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Aurinkoenergiaa Nurmijärvelle
Hanke
Ilmatar on tehnyt Nurmijärven kunnan (ja Tuusulan kunnan) alueella alustavia selvityksiä annetuille
kiinteistöille ja tunnistanut näistä muutamia aurinkoenergian tuottamiseen soveltuvia maa -alueita.
Näiden alustavien tarkastelujen pohjalta Ilmatar haluaisi mahdollistaa Nurmijärven kunnasta yhden
Suomen aurinkoenergisimmistä kunnan. Kokonaisuutena Ilmatar hakee Nurmijärven alueelta noin
150 - 200 ha aluetta aurinkopuistolle, joka voi koostua useista osista.
Ilmattaren Nurmijärven aurinkopuistot sijoittuisivat Jokelan eteläpuolelle sekä Vantaa- ja Palojoen
välisille alueille. Alueet ovat tällä hetkellä pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Alustavien
tarkastelujen mukaan alueille voisi sijoittua yhteensä yli 250 MWp:n suuruinen aurinkovoimala.
Aurinkopuiston sähköverkkoon liittyminen tapahtuisi Fingridin Nurmijärven sähköasemalla, joka
sijaitsee alueen keskellä VT 45 (Hämeentie) varrella.
Eräiksi aurinkoenergian tuottamiseen suunnitelluiksi alueiksi on esitetty Nurmijärven ja Tuusulan
kuntien alueella sijaitsevat Teilinummen ja Jäniksenlinnan pohjavesialueet, joilla on toimivat
pohjavesi- ja tekopohjavesilaitokset.

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän (aiemmin Tuusulan seudun vesilaitos) tehtävänä on tuottaa
vettä Järvenpään kaupungin, Keravan kaupungin, Tuusulan kunnan ja Sipoon kunnan tarpeisiin. Lisäksi
vettä myydään Mäntsälän ja Pornaisten kunnille. Tuotanto kattaa sekä asukkaiden päivittäisen
vedentarpeen, että palveluiden ja teollisuuden tarpeet. Vuonna 2018 myyty kokonaisvesimäärä kasvoi
4,1 % edellisvuoteen nähden.
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän (KUVESI) pumppaamasta vedestä noin 70 % on tekopohjavettä.
Raakavetenä tekopohjaveden muodostamiseen käytetään Päijänteen, Asikkalanselän, pintavettä, joka
johdetaan Päijänne-tunnelia pitkin ja pumpataan Kalliomäen pumppaamolta Jäniksenlinnan ja
Rusutjärven tekopohjavesialueelle.

Jäniksenlinnan pohjavesialue
Jäniksenlinnan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 2,95 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala
1,84 km2 . Pohjavesimuodostuman antoisuudeksi on arvioitu 19 000 m³/d (sisältää tekopohjaveden
muodostamisen). Jäniksenlinnan alueella luode-kaakkosuuntaisen harjumuodostuman ydinosa on
pääosin soraa. Laaja-alainen maa-aineksen ottotoiminta on ulottunut paikoin kallionpintaan saakka.
Harjumuodostuman reunaosissa maaperä on hiekkavaltaista.

Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitos
Jäniksenlinnan pohjavesialueella sijaitsee KUVESI:n Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitos, jolla on kolme
vedenottamoaluetta, kolme imeytysaluetta ja vedenkäsittelylaitos. Imeytettävän veden
kokonaismäärä on Jäniksenlinnassa tällä hetkellä noin 11 700 m3/d ja tuotantoon menevän veden
määrä noin 12 100 m3/d (vuosi 2019).
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Jäniksenlinnan pohjavesilaitos on toiminut vuodesta 1964 lähtien. Tekopohjavesilaitos on otettu
käyttöön vuonna 1979.
Vesilaitoksella on useita Länsi-Suomen vesioikeuden ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä
vedenottomääristä, tekopohjaveden valmistamisesta sekä suoja-alueen määräämisestä. Uusimman
lupapäätöksen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt 26.1.2021 (päätös numero 24/2021,
diaarinumero ESAVI/4075/2020) koskien Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen käytön tehostamista
uudella imeytysalueella Jäniksenlinnan eteläisellä alueella, sekä Jäniksenlinnan pohjavedenottamon
suoja-aluetta koskevan päätöksen muuttamista koskemaan kyseistä uutta imeytysaluetta. Päätös ei
ole vielä lainvoimainen.
Hakemusta koskeva alue sijaitsee Jäniksenlinnan pohjavesialueella, Vanhan Hämeentien ja
Hämeentien välisellä alueella, Tönölänmäen eteläpuolella.
Suoja-alueilla ei saa suorittaa sellaista toimintaa, jonka johdosta veden laatuun haitallisesti
vaikuttavaa ainetta voi päästä pohjaveteen tai joka vahingollisella tavalla voi huonontaa ottamosta
saatavan veden laatua. Vyöhykkeille, sekä imeytys- ja ottamoalueille on vesilain ohella lisäksi
noudatettava erillisiä määräyksiä.
Jäniksenlinnan pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma (FCG, 7.2.2014).
Jäniksenlinnan alueella on tehty koko laitoksen toiminnan ajan tutkimuksia toiminnan tehostamiseksi
ja toimintojen nykyaikaistamisesta. Tällä hetkellä vesilaitos seuraa pohjaveden pintaa Jäniksenlinnan
pohjavesialueella säännöllisin käsimittauksin (10 havaintoputkea) ja jatkuvasti mittaavilla
automaattimittareilla (7 havaintoputkea). Lisäksi Nurmijärven Vesi -liikelaitos seuraa Teilinummen ja
Jäniksenlinnan alueen pohjaveden pintoja. Vedenottamoiden ja imeytetyn veden laatua tarkkaillaan
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymällä on tarkoitus kehittää tekopohjavesilaitosta ja alustavia
suunnitelmia tehdä pohjaveden imeytyskokeita Jäniksenlinnan pohjoisosassa.

Maanpinnan muodot
Teilinummen ja Jäniksenlinnan pohjavesialueille suunnitellun Aurinkopuiston alue on pääosin vanhaa
maa-aineksen ottoaluetta, joka on osin maisemoitu etenkin Jäniksenlinnan pohjavesialueen osalta.
Suunnitellun aurinkopuiston alueella maanpinnankorkeus merenpinnasta vaihtelee välillä noin +5892 m mpy. Maanpinta on alimmillaan alueen etelä-kaakkoisosassa ja korkeimmillaan alueen pohjoisluoteisosassa. Jäniksenlinnan pohjavesialueen osalta maanpinnan korkeusvaihtelu on välillä +58-84 m
mpy. Korkeimmat kohdat sijaitsevat alueen reunaosissa varsinaisen maa-aineksen ottoalueen
reunoilla. Varsinaisen maa-aineksen ottoalueella maanpinnan korkeus vaihtelee välillä +58-76 m mpy.
Alue ei ole tasainen vaan alueella on pienelläkin alueella noin 10 metrin korkeusvaihteluita useissa eri
kohdissa aluetta. Kuvassa 1 on esitetty maanpinnan korkeusvaihtelut suunnitellulla Aurinkopuiston
alueella.
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Kuva 1. Maanpinnan korkeusvaihtelut Aurinkopuiston suunnittelualueella.
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Pohjaveden virtauskuva
Jäniksenlinnan pohjavesialueella pohjavesi virtaa Teilinummen pohjavesialueeseen rajautuvalta
alueelta kohti tekopohjavesilaitoksen toiminta-aluetta eli luoteesta kaakkoon. Jäniksenlinnan
pohjavesialueen pohjaveden virtauskuva suuntautuu Teilinummen pohjavesialueen rajalta kohti
Palojokea ja Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitosta. Pohjaveden pinnankorkeus lähellä Teilinummen
pohjavesialueen rajaa on noin tasolla +62-64 m mpy. ja pohjavedenpinta laskee kohti Palojokea ja
vedenottamoa noin tasolle +51 m mpy. Pohjaveden pinnankorkeudet Jäniksenlinnan pohjavesialueen
Palojoen pohjoispuolisella alueella on esitetty kuvassa 2. Geologian tutkimuskeskuksen geologisen
rakenneselvityksen perusteella Jäniksenlinnan pohjavesialueen pohjoisosassa ei juurikaan ole
pohjavesivarastoa johtuen kallionpinnan korkeusasemasta paikoin jopa pohjavedenpinnan yläpuolella.
Alueella kuitenkin muodostuu pohjavettä. Pinta-alaan suhteutettuna Jäniksenlinnan pohjavesialueella
Palojoen pohjoispuolella muodostuu luonnollista pohjavettä noin 1 300 m3/d alueen pinta-alan ollessa
noin 1,3 km2.
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Kuva 2. Pohjaveden pinnankorkeus Jäniksenlinnan pohjavesialueen Palojoen pohjoispuolisella alueella.
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Jäniksenlinnan pohjavesialueen kaavatilanne
Jäniksenlinnan pohjavesialue on osoitettu Uusimaa-kaava 2050-kokonaisuudessa (Uudenmaan
voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 11.11.2021) ominaisuusmerkinnällä:
Pohjavesialue; Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan vedenhankintaa varten tärkeät ja vedenhankintaan
soveltuviksi luokitellut pohjavesialueet. Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan myös pohjavesialueet,
joiden turvaaminen on pintavesi- ja maaekosysteemin kannalta tarpeellista. Pohjavesialueiden
rajaukset perustuvat ympäristöhallinnon tekemiin selvityksiin.
Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden laatua,
määrää tai vedenhankintakäyttöä. Pohjavesialueiden maankäytön suunnittelussa tulee ottaa
huomioon Uudenmaan maakuntaa koskeva vesienhoitosuunnitelma ja pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmat. Tavoitteena tulee olla pohjaveden laatua ja antoisuutta uhkaavien riskien
vähentäminen.
Tuusulan yleiskaava 2040 -ehdotus II on ollut nähtävillä vuodenvaihteessa 2021-2022. Tarkoituksena
on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2022. Yleiskaava 2040 II ehdotuksessa Jäniksenlinnan
pohjavesialueelle on ehdotettu seuraavat määräykset:
•

•

•

•

•

•

Alue on vedenhankintakäyttöön soveltuvaa pohjavesialuetta. Alueella tulee kiinnittää
erityistä huomiota pohjavesien suojelemiseen. Alueella rakentamista ja muuta maankäyttöä
saattavat rajoittaa ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskielto sekä vesilain säädökset
hankkeiden luvanvaraisuudesta.
Alueelle ei saa sijoittaa laitoksia tai toimintoja, joissa käsitellään tai varastoidaan pohjavedelle
vaarallisia aineita. Alueella on kielletty pohjaveden kannalta haitallisten kemikaalien ja
jätteiden laitos‐ tai ammattimainen käsittely ja varastointi.
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle suoja‐altaaseen, jonka
tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää. Ulos maanpäälle sijoitettavan
suoja‐altaan tulee olla katettu.
Rakentaminen, ojitukset ja maankaivuu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden
laatumuutoksia tai muutoksia pohjaveden korkeuteen. Rakentamisen seurauksena ei saa
aiheuttaa haitallista pohjaveden purkautumista.
Asemakaavassa tulee tutkia mahdollisuutta sade‐ ja sulamisvesien johtamiseen katoilta ja
muilta puhtailta alueilta selkeytys‐ ja imeytysalueille. Asemakaavassa on annettava
pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi tarpeelliset määräykset.
Maalämpökaivot eivät ole sallittuja.

Tuusulan rakennusjärjestys on astunut voimaan 20.3.2018. Rakennusjärjestyksessä on määräyksiä
pohjavesialueelle rakennettaessa:
•

•

Suunniteltaessa rakentamista pohjavesialueella tulee selvittää rakentamisen vaikutukset
pohjaveden laatuun, korkeusasemaan ja virtausolosuhteisiin sekä liitettävä tämä tutkimus
lupahakemukseen. Katto- vedet tulee imeyttää omalle tontille, mikäli se on
maaperäolosuhteiden perusteella mahdollista. Veden- ottamoiden vesioikeudellisilla suojaalueilla on otettava huomioon niitä koskevat erillismääräykset.
Pohjavesialueella on kiinnitettävä huomiota maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaran
estämiseen. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille
jätettävä riittävä suojakerros. Täyttöjä tehtäessä on täyttöaineksien oltava laadultaan
täyttöön soveltuvia maa-aineksia. Täyttötoimet on toteutettava siten, ettei niistä aiheudu
ympäristön pilaantumisen vaaraa tai roskaantumista.
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•

•

•

Öljy- ja polttoainesäiliöitä tai muita vaarallisen aineiden säiliöitä ei tule sijoittaa
pohjavesialueelle ilman perusteltua syytä. Uusien öljylämmitysjärjestelmien rakentamista ei
suositella pohjavesialueilla. Mikäli säiliö on välttämätön, se tulee sijoittaa maan päälle tai
sisätiloihin. Säiliö tulee sijoittaa suoja-altaaseen, jonka tilavuus on vähintään yhtä suuri kuin
säiliötilavuus. Sadevesien pääsy tulee estää ulos sijoitettavan säiliön suoja-altaaseen.
Pohjavesialueilla moottoriajoneuvoilla liikennöitävien piha- ja paikoitusalueiden
pintarakenteiden on oltava vettä läpäisemättömiä ja pintavedet on käsiteltävä ja johdettava
niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Kiinteistön
jätevesien imeyttäminen maahan on pohjavesialueella kielletty.
Maalämpöjärjestelmän rakentaminen pohjavesialueelle ja Päijänne-tunnelin suoja-alueelle
on kielletty ilman vesilain mukaista vesitalouslupaa. Kallioporaukseen perustuvaa maalämpöä
ei saa rakentaa alle 500 metrin etäisyydelle yleisen vesilaitoksen vedenottokaivosta.

Arvio aurinkovoimalan vaikutuksista Jäniksenlinnan pohjavesialueelle
Rakentamisen aikana:
-

sijoittuu Jäniksenlinnan pohjavesialueelle, joka on Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitokselta
pumpattavan pohjaveden muodostumisaluetta
sijoittuu osin Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen kaukosuojavyöhykkeelle
rajoittaa tekopohjavesilaitoksen kehittämistä ja laajenemista (uudet imeytys- ja kaivoalueet)
Jäniksenlinnan alueella melko suuret korkeuserot; alue joudutaan tasaamaan => massiivisia
maansiirtotöitä (vastaa erittäin suurta rakennusprojektia) => riski pohjaveden laadulle
alueen kaivu => mahdollisten haitta-aineiden leviäminen
pohjavettä suojaavien maakerrosten oheneminen osalla aluetta => riski pohjaveden laadulle
puut ja pintamaa poistetaan => avonainen pintamaa => imeytymisolosuhteet muuttuvat =>
pohjaveden pinnan suuret vaihtelut, riski pohjaveden laadulle
tiet => riski pohjaveden laadulle
perustukset, kaapeloinnit => riski pohjaveden laadulle, koska pohjaveden yläpuoleiset
kerrokset ovat ohuita
rakentamisen aikana paljon liikennettä ja koneita => riski pohjaveden laadulle

Käytön aikana:
-

paneeleissa oleva kenno; mitä sisältää ?
tulipalon sattuessa päästä sammutusvesien mukana vaarallisia aineita pohjaveteen ?
paneelit varjostavat maanpintaa =>pintakasvillisuus ei palaudu => riski pohjaveden laadulle
(ei suojaavaa maannoskerrosta)
runsaiden sateiden aikana pintavaluntaa => eroosio, joka hidastaa alueen kasvittumista
runsaat sateet => maanpinta tiivistyy => pohjaveden muodostuminen vähenee
muuttaa vesitasetta
huoltoliikenne: ilmeisesti kaikkien paneelirivistöjen välissä huoltotie => pintakasvillisuus ei
palaudu
rajoittaa tekopohjavesilaitoksen toimintojen laajenemista (imeytysaltaat, kaivot)
luontovaikutukset; linnut, liito-orava, perhoset, sudenkorennot

Aurinkovoimalan luvitus
Aurinkoenergiajärjestelmien rakentamiseen ei Suomessa ole olemassa yhtenäistä valtakunnallista
ohjeistoa. Velvollisuudet ja vastuut määräytyvät kuten muissakin rakennushankkeissa maankäyttö-
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ja rakennuslainsäädännön mukaisesti. Tähän mennessä hankkeet ovat olleet niin pieniä ja ne ovat
sijoittuneet esim. peltoalueille tai entisille turpeennostoalueille.
Luvituksesta on tarkemmin esitetty liitteessä 1.

Muita meneillään olevia hankkeita
Tällä hetkellä on Suomessa menossa mm. seuraavia aurinkovoimalahankkeita:
-

Nurmijärvi, Helen 1,5 MWp
Ulvila
Kalanti (Ely: ei tarvita YVA);
Kauhajoki, Palloneva, 400 MW, entinen turvesuo
Etelä-Pohjanmaalla useampia hankkeita
Imatra, 40 MWp
Iitti; Kymiringin yhteyteen
Kyyjärvi; tuulivoimala + aurinkovoimala; YVA-prosessi menossa
ym. useita hankkeita Pohjanmaalla tuulivoimaloiden yhteydessä
Kuvassa 3. on esimerkki toteutetusta aurinkovoimalasta Sussexissa Iso-Britanniassa.

Kuva 3. Toteutettu aurinkovoimala.
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Tule mukaan luomaan energiaa, josta voi olla
ylpeä

Syyskuu - 2022
Strictly private and confidential

Nurmijärvi / Keski-Uudenmaan Vesi
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2011
perustettu

Ilmatar Energy on Suomessa perustettu
pelkästään uusiutuvaan energiaan
keskittyvä kotimainen energiayhtiö ja
itsenäinen sähköntuottaja
65
työntekijöitä

Liiketoiminta-alueitamme ovat uusiutuvan energian ja
erityisesti tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden kehittäminen,
rakentaminen, TCM -toiminnot sekä sähkön myynti
suomalaisille kuluttaja- ja yritysasiakkaille.
Ilmattaren uusiutuvan energian tuotanto rakennetaan
Ilmattaren johdolla ja omistamme hankkeet koko niiden
elinkaaren ajan.

30 000
kuluttaja-asiakasta

Ilmattaren omistavat sen perustajat, yksityiset sijoittajat,
Omnes Capitalin hallinnoimat rahastot ja yhtiön johto.

1000
yritysasiakasta

Liite 2
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Kartoitamme parhaillaan energisiä
kuntia ja maanomistajia mukaan
muutokseen kohti kestävämpää
tulevaisuutta.

Tulevaisuus vaatii monipuolisia
uusiutuvia energian tuotantomuotoja.
Meille nämä ovat tuuli- ja aurinkovoima

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista
puhtaaseen energiaan on vuosisadan
muutos, jossa haluamme olla
etujoukoissa
Energiamurros koskettaa kaikkia ja luo
uusia tapoja asua, liikkua ja kuluttaa.

Yh 6/22.9.22 § 28

Liite 2

Ilmatar - aurinkoenergia
Uusiutuvaa energiaa ympäristön
ehdoilla
1 x 50 MWp
aurinkopuisto

Elvytetään alueita, jotka ovat poistuneet
muusta elinkeinon harjoittamisesta
valjastamalle ne uusiutuvan energian
tuotantoon
Aurinkovoimalan elinkaari 45-50 vuotta,
joka mahdollistaa paikallisen biodiversiteetin palautumisen ja rauhoittaa
ympäristön

ja vastaa

tuottaa

10 000
kerrostalo-asunnon
tai 2 500
omakotitalon

50 GWh
energiaa vuodessa
Päästövähennys
6,55 kt CO2

sähköntarpeisiin.

Tuotanto päästötöntä, äänetöntä sekä
maisemavaikutuksiltaan vähäistä
Soveltuu myös pohjavesialueille keveiden
rakenteidensa ansiosta.

90 %
materiaalien
uudelleen käyttö
kierrätettävyys

Kierrätettävyysaste
korkea

1 MWp
vaatii noin 1-1,5
ha maa-alaa.
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Aurinkoenergia luo edelläkävijyyttä
kuntaan

Ilmatar on tehnyt Nurmijärven kunnan alueella alustavia
selvityksiä annetuille kiinteistöille ja tunnistanut näistä
muutamia aurinkoenergian tuottamiseen soveltuvia
maa-alueita.

Me Ilmattarella uskomme, että siellä missä on energiaa, on myös
elinvoimaa. Tulevaisuuden energiantuotanto hajautuu nykyistä
useampiin maantieteellisiin sijainteihin, mikä kasvattaa energiahuollon
varmuutta yhteiskunnan tasolla, mutta mahdollistaa myös uusien
liiketoimintojen syntymisen paikallisesti.

Näiden alustavien tarkastelujen pohjalta Ilmatar haluaisi
mahdollistaa Nurmijärven kunnasta yhden Suomen
aurinkoenergisimmistä kunnan.

Paikallisuus tarkoittaa toisaalta myös uusia investointeja, työpaikkoja
sekä uusia mahdollisuuksia elinkeinoinnovaatioille puhtaan uusiutuvan
energian ympärille.

Kokonaisuutena Ilmatar hakee Nurmijärven alueelta
noin 150 - 200 ha aluetta aurinkopuistolle, joka voi
koostua useista osista.

Energiamurros koskettaa kaikkia ja vaikuttaa tapaamme toimia ja
tehdä asioita arjessa. Toisaalta se luo uusia tapoja asua, liikkua ja
kuluttaa.

Ilmattaren mallissa maa-alueet tyypillisesti vuokrataan
pitkäaikaisesti tuotannon käyttöön. Vuokra-aika on noin
45 vuotta.

Uusiutuva energia on vahvassa kasvussa oleva uusi teollisuudenala.

Ilmatar vastaa hankkeen kaikista vaiheista ja kuluista
käyttäen yhteistyöverkostoaan selvityksiin,
suunnitteluun ja rakentamiseen
Alue säilyy vuokralaisen nykyisessä käytössä
rakentamisen aloittamiseen saakka.

Yh 6/22.9.22 § 28

Liite 2

Aurinkovoimahanke, esimerkki
2-3 kk

Maanomistajien
kontaktointi,
esiselvitykset

6 kk – 1,5 vuotta

Kaavoitus ja/tai luvituksen
käynnistäminen

Rakennusluvat
hyväksytty

Aikatauluun vaikuttaa keskeisesti luvittamiseen liittyvät asiat
sekä verkkoon liittymisen mahdollisuudet, jolloin yllä esitetyt
aika-ikkunat voivat ylittyä tai alittua

Noin 1 vuosi

Hankkeen rahoitus ja
hankintojen kilpailutus

45-50 vuotta

Rakennusvaihe

Sähköntuotanto
Huolto, ylläpito

Ennallistaminen tai
voimaloiden uusiminen

Yh 6/22.9.22 § 28

35 MWp, alustava simulointi

Ilmatar – aurinkoenergiaa Nurmijärvelle
•

Ilmattaren Nurmijärven aurinkopuisto sijoittuisi kartassa esitetylle Teilinummen
entiselle soranottoalueelle.

•

Alustavien tarkastelujen mukaan alueille voisi sijoittua yhteensä yli 35 MWp:n
suuruinen aurinkovoimala. Toteutus edellyttää luonnollisesti tarkempaa
suunnittelua. Ilmatar on valmis keskustelemaan myös muista alueen
maankäyttöön liittyvistä suunnitelmista ja huomioimaan ne.

•

Aurinkopuiston sähköverkkoon liittyminen tapahtuisi Fingridin Nurmijärven
sähköasemalla joka sijaitsee alueen välittömässä läheisyydessä ja VT 45
(Hämeentie) varrella.

Liite 2

Yh 6/22.9.22 § 28

Liite 2

Maanomistaja – tule mukaan mahdollistamaan aurinkoenergiaa
Maanvuokrauksen ehdotus esimerkki aikataululla
Maanomistajille Ilmattaren aurinkoenergian tuotantoon
tarkoitettu maanvuokramalli tarjoaa kilpailukykyisen,
huolettoman sekä pitkäaikaisen vuokratuoton.
Maanvuokrasopimuksen myötä Ilmatar vastaa
aurinkoenergiatuotannon suunnittelusta, luvittamisesta ja
rakennuttamisesta vuokratulle kiinteistölle ja pysyy hankkeen
omistajana aina sen elinkaaren loppuun saakka.

Sopimus alkaa 1.11.2022

Allekirjoituspalkkio
5000 €
Alustava vuokra:
1000 €/vuosi

Rakennuslupa myönnetään 1.5.2023

Rakentaminen alkaa 1.11.2023
Lupakorvaus
Tuotanto 1.9.2024
5000 €
alustava
+ alustava vuokra vuosivuokra
Vuokra 750
1000 €/vuosi
1000 €/vuosi
€/vuosi/ha

Esim. 40 ha
= 30 000 €/a
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Yh 6/22.9.22 § 28

Paneelien asennus, esimerkkejä
•
•

Aurinkovoimala koostuu paneelirivistöistä
Paneelit asennetaan teräksisiin telineisiin, joiden perustaminen
suunnitellaan maaperäolosuhteiden mukaan

Liite 2

Yh 6/22.9.22 § 28

Esimerkkejä teollisen mittakaavan
aurinkopuistoista

Liite 2

Yh 6/22.9.22 § 28

Liite 2

Elinvoimaa ja työpaikkoja

Kehitystoimet
ja rakentaminen

Pitkäaikainen
omistaminen

Ylläpitö ja
operointi

11

Yh 6/22.9.22 § 28

Aurinkopuisto osana muita toimintoja
Projektialue
Pururata

Julkiset väylät

Luonnonsuojelualue

Metsäalue
Suo
Vesi

Aurinkopaneelit

Viljelypalsta

Autojen latauspiste

Mehiläispesä

Leirintäalue

Vesilinnut

Frisbeegolf

300 m

12

Esimerkki

Liite 2

Yh 6/22.9.22 § 28

Vastuullisuus on liiketoimintamme keskiössä
Ilmastonmuutos ja
puhdas energia

Ympäristö
Hiilijalanjäljen pienentäminen ja
ympäristövaikutusten minimoiminen
hankehityksessä ja rakentamisessa
ja kaikessa omassa
liiketoiminnassamme. Tavoitetta ei
saavuteta yksin, vaan yhteistyöllä
eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteenamme ilmaston muutoksen
torjunnassa on luoda yksi
Pohjoismaan johtavista uusiutuvan
energian alustoista Suomeen.
Panostamme, jotta puhdas energia
saadaan kuluttajille ja teollisuudelle
sähkönmyynnin avulla edullisesti.

Asiakkaat ja henkilöstö
Ammattitaitoiset työntekijät ovat
menestyksen tae. Olemme tasaarvoinen, kannustava ja reilu
työpaikka. Tavoitteenamme on
osaava ja sitoutunut henkilöstö.
Taloudellinen vastuu
Tuottava ja kannattava liiketoiminta,
vastuulliset verokäytännöt ja
verojalanjälki, korruption vastaisuus,
hyvä hallinto.

Sidosryhmien luottamus ja avoin
vuoropuhelu sidosryhmien kanssa.

Liite 2

Yh 6/22.9.22 § 28

ilmatar.fi

Antti Keskinen
antti.keskinen@ilmatar.fi
+358 406 831870

Antti Tiri
antti.tiri@ilmatar.fi
+358 400 475095

Ilmatar Energy Oy
Unioninkatu 30
00100 Helsinki

Ilmatar Service
Oy Uusikatu 53
90120 Oulu

Liite 2
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Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuvesi.fi

Puh: 040 5040 444
Kotisivu: www.kuvesi.fi

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 11/2022
Asia:

Varavesisäiliö.
Hankintapäätös, Pipelife Finland Oy

Asiaselostus:

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin.
Hankintamenettelynä on käytetty suorahankintaa.
Veden tuotannon ja häiriötilanteiden varalle on päätetty hankkia 5 m3:n varavesisäiliö. Säiliötä voidaan käyttää häiriötilanteissa veden jakeluun ja normaalissa tuotantokäytössä kaivojen pesuun ja hapotuksiin.
Markkinakartoituksen perusteella on päätytty pyytämään tarjousta Pipelife
Finland Oy:ltä.
Tarjous ja tarjoaja on todettu kelvollisiksi ja tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi. Tarjouksen mukainen hankintahinta on 11 450,00 € (alv 0 %).

Päätös:

Hyväksyn Pipelife Finland Oy:n tarjouksen varavesisäiliötä koskien.

Päätösoikeusperuste:

Yhtymähallitus 18.5.2017 § 29 liite 10, toimitusjohtajan hankintavaltuudet:
Suunnittelu 100 000 €, investoinnit 300 000 €, muut hankinnat 100 000 €.

Päiväys:

6.9.2022

Allekirjoitus:
Nimen selvennys:

Kari Korhonen

Virka:

Toimitusjohtaja

Oikaisuvaatimusohje:

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös yhtymähallituksen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saamisestaan.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon - jollei muuta näytetä - samana päivänä sähköpostin lähettämisestä.

Nähtävillä olopaikka:

Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA

Nähtävillä oloaika:

12.9.2022 klo 9.00 - 14.00

Tiedoksianto:

Jesse Järvinen/Pipelife Finland Oy
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Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuvesi.fi

Puh: 040 5040 444
Kotisivu: www.kuvesi.fi

TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖS NRO 12/2022
Asia:

Sivuvalvomon kuituyhteys. Hankintapäätös, Elisa Oyj

Asiaselostus:

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin.
Hankintamenettelynä on käytetty suorahankintaa.
Automaatiojärjestelmän päivityksen myötä rakennetaan päävalvomon lisäksi
sivuvalvomo, josta voidaan hallita järjestelmää vastaavalla tavalla.
Sivuvalvomon toiminta edellyttää riittävää tietoliikenneyhteyttä.
Markkinakartoituksen perusteella on päätytty pyytämään tarjousta Elisa
Oyj:ltä.
Tarjous ja tarjoaja on todettu kelvollisiksi ja tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi. Tarjouksen mukainen hankintahinta kuituyhteyden rakentamiselle
on 18 500,00 €, asennusmaksu 500,00 € ja kuukausimaksu 270,00 € (alv 0
%). Samalla hankitaan suoja palvelunestohyökkäyksille, palvelun käyttöönotto maksaa 3000,00 € ja kuukausimaksu on 450,00 €/kk (alv 0 %).

Päätös:

Hyväksyn Elisa Oyj:n tarjouksen sivuvalvomon kuituyhteyden rakentamista ja
palvelunestohyökkäyksiltä suojautumista koskien.

Päätösoikeusperuste:

Yhtymähallitus 18.5.2017 § 29 liite 10, toimitusjohtajan hankintavaltuudet:
Suunnittelu 100 000 €, investoinnit 300 000 €, muut hankinnat 100 000 €.

Päiväys:

13.9.2022

Allekirjoitus:
Nimen selvennys:

Kari Korhonen

Virka:

Toimitusjohtaja

Oikaisuvaatimusohje:

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös yhtymähallituksen käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedoksi saamisestaan.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon - jollei muuta näytetä - samana päivänä sähköpostin lähettämisestä.

Nähtävillä olopaikka:

Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA

Nähtävillä oloaika:

19.9.2022 klo 9.00 - 14.00

Tiedoksianto:

Ari Kemppainen/Elisa Oyj
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