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Keskiviikko 17.4.  

Bussi starttasi klo 8.00 Lahdesta, ja kyytiin otettiin osallistujia Hämeenlinnasta, Tammelasta, Forssasta ja 

Humppilasta.  

Huittisiin saavuttiin lounasaikaan ja nautittiin lounas Ravintola Wanha WPK:ssa 

Lounaan jälkeen Ravintola Wanhan WPK:n kokoustilassa Anssi Peltomäki esitteli Lännen Lintu Oy:n 

toimintaa. Mistä kaikki sai alkunsa: oli koneyhteistyötä ja kaikille oli tärkeää oman energiansaannin 

turvaaminen.  

Alueelle mahtuisi Peltomäen mukaan viisi samankokoista tuulimyllyä. Energian tuottaminen on kuitenkin 

liiketaloudellisesti haastavaa. Tuuli ja vesi ovat kannattavimmat pitkällä tähtäimellä, sillä niitä riittää. 

Nykyisen kahden myllyn investointikustannus oli 3 milj. €, jos voimalat olisivat olleet uusia, 

investointikustannus olisi ollut 6 milj. €. Voimaloiden käyttöikä on noin 20 vuotta. 

Vakavampi häiriö voimalassa vaatii uudelleen koodauksen. Korjauskäynti oli 4000 € / reissu, joten 

helmikuussa 2013 asennettiin 50 000 €:n etävalvontajärjestelmä, jolla Ahvenanmaalta pystytään kauko-

ohjaamaan voimalaa.  

Suurin Lännen Lintu Oy:n tuotanto per mylly  per vrk on ollut 59 000 kWh, tuuli on kuitenkin oikukas, ja 

voimala tuottaa vuodessa keskimäärin 2 500 MWh eli kahden voimalan yhteistuotanto on n.5000 MWh / 

vuosi 

Tämä tarkoittaa, että jos on 2 tai 3 sopivaa myrskypäivää, niin myllyt tuottavat parissa päivässä enemmän 

kuin koko kuukaudessa. 

Tuulivoimaloiden siipien kärkiväli on 70 m, voimalan napakorkeus 80 m ja sijainti yli 100 metrin 

korkeudessa. 

Anssi Peltomäki kertoi myös sähkön hintatariffeista ja mm. Fingridille on ennustettava päivittäin klo 11 

mennessä seuraavan päivän tuotanto tunneittain. Esimerkiksi Saksassa ei ole sähkön siirtomaksuja 

ollenkaan. 

Myllyt tuottavat 600 – 700 kWh sähköä vaikka alhaalla ei tuule. Klo 9-12 voimaloiden energiantuotto 

menee nollille, kun lämpö nousee ja tulee turbulenssi. Klo 12 jälkeen myllyt alkavat taas tuottaa energiaa. 

Lännen Lintu Oy:n liikevaihto alle 300 000 € 

Myllyt on pystytetty Saksaan ensimmäisen kerran vuonna 2002 ja nyt ne ovat Huittisissa 

 

http://www.wanhawpk.fi/


 

 

Teoriaosuuden ja taustatietojen läpikäymisen jälkeen siirryimme tutustumaan Lännen Lintu Oy:n kahteen 

1,8 MW:n tuulimyllyyn Huittisissa. Bussin ikkunasta katsottuna myllyt näyttivät olevan melko pieniä ja aivan 

lähellä, jouduimme kuitenkin toteamaan, että matka oli luultua pidempi ja bussi oli lopulta se pienempi. 

   

 

   

 



Kiitettiin Anssi Peltomäkeä mielenkiintoisesta tutustumisretkestä ja suunnattiin kohti Turkua. 

Bussimatkan aikana Markku Lappi kävi läpi Anni Mikkosen (Suomen tuulivoimayhdistys ry) toimittaman 

esityksen Tuulivoiman tulevaisuudennäkymät. Markku Lappi kävi läpi myös  Ilpo Mattilan (MTK) Tuulesta 

temmattua rahaa ja Riina Heinimäen (Energiateollisuus) Asiakkaan oma sähkön pientuotanto -esitykset. 

Markku myös jakoi muuta materiaalia tuulivoimasta matkalukemiseksi. 

Turussa kokoonnuimme Historian ja nykytaiteen museon kokoustilaan, jossa kuulimme näkökulmia 

tuulivoimaan ja bioenergian käyttöön. Seuraamme liittyi myös asiantuntijaoppaamme Fredrik Ek ProAgria 

SLF:stä.  

Markku Alm Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta kertoi bioenergian toimialaraportista ja tuulivoiman 

lähitulevaisuuden näkymistä. 

   

 

Turun lentoaseman läheisyys vaikuttaa merkittävästi tuulivoimarakentamiseen. 45 km:n säteelle 

lentokentästä ei saa rakentaa yli 100 metriä korkeita rakennelmia. 

Markku Almin mukaan Trafi on lieventänyt rajoituksia äskettäin. Aiemmin esimerkiksi vaadittiin 

poikkeuslupa tuulivoimalan rakentamiseen lentokentän vaikutusalueen lähellä.  

Hämäläisiä retkeläisiä kiinnosti myös Forssan ja Humppilan tuulivoimapuistojen näkökulmasta 

lentokoneiden varalaskupaikan vaikutus. Sotilasilmailun määrittämät turvarajat ovat merkittävin rajoittava 

tekijä Humppilassa. 

Tuulivoimalat on vietävä sinne missä tuuliolosuhteet ovat hyvät. Moottoriteiden varret olisivat luontevia 

paikkoja tuulivoimaloille, sillä niissä liikenteen äänet peittävät tuulivoimaloiden suhisevan äänen 

tehokkaasti. 

140 m on suurin tuulivoimalan korkeus tällä hetkellä Suomessa.  Yhteensä 9 000 MW tuulivoimaa 

suunnitteilla, hinta-arvio 1,4 milj. € / MWh arvio 900 000 € / MWh 

Rakentamistilanne näyttää kohtalaisen hyvältä, maanvuokrasopimukset ovat selkiytyneet huomattavasti ja 

nykyisin rakennetaan usein 9 voimalan puistoja. Yksi tuulimylly maksaa keskimäärin 5 milj.€, joten 9 myllyn 

tuulivoimapuiston hinnaksi tulee 45 milj.€ 



Tuulivoimapuiston rakentaminen kestää keskimäärin 4-5 vuotta.  1.vuosi tuulimittaukset, 2 vuotta 

ympäristövaikutusten arviointi, tämän jälkeen maankäyttöselvitykset ym. 

Miten sitten estetään se, ettei ositeta 30 myllyn puistoa pienempiin osiin, ja kierretä sillä tavalla 

ympäristölupavaatimuksia? Markku Almin mukaan suunnittelutarveratkaisu määrittää tietylle alueelle 

maksimissaan rakennettavan tuulimyllyjen määrän. Esim. jos alueelle on määritetty maksimiksi 4 

tuulimyllyä, niin ensimmäisen myllyn valmistuttua on mahdollista rakentaa enää kolme tuulimyllyä. 

Muualla EU:ssa tuulivoimarakentamiselle ei ole yhtä tiukkaa lainsäädäntöä kuin Suomessa. 

Bioenergian toimialaraportin perusteella voidaan sanoa, että hakeyrittäjyydessä kate on pienentynyt viime 

vuoden aikana. Öljyllä tuotettu energia maksaa 109 € / MWh, hakkeella 65 € / MWh => katteet vedetty 

minimiin. 

Keskusteltiin kestävyyskriteereistä bioetanolin valmistuksessa. 400 miljardia litraa bioetanolia maailmassa. 

Markku Lappi kertoi, että MTK:n ja Metsänhoitoyhdistyksen nettisivuilla on esimerkkejä sopimuspohjista 

tuulimyllyjen rakentamisen maanvuokraan liittyen. Markku Lappi myös jakoi osallistujille lisämateriaalia 

Ahvenanmaasta ja kertoi yleistä asiaa johdannoksi Ahvenanmaahan, joka on vähän kuin ulkomailla olisi, 

vaikka ollaan Suomessa. Ahvenanmaalla on yhteensä 28 000 asukasta. Yhteensä 6000 saarta, joista 60 

asutaan. 

Asiantuntijaopas Fredrik Ek kertoi matkaohjelman sisällöstä ja tulevista kohteista Ahvenanmaalla. Tämän 

jälkeen opintoretkeläisillä oli hetki vapaata aikaa tutustua omatoimisesti museoon tai kahvitella ennen 

satamaan lähtöä. 

 

  

 

Uusi, kaasukäyttöinen Viking Grace laiva lähti kohti Ahvenanmaata klo 20.55 ja vuorossa oli Buffet illallinen. 

 

 

 

 

 



Torstai 18.4. 

01.05 Laiva saapui Långnäsin satamaan, josta jatkettiin bussilla Park Hotel Alandiaan 

Maarianhaminaan ja majoituttiin. 

 

 

 

Aamiaisen jälkeen vuorossa oli tutustuminen Ålands landskapsregeringiin eli maakuntahallitukseen, joka on 

kävelymatkan päässä hotellista. Maakuntahallituksen maatalousosaston toimintaa esitteli yksikön johtaja 

Sölve Högman.  

 

 

Ahvenanmaalaiset olisivat halunneet kuulua Ruotsiin Venäjän vallan murtumisen jälkeen. Ahvenanmaan 

strateginen sijainti Itämerellä vaikutti suuresti siihen, että kaikki olivat kiinnostuneita Ahvenanmaasta. 

Ruotsin kieli, kulttuuri ja paikallinen itsemääräämisoikeus kun saataisiin säilyttää, niin sitten 

Ahvenanmaalaiset suostuisivat liittymään Suomeen. Kansainneuvosto päätti, että Ahvenanmaa voi kuulua 

Suomeen.  

http://www.visitaland.com/parkhotell/fi
http://www.regeringen.ax/


Åland lagting = eduskunta ja landskapregening = hallitus 

Itsehallintojärjestelmää on ajan saatossa muutettu. Suomen eduskunta säätää lakeja Ahvenanmaalle. 

Suomen valtion ja Ahvenanmaan välillä on jaettu vastuut. Laki on tehty ennen EU-aikaa ja MMM:n kanssa 

mietitty miten tehtävät jaetaan.  

Ahvenanmaalla on 14 000 ha peltoa (josta luomussa 21,5 %). Keskimääräinen tilakoko on 26 ha. Vuosittain 

10-15 tilaa lopettaa maatalouden. 

Ahvenanmaan pellot tuottivat ennen parhaiten Suomessa => tehoviljely köyhdytti maan. Sokerijuurikas oli 

ennen tärkein viljelykasvi, nyt sitä ei enää viljellä ollenkaan Ahvenanmaalla. Tärkeimmät tuotantosuunnat 

ovat maidon- ja perunantuotanto. Ahvenanmaalle on kallista tuoda ja kallista viedä tavaraa, sillä aina pitää 

tehdä meri/lentokuljetus. 

Ahvenanmaalla on 16 kuntaa, pienimmässä kunnassa 120 asukasta, keskusteltu kuntien yhdistämisestä. 

Kysyttäessä onko ulkopuolista maanomistusta Sölve Högman vastasi, että täytyy olla kotipaikkaoikeus, jotta 

voi ostaa maata Ahvenanmaalla eli näin suojataan kesämökkitontteja joutumasta ulkomaalaisten 

omistukseen. 

Sölve Högmanin esityksen jälkeen tutustuimme Högmanin johdolla istuntosaliin ja aulatilassa oleviin 

maalauksiin, jotka kertovat maatalouden historiasta nykypäivään. 

Tämän jälkeen kuulimme lyhyen esityksen Ålands vindenergiandelslag toiminnasta. Esityksen meille piti 

Henrik Lindqvist AllWindsistä. Henrik Lindqvist on Enercon ja Vestasin  koulutuspäällikkö. Huoltovene, jolla 

Båtskärin tuulivoimapuistoon kuljetaan oli joutunut remonttiin, joten Båtskäriin emme tällä kertaa päässeet 

tutustumaan. Sen sijaan Henrik Lindqvist näytti meille reaaliaikaista videokuvaa Båtskäristä. 

Båtskär on Semi OffShore tuulivoimapuisto eli tie on pidennetty merelle. 400 tonnin autonosturi oli 

pystyttämässä tuulivoimaloita. Alueella on myös pienemmän kokoluokan tuulimyllyjä. WindHarvest tekee 

4-6 kk testejä ja mittauksia. 25 kW:n pystyroottorimalli tällä hetkellä testissä. Kiinalainen 10 kW:n laitos ei 

antanut kovin positiivisia kokemuksia sillä sen osat eivät kestäneet käytössä. Pienlaitosten valmistajia on 

vain muutamia, jotka haluavat testauttaa laitteitaan. InterWeg seuloo ja sertifioi 2 ranskalaista, ja 1 

ruotsalainen tuulivoimaloita valmistava yritys on tähän mennessä halunnut testauttaa tuulivoimalansa. 

 

Päätimme pitää lounastauon välissä ja jatkaa esityksen läpikäymistä lounaan jälkeen AllWindsin toimistolla. 

 

Henrik Lindqvist kertoi, että Båtskärin tuulivoimapuistoprojekti kesti 6 vuotta. Sen jälkeen vastustus on 

pienentynyt huomattavasti ja tuulivoimapuisto-projektit saatu vietyä läpi nopeammin. 

Kaikki tuulimyllyt Ahvenanmaalla on nimetty tärkeiden purjelaivojen mukaan. Vuonna 1994 perustettu 

Andelslag on Ahvenanmaan pienin tuulimylly. Vuoden 2000 jälkeen tuulimyllyille ei ole saanut enää tukea 

voimalainvestointeihin. 

Ahvenanmaalle 70 % sähköstä tulee ruotsista, 20 % tuulivoimaloista ja 10 % Suomesta. Ahvenanmaalla on 

kymmeneksi päiväksi varapolttoainetta, jos Ruotsin kaapeli menee poikki. Ahvenanmaa voisi edustaa 10 

prosenttia Suomen sähköntuotannosta. 

http://www.vindenergi.aland.fi/


Tuulimyllyn lavat pyörivät noin 260 km / h nopeudella. Tuulimittauksia on tehty aiemmin radio- ja 

telemastoissa => nykyisin peräkärry, missä on mittalaitteet. 

Uusi vaihdelaatikko tuulimyllyn moottoriin maksaisi 60 000 €, koko myllystä sai 30 000 € kun se myytiin.  

Vestasin tuotetuki on Henrik Lindqvistin mukaan ollut heikko, sen sijaan Saksaan voidaan soittaa 

valmistajalle suoraan ja kysyä apua ongelmatilanteessa. 

Kannattavuus, rakentaminen, takaisinmaksuaika? 

Båtskär investointi yhteensä 15 milj. € => merelle tuulimyllyn rakentaminen on 300 000 € kalliimpaa.  

Energian hinta 50 € / MWh maailman ennätys. Båtskarissä ja tuotetun energian hinta 97 € / MWh 

6,5 m/s on minimivaatimus tuulennopeudelle, että tuulimylly pyörii kannattavasti. Mastojen pituus pitäisi 

tuplata, että tehoa saataisiin parannettua. Tuulimyllyjen napakorkeus Båtskärissä tällä hetkellä 60 m. 

Seuraavaksi siirryimme neljän tuulivoimalan tuulivoimapuistoon, jonne päästiin bussilla perille.  

Saapuessamme tuulivoimapuistoon sää oli sumuinen ja tuulinen, aluksi ei näkynyt yhtäkään tuulimyllyä 

vain tasainen suhina kuului. Kun sumu alkoi hälvetä, alkoi myös tuulimyllyjä ilmestyä sumun keskeltä, ja 

tajusimme olevamme neljän myllyn ympäröimiä. 

 

   

 

 

 

 

 



 

Päivän viimeinen vierailukohde oli Maarianhaminan uusi hakelämpökeskus, jossa myös tuotetaan sähköä. 

Hakelämpökeskuksen esitteli meille Magnus Westerholm. 

   

 

   

 

 



   

 

Hakkeen hinta on 18,70 € / i-m3, 13,5 € / MWh toimitettuna siiloon. 

5 MW pannu, 200 i-m3 haketta  / vrk 

20 MW tehontarve tällä hetkellä 

Kattilat: 11 MW,  5 MW ja 4 MW öljykattila lisäksi 

Kylmällä ilmalla 40 MWh lämmöntarve 

10 MW lisäkattila suunnitteilla, joka käyttäisi haketta. 

Metsänomistajien liitto ja Rundgrenin saha ovat kaksi hakkeen toimittajaa. Aina 1 kk kerrallaan hake tulee 

jommalta kummalta ja sitten vaihdetaan toimittajaa. Laitos käy täysillä koko ajan, raskasta polttoöljyä 

varapolttoaineena. Laitoksessa on märkätuhkaus. 

Ennen yhteistä illallista hotellin ravintolassa, oli mahdollisuus käydä omatoimisesti MarieBad kylpylässä. 

Illallinen hotellin ravintolassa. Tämän jälkeen vapaa iltaohjelma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perjantai 19.4. 

Aamiaisen jälkeen lähdimme tutustumaan Ålands lantbrukscentrumiin Jomalassa. Ålands 

lanbrukscentrumissa toimii Ålands hushållningssällskap (paikallinen ProAgria), Ahvenanmaan 

maatalousoppilaitos Ålands naturbruksskola sekä Ahvenanmaan koeasema. Toiminnasta kertoo meille 

Ålands hushållningssällskap:in johtaja Hans Knutsson ja koetoiminnasta vastaava Emilia Arola. 

 

 

   

Tutkimusasema on perustettu 1996, siellä tutkitaan pääasiassa kasvinviljelyä ja omenan ja päärynän 

viljelyä. Luomumarjat ja -vihannekset ovat pääosassa. 

Kokeita 17 kpl, sääasemat tekee ennusteet kaikkien käyttöön. 

Erikoiskasvien viljely, tanskalainen yhteistyö. Perunalle samanlainen hanke, ulkopuolinen asiantuntija-apu. 

Sadonkorjuujuhla syyskuun 3. viikonloppu, silloin tiloilla avoimet ovet. 

120 jäsentä, 14 työntekijää, 500 EU-tuki maatilaa. 

Erikoisneuvonta, kalankasvatus, kesäaikaan apulaisia tutkimuksissa. Sinisimpukoiden viljelykoe, 

simpukoiden pieni koko ei soveltunut keruujärjestelmään. Sinisimpukoita voitaisiin viljellä => keino miten 

saadaan ravinteita pois vedestä takaisin kiertoon. 

Koetoiminta omenapuut, ahvenanmaalaisille viljelijöille tietoa, ettei ruiskuteta liikaa tai lannoiteta liikaa. 

Työllistää kuusi henkilöä. Emilia Arola vastaa koetoiminnasta, integroitu tuotanto, luomukokeet, hedelmät 

ja marjat.  

Laitekokeita ja eri tekniikat=> ei tutkita tutkimisen vuoksi 

Sääennustetoiminta => 10 sääasemaa ympäri Ahvenanmaata => tiedot kotisivuille esim. 

omenarupivaroitukset ilmainen palvelu viljelijöille.  

Itävyyskokeet ja Talousseuran nurmianalyysi kotieläintiloille, saa tulla katsomaan paikan päälle. 

Tutustuttiin myös koeaseman hakelämpökeskukseen, joka on ollut toiminnassa 14 vuotta. Huoltotauko oli 

menossa. 

http://www.landsbygd.ax/hushallningssallskapet/


Bonuksena matkaoppaamme sai järjestymään tutustumisvierailun Jomalan kunnan ja Ålands Mejeriet, 

ÅCA:n energiayhteistyöhön: biokaasulaitokseen ja sen vieressä olevaan haketta polttoaineena käyttävään 

aluelämpölaitokseen.  

   

 

 

 

   

 

 

 



     

Noustessamme ulos bussista biokaasulaitoksen pihassa, ei vastassa ollutkaan pistävä haju, vaan 

pikemminkin leipomisen tuoksu. Biokaasulaitoksessa prosessi on suljettu, eli mitään ei varastoida ulkona 

aumassa. Laitos käyttää biokaasun raaka-aineena meijerituotteiden sivutuotteena syntyvää heraa, joka 

pumpataan reaktoriin, ja mädäte muodostaa kaasua reaktorin yläosassa. 

Biokaasulaitoksessa käytetään raaka-aineena vain maidon jalostamisen sivutuotteita. Idea 

biokaasulaitokseen lähti siitä, että hera oli aiemmin ongelma ja sitä vietiin Ruotsiin. Laitos on nyt ollut kaksi 

vuotta toiminnassa.  

Pihapiirissä näimme valkoisen pallomaisen kaasuvaraston, sen vieressä olevan prosessi voimalan, 

tekniikkahuoneen ja biolannoiterakennuksen, jäteveden puhdistusrakennuksen  sekä viereisellä tontilla 

olevan Jomala Energi Ab:n aluelämpölaitoksen. 

Meijerin puhdistettu jätevesi menee kunnalliselle jätevesilaitokselle. 

Biokaasua käytetään polttoaineena kaasukattilassa, josta johdetaan lämpöä meijerin prosesseille. 

Biokaasulla korvataan vuodessa 230 m3 öljyä. Osan vuodesta biokaasulla tuotettua energiaa toimitetaan 

myös aluelämpölaitokselle. 35–40 m3 heraa / tuotantopäivä. Biokaasuprosessi kaatuu, jos sitä 

kuormitetaan liikaa. 1m3 heraa => 50 m3 kaasua metaanipitoisuus 60 %. 1 m3 kaasua vastaa 35 litraa öljyä. 

Biokaasulaitoksessa prosessin lopputuotteena syntynyt liete sisältää arvokkaita ravinteita, jotka 

palautetaan pelloille puhdistettuna biolannoitteena. 

Aluelämpölaitos tuottaa lämpöenergiaa paikalliselle Ålands Mejeriet, ÅCA:lle, meijeriin, leipomoon  ja 

toimistotilojen lämmitykseen. Lämpöä tuotetaan myös viidelletoista rakennukselle kunnan keskustassa: 

mm. vanhusten hoitokoti, ylä-aste ja puhelinyhtiö. 

Aluelämpölaitoksessa syntyvään tuhkaan sekoitetaan puhdistettua lietettä ja puun kuorta, jolloin saadaan 

ravinteikasta maanparannusainetta esim. virkistysalueiden pohjaksi. 

Aluelämpölaitoksessa hakkeella korvataan 600 m3 öljyä vuodessa. Hiilidioksidipäästöt vähenevät samalla 

1 620 tonnia vuodessa. Hake on paikallisesta puusta tehtyä, paikallisten yrittäjien toimittamaa. Suurin osa 

hakkeesta tehdään sahauksen sivutuotteista, jotka muuten menisivät hukkaan.  

Aluelämpölaitos antoi vaihtoehdon öljyn käytölle, nyt energian hinta on vain 55 € / MWh alv 0 



Energiamittarin mukaan maksetaan, kunnan omistama osakeyhtiö. 

Metsätähdehakkeellakin olisi toiminut, nyt käytetään rankapuuhaketta, metsätähdehakkeella käytettäessä 

syntyy kivettymiä kattilaan neulasissa olevien yhdisteiden vuoksi. 

Aluelämpölaitoksessa kaksi hakekattilaa: suomalainen Arimax bioenergy , Ruotsalainen Mecano, ei varaajaa 

vaan ajetaan koko ajan suoraan verkostoon. 

Vierailuhetkellä 1,5 MW Mecano kattila käytössä, 1 MW Ariterm kesällä, jolloin ajetaan 100 kW verkostoon 

täysillä koko ajan. 

Muutama kiinteistö voitaisiin vielä liittää verkkoon. 

 

Matkalla takaisin keskustaan näimme bussin ikkunasta myös tuulivoiman perinteisemmän muodon. 

Pyörähdimme nopeasti myös Smakbyn ravintolan  ja Kastelholman linnan pihassa. Molemmat vaikuttivat 

mukavilta kohteilta, joihin itse kukin voi tulla kesällä tutustumaan paremmalla ajalla. 

 

   

 

Keskustassa oli vuorossa kevyt lounas / välipala ja omatoimista tutustumista Maarianhaminaan. 

14.25 Laiva, Viking Grace, lähti kohti Turkua ja klo 17.00 oli vuorossa Buffet-päivällinen laivalla. 

19.50 Saapuminen Turkuun, josta jatkoimme bussilla Forssaan, Hämeenlinnaan sekä Lahteen. Kiitettiin 

matkaopasta, bussinkuljettajaa sekä matkanjohtajaa ja osallistujia mukavasta matkasta. 

 

Muistion laativat Markku Lappi ja Marjo Koski-Laulaja, ProAgria Etelä-Suomi 

 

 

 

 

 



Opintomatkalla hämäläisille muodostui käsitys tuulivoiman lisäksi uusiutuvan energian 

mahdollisuuksista ja yhteistyön merkityksestä investoinneissa 

Tuulivoima on aihe, joka herättää tunteita, niin todettiin jo mm. Asikkalassa Hotelli Tallukassa järjestetyssä 

tuulivoimaseminaarissa helmikuussa 2012. Tunne on aina läsnä päätöksenteossa ja mielipiteen 

muodostamisessa, vaikka järkisyitä käytettäisiinkin virallisina perusteluina. Opintomatkan tarkoitus oli jakaa 

tietoa tuulivoimasta ja bioenergiasta, jotta osallistujien olisi helpompi muodostaa oma näkemyksensä.  

Suomessa yleinen kommentti on, että tuulivoima on nasta juttu, kunhan tuulimylly ei tule omalle 

takapihalle. Tuulivoima on Suomessa vielä kohtalaisen pienessä mittakaavassa, minkä vuoksi oli tärkeää, 

että hämäläiset viljelijät ja yrittäjät pääsivät tapaamaan tuulivoiman pioneereja. Erityisesti Lännen Lintu Oy 

oli oivallinen tutustumiskohde, sillä viljelijät ovat perustaneet yhdessä osakeyhtiön, joka mahdollistaa riskin 

jakamisen ja sen, että investointi per maatila pysyi maltillisena. 

Matkalla oli monia osallistujia, jotka eivät koskaan olleet päässeet tutustumaan tuulimyllyyn läheltä. 

Monelle yllättävin asia oli, että tasainen suhahdus kuuluu, kun lavat pyörivät, mutta melutaso ei olekaan 

korkea. Tuulimyllyjen vaikutusalueen risteyskohdassa eli kahden myllyn vaikutusalueen reunalla ääni oli 

voimakkaampi kuin aivan jommankumman myllyn juurella. Tuulimyllyjen maastoon sopiminen yllätti, 

sumuisella säällä niitä ei huomannut muuten kuin tasaisesta suhinasta. Bussin ikkunasta katsottuna 

tuulimylly näytti olevan matala, mutta todellisuudessa se olikin kaukana ja korkeutta riitti. 

Neutraalilla maaperällä asiaan tutustuminen ja kysymysten esittäminen mahdollistaa tietojen 

kartuttamisen. Kun kuulee myös kokemuksia negatiivisista vaikutuksista, on helpompi muodostaa oma 

näkemyksensä. Osallistujien joukossa oli myös tuulienergian konkareita ja hakelämmityksen asiantuntijoita, 

joten osallistujilla oli mahdollisuus pohtia uusiutuvan energian ratkaisuja ja verkostoitua myös keskenään. 

Investointeihin liittyvät kysymykset nousivat esille jokaisessa kohteessa. Tuulivoima on yksittäiselle 

henkilölle suuri investointi, mutta kun porukassa on Esim. 10 muuta, ei investointi olekaan mahdoton. 

Tuulimittausten tekeminen useamman tilan yhteistyönä kiinnostaisi Hämeessä ja tähän kyseltiinkin 

aktiivisesti vinkkejä. Pientuulivoiman haasteena tuntui olevan niin mantereella kuin Ahvenanmaallakin 

laitteistojen huono kestävyys ja korkea hinta. 

Markku Almin viesti oli selvä: esteitä ollaan raivaamassa tuulivoiman luvitusten helpottamiseksi ja 

keskustelua käydään tiiviisti päättäjien tasolla. 

Suomessa sähkötariffi aiheuttaa oman lisänsä, ja se ettei käytetyille voimaloille saa lainkaan tukea ihmetytti 

opintoretkeläisiä. Tuulituotannon ennustaminen tarkasti seuraavalle päivälle kuulosti aluksi mahdottomalta 

tehtävältä, kunnes selvisi, että laskentaohjelmaa voidaan hyödyntää arvioinnissa. 

Märkä hake CHP laitoksella kiinnitti monen huomion, harvoin näkee vihreää haketta menossa polttoon. 

Hake onkin yleensä kuivempaa, mutta pikatilanne vaati haketta saatavaksi nopeasti.  

Biokaasulaitos ja hakelaitos vierekkäin vaikutti toimivalta yhdistelmältä. Hajuton biokaasulaitos kiinnostaisi 

varmasti Hämeessäkin. Myös ajatus raaka-aineiden ja sivutuotteiden lähes suljetusta kierrosta olisi 

miettimisen arvoinen asia. Niin myös ravinteiden kierrätys, sillä kemialliset lannoitteet ovat fossiilisten 

polttoaineiden tavoin ehtyvä luonnonvara. Aivan ensimmäiseksi ei pystyisi hahmottamaan, että meijeri ja 

sahalaitos voisivat jotakin kautta liittyä läheisesti toisiinsa, biokaasulaitos ja aluelämpölaitos ovat tästä 

kuitenkin loistava esimerkki. Viimeistään käynti biokaasulaitoksessa osoitti, että aina kannattaa tarkastella 



kaikki vaihtoehdot läpi, vaikka realistisesti ne eivät tulisikaan heti mieleen. Maitotuotteiden 

jatkojalostuksessa syntyvä hera, joka aikaisemmin oli jätettä, muuttuikin biokaasulaitoksen myötä 

arvokkaaksi energian raaka-aineeksi. Toisen jäte - toisen raaka-aine ajattelu, on avain molemminpuoliseen 

menestykseen.  

Se, että samalla retkellä pääsimme näkemään tuulivoimaloita, sähköä  ja lämpöä puuhakkeesta tuottavan 

lämpölaitoksen, perinteisiä hakelämpökeskuksia ja biokaasulaitoksen, antoi hyvän katsauksen maatilojen ja 

yritysten monipuolisiin mahdollisuuksiin hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Tulevaisuudessa Hämeessäkin 

uusiutuvan energian eri muotojen yhdistäminen tulee todennäköisesti olemaan avainsana 

energiaratkaisuja mietittäessä. Keski-Suomessa, jossa lämpöyrittäjyydellä on jo pitkät perinteet, 

hybridijärjestelmät kiinnostavat jo kovasti eli hakelämpölaitos tuottaa perusenergian ja sitä voidaan 

täydentää esim. aurinkovoimalla.  

 

  

 

 


