noin 575 miljoonaa mark-
kaa.19

Hankkeiden ohjaaminen tapahtuu hallinnollisten sopimusten avulla, josta on an-
nettu erilliset menettelytapaohjeet. Niissä edellytetään seuranta- ja arviointijär-
jestelmää (Monitoring System), jonka puitteissa tavoitteiden saavuttamista ja
vaikuttavuutta sekä tulosten kestävyyttä voidaan arvioida.20

Itämeren koilliskulman alueella suurimmat ilman- ja vedensaastuttajat ovat suuret
teollisuusyksiköt, voimalaitokset ja kaukolämpövoimalat, Puolan maatalous sekä
Pietarin kaupungin ja sen naapurissa olevan Leningradin alueen taajamien pääs-
töt. Noin 70 % Suomenlahden jätevesikuormituksesta on lähtöisin Pietarista ja
Leningradin alueelta, jotka lisäksi ovat huomattavia teollisuuskeskuksia. Pahim-
mat teollisuussaastuttajat ovat sellu- ja paperitehtaat (Svetogorsk, Syasstroy),
Volkhovin alumiinitehdas ja Kirishin petrokemialliset tehtaat noin 70 km Laato-
kan eteläpuolella.

Viron suurimmat ympäristöongelmat ovat keskittyneet alueille, missä suurin mää-
rä polttoainetta kulutetaan, nimittäin Narvan ja Kohtala-järven alueille, jotka si-
jaitsevat Suomenlahden rannikolla lähellä Venäjän rajaa. Vuosittain kaivetaan
                                             
18 Suomen lähialueyhteistyön toimintastrategia; UM, 26.5.2000.
19 Suomen ympäristöministeriön lähialueyhteistyö 1999.
20 Suomen lähialueyhteistyön hallinnolliset menettelytavat, UM, 26.5.2000.
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noin 23 miljoonaa tonnia öljyliusketta, jota käytetään energian tuotantoon ja se
kattaa yli 50 % maan tarpeesta. Suurimmat ympäristöongelmat aiheuttavat suuret
rikkidioksidi- ja tuhkapäästöt voimaloista ilmaan. Ne vaikuttavat myös Etelä-
Suomen rikkipitoisuuksiin.

Seuraavassa tarkastellaan typpipäästöjen sopimustehokkuutta Juha ja Outi Hon-
katukian ja Markku Ollikaisen tutkimuksen ”Cleaning up the Northern Dimensi-
on: Pollution Control in the Baltic Sea” valossa.

Itämeren alueen ympäristökysymyksiä on säädelty jo vuodesta 1974 kansainväli-
sen puitesopimuksen avulla. Sopimusta voidaan sikäli pitää historiallisena, että
siinä ensimmäistä kertaa samalla merialueella joukko valtiota olivat halukkaita
yhdessä ottamaan vastuuta merialueen veden laadun ympäristöllisestä standar-
dista. Taustana sopimukselle oli myrkyllisten aineiden kuten DDT, PCB ja PCT
nopea lisääntyminen merivedessä. Sopimuksen avulla onkin näiden myrkyllisten
aineiden määriä saatu vähenemään. Samaan aikaan on kuitenkin Itämeren rehe-
vöityminen typpi ja fosforipäästöjen vuoksi lisääntynyt ja näin aiheuttanut uuden
ongelman, sinilevän runsaan esiintymisen. Tähän ongelmaan on alettu kiinnittä-
mään huomiota vuoden 1988 jälkeen, jolloin alueen valtiot päättivät vähentää
näiden päästöjen määrää 50 %:lla.

Lehtitietojen ja tilastojen valossa näyttää siltä, että tavoitteeseen ei kuitenkaan ole
päästy kuten aikaisemmin myrkyllisiä saasteita koskevissa tavoitteissa. Eli aikai-
semmat yhteistyömallit eivät ole päteneet ravinnepäästöjen osalta.

Kansainvälisen ympäristöyhteistyön taloudelliset selitysmallit antavat mahdolli-
suuden tutkia syitä ja puutteita yhteistyön epäonnistumiseen monesta eri näkö-
kulmasta. Yhteistyösopimusten taloudellinen tehokkuus jää saavuttamatta, mikäli
ravinnepäästöjen vähennyksiin pyrittäessä kustannukset ja niiden muutokset jää-
vät liian vähälle huomiolle. Tehottomat sopimukset johtavat monenkeskeisissä
ratkaisuissa helposti siihen, että sopimuksia ei noudateta rationaalisinkin perus-
tein. Myös tehokkaat sopimukset kohtaavat toteutuksessa ongelmia, jos ne hyö-
dyttävät vain harvoja sopimusosapuolia. Vapaamatkustajaongelmaan on mahdol-
lista puuttua sopimuksiin liittyvien kannustimien avulla.

Itämeren tapauksessa erot hyödyissä ja kustannuksissa liittyvät läheisesti päästö-
jen vähentämiseen mahdollistavaan teknologiaan ja saasteiden siirtymään meri-
alueilla ja edelleen valtion sijaintiin alueella. Lisäksi on ilmeistä, että maat, jotka
ovat jo investoineet esim. typen puhdistamiseen, 50 % vähennyksen saavuttami-
nen on kalliimpaa kuin niiden maiden jotka eivät ole tehneet mitään. Maan si-
jainnin huomioonottaminen on kompleksisempaa. Tuulet ja merivirrat voivat
kuljettaa huomattavan osan saasteista toisen valtion merialueelle.
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Seuraavassa tarkastellaan sopimusten tehokkuutta edellä mainittujen tutkijoiden
laskelmien avulla, jotka koskevat Itämeren typpipäästöjä. Itämeri on jaettu seu-
raaviin alueisiin: Pohjanlahti, Pohjanmeri, Saaristomeri, Suomenlahti, Riian lahti,
Varsinainen Itämeri, Läntinen Itämeri ja Kattegatin alue sekä maihin, jotka liitty-
vät näihin alueisiin. Tyyppipäästöjen vähentämiskustannukset eroavat maittain
samoin kuin hyödyt, joita vähentymisestä aiheutuu.

Käyttäen hyväksi typpipäästöjen leviämiseen ja rehevöitymiseen liittyviä proses-
seja on mahdollista analysoida erilaisten sopimusmenettelyjen ja -mallien21 te-
hokkuutta ja kontrolloida saastumisen leviämistä. Aineistona on käytetty typpi-
päästöjen aikasarjoja 1988-1995. Tutkimusongelmana on tarkasteltu optimaali-
sesti kustannustehokkaita sopimuksia ja 50 %:in maakohtaiseen vähennykseen
perustuvia ryhmäsopimuksia (kaikki maat) ja miten eri maat ovat sopimuksia
noudattaneet.22 Lisäksi laskelmassa ovat mukana käyttäytymissääntöinä yhteistyö
(cooperative) ja ei-yhteistyö säännöt (non-cooperative).

Taulukko 14. Maakohtainen ryhmäratkaisu ja kustannustehokas ratkaisu typ-
pipäästöille verrattuna vuosien 1990 ja 1995 todellisiin päästöi-
hin (tn/vuosi).

Maa Päästöt
1990

Maakohtainen
ryhmä

ratkaisu

Kustannus
tehokas
ratkaisu

Päästöt
1995

Tanska 83433 41717 66746 68680
Viro 21132 10566 14592 46468
Suomi 72270 36135 29784 66073
Saksa 14400 7200 3967 21371
Latvia 138 69190 5341 91064
Liettua 380 18695 29912 36824
Puola 373 60193 96308 214747
Venäjä 90 53530 61959 84647
Ruotsi 120385 59307 47923 130872
Yhteensä 713063 356532 356532 760746

Taulukossa 13 on tarkasteltu mallin antamia tuloksia kahdessa eri ratkaisuvaih-
toehdossa. Maakohtaisessa ryhmäratkaisussa kukin maa vähentää sopimuksen

                                             
21 Mallin kritiikki, ETLA; Economics of the Northern Dimension: Michael Rauscher s. 175-178, Helsinki
2000 Tärkein kritiikki kohdistuu mallin Nash tasapainon olettamusten pitävyyteen maakohtaisessa ryhmä-
ratkaisussa.
22 Erityyppiset sopimukset (vrt. PCA, liittymissop. hankesopimukset).
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mukaisesti 50 % typpipäästöistään vuoden 1990 tasosta välittämättä rahoituksen
tehokkuudesta oman ja naapurimaiden suhteen. Tässä ratkaisussa suurimmat typ-
pipäästöjen vähennyksen aiheuttamat kustannukset kertyvät Latvialle, Ruotsille ja
Suomelle. Hyödyt jakautuvat tasaisesti kaikille maille. Edellä mainituille maille
sopimuksen noudattamisen kannustimet ovat vähäiset.

Kustannustehokkuuteen perustuvassa mallin antamassa sopimusratkaisussa ko-
konaistyyppipäästöjä vähennetään 50 %, mutta sitä ei jaeta maakohtaisesti. Maa-
kohtaiset kokonaiskustannukset minimoidaan edellä mainittua 50 %:n ehtoa
noudattaen. Vaikka kokonaispäästöt mallin antamassa ratkaisussa ovat molem-
missa vaihtoehdoissa samat maakohtaiset jakautumat sekä typpipäästöissä että
vähennysten kustannuksissa eroavat eri vaihtoehdoissa. Myöskin kokonaiskus-
tannukset eroavat. Maakohtaisen ryhmäratkaisun kokonaiskustannukset ovat noin
4,5 kertaa suuremmat kuin kustannustehokkaan ratkaisun. Kustannustehokkaassa
ratkaisussa suurimmat päästövähennysten hyödyt tulevat Tanskan, Liettuan,
Puolan ja Venäjän osalle (suurempi kuin 50 % vähennys). Suurimmat vähennys-
kustannukset kertyvät Venäjälle, Ruotsille ja Suomelle.

Taulukosta 13 on nähtävissä, että vain Tanska, Suomi, Latvia, Liettua sekä Ve-
näjä ovat vähentäneet typpipäästöjään vuoden 1990 jälkeen. Venäjän ja Tanskan
vähennykset ovat merkittäviä. Venäjän vähennysten taustalla saattavat 1990-
luvun vakavat taloudelliset kriisit, jotka ovat vähentäneet teollisuuden tuotantoa
ja siten myös päästöjä kuin aktiivinen ympäristöpolitiikka.
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5 Taloudellisen analyysin rajoitukset ja
mahdollisuudet

Pohjoisen ulottuvuuden taloudellisen analyysin tarkastelua varten on syytä tuoda
esiin ne kansainvälisessä järjestelmässä tapahtuvat muutokset, joita on korostettu
kylmän sodan jälkeisessä kehityksessä. Seuraavassa on lyhyesti otsikkotasolla
kuvattu kehityssuuntia, jotka taustalla vaikuttavat.23

1. Siirtyminen kaksinapaisuudesta monen keskeisiin prosesseihin

 Ideologinen kilpailu vähentynyt ja siirtynyt taloudelliseen kilpailuun ja paikalli-
siin kriiseihin, joiden taustalla voi olla monenlaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä.

2. Integraatio ja fragmentaatio

 Lyhyesti tämä voidaan kuvata poliittisen ja taloudellisen integraation ja frag-
mentaation samanaikaisena esiintymisenä (taloudelliset voimaryhmittymät, valti-
ot, maakunnat).

3. Geopolitiikasta geoekonomiaan

 Taloudellisen kilpailun ulottuminen maailmanlaajuisen ideologisen kilpailun alu-
eelle ja taloudellisten kysymysten painoarvon kasvu suhteessa sotilaallisiin kysy-
myksiin. Ylikansalliset taloudelliset voimaryhmittymät ovat tulossa myös
poliittisiksi vaikuttajiksi. EU, Pohjois-Amerikan vapaakauppa-alue (NAFTA);
Latinalaisen Amerikan vapaakauppa-alue (MERCOSUR) sekä Tyynenmeren ja
Aasian valtioiden perustama yhteenliittymä (APEC) tai Kaakkois-Aasian maiden
alueellinen järjestö (ASEAN) ovat uudenlaisia taloudellispoliittisia voimaryh-
mittymiä.

4. Kulttuuri, uskonto ja muu sosiaalinen pääoma

 Wallerstein (1991) on todennut, että kulttuuristen, nationalististen, etnisten ja us-
konnollisten elementtien uudenlainen nousu on tyypillistä ajallemme. Tämä ke-
hitystrendi mahdollistaa uudenlaisina uhkakuvina konflikteja ja muureja
taloudellisten toimintaympäristöjen sisälle. Laajasti ymmärrettynä kysymys on
sosiaalisen pääoman24 ja taloudellisen toiminnan välisestä vuorovaikutuksesta,
jolloin uhkakuvien rinnalla on nähtävä ne mahdollisuudet, joita tämä vuorovai-
kutus mahdollistaa erilaisten kriisien ratkaisussa.

 

                                             
23 Euroopan pohjoinen 1990-luvulla, Lassi Heininen, Rovaniemi 1999.

 24 Sosiaalinen pääoma:VATT-julkaisuja 24 ed. Jouko Kajanoja ja Jussi Simpura; Helsinki 1998.
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5. Uudenlaiset uhkakuvat

 Nämä uhkakuvat ovat lähinnä globaaleja, kuten liian suuri väestönkasvu, luon-
nonvarojen rajallisuus ja maailmanlaajuiset ympäristöongelmat sekä elintasoerot.
Kysymys on myös maailmanlaajuisesta kuilusta rikkaan pohjoisen ja köyhän ete-
län välillä. Talouskasvuun perustuvan maailmantalouden puitteissa luonnonva-
rojen rajallisuus heijastuu konkreettisesti talouteen, talousliittojen väliseen
kilpailuun ja valtioiden välisiin suhteisiin.

6. Globaali-alueellinen

Kansallisen toimintatason rinnalle on syntynyt uusi globalisaation ja alueellistu-
misen toimintaprosessit, jossa valtioiden rajojen merkitys on vähentynyt. Globaa-
lin tekevät todelliseksi uuden kommunikaatioteknologian kehittyminen,
ympäristöongelmat ja edellä mainitut uudenlaiset uhkakuvat sekä tuotannon ja
markkinoiden voimakas kansainvälistyminen ja ideologisen kahtiajaon päättymi-
nen. Alueellisuus puolestaan näkyy uudenlaisena yhteistyönä ja integraation
muotona alueellistumisena, joka tuo uudenlaisia toimijoita ja toimintamalleja ai-
kaisempien rinnalle.

Globaalin keskeisenä sisältönä voidaan nähdä maailman harmonisointi, idea kes-
kinäisriippuvuudesta ja tasa-arvosta, mutta tulevaisuus voidaan nähdä myös kas-
vavina kehitysongelmina ja periferian entistä voimakkaampana riippuvuutena
keskuksesta.

Globalisaation ja alueellisen välistä suhdetta ovat selvittäneet Paavo Okko, Asko
Miettilä ja Jari Hyvärinen tutkimuksessaan ”Globalisaatio, aluerakenteen muu-
tos” He ovat havainnollistaneet globalisaatioon liittyviä taloudellisia prosesseja
seuraavasti:

Kuvio 1. Alueiden kilpailukyvyn, yritysten päätösten ja hyvinvoinnin väli-
siä yhteyksiä

Globalisaatio

  Alueiden kilpailu-
  kyky sijaintipaikkana

Taloudellinen kasvu, työl-
lisyys ja hyvinvointi

Yritysten päätökset toimin-
tojensa sijoittamisesta
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Alueen kehitykseen vaikuttavat esimerkiksi seuraavat seikat:

1. Liikkumattomat resurssit eli sijainnilliset vakiot: luonto ja olemassa oleva
historiallinen ja taloudellinen rakenne.

2. Alueen kyky pitää itsellään ja vetää puoleensa liikkuvia resursseja kuten pää-
omia ja työvoimaa.

3. Keskittymisen edut ja haitat.

4. Alueelliset mieltymykset, jotka vaikuttavat sijaintiratkaisuihin (kuluttajat,
yrittäjät ja julkinen toiminta).

5. Teknologinen kehitys, verkostot ja yrittäjyys.

Edellä on kuvattu niitä yleisiä trendejä, joita pohjoisen ulottuvuuden taloudelli-
sessa analyysissa on taustalla vaikuttamassa. Pohjoisen ulottuvuuden alustava
tulkinta globaali- alueellinen trendin pohjalta luo edellytyksiä soveltaa Paul
Krugmanin25 esittämää ydin-reuna-alue mallia (Core-Periphery Model) ja arvioi-
daan mallin käyttömahdollisuuksia ja realistisuutta taloudellisten politiikkavaih-
toehtojen analyysissa.26

Perusajatuksena mallissa on luoda yhteys yritysten liiketoimintaidean, sijainnin
(geography) sekä julkisen talouden sääntelyn kautta saatavalle suurtuotannon
eduille (economies of scale) yhteys, jota analysoimalla voidaan vetää johtopää-
töksiä yrityksen tuloksen,27 sijainnin, julkisen toiminnan sekä työvoiman liikku-
vuuden taloudellisista syy-seuraus suhteista.

Mallissa tarkastellaan kahdelle alueelle sijoittumisratkaisua ja kolmen toimialan
tuotteen tuotantoratkaisua (maatalous, teollisuus ja julkinen sektori). Maatalou-
della on homogeeniset tuotteet ja vakioiset mittakaavaedut ja ne tuotetaan täydel-
lisen kilpailun olosuhteissa. Teollisuustoimialan tuotteet ovat differentioituneita
ja ne kaikki voidaan tuottaa suurtuotannon etuja hyödyntäen korporatiivisilla,
monopolistisesti kilpailluilla markkinoilla. Julkinen sektori tuottaa homogeeni-
sia28 sääntelytuotteita (ohjelmia, projekteja ja normeja julkisoikeudellisten peri-
aatteiden mukaisesti).

                                             
25 Paul Krugman, Geography and Trade; 1991.
26 Alberto O. Hirschman, The Strategy of Economic Development, 1961.
27 Paul Krugman tarkastelee yrityksen tuloksen kustannuspuolesta vain kuljetuskustannuksia. Tämä on
perusteltua kuljetuskustannusten merkityksen vuoksi yritysten sijaintipäätöksissä, mutta samalla kapea
näkökulma muodostaa rajoitteen yritysten strategisten valintojen kannalta.
28 Homogeenisuus on seurausta perustuslain kontrolloivasta asemasta muuhun säädösperustaan nähden.
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Lähtökohtien pitävyyttä voidaan edelleen tarkastella tasapainotilanteen näkökul-
masta. Eli onko tilanne, jossa koko teollisuustuotanto on keskittynyt yhdelle alu-
eelle, jättäen toiselle alueelle vain maatalouden ja julkisen sektorin toiminnot
tasapainotila? Sillä ei ole väliä kumpi alue valitaan. Mallin tutkimusongelma voi-
daan ilmaista siten, että muodostuuko toinen alue teollisuustuotannon ydinalueek-
si ja toinen alue on maataloustuotannon reuna-alueeksi.

Paul Krugmanin mallissa, on olemassa kaksi ”keskihakuisvoimaa”, jotka pyrkivät
pitämään teollisuustuotannon siellä minne se historiallisista syistä on muodostu-
nut ja yksi ”keskipakoisvoima”, joka pyrkii vetämään teollisuutta pois alueelta.
Ensimmäinen näistä ydintä kasassa pitävistä voimista on yritysten halu pysyä lä-
hellä suuria markkinoita ja toinen teollisuustyöntekijöiden halu pysyä lähellä
muiden teollisuustyöntekijöiden tuottamia teollisuushyödykkeitä. Näiden kahden
voiman voidaan ajatella vastaavan Hirschmanin (1961) taloudellisen kehityksen
strategiaa ja analyysiä (skenaarioprosessit ja historialliset prosessit) Tendenssi
rikkoa ydin syntyy yritysten halusta siirtyä palvelemaan reuna-alueen maataloutta
ja 29julkista sektoria.

                                             
29 Subsidiarity-periaatteen mukaan myös reunalueilla on sääntelytuotteiden tuotantoa.
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6 Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut arvioida pohjoiseen ulottuvuuteen
liittyvien investointimahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä. Pohjoisen ulottuvuu-
den käsite on saavuttanut EU:n politiikassa ja viranomaisvalmistelussa vakiintu-
neen aseman. Myös partnerimaiden kannanotot ovat myönteisiä pohjoisen
ulottuvuuden tavoitteisiin ja prosessin etenemiseen. PU on jo vaikuttanut olemas-
sa olevien EU:n budjettivarojen uudelleen suuntaamiseen edellä mainittujen ta-
voitteiden saavuttamiseen.

Kuten kerätystä tilastoaineistosta ilmenee erityisesti Venäjän talouden vaikeudet
1990-luvulla ovat vähentäneet investointien määrää vanhojen tuotantolaitosten
uudistamisessa ja monien ympäristöhankkeiden jäädessä rahoittamatta edellä
mainittujen talousvaikeuksien vuoksi. Voimassa olevia sopimuksia tulkittaessa ja
uudistettaessa hankkeiden koordinaatioon ja tehokkuusvaikutuksiin tulisi erityi-
sesti kiinnittää huomiota.

Lisäksi tutkimuksen kuluessa kävi ilmi, että rahoitettavien hankkeiden pieni koko
ja suuri lukumäärä on aiheuttanut pirstaloitumista ja siten kokonaiskuvan hämär-
tymistä investointien rahoituksen tehokkuudessa.

Jatkossa pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvän taloudellisen tutkimuksen ongelma-
kenttää tulisi rajata ja syventää. Näin eri toimijoiden investointeihin kohdistamat
rahoituspäätökset ja sopimuksiin liittyvät tehokkuusvaikutukset voidaan parem-
min arvioida. Tarvetta kokonaiskehikon luomiseen PU:een liittyvien investointien
tarkastelulle on olemassa.

Tiivistetysti jatkotutkimus- ja kehittämiskohteita ovat:

1. Eri toimijoiden rooli pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvien investointien tehok-
kuuden parantamiseksi säännöstöjä kehittämällä.

2. Ympäristön kannalta tärkeimpien hankkeiden priorisointi.

3. Tietojärjestelmien (Eurostat) kehittäminen luotettavammaksi PU:n.

4. Taloudellisen kehityksen suurten esteiden raivaaminen Luoteis-Venäjän, Bal-
tian ja Puolan kohteissa.

5. Investointien priorisointiin ja koordinaatioon liittyvän seurantatiedon tuotta-
minen.
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Lyhenteet

AC Arctic Council
AEPS Arctic Environmental Protection Strategy
AMAP Arctic Monitoring and Assessment Program
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
BEAC Barents Euro-Arctic Council
BEAR Barents Euro-Arctic Region
BKT Bruttokansantuote
CBSS Council of Baltic Sea States
EBRD European Bank of Reconstruction and Development
EIB European Investment Bank
EU European Union
HELCOM Helsinki Convention
IFI Kansainväliset rahoitusinstituutit
IMF International Monetary Fund
INTERREG Rajat ylittävä valtioiden ja alueiden välinen yhteistyö
ISPA Liittymistä edeltävän rakennepolitiikan väline
NAFTA North American Free Trade Area
NEFECO Nordic Environmental Finance Corporation
NIB Nordic Investment Bank
NOPEF Pohjoismainen projektivientirahasto
ISCE Orgnaisation for Security and Co-operation in Europe
PCA Partnership and Co-operation Agreement
PU Pohjoinen ulottuvuus
TACIS Technical Assistance to the Commonwealth of Independents States
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