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ENERGIA ON jälleen poliittisen keskustelun ja uutisoinnin keskiössä niin uusien
ydinvoimapäätösten kuin Ukrainan
kriisinkin siivittämänä. Ei ihme, sillä
energiantuotanto ja -jakelu kuuluvat
erottamattomana osana yhteiskunnan
välttämättömään perusinfrastruktuuriin
siinä missä maantiet, rautatiet, päiväkodit, koulut, sairaalat, satamat ja lentokentätkin. Ilman niitä emme yksinkertaisesti
tule toimeen. Tästä johtuen kaikkiin
energiaan liittyviin päätöksiin, koskevat
ne sitten tuotannon vaatimia lupia, haittojen verottamista tai hyödyn tukemista,
liittyy aina vahva poliittinen tahto ja
päätöksenteko. Päätöksissä joudutaankin
aina punnitsemaan yksilön edun sijaan
kansakunnan kokonaisetua.
MEILLÄ NÄIDEN päätösten tärkeys
korostuu erityisesti, koska perusteollisuutemme käyttää paljon energiaa ja pieni
kansamme asuttaa suurvallan naapurina
laajaa, pitkien etäisyyksien kylmää maata. On selvää, että edullinen ja kilpailukykyinen energia on Suomen tulevaisuudelle äärimmäisen tärkeää, tärkeämpää kuin
monelle muulle kansakunnalle.
MEILLÄ TUSKIN on varaa tuudittautua
siihen lapsenuskoon, että tuontienergia,
markkinavoimat, päästökauppa tai EU
pitävät huolta energiatulevaisuudestamme saati kansallisesta kilpailukyvystämme. Aivan kuten kaikkien maailman

melskeissä menestyneiden valtioiden,
on meidänkin otettava energiantuotanto
omaan hallintaamme ja hyödynnettävä
harvaanasutun maan uusiutuvan energian resurssit fiksusti. Energiantuotanto
siirtyy tällöin vääjäämättä osaksi
arkeamme ja lähelle kotejamme sekä
mökkejämme.

tuulivoimalle muusta energiatuotannosta
poikkeavia erilaisia tai tiukempia käytäntöjä ja ohjeita, heikennämme usein samalla tuulivoiman tulevia mahdollisuuksia
pärjätä energiantuotantomuotona.
Tuulivoima kilpailukykyisenä, puhtaana
ja uusiutuvana energiamuotona on
varmasti myös haluttua ja hyväksyttyä.

MIKÄÄN ENERGIANTUOTANTOMUOTO
ei päivän päätteeksi pärjää olematta
tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyinen muihin vastaaviin vaihtoehtoihin
verrattuna. Hyvä esimerkki on fossiilinen
kivihiili, joka nauttii kaikista energialähteistä vähiten yleistä hyväksyntää.
Tästä tosiasiasta huolimatta sen käyttö on
lisääntynyt siitä yksinkertaisesta syystä,
että hiilen maailmanmarkkinahinnan
lasku on tehnyt siitä tuotantokustannuksiltaan entistä kilpailukykyisemmän.

TYÖN ALLA olevat, erikseen tuulivoimaa
koskevat ääniohjearvot ovat hyvä esimerkki siitä, miten suuri vaikutus ohjeistuksella on tuulivoiman kilpailukykyyn.
Kuulostaa uskomattomalta, mutta äänen
ominaisuuksien säätelystä näytetään
valitettavasti siirryttävän yhden uusiutuvan energian tuotantomuodon kiristettyyn sääntelyyn. Eri viranomaisten
antamat lausunnot ja omat ohjeet ovat
jo nyt vaikuttaneet mahdollisuuteen
rakentaa voimaloita järkeviin paikkoihin
järkevinä kokonaisuuksina. Lisäksi on
seurannut kuntatasolla vaihtelevia, lähes
mielivaltaisia tulkintoja.

TUULIVOIMA EI ole poikkeus, vaan senkin
on pärjättävä lopulta omilla vahvuuksillaan ja kustannuksillaan. Tuulivoiman
pitkä lapsuus ja syöttötariffin siivittämä
kouluaika ovat kohta ohi ja aikuinen arki
alkamassa. Tuulivoiman kilpailukyky
muodostuu tuulisen sijainnin lisäksi
koko hankkeen elinkaaren toteuttamiseen
käytetystä rahasta ja ajasta. Puhutaanpa sitten maankäytöstä, viranomaisten
vaatimuksista ja ohjeista tai toimijoiden
itse luomista käytännöistä, pitäisi aina
muistaa, että hyväksymällä tai luomalla
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TEHTYJEN SELVITYSten mukaan tuulivoimalan äänen koettuun häiritsevyyteen vaikuttavat äänen voimakkuuden
lisäksi monet muutkin arkiset asiat, kuten
yleinen suhtautuminen tuulivoimaan,
voimaloiden näkyminen, oma taloudellinen hyötyminen ja niin edelleen. Näin
siis sellaista ääniohjearvoa saati etäisyyttä
ei ole olemassakaan, jolla voisi miellyttää
kaikkia.
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Aidosti luonnon ehdoilla

RAKINKOTKAN
ekokylässä

Koivujen lehdet leijailevat etelätuulen saattamina
aurinkoisessa Rakinkotkan saaressa. Tuuligeneraattorin lavat
pyörivät verkkaisesti, ainut ääni joka paikalta kantautuu on
meren aaltojen tuoma syksyn sävel.

OLEMME HAMINAN saaristossa, 15
kilometriä Haminasta etelään. Pertti
Illi ja Virpi Kokkola ovat rakentaneet
ja suunnitelleet 27 hehtaarin suuruiseen Rakinkotkan saareen ekologisen
saaristokylän, jossa luonto on otettu
huomioon kaikin tavoin. Rakentaminen
alkoi vuonna 2001.
”OLEMME KÄYTTÄNEET rakentamisessa paljon vanhoja hirsirakennuksia
1800-luvulta, saaren myrskyssä kaatuneita puita, vanhoja latoja sekä Stora
Enson valmistamaa ThermoWoodia
jo lähes 50 kilometriä. Meiltä ei löydy
muovia, peltiä eikä kyllästettyä puuta”,
toteaa Vimpa Island Fishing Toursin
isäntä Pertti Illi.
”NYT OLEMME kasvaneet sille tasolle,
jossa käymme vahvasti harkitsemaan
uusien energialähteiden hyödyntämistä. Meillä ei ole sähköverkkoa ja
sen hankkiminen saareen olisi erittäin
kallista. Olemme tähän asti tulleet
toimeen yhdellä 100 W:n tuuligeneraattorilla, useilla eri rakennuksissa olevilla
aurinkopaneeleilla, kaasuhelloilla sekä
-jääkaapeilla. Kokousrakennuksenkin
sähköistämiseen kunnon akkupankin
virta on riittänyt. Saaressa vierailee
vuosittain noin 1000 vierasta, ja hyvin
olemme tulleet toimeen vihreällä energialla tähän asti, vaikka se onkin tietysti

työläämpää kuin normaali verkkovirta.
Toimimme ympäri vuoden, mikä tuo
lisähaasteen energiatalouteen. Saaristomökit lämmitämme puulla, mitä saaressa kasvaa yli käyttötarpeemme.”
RAKINKOTKASSA ON hyödynnetty
metsän lisäksi vanhaa merenpohjaa kasvualustana, muun muassa perunoille,
juureksille ja kasvihuoneen vihanneksille. Lannoite tulee merestä saatavasta
houtereesta (merilevä), heinästä sekä
hiekasta.
”HERKULLISET ATERIAT valmistetaan
suurelta osin saaren omista raakaaineista sekä paikallisesta Haminan
lähiruoasta”, kertoo saariemäntä Virpi
Kokkola.
KANAT JA lampaat täydentävät saaren kokonaisuutta. Merestä pyydetyt
tuoreet kalat valmistetaan vieraille,
joten saari on jo nyt varsin omavarainen. ”Haluaisimme edelleen nostaa
omavaraisuusastettamme tuottamalla
myös lämpimän veden, lämmityksen
sekä porakaivoveden vihreällä energialla. Olemme käynnistämässä projektia
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun
kanssa hybridivoimalaitoksen rakentamiseksi. Suunnitelman mukaan käyttäisimme suurempaa tuulivoimayksikköä, aurinkopaneeleita sekä varalla

Teksti & kuvat: Pertti Illi
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jo olevaa vähäpäästöistä Mitsubishin
generaattoria. Tavoitteena on tuottaa
vihreää sähköä tavalla, joka soveltuu
ympärivuotiseen saaristossa asumiseen,
mökkivuokraukseen sekä turvallisuuteen linjavalojen, valaistuksen sekä
kameravalvonnan osalta. Haluaisimme
tuoda ekologisuutta ja uusia energiaratkaisuja esille niin suomalaisille
kuin myös ulkomaisille vieraillemme”,
toteaa Pertti Illi.

Natural energy in
Rakinkotka island
RAKINKOTKA ECO Village in the Hamina
archipelago has been a process of natural building since 2001. The owners,
Pertti Illi and Virpi Kokkola, have created an environment where nature plays
the main role. Green energy, recycled
and natural materials present unique
surroundings for the 1000 guests visiting the island each year.
WE ARE highly self-sufficient; chicken,
lambs, vegetables, fresh fish straight
from the sea. Our energy sources are
a wind generator and solar panels, we
heat the cottages with wood. Future
plans includes building a hybrid power
plant.

TEEMA

Tuulivoima
jakaa asukkaiden mielipiteitä
kaakon kulmalla
Suurin osa Etelä-Karjalassa sijaitsevan Ruokolahden asukkaista
suhtautuu alueensa tuulivoimasuunnitelmiin myönteisesti.
Alueen loma-asukkailla on kuitenkin kielteisiä odotuksia
tuulivoimarakentamisesta mökkimaisemaansa.

Rakinkotkan etelälahti
avautuu ulkomerelle, josta
Viron Toilaan on matkaa 80
kilometriä. Aava meri antaa
käyttövoimaa isommallekin
tuulivoimalalle. Vanha
lammasaita on muisto
ajoilta, jolloin saaressa
laidunsi vapaana suuri
lammaskatras.

Teksti: Sari Janhunen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjala-instituutti

RUOKOLAHTELAISTEN ASUKKAIDEN
suhtautumista tuulivoimaan ovat
tutkineet Lappeenrannan teknillisen
yliopiston tutkijat Sari Janhunen,
Maija Hujala ja Satu Pätäri. Tutkimus
on osa Etelä-Karjala-instituutin UbiEnergy-hanketta, jossa selvitetään
uusiutuvan energian vaikutuksia nyt ja
tulevaisuudessa.

Rakinkotkan laavu toimii
erinomaisena latuasemana.
Rakinkotkaan järjestetään
hiihtovaelluksia sekä
kalastusretkiä talvisin.
Sähkön tarve on näin
muodoin ympärivuotista.

TUTKIMUKSEN TULOKSET nostavat esiin
uuden asukasryhmän eli loma-asukkaat. Heidän rooliaan ei ole aiemmin
riittävästi huomioitu kansainvälisessä
tutkimuksessa. Tutkijat käyttävät termiä
second home owners, joka kuvaa parhaiten suomalaista mökkiläistä. Moni
suomalainen elää kahdessa paikassa,
vakituinen koti on kaupungissa ja toinen maaseudulla.
MAASEUDUN KOTOINEN maisema tarkoittaa mökkiläisille erämaata, menneisyyttä, perinteistä maaseutuelämää ja
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erilaisia vapaa-ajanviettotapoja. Mökkikulttuuri on Suomessa itsestäänselvyys, mutta tähän mennessä on tiedetty
hyvin vähän mökkiläisten asenteista
uusiutuvaan energiaan.

Oiva paikka tutkia
tuulivoima-asenteita
RUOKOLAHTI ON noin 5 500 asukkaan
maaseutukunta Kaakkois-Suomessa.
Kesäisin kunnan asukasluku kasvaa
noin 3 000 loma-asukkaalla. Tutkimuksen alkaessa kunta oli niiden
kymmenen joukossa, joissa vapaa-ajan
rakennuksia oli enemmän kuin vakituisia asuntoja. Ruokolahdelle suunniteltu
tuulivoiman tuotantoalue tarjoaa siis
oivat edellytykset tutkia paikallisesti
kahden eri asukasryhmän
tuulivoima-asenteita.
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KESÄKUUSSA 2011 Ruokolahden kunta
päätti käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen. Alun perin tarkoituksena oli rakentaa yhdeksän 180 metrin
korkuista ja 3 MW:n tuulivoimalaa
Tornator Oy:n omistamalle maalle.
Ympäristövaikutusten arviointia ei
hankkeessa vaadittu. Asukkaiden asenteita suunnittelualueen ympäristössä
tutkittiin kyselyllä samaan aikaan, kun
tuulivoimayleiskaava oli nähtävillä eli
kesällä 2012.
KEVÄÄLLÄ 2013 tehtyjen haastattelujen
avulla syvennettiin tietoa loma-asukkaiden ja paikallisten käsityksistä. Suurin
osa suunnittelualueen lähellä asuvista
oli loma-asukkaita, ja kyselytutkimukseen vastanneista heitä oli 65 prosenttia,
kun vakituisten asukkaiden osuus oli 35
prosenttia. Yleisimmin vastaajat olivat
56−65-vuotiaita.

Tuulivoima kiinnostaa
TULOSTEN MUKAAN Ruokolahden paikalliset asukkaat ja loma-asukkaat arvioivat tietonsa teollisen
kokoluokan tuulivoimasta hyvin samanlaisina.
Eroa ei löytynyt asukasryhmien tiedonhankinnasta,
ja kumpikin ryhmä oli etsinyt aktiivisesti tietoa
tuulivoimasta. Loma-asukkaat olivat kuitenkin
paikallisia aktiivisempia osallistumaan asukastilaisuuksiin.
ASUKASRYHMILLÄ OLI yhtenevä näkemys aurinkovoiman ylivertaisuudesta tulevaisuuden energialähteenä. Sen sijaan tuulivoima sijoittui paikallisten
asukkaiden vastauksissa energiantuotantovaihtoehdoista toiseksi, mutta loma-asukkailla vasta
viimeiseksi. Yleisellä tasolla asukkaat suhtautuivat tuulivoimaan myönteisesti, mutta käsitykset
tuulienergian paikallisista vaikutuksista erosivat
merkitsevästi asukasryhmien kesken. Alle kahden
kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta asuvat,
lähes kaikki paikalliset ilmoittivat asenteensa tuulivoimaan olevan myönteinen, mutta loma-asukkaista vähän yli puolet suhtautui tuulivoimaan
negatiivisesti ja vain 38,5 prosenttia myönteisesti.

Luomme parempaa
elinympäristöä.
yit.fi/tuulivoima

LÄHELLÄ SUUNNITTELUALUETTA asuvilla loma-asukkailla oli paikallisasukkaita kielteisimpiä
odotuksia tuulivoimarakentamisen vaikutuksista
Ruokolahdelle – sen imagolle, maisemille, turismille, kunnan taloudelle ja kiinteistöjen arvolle.
ASUKASRYHMÄT ARVIOIVAT maisemavaikutuksetkin
merkitsevästi erilaisiksi: paikallisista 13 prosenttia,
mutta loma-asukkaista suurin osa, arvioi Ruokolahden maisemien pilaantuvan tuulivoimarakentamisen vuoksi.
Sari Janhunen on tohtorikoulutettava Lappeenrannan teknilliseltä
yliopistolta, Etelä-Karjala-instituutista. Hän tekee väitöskirjaa LUT
Energialle tuulivoiman hyväksyttävyydestä Suomessa. Janhunen on
ammatiltaan ympäristötarkastaja Lappeenrannan kaupungilla. Työssä
virinnyt kiinnostus tuulivoiman ympäristövaikutuksia ja ihmisten asenteita
kohtaan innosti opintojen jatkamiseen. Kuva: Valokuvaaja Timo Mikkola, LU

Polarized attitudes to wind
power in South-East Finland
The attitudes towards wind power among Finnish local
residents and owners of second homes were studied.
The research was conducted in a rural area, Ruokolahti.
According to the results, locals and owners of second
homes had different perceptions towards wind power.
Proposed wind farm project polarized the attitudes. Both
stakeholder groups were interested in questions of energy
production. Also, they accepted wind power in general.
The results offer new insights into attitudes to wind energy
among Finnish locals and owners of second homes in the
same area. The attitudes of second home owners should be
taken into account early enough as they may be one factor
affecting wind energy planning in rural areas.
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Loma-asukkaiden mielipiteitä
kuunneltava
ERÄS HAASTATELLUISTA loma-asukkaista kuvasi
vapaa-aikaa ”koskemattomaksi”. Hänen mukaansa
ihmiset ovat silloin itselleen tärkeässä paikassa, jossa voivat rentoutua. Arki velvollisuuksineen saattaa
edellyttää asumista tiuhaan rakennetulla alueella,
mutta vapaa-ajalla mieluisin paikka saattaa olla
maaseudulla. Loma-asukas kuvasi asennettaan
Ruokolahden tuulivoimasuunnitelmiin näin:
”MÄÄ OON tullut tänne aina vaan niinkun rauhaan
ja lomaa viettämään. Ei tosta tuu mitään kunnalle,
muutaman vuoden kiinteistöverot ja harmi sitten
kaikille loma-asukkaille. Ja varmaan se vaikuttaa
matkailua vähentävästi ja kaikkee tämmöstä. Onhan niitä ruvettu purkamaankin näitä tuulivoimapuistoja jo Suomesta. Kun olis päässy alusta lähtien
mukaan niin itsepähän niin sit ei varmaan tässä
kohtaa tarvis olla näin kriittinen.”
TUTKIMUKSEN PERUSTEELLA voidaan ajatella, että
paikallisten asukkaiden lisäksi loma-asukkaidenkin
näkemykset olisi huomioitava maaseudun tuulivoimarakentamisessa ja jo riittävän varhain, kun poliittisia ja taloudellisia kannusteita vasta harkitaan.
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Teksti: Kalle Reinikainen, Pöyry Finland Oy

SOSIAALINEN
TOIMILUPA
- olennainen polku lupaviidakossa
Tuulivoima on Suomessa pitkään nähty sen yleisten
positiivisten arvojen valossa: tuulivoima tuottaa
uusiutuvaa ja saasteetonta energiaa. Vihreä voima on
nähty uutena teknologiana ja vastavoimana vanhoille
ympäristöä kuormittaville energiantuotantotavoille.
Taustalla olevien yleisesti hyväksyttyjen arvojen
varaan ei voi kuitenkaan tuudittautua, vaan
sosiaalinen toimilupa on hankittava hankekohtaisesti
– ja pidettävä voimassa koko hankkeen elinkaaren
ajan.

Luottamuspulaa ja
tunteita
VIIME VUOSINA alkanut tuulivoimapuistojen suunnittelu- ja arviointityö
on edennyt Suomessa varsin nopeasti
alkaen Pohjanlahden rannikkoalueilta
mutta lähes samanaikaisesti sisämaassa, lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomen eri
osissa. Erikokoisia hankkeita ja
niiden takana olevia toimijoita on hyvin

monenlaisia. Toimintatavat vaihtelevat
myös paljon. Yhtenäisten ohjeiden ja
selkeiden käytäntöjen puuttuminen,
muun muassa äänen, maiseman ja
lentoestevalojen osalta, on lisännyt epävarmuutta hankkeiden lähialueilla asuvien ja elinkeinotoimintaa harjoittavien
keskuudessa. Myös tuulivoimapuiston
todellisista vaikutuksista paikalliseen
talouteen ja työllisyyteen on vallinnut
epävarmuutta.
SUURET TEOLLISET hankkeet, erityisesti
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kaivokset, ovat joutuneet kasvavan
epäilyn kohteeksi niiden todellisiin
ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin
liittyen. Luottamuspula on kasvanut
myös lupa- ja valvontaviranomaisten
toimintaa kohtaan.
EDELLÄ KUVATULLA kehityksellä on
ollut merkittävä vaikutus tuulivoima-asenteisiin paitsi paikallisella tasolla, myös median kautta asenteisiin ja
ennakkoluuloihin yleisemmällä tasolla.
Tuulivoimaan suhtaudutaan tällä hetkellä Suomessa varsin tunnepitoisesti ja
eri puolilla maata hämmästyttävän eri
tavoin.

Luottamus sosiaalisen
toimiluvan perustana
TUULIVOIMAN HAITTAVAIKUTUKSET
toimintaympäristössään ovat varsin
yhtäläiset, mutta ne voidaan kokea eri
hankkeissa hyvin eri tavoin. Vaikka
tekniikka tuulivoimarakentamisessa
on kehittynyt nopeasti, eivät ihmisten
kokemat haittavaikutukset ja uhkakuvat ole lieventyneet samassa suhteessa
tekniikan kehityksen kanssa, ehkä

ASENNEILMASTOON ON mahdollisuus
vaikuttaa erilaisin kompensaatio- ja
lieventämistoimin. Haittojen määrittäminen, esimerkiksi äänirajojen yhteisellä sopimisella sekä maisemallisten
kysymysten selvittämillä kaikkien
toimijoiden ja heidän intressiensä osalta, on selkeä tapa vahvistaa sosiaalista
hyväksyntää. Pelkkä tekninen kehitys
ja vähenevistä ympäristöhaitoista puhuminen eivät selvästikään ole riittäneet
poistamaan uhkakuvia tai epäluuloja.
Useimmiten konflikti syntyy, kun ei
oteta vakavasti ihmisten kokemia pelkoja ja huolenaiheita. On välttämätöntä
saavuttaa keskeisten osallisryhmien
luottamus.
TUULIPUISTOJEN LÄHIALUEIDEN
asukkaat kokevat useassa tapauksessa,
että tuulivoimatoimijat haluavat saada
alueelta hyötyä niin, että paikalliset
jäävät siitä osattomaksi ja saavat koettavakseen vain syntyvät haitat. Paikallinen taloudellisen hyödyn tarjoaminen
ja saaminen esimerkiksi laajentamalla
paikallista omistusta vaikkapa osuuskuntatyyppisesti on mahdollinen tulevaisuuden keino lieventää ratkaisevasti

”

Tuulivoimaan
suhtaudutaan
tällä hetkellä
Suomessa varsin
tunnepitoisesti ja
eri puolilla maata
hämmästyttävän
eri tavoin.

Jatkuva prosessi

SOSIAALINEN TOIMILUPA ei ole pysyvä
tila, vaan prosessi, johon kuuluu selkeän vuoropuhelun toimintamalli koko
hankkeen elinkaaren ajan. Lupa tulee
saada erikseen jokaisessa hankkeessa
sen toimintaympäristön mukaisena,

mutta riittäviä valmiuksia tuulivoimaalan toimijoilla tulisi tätä työtä varten
olla olemassa jo ennen yksittäisen
hankkeen suunnitteluun ja arviointiin
ryhtymistä.
TUULIVOIMA-ALAN TOIMIJOILLA tulisi
olla riittävästi tietoa ja toimintaohjeita
sosiaalisesta vuoropuhelusta jo ennen
yksittäisen hankkeen suunnittelua ja
arviointia. Useasti hankkeissa lähdetään
liikkeelle teknisistä näkökohdista sekä
maankäytön näkökulmasta. Sosiaalinen
ulottuvuus saatetaan herkästi unohtaa.
Esiin on noussut tarvetta saada askelittain etenevä opas vuorovaikutuksen
toteuttamiseksi tuulivoimapuiston
sidosryhmäympäristössä.
ON HYVIN oletettavaa, että kasvuvaiheen jälkeen tuulivoiman läsnäolo
arkipäiväistyy myös Suomessa. Silloin
voimalat ovat luonteva osa suomalaista
maisemaa, eikä niiden olemassaolo
herätä suuria tunteita puolesta tai vastaan. Arkipäiväistyminen ei kuitenkaan
tapahdu itsestään, vaan vaatii tuulivoima-alalta selkeitä pelisääntöjä ja avointa
vuoropuhelua kaikkia sidosryhmien
kanssa. Hankekohteet tulee etsiä paikallisten toimintojen kannalta mahdollisimman suotuisista paikoista ja ennen
kaikkea kaikkia osapuolia kuunnellen.

SOCIAL LICENSE – AN ESSENTIAL PATH IN THE PERMIT JUNGLE

» abstract

TEEMA

hankkeen vastustusta. Osallisuuden
kokeminen on tärkeää. Lisäksi kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että
taloudellisen hyödyn saaminen
hankkeesta vähentää koettua haittaa.

”

voimaloiden kasvaneen koon vuoksi.
Yhteistä vastustuksen kohteeksi joutuneille hankkeille on, että niiltä puuttuu
paikallinen sosiaalinen hyväksyntä ja
sitä kautta sosiaalinen toimilupa.

WIND POWER has long been viewed in the light
of its positive values; wind power produces
renewable and clean energy through modern
technology. Due to rapidly growing wind
power industry in Finland in recent years, with
a variety of actors, methods and projects, the
positive attitude of the stakeholders towards
the industry has been bruised. With a lack of
coherent guidelines and clear practice, the
uncertainty among people has grown.
THE DETRIMENTAL effects of wind power on
the surroundings are similar, but they can be
experienced differently from one project to
another. The attitude towards the industry
is very emotional at the moment, and the
emotional variation geographically is staggering.
The common factor for the projects that
have experienced resistance is their lack of a
social approval and thereby, a social license.
It is necessary to gain confidence from the
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stakeholders from the start. The social license
is project specific, and should be maintained
throughout the life of the project. A conflict is
often developed when the fears and worries of
the people are not taken seriously.
THE NEED for a step-by-step guide on the
implementation of the interaction with interest
groups in the wind power park environment
has been brought up. The wind power industry
needs clear rules and an open dialogue with all
its interest groups.
OTSOTUULI OY, a joint venture between UPMKymmene Oyj and Element Power, is planning
a wind park in Iso Tuomivaara. They drove a
busload of locals to Olhava in Ii, to acquaint
them with the impacts of an operating wind
park. The shared trip gave valuable information
from the interest groups and helped in
maintaining the social dialogue.

›››››››››››››

TILASTOT

Omaa kokemusta ei
korvaa mikään
UPM-KYMMENE OYJ:N ja Element Powerin
yhteisyritys Otsotuuli Oy suunnittelee
Hyrynsalmella sijaitsevalle Iso Tuomivaaran alueelle tuulivoimahanketta. Iso
Tuomivaaran lähialueella on Ukkohallan
matkailukeskus, vakituista ja vapaa-ajan
asutusta, sekä porotaloutta. Kaavan laadinnassa sovellettuja vuorovaikutuksen
muotoja ovat asukaskyselyn lisäksi olleet
pienryhmäkeskustelut asukkaiden, matkailuyrittäjien ja poroelinkeinon kanssa.
Suomessa – ja suomalaisilla - on vielä
varsin vähän kokemusta tuulipuistojen
aiheuttamista vaikutuksista lähialueiden
asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen.
Tällä hetkellä on kuitenkin jo mahdollista
saada ensimmäisiä kotimaisia kokemuksia merkittävän kokoisten tuulipuistojen
toiminnasta ja vaikutuksista.

Suomen tuulivoimatuotannon kehitys.
Vuosituotanto (GWh), asennettu
kapasiteetti vuoden lopussa (MW, pylväät)
sekä tuotantoindeksi (100% vastaa
keskimääräistä tuulisuutta).
Lähde: Energiateollisuus, Ilmatieteenlaitos,
tiedot tuottajilta

ISO TUOMIVAARAN hankkeen merkeissä kävi
bussilastillinen hyrynsalmelaisia tutustumismatkalla Iin Olhavassa havainnoimassa
toimivan tuulipuiston vaikutuksia. Tutustumiskäynti on yksi tapa hakea hankkeelle
sosiaalista hyväksyntää sekä lisätä yleistä
tietämystä tuulivoimasta. Jokainen osallistuja
voi mielessään siirtää matkan kokemukset
Iso Tuomivaaran olosuhteisiin. Siten mahdollisesti syntyvien positiivisten kokemusten myötä hankkeelle voidaan saada myös
sosiaalinen toimilupa. Yhteisen tutustumisen
kautta tuulivoimatoimija saa arvokasta sidosryhmätietoa ja voi paremmin ylläpitämää
sosiaalista vuoropuhelua. Kaikkineen yhtiön
panostus monipuoliseen vuoropuheluun
paikallisten ihmisten kanssa on selkeästi
vahvistanut myönteistä asennetta hanketta
kohtaan.

Suomen tuulivoimatuotanto (pylväät) ja
asennettu tuulivoimakapasiteetti (viiva)
kuukausittain.
Lähde: Energiateollisuus, tiedot tuottajilta

» info

PÖYRY OYJ / PÖYRY PLC
PÖYRY ON kansainvälinen konsultointija suunnitteluyhtiö. Palvelemme
energia-alan ja teollisuuden asiakkaita
maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa
keskitymme avainmarkkinoillemme.
Tarjoamme strategista neuvonantoa ja
suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa
projektien toteutuskykyä. Keskeisiä
toimialojamme ovat energiantuotanto,
sähkön siirto ja jakelu, metsäteollisuus,
kemianteollisuus ja biojalostus, metalli- ja
kaivosteollisuus, liikenne ja vesi.
PÖYRYLLÄ ON laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön palveluksessa on noin
6 000 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto
vuonna 2013 oli 650 miljoonaa euroa, ja
yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ
OMX Helsingin pörssissä
(Pöyry OYJ: POY1V).

PÖYRY IS an international consulting and
engineering company. We serve clients
globally across the energy and industrial
sectors and locally in our core markets. We
deliver strategic advisory and engineering
services, underpinned by strong project
implementation capability and expertise.
Our focus sectors are power generation,
transmission & distribution, forest
industry, chemicals & biorefining, mining
& metals, transportation and water.

Suomen tuulivoimatuotanto ja
tuotantoindeksit 12 kuukauden liukuvana
keskiarvona joka kuukauden lopussa.
Asennettu kapasiteetti kuukauden lopussa
näkyy ohuena viivana. Tuulisuuden mittana
käytetty tuotantoindeksi on laskettu eri
alueille asennetun tuulivoimakapasiteetin
mukaan.
Lähde: Energiateollisuus, Ilmatieteenlaitos,
tiedot tuottajilta

PÖYRY HAS an extensive local office
network employing about 6,000 experts.
Pöyry’s net sales in 2013 were EUR 650
million and the company’s shares are
quoted on NASDAQ OMX Helsinki
(Pöyry PLC: POY1V).

Tuulivoimatilastot on esitetty laitoskohtaisesti kuukausitilastoissa ja vuosiraportissa
jotka löytyvät VTT:n nettisivuilta: www.vtt.fi/windenergystatistics
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WINDFARMS
sharing a project guarantees its success

A wind farm is first and foremost the nexus of a local development
project. It should blend seamlessly into its surrounding landscape
and gather wide support from the local population as it generates
power for the local grid by leveraging a natural resource : the wind.
Teksti: Jérôme Aufort, Valorem. Kuvat: Luc Getraud, Alain Couzinie & Valorem.

Complying with the local
environmental issues and
local inhabitants
THE CHOICE of location and the implementation of a renewable energy project
are the outcome of an in-depth analysis
of local conditions. The process takes
into account the energy potential of the
considered area as well as its human
and environmental characteristics, so as
to understand how people and nature
interact to shape the landscape.
IT IS crucial therefore to not only assess
and analyse local wind conditions, but
also to carry out comprehensive environmental surveys. Wind turbines being
such outstandingly large structures,
their impact on the environment and
on human settlements must be fully
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assessed and highlighted. This implies
reaching out to the local population in
order to hear and understand their fears
and concerns and to provide appropriate answers. Once fully empowered as
stakeholders, they are in a position to
decide whether or not to go through
with a project.

Transparency,
communication and
cooperating with the local
population
THESE INTERACTIONS are of crucial
importance. They aim to shed light on
the stakes without minimizing potential downsides, such as noise, sound
pollution if the turbines are located too
close to settlements or a negative im-
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pact on birdlife if the necessary full-year
surveys are neglected, and to better
understand the history of the area.
By bringing together both the project
sponsors and the local population, this
interactive approach ensures the collective shaping and the shared ownership
of a project that will modify the local
environment and landscape but also
contribute to the community’s efforts
towards a clean and sustainable power
generation solution.
THIS LOCAL ownership of the project
also requires significant communications efforts, such as public presentations and consultation meetings
throughout its designing, building and
operating stages. Events such as guided
tours of the wind farm, photography
contests or turbine drawing competitions can provide opportunities for
everyone to get involved.

Valorem

OWNERSHIP CAN also be fostered by showcasing and
contributing to other local initiatives to enhance or equip
trekking routes, to create nature reserves, to support
energy saving measures or to restore heritage sites. Or
better still, by allowing the local population to invest
financially in the project.
DEVELOPING A wind farm is a long journey made of
exchanges and discussions, with a view to building
together an indispensable consensus. Therein also lies its
value, and not only in the blowing winds. For a project to
be successful it must find its place in the landscape, in the
hearts of the local population and in the way they relate
to their surroundings. It must feel perfectly natural as it
emerges out of consultation and joint decision-making.
And for the various stakeholders who contribute to this
shared process, it can even be something to be proud of.

VALOREM S.A.S is an independent green energy producer located
in the South-West of France. First a technical consulting firm at
inception, even a pioneer in the development of wind energy
in France since its creation twenty years ago Valorem is now
involved in the entire life cycle of a renewable energy project:
development, construction, production, monitoring of operations and maintenance, and decommissioning.
SINCE 2010 VALOREM has exported its skills abroad, mainly in
the Caribbean, Africa and Europe. Leveraging local resources is
still our priority in these countries and this is why we strive to
use the expertise of local companies in order to better identify
the main local environmental issues. In 2013 VALOREM has
entered into a partnership with THREE OAKS (based in Stockholm) which has the knowledge and the appropriate expertise to
help us develop our activities in the Scandinavian countries.

E-92

2,350 kW
Wind Class II

E-101

» tiivistelmä

3,000 kW

3,050 kW

Wind Class II

Wind Class II

ENERCON. Best-Performance at any site.

Avoimuus ja toimintaympäristön huomioiminen
on tuulivoimaprojektin onnistumisen edellytys
TUULIVOIMAPROJEKTIA SUUNNITELTAESSA
on oleellista huomioida suunnitellun
hankealueen toimintaympäristö jo varhaisessa
vaiheessa. Alueen tuuliolosuhteiden lisäksi
on tärkeää huomioida kattavasti vaikutukset,
joita hankkeella tulee olemaan paikalliseen
ympäristöön. Tuulivoimalat ovat suuria
rakennelmia, jotka näkyvät ja kuuluvat
maisemassa, ja herättävät kysymyksiä ja joskus
pelkojakin paikkakuntalaisten keskuudessa. Tästä
syystä on tärkeää, että tuulivoimahankkeiden
ympäristövaikutukset selvitetään perusteellisesti

E-115

ENERCON wind energy converters stand for quality and innovation. Through constant further
development of all turbine components we provide sophisticated products with cutting-edge
technology. In addition to our product range for sites with strong winds, customers also have
the choice of selecting the E-92, E-101 and E-115 - ﬁrst rate machines for sites with moderate
wind conditions and excellent options for Finnish wind energy projects.

ja niiden tuloksista kerrotaan paikkakuntalaisille
avoimesti.
HANKKEEN YLEISEN hyväksyttävyyden
kannalta on oleellista, että hankkeesta viestitään
avoimesti, ja että hankealueen asukkaat
tuntevat voivansa osallistua ja vaikuttaa
projektin etenemiseen. Paikallisen yhteisön
osallistaminen voi tapahtua esimerkiksi
järjestämällä yleisö- ja keskustelutilaisuuksia,
tuulivoimaan tutustumisretkiä tai vaikkapa
valokuvakilpailuja.

In addition, cold climate sites with extreme climatic conditions require WEC technology to be
ﬂexible. As an option, all ENERCON wind energy converters can be delivered as cold climate
versions, meaning that the power curve at WEC operation is not affected at temperatures
above -30°C, and they can be equipped with the well-proven and third party validated
ENERCON rotor blade de-icing technology that has been deployed at many sites and offers
operators/owners a considerable additional yield.

www.enercon.de
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BLOGI

”Joo, mut toihan
on ihan älytöntä!”
Miten keskustella asioista rakentavasti?
Minulta kysytään usein, että miksi ihmisten on vaikeaa
keskustella asioista rakentavasti. Se onkin hyvä kysymys.
Tietoa kun yhteistyön voimasta ja vuorovaikutusosaamisen
merkityksestä on valtavasti. Tässä kuusi asiaa, jotka tarvitset
rakentavaan vuorovaikutukseen.
Teksti: Minna Haapsaari. Kuva: Kivikari Freyberg.

1. Tiedosta omat sudenkuoppasi
ELÄMME YHÄ hektisemmässä maailmassa huulillamme sanat
nyt ja heti. Osa meihin vaikuttavista asioista menee kuitenkin
kauemmas tästä hetkestä. Kasvuympäristömme on rakentanut omalta osaltaan meistä meitä. Perheillä on hyvin erilaisia valmiuksia ja tapoja käsitellä huolia, vaikeita asioita ja
konflikteja. Toisissa perheissä lapset oppivat vastavuoroiseen
keskusteluun ja palautteen antamiseen vanhempiensa esimerkistä, toisissa ympäristöissä taas vaikeista tai negatiivisista asioista vaietaan. Asenteet tarttuvat ja opimme selviämään
omalla tavallamme vuorovaikutustilanteista. Itse viestin
nuorempana hyvin suorapuheisesti ja intensiivisesti, koska
perheessäni tehtiin niin. Ymmärsin vasta opiskeluaikana, että
joku saattaa tulkita suorapuheisuuden hyökkäävyydeksi tai
innostuneen puherytmin kiihtymiseksi. Tarkistin tyyliäni,
etten herättäisi turhia väärinkäsityksiä. Vain tiedostamalla
omat toimintamallit ja tuntemalla omat vahvuudet ja kehittämiskohteet voi kehittyä. Muista, että myös muilla osapuolilla
on omat taustansa.

VUOROVAIKUTUKSEMME PERUSTEELLA muodostuu myös
odotuksia. Mitä muut odottavat, kun avaat suusi? Onko odotusarvona kriittinen kommentti tai letkautus? Jos työkaverillasi on tapana vinoilla ja mitätöidä, haluatko auttaa häntä
onnistumaan?

2. Muistuta yhteisestä tavoitteesta:
me vai minä?
KONFLIKTITILANTEET NÄHDÄÄN usein vaikeina vuorovaikutustilanteina. Yhdelle tilanne on lamaannuttava – hän haluaisi paeta. Toinen taas päättää voittaa vaikka jyräämällä, kävi
miten kävi. Kolmas taas myötäilee heti, ettei vain suututtaisi
ketään. Usein konfliktitilanteissa tuntuu unohtuvan se yhteinen tavoite. Oma kyllä löytyy helposti. Totuuksia on kuitenkin monia. Osallistaminen keskusteluun toimii osapuolia
kuunnellen, yhteistä ratkaisua etsien, ketään syyttelemättä.
Ollaanko ratkaisemassa yhteistä asiaa, vai puolustautumassa
omissa poteroissa?
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3. Auta ymmärtämään kokonaisuus
MONET ASIAT yhteiskunnassamme ovat monimutkaisia.
Asioihin on monta ulottuvuutta ja tulokulmaa. Käsittelemme
asioita helpoimmin siitä näkökulmasta, mihin meillä itsellämme riittää ymmärrys – ja vain sen rajoissa. Vastustamme
asioita, joilla on meidän arkiseen elämäämme ei-toivottu vaikutus, vaikka periaatteessa voisimmekin olla asian kannalla.
Uusiutuvien energiamuotojen puolesta voidaan puhua suu
vaahdossa, mutta tuulivoimalaa ei haluta lähellekään omaa
tonttia.
PIENETKIN ASIAT, jotka koskettavat meitä, ovat meille suuria.
Isojen, abstraktien asioiden käsittely voi mennä ohi huomaamatta. Otetaan esimerkiksi taloyhtiöiden kokoukset: satojen
tuhansien eurojen remonttiehdotus voi mennä läpi mukisematta, mutta saunamaksuista saatetaan käydä hyvinkin
värikästä ja tikkuista keskustelua.

6. Asetu toisen asemaan ja
ilmaise osuvasti
KUMPI ON mielestäsi uskottavampi keskustelija; sellainen,
joka suhtautuu ylimielisesti ja torjuvasti vastakkaisiin kommentteihin, vai se, joka keskustelee erilaisista näkökulmista
omat näkökulmansa taitavasti perustellen? Väittelytilanteet
jakavat kuulijat eri puolille, keskustelu kuroo niitä yhteen.
VAIKEISSA VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA osaaminen ratkaisee: kuinka ymmärrettävästi perustelet ja maalaat isoa kuvaa,
havainnollistat näkökulmiasi, kohdennat esimerkit kuulijan
arkeen ja elämään, ilmaiset itseäsi tarkoituksenmukaisesti ja
uskottavasti, vastaat kysymyksiin ja esität niitä, luot kontaktin kuulijaan. Nämä taidot eivät synny itsestään, vaan
vaativat jatkuvaa harjoittelua. Kukaan ei ole seppä syntyessään – saati rauhanneuvottelija.

OTAMME MIELIPITEIDEMME tueksi usein vielä omat havaintomme ja johtopäätöksemme. ”Tuulivoimahan on ihan älytöntä Suomessa, eihän täällä edes tuule tarpeeksi.” Havainto
kuulostaa ihan järkevältä, mutta se on tehty noin kahden
metrin korkeudelta, kun taas tuulivoimala pyörii ja ottaa voimansa noin 100 metrin korkeudessa. Tätä ei havainnontekijä
välttämättä osannut ottaa huomioon.
YKSIPUOLISTAMINEN VOI pahimmillaan olla jopa vaarallista.
Meitä inhottaa sääsket ja haluaisimme tuhota ne mökiltämme mielellään kilometrin säteeltä kokonaan. Jos näin tosiaan
tapahtuisi, mitkä olisivat vaikutukset muuhun luontoon?
AUTA SIIS kuulijaa muodostamaan kokonaiskuva ja kerro
syys-seuraus-suhteista arkisin esimerkein.

4. Älä väheksy tunteita
VIEMME SELLAISTA asiaa innokkaasti eteenpäin, johon meillä
on tunneside. Asiat, jotka saavat meidät tuntemaan, saavat
meidät myös toimimaan.
OLEN HUVITTUNUT, kun tunteita tarjotaan pehmeät arvot -kategoriaan. Mitä pehmeää on vaikkapa huolestuneisuudessa,
vihassa tai ärtymyksessä? Tunne ohjaa päätöksentekoamme
vahvasti. Ihmiset – eivät koneet – päättävät niin liike-elämässä, politiikassa, kotona kuin liikenteessäkin.
MUISTA TUNTEIDEN voima. Ne kertovat aina jostain – huolesta, pelosta tai vaikka tyytyväisyydestä. Millaisia tunteita
sinun puheenvuorosi herättävät? Ärsyyntymistä, puolustautumisen tarvetta, intoa, ehkä turvallisuutta?

5. Pysy faktoissa
– kerro ne ymmärrettävästi
IHMISILLÄ ON luuloja ja oletuksia, jotka täyttävät tietotyhjiön silloin, kun tietoa ei ole helposti saatavilla tai se on liian
vaikeasti ymmärrettävässä muodossa. Lööpit, ystävät ja
sosiaalinen media osaavat kertoa oman värittyneen tarinansa.
Pidä huolta, että omat tietosi perustuvat faktaan. Kerro myös
luvut, tilastot ja tutkimukset havainnollisesti ja ymmärrettävästi, jos haluat niiden jäävät mieleen.
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Kirjoittaja Minna Haapsaari on vuorovaikutus- ja
viestintäkouluttaja, joka on auttanut yhteisöjä ja
yrityksiä tehostamaan viestintäänsä yli kymmenen
vuoden ajan. Haapsaari toimii myös viestintäkonsulttina
markkinointiviestintätoimistossa. Hän on toiminut
aiemmin viestinnän tehtävissä mainostoimistossa,
kansainvälisissä hankkeissa sekä opettajana
korkeakouluissa.
www.viestintahaapsaari.fi

Tuulivoimatoimija!
Kaipaatko lisänäkyvyyttä yrityksellesi?

PIENTUULI

Tullin energiavero-ohjeen pysäyttämät
pientuuli- ja aurinkovoimalainvestoinnit
uudelleen käyntiin?

Mainosta Tuulivoimassa
- alan ykköslehdessä
mainostaminen kannattaa!

Varaa mainospai
kkasi
ensi vuoden leht
iin

TULLIN TÄNÄ vuonna lanseeraaman
energiaverotusohjeen mukaan 50 - 2000
kVA:n sähköntuotantolaitteistojen omistajien pitää rekisteröityä sähköverovelvollisiksi ja maksaa veroa koko omaan
käyttöön tuotetun sähkön osuudelta, jos
sähköä voi siirtyä vähänkään verkkoon.
Veroa siis pitää maksaa omaan käyttöön
tuotetusta sähköstä, jos sähköverkkoon
syötetään yksikin watti ylijäämäsähköä.

NYT!

Ota yhteyttä:

OHJEEN TAKIA useiden miljoonien eurojen investoinnit uusiutuvaan sähkön
pientuotantoon jäätyivät tai peruuntuivat. Monet kaupungit kuten Tampere,
Jyväskylä ja Helsinki ilmoittivat, etteivät enää investoi 49,5 kVA:ta isompiin
laitteistoihin. Ohje on iskenyt erityisesti
aurinkosähköinvestointeihin, ja on
jäädyttänyt muun muassa Saloon suunnitteilla olevan aurinkopaneelitehdasinvestoinnin.

LÄHIENERGIALIITTO ON pitänyt ongelmaa aktiivisesti esillä viime keväästä
lähtien. Valtiovarainministeri Antti
Rinteen ja aiemman ympäristöministerin Ville Niinistön myötävaikutuksella
hallitus sopikin, että pientuotannon
verotuskäytäntö korjataan.
LÄHIENERGIALIITTO TOIVOO, että valtiovarainministeriö vapauttaisi lainuudistuksessa pientuottajat sähköverovelvollisuudesta ja ilmoitusbyrokratiasta.

Kuva: Mikko Pärssinen

heidi.paalatie@tuulivoimayhdistys.fi
040 550 3858

Tämän vuoden
puolella
varatut mainokset
-10%.
(norm. hinnasta)

NYKYISEN VEROTUSOHJEEN mukaan
pientuottajien pitää lähettää tullille
veroilmoitus joka kuukausi. Pientuottajien tulee hoitaa tätä ilmoitusbyrokratiaa siinäkin tapauksessa, että sähköä ei
verkkoon menisikään. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden eliniän aikana veroilmoitus pitäisi siis tehdä jopa 150 - 400
kertaa!
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UUSIUTUVAN ENERGIAN pientuotanto
antaa suomalaisille mahdollisuuden parantaa omaa energiaomavaraisuuttaan
ja pienentää ostosähkölaskuaan.
Se on myös keino edistää cleantechliiketoimintaa.
OLISI TOIVOTTAVAA, että nykyinen veron
50 kVA:n tehoraja korvattaisiin esimerkiksi 800 MWh:n sähköntuotantorajalla,
mikä vastaisi noin 100 kVA:n varavoimalan vuosituotantoa. Näin asukkaiden
ja kauppakeskusten lisäksi myös isommat maatilat ja kasvihuoneet pääsisivät
hyödyntämään paremmin sähkön
pientuotannon mahdollisuuksia.
Toivottavaa olisi myös, että veromuutos
toteutuisi mahdollisimman pian, jotta
jäätyneet pientuotantoinvestoinnit
pääsisivät taas uudelleen käyntiin.
Teksti: Karoliina Auvinen, Suomen Lähienergialiitto ry

TUTKIMUKSET

Teksti: Anna Tiihonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Tuulivoiman äänestä
koettuun häiriöön
vaikuttavat monet seikat
Tuulivoiman terveysvaikutukset puhututtavat meilläkin, mutta asiaa ei ole
vielä tutkittu tieteellisesti Suomessa. Työterveyslaitoksella työskentelevä tutkija
ja meluntorjunnan dosentti Valtteri Hongisto on koonnut suomenkielisen
kirjallisuuskatsauksen eri maissa tehdyistä tuulivoiman ääneen ja sen
aiheuttamiin terveysvaikutuksiin liittyvistä tutkimuksista.
HONGISTON TEKEMÄN kirjallisuustutkimuksen mukaan
tuulivoimaloiden äänen vaikutuksia ihmisen terveyteen on
tutkittu vuodesta 1993 lähtien. Tutkimuksia on tehty alueilla,
joilla tuulivoimaloiden ääni on oletettavasti havaittavissa.
Tutkimustulosten mukaan tuulivoimaloiden äänitasolla ja
äänen häiritsevyydellä on selkeä yhteys, mutta yhteyden voimakkuus vaihtelee tutkimuksissa paljon. Noin 10 % ihmisistä
kokee tuulivoimaloiden äänen häiritsevänä sisätiloissa kun
äänitaso ylittää ulkotiloissa 40 dB.
KUN ULKOTILOJEN äänitaso alittaa 40 dB, liittyy tuulivoimaloiden äänestä koettuun häiriöön tutkimuksen mukaan usein
muita tekijöitä. Tutkimuksen mukaan äänen häiritsevyyttä
selittää tällöin äänitasoa enemmän se, onko tuulivoimaloita
näköetäisyydellä tai hyötyykö vastaaja tuulivoimaloista taloudellisesti. Myös olemassa olevat asenteet tuulivoimaan ja
sen maisemavaikutuksiin vaikuttavat selkeästi kokemukseen
äänen häiritsevyydestä. Mikäli asuinpaikalle on muutettu
alueen luonnontilan tai -arvojen vuoksi, asenne tuulivoimaa
kohtaan voi olla negatiivinen, mikä taas vaikuttaa suoraan
koettuun häiriöön. Unenlaadun ja tuulivoiman välillä ei ole
kirjallisuuskartoituksen mukaan löydettävissä yhteyttä, kun
puhutaan alle 45 dB äänitasosta.
TUTKIMUS ON osa TUMEVA-hanketta, jonka ovat rahoittaneet
ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry.
Se on luettavissa osoitteessa:

www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/tyoymparisto/Sivut/default.aspx
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Empower on Suomen johtava tuulivoimapalveluiden tuottaja
Laaja palveluvalikoimamme kattaa tuulipuiston koko elinkaaren
vaiheet. Tarjoamme turnkey-toimitukset tuulivoimarakentamiseen yli
200MW kokemuksella sekä asiakaskohtaiset palveluratkaisut tuulivoimakehitykseen, tuulipuiston kunnossapitoon ja operointiin.
Empower on monikansallinen palveluyritys, joka auttaa pitämään yhteiskunnan pyörät
pyörimässä ja parantaa asiakkaiden kilpailukykyä. Empower palvelee yli sadalla
paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 325 miljoonaa euroa ja työllistämme yli 2900 henkilöä.
www.empower.eu

Many things affect the experienced
disturbance of wind turbine noise
The impact wind turbine noise has on human
health is not yet studied subject in Finland. Now
researcher Valtteri Hongisto has conducted a
literary research on the subject in Finnish. He
examined several foreign studies around the
globe and conducted a summary of the topic. The
results shows that the noise level and the experienced disturbance are connected: the lauder the
noise, more disturbance was experienced. The
results suggest that 10 % of the population was
disturbed when the wind turbine noise rise above 40 dB in outdoors. When the noise goes below
40 dB in outdoors, many other things start to
have an effect to the disturbance experienced. If
the wind turbine was to be seen, the experienced
disturbance was greater, and if the wind turbine
brought any economical assets to the respondent
the experienced disturbance was smaller. Also if
the attitude towards wind power in general was
bad the experienced disturbance was bigger than
in a case of opposite. According the results wind
turbine noise and a bad quality of sleep are not
related when the noise stays under 45 dB.
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TYÖLLISYYS

Tuuli tuo työtä
Tuulivoima-ala on lähtenyt nousuun. Lukuisia
voimalahankkeita on käynnissä ja tuulivoiman
parissa työskentelee niin paikallisia kuin
ulkomailtakin tulevia työntekijöitä.
Mutta kuinka suurista työmääristä oikein puhutaan?
Teksti: Feodor Gurvits, 3DWS Oy.

TUULIVOIMAPUISTO TYÖLLISTÄÄ
lukuisia ammattiryhmiä noin 20-vuotisen elinkaarensa aikana. Hankkeen
omistajat puhuvat kymmenistä henkilötyövuosista, poliitikot tuhansista työpaikoista ja tuulivoima-alan
vastustajat ”vain aurauksista”. Mikä
on sitten oikea tapa arvioida todelliset
työllisyysvaikutukset? Onko Suomi
jo menettänyt mahdollisuutensa alan
todelliseen kasvuun, vai ollaanko vasta
alkutaipaleella?
MIKÄLI ”KORTIT olisi pelattu oikein”
vuosina 2005 – 2010, Suomessa olisi
melko todennäköisesti nytkin omaa
tuulivoimavalmistusta, mutta näin
ei käynyt. Tämän päivän voimalat
tehdään globaalin talouden ehdoilla ja
valmistustehtaat sijoitetaan logistiikan
ja työvoimakustannusten kannalta
edullisiin paikkoihin. Sen sijaan komponenttipuolella suomalaisia tuotteita
löytyy ympäri maailmaa niin betoniraudoituksissa kuin kalliissa sähkökomponenteissakin. Näin on ehkä parempikin
– nyt tehdään voitolla sitä mitä osataan,
ja annetaan toisten kilpailla halvalla
tuotannolla.
RIIPPUMATTA SIITÄ, mistä voimalat
tulevat, on paikallisilla yrityksillä suuri
rooli niiden asennuksissa, operoinnissa
ja myös elinkaaren lopussa purkutöissä.
Tämä tarkastelu keskittyy arvioimaan,
miten suuresta liikevaihdosta ja työmäärästä oikein puhutaan.

Työmäärien arviointi
vaikeaa
TYÖMÄÄRIEN ARVIOINTITEHTÄVÄ on
ollut hieman haasteellinen, koska tähän
mennessä rakennettujen puistojen toteutustavat ovat vaihdelleet, eikä kaikki
tieto työmääristä ja kustannuksista ole
julkista. Tämän takia päädyin pilkkomaan tuulivoimahankkeen eri tehtäviin
ja arvioimaan kullekin tehtävälle sen
urakkahinnan ja työmäärät halvimmillaan, keskimääräisen ja kaikkein
kalleimman toteutustavan mukaan.
Samoin kotimaisuus- ja paikallisosuudet on arvioitu prosentteina minimin,
yleisimmän ja suurimman mahdollisen
vaihtoehdon mukaan).

Tornin asennus menossa.
Kuva: Nordex/3DWS

tuulivoima 24

KOTIMAISIKSI YRITYKSIKSI on katsottu
Suomessa tai Suomesta käsin toimivat
yritykset, jotka tarjoavat palveluitaan
tuulivoima-alalla. Paikallisiksi katsotaan yritykset joiden työntekijät pystyvät käymään puiston alueella kotoaan
käsin. Esimerkiksi Kuljetusliike Silvasti
kuljettaa isoja voimalakomponentteja
niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja on
kotimainen toimija. Vestas taas on palkannut asentajia Simon toimipisteeseen,
jolloin lähialueen puistojen päivystykset ja huollot tehdään paikallisvoimin.
Arviointityössä ei ole eroteltu tilanteita,
joita voisi kuvata esimerkiksi näin:
”ulkomaalaiskonsernin suomalainen

VASTAAVASTI MÄÄRÄAIKAISHUOLTOJEN
vuosikustannus voi vaihdella 10.000
– 50.000 euron välillä. Tyypillisesti kustannus on noin 35.000 euroa vuodessa.
Tavallisesti neljä miestä tekee huoltoja
noin neljän päivän ajan vuodessa. On
toki mahdollista, että esimerkkivalmistajalla ei ole ollenkaan asentajia
Suomessa, ja he lähettävät miehensä
ulkomailta Suomeen huoltoja suorittamaan.
TYYPILLISEMPÄÄ KUITENKIN on, että
ainakin puolet miehistä on Suomesta
palkattuja, ja vieläpä neljännes heistä lähialueelta. Näin ollen paikallisvaikutus

Keskimääräisen työllisyysvaikutukset tuulivoimalaa
liittyen henkilötyövuosina.
TYÖMÄÄRÄ (HTV)

KOKONAISUUS KOTIMAINEN %

PAIKALLINEN %

YHTEENSÄ

7,9

5,9

75 %

2,4

31 %

VALMISTELU

0,1

0,1

87 %

0,0

18 %

ASENNUS

1,4

1,1

76 %

0,6

45 %

KÄYTTÖ

6,1

4,5

75 %

1,7

28 %

PURKU

0,3

0,2

80 % 0,1

30 %

tytäryhtiö”, ”lyhytaikaiseen työsuhteeseen palkatut työntekijät” tai ”useita
yrityksiä työllistävä urakkaluontoinen
sopimus”.
EUROMÄÄRÄISET ARVIOT pitävät
sisällään myös käytettävät materiaalit,
tarvikkeet ja kulutusaineet. Työmäärät ovat varsinaisiin työsuorituksiin
kuluvia aikoja, eli montako miestä tekee
kyseistä vaihetta työmaalla, ja miten
monen päivän ajan.
ESIMERKKEJÄ: PERUSTUSTEN kaivuutöiden kustannus on voimalapaikasta
riippuen karkeasti 5.000 – 30.000 euroa,
yleisimmillään noin 20.000 euroa. Toisin
sanoen yhdeksän voimalan puistossa
kaivinkoneurakoitsijan kanssa tehdään
urakkasopimus noin 180.000 eurosta. Jos tilannetta katsoo työmaalla,
niin yksi kaivinkonekuljettaja ja neljä
työmiestä ovat yhden perustuksen
kuopalla reilun viikon ajan. Voidaan
olettaa, että lähes kaikella varmuudella
kaivinkone ja miehistö tulevat Suomesta ja 90 prosentin todennäköisyydellä
lisäksi lähialueelta. Tämän perusteella
voimalakohtainen liikevaihdon paikallisosuus on 90 % * 20.000 = 18.000 euroa.
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olisi voimalakohtaisena 25 % * 35.000 =
8.750 euroa vuodessa. Samalla työllistetään ainakin yksi mies neljäksi päiväksi
vuodessa. Sama paikallinen asentaja
voi hoitaa lähialueen muut voimalat
– yksittäiset voimalat ovat harvinaisia
- vuosihuoltojen osalta. Määräaikais- ja
vuosihuoltojen lisäksi on päivystystehtäviä sekä korjauksia.

Lukuisa joukko erilaisia
työtehtäviä
TARKASTELUUN PÄÄTYI yhteensä 67 tehtävää, jotka ajoittuvat voimalahankkeen
alkusuunnittelusta alkaen aina elinkaaren lopussa tapahtuvaan purkuun.
Vaikka yksittäiset arvot voivat poiketa
toteutuvista sekä ylös- että alaspäin,
kokonaisuus vastaa hyvin totuutta.
Tarkastelussa on katsottu yhtä voimalaa, mutta on muistettava, että yleisesti
puhutaan noin kymmenen voimalan
puistokokonaisuuksista. Tyypillisen
voimalan hankevalmistelun kustannus
on 60.000 euron luokkaa, asennus on
reilun miljoonan arvoinen ja käyttö on
liki 100.000 euroa vuodessa.

KOKONAISUUS
KOTIMAINEN

TUULIVOIMALATYÖT

Windpower in Finland – employment factor

PAIKALLINEN

» abstract

It is clear that wind power creates new jobs in both installation and operation
phases. Aggressive opponents have claimed that employment impact is
negligible, but this is not true.
FWPA REQUESTED that I made a rough
estimation of work amounts, turn over and
share of domestic and local workers. There
is no absolutely definitive way to do it right,
but what I did was to list main activities
during preparation, installation, operation and
dismantling of the wind farm. Each activity has
been estimated by both euros and manpower
years with minimum-average-maximum
values. Also probable share of Finnish and
local companies has been calculated. Despite
unavoidable variations in single tasks it is clear
that even with 500 turbines to be installed we’re
talking about billion-market for the next 20

years with total of ca. 3.000 manpower years of
Finnish work (excluding actual manufacturing
of turbines components). National impact may
be improved by proper anticipation of need
and local capabilities, prepping small local
companies for high international SHE and
quality requirements and anticipating industry
demands in professional training. Finland has
number of examples, how efficient our work can
be in challenging tasks, now it is time to make
it happen in wind power too. Finland does not
have local-content requirements, but the topic
comes into conversations about public and local
acceptance.

Tuulivoimalaan liittyvien työmäärien jakautuminen elinkaaren eri vaiheissa. Välilliset vaikutukset, kuten
majoitus-, ravitsemus- ja virkamiestyöt sekä voimalan valmistukseen liittyvät työllisyysvaikutukset on
jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Purun kustannus on hyvin karkeasti arvioiden suuruusluokaltaan 350.000 eruoa, mutta tämä
vaihtelee suuresti muun muassa
tornityypin ja puiston koon
mukaan. STY tekee tältä osin parhaillaan tarkempaa selvitystä.

ruiske. Pelkästään vierastyövoiman palvelut tuovat paikkakunnalle noin 60 miljoonan euron
markkinat, sillä jokainen paikkakunnalla työskentelevä asentaja
käyttää arviolta noin 60 euroa
päivässä.

TUULIVOIMALA SYNNYTTÄÄ
yhteensä 7-8 henkilötyövuoden
verran suoria töitä, joista kotimaisen työn osuus on 75 prosentin
luokkaa. Tarkempi erittely löytyy
oheisesta taulukosta ja toisaalta
liikevaihdon osalta kuvaajasta.

Harvoin haetaan
kotoa töihin – oma
aktiivisuus palkitaan

MITÄ NÄMÄ luvut siis tarkoittavat? Lähivuosina Suomeen on
nousemassa vähintäänkin 500
tuulivoimalaa. Luonnollisestikin yksittäisten hankkeiden
toteutukset vaihtelevat, mutta
kokonaisuudessaan puhutaan
1,9 miljardin euron markkinasta,
josta suomalaisyritykset pystyvät
helposti saamaan reilun miljardin
osuuden, ja työllistämään jopa
3.000 henkilötyövuoden verran.
VOIMALAT RAKENNETAAN usein
melko harvaan asutuille seuduille. Näiden alueiden elinkeinoelämälle miljoonainvestointien
saaminen on merkittävä piristys-

MITÄ TÄMÄN tiedon valossa pitäisi
tehdä? Osa alan töistä on tulossa
suomalaisille jokseenkin automaattisesti, mutta passiivinen
odottaminen voi johtaa sekä suomalaisosuuden pienenemiseen,
että huonompaan työn tehokkuuteen. Parannuksia on mahdollista
tehdä hyvällä ennakoinnilla
sekä kuntien elinkeinotoiminnan
puolella että koulutuksellisesti. Työnsaannin edellytyksiä
voidaan parantaa merkittävästi
arvioimalla työmääriä ja -tarpeita
sekä kartoittamalla alueella toimivien pienyritysten potentiaalia.
Monet hankekehittäjät ovat pitäneet infotilaisuuksia hankealueen
yrittäjille, jotta valmiudet tarjota
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työpanosta tuulivoimahankkeessa olisivat mahdollisimman
hyvät.
HARVA PIENYRITYS selviää isojen
kansainvälisten toimijoiden työturvallisuus- ja laatuvaatimuksista, vaikka perusasiat olisivatkin
kunnossa. Asioita etukäteen
selvittämällä, tarvittaessa kouluttautumalla ja sopivasti ryhmittymällä on työllistyminen kuitenkin täysin mahdollista, kuten
lukuisat esimerkit jo osoittavat.
Valtakunnan tasolla olisi tärkeää
ennakoida alan tarpeet ja lisätä
koulutuspaikkoja etupainotteisesti. Tuulivoima-asentajakoulutusta on jo onneksi jonkin verran
tarjolla, ja samoin kurssitarjonta
esimerkiksi työturvallisuuteen
liittyen on kasvanut.
TUULIVOIMA ON vielä monille vierasta, mutta jatkossa yhä useamman sukulainen tai tuttava saa
sen kautta elantonsa. Tuntemattomasta tulee tuttua, ja kansantaloudelliset hyödyt havaitaan
suuremmiksi kuin tuulivoiman
paljon spekuloidut muutokset
maisemassa ja äänimaailmassa.

Wind Power Seminar

FINLAND,
INVESTABLE
WIND LAND

29.
10.
2014

Tampere, Finland
FINAL CALL to the wind power event of the year:
Come and meet the top experts of the Finnish wind power industry!
Please find the updated program & registration at
www.windpowerseminar.fi
Participation fee:
250€ (VAT 0%)

Welcome to the seminar!
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ERGMANN
Attorneys at Law

Teollisuuden
asianajotoimisto
Projektirakentaminen. Energia. Infrastruktuuri.

Kuva: Emmi Virtanen / Valokuvaaja Iida Liimatainen

Tuulen
tuomaa
työtä

Tämä uusi palsta kertoo tuulivoiman
työllistämistä ihmisistä ja heidän töistään.

Nimi:
Anna Tiihonen
Työpaikka:
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
(STY)
Koulutus:
Medianomi & filosofian maisteri
(pääaineena yhteisöviestintä)

Miten tuulivoima työllistää sinua?
- Aloitin työskentelyn Suomen Tuulivoimayhdistyksen kokopäiväisenä
tiedottajana lokakuun 2014 alussa. Tuulivoimakuvioissa olen ollut mukana jo jonkin aikaa, sillä olen työskennellyt yhdistyksessä osa-aikaisesti
keväästä 2013 alkaen. STY:n tiedottajana toimin pitkälti yhdistyksen
viestinnän tehtävien parissa. Työnkuvaani kuuluu muun muassa
tekstisisältöjen tuotanto, markkinointimateriaalien suunnittelu- ja
toteutus, Tuulivoima-lehden toimitussihteerin tehtävät, tapahtumien
järjestelyä, tuulivoimahankelistan päivittämistä sekä paljon muuta
yhdistyksen perustyöhön liittyvää.

Mikä on parasta työssäsi?
- Nyt jo jonkin aikaa tuulivoiman parissa työskenneltyäni voin
todeta päätyneeni erittäin mielenkiintoiselle alalle. STY:n kaltaisen
toimialajärjestön laaja näkökulma alaan takaa monipuolisen työnkuvan,
mistä syystä työ onkin sopivan nopeatempoista ja vaihtelevaa. Olen
melko varma, että tällä alalla pääsee tuskin pitkästymään! Leipälajini
viestinnän kannalta STY on ihanteellinen työpaikka; viestintä on
oleellinen osa yhdistyksen toimintaa, ja siksi siihen panostetaan ja sitä
pyritään myös kehittämään. Oman lisänsä työhön tuovat myös mahtavat
työkaverit sekä alalla toimivat ihmiset, joiden kanssa asiointi on mukavaa
ja mutkatonta.

Miksi tuulivoimaa?
Asianajotoimisto Bergmann Oy
Eteläranta 4 B 9
00130 Helsinki
tuulivoima 28

p. 09 6962 070
oﬃce@bergmann.ﬁ
www.bergmann.ﬁ

- Tuulivoiman suuri plussa on saasteeton energiantuotanto ja
hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen. Se on energiantuotantomuoto, jonka ympäristöhyödyt ovat moninkertaiset sen haittoihin
verrattuna. Lisäksi kasvava tuulivoimatuotanto mahdollistaa kokonaan
uuden teollisuudenalan kasvun ja kehittymisen maassamme.
Tämä tuo uutta osaamista ja työpaikkoja Suomeen.
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TEEMA

Tuuliwatti oy
TUULIWATTI OY myöntää vuosittain tukea hankkeille,
jotka tähtäävät yhtiön tuulivoima-alueiden ympäristöarvojen säilyttämiseen sekä tuulivoimaa yleisesti
edistäviin projekteihin. TuuliWatille Hyvän tuulen tuki
on tapa ottaa osaa ja tukea paikallisen yhteisön toimintaa. Tuki suunnataan paikallisten ympäristöarvojen ja
elinkelpoisuuden säilyttämiseen sekä paikallisen ja valtakunnallisen kulttuurin, koulutuksen, tieteen ja taiteen
edistämiseen.
HYVÄN TUULEN tukea on jaettu esimerkiksi stipendeihin
Simon yläasteen ja lukion parhaiten luonnontieteissä
menestyneille oppilaille, Kalajoen Mustilankankaan
luontopolkuun, tieturvallisuuden parantamiseksi
Oulunseudun tiepalvelun radiopuhelimiin ja Halikon
Vaskion koululle työkaluihin perhospuiston ylläpitoon.

Smart Windpower Oy

Paikallinen

hyväksyttävyys
- TÄTÄ ON JO TEHTY

Tuulivoimahankkeen menestyksekäs toteuttaminen tarvitsee
paikallisen yhteisön tuen. Suomessa eri hanketoimijat
panostavat paikallisen hyväksyttävyyden saavuttamiseen ja
ylläpitoon eri tavoin. Yhteistä toimintatavoissa kuitenkin on,
että hankepaikkakunta ja sen asukkaat pyritään ottamaan
huomioon hankkeen joka vaiheessa. Erityisesti läsnäoloon ja
hyvään tavoitettavuuteen panostetaan.

SMART WINDPOWER Oy pyrkii ylläpitämään ja kasvattamaan hankkeidensa paikallista hyväksyttävyyttä
osallistumalla yhteisön toimintaan ja panostamalla
läsnäoloon hankepaikkakunnalla. Hanketoimija pyrkii
osallistumaan mahdollisimman usein hankepaikkakuntien kylätapahtumiin ja tapaamaan paikkakuntalaisia
kasvotusten. Hankkeista ja niiden vaiheista kerrotaan
tapahtumissa avoimesti. Paikkakuntalaisten tapaamisella ja avoimella hankkeesta viestimisellä pyritään
siihen, että hanke saadaan toteutettua kaikkia osapuolia
miellyttävällä tavalla.

Lumituuli Oy
LUMITUULI ON Suomen ensimmäinen kuluttajien omistama tuulivoimayhtiö, joka sai alkunsa kun paikallisyhteisössä syntynyt ajatus tuulivoiman tuottamisesta
jalostettiin yhteiskunnallisen yritystoiminnan muodoksi.
Yhtiön toimintamalli mahdollistaa, että vihreistä arvoista kiinnostunut kansalainen voi omistaa tuulivoimaa.
Lainamerkinnän kautta on tarjottu myös mahdollisuutta
sijoittaa pieniäkin summia kuluitta ja hallinnointi-

palkkioitta tuulivoimaan ja saada sille kiinteän tuoton.
Toimintamalli on omiaan tukemaan paikallista hyväksyttävyyttä hankepaikkakunnilla; yksityishenkilöillä on
mahdollisuus lähteä osaomistamaan tuulivoimahanketta
ja kuluttamaan paikallista tuulisähköä. Osakkaat voivat
myös vaikuttaa yhtiön toimintaan yhtiökokouksissa.
Osakkaita on nyt yli 1200.

Taaleritehdas Oyj
TAALERITEHDAS PYRKII lisäämään tuulivoimahankkeidensa paikallista hyväksyttävyyttä avoimen viestinnän,
läsnäolon ja helposti tavoitettavuuden avulla. Kuntalaisia tiedotetaan hankkeiden eri vaiheista jo varhaisessa
vaiheessa ja läsnäoloon hankepaikkakunnalla panostetaan. Tuulivoimahankkeesta kiinnostuneille järjestetään
erilaisia tapahtumia, kuten yleisötilaisuuksia, kyläyhdistystapaamisia ja tuulipuistoretkiä, joilla voimaloihin
pääsee tutustumaan läheltä ja kaukaa. Myös henkilökohtaisia tapaamisia paikkakuntalaisten kanssa järjestetään
tarvittaessa. Taaleritehdas toivoo avointa keskusteluyhteyttä ja kannustaa ottamaan yhteyttä aina, jos jokin asia
askarruttaa.

Ilmatar Windpower Oyj
PAIKALLISUUS JA hankepaikkakunnalla omilla kasvoilla toimiminen ovat Ilmattaren toiminnan lähtökohtia.
Hankepaikkakunnalla pyritään olemaan konkreettisella
tavalla läsnä. Alajärvellä tämä tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että yhtiö on avannut paikkakunnalle ”katutason”
toimipisteen, joka on avoinna kolmena päivänä viikossa.
Toimipisteen ovet ovat avoinna kaikille, jotka kaipaavat
lisätietoa hankkeesta, tai haluavat muuten vain tulla keskustelemaan aiheesta. Hankeyhtiöt ovat aina kyseiselle
paikkakunnalle rekisteröityjä, ja hankkeen alkuvaiheessa
hakeudutaan yhteyteen alueen yrittäjien kanssa niin,
että mahdollisimman paljon urakkatyöstä voitaisiin hoitaa paikallisella työvoimalla. Näin hankekunta hyötyy
kiinteistöveron lisäksi myös yhteisöverosta. Yhtiö pyrkii
tekemään yhteistyötä myös kyläyhdistysten kanssa, ja
saattaa tukea paikkakuntalaisia esimerkiksi erilaisten
ympäristöinvestointiavustusten muodossa.

ethical electricity

Smart Windpower Oy

Teksti: Anna Tiihonen & Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry. Kuva: Feodor Gurvits.
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WISEPower keskittyy
hyväksyttävyyden
lisäämiskeinoihin
SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS on
mukana EU-projektissa nimeltään
WISEPower, jota tuetaan Intelligent
Energy Europe –ohjelmasta. Euroopan
tuulienergiajärjestö EWEA:n koordinoima projekti on alkanut tänä vuonna
ja työtä tehdään 2016 vuoden loppupuolelle asti. Projektin keskeinen idea
on kartoittaa ja levittää olemassa olevia

Hyviä kokemuksia
WISEPOWERIN OHJAUSRYHMÄSSÄ
on toimijoita monelta saralta pelkkää
tuulivoimarakentamista laajemmin.
Kokouksessa esiinnousseista hyvistä
kokemuksista ja oivalluksista varmasti kuullaan myöhemmin lisää, mutta
muutamien ideoiden siemenet voi varmasti jo jättää hautumaan jatkokäyttöä
varten. Ajatuksiaan esitti myös tutkimusinstituutti Frauhofer Institute, joka
on selvittänyt laajan joukon maailmalta
löytyviä alan parhaiden käytänteiden
kokoelmia. Ehkä meikäläiset hankkeet
voisivat edetä muiden ajatuksia lainaten jouhevammin.
KAIKKIHAN OTTAVAT sidosryhmät
ajoissa mukaan suunnitteluun, kuuntelevat, keskustelevat ja jakavat tietoa.
Todellisuus voi kuitenkin olla ääripäästä tai toisesta siitä riippuen, mitä
kukakin vaikkapa ”keskustelulla”
tarkoittaa. Monet hyvät kokemukset
korostivat erittäin varhaista keskustelua
asianosaisten kanssa. Parhaimmillaan
keskustelu alkaa silloin, kun oikeastaan
mitään ei ole päätetty, vaan paikalliset näkemykset voidaan huomioida
suunnittelun alkumetreiltä asti; silloin
kun asioita vielä voidaan kohtuullisella
vaivalla muuttaa ja harkita uudella
tavalla.
TIEDOTTAMISTA HANKKEISSA tehdään
lakisääteisesti kaava- ja YVA-prosesseihin liittyen. Useimmat toimijat
järjestävät myös muita tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Tiedon kulun kaksisuuntaisuuteen ja aitoon vuorovaikutukseen kannattaa panostaa ja miettiä,
mitä tilaisuus edustaa. Tiedottaminen,
keskustelu ja osallistuminen/osallistaminen ovat kolme eri asiaa, erilaista
prosessia. On väärin niputtaa ne kaikki
yhteen ja ajatella, että osallistuminen on
kunnossa ja hyvin hoidettu.

yleistä ja paikallista hyväksyttävyyttä lisääviä toimintatapoja ja toisaalta
löytää myös uusia. Vahva painotus on
vaihtoehtoisessa, esimerkiksi osuuksien
jakamiseen ja osuuskuntiin, perustuvassa rahoituksessa.
OHJAUSRYHMÄSSÄ ON mukana useita
kansallisia tuulivoimayhdistyksiä, mutta myös hyvin laajasti muita toimijoita
rahoituslaitoksista verkko-operaattoreihin, valtiollisiin toimijoihin sekä
voimalavalmistajiin ja hanketoimijoihin.
Tietoa kerätään haastatteluihin, joita

LUENTOMAISILLA ESITYKSILLÄ on
kiistatta paikkansa, mutta keskustelun
ja paikallisten aidon osallistumisen
kannalta olisi hyvä miettiä myös muita
vaihtoehtoja. Pienemmät infopisteet
rohkaiset paremmin keskustelemaan ja
kertomaan näkemyksensä kuin luentomainen yleisötilaisuus. Sidosryhmät
tulevat toimijalle aivan eri tavoin tutuksi aidossa keskustelutilanteessa kuin
yleisöstä sanotun kommentin perusteella. On hyvä, jos paikalla on kerralla
mahdollisimman suuri joukko asiantuntijoita, joita kaikkiin kysymyksiin
saataisiin tuoreeltaan vastaus. Silloin
myös monelta perättömältä huolelta
saadaan katkaistua siivet.

Mikä iso tai pieni
oivallus tai käytäntö
toimi hyvin?
Tehdään maailmasta
hyvillä ideoiden
levittämisellä entistä
parempi paikka!
Kerro ideastasi:
heidi.paalatie@fwpa.fi

SAKSASSA ON seuraavaa: Maan
pohjoisosissa valtaosa voimalaoista
on osittain tai kokonaan paikallisten
ihmisten tai kuntien omistuksessa.
Maan eteläosissa puolestaan omistus ei
ole läheskään yhtä hajautunutta. Myös
yleinen hyväksyttävyys on hyvin eri
tasoilla etelässä ja pohjoisessa; varmaan
arvaatkin, kummassa päässä maata
yleinen hyväksyttävyys on huomattavasti korkeammalla tasolla.
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tehdään 13 kehitysvaiheeltaan erilaisella tuulivoimamarkkinalla. Suomi
edustaa nousevia markkinoita yhdessä
Kroatian, Puolan ja Romanian kanssa.
Toisesta ääripäästä, vakiintuneilta ja
kypsiltä markkinoilta, kuten Saksasta ja
Tanskasta, saadaan arvokasta tietoa jo
käytössä koetelluista yleisen hyväksyttävyyden edistämiskeinoista.
STY KERÄÄ tietoa loka-marraskuun
aikana noin 15 toimijalta. Joukossa tulee
olemaan hanketoimijoita, mutta myös
viranomaisia ja monia muita tahoja.

ERÄS SAKSALAINEN tuulivoimahanketoimija on tarjoutunut tekemään tai
teettämään kunnille ilmasto- ja energiasuunnitelmia. Kyse ei siis ole vain
tuulivoiman tai uusiutuvien edistämisestä, vaan laajemmasta energiakonsultaatiosta. Malli on saanut paljon kiitosta
kunnista.
KUN LUODAAN uutta ja muutetaan olemassa olevaa maailmaa, ovat konfliktit
väistämättömiä. Mitä aiemmin asioita
käsitellään ja mitä läpinäkyvimmiksi
konfliktit alusta asti tehdään, sitä helpompi ne on myös selvittää. On tärkeää
tehdä tosissaan ja kunnianhimoisesti
osallistumissuunnitelma, joka pyrkii
toteuttamaan nimensä mukaista tehtävää: samaan mukaan kaikki olennaiset
osallisryhmät sen sijaan, että todellisuus
päätyisi olemaan vain yksisuuntaista
tiedottamista.
LOPPUUN VIELÄ tarina suuresta saksalaisesta sähköverkkohankkeesta, jonka
osalta voinee sanoa, että kyseessä oli
pyrkimys aitoon vuorovaikutukseen ja
osallistumismahdollisuuksien tarjoamiseen. Toimija järjesti hankkeen alkumetreillä, ennen kuin mitään oli päätetty tai
edes valmiiksi suunniteltu, 23 paikkakunnalla pysähtyneen tapahtumakiertueen. Jokaisessa tapahtumassa oli
mukana parikymmentä asiantuntijaa,
jotta kaikkiin kysymyksiin varmasti
löytyi vastaus. Kansalaisilta kerättiin
ehdotuksia, ja jokaiseen ehdotukseen
myös vastattiin henkilökohtaisesti. 3000
saadusta ehdotuksesta noin sata parasta
päätyi jatkokäsittelyyn, jota tehtiin
muun muassa ensimmäistä kiertuetta
seuranneella toisella palautekiertueella.
On varmaa, että tämän hankkeen suunnittelussa paikallisten näkemykset ja
alueen tuntemus tulivat huomioiduiksi.

TEEMA

Tuulivoimakuntien
asukkaat suhtautuvat
edelleen myönteisesti
tuulivoimaan
Teksti: Anna Tiihonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

YHÄ USEAMPIEN tuulipuistojen noustessa maisemaan,
myös tuulivoiman paikallinen hyväksyttävyys puhuttaa enenevässä määrin. Suomen Tuulivoimayhdistys
selvitytti vuosi sitten, mitä mieltä neljän eri kunnan
asukkaat ovat kotikuntaansa valmistuneista tuulivoimaloista. Tutkimustulokset olivat tuolloin tuulivoiman
kannalta myönteisiä: 86 prosenttia asukkaista suhtautui tuulivoimaan erittäin myönteisesti tai myönteisesti.
Selkeän enemmistön mielestä tuulivoiman käyttöä
voitaisiin myös lisätä, ainoastaan 3 prosenttia ei kaivannut tuulivoiman lisäämistä.
KULUNEEN VUODEN aikana on aiheesta käyty paljon
keskustelua ja tutkimus päätettiin toteuttaa myös tänä
vuonna. Kesäkuussa 2014 toteutetun uusintatutkimuksen tulokset osoittavat, että tuulivoimakriittisyys
on kasvanut lievästi, mutta suurin osa asukkaista elää
tuulivoiman kanssa edelleen sovussa. Valtaosa kuntien
asukkaista ei koe häiriötä tuulivoimasta ja 81 prosenttia suhtautuukin tuulivoimaan erittäin myönteisesti tai
myönteisesti. Lisäksi useimmat (60 %) heistä haluavat
myös lisää tuulivoimaa Suomeen.
TUTKIMUKSEN MUKAAN enemmistö tuulivoimakuntien
asukkaista kokee, että voimaloista on kotikunnalle
niin taloudellista kuin imagollistakin hyötyä. Lisäksi

asukkaiden näkemyksen mukaan kuntiin rakennettuihin voimaloihin on sopeuduttu hyvin, eikä esimerkiksi lentoestovaloista ole aiheutunut häiriötä. Enemmistö (57 %) asukkaista näkee, että tuulivoimahankkeista
on ollut tarjolla riittävästi tietoa, eikä tuulivoimaloiden
myöskään koeta pilaavan ympäristöä (52 %).
UUSINTATUTKIMUKSESSA KYSYTTIIN myös erilaisten
äänilähteiden häiritsevyydestä yleisellä tasolla ja
omassa elinpiirissä. Tulokset vahvistavat, että tieliikenteen ääntä esiintyy yleisimmin haastateltujen
elinpiirissä, ja se koetaan häiritsevimpänä - sekä
yleisesti, että omassa kodissa. Tuulivoimalaitos on
vaihtoehdoista toiseksi harvimmin häiritsevä asia;
joka viides kokee sen joko erittäin tai melko häiritseväksi. Tuulivoimalan äänet häiritsevät lähinnä kotona
pihalla, sisätiloissa ääniä ei koeta häiritseväksi. Muista
tilanteista kysyttäessä suurin osa sanoo, etteivät äänet
häiritse missään tai tilannetta ei osata nimetä.
TUTKIMUKSET ON toteutettu puhelinhaastatteluna
Iissä, Simossa, Tervolassa ja Merijärvellä. Tutkimukset
toteutti Taloustutkimus Oy.
Tutkimuksesta luettavissa lisää osoitteessa:
www.tuulivoimayhdistys.fi/julkaisuja

An inquiry shows that wind power is highly accepted in municipalities
FINNISH WIND Power Association has conducted
an inquiry to the inhabitants of municipalities that
have had wind power build within the last years.
The same inquiry has been conducted in 2013 and
2014 by Taloustutkimus Oy. All in all, the attitude
towards wind power seems to be very positive in these
municipalities: 81 - 86 % of inhabitants regard wind
power as highly positive or positive thing. A big part
of the inhabitants also supports the idea of building

more wind power to Finland. The results show that
the majority feels that wind power brings financial as
well as reputational assets to the municipality. When
asked about the noise, inhabitants find that the noise
from the wind turbines is rarely disturbing. In general,
there were now major differences between the studies
conducted in following years. The later study showed
that inhabitants were slightly more critical compared
to earlier study.

wisepower-project.eu
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TEEMA

Pelisäännöt
hankekehittäjille
Hankekehitys tuulivoimassa on Suomessa asemassa, jossa vakiintuneet
käytännöt ja prosessit eivät ole vielä muodostuneet. Tuulivoimayhdistyksen
yhtenä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että hankekehitystä tehdään yleisesti
hyväksyttävillä pelisäännöillä. STY:n hankekehittäjien valiokunta onkin
laatinut alla olevat pelisäännöt, joita kaikkien hankekehittäjien ja muiden
hankekehitykseen liittyvien toimijoiden toivotaan noudattavan alan yleisen
hyväksyttävyyden lisäämiseksi.

Mitä pelisäännöillä haetaan
Pelisääntöjen tarkoitus on selkeyttää kommunikaatiota
kehittäjien ja sidosryhmien välillä, sekä antaa ohjenuorat kommunikoinnista hankekehityksen eri vaiheissa.
Ohjeistus voi toimia myös työtapamenetelmänä uusille
tulokkaille.

Keille pelisäännöt ovat tarkoitettu
Pelisäännöt on tarkoitettu tiedoksi ja ohjeeksi kaikille
hankekehittäjille ja sidosryhmille, jotka osallistuvat
jollakin muotoa hankekehityksen eri vaiheisiin.
Näissä ohjeissa hankekehityksellä tarkoitetaan myös
varsinaisen suunnitteluvaiheen lisäksi hankkeen rakentamis- ja käynnistysvaihetta.

Hankekehityksen pelisäännöt
Yleisesti hankekehittäjä
• noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja seuraa aktiivisesti lainsäädännön kehittymistä
• pyrkii noudattamaan parhaita tuulivoimassa tunnistettuja käytäntöjä

edistymisestä vähintään STY:n päivityspyyntöjen
mukaan.

• Tiedotus ja asukkaiden huomioiminen, avoin
keskustelu myös hankkeen rakentamis- ja
käyttöönottovaiheessa
• Hankekehittäjä pyrkii toimimaan yhteistyössä
samalla alueella toimivien kehittäjien kanssa, jotta
synergiahyödyt (mm. sähköverkkoliityntä)
voidaan tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan
siten vähentää hankkeiden vaikutuksia.
• Hankekehittäjiä kannustetaan jakamaan kokemuksensa ja parhaita menetelmiä paikallisen hyväksyttävyyden saavuttamiseksi (yleisötilaisuudet,
alueelliset hallintoviranomaiset, kunnan kaavoittajat, puolustusvoimat, muut sidosryhmät)
• Hankekehittäjiä kannustetaan hyödyntämään ja
jakamaan tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, jos
ne soveltuvat toisen hankekehittäjän projektiin ja
siten voi mm. vähentää hankkeiden vaikutuksia
ympäristöönsä ja paikallisiin ihmisiin.

• Suomen Tuulivoimayhdistys ry odottaa, että sen
jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan voimassa
olevaa tilaajavastuulakia. Tilaajavastuulaissa vaadittuja dokumentteja voi hallinnoida esimerkiksi
yrityksille suunnattujen rekisteripalvelujen avulla
(esim. Tilaajavastuu.fi).
• Lisäksi hankekehittäjiä kannustetaan huomioimaan maankäyttösopimuksessa myös sellaiset
maanomistajat, joiden maalle ei tule tuulivoimalaa,
mutta jotka ovat tuulivoimalan välittömällä vaikutusalueella. Yksi tällainen malli on ns. Tarastimalli, jossa tehdään maankäyttösopimus niiden
tuulivoimalan läheisyydessä olevien maanomistajien kanssa, joiden maita on tuulivoimalan
roottorin halkaisijaa viisikertaisesti vastaavalla
etäisyydellä tuulivoimalasta.

• Hankekehittäjä tiedottaa STY:tä hankkeen

• ottaa huomioon sosiaaliset näkökohdat paikallisen
hyväksyttävyyden saavuttamiseksi mm. yleisötilaisuuksissa ja tiedotuskäytännöissään
• kunnioittaa luontoarvoja ja huomioi ne toiminnassaan
• pyrkii toimissaan minimoimaan riskit ihmisille ja
ympäristölle
• käyttää sopimuskumppaneinaan yhteiskuntavastuun kantavia yrityksiä ja palvelun tarjoajia
• toimii eettisesti kaikissa tilanteissa

Käytännön hankekehityksessä on tärkeää:
• Hankekehittäjä tiedottaa hankkeestaan mahdollisimman avoimesti ja aikaisin ja kertoo suunnitelmistaan viranomaisille ja paikallisväestölle
• Asukasyhteistoiminnan käynnistäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa – selventää missä
vaiheessa suunnitellaan mitäkin ja miten missäkin
vaiheessa voi vaikuttaa
• Jatkuva vuorovaikutus paikallisen asukkaiden
kanssa tärkeää
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AVUSTETTU

TEEMA

NEUVOTTELUPROSESSI

1. Arvioidaan
onnistumisen
mahdollisuudet

Teksti: Jonna Kangasoja, Aalto-yliopisto & Lasse Peltonen, Suomen ympäristökeskus

NEUVOTTELEVA

intressien yhteensovittaminen
punaiseksi langaksi
tuulivoimahankkeisiin
Uusiutuvan energian hyödyntämistavoitteista ja
juhlapuheista huolimatta tuulivoiman rakentaminen
on törmännyt erilaisiin ristiriitoihin ja umpikujiin.
Voimalat häiritsevät rannikoiden ja tuntureiden
mökkiläisiä ja puolustusvoimien tutkia. Tuulivoiman
melunormit jakavat mielipiteitä ministeriöissä.
Ympäristövaikutusten arviointiraportit eivät riitä
vakuuttamaan tuulivoimapuistojen vastustajia.
Osa asukkaista kokee, että tuulivoiman riskejä
vähätellään ja että hyötyjen ja haittojen jakautuminen
on epäreilua: yhtiöt pilaavat maisemat ja
kotouttavat tulot ulkomaille. Hankkeiden vetäjät
kokevat kaavoitus- ja lupaprosessit mutkikkaiksi
ja päätöksenteon ennakoimattomaksi. Suuretkaan
panostukset suunnitteluun ja selvityksiin eivät
aina tuota toivottua lopputulosta. Apua voisi
sen sijaan löytyä neuvottelevasta intressien
yhteensovittamisesta.
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YLEINEN TURHAUTUMINEN toimimattomiin prosesseihin avaa silmiä tarpeelle
rakentaa uudenlaisia prosesseja, jotka
olisivat paitsi nopeampia ja sujuvampia
myös ennustettavampia, reilumpia ja
viisaampia. Miten prosesseja voitaisiin
kehittää tähän suuntaan ja miltä ne
sitten näyttäisivät?
YHDEN MAHDOLLISEN lähestymistavan
tarjoaa neuvotteleva intressien yhteensovittaminen. Tämä lähestymistapa
pohjautuu integroivan (eli yhteensovittavan) neuvotteluteorian perinteeseen,
jota on kehitetty yhdysvalloissa 1970-luvulta lähtien. Integroivan neuvotteluteorian ytimessä on ajatus siitä, että
yhteisymmärrys edellyttää osapuolten
vaatimusten taustalla olevien intressien
ja tarpeiden parempaa ymmärtämistä ja
näiden integroimista. Tämän Harvardissa kehitetyn neuvotteluperinteen varaan on rakennettu konfliktinratkaisun
ja -sovittelun malleja avioerojen sovittelusta aina kansainvälisiin rauhanneuvotteluihin asti. Neuvottelevaa intressien yhteensovittamista hyödynnetään

• Yhteinen seuranta
• Riidanratkaisu
• Arviointi ja
uudelleenmäärittely

• Sitoumukset
• Eriävät mielipiteet
• Vaikutukset
virallisiin päätöksiin
ja prosesseihin

• Kokoonkutsuja
• Arvioinnin tekijä
• Sidosryhmät/
osalliset
• Arviointiraportti

6. Toteutetaan
ja opitaan

2. Määritellään
prosessi

5. Muotoillaan
ratkaisuja

3. Selvennetään
faktat ja ratkaistavat
asiat

• Yhteisten etujen
lähestymistapa
• Yhteisen “kakun”
kasvattaminen
• Lisää asioita ja osapuolia

4. Etsitään
yhteisiä etuja

usein ennakoivasti ehkäisemään kiistojen kärjistymistä.
YMPÄRISTÖRISTIRIITOJEN NEUVOTTELEVA yhteensovittaminen on luonteeltaan vapaaehtoista ja kasvokkain tapahtuvaa
vuorovaikutusta, jossa on tyypillisesti monia osapuolia, joita
avustaa riippumaton ja ammattimainen sovittelija. ’Avustettu
neuvottelu’ voi merkitä yksittäisen keskustelun sovittelua tai
riippumattoman ammattilaisen mittavaa työpanosta kokonaisen prosessin suunnittelussa, vaiheistamisessa, keskustelujen
dokumentoimisessa ja osapuolten neuvottelujen välittäjänä
toimimisessa. Vaiheistaminen toteutetaan niin, että osallistuminen ja asiantuntemus saadaan kytkettyä mukaan ja
prosessi linkittyy viralliseen päätöksentekoon.

Miten neuvotteleva intressien
yhteensovittaminen etenee
käytännössä?
PROSESSI ETENEE alkukartoituksesta yhteisten pelisääntöjen laatimiseen ja yhteisen tiedonhankinnan vaiheeseen.
Sen jälkeen edetään osapuolten väliseen neuvotteluun, jossa
kehitetään ja arvioidaan ratkaisuvaihtoehtoja.
PROSESSIN ALUSSA hankkeen edellytyksiä selvitetään aluksi

• Tavoitteet & valtuudet
• Pelisäännöt
• Päätöksenteon
periaate
• Työsuunnitelma
• Fasilitaattori

•
•
•
•

Kysymykset
Asiantuntijat
Menetelmät
Raportit

ulkopuolisen arvioijan tekemän sidosryhmäanalyysin eli
alustavan konfliktinkartoituksen keinoin. Tämä vaihe antaa
mahdollisuudet arvioida kannattaako hankkeen ympärille
kutsua kokoon neuvotteleva prosessi vai ei. Jos yhteisymmärryksen syntymiselle on ilmeisiä esteitä, yksi vaihtoehto on
luopua hankkeesta jo tässä vaiheessa. Näin vältytään kalliiden ja tuhoon tuomittujen prosessien käynnistämiseltä.
MIKÄLI INTRESSEJÄ päätetään lähteä yhteen sovittamaan
neuvotteluteitse, toteutetaan seuraavassa vaiheessa prosessin
kokoon kutsuminen ja organisoituminen. Osallistuminen
prosessiin järjestetään yleensä sidosryhmittäin, joita edustaa
ryhmän itse valitsema henkilö. Sidosryhmien tunnistaminen
ja tasaveroinen osallistuminen on tärkeää prosessin hyväksyttävyyden kannalta.
KOLMANNESSA VAIHEESSA kootaan neuvottelujen tueksi
tarvittavaa tietoa. Olemassa olevaa tietopohjaa käsitellään
yhteisesti. Tarvittaessa voidaan turvautua ns. yhteistoiminnalliseen tiedonhankintaan (joint fact finding), jossa
osapuolet sopivat yhdessä siitä, millä menetelmillä ja millä
asiantuntemuksella tiedollisia epävarmuuksia tulisi selvittää.
Tasapuolisen neuvotteluasetelman rakentaminen edellyttää,
että kaikki osapuolet ovat tiedollisesti ”samalla viivalla”.
Tämä voi edellyttää oppimistilaisuuksien järjestämistä. Yhteisen oppimisen kehys auttaa purkamaan vastakkainasetteluja
osapuolten välillä.
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VIIDENNESSÄ VAIHEESSA päästään neuvotteluissa yhteiseen
lopputulokseen, jonka linkittyminen viralliseen päätöksentekoon varmistetaan. Selvennetään mitä sitoumuksia yhteinen lopputulos merkitsee. Yhteisen lopputuloksen jälkeen
voidaan siirtyä toimeenpanoon ja seurantaan. Neuvotteluissa
on voitu sopia myös esimerkiksi seurantatoimenpiteistä –
esimerkiksi tuulivoimalan rakentamisenaikaisten häiriöiden
tai äänihaittojen tarkkailusta.

Neuvotteluprosessit ja vuorovaikutus
tuulivoimahankkeiden keskiöön
NEUVOTTELEVA INTRESSIEN yhteensovittaminen ei korvaa
demokraattista päätöksentekoa, vaan täydentää sitä. Se
voidaan ymmärtää siltana suoran ja edustuksellisen demokratian välissä. Lähestymistapa perustuu siihen, että asianomistajat eli ne, joita tuleva hanke koskee, tulisi ottaa tiiviisti
mukaan suunnitelmaa tai hanketta koskevaan ongelmanratkaisuun. Neuvotteluprosessilla täytyy olla linkit viralliseen
päätöksentekoon, esimerkiksi kunnanvaltuuston päätöksiin.
Mitä huolellisemmin eri vaihtoehtoja punnitaan, mitä paremmin sidosryhmien tarpeita huomioidaan ja mitä suurempi

yhteisymmärrys neuvotteluprosessissa saavutetaan, sen
helpompi valtuutettujen on ottaa neuvottelutulos päätöksentekonsa pohjaksi.
HAASTEENA SUOMESSA on se, ettei osallistumista nähdä
neuvotteluna, vaan pikemminkin osallisten mielipiteiden
kokoamisena, vaikka usein ei tiedetä mitä niillä tehtäisiin.
Vuorovaikutus nähdään ylimääräisenä vaivana, joka täytyy
jotenkin hoitaa varsinaisen suunnittelun ohella. Lisäksi ”neuvotteluiksi” saatetaan kutsua mitä tahansa tilannetta, jossa eri
näkemyksiä esitellään samassa tilassa.
RIITTÄVÄN LAAJAN osallistumisen ja tehokkaiden neuvotteluiden yhdistelmällä voitaisiin kuitenkin synnyttää jotain
uutta. Yksittäisten yleisötilaisuuksien sijaan suunniteltaisiin
useamman neuvotteluistunnon sarjoja. Mielipiteiden kerääminen vaihdettaisiin näkemysten ja tarpeiden perusteelliseen
kartoittamiseen. Osalliset nähtäisiin neuvottelukumppaneina,
joiden kanssa ratkotaan yhteistä ongelmaa. Prosessien suunnittelu, fasilitointi ja ristiriitojen sovittelu ymmärrettäisiin
vaativina ammatillisen osaamisen alueina, joiden käyttöön ja
kehittämiseen kannattaa panostaa.
TUULIVOIMAHANKKEISSA HYVIN suunniteltu, yhteistoiminnallinen ja avustettuihin neuvotteluihin perustuva prosessi
voisi toimia kehyksenä, johon erilaiset epäviralliset ja viralliset elementit, selvitykset ja päätökset kytkeytyisivät. Prosessin keskiöön nousisivat sosiaalinen prosessi, osapuolten
neuvottelut ja niitä tukevat oppimisen ja vuorovaikutuksen
muodot. Neuvottelevasta intressien yhteensovittamisesta voi
tulla se punainen lanka, joka yhdistää nykyään erillisiltä ja
päällekkäisiltä tuntuvat selvitykset, vaikutusten arvioinnit,
luvat ja kaavoituksen vaiheet.

Jonna Kangasoja
Aalto-yliopisto
Lasse Peltonen
Suomen ympäristökeskus
Kirjoittajat vierailivat
Bostonissa, Consensus
Building Institute’ssa (CBI)
vuonna 2012-2013
tutustumassa ympäristökiistojen sovittelun ja
yhteistoiminnallisten
ratkaisumallien käyttöön.
He kuuluvat toukokuussa
2014 perustettuun CBI:n
kansainväliseen verkostoon
(CBI Global Network).
www.cbuilding.org/about/
cbi-global-network

» abstract

NELJÄNNESSÄ VAIHEESSA siirrytään ratkaisumahdollisuuksien kehittelyyn ja neuvotteluun, jossa erilaisten ratkaisujen
elementtejä ”paketoidaan” yhteisesti hyväksyttäväksi kokonaisuudeksi. Eri osapuolten intressejä pyritään leipomaan
mahdollisimman laajasti ratkaisuvaihtoehtoihin mukaan.
Neuvotteluissa haetaan yhteisiä etuja ja pyritään mahdollisimman suureen yhteisymmärrykseen; ratkaisuja ei tehdä
äänestämällä, vaan mahdollisuuksien mukaan konsensusperiaatteella.

Mediated negotiation may offer a
new approach to controversial wind
power development processes
MEDIATED NEGOTIATION often involves a neutral facilitator who is
responsible for identifying relevant stakeholders, managing meeting
logistics, recording and documenting the process and assisting
stakeholders in their negotiations and joint problem solving.
COMBINING BROAD participation and effective negotiations would
serve as a new more effective framework for integrating the separate
and overlapping planning, impact assessment and permitting
processes.
THE AUTHORS are part of Consensus Building Institute’s (CBI) global
network that was founded in May 2014.
www.cbuilding.org/about/cbi-global-network

ASIANTUNTIJAPALVELUT
(MAINIOLLA
TUULELLA)

Kuva: Sanne Katainen

Tutustu tuulivoimapalveluihimme www.ramboll.fi/palvelut/energia/tuulivoima

TUOTAMME INFRASTRUKTUURIN, YMPÄRISTÖN JA RAKENNUSTEN SUUNNITTELUUN, RAKENTAMISEEN
JA YLLÄPITOON SEKÄ JOHDON KONSULTOINTIIN LIITTYVIÄ ASIANTUNTIJAPALVELUITA.
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TAPAHTUMAT

TEEMA

TIETOISKUT

STY:n osastolla
Energia 2014 -messuilla
Tiistai 28.10.2014
9.20
9.40
10.00
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10.40
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11.20

11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
14.00
14.20

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:
Tuulivoima Suomessa
Fortum Oyj:
Tuulivoimalla tuotetun sähkön myynnin haasteet
Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy:
Hyvät sopimuskäytännöt ja -kuri tilaajan intressissä
Andament Oy & Onninen Oy:
Yhteistyöllä kokonaisvaltaista tarjontaa
tuulivoimaprojekteihin
Ilmatieteenlaitos:
Sään vaikutus tuulivoiman tuotantoon ja tukevat
palvelut operoinnin suunnitteluun
ABB: Tuulivoimapuistojen sähköistäminen
Empower Oy:
Control room services - adding value for asset
owners and managing balance risk for energy
traders
Krogerus Attorneys Ltd:
Specific aspects of wind farm financing in Finland
Numerola Oy
Rejlers Oy: Sähkön tuotannon mittaus ja raportointi
Labcotec Oy: Jääntunnistus tuulivoimaloissa
Silvasti Oy:
Tuulivoimakuljetusten erityispiirteet ja reittien
suunnittelu
Vaisala:
TritonR Sodar ja sen käyttö tuulimittauskampanjoissa
Enercon:
ENERCON E-115 (3MW) - cutting-edge technology
for sites with moderate wind conditions
Obelux Oy:
Minimize The Impact of Flashing Lights To The
Locals - Visibility Sensor Based Aviation Lighting
Nordex:
N131/3000, jopa 31% korkeampi tuotanto ja
lähtömelutaso vain 104.5dB(A)

14.40
15.00
15.20

15.40
16.00
16.20

Etha Wind Oy: Profitable Wind Projects
Alstom
Asianajotoimisto Hammarström
Puhakka Partners Oy:
Oikeuskäytäntö tuulivoimahankkeissa
– miten huomioitava hankekehityksessä
Hannes Snellman Attorneys Ltd:
Tuulivoimaprojektien sopimusten hallinta
K2 Management: Contracting Pitfalls
GE Power & Water

Keskiviikko 29.10.2014
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Valorem:
Tools developed by a 20-years old French developer
to improve social acceptance of wind farms
Krogerus Attorneys Ltd:
Wind farm acquisitions
- specific due diligence red flags
Rejlers Oy: Tuulipuiston liittäminen sähköverkkoon
Hafmex Oy:
Miten toteuttaa luotettavat tuulimittaukset
Moventas:
Tuuliturbiinin käyttö- ja ylläpitokustannusten
pienentäminen Moventaksen päivityksillä
Axpo: Tuulivoiman kaupallistaminen
Wicetec Oy
Alstom
Silvasti Oy:
Tuulivoimakuljetusten erityispiirteet ja
reittien suunnittelu
WSP:
Tuulivoimaloiden melu – vaativa haaste mittaajille
Labcotec Oy: Jääntunnistus tuulivoimaloissa
Siemens:
Siemensin uusi, vallankumouksellinen alusta
suoravetoisille tuulivoimaloille
Bladefence: Ennakoiva siipien huolto
Energiakolmio Oy:

Getting
the facts
on the table

STY:n
mess löydät
uosas
tolta

E402!
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15.40
16.00
16.20

An estimate from the International Energy
Agency (IEA) in 2011 shows that the yearly
total fossil fuel subsidies amount to $523
billion dollars whereas the yearly renewable
energy subsidies amounts to $88 billion
dollars. Unfortunately, very few people know
about this.

Solutions for wind power producers in
volatile market
Etha Wind Oy:
Wind power permitting in Finland – recent trends
Ramboll: Tuulivoiman vaikutukset
Landis+Gyr:
Työkalut hajautetun energiantuotannon hallintaan
pien- ja keskijänniteverkossa
Asianajotoimisto Hammarström
Puhakka Partners Oy:
Ympäristölupa tuulivoimaloiden
toimintavarmuuden takaajana?
Vaisala:
3TIER palvelut tuuliresurssien kartoittamiseksi ja
analysoimiseksi
Buildercom Oy:
Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus
Empower Oy:
Experiences from 300MW construction in Finland
wpd Finland Oy

WIND ENERGY is often being accused for many things
across the world. For being costly is one. Endangering
wildlife or just being plain ugly are other examples. In
Australia it has even been accused for causing chicken
cannibalism. Most (but not all) claims are un-nuanced,
unsubstantiated and borderline false from small but
very vocal anti-wind groups, but these stories, however,
are to an increasing extent defining the public debate
and sentiment. Sometimes even to an extent where policies and incentive frameworks are impacted. To put it
blunt: this is a business risk for the wind industry.

Torstai 30.10.2014
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Embea Oy:
Nem Solutions IT ratkaisut tuulivoimalaitoksen
O&M optimointiin
Vestas Wind Systems A/S:
Act on Facts - a digital campaign to straight out the
facts about wind power
Landis+Gyr:
Työkalut hajautetun energiantuotannon hallintaan
pien- ja keskijänniteverkossa
Fondia Oy: Alihankintasopimusten avainkohdat
wpd Finland Oy
Bajog electronic GmbH & Sustainable Mobile Oy:
Power quality, EMI-problems and
new EU regulations
Suomen Tuulivoimayhdistys ry:
Tuulivoima Suomessa
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THAT IS why Vestas last summer took the initiative
to launch Act on Facts. Act on Facts is a digital-based
campaign aimed to separate rhetoric from reality and to
channel public support toward political action favouring
wind energy. On the portal www.actonfacts.org you will
find well-documented, fact-based information to help
answer common questions about wind energy and dispel some of the more common myths and misconceptions; links to third-party studies and reports about wind
energy and short myth-busting videos. Another feature
on the portal is information on pro-wind initiatives in
which local citizens can engage. Everything is, of course,
designed to be easily spread via social media.
ACT ON Fact has so far been rolled out in 6 countries
(Australia, Sweden, Spain, Poland, UK and Ireland) and
so far the response has been good. The portal has attracted more than 30,000 unique visitors and the videos have
been watched 40,000 times. Overall, 3, 000 000 people
has been exposed to the campaign.
Check it out yourself!
Webpage: www.actonfacts.org
Twitter: @Act_On_Facts; #ActOnFacts
Facebook: ActOnFacts

Tiedottaminen,
tiedottaminen,
keskustelu
Teksti: Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Kuva: Emmi Virtanen/Valokuvaaja Iida Liimatainen

SUOMEN TUULIVOIMARAKENTAMINEN käynnistyi toden teolla
vuonna 2012 ja rakentamistahti kiihtyy vuosi vuodelta. Tänä
vuonna valmistunee uutta kapasiteettia himpun alle 200
megawattia (MW) ja ensi vuonna ainakin 280 MW:a. Vuoden
2015 lopussa Suomeen asennetun tuulivoimakapasiteetin
pitäisi siten olla jo 900 – 1000 MW:n hujakoilla.
TUULIVOIMAHANKKEIDEN SUUNNITTELU alkoi toden teolla
vuosien 2008 – 2010 välisenä aikana, käsi kädessä tuotantotukilain valmistelun kanssa. Tällä hetkellä suunnitteilla on
tuulivoimahankkeita noin 11 000 MW:n edestä, joista maalle
on suunnitteilla noin 9000 MW:a. Tuulivoima koskettaa siten
ainakin suunnitteluasteella kasvavaa joukkoa ihmisiä.
PAIKALLISILLA IHMISILLÄ, mökkiläisillä, maanomistajilla ja
muilla sidosryhmillä on mahdollisuus kertoa heitä koskevasta hankkeesta mielipiteensä ja antaa siitä muistutuksia
hankkeen suunnittelun eri vaiheissa. Virallisia prosesseja,
joissa kuullaan edellä mainittuja tahoja, on sekä kaavoituksessa että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA).
Molemmissa prosesseissa pyydetään sidosryhmien lausuntoja ja mielipiteitä kahdessa eri vaiheessa. Lisäksi kaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voi kommentoida koko
kaavoitusprosessin ajan. Suunnittelutarveratkaisulla
etenevässä, ilman YVA:a tehtävässä hankkeessa kuulemisia
on vähemmän.
KULUNEIDEN PARIN vuoden aikana on tullut selväksi, että
pelkät viralliset kuulemiset eivät riitä ihmisten tiedontarpeen täyttämiseksi. Hanketoimijan on pidettävä aktiivisesti
yhteyttä hankealueensa ihmisiin ja oltava valmiina vastaamaan kysymyksiin. Ihmiset tarvitsevat tietoa säännöllisesti ja
etenkin silloin, jos suunnitelmissa tapahtuu muutoksia. Jos
hankekehittäjän suhteet paikallisiin eivät ole kunnossa,
voivat ihmiset eksyä hakemaan tietoa muista läheistä, joiden
jakama informaatio on usein kyseisen hankkeen osalta
virheellistä, vanhentunutta ja negatiivisesti värittynyttä.
Ajankohtaisin tieto hankkeen tilanteesta on aina hanketoimijalla ja paikallisilla viranomaisilla, ei tuulivoimaa vastustavilla yhdistyksillä.

VAIKKA TIEDON tarjoaminen on tärkeää, ei se kuitenkaan
pelkästään yksin riitä. Hanketoimijan on myös oltava valmis
aktiiviseen keskusteluun paikallisten ihmisten kanssa. Kuluneilta vuosilta on muutamia opettavaisia esimerkkejä siitä,
kuinka hanketoimija on joutunut käymään viikoittain välillä
melko tiukkasävyisiäkin keskusteluja suunnitellun hankkeen
lähiasukkaan kanssa. Hanketoimijan yllätykseksi asianomainen henkilö ei kuitenkaan lopulta jättänyt kaavasta huomautusta tai valittanut kaavapäätöksestä. Jokaviikkoinen keskustelu ja asukkaan huoleen vakavasti suhtautuminen auttoivat,
eikä kaavasta ollut enää tarvetta valittaa.

» Tapahtumat / Events

KOLUMNI

28.-30.10.2014, Tampere
Energia 2014 - Energy Fair Finland 2014
STY:n osaston numero on E402

26.-27.11.2014 Helsinki
Optimising Wind Farms In Cold Climates
9-10.12 2014, Malmö, Sweden
EWEA Technology Workshop: Analysis of
Operating Wind Farms

29.10.2014 Tampere
Wind Power Seminar: Finland
- Investable Wind Land
www.windpowerseminar.fi

9-10.12 2014, Malmö, Sweden
EWEA Technology Workshop:
Wind Turbine Sound

29.10.2014 Tampere
STY:n jäsenilta

13.1.2015 Helsinki
Uusiutuvan energian ajankohtaispäivä

4.-5.11.2014 Tukholma, Ruotsi
Nordic Wind Power Conference
– Operations & Maintenance 2014

2.-4.2.2015 Piteå, Ruotsi
Winterwind

12.11.2014, Helsinki
Tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivä
17.-18.11.2014 Helsinki
Baltic Wind Power 2014

4-5.2.2015 Helsinki
WINDFORCE Baltic Sea 2015
10 - 12.3. 2015 Kööpenhamina, Tanska
EWEA OFFSHORE 2015

Further information / Näistä ja muista tapahtumista lisätietoja osoitteessa: www.tuulivoimayhdistys.fi/tapahtumat

s

HANKKEISTA TIEDOTTAMINEN on parantunut kuluneiden
vuosien saatossa huimasti. Enää maanomistajat eivät joudu
lukemaan lehdestä, että heidän mailleen suunnitellaan tuulivoimahanketta, vaan maanomistajille tiedotetaan hankkeesta
ensin. Parannettavaa on toisinaan kuitenkin vielä siinä, kuinka maanomistajaa lähestytään: lähetetäänkö maanomistajalle
vain vuokrasopimus vai keskustellaanko heidän kanssaan
hankevaihtoehdoista, tuulivoiman tuomista hyödyistä ja haitoista sekä maankäytön rajoituksista ennen sopimusneuvotteluita. Runsaan julkisen keskustelun ansiosta maanomistajat
ja muut paikalliset osaavat myös kysyä ja vaatia tietoa. Yhtä
kaikki, hankevastaavan aktiivisuus on keskiössä.
SAMALLA TAVALLA suunnitellun tuulipuistoalueen lähiasukkaat kaipaavat keskusteluyhteyttä hanketoimijan kanssa.
Viime kesästä asti ainakin yksi hanketoimija on ollut jalkautuneena hankekuntaan ja pitänyt siellä toimistoa parina
päivänä viikossa. Toimisto on avoinna ja kahvipannu kuumana koko suunnittelu- ja rakentamisprosessin ajan. Paikalla on
riittänyt keskustelijoita ja kyselijöitä. Mielenkiinnolla jäämme
odottamaan kuinka kyseisen hankkeen kaavoitus etenee
kunnassa!
Keskustellen,
Anni
PS. Muita esimerkkejä siitä, kuinka hankkeen paikallista
hyväksyttävyyttä voi parantaa on tämän lehden sivulla 30.
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Tehokasta ja luotettavaa tuulivoimaa
www.siemens.fi
Siemens on maailman johtava merituulivoimaratkaisujen toimittaja. Yhtiön merituulivoimaosaaminen perustuu
yli 23 vuoden kokemukseen.
Turbiineja on asennettu yli 14 000, joista merelle yli 1250. Kaikkien yhteenlaskettu teho on 25GW. Siemensin
turbiinit maalle ja merelle ovat erittäin tehokkaita, kestäviä ja luotettavia.

Answers for energy.
tuulivoima 43

PIKKU-UUTISET

STY:n toimistolle lisäresursseja

Tietopaketteja STY:n sivulla

STY:ssä jo jonkin tovin työskennellyt Anna Tiihonen
on nyt palveluksessa täyden työviikon teholla. Lisäresurssi on erittäin tervetullut, mutta silti toivomme
pian saavamme lisävahvistusta. Annankin työpiste
on Jyväskylässä, samoin kuin Annin ja Heidin. Jos et
ole vielä tavannut Annaa, on sinulla siihen mahdollisuus esimerkiksi Energia-messujen jäsenillassa.

STY on julkaissut sivuillaan koko joukon erilaisia tietopaketteja jäsenten käyttöön. Tuulivoimahankkeen
luvituksesta kertovat kalvot ovat jäsenten vapaaseen
käyttöön. Tietoa löytyy myös TV-signaaliin ja tariffikiintiöpaikan hakemiseen liittyen. Hankekehityksestä on englanniksi oma tietopakettinsa, ja lisäksi on
uutta tietoa esimerkiksi arktisesta tuulivoimasta.
www.tuulivoimayhdistys.fi/julkaisuja

Tilannekatsaus YM:n
ääniasetustyöhön

Ajankohtaista tietoa löytyy myös osoitteesta:
www.tuulivoimayhdistys.fi/jasenille

Ympäristöministeriön ääniasetustyöryhmä ei kesäkuun loppuun päättyneellä toimikaudellaan päässyt
lopputulokseen. Työryhmälle ei myönnetty lisäaikaa.
STY jätti yhdessä TEM:in ja Energiteollisuus ry:n
kanssa eriävän mielipiteen työryhmän mietinnöstä. YM on perustanut virkamiestyöryhmän, joka
valmistelee asetusta melko suljettujen ovien takana.
Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja
Helena Säteri.

Information package about project
development in English

GWO-sertifioitua koulutusta tarjolla
myös Oulussa
Tuulivoimaloita nousee eri puolille Suomea, joten
huoltoihin erikoistuneille henkilöille on kysyntää. Koulutusta tarjotaan Lahden lisäksi nyt myös
pohjoisempana. Wind Controller Oy on aloittanut
GWO-sertifioidut korkeanpaikan työskentelyn koulutukset Oulussa.
Lisätietoja: www.windcontroller.fi/en/gwo-training

Summary of the wind power development in Finland is now available in English. Please, visit
www.fwpa.fi/julkaisuja to find the full report.

Tuulivoima-asentajakoulutusta
tarjolla
Keski-Pohjanmaalla alkaa tuulivoima-asentajakoulutus. Koulutus on tarkoitettu ammatillisen perustutkinnon suorittaneille henkilöille. Soveltuvia tutkintoja ovat kunnossapitoasentajan, kone- ja metallialan
ja sähköalan perustutkinnot. Hakijalta edellytetään
hyvää peruskuntoa sekä soveltuvuutta korkean
paikan työskentelyyn.

Tuulivoiman seuraava numero ilmestyy tammi-helmikuun vaihteessa. Vuoden ensimmäisen lehden
myötä mennään merelle, sillä teema on ”Offshore”.
Varaa nyt mainospaikkasi ensi vuodelle!
Mikäli haluat tuottaa lehteen artikkelin, ota yhteyttä:
heidi.paalatie@tuulivoimayhdistys.fi

3-johtiminen alumiinikaapeli ulkoasennuksiin.

Lisätietoja: www.kpedu.fi/koulutuskalenteri

Tervetuloa uudet jäsenet!

Uusi vuosi, uudet Tuulivoimat

AHXAMK-WP 20 kV ja 30 kV

STY:n jäsenjoukko on jälleen kasvanut. Tervetuloa
kaikki uudet henkilö- ja yritysjäsenet! Seuraavat
yritykset ovat liittyneet STY:n yritysjäseniksi:
Keski-Suomen Betonirakenne Oy (rakentaminen);
LISU Advisory GmbH (rahoitus, pankkipalvelut);
Sysituuli Oy (tuulipuistojen kehittäjät ja omistajat);
West Coast Road Masters Oy (konsultointi);
Wicetec Oy (komponentit, materiaalitoimittajat)

• Luotettava ja suorituskykyinen verkko Rekan kaapeleilla
• Koeteltu vaativiin pohjoisiin olosuhteisiin
• Tuttu suorituskyky ilman ylimääräistä kuparia

www.reka.fi
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Onninen tarjoaa kattavia materiaali- ja tietovirtapalveluja
urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille
ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille sekä
tavarantoimittajille. Onninen työllistää 2800 henkilöä,
joista noin tuhat Suomessa.

OY US MARINE DIESEL IMPORT LTD
info@x1r.fi, www.x1r.fi
Voiteluaineiden maahantuonti ja myynti.

Yrityshakemisto
ENERGIAKAUPPA / ENERGY TRADE
AXPO FINLAND OY

matti.ahtosalo@egl.eu, www.axpo.com
Axpo Finland Oy on riippumaton energiakaupankäyntiin, varainhoitoon ja strukturoituihin tuotteisiin
keskittynyt yhtiö.

ENERGIAKOLMIO

www.energiakolmio.fi
jussi.kaasalainen@energiakolmio.fi
Energiakolmio Oy on Suomen johtava riippumaton
energiamarkkinoiden asiantuntijayritys. Yhtiö
tarjoaa asiantuntijapalveluita energiamarkkinan,
energiatehokkuuden, laskulogistiikan ja IT-palveluiden
osa-alueilla. Yhtiön asiakkaita ovat suuret ja keskisuuret
yritykset sekä julkisen sektorin organisaatiot kaikilla
toimialoilla. Energiakolmion liikevaihto on noin 8 milj.
euroa ja yhtiö työllistää 100 henkilöä. Jyväskylässä
toimiva Energiakolmio on perustettu vuonna 1995.

HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOPALVELUT
SERVICE AND MAINTENANCE
AIRICE OY

feodor.gurvits@airice.fi, www.airice.fi
Tuulivoimaloiden tarkastukset, turvallisuus, yleiset
koulutukset ja asentajakoulutukset, tekninen konsultointi,
asennuksen suunnittelu, tuulivoimapuistojen kenttätyöt.

BLADEFENCE

ville.karkkolainen@bladefence.com
www.bladefence.com
Tuulivoimaloiden siipien elinkaaren hallintapalvelut,
tarkastukset, kunnossapidot ja korjaukset.

HAFMEX GROUP

urpo.hauvonen@hafmex.fi, www.hafmex.fi
Huolto- ja korjauspalvelut kaiken kokoisiin
tuulivoimaloihin sekä laajemmat vika- ja
vauriokartoitukset.

JBE SERVICE OY

info@jbeservice.fi, www.jbeservice.fi
JBE Service Oy tarjoaa tuulivoimaloiden huolto-,
pystytys- ja korjauspalveluita, mm. määräaikaishuollot,
vianetsintä, muuntajien, laakereiden, lapojen ja
vaihdelaatikoiden vaihdot, nosto- ja työmaavalvonta sekä
vaativien huoltoprojektien hallinta ja konsultointi.

KL-LÄMPÖ OY

kl-lampo@kl-lampo.com, www.kl-lampo.fi
KL-Lämpö on kehittänyt tuulivoimaloiden
nestekiertoisten jäähdytysjärjestelmien puhdistukseen
tarvittavat tuotteet ja työmenetelmät yhdessä
laitevalmistajien ja tutkimuslaitosten kanssa.
Olemme toteuttaneet jäähdytysjärjestelmien
puhdistuksia ja lämmönsiirtonesteiden vaihtoja
kokonaispalveluna Skandivavian ja Baltian alueilla
asiakkaiden hyväksymillä tuotteilla. Palveluumme
kuuluvat myös lämmönsiirtonesteiden analysointi ja
ultraäänivirtausmittaukset.

MOVENTAS GEARS OY

service@moventas.com, www.moventas.com
Elinkaaripalvelut; kunnonhallintajärjestelmä,
etähallinta, tarkastukset, kenttätyöt, korjaukset, laajat
huolto- ja korjausprojektit myös merellä, kunnossapito,
modernisoinnit, varavaihdepalvelu, varaosat,
erikoistyökalut, konsultointi, koulutus.

POLAR WIND TECHNOLOGIES OY

www.polarwind.fi
Vianetsintä-, huolto-, konsultointi-, kunnossapito- ja
koulutuspalvelut teollisuuden sähkömoottoreille
ja generattoreille. Erityis osaaminen

tuulivoimageneraattoreissa, myös Offshore puistot ja
laajemmat huolto/korjaus projektit maailman laajuisesti.

PORI ENERGIA OY

miika.sinetta@porienergia.fi
www.porienergia.fi/Tuotteet-ja-palvelut/
Tuulivoimapalvelut
Tuulivoimalaitosten käyttö ja kunnossapito
asiakkaalle räätälöityjen palvelupakettien muodossa.
Hankekehityspalvelut ja tuulienergian tuotanto.

VAASA ENGINEERING

veo@veo.fi, www.veo.fi
Automaatio- ja sähköistysratkaisuja energian tuotantoon,
siirtoon, jakeluun ja käyttöön sekä kotimaassa että
vientimarkkinoilla. Toimintaamme kuuluvat myös
laitosten modernisointi, huolto ja kojeistovalmistus.

3D WIND SERVICE OY

info@3dws.fi, www.3dws.fi
Tuulivoima-alan asennustöitä - pystytyksiä, huoltoja ja
korjauksia tehokkaasti ja turvallisesti. Professional wind
turbine works - installations, maintenance and repairs.

JULKISHALLINTO, KUNNAT, OPPILAITOKSET
PUBLIC SECTOR, EDUCATIONAL INSTITUTIONS
KYMENLAAKSON
AMMATTIKORKEAKOULU OY

erja.tuliniemi@kyamk.fi, www.kyamk.fi
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu panostaa
voimakkaasti ympäristöystävällisen energiantuotannon
koulutukseen ja tutkimukseen. Olemme Suomen ainoa
tuulivoimainsinöörejä kouluttava ammattikorkeakoulu.
Energiatekniikan ja logistiikan asiantuntijapalvelumme
ovat mukana useissa tuulivoiman tutkimus-, kehitys ja
innovaatiohankkeissa.

LESTIJÄRVEN KUNTA

lestijarven.kunta@lestijarvi.fi, www.lestijarvi.fi
Kunnallinen toiminta.

SIMON KUNTA

simon.kunta@simo.fi, www.simo.fi

SOININ KUNTA

soini@soini.fi, www.soini.fi
Hyvää tuulta ilmassa ja ihmisissä.

KOMPONENTIT, MATERIAALITOIMITTAJAT
COMPONENTS AND MATERIAL PROVIDERS
ABB

jukka.a.makinen@fi.abb.com, www.abb.com
ABB on johtava sähkövoima- ja
automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet,
järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuusja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä
ympäristömyönteisesti. ABB on sähköteknisten
tuotteiden ja ratkaisuiden johtava toimittaja
tuulivoimateollisuuteen. ABB:llä on 30 vuoden
kokemus, sekä kattava osaaminen tuuliturbiinien ja
tuulipuistojen sovelluksista ja järjestelmistä. ABB palvelee
tuulivoimateollisuuden asiakkaita prosessien kaikissa
vaiheissa. ABB:n palveluksessa on yli 135 000 henkilöä
noin 100 maassa.

ADWATEC OY

arto.verronen@adwatec.com, www.adwatec.com
Sähkövoimateollisuuden vesijäähdytysjärjestelmät.

AXCO MOTORS OY

info@axcomotors.com, www.axcomotors.com
AXCO-Motors Oy suunnittelee ja valmistaa
kestomagneettitahtigeneraattoreita pientuulivoima
sovelluksiin.
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A & P LUNDBERG OY

varavoima@fingen.fi , www.fingen.fi
Varavoimalaitteiden ja dieselaggregaattien maahantuonti,
myynti ja huolto. Teollisuuden suunnittelupalvelut
(sähkö ja automaatio).

FIBOX OY

info@fibox.fi, www.fibox.fi
Yli 40 vuoden kokemus kotelointiratkaisujen ja
ohjauskeskusten toimituksista vaativiin olosuhteisiin.
Toiminta kattaa suunnittelun, valmistuksen, testaukset ja
toimitukset globaalisti.
FUCHS OIL FINLAND OY
antti.toivanen@fuchs-oil.fi, www.fuchs-oil.fi
Maahantuomme Saksalaisen FUCHS PETROLUB
SE:n voiteluaineita eri teollisuuden alojen tarpeisiin.
Voiteluaineiden ja niiden käsittelyyn liittyvien
tuotteiden ja laitteiden lisäksi tarjoamme asiakkaillemme
asiantuntevaa apua oikeiden aineiden valitsemisessa,
sekä niiden käsittelyssä niin taloudellisesta kuin
turvallisesta näkökulmasta.

LANDIS+GYR OY

sales.finland@landisgyr.com, www.landisgyr.fi
Landis+Gyr Oy tarjoaa integroituja
energianhallintaratkaisuja ja toimittaa sähkö-, kaasuja kaukolämpömittareita, etäluentajärjestelmiä ja
luentapalveluita energiayhtiöiden tarpeisiin. Yritys on
aktiivisesti mukana älykkään verkon kehittämisessä.
Landis+Gyr on Toshiban itsenäinen tytäryhtiö, ja
sen tuotevalikoimaan kuuluvat Toshiban siirto- ja
jakeluverkon tuotteet, ratkaisut uusiutuvan energian
hallintaan ja tuotannon ohjaukseen sekä akustoratkaisut
energian varastointiin. Landis+Gyrin vuotuinen
liikevaihto on yli 1,6 miljardia USA:n dollaria, ja
yritys toimii yli 30 maassa. Suomen yksikkö toimii
etäluentajärjestelmien ja älykkään mittauksen
teknologiakeskuksena, ja sen toimipaikat sijaitsevat
Jyväskylässä ja Vantaalla.

MASTCRAFT

info@mastcraft.fi, www.mastcraft.fi
MastCraft on kokenut teräsrakenteiden valmistaja,
joka toimii koko Suomen alueella. Päätuotteita
ovat erilaiset mastot palveluineen. MastCraftin
tuulivoimarakentamisen palveluihin kuuluvat mm.
tuulimittausmastot avaimet käteen -toimituksena,
mittalaitteiden asennukset sekä muut alan työt.

MERUS POWER DYNAMICS OY

kari.tuomala@meruspower.fi, www.meruspower.fi
Merus Powerin sähkön laatua parantavat
ratkaisut säästävät sähköä, parantavat prosessien
energiatehokkuutta ja mahdollistavat uusiutuvan
energian sähköverkkoon kytkennän verkkoyhtiöiden
vaatimusten mukaisesti.

MOVENTAS GEARS OY

service@moventas.com, www.moventas.com
Moventas on yksi maailman johtavista
vaihdevalmistajista. Yhtiö valmistaa
voimansiirtoratkaisuja esimerkiksi tuulivoima-,
sellu- ja paperi- sekä kaivosteollisuudelle ja tarjoaa
kattavat palvelut vaihteiden huoltoon, ylläpitoon ja
etähallintaan. Yhtiöllä on noin 900 työntekijää 14 maassa
sekä maailmanlaajuinen yhteistyökumppaniverkosto.
Moventas on osa globaalia teollisuusryhmää, Clyde
Blowersia.

OBELUX OY

info@obelux.com, www.obelux.com
Tuulivoimaloihin tarkoitettujen pien-, keski-, ja suurteho
ledlentoestevalaisimien ja valaisinjärjestelmien valmistus.

ONNINEN OY

jukka.saarenpaa@onninen.com, www.onninen.com

PEIKKO FINLAND OY

mikko.niininen@peikko.com, www.peikko.com
Peikko on jo vuodesta 1965 toiminut betonirakentamisen
kiinnitysteknologian uraauurtava kehittäjä ja
ammattilainen. Tuulivoimasektorilla toimitamme
mm. avaimet käteen –perustuksia onshore-kohteissa,
sisältäen Peikon omissa tuotantoyksiköissä
valmistetut jälkijännitysjärjestelmät. Valmistamme ja
toimitamme myös betonielementtitornien valmistajille
kiinnitystekniikkaa.

NEOREM MAGNETS OY

info@neorem.fi , www.neorem.fi
Neorem Magnets Oy valmistaa NdFeB-kestomagneetteja
ja sähkökoneiden napaelementtejä Ulvilassa.
Tuotteitamme käytetään muun muassa suurissa
sähkökoneissa uusiutuvan energian tuotannossa.
Olemme ainoa tuulivoimaan keskittynyt suurten
magneettien valmistaja Euroopassa.

hissit ja työlavat. Kaikki suunniteltuna, asennettuna ja
ylläpidettynä. Valtakunnallinen päivystys 24/7.

RAMIRENT FINLAND OY

veikko.lehtola@ramirent.fi, www.ramirent.fi
Ramirent Finland Oy on Suomen suurin ja kattavin
rakennuskonevuokraamo, joka palvelee asiakkaitaan
maanlaajuisesti yli 70 toimipisteen verkostollaan
ja yli 500 luotettavasta rakennuskonepalvelun
ammattilaisesta koostuvan henkilöstön voimin. Laajan
toimipisteverkon ansiosta olemme lähellä asiakkaitamme
ja voimme tyydyttää paikallisten asiakkaiden toiveet
mahdollisimman hyvin.

KONSULTOINTI JA SUUNNITTELU
CONSULTANCY AND DESIGN
AHLMAN GROUP OY

santtu@ahlmangroup.fi, www.ahlmangroup.fi
Ahlman Group Oy tekee laadukkaita ja puolueettomia
luontoselvityksiä. Yritys on erikoistunut
tuulivoimapuistojen luontoselvityksiin, joista yhtiöllä on
merkittävä kokemus. Osaamisalueita ovat linnusto-, liitoorava-, kasvillisuus-, viitasammakko-, lepakko- ja muut
luontoinventoinnit sekä Natura-arvioinnit ja lausunnot.

AURA ENERGIA

info@fi.roxtec.com, www.roxtec.fi
Roxtec Finland Oy on erikoistunut kaapelien ja putkien
läpivientien tiivistämiseen.

pekka.agge@auraenergia.fi , www.auraenergia.fi
Energiajärjestelmien konsultointi ja suunnittelu,
tuulivoimalaitokset ja aurinkoenergia. Suorat
sähkösopimukset, johdannais- ja energiakauppa.
Tuulisähkön tuotanto, tasehallinta ja sähkökauppa saman
katon alla.

SALGROM TECHNOLOGIES OY

BIOTA TECH OY

ROXTEC FINLAND OY

tommi.holappa@salgrom.fi, www.salgrom.fi
Salgrom Technologies on automaattisten
sammutusjärjestelmien ja korkeanluokan
paloturvaratkaisujen toimittaja ja edustaa tämän hetken
kehittyneintä palonsammutustekniikkaa sekä johtavaa
paloturva- ja laitteistoteknologiaa.

SCHAEFFLER FINLAND OY

info.fi@schaeffler.com, www.schaeffler.fi
Schaeffler Finland Oy toimittaa laakereita, niihin liittyviä
komponentteja, asennus- ja kunnossapitotuotteita sekä
-palveluita suomalaisille tuulivoimaloiden ja vaihteistojen
OEM-valmistajille sekä tuulipuistoihin.

SKF

ismo.virtanen@skf.com, www.skf.com
Laakeroinnit, kytkimet, tiivisteet,
voitelujärjestelmät sekä kunnonvalvontajärjestelmät
laitevalmistajille ja loppukäyttäjille. Huolto- ja
kunnossapitopalveluiden osalta vastaanottomittaukset,
kunnonvalvontasopimukset, suunnittelupalvelut,
vaurioanalyysit, asennustyökalut ja voitelurasvat
pyöriville laitteille.

STALATUBE OY

tuomo.kuusi@stalatube.com, www.stalatube.com
Stalatube on vuonna 1972 perustettu perheyritys, joka
valmistaa ruostumattomasta teräksestä neliöputkia.
Toimimme kansainvälisesti, 90% tuotteistamme menee
vientiin globaalisti. Valmistamme kaikki tuotteemme
tehtaallamme Lahdessa.

THE SWITCH

jussi.vanhanen@theswitch.com, www.theswitch.com
Kestomagneettigeneraattorit ja tehonmuokkaimet.

WICETEC OY

petteri.antikainen@wicetec.com, www.wicetec.com
Jäänestojärjestelmät tuulivoimalaitoksiin.

KONE- JA LAITESUUNNITTELU
DEVELOPEMENT OF MACHINERY AND
EQUIPMENT
HAITOR OY

kristian.korppi@haitor.com, www.haitor.com
Ruuvi- ja pulttiliitoksissa käytettävien hydraulisten
momenttiavaimien ja vetokiristystyökalujen sekä niihin
liittyvien ratkaisujen myynti, huolto, kalibrointi ja
vuokraus. Palveluina kohdesuunnittelu, koulutukset ja
asennusvalvonta.

KONEVUOKRAUSPALVELUT
MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL SERVICE
CRAMO FINLAND OY

info@cramo.com, www.cramo.fi
Cramo on palveluyritys, joka vuokrakaluston lisäksi
toimittaa työmaa-aikaista sähköistystä ja valaistusta,
työmaatilat, lämmitykset ja roudansulatukset, telineet,

biota@biota.fi, www.biota.fi
Biota Tech Oy on ympäristöteknologiaan ja
energiatehokkuuteen erikoistunut insinööri- ja
asiantuntijatoimisto. Tarjoamme asiakkaillemme
räätälöityjä palvelukokonaisuuksia mm. tuulimittaukset,
ympäristöselvitykset, lupaprosessit, hankesuunnittelu ja
projektinhallinta.

ETHA WIND OY

info@ethawind.com, www.ethawind.com
Tuulivoimapuistojen kehittämisen tukipalvelut,
tuulivoimaselvitykset, hankintaprosessin tukipalvelut,
teknillistaloudelliset vertailut.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

timo.lempinen@fcg.fi, www.fcg.fi
FCG Finnish Consulting group Oy on yksi Suomen
suurimmista yhdyskunta- ja ympäristösuunnitteluun
keskittyneistä konsulttiyhtiöistä.Yhtiö on osa FCGkonsernia, joka toimii Suomessa 15 paikkakunnalla.
Lisäksi kansainvälinen toimintamme tytäryhtiömme
kautta on merkittävää.

GAIA GROUP OY

juha.vanhanen@gaia.fi, www.gaia.fi
Gaia on suomalainen innovatiivisten ja kestävien
ratkaisujen asiantuntijayhtiö. Osaamisemme kattaa
energia-, ympäristö- ja ilmastokysymykset sekä
riskienhallinnan ja innovaatiotoiminnan.

GL GARRAD HASSAN

Lars.Landberg@gl-garradhassan.com
www.gl-garradhassan.com
GL Garrad Hassan is a global renewable energy
consultancy. With almost 1000 members of staff in 26
countries we can serve our clients globally.

GREENENERGY FINLAND

info@gef.fi, www.gef.fi
Uusiutuvien energiamuotojen tutkimus- ja tuotekehitys,
myytäviin tuotteisiin liittyvät asennus- ja huoltopalvelut.
Uusiutuvien energiamuotojen koulutus- ja
konsultointipalvelut.

HAFMEX GROUP

merja.paakkari@hafmex.fi, www.hafmex.fi
Tuulimittaukset, tuotantoanalyysit, lupaprosessit sekä
hankesuunnittelu ja toteutus.

ILMATIETEEN LAITOS

tuulipalvelut@fmi.fi, www.fmi.fi
Tuulimittaukset, paikallisen tuulen potentiaalin ja
jäätämisen arviointi, ilmastonmuutoksen vaikutukset
tuulienergiaan, lyhytaikaiset tuuli- ja tuotantoennusteet.

INFRATEK FINLAND OY

jari.valimaki@infratek.fi, www.infratek.fi
Infratek Finland Oy tarjoaa palveluja tuulivoiman
verkkoliityntään ja sisäisiin verkkoihin, joista yhtiöllä on
vuosikymmenien kokemus. Palveluina ovat konsultointi,
suunnittelu ja rakentaminen - erikseen tai
kokonaistoimituksena.
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INSINÖÖRITOIMISTO ERKKI HAAPANEN OY

erkki.haapanen@tuulitaito.fi, www.tuulitaito.fi
Tuulisuusanalyysit, tuulimittaukset mastolla ja sodarilla.
Konsultointi ja koulutus.

KALA- JA VESITUTKIMUS OY

sauli.vatanen@kalajavesitutkimus.fi,
www.kalajavesitutkimus.fi
Mm. kalataloudelliset tutkimukset ja -tarkkailut,
vesistötutkimukset ja -tarkkailut, ympäristövaikutusten
arviointi, ympäristölupahakemukset ja niihin liittyvät
selvitykset sekä vesistöihin ja kalatalouteen liittyvät
suunnittelutyöt.

K2 MANAGEMENT A/S

nbr@k2management.dk, www.k2management.eu
K2 Management is a leading independent wind energy,
design, advisory, and consulting company. Our core
strength is the application of practical knowledge to help
deliver safe and efficient project solutions for our clients.
This is based on our team’s extensive experience with
both onshore and offshore projects throughout the world.
We provide: Wind park project design, planning and
development services; Operational project management
and construction support; Advice to existing and
emerging contractors; Technical due diligence advice for
investors and insurers. K2M currently has offices in the
UK, Denmark, Germany, the USA, and Brazil, and we are
seeking to expand into new markets to support customer
demand.

MERITAITO OY

info@meritaito.fi, www.meritaito.fi
Toteutamme mm. kokonaisvaltaiset tutkimukset
merialueilla: pohjatopografin kartoituksen, merenpohjan
tutkimukset, näytteenotot ja tutkimussuunnittelun.
Vesikuljetuskalustomme, merialueiden tuntemus
sekä laaja osaaminen vesistötöissä ovat käytettävissä
rakennus, ylläpito ja huoltotehtäviin.

MITTAKOLMIO KY

pete.kinnunen@mittakolmio.fi, www.mittakolmio.fi
Asemakuvat, lupa-asiat, ympäristöselvitykset ja
mittaukset.

NUMEROLA

Pasi.Tarvainen@numerola.fi, www.numerola.fi
Tuulivoimapuistojen kehittämisen tukipalvelut,
ympäristöselvitykset, tekninen laskenta,
tuuliolosuhdemallinnukset ja tuotantoanalyysit.

PÖYRY ENERGY OY

karoliina.joensuu@poyry.com, www.pöyry.fi
Projektikehitys, lupaprosessit, suunnittelu ja hankinta,
projektin johto.

RAMBOLL FINLAND OY

veli-pekka.alkula@ramboll.fi, www.ramboll.fi
Asiantuntijapalveluita tuulivoimahankkeiden elinkaaren
kaikkiin vaiheisiin sisältäen esiselvitykset, selvitykset
ja luvat (YVA, kaava jne.), toteutussuunnittelun,
rakennuttamispalvelut, käyttöönoton sekä käytön ja
kunnossapidon.

REJLERS OY

info@rejlers.fi, www.rejlers.fi
Tuulivoimayhtiöille tarjoamme kattavasti palveluita
investointisuunnittelusta, maankäytön suunnittelusta,
kaavoituksesta ja rakennuttamispalveluista alkaen aina
käyvän laitoksen energian mittaukseen, raportointiin ja
taseselvitykseen asti.

RISK CONSULT OY

vaasa@riskconsult.fi, www.riskconsult.fi
Vakuutusmeklari on puolueeton asiantuntija vakuutusten
kilpailuttamisessa ja hoitamisessa asiakkaan puolesta.
Risk Consult on tuulivoiman riskienhallintaan ja
vakuuttamiseen erikoistunut vakuutusmeklariyritys.

THERMOPOLIS OY

niina.huovari @thermopolis.fi, www.thermopolis.fi

TUULISAMPO OY

tuulisampo@tuulisampo.fi, www.tuulisampo.fi
Tuulimittausteknologian kehittäminen ja hyödyntäminen
tuulipuistojen kehittämisessä.

VINDKRAFTFÖRENINGEN RF
patrik.holm@mervento.com
Ruotsinkielinen sisaryhdistys

WEST COAST ROAD MASTERS OY

juha-matti.vainio@roadmasters.fi, www.roadmasters.fi
West Coast Road Masters Oy on toukokuussa 2012 Poriin
perustettu tiestöalan mittaus- ja konsultointipalveluita
tuottava yritys joka toimii Suomessa sekä lähialueilla.
Yrityksen erikoisosaamista kantavuusmittaukset

kahdella KUAB FWD 50 oudotuspainolaitteella ja
levykuormituslaitteilla.

asianajotoimistoista, joka hoitaa kotimaisia ja
kansainvälisiä liikejuridiikan toimeksiantoja.

WIND CONTROLLER OY

ASIANAJOTOIMISTO MÄKITALO
RANTANEN & CO OY

jari.valle@windcontroller.fi, www.windcontroller.fi
Wind Controller on tuulivoima-alan konsultointipalveluja
tarjoava yritys. Tarjoamme palveluja energian tuottajille,
tuulipuiston kehittäjille, kunnossapitoyrityksille
sekä tuulivoimaloiden valmistajille tuulivoimaloiden
elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Yrityksen työntekijöillä
on vahva kokemus tuulivoimaloiden suunnittelusta
ja kunnossapidosta. Yritys on riippumaton
tuulivoimalavalmistajista ja kunnossapitoyrityksistä.
Yrityksellä on myös kattava verkosto eri alojen
asiantuntijoita ja kunnossapitoyrityksiä, mikä
mahdollistaa kaikkien tarvittavien palvelujen tarjoamisen
kustannustehokkaasti tuottaen arvoa asiakkaillemme.

WSP

paivi.vainionpaa@wspgroup.fi, www.wspgroup.fi
WSP tarjoaa monialaisia konsultointi-, suunnittelu-,
tutkimus- ja projektin johtopalveluita energiahankkeisiin.
Suomessa asiantuntijoita on 350 kahdeksalla
paikkakunnalla ja maailmanlaajuisesti 10.000.

YRJTECHNOLOGY OY

yrjo.rinta-jouppi@kolumbus.fi, www.yrjtechnology.fi
Tuulimittaukset, energiamittaukset, uudet ratkaisut.

KULJETUS JA LOGISTIIKKA
TRANSPORT AND LOGISTICS
HAVATOR OY

mika.kolehmainen@havator.com, www.havator.com
Tuulivoimapuistojen suunnittelu, tuulivoimaloiden
kuljetukset, nostot ja asennukset.

HL HEAVY LIFT SHIPPING LTD OY

sakari.lehtoniemi@hl-shipping.com
www.hl-shipping.com
Vaativat merikuljetukset ympäri maailmaa täydellisyyttä
tavoitellen!

KAPLAAKI OY

carita.natunen@kaplaaki.com, www.kaplaaki.com
Merellinen monialayritys, joka on keskittynyt vaativiin
nostopalveluihin sekä monipuoliseen osaamiseen niin
merellä kuin telakallakin.
KASKISTEN SATAMA - PORT OF KASKINEN
portofkaskinen@kaskinen.fi, www.kaskinen.fi
Satamapalvelut. Kaskisten satama on länsirannikolla
sijaitseva metsäteollisuuden tärkeimpiä vientisatamia.
Satama tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet
tuulivoimakomponenttien käsittelylle ja varastoinnille.
Sataman välittömässä läheisyyydessä on laajoja vapaita
teollisuusalueita ja suoria esteettömiä liikenneyhteyksiä
suoraan satamaan. Kaskisten satamaan johtaa
lyhyt helposti navigoitava 9 metriä syvä väylä.
Tarjoamme satamaoperaattoreiden kanssa räätälöityjä
satamapalveluja kaikenlaiselle tavarankäsittelylle ja
varastoinnille. Katso satamavideo osoitteessa:
vimeo.com/84048036.

attorneys@makitalo.fi, www.makitalo.fi
Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy tarjoaa
toimivia ratkaisuja perustuen pitkään ja laaja-alaiseen
kokemukseensa energiayhtiöiden toimintaympäristöstä ja
toimintatavoista.

FONDIA OY

fondia@fondia.fi, www.fondia.fi
Tarjoamme asiakkaillemme tukea päivittäisten
lakiasioiden hoitamisessa Lakiosasto-palvelumme
puitteissa, minkä lisäksi toimimme asiakkaidemme
juridisena neuvonantajana erikoistilanteissa, kuten
esimerkiksi vaativissa yritysjärjestelyissä sekä
riitatilanteissa. Tarjoamme myös sähköisiä työkaluja
lakiasioiden tehokkaampaan ja helpompaan
hallinnointiin laadukasta koulutusta unohtamatta.

SEB (SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
AB, HELSINKI BRANCH)

carl-christian.bohl@threeoaks.se

juha.lamberg@empower.fi, juha.silvola@empower.fi
www.empower.fi
Suomen laajin palveluportfolio
tuulivoimapuistohankkeisiin. Tarjoamme palvelut
tuulipuiston koko elinkaarelle alkaen suunnittelu, kehitys
ja lupaprosessit sekä projektin johto, rakentaminen
(voimalaperustukset, infra, sähkö- ja tietoliikenneverkot,
sähköasemat ja siirtolinjat) ja voimalatoimitukset.
Meiltä myös tuulipuistojen johtavat käyttö- ja
kunnossapitopalvelut sekä kattavat energiamarkkinoiden
palvelut 30 vuoden kokemuksella.

WINDFLOWER LTD.

KESKI-SUOMEN BETONIRAKENNE OY

timo.ahonen@seb.fi, www.seb.fi
SEB:llä on pitkä kokemus vaativien energiaprojektien
rahoituksesta Suomessa ja muualla Euroopassa - mukaan
lukien myös tuulivoima. Project, Asset & Export
Finance -yksikkömme on erikoistunut strukturoituun
leasingrahoitukseen, projektirahoitukseen sekä viennin
rahoitukseen.

THREE OAKS AB

itay@windflower-sit.com, www.sunflower-sit.com
Investing and holding on wind projects in Europe and
Israel.

MITTAUSTEKNIIKKA / MEASURING
TECHNOLOGY

PIENTUULIVOIMALOIDEN VALMISTAJAT
JA MAAHANTUOJAT
SMALL SCALE WIND TURBINE
MANUFACTURERS
AND IMPORTERS

LABKOTEC OY

AURA ENERGIA

info@labkotec.fi, www.labkotec.fi
Labkotec Oy on johtava tuulivoimaloiden
jääntunnistintekniikan, sähköisten pinnankorkeuden
ja virtausmittauslaitteiden, erotinhälyttimien sekä
automaatio- ja tunnistintekniikkan ja tiedonsiirron
internet-pohjaisiin ratkaisuihin erikoistunut suomalainen
teollisuusyritys.

pekka.agge@auraenergia.fi, www.auraenergia.fi
En-Eco pientuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien
maahantuonti. Pientuulivoimalaitosten rakentaminen ja
suunnittelu toimituksineen.

AURINKOSÄHKÖTALO EUROSOLAR OY
info@eurosolar.fi, www.eurosolar.fi

OFFSHORE TUULIPUISTOJEN TURNKEY
TOIMITTAJA
OFFSHORE WINDFARMS´ TURNKEY PROVIDER

DARROX OY

STX FINLAND OY

FINNWIND OY

finland@stxeurope.com, www.stxeurope.fi
Erikoislaivojen ja kytkentä- sekä huoltoplatformien
valmistus, komponenttivalmistus, tuulipuistojen
kokonaistoimitukset, huolto ja ylläpito, tuuliturbiinit
(STX Wind).

PANKKIPALVELUT, RAHOITUS, INVESTOINTI
BANKING AND FUNDING
IMPAX ASSET MANAGEMENT

kari.wahlroos@darrox.com, www.darrox.com
Pystyakseliset tuuliturbiinit erityisesti mastokäyttöön.
Erikoistunut teleoperaattoreihin.
info@finnwind.fi, www.finnwind.fi
Pientuulivoimalat 3–6 kW.

GREENENERGY FINLAND

info@gef.fi, www.gef.fi
Paikallisiin olosuhteisiin sopivien tuuliturbiinien,
sähköskootterien ja aurinkopaneelien maahantuonti,
tuotekehitys ja myynti tukkukauppaan ja
yksityisasiakkaille.

JN-SOLAR

info@silvasti.com, www.silvasti.com
Tuulivoimaloiden kuljetukset, projektikuljetukset,
Euroopan laajuisesti.

b.stafford@impaxam.com, www.impaxam.com
Impax is one of the longest established private equity
fund managers in renewable energy sector. The firm
manages two private equity infrastructure funds that
follow an operationally focused, value-add strategy,
investing in renewable power generation and related
assets. Impax New Energy Investors II aims to capitalize
the success of Impax Energy Investors with a similar
investment focus. The fund has €330 million of capital
commitments. The two funds have a “buy-to-build”
investment style and invest in projects and asset
development growth companies owning multiple
projects across Europe. We back companies that use
commercially proven technology, and expect that most of
the funds´capital will be deployed in the wind and solar
sectors. Our team has recently closed transactions in wind
and solar in France, Germany, Finland and elsewhere in
the EU. We are also active in North America.

WASA LOGISTICS LTD

LISU ADVISORY GMBH

TTGREEN

KULJETUSLIIKE VILLE SILVASTI OY

info@wasa-logistics.com, www.wasa-logistics.com
Projekti-, erikois- sekä raskaankaluston kuljetukset.

LAKIPALVELUT / ADVOCACY
ASIANAJOTOIMISTO BERGMANN OY

office@bergmann.fi, www.bergmann.fi
Kansainvälisille markkinoille räätälöityjä juridisia
asiantuntijapalveluja.

ASIANAJOTOIMISTO BIRD & BIRD OY

pekka.raatikainen@twobirds.com, www.twobirds.com
Bird & Bird on yksi Suomen johtavista
asianajotoimistoista. Palvelemme kaikissa
liikejuridiikkaan liittyvissä toimeksi-annoissa
asiantuntevasti ja saumattomasti Suomen lisäksi 16:ssa
muussa maassa Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä.

ASIANAJOTOIMISTO HAMMARSTRÖM
PUHAKKA PARTNERS OY

info@hpplaw.fI, www.hpplaw.fi
Liikejuridiikka – tuulivoimaloihin liittyvä juridiikka
kokonaisvaltaisesti.

ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS

helsinki@krogerus.com, www.krogerus.com
Asianajotoimisto Krogerus on yksi Suomen johtavista

juergen.jung@lisu-advisory.de
Based on long experience in the banking and investment
industry, LISU Advisory GmbH provides advice for
companies and institutional investors active in the
field of renewable energies. Main focus is to connect
Scandinavian renewable energy companies and their
projects with the right investment partners (institutional
investors, utilities, international renewables companies
and banks) across Europe. Our preference is to develop
long-term relationships beyond ”simple brokerage”. Last
but not least, we also assist renewable energy companies
and investors to newly enter certain international markets
as Germany, Poland and France.

RAHOITUKSEN NEUVONTAPALVELUT
INSPIRA OY

info@inspira.fi, www.inspira.fi
Tarjoamme asiantuntevaa ja riippumatonta neuvonantoa
investointihankkeissa ja omaisuusjärjestelyissä. Inspiralla
on laajaa kokemusta tuulivoimahankkeiden rahoituksen
järjestämisestä ja kilpailuttamisesta.

REALFINANS OY AB (REALFINANCE LTD)
hakan.malmlund@realfinans.fi, www.realfinans.fi
Taloudellinen ja rahoituksellinen neuvonanto,
tuulivoimakaupat, yrityskaupat, kiinteistökaupat,
yritysrakenteiden strukturointi
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EMPOWER OY

info@jn-solar.fi, www.jn-solar.fi
Pientuulivoimaloiden maahantuonti.

KIWATTI OY

pasi.vuorio@kiwatti.fi, www.kiwatti.fi
Pientuulivoimaloiden maahantuonti, markkinointi ja
myynti.

SOLARPOINT

email@solarpoint.fi, www.solarpoint.fi
Tuulenmittaustarvikkeet 100 m korkeuteen asti.
Pientuulivoimalat.

TRANS-FOR-ME OY

art-peterburg@mail.ru, www.trans-for-me.com
Small wind turbine production, wind electricity
production, retail and marketing.
kimmo.dammert@ttgreen.fi, www.ttgreen.fi
Tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyksi käyttävien tuotteiden
ja sähkökäyttöisten kulkuvälineiden kauppa (myynti,
asennus, huolto).

RAKENTAMINEN / CONSTRUCTION
ANDAMENT GROUP OY

anne.nerg@andament.fi, www.andamentgroup.fi
Infra, Sähköratkaisut, Päällystys, Älykäs liikenne,
Konepaja.

ELTEL NETWORKS OY

heikki.peltomaa@eltelnetworks.com
www.eltelnetworks.com
Eltel Networks is the European No. 1 Infranet service
company with over 8500 employees permanently
established in 10 countries: Finland, Sweden, Norway,
Denmark, Poland, Germany, UK, Estonia, Latvia
and Lithuania combining offices over 300 locations.
Annual (2013) Net sales 1149 M€. We can be your prime
contractor on wind park building projects, providing
services like: Roads and platforms; Cable works (EL and
TEL); Substations; Power lines and tested connections to
national grid; Foundations and other civil works; Erection
works and installations; O & M.

info@ksbr.fi, www.ksbr.f
Erikoisosaamiseemme kuuluu tuulivoimapuistojen
kokonaisvaltainen rakentaminen. Tarjoamme suunnitteluja rakentamispalvelut perustuksille, maanrakentamiselle,
tie- ja nostoalueille sekä puiston sisäiselle sähköverkolle.
Organisaatiostamme löytyy kokeneet toteuttajat
erilaisille hankkeille ja tapamme toimia takaa nopeat
rakennusajat sekä korkean laadun. Olemme kehittäneet
omia innovatiivisia toteutustapoja mm. betonirunkojen
toteutukseen minkä ansiosta pystymme toteuttamaan
kalustollamme tuulivoimalan hybridijalustoja aina 40
metriin asti.

NCC RAKENNUS OY

tomi.ylifrantti@ncc.fi, www.ncc.fi
Tuulivoimapuistojen suunnitteluttamisen ja rakentamisen
kokonaisvaltainen toteutus infrarakentamisessa,
perustuksissa sekä sähkö- ja tietoliikenneverkostoissa.

RAKENNUS EEMELI OY

heikki.kemppainen@rakennuseemeli.fi
www.rakennuseemeli.fi
Betoni-, raudoitus- sekä muottityöt.

RUDUS OY

ABO WIND OY

klaus.poetter@abo-wind.de, www.abowind.com
We develope, build and realize wind farms in cooperation
with Finnish windenergy companies in different parts of
Finland.

CPC FINLAND OY

ErikTrast@gwp-wind.de, www.cleanpowercompany.de
Tuulipuistojen suunnittelu ja operointi (IPP).

ELEMENT POWER

info@elpower.com, www.elpower.com
Element Power is a global renewable energy developer
that develops, acquires, builds, owns and operates a
portfolio of wind and solar power generation facilities
worldwide. We are present in 12 countries, with 141MW
in operation, and 9.500MW of projects in development.

E.ON CLIMATE & RENEWABLES

anette.blucheri@eon.com, www.eon.com
E.ON Climate & Renewables on E.ON-konsernin
uusiutuvaan energiaan keskittyvä yksikkö. Olemme
tähän mennessä kehittäneet ja rakentaneet yli 4,8
GW uusiutuvaa energiakapasiteettia kansainvälisillä
markkinoilla, josta 324 MW sijaitsee Pohjoismaissa.

ENONTEKIÖN SÄHKÖ OY

mika.huttu@enontekio.fi, www.enontekio.fi

EPV ENERGIA OY

sami.kuitunen@epv.fi, www.epv.fi
EPV Energia Oy on suomalainen sähkön ja lämmön
tuotantoon erikoistunut energiayhtiö, jonka perustehtävä
on hankkia omistajilleen sähköä kustannustehokkaasti.
EPV:n tuulienergiaohjelman osakkuusyhtiöillä, joita
ovat EPV Tuulivoima Oy, Innopower Oy, Rajakiiri Oy ja
Suomen Merituuli Oy, vastataan teollisen mittakaavan
tuulivoimatuotannosta omistajayhtiöille.

jari.lehtonen@rudus.fi, www.rudus.fi
Rudus on mukana siellä missä rakennetaan: taloja, teitä,
siltoja, pihoja... Toimintamme ytimen muodostavat
valmisbetoni, betonituotteet, erilaiset kiviainekset,
murskausurakointi ja kierrätys. Toimimme Suomessa,
Baltiassa ja Venäjällä. Rudus-konsernin liikevaihto
vuonna 2012 oli 338 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä
noin 1200.

EURUS ENERGY FINLAND OY

TLT GROUP OY

myynti@ev-windpower.fi, www.ev-windpower.fi
Suomalainen yritys, joka kehittää ja rakennuttaa
tuulivoimapuistoja. Tuulimittauspalvelut, tuulivoiman
konsultointipalvelut. Kansainväliset rahoitus- ja
investoriyhteydet.

miika.tuomainen@tlt-c.fi, www.tlt-c.fi
110 - 400 kV:n voimajohtojen suunnittelu, rakentaminen
ja kunnossapito, tele- ja jakeluverkkojen suunnittelu ja
rakentaminen, infrarakentaminen sekä vaativien betonija perustusrakenteiden rakentaminen.

YIT RAKENNUS OY

harri.orko@yit.fi, www.yit.fi
Kokonaisvaltaiseen Tuulipuistohankkeiden
kehittämiskonseptiimme kuuluvat hankeideasta lähtien,
maanhankinta, luvittaminen, suunnitteluttaminen,
infrarakentaminen, on-shore ja off-shore
perustusratkaisut, vesirakentaminen, ruoppaukset,
alue- ja liityntäsähköistykset, mastojen ja turbiinien
asennukset, tuulipuistojen ylläpito ja 24/7 etävalvonta
aina projektirahoituksen ja investorihankintaa myöten.

TUTKIMUS / RESEARCH
VTT

esa.peltola@vtt.fi, www.vtt.fi
Tutkimus, tuulisuus analyysit, tuuli- ja seuranta
mittaukset.

TUULIOLOSUHDEMITTAUKSIA
WIND MEASUREMENT
RSC FINLAND OY

info@rsc-wind.com, www.rsc-wind.com
Wind power measurements and assessments, with lidar
and sodar, wind experts.

SOLARPOINT

email@solarpoint.fi, www.solarpoint.fi
Tuulenmittaustarvikkeet 100 m korkeuteen asti.
Pientuulivoimalat.

VAISALA

anna.hyyrynen@vaisala.com, www.vaisala.com
Tuulivoimakartoitusprojektien suunnittelu,
tuulimittausjärjestelmät mastoihin sekä Tritonsodarit, tuotantoanalyysit - kaikki johtavalta
säämittausjärjestelmien valmistajalta ja analyysi- &
ennustepalvelutalolta.

TUULIPUISTOJEN KEHITTÄJÄT JA OMISTAJAT
WINDFARM PROPRIETORS AND DEVELOPERS

yn@eurusfinland.com, www.eurus-energy.com/en
Eurus Energy is a Tokyo Based renewable energy
company with operational renewable asset more
than 2,300MW globally. Eurus Energy Finland Oy is a
development arm for Nordic countries on behalf of Eurus
Energy.

EV-WINDPOWER

HONKATUULET

honkatuulet@honkatuulet.fi
Yhtiö on perustettu toteuttamaan Honkajoen tuulipuisto.

IIN ENERGIA OY

juhani.jaaskelainen@iinenergia.fi, www.iinenergia.fi

ILMATAR WINDPOWER OYJ

info@ilmatarwind.fi, www.ilmatarwind.fi
Yksityinen suomalainen tuulivoiman kehittäjä ja tuottaja,
jonka ensimmäinen tuulipuisto siirtyy rakennusvaiheesta
tuotantovaiheeseen Q3/2014. Yhtiöllä on paikallisten
hankeyhtiöidensä kautta kehitteillä n. 300 MW
kapasiteetti.

INFINERGIES FINLAND OY

erwin.birr@infinergies-finland.com
www.infinergies.com
Tuulivoimahankkeiden suunnittelu, toteuttaminen ja
rakentaminen.

INNOPOWER OY

frans.liski@epv.fi, www.innopower.fi
Innopower Oy on tuulivoiman tuotantoon
ja rakentamiseen keskittyvä Suomen suurin
tuulivoimayhtiö, joka tuottaa tuulivoimalla sähköä
osakkailleen Suomessa omakustannushintaan.

INTERCON ENERGY OY

m.tarkiainen@intercon-energy.com
www.intercon-energy.com
Hankekehitys, kansainväliset sijoittajasuhteet,
hankkeiden rahoitus ja rakennuttaminen.

JANOM, S.R.O.

info@janom.sk, www.janom.sk
janom is a private holding investment company.
Through our groupcompanies, we focus on business in
Information Technologies, Renewable Energy Sources
and Electromobility, across Europe. Our business lays on
understanding and mastering of what we are doing. To
achieve this, we develop our know-how by managing
and operating the facilities with our own resources,
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especially the power plants. This helps us better identify
and sort business opportunities align with the group’s
strategy.

KOKKOLAN ENERGIALAITOS
www.kokkolanenergia.fi
Sähkö- ja lämpölaitostoiminta.

KOTKAN ENERGIA OY

www.kotkanenergia.fi
Tuulivoiman ja uusiutuvan energiantuotannon
hyödyntäminen.

LUMITUULI OY

sampsa.hario@lumituuli.fi, www.lumituuli.fi
Vuodesta 1999 toiminut valtakunnallinen yli 1200
osakkaan yhteisöllinen tuulivoimayhtiö, joka kehittää,
rakentaa ja operoi tuulipuistoja sekä edistää tuulivoimaa.

MEGATUULI OY

lauri.lammivaara@megatuuli.fi, www.megatuuli.fi
Tuulivoimapuistojen kehittäminen, investointi ja
rakentaminen.

METSÄHALLITUS

erkki.kunnari@metsa.fi, www.laatumaa.fi
Metsähallituksen tehtävänä on Metsähallituksen
hallinnassa olevien alueiden varaaminen ja jalostaminen
tuulivoimatoimintaan sopiviksi, aktiivinen hankekehitys
ja alueiden vuokraus kilpailutukseen perustuen.
Tavoitteena on mahdollistaa valtion alueiden tehokas
käyttö tuulivoimassa, kuitenkin muut maankäyttötarpeet
ja ympäristöarvot huomioon ottaen.

NV NORDISK VINDKRAFT

www.nordiskvindkraft.fi
Tuulivoimapuistojen kehittäjä ja omistaja.

OULUN SEUDUN SÄHKÖ
www.oulunseudunsahko.fi

OX2

teemu.loikkanen@ox2.com, www.ox2.com
OX2 kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi uusiutuvan
energian hankkeita Pohjoismaissa. Johdamme
muutosta kohti kestävämpää energiantuotantoa
tarjoamalla pääomasijoittajille ja suurille energian
käyttäjille mahdollisuuden investoida ja omistaa
uusiutuvaa sähköntuotantoa. OX2 on rakentanut puolet
Pohjoismaiden teollisesta tuulivoimakapasiteetista. Yhtiö
toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa sekä Puolassa.

POHJANTUULEN VOIMA OY

kimmo.kaila@nwesales.com
Omistaa yhden 1 MW voimalan Porissa Hilskansaaressa.

POSION ENERGIA OY

kimmo.kaila@nwesales.com
Posion Energia Oy on saanut luvitettua 10 MW
tuulivoimapuiston lainvoimaiseksi Posion
Saukkovaaraan ja rakentaa sinne tuulipuiston vuonna
2014-2015.

PROKON WIND ENERGY FINLAND OY

vaasa@prokon.net, www.prokonfinland.fi
PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee,
rakentaa ja ylläpitää omia tuulivoimapuistojaan. Vuonna
2011 Suomeen perustettu yritys on osa saksalaista,
vuodesta 1995 tuulivoima-alalla toiminutta yritysryhmää
PROKON Unternehmensgruppe.

PROPEL VOIMA OY

mika.salo@vsv.fi, www.propelvoima.fi
Tuulivoiman tuotanto ja hankinta.

PUHURI OY

antti.vilkuna@puhuri.fi, www.puhuri.fi
Sähkön tuottaminen tuulivoimalla ja
muilla tuotantomuodoilla.

SAVON VOIMA

jere.anttalainen@savonvoima.fi, www.savonvoima.fi
Sähköntuotanto ja sähkökauppa.

SMART WINDPOWER OY

kalle.riihikoski@smartwind.fi, www.smartwind.fi
Smart Windpower Oy on suomalainen yritys, joka
kehittää, rakennuttaa, omistaa ja tuottaa yhteisöllistä
tuulivoimaenergiaa Suomen rannikkoseudulla tai
tuuliolosuhteiltaan erinomaisilla tuotantopaikoilla
sisämaassa.

ST1

jari.suominen@st1.fi, www.st1.fi
St1 on suomalainen energiayhtiö, joka toteuttaa
toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän
energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää

liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä
energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ja -tuotteet
ulottuvat tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85
-korkeaseosetanoliin.

SUOMEN HYÖTYTUULI OY

ralf.granholm@hyotytuuli.fi, www.hyotytuuli.fi
Sähkön tuotanto tuulivoimalla, tuulivoiman
markkinointi, tutkimus ja tuotekehittely.

SUOMEN TUULIVOIMA OY

katariina@kainulainen.org, www.suomentuulivoima.fi
Tuulivoimatuotanto, tuulivoimapuistojen kehittäminen,
osakkeiden sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden
omistus, hallinta ja niiden osto ja myynti. Konsultointi.

SUOMEN VOIMA

kimmo.tyni@suomenvoima.fi
www.suomenvoima.fi
Suomen Voima on kuudentoista suomalaisen
sähköyhtiön perustama osakeyhtiö, joka hankkii
vähäpäästöistä ja uusiutuvaa energiaa osakkailleen.
Yhtiö toimii Mankala-periaatteella ja toimittaa
energian osakkailleen omakustannushintaan. Yhtiöllä
on rakenteilla kesän 2012 aikana käyttöönotettava
tuulipuisto Haminan Mäkelänkankaalla.

SWE OY

kaarel.kollo@scandwind.eu, www.scandwind.eu
Tuulipuistohankkeiden kansainvälinen kehittäminen
hankeideasta rakennuslupiin, tuulimittaukset,
kansainvälinen rahoitus ja investoriyhteydet.

SYSITUULI OY

sysituuli@gmail.com
Sähköenergian tuotanto tuulivoimalla.

TAALERITEHTAAN PÄÄOMARAHASTOT OY

VATAJANKOSKEN SÄHKÖ / KAUKOLÄMPÖ OY
www.vatajankoskensahko.fi

myös kehittää omia puistoja sekä etsii uusia, kehitettäviä
tuulivoima-alueita Suomessa.

WINDA INVEST OY

MERVENTO OY

kalle.sivill@winda.fi, www.winda.fi
Winda Invest Oy on yksityisesti omistettu
tuulipuistokehitysyhtiö. Yhtiön toimiala on löytää
tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita Suomessa,
kehittää ja hallinnoida näihin liittyviä ja perustettuja
tuulipuistoyhtiöitä myydäkseen ne myöhemmin
eteenpäin rakennusprojektien toteuttajille. Yhtiön
omistajilla on vahva osaaminen tuulivoima-alalta
mutta myös projektinjohtamisesta, liiketoiminnan
kehittämisestä ja yritysjärjestelyistä.

VOIMAVAPRIIKKI OY

tuuli@voimavapriikki.fi, www.voimavapriikki.fi
Forssalaisen vuonna 2010 perustetun yhtiön tavoitteena
on tuulivoiman ja samalla paikallisen uusiutuvan
energiantuotannon lisääminen.

WPD FINLAND OY

e.holttinen@wpd.fi, www.wpd.fi
Projektikehitys, rahoitusjärjestelyt, projektinjohto.

TUULISÄHKÖN TUOTANTO, MYYNTI
JA MARKKINOINTI
WIND ELECTRICITY PRODUCTION, RETAIL
AND MARKETING
EKOSÄHKÖ OY

info@ekosahko.fi, www.ekosahko.fi

HAMINAN ENERGIA

www.haminanenergia.fi
Energian tuotanto, myynti ja jakelu.

Taamir.Fareed@taaleritehdas.fi, www.taaleritehdas.fi
Tuulivoimahankkeiden kehittäminen, rahoittaminen,
sekä rahoitusratkaisut.

PRAMIA OY

TM VOIMA OY

RAAHEN TUULIENERGIA OY

tmvoima@tmvoima.fi, www.tmvoima.fi
Kehittää hankkeita, jossa energiaa tuotetaan
luonnonvaroja säästäen. Yhtiö kehittää myös palveluita
hankkeiden rakentamiseen, suunnitteluun sekä
kunnossapitoon.

marko.makinen@pramia.fi, www.pramia.fi
Alkoholijuomien valmistus tuulivoiman avulla.
lasse.lahti@raahe.fi
Tuulisähkön tuotantoa Raahessa.

martti.poytaniemi@phpoint.fi

TUULIVOIMALOIDEN VALMISTAJAT
JA MAAHANTUOJAT
WIND TURBINE PRODUCERS
AND MANUFACTORS

TUULIKOLMIO

ALSTOM FINLAND

TUNTURITUULI OY

heikki.kauppinen@tuulikolmio.fi, www.tuulikolmio.fi
Tuulikolmio Oy kehittää itse projektinsa, sekä omistaa ja
operoi puistoja oman verkostonsa kautta.

TUULISAIMAA

petteri.laaksonen@tuulisaimaa.fi
Tuulienergian tutkiminen, rakentaminen ja tuottaminen
sekä siihen liittyvän asiantuntijatyön myyminen.

TUULIVEIKOT OY

info@tuuliveikot.fi, www.tuuliveikot.fi
Tuuliveikot Oy on kauhavalainen tuulivoimapuistojen
ja tuulisähkön tuotantoon erikoistunut yritys. Kestävää
sähköntuotantoa tuulivoimalla.

TUULIWATTI OY

jari.suominen@st1.fi, www.tuuliwatti.fi
TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1 Oy:n ja S-ryhmän
S-Voima Oy:n omistama teollisen tuulivoiman
osakkuusyritys. S-Voiman omistavat SOK ja
alueosuuskaupat. Vuonna 2009 perustettu yhtiö
kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueilla tähdäten
lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin
rakentamiseen eri puolille Suomea.

UPM-KYMMENE OYJ

marius.kokko@upm.com, www.upm.com
Yhtiön toimialana on harjoittaa itse tai tytäryhtiöidensä
kautta metsäteollisuutta, pakkausteollisuutta,
kemianteollisuutta, metalli- ja meriteknistä teollisuutta
sekä voimantuotantoa ja niihin liittyvää muuta
liiketoimintaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja
osakkeita sekä muita arvopapereita, harjoittaa muuta
sijoitustoimintaa sekä toimia muodostamansa konsernin
emoyhtiönä.

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA

ansgar@epo-energy.com, www.efe.fi
Varsinais-Suomen energia on eurooppalainen
tuulipuistojen kehittäjä ja operoija, jonka toiminta
keskittyy Suomeen ja Ruotsiin. Erityisosaamisemme
keskittyy kylmässä ilmastossa ja metsäisillä alueilla
sijaitsevaan tuulivoimantuotantoon.

antti.tanskanen@alstom.com, www.alstom.fi
Tuulivoimaloiden suunnittelua, valmistusta ja
toimituksia yli 30 vuoden kokemuksella kokoluokassa
1.67MW, 2MW, 2.7MW, 3MW ja 6MW. Maailmalle
asennettuja tuuliturbiineja yhteensä noin 2200 yli 120
tuulipuistossa.

ENERCON GMBH

nils.borstelmann@enercon.de, www.encon.de/en-en
ENERCON GmbH is the world’s leading and most
experienced supplier of gearless full inverter wind
turbines. The wide product range offers numerous
tower options for turbines with 300 kW to 7.5 MW
power output. The turbines are designed for best grid
characteristics, high quality and lowest wear and tear to
minimise operational cost.

EUROPEAN GREEN POWER AB
lg.larsson@europeangreenpower.se
www.europeangreenpower.se
Agent for Sinovel Wind Group.

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA

asimon@gamesacorp.com, www.gamesacorp.com/en
Gamesa on maailman johtava tuulivoimaloiden
valmistaja, asentaja ja huoltaja. Gamesa myös
suunnittelee, rakentaa ja myy tuulipuistoja.
Tuulivoimahankkeita on tällä hetkellä suunnitteille
yhteensä yli 22 600 MW edestä Euroopassa, Amerikassa
ja Aasiassa.

MAATUULI

maatuuli@kopteri.net, www.maatuuli.fi
Toimitamme käytettyjä voimaloita 250 Kw - 2,7 MW ja
uusia viimeisintä teknologiaa edustavia voimaloita 1 MW
- 3 MW napakorkeudeltaan 140 m:n asti avaimet käteen
-periaatteella.

LAGERWEY

jaakko.leppinen@lagerwey.fi, www.lagerwey.fi
Suomalainen Lagerwey suunnittelee ja toimittaa avaimet
käteen -periaatteella viimeisintä vaihteetonta teknologiaa
olevia, Suomen olosuhteisiin sopivia Lagerweyn
tuulivoimaloita. Taustalla on yli 33 vuoden kokemus
voimaloiden suunnittelusta ja valmistuksesta. Lagerwey
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www.mervento.com
Kehittää ja toimittaa nykyaikaisia, innovatiivisia
suoravetoisia multi-megavattiluokan
tuulivoimalaratkaisuja sekä maa-, rannikko- että
merikäyttöön.

NORDEX ENERGY GMBH

pkohvakka@nordex-online.com, www.nordex-online.
com/en
Tuulivoimaloiden suunnittelu, valmistus, toimitus ja
huolto. Voimaloiden kokoluokat 2,4 MW, 2,5 MW, 3 MW
ja 3,3MW, useita eri tornivaihtoehtoja.

YHTEISTYÖSSÄ

NWE SALES

kimmo.kaila@nwesales.fi, www.nwesales.fi
Hyundai tuulivoimaloiden myynti.

SIEMENS OSAKEYHTIÖ

pasi.valasjarvi@siemens.com, www.siemens.fi
Siemens Wind Power on asentanut tuulivoimaa
maailman laajuisesti yli 20 GW:n edestä. Vaihteelliset
sekä vaihteettomat (suoravetoiset) voimalat 2.3MW:sta
aina 6MW:n asti on- ja offshore-alueille.

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

lieks@vestas.com, www.vestas.com
Vestas on maailman johtava tuulivoimavalmistaja ja
vienyt alaa eteenpäin jo yli 30 vuotta. Vestas on asentanut
tuulivoimaa 50 GW:n ja yli 47 000 voimalan edestä yli
70 maahan. Tavoitteenamme on tarjota paras ja kestävin
tuotanto tuulesta asiakkaillemme. Onshore: 1.8MW,
2.0MW, 2.6MW ja 3.0MW Offshore: 3.0MW ja 8.0MW

TUULIVOIMAMALLINNUKSET
JA TUOTANTOANALYYSIT
WIND POWER MODELLING
AND PRODUCTION ANALYSES
NUMEROLA

Pasi.Tarvainen@numerola.fi, www.numerola.fi
Tuulivoima-alueiden esianalyysit, tuulisuus-, tuotantoja tuottoennusteet, tuulimittausten analysoinnit,
tuulipuistojen elinkaarianalyysit.

MUUT / OTHERS
BUILDERCOM OY

info@buildercom.fi, www.buildercom.fi
Vuonna 2000 perustettu Buildercom Oy on
erikoistunut kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen
tiedonhallintaratkaisuihin. Tarjoamme sekä
yrityksille että julkisille yhteisöille SaaS-pohjaisia
ohjelmistopalveluja toiminnan tehostamiseen.

CURSOR OY

jouni.eho@cursor.fi, www.cursor.fi
Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö, Cursor
Oy haluaa luoda yrityksille tuotantomahdollisuuksia
tuulivoimateollisuudessa ja rakentaa seudulle
tuulivoimaklusterin.

B&B PRODUCTS OY / SKYDDA

koulutus@skydda.fi, www.cresto.fi
Henkilösuojaimien myynti ja työturvallisuuskoulukset.

KIINTEISTÖ OY RIVA
p. 0400 468 558
Majoituspalvelut.

S-VOIMA OY

www.s-kanava.fi
S-Voima Oy on S-ryhmän sähkönhankintayhtiö, mikä
omistaa 50 % TuuliWatti Oy:stä. TuuliWatti Oy on
keskittynyt teolliseen tuulivoiman tuotantoon.

RÖDSAND VK OY

johan.soderberg@pp.inet.fi
Steningen tuulivoimapuiston luvittaminen.

TORNATOR OYJ

antero.luhtio@tornator.fi, www.tornator.fi
Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin
metsänomistaja n. 600 000 hehtarin metsäomaisuudellaan.
Tornator kehittää tuulivoimatuotantoon sopivia alueitaan
yhdessä valikoitujen kumppaneiden kanssa.

WORLD IN A BOX FINLAND OY

admin@worldinabox.eu, www.worldinabox.eu
Software development, specialising in applications and
system for wind energy planning and natural resource
management.
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