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Kazakstan investoi infrastruktuuriin – suomalaisille lentokenttäalan osaajille uusia avauksia 

Kazakstan investoi noin 320 miljoonaa euroa lentokenttiensä uudistamiseen vuoteen 2017 mennessä. 
Investoinnit ovat osa suurempaa infrastruktuuriohjelmaa, jonka avulla Kazakstan pyrkii jopa 
viisinkertaistamaan maan kautta kulkevan läpikulkuliikenteen Kiinan uuden silkkitien edetessä. 
Suomalaisyritykset ovat mukana lentokenttähankkeiden avaamissa mahdollisuuksissa. 

Kazakstanista ollaan rakentamassa merkittävää kansainvälisen liikenteen solmukohtaa sekä kehitetään 
voimakkaasti maan sisäistä liikennettä. Rautateiden ja maanteiden lisäksi lentokenttiin investoidaan 
vahvasti. 

− Suurten infrainvestointien tavoitteena on tehdä Kazakstanista merkittävä kauttakulkumaa Kiinasta 
Länsi-Eurooppaan rakenteilla olevalla ”uudella silkkitiellä”. Muun muassa lentokenttärakentaminen 
avaa suomalaistoimijoille laajalti mahdollisuuksia aina digitaalisista ratkaisuista moderniin 
jätehuoltoon, sanoo vanhempi neuvonantaja Aleksej Leppänen Finprosta. 

Suomalaisyritykset tapasivat toukokuussa Kazakstanissa lentokenttäalan avaintoimijoita yhdessä Finpron, 
Suomen Astanan suurlähetystön ja Airport Cluster Finlandin kanssa. Airport Cluster Finlandin hallituksen 
puheenjohtajan Nina Erikssonin mukaan myös sen erittäin kansainväliset jäsenyritykset hyötyivät Team 
Finland -yhteistyöstä erityisesti ovien avaamisessa korkeiden päättävien tahojen luokse. 

− Kazakstanissa meille oli tärkeää päästä myyntiin ja markkinointiin keskittyvällä tiiviillä ohjelmalla 
tapaamaan Kazakstanin lentokenttähallinnon avainpäättäjiä ja hankinnoista päättäviä tahoja sekä 
esitellä heille yritystemme osaamista. Tämän lisäksi yrityksille oli arvokasta saada tietoa 
Kazakstanin päätöksenteosta hankintojen suhteen. Lentokenttäoperaattorit ovat kiinnostuneita 
tapaamaan kerralla suurempaa yritysjoukkoa ja tutustumaan kokonaisratkaisuihin, joita pienet ja 
suuremmat yritykset pystyvät yhdessä tarjoamaan. Esimerkiksi maailman kärkeä oleva 
talvikunnossapito-osaamisemme kiinnosti myös Kazakstanissa, toteaa Eriksson. 

Suomalaisyritykset ovat jo saaneet kauppoja Kazakstanissa. Esimerkiksi ADB Safegaten Suomen toimipiste 
valittiin toimittamaan Astanan lentokentän uuteen terminaaliin opastinjärjestelmä lentokoneiden 
kiinnittymiseen portteihin. Nivalalainen Champion Door on puolestaan toimittanut lentokenttähallien ja 
lentokonehangaarien ovia Kazakstaniin jo pitkään ja käy parhaillaankin neuvotteluja uusista sopimuksista. 

- Kazakstan on tällä hetkellä helpompi maa kuin Venäjä tehdä kauppaa. Team Finland -matkat ovat 
hyvä tapa yrityksille tavata kerralla useampia ostajia, joita erityisesti ehkä pienemmät yritykset 
eivät muuten pääsisi tapaamaan, sanoo Champion Doorin toimitusjohtaja Pekka Hosio. 
 

 

 

 



Kazakstan valmistautuu ensi vuoden maailmannäyttelyyn  

Lentokenttäinvestointien päähuomio tällä hetkellä on Astanan lentokentässä. Lentokentälle rakennetaan 
uusi terminaali ensi vuoden Astana EXPO 2017 -maailmannäyttelyä varten. Uuden terminaalin 
rakentamiseen sekä kiitoradan saneeraukseen on varattu lähes 94 miljoonaa euroa. 

− Astanassa järjestettävään maailmannäyttelyyn odotetaan noin viittä miljoonaa kävijää. Suomellakin 
tulee olemaan näyttelyssä oma maaosastonsa, jossa yrityksillä on mahdollisuus verkostoitua ja 
tavata toimijoita, joihin eivät muuten pääsisi helposti tutustumaan. Tapahtuma tarjoaa tärkeää 
jatkoa Kazakstanissa tähän mennessä tehdylle vienninedistämistyölle ja Suomen itsenäisyyden 
juhlavuosi erinomaiset puitteet vahvalle näkyvyydelle, luonnehtii Leppänen. 

Tällä hetkellä Kazakstanin markkinoilla toimii noin sata suomalaisyritystä, ja myös uusille tulokkaille riittää 
kysyntää. Leppäsen mukaan vientipotentiaalia on lentokenttäsektorin lisäksi monilla muillakin aloilla. 

− Osana Kazakstanin kansallista energiastrategiaa Astana EXPO 2017 -maailmannäyttelyn 
tulevaisuuden energia -teema avaa mahdollisuuksia suomalaisille esimerkiksi energiatehokkuus-, 
cleantech- ja biotalous-sektoreilla. Lisäksi esimerkiksi opetussektoriin panostetaan vahvasti 
Kazakstanissa ja kiinnostus suomalaiseen osaamiseen on merkittävää, Leppänen sanoo. 

Lisätietoa: 
Aleksej Leppänen, vanhempi neuvonantaja, Finpro, +358 40 3433 361, aleksej.leppanen(a)finpro.fi 
Nina Eriksson, hallituksen puheenjohtaja, Airport Cluster Finland, nina.eriksson(a)airportcluster.fi  
Pekka Hosio, toimitusjohtaja, Champion Door, 0400 387 873, pekka.hosio(a)championdoor.com 
Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro, +358 40 033 9597, hetta.huittinen(a)finpro.fi 

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja 
ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland 
ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 vientikeskuksessa 31 
maassa ja kuudessa toimistossa Suomessa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen  

Team Finland -kumppanina Finpro hallinnoi lähes 40 merkittävää kasvuohjelmaa, kuten puhtaan 
teknologian Cleantech Finlandia, Food from Finlandia ja FinlandCarea. Kasvuohjelmilla Team Finland auttaa 
satoja suomalaisyrityksiä kansainvälisille markkinoille ja houkuttelee investointeja maailmalta Suomeen. 
www.team.finland.fi 

http://www.finpro.fi/
http://www.team.finland.fi/

