2018

Esittelyssä OX2
OX2 kehittää, rakentaa ja hallinnoi uusiutuvaa energia
tuotantoa. OX2 on viimeisen 15 vuoden aikana noussut
johtavaan asemaan laajamittaisen maatuulivoiman alalla
toteutettuaan yli 2 GW:n edestä tuulivoimaa Pohjois
maissa. Uusiutuvan energian tuotantoa lisäämällä OX2 luo
muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta.
OX2:lla on toimintaa Ruotsissa, Norjassa, Suomessa,
Puolassa, Liettuassa, Ranskassa ja Saksassa. Yhtiön
pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa. Liikevaihto
vuonna 2018 oli noin 403 miljoona euroa.

Kuva: Joakim Lagercrantz.

Raskiftetin tuulipuisto (112 MW) Norjassa

Sisältö
Vuosi tiivistettynä

02

Toimitusjohtajan puheenvuoro

04

OX2 – Euroopan johtava kehittäjä

06

Markkinat

14

Kestävä kehitys

26

Hallitus ja tilintarkastajat

43

Toimintakertomus

44

OX2 AB

47

OX2 2018

01

Vuosi tiivistettynä –
ennätyksellistä
aktiivisuutta Pohjois
maissa
2018 jää mieleen kasvun ja aktiivisuuden vuotena koko
OX2-yhtiössä. Projektisalkku vahvistui ja laajentuminen
Eurooppaan jatkui. Uusia ennätyksiä mitattiin niin myyn
nin kuin pohjoismaisten rakennusprojektienkin saralla.

500 MW*

varmistunut tuulivoimahankkeiden myynti
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950 MW*

tuulivoimaa yhteensä
rakenteilla

Tärkeimmät tapahtumat
• Pohjoismaiden tähän mennessä suurin ilman
valtionapua rakennettu tuulivoimahanke, yli
107 MW, myytiin Ikea Suomelle.
• Margueriten kanssa solmittiin kauppasopimus
Brännlidenin tuulipuistosta (n. 42 MW) Ruotsissa.
• Åndbergin tuulipuiston (n. 280 MW) myynti
Ruotsissa varmistui ennen vuodenvaihdetta.

Lehtirovan tuulipuisto (148 MW) luovutettiin Aquila
Capitalille vuonna 2018. Kuva: Joakim Lagercrantz.

• Lehtirovan (148 MW) ja Högkölenin (65 MW)
tuulipuistot Ruotsissa luovutettiin täysin valmiina
ostajalleen Aquila Capitalille.
• Raskiftetin tuulipuisto (112 MW) Norjassa saatiin
valmiiksi ja luovutettiin ostajilleen Stadtwerke
Münchenille, Eidsiva Energille ja Gudbrandsdal
Energille.

340 MW*
tuulivoimaa luovutettiin ostajille

Taloudellinen tulos – vahvin vuosi tähän mennessä

• Päätettiin nimenmuutoksesta: OX2 Wind muuttui
OX2:ksi Nimenvaihto rekisteröitiin talousvuoden
päätyttyä. OX2-konserni (OX2 Group AB) vaihtoi
nimekseen Peas Industries.

Liikevaihto
MEUR

Nettoliikevaihto
403 (224) MEUR

403 MEUR

400

300
Liiketulos
35 (25) MEUR

Tulos rahoituserien jälkeen
37 (26) MEUR

35 MEUR
37 MEUR

200

100

0
2015

2016

2017

2018

Liiketulos
MEUR

32

24

16

8

0
2015
* Luvut pyöristetty

2016

2017

2018

Eri vuosien väliset vaihtelut johtuvat tuulivoimahankkeiden valmistumistahdista ja
siitä, milloin ne luovutetaan asiakkaalle.
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Toimitusjohtajan puheen
vuoro:
Vuonna 2018 aktiivi
suustasomme oli
		ennätyksellinen
kaikilla yhtiön osa-alueilla.
Paul Stormoen,
toimitusjohtaja OX2

Kuva: Christian Gustavsson
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Vuosi 2018 oli OX2:lle sekä hauska
että opettavainen. Tahdon aloittaa
kiittämällä kaikkia työntekijöitä,
yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja
tavarantoimittajia kovasta työstä ja
omistautumisesta. Tämä vuosikertomus tiivistää suurelta osin kaiken
sen hienon, mitä yhdessä saavutimme vuonna 2018, ja toivon, että
teistä on ilo lukea tätä.
Kuten olette voineet lukea,
olemme vaihtaneet nimemme OX2
Wind AB:sta OX2 AB:ksi. Tämä on
ensimmäinen painettu vuosikertomus, joka keskittyy laajamittaisten
energiantuotantolaitostemme kehitykseen, rahoitukseen, rakentamiseen ja toiminnan aloittamiseen liittyvään toimintaamme, vaikka
kyseessä on jo 15.
toimintavuotemme.
Vuonna 2018 aktiivisuustasomme
oli ennätyksellinen kaikilla yhtiön
osa-alueilla.
Olemme niittäneet menestystä
vahvistamalla projektisalkkuamme
entisestään Suomessa ja Ruotsissa,
ja olemme myös alkaneet kehittää
projekteja Saksassa. Puolassa
voitimme vuonna 2018 valtiollisen
kilpailutuksen ja saimme tariffin,
joka tekee projektistamme taloudellisesti kannatavan toteuttaa.
Hankeportfoliomme kasvaa,
koska meillä on tarjota hyvä kokonaispaketti hankekehittäjille ja
saamme projektit valmiiksi nopealla
aikataululla. Hyvin toimiva yhteistyö
mm. maanomistajien kanssa on
mahdollista siksi, että olemme
markkinoilla paikallinen toimija ja
meillä on tarvittavat resurssit.
Suomessa pystyimme aloittamaan
Pohjoismaiden suurimman ilman

”Vahva tuloksemme
tarkoittaa, että
voimme jatkaa
kehitykseen, organisaatioon ja uusiin
investointeihin
panostamista.”
Paul Stormoen, toimitusjohtaja OX2

Högkölenin tuulipuiston (65 MW) rakentaminen Ruotsissa. Kuva: Joakim Lagercrantz.

valtionapua rakennettavan tuulivoimahankkeen, mikä on historiallinen
askel niin OX2:lle kuin alalle ylipäätään. Valtionapu on ollut tarpeen,
jotta tuulivoimasta on saatu luotua
uusi teollisuudenala, mutta nyt sitä
ei enää tarvita. Alalla on keskityttävä muihin haasteisiin ja
mahdollisuuksiin.
Vahvat suhteet niin pääoma- kuin
alihankkijapuolella tulevat entistä
tärkeämmiksi. Projektien liiketoimintamallien optimointia on edelleen
jatkettava, jotta pystytään toimittamaan sähköä niin edullisesti kuin
mahdollista. Projekteista on
saatava pitkään ja tasaisesti tuottoa pitkän aikaa, mutta niiden on
myös oltava ympäristön kannalta
sekä sosiaalisesti kestäviä.
OX2 on voimakkaassa kasvussa
oleva yhtiö, joka myös onnistuu
täyttämään asiakkaiden ja alihankkijoiden korkeat odotukset. Vuoden
2018 aikana rakensimme valmiiksi
ja luovutimme ennätykselliset 340
MW, ja samanaikaisesti rakenteilla
oli noin 750 MW. Olen ylpeä siitä,
että pystyimme johtamaan niin
monta hanketta yhtä aikaa, ajassa

ja budjetissa pysyen ja ilman
suurempia vastoinkäymisiä. Tämä ei
olisi ollut mahdollista ilman organisaatiota, jonka omistautuneet työntekijät pyrkivät aina korkeimpaan
mahdolliseen laatuun ja työympäristön turvallisuuteen.
2018 oli myös vahvan taloudellisen tuloksen vuosi. Tämä mahdollistaa organisaation, tuotteiden ja
kauppojen kehitykseen
panostamisen.
OX2:lla on valtava potentiaali
jatkaa kasvuaan markkinoilla.
Olemme keskellä kiihtyvää maailmanlaajuista siirtymää fossiilisen
energian käytöstä uusiutuvaan
energiaan. Tämä on tärkeää ilmastonmuutoksen uhan vuoksi, mutta
myös siksi, että uusiutuvan energian muotoja, etenkin tuulivoimaa,
on muita muotoja nopeampaa ja
edullisempaa rakentaa.
Odotan innolla sitä, että yhteinen
matkamme kohti 100-prosenttisen
kestävää yhteiskuntaa jatkuu!

Paul Stormoen, toimitusjohtaja OX2

OX2 2018
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OX2 – Euroopan johtava
kehittäjä laajamittaisen
maatuulivoiman alalla
OX2 haluaa vastata yhteen aikakautemme suurimmista
haasteista. Kehittämällä, rakentamalla ja hallinnoimalla
uusiutuvaa energiatuotantoa yhtiö luo muutosta kohti kestä
vämpää tulevaisuutta. Voimakkaan kasvun ja vankistuneen
markkina-aseman johdosta vuosi 2018 oli OX2:lle tärkeä.
Vuosien varrella OX2 on laajamittaisen maatuulivoiman alalla tuottanut
yli 2 GW tuulivoimaa. Vahvan projektisalkkunsa ansiosta OX2 on vakiinnuttanut paikkansa Euroopan
johtavien uusiutuvan energian tuottajien joukossa. OX2 on runsaan 14
vuoden aikana panostanut tuulivoimaan ja hankkinut huippuosaamista koko tuulivoimahankkeen
arvoketjusta, alustavasta hankesuunnittelusta myynnin ja rakentamisen kautta tekniseen ja kaupalliseen hallinnointiin.

Matkan varrella yhtiö on vankistanut
kokemustaan tuulivoima-alasta,
rakentanut yhteistyöverkoston sekä
syventänyt institutionaaliseen ja
teolliseen pääomaan liittyvää osaamistaan. Tämä yhdistettynä kykyyn
olla perillä viimeisimmistä teknisistä
ja taloudellisista ratkaisuista on ollut
viime vuosien ratkaisevia
menestystekijöitä.

OX2, toteutuneet tuulivoimalat 2006–2019, kumulatiivinen asennettu teho
MW koostettu
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OX2:n asiakkaat koostuvat suurelta
osin rahoittajista, mutta myös energiayhtiöistä ja muiden alojen toimijoista. Useat asiakkaat, kuten IKEA,
Allianz, Google ja Aquila Capital
jatkavat asiakkaana myös uusissa
projekteissa, ja suurin osa asiakkaista kääntyy OX2:n puoleen myös
toimintakauden aikana. Luottamus
ja tyytyväiset asiakkaat sekä
jatkuva vallitsevaan markkinatilanteeseen mukautuminen takaavat
kasvun myös tulevaisuudessa.

Lehtirovan tuulipuisto (148 MW) Ruotsissa. Kuva: Joakim Lagercrantz.

Tuulivoiman tuotannon suunnittelu/
hankeoikeuksien hankkiminen
OX2:lla on vahva hankesalkku, jota
kehitetään jatkuvasti markkinoiden
tarpeiden ja edellytysten mukaan.
Tuulivoimahankkeiden koko vaihtelee, ja niitä on Ruotsissa, Norjassa,
Suomessa, Puolassa, Saksassa ja
Ranskassa. OX2:n kunnianhimoisena
tavoitteena on toimia joka maassa
sellaisissa hankkeissa, joiden potentiaali on parhaiten realisoitavissa,
joiden tuotantokustannukset ovat
pienet ja tuotto vakaata ja jotka
täyttävät tiukat kestävyystavoitteet.
Hyvät tuuliolot, sopiva infrastruktuuri
ja hankkeen paikallinen tuki ovat
tärkeitä tekijöitä tämän tavoitteen
saavuttamisessa.
Vahvempi hankesalkku
Vuoden 2018 aikana OX2 vahvisti
salkkuaan suurella määrällä loppuvaiheessa olevia hankkeita. Tämä
oli mahdollista etenkin hankeoikeuksien hankinnan ja tuulivoimalupien omistajien ja kehittäjien
kanssa tehdyn yhteistyön avulla.
Vuonna 2018 solmittiin esimerkiksi
Rabbalshede Kraftin kanssa sopimus Åndbergin tuulivoimalan (päivityksen jälkeen n. 280 MW) oikeuksista. Tämän jälkeen OX2 vei
päätökseen hankkeen kehittämisen, maankäyttösopimusten solmimisen ja rakennustekniset selvitykset. Hankkeen rahoitus järjestyi
ennen vuodenvaihdetta.

Tuulivoimaloiden myyminen ja
rakentaminen
OX2 rakentaa tuulivoimaa kokonaisurakkoina ja tarjoaa markkinoilla
mahdollisuuksia investoida täysin
valmiisiin hankkeisiin. Investoijat
ovat ensisijaisesti rahoitussektorilta,
mutta OX2 toimittaa hankkeita ja
palveluita myös energiayhtiöille ja
muille toimialoille. Yksittäisen hankkeen rahoituksen yhteydessä OX2
voi auttaa investoijaa myös sähkönhintasopimuksen solmimisessa
suurten sähkönkuluttajien kanssa
tuottojen varmistamiseksi pitkällä
aikavälillä.
Rahoitussijoittajat näkevät tuulivoiman omistamisen pitkäaikaisena
ja kestävänä investointina, jossa on
vakaa kassavirta ja hyvä tuotto.
Energiayhtiöille tuulivoimainvestoinnit ovat mahdollisuus hankkia
kustannustehokasta ja kestävää
tuotantoa, joka myös vastaa kuluttajien toiveisiin ympäristöystävällisestä sähköstä.
950 MW rakenteilla
Vuonna 2018 käynnissä oli yhteensä
13 tuulipuiston (yht. 950 MW) rakentaminen Ruotsissa, Norjassa ja
Suomessa. Kolme suurta tuulipuistoa (yht. n. 340 MW) saatiin valmiksi
ja luovutettiin suunnitelmien mukaisesti ostajilleen. Kahdeksan uuden
tuulipuiston (500 MW) rahoitus
varmistui vuonna 2018.

Tuulipuistojen kaupallinen ja
tekninen hallinnointi
OX2 tarjoaa sisaryhtiönsä OX2 TCM:n
kautta kattavan käyttö- ja hallinnointipalvelujen valikoiman, johon
kuuluu mm. tuotantoanalyysi, optimointi, valvonta, hallinnointi, talous
ja erilaiset asiantuntijatoimeksiannot. Niiden avulla omistajat saavat
mahdollisimman suuren tuoton ja
välttyy omistamiseen liittyviltä
huolilta.
OX2 TCM hallinnoi Pohjoismaiden
suurinta hankesalkkua, ja sillä on
pitkä kokemus erikokoisten ja
-ikäisten turbiinien hallinnoinnista
sekä tiiviistä yhteistyöstä turbiinitoimittajien kanssa. Näin se pystyy
pitämään voimalat käynnissä ilman
pitkiä käyttökatkoksia ja varmistamaan siten hyvän sähköntuotannon.
Tuotanto n. 2,4 TWh
Tilikauden lopussa OX2 TCM hallinnoi
teknisesti ja kaupallisesti 241:tä
käytössä olevaa tuulivoimalaa
(718 MW) 21 tuulipuistossa. Ne tuottavat yhteensä n. 2,4 TWh sähköä.
OX2 TCM:llä oli vuoden lopussa
varmistettuja sopimuksia 850 MW:n
edestä, mikä yhteensä tarkoittaa yli
1,5 GW:n sopimuksia.

OX2 2018
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Tuulivoimalan perustusten valaminen Valhalla-hankkeessa (366 MW) Ruotsissa. Kuva: Joakim Lagercrantz.

Vuoden 2018 tärkeimmät tapahtumat
Brännlidenin tuulipuisto myytiin
Margueritelle
Syyskuussa OX2 ja eurooppalainen
rahastonhoitaja Marguerite solmivat
sopimuksen kymmenen tuulivoimalaa sisältävästä Brännlidenin tuulipuistosta (42 MW) Skellefteån
kunnassa Ruotsissa. OX2 toimittaa
tuulipuiston kokonaisurakkana, ja
sen arvioidaan valmistuvan ja otettavan käyttöön vuodenvaihteessa
2019/2020.

950 MW*

tuulivoimaa yhteensä
rakenteilla
* Luku pyöristetty
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Pohjoismaiden suurin ilman
valtionapua rakennettu
tuulivoimahanke myytiin IKEAlle
Lokakuussa OX2 solmi IKEAn
kanssa sopimuksen neljästä tuulipuistosta (107,4 MW) ja yhteensä 25
tuulivoimalasta Suomessa. OX2 oli
rakennusvaiheessa vastuussa
kokonaisurakasta. Projektiin kuuluvat Långmossan ja Ribäckenin tuulipuistot Maalahdessa, Ponsivuoren
tuulipuisto Kurikassa ja Verhonkulman tuulipuisto Marttilassa.

Lehtirovan ja Högkölenin tuulipuistot
luovutettiin Aquilalle
41 tuulivoimalaa sisältävä Lehtirovan
tuulipuisto (148 MW) sekä 18 tuulivoimalaa sisältävä Högkölenin tuulipuisto (65 MW) luovutettiin ostaja
Aquila Capitalille suunnitellusti joulukuussa. Molemmat tuulipuistot
rakennettiin kokonaisurakkana ja
työt aloitettiin syksyllä 2016. Lehtirovan tuulipuisto sijaitsee Ruotsissa
Jällivaaran ja Pajalan kuntien
alueella ja Högkölen Ljusdalissa. OX2
vastaa jatkossa puistojen teknisestä ja markkinoinnillisesta hallinnoinnista. Googlen kanssa on
solmittu Lehtirovan tuulipuiston
sähkön ostamisesta kymmenvuotinen PPA-sopimus.
Raskiftet luovutettiin Stadtwerke
Münchenille, Eidsiva Energille ja
Gudbrandsdal Energille
Myös Raskiftetin tuulipuisto
Norjassa luovutettiin joulukuussa
ostajilleen Stadtwerke Münchenille,
Eidsiva Energille ja Gudbrandsdal
Energille. Puisto, jonka OX2 on
rakentanut kokonaisurakkana,
sijaitsee Trysilin ja Åmotin kunnissa
Norjassa.

OX2:n markkinaläsnäolo kartalla

Östersund
Mora
Falun

Helsinki

Tukholma

Färjestaden
Vilna
Hampuri

Pariisi

toimisto

Tuulivoimaprojektit rakenteilla ja hallinnassa 2018
Ruotsi

Norja

Rakenteilla: n. 680 MW

Rakenteilla: 

Toiminnassa ja hallinnassa: 

571 MW

Suomi
Rakenteilla: 
Toiminnassa ja hallinnassa: 

112 MW

Liettua
Toiminnassa ja hallinnassa: 

45 MW

n. 150 MW
102 MW

Hankkeen kartassa ja kuvauksessa on esitelty myös sisaryhtiön OX2 TCM toiminta.
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Raskiftetin tuulipuiston
suunnittelu ja rakentaminen
Norjassa
Joulukuussa 2018 OX2 luovutti suunnitelmien
mukaisesti 112 MW:n tuulipuiston sen ostajille
Stadtwerke Münchenille, Eidsiva Energille ja
Gudbrandsdal Energille. Projekti oli Norjan
ensimmäinen sisämaahan rakennettu
tuulipuisto.

Tietoa projektista:
• 31 Vestas V126 3,6MW -tuulivoimalaa,
napakorkeus 117 m
• Arvioitu vuosittainen sähköntuotanto n.
370 GWh
• Ostaja: Joint venture -yhtiö, johon kuuluvat
Stadtwerke München GmbH (60 %), Gudbrandsdal Energi Fornybar AS (20 %), Eidsiva
Vannkraft AS (20 %)
• EPC-toimittaja: OX2

Raskiftetin tuulipuisto (112 MW) Norjassa
Kuva: Joakim Lagercrantz.

31 tuulivoimalaa sisältävä Raskiftetin tuulipuisto sijaitsee Osensjøen-järven länsipuolella Trysilin ja
Åmotin kuntien alueella. Alueella on
15 km pitkä harju, joka koostuu niin
vuorenhuipuista kuin matalammista
metsä- ja kosteikkoalueista.
– Etenkin kosteikot olivat aluetta
suunniteltaessa haasteellisia, koska
niiden käyttöä on vältettävä niin
rakennusteknisistä kuin luontoon
liittyvistäkin syistä. Teknisesti
katsoen alue on suuri, sen maasto
on hyvin vaihtelevaa ja edellytykset
eri turbiiniasetteluille ovat hyvin
vaihtelevat. Tämä aiheutti tavallista
suurempia haasteita turbiinien
valinnalle sekä asettelulle niin yksittäin kuin myös suhteessa toisiinsa.
Käytimme paljon aikaa tehdäksemme läpikotaisin mietityn suunnitelman, joka ottaa huomioon niin
tuuliolosuhteet, turbulenssin, maastoon liittyvät edellytykset kuin myös
nostureiden ja teiden sijoittelun,
OX2:n rakennusprojektijohtaja Johan Höök yhdessä Raskiftetin tuulipuiston ostajien edustajien kanssa.
Kuva: Nils Ormvold, Gudbrandsdal Energi
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OX2:n vastaava projektipäällikkö Ulf
Tollaksen kertoo.
Kun OX2:n insinöörit optimoivat
tuulipuiston turbiinien kokoonpanoa, he käyttävät apunaan aiemmista projekteista saatuja kokemuksia sekä tieteen uusimpia
havaintoja. Apunaan heillä on markkinoiden parhaat ohjelmistot, mutta
myös kentällä työskentely on
tärkeää.
– Tässä projektissa on ollut
tärkeää viettää kentällä niin paljon
aikaa kuin mahdollista ja pyöritellä
eri vaihtoehtoja yhdessä OX2:n
rakennusosaston ja toimittajien
kanssa. Näin syntyi laitos, joka täyttää korkeat turvallisuus-, suorituskyky- ja saavutettavuusvaatimukset ollen tuottava mutta
kustannuksiltaan kohtuullinen,
Tollaksen kommentoi.

Raskiftetin tuulipuiston rakentaminen aloitettiin syksyllä 2016 metsäja tietöiden merkeissä. Lisäksi
järjestettiin lukuisia
tiedotustilaisuuksia.
Projekti oli Norjan ensimmäinen
sisämaahan rakennettu tuulipuisto.
Tiedon ja koulutuksen tarve on
tämän vuoksi ollut tavallista
suurempi, ja olen pitänyt tiiviisti
yhteyttä paikallisiin yrittäjiin, maanomistajiin ja lähialueiden asukkaisiin, OX2:n rakennusprojektijohtaja
Johan Höök kertoo.
Myös yhteydenpito ostajiin on
ollut tiivistä, mikä on yleistymässä
rakennusprojekteissa.
– Olemme työskennelleet tiiviisti
niiden konsulttien kanssa, jotka
ostajien pyynnöstä ovat tutkineet ja
seuranneet projektin jokaista yksityiskohtaa sekä päivittäistä työntekoa työpaikalla, Höök kertoo.

Vuoden 2017 aikana saatiin valmiiksi
tuulipuiston tiet, sisäinen sähköverkko ja tuulivoimaloiden perustukset. 17 kilometriä pitkä 132 kV:n
sähkölinja ja muuntoasema saatiin
valmiiksi kesäkuussa 2018. Kesän
aikana Vestaksen tuulivoimalat
saapuivat laivalla Uddevallan
satamaan Ruotsissa ja kuljetettiin
rekoilla 500 kilometriä rakennuspaikalle. Syksyn kuluessa puisto saatiin
toimintakuntoiseksi, ja joulukuussa
se luovutettiin ostajille.
– Se tuntui upealta. Tämä on ollut
hyvin antoisa projekti, joka on myös
opettanut paljon. Tyytyväisin olen
siihen, miten hyvin laitos on räätälöity vallitseviin olosuhteisiin ja
rakennettu luontoa ajatellen, Johan
toteaa.

OX2 2018
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OX2:n työprosessi tuulivoiman tuotannossa
ja rahoituksessa
OX2 hallitsee tuulivoimantuotannon koko arvoketjun hankesuunnitte
lusta ja hankeoikeuksien ostamisesta rahoituksen, myynnin ja rakenta
misen kautta tekniseen ja kaupalliseen hallinnointiin. Hallinnointi tapah
tuu sisaryhtiö OX2 TCM:n kautta.

Hankekehitys
Arviointivaiheessa selvitetään,
soveltuuko paikka tuulivoiman
tuotantoon tuuliolojen, sähköverkon
ja maanomistuksen osalta ja onko
siihen mahdollista saada tarvittavat
luvat. Tässä vaiheessa myös arvioidaan mahdollista sijoitusta tuoton
sekä rakennus- ja käyttökustannusten perusteella.
Hankkeen kehitysvaihe alkaa
useimmiten maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisella. Sitten
aletaan tutkia tuulipuiston sopivuutta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Se tehdään
keskustelemalla asianosaisten,
kuten viranomaisten, yhdistysten,
verkkoyhtiöiden ja lähialueen asukkaiden kanssa. Käydyn keskustelun
perusteella laaditaan mm. ympäristövaikutusarviointi. Samaan aikaan
aloitetaan tuulimittaukset käyttämällä mastoja ja lidar/sodar-kaikukartoitusjärjestelmää. Tuotantolaskelmat laaditaan ja sähköverkko
suunnitellaan. Tuulipuiston layout
optimoidaan ja turbiinit valitaan
tavoitteena mahdollisimman pienet
tuotantokustannukset.
Hankkeen kehitysvaihe jakautuu
neljään osaan:
• Maan vuokraaminen ja paikallisten asukkaiden kanssa käytävä
keskustelu
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• Tuulimittaukset ja
tuotantolaskelmat
• Lupaprosessi
• Sähköverkkoyhteyksien
varmistaminen
Hankinta
Omien hankkeiden kehittämisen
lisäksi OX2 arvioi ja ostaa jo käynnissä olevia hankkeita muilta kehittäjiltä tai osallistuu hankekehitykseen yhteistyössä.
Myynti ja rahoitus
Useimmiten OX2:n toteuttamilla
tuulipuistoilla on yksi omistaja,
mutta joskus sijoittajia saattaa olla
useita, eli tuulipuisto toteutetaan ns.
joint venture -hankkeena. OX2 ottaa
kaupan strukturoinnissa huomioon
sijoittajien rahoitusmieltymykset,
kuten oman pääoman osuus ja
pankkirahoituksen tarve.
Sähkönmyynti, hintasuojaus ja
PPA-ratkaisut
Viime aikoina on yleistynyt tapa,
että tuulivoimaan sijoittavat haluavat turvata voittonsa ns. PPA-sopimusten (Power Purchase Agreements) kautta, joita solmitaan suurten sähkönkuluttajien kanssa. Vaihtoehtoisesti voitot voidaan turvata
myös valtiollisesti säänneltyjen
korvausmallien tai -järjestelmien
kautta esimerkiksi syöttötariffien tai
hinnanerosopimusten avulla.

OX2:n asialleen omistautunut tiimi
työskentelee jatkuvasti sähkön
hintaan liittyvien markkinoiden
parissa tarkoituksenaan toimia
edelläkävijänä jokaiseen yksittäiseen projektiin ja sijoittajaan liittyvissä ratkaisuissa.
Neuvottelut ja rakentaminen
OX2 neuvottelee muun muassa
hankkeessa tarvittavien tuulivoimaloiden, infrastruktuurin ja perustusten rakentamisesta pyytämällä
tarjouksia osaavilta urakoitsijoilta ja
toimittajilta. Tarjouspyyntömenettelyssä noudatetaan kansainvälisiä
vaatimuksia ja standardeja. Tämän
jälkeen OX2 toimii tuulipuiston
rakentamisen hankejohtajana ja
vastaa ostajalle kokonaisurakasta.
Rakennusaika on yleensä 1–2
vuotta. Rahoitusratkaisusta riippuen
joko ostaja tai OX2 vastaa rakennusajan rahoituksesta.
Tuulivoimaloiden hallinnointi
OX2 TCM vastaa kaikista tuulivoimaloiden omistajien kannalta tärkeistä
tehtävistä, kuten käytön valvonnasta, tuotannon optimoinnista,
tarkastuksista, sopimusten hallinnasta, taloudesta ja hallinnosta.
Tavoitteena on mahdollisimman
hyvä kannattavuus sekä sujuva ja
tehokas omistajuus.

OX2:n PPA- ja offtake manageri
Kari Tikkasen haastattelu
Viime aikoina on yleistynyt tapa,
että tuulivoimaan sijoittavat haluavat turvata tuottonsa ns. PPA-sopimuksilla (Power Purchase Agreements). Niitä solmitaan suurten
sähkönkuluttajien kanssa.
Vaihtoehtoisesti tuotto voidaan
turvata myös valtiollisesti säänneltyjen huutokauppa- tai tukijärjestelmien kautta esimerkiksi syöttötariffien tai hinnanerosopimusten avulla.
OX2:n sitoutunut tiimi työskentelee edelläkävijänä sähkömarkkinoilla hakien jokaiselle projektille ja
sijoittajalle parhaita mahdollisia
ratkaisuja.
Mitä työhösi PPA- ja offtake
managerina kuuluu?
– Työnkuvaani kuuluu tarjota tuulivoimalaitokseen sijoittaville
mahdollisuutta turvata tuottonsa
myymällä sähköä sähkönostajille tai
suurille sähkönkuluttajille pitkillä
sähkösopimuksilla (nk. PPA-sopimuksilla), joiden kesto on 10–15
vuotta tuotannon aloittamisesta.
Mitkä tekijät vaikuttavat ensisijaisesti
PPA-sopimusmarkkinoilla?
Jos katsotaan ajassa taaksepäin,
on poliittinen tuki ollut tuulivoiman
kehityksen kannalta välttämätöntä,
sillä kustannukset ovat olleet
odotettavissa olevia tuottoja
suuremmat. Tällä hetkellä teollisen
mittakaavan tuulivoimaan tuotantokustannukset ovat saavuttaneet
Pohjoismaissa tason, joka on
linjassa sähkön hintojen kanssa.
Tämä on kasvattanut PPA-ratkaisujen kysyntää.

Millaisia ovat tyypillisimmät
PPA-ratkaisut?
– Suurin osa isoista sähkönkuluttajista on kiinnostunut PPA:sta, johon
on neuvoteltu tietty toimitusvolyymi
Näin siksi, heidän sähkönkulutuksensa on stabiili ja helposti ennakoitava, eikä heillä ole asiantuntijuutta vaihtelevan tuotannon
hallinnassa.
Volatiliteetin hallitsee yleensä
tehokkaimmin ne, jotka omistavat
laitoksen ja tietävät tuulivoiman
tuotantoteknologiasta.
On myös sähkönkuluttajia ja toimijoita, jotka tahtovat keskittyä muuttuvan tuotannon hallintaan ja
haluavat sähkönsä mielellään sen
todellisen tuotantoprofiilin mukaisena, sillä suurempi riski mahdollistaa edullisemman hinnan.
Mitä OX2:lla on tarjottavanaan näille
markkinoille tulevaisuudessa?
Tahdomme lisätä ymmärrystä
riskeistä ja kertoa, miten saamme
niitä tasapainotettua projekteissamme. Työskentelemme jatkuvasti
pienentääksemme transaktiokustannuksia muun muassa standardisoimalla terminologiaa ja
sopimusrakennetta.

Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat nyt
linjassa sähkön hinnan
kanssa. Tämä lisää
PPA-ratkaisujen
kysyntää.
Kari Tikkanen,
PPA- ja offtake-manager
OX2
Kuva: Christian Gustavsson
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Markkinat –
muutos kohti uusiutuvaa
energiaa kiihtyy
Muutoksen tuulet puhaltavat. Ilmastonmuutoksen nega
tiivisia vaikutuksia pyritään torjumaan usein eri keinoin.
Vuoden 2018 lopulla Puolassa järjestettiin ilmastohuippu
kokous, jossa sovittiin Pariisin ilmastosopimuksen
toimeenpanosta. Energiasektorilla on käynnissä muutos,
joka kiihtyy seuraavien kymmenen vuoden aikana.
Glötesvålenin tuulipuisto
(90 MW) Ruotsissa.

Kuva: Patrick Miller
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Lokakuussa 2018 YK:n ilmastopaneeli totesi uudessa raportissaan,
että ilmaston lämpeneminen
voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen,
mutta se vaatii järeitä keinoja välittömästi (IPCC 2018). Neljä viime
vuotta ovat olleet kautta aikain
lämpimimmät. Maailmanlaajuinen
keskilämpötila on noussut noin
yhden asteen jälkiteollisen ajan eli
1800-luvun lopun jälkeen. Tämä on
Maailman ilmatieteen järjestö
WMO:n mukaan selvä merkki
meneillään olevasta ilmastonmuutoksesta, jonka aiheuttajia ovat
kasvihuonekaasut.1
Uusiutuvan energian käyttäminen
on edellytys hiilidioksidipäästöjen
pienentämiselle ja maailman
kohtaamien ympäristöhaasteiden
voittamiseksi. Fossiilisen energian
(lähinnä maakaasun) osuus on yhä
noin 80 % koko energiatuotannosta.
Jos ryhdymme radikaaleihin toimiin
välittömästi, voimme nopeuttaa

kehitystä kohti kestävää energiajärjestelmää, joka perustuu uusiutuviin
lähteisiin, kuten tuuleen, veteen ja
aurinkoon.
Kiina ja USA uusiutuvan energian
suurmaat
Maailmanlaajuisesti Kiinan markkinat olivat edelleen uusiutuvan energian investointien kannalta suurimmat vuonna 2018, vaikka investointivauhti hidastui voimakkaasti –
jopa 2 prosenttia – ennätysvuoteen
2017 verrattuna.
USA oli toiseksi suurin uusiutuvan
energian markkina-alue ja kasvoi 12
% vuodesta 2017.
Euroopassa, jossa Saksa on
suurin markkina-alue, investoinnit
uusiutuvaan energiaan ottivat
vuonna 2018 suuren askeleen
eteenpäin ja kasvoivat 27 prosenttia, osittain viiden suuren merituulipuiston rahoitusten ansiosta.3

Tuuli- ja aurinkovoima ilman
valtionapua yleistyy
Yhä useammissa paikoissa uusiutuva energia on kannattavaa jopa
ilman minkäänlaisia tukia. Vuonna
2018 saavutettiin ensi kertaa taso,
jossa uusiutuvan energian tuotanto
oli yhtä edullista kuin muissa energiamuodoissa, ja tuulipuistoja alettiin maailmanlaajuisesti rakentaa
ilman valtiollista tukea. Suomessa
ilmoitettiin vuonna 2018 investoinneista tuulivoimaan yhteensä 340
MW:n kapasiteetilla ilman valtionapua. Myös Kiina on ilmoittanut aloittavansa lähitulevaisuudessa tuuli- ja
aurinkovoimaa koskevan pilottihankkeen ilman valtiollista tukea.
On erittäin merkittävää tuuli- ja
aurinkovoimateollisuudelle, että
teknologian kehityksen ansiosta
fossiilisten energialähteiden kanssa
pystytään kilpailemaan ja jopa voittamaan ne ilman valtiollista tukea.
Bloomberg NEF:n raportin mukaan
ilman valtiollista tukea rakennettu
aurinko- ja tuulivoima on nyt bulkkienergian halvin lähde ja Japania
lukuun ottamatta kaikkien suurten
talousmaiden itsestäänselvä
energiantuotantotapa.

Koko maailman energiankulutus 1990–2040
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Muut uusiutuvat lähteet,
kuten tuuli- ja aurinkovoima

1)
2)
3)
4)
5)
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IEA
Bloomberg New Energy Finance
Power Engineering International
Bloomberg NEF
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Hiilivoima jää historiaan
Viimeisten kymmenen vuoden
aikana hiilivoimaloiden sulkeminen
on maailmanlaajuisesti lisääntynyt
voimakkaasti, ja uusien hiilivoimaloiden suunnittelu on keskeytetty
monissa paikoissa. Kova kilpailu
halvan kaasun ja uusiutuvien energialähteiden välillä aiheuttaa hiilivoimaloiden sulkemista, ja sen uskotaan tekevän niin myös tulevaisuudessa. Yhdysvalloissa 20 hiilivoimalaa (yht. 16 GW) on suljettu tai
päätetty sulkea vuoden 2018
aikana. Hiilivoimaloiden laajamittainen sulkeminen on aiheuttanut sen,
että hiilivoimakapasiteetti on
pienentynyt kolmanneksella
vuodesta 2010.6
Sama trendi on nähtävissä myös
Euroopassa, jossa hiilivoimatuotanto väheni kuudella prosentilla
vuonna 2018, mikä tarkoittaa 42
TWh:n vähennystä vuodesta 2017.
Hiilen tuotanto on laskenut Euroopassa 30 prosentilla vuodesta 2012.
3/4 EU:n alueella tuotettavasta hiilivoimasta tuotetaan maissa, jotka
ovat suunnitelleet hiilestä luopumista. Poikkeuksena on Puola, joka
tuottaa noin 1/4 EU:n hiilestä. Puola
ei ole vähentänyt hiilivoimakapasiteettiaan vuoden 2012 jälkeen, vaan
on jopa aloittanut uuden 1 GW:n

Valhalla-hanke (366 MW) Ruotsissa.
Kuva: Joakim Lagercrantz.

hiilivoimalan rakentamisen vuonna
2018. Puolan energiaministeri on
kuitenkin tehnyt ehdotuksen hiili
voimatuotannon vähentämiseksi
(s. 23).
Isoa-Britanniaa voidaan pitää
hiilivoimasta luopumisen ja tuulivoiman rakentamisen edelläkävijänä.
Vuodesta 2013 hiilivoiman tuotanto
on pudonnut 87 % ja tuulivoiman
tuotanto tuplaantunut. Saksassa
saavutettiin vuoden 2018 aikana
virstanpylväs, jolla uusiutuvat energialähteet ensi kertaa ohittivat hiilen
energiatuotannossa (ks. s. 22).7, 8, 9
Tuuli- ja aurinkovoimalla hyvät
markkinanäkymät Euroopassa
Vuonna 2018 Eurooppaan valmistui
n. 12 GW uutta tuulivoiman tuotantokapasiteettia. Tämä tarkoittaa noin
30 % vähennystä ennätysvuoteen
2017 verrattuna. Asennustahti oli
Euroopassa vuonna 2018 alhaisin
sitten vuoden 2011, mutta investointipäätösten näkökulmasta vuosi
2018 oli ennätyksellinen: rahoitusta
saatiin 17 GW:lle, mikä tarkoittaa
peräti 45 prosentin kasvua vuoteen
2017 verrattuna.
Wind Europen ennusteiden
mukaan kasvu tulee lisääntymään,
niin että kaikki EU:n jäsenmaat
pystyvät saavuttamaan tavoit-

EU:n sähköntuotanto uusiutuvilla energialähteillä vs.
hiilellä

Uusi sähköntuotantokapasiteetti EU:ssa vuosina
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teensa. Vuosittaisen asennetun
kapasiteetin markkinoiden arvioidaan Euroopassa tulevien viiden
vuoden aikana olevan 16,5 GW,
josta merituulivoiman osuus on n.
20 %. Luvut sisältävät sekä investoinnit uusiin hankkeisiin (nk. greenfield) ja investoinnit jo olemassa
oleviin tuulipuistoihin (nk.
repowering).
Vuodesta 2019 odotetaan uutta
ennätysvuotta sekä maa- että
merituulivoiman osalta, mikä
tarkoittaa lähemmäs 20 GW:n
edestä uutta kapasiteettia. Asennetun tuulivoimakapasiteetin kokonaismäärä Euroopassa on nyt noin
190 GW (joista 179 GW EU:n jäsenmaissa), ja tästä 10 % on merituulivoimaa. Kapasiteetiltaan tuulivoima
on tällä hetkellä EU:n toiseksi suurin
energialähde. Sen odotetaan ohittavan maakaasun vuonna 2019 ja
siirtyvän näin EU:n tuotantokapasiteetin kannalta suurimmaksi
energialähteeksi.10
Aurinkovoiman tuotantokapasiteetti kasvoi EU:n alueella 8 GW
vuoden 2018 aikana, mikä tarkoittaa
36 prosentin nousua vuoteen 2017
verrattuna. Tämä kasvu on odotettua suurempi ja selittyy osittain sillä,
että EU on poistanut Aasiasta tuotavien moduulien ja aurinkopaneelei-

den tullimaksut, jotka ovat aikaisemmin pitäneet aurinkovoiman
kustannuksia keinotekoisen
korkeina. Aurinkovoima on nyt
halvin energialähde monissa Euroopan maissa.11
Solarpower Europen tekemässä
vuosien 2018–2022 markkinakatsauksessa keskeinen skenaario on,
että markkinoiden uskotaan kasvavan tasaisesti 206 GW:iin asennettua kapasiteettia vuoteen 2022
mennessä (vrt. tämän hetken 115
GW). Saksan uskotaan toimivan
edelläkävijänä uuden aurinkovoimakapasiteetin rakentamisessa,
perässään Ranska ja Turkki.12
Tavoitteet korkealla EU:ssa
Vuonna 2018 EU:n onnistui kasvattaa 2030-tavoitteitaan siten, että
ne ovat nyt linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa.
Nyt on päästy sopimukseen 32
prosentin tavoitteesta, mikä on
suuri korotus aikaisempaan 27
prosentin tavoitteeseen verrattuna.
Tämän lisäksi energiatehokkuuden
on tarkoitus nousta 32,5 prosenttia
vuoteen 2030 mennessä, kun
verrataan vuoteen 1990. Tuoreen
uusiutuvuusdirektiivi RED II:n
ansiosta on myös otettu käyttöön
investointeja edistäviä ja suojaavia

sääntöjä. Uusien hankkeiden ja
olemassa olevien tuulipuistojen
(repowering) lupaprosesseja tullaan
yksinkertaistamaan.13, 14
Teräksen tuontirajoitukset, jotka
EU:n komissio otti käyttöön vastalauseena Donald Trumpin hallinnon
toimiin maaliskuussa 2018, saattavat kuitenkin vaikuttaa EU:n
2030-tavoitteisiin. Ehdotus tarkoittaa, että teräksen tuonnissa
ennalta määritellyn kiintiön täytyttyä otetaan käyttöön 25 %:n tullimaksu. Ongelmana on, että kiintiö
on vanhanaikainen eikä vastaa sitä
määrää terästä, jota tuulivoimateollisuudessa tullaan tarvitsemaan.
Tämä johtaa tuulivoimaloiden
rakennuskustannusten huomattavaan nousuun.
Lisäksi tämä vahingoittaisi
eurooppalaisia turbiinivalmistajia,
jotka kilpailevat kiinalaisten valmistajien kanssa, jotka voivat ostaa
kotimaista terästä todella halpaan
hintaan. Tämän vuoksi tuulivoimateollisuudessa toivotaan, että
jäsenvaltiot ja Euroopan komissio
pääsevät sopimukseen suuremmasta vuosittaisesta lisäyksestä
terästuontiin kuin mitä tähän asti on
ehdotettu.15

Toteutuneet tuulivoimalat EU:ssa 2005–2018,
kumulatiivinen asennettu teho

Tuotantokapasiteetti EU:ssa 2008–2018 yhteensä
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NECP antaa investoijille ja Euroopan
komissiolle yhtenäisen kuvan siitä,
miten Euroopan unioni aikoo täyttää ilmasto- ja energiatavoitteensa
vuoteen 2030 mennessä, erityisenä
painotuksenaan yhteinen tavoite
uusiutuvan energian osuuden
nostamisesta 32 prosenttiin.17

Kaapeleiden asennusta Valhalla-hankeessa (366 MW) Ruotsissa. Kuva: Joakim Lagercrantz.

Kansalliset energia- ja
ilmastosuunnitelmat
Vuoden 2018 lopulla sovittiin EU:n
alueen uusista sähkömarkkinoita
koskevista säännöistä. Siten saatetaan päätökseen myös neuvottelut
ns. talvipaketista (”Clean energy for
all Europeans”, joka sisältää energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, sähkömarkkinamalleihin ja
toimitusvarmuuteen liittyviä lakiehdotuksia.16
Kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat (NECP) muodostavat puitteet, jotka auttavat jäsenmaita hahmottelemaan omat
ilmasto- ja energiatavoitteensa
sekä politiikkansa ja toimintata-

16) Euroopan unioni
17) Wind Europe
18) Naturvårdsverket
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pansa vuosille 2021–2030. Näiden
suunnitelmien kehittäminen on
seurausta joulukuussa 2018
voimaan astuneen EU:n toimeenpanoasetuksen vaatimuksesta.
Jäsenvaltioita on pyydetty toimittamaan luonnoksensa omista
2030-suunnitelmistaan joulukuun
2018 loppuun mennessä ja esittelemään valmiit suunnitelmansa
vuotta myöhemmin. Suunnitelmat
sisältävät maiden suunnitelmat ja
raportoinnit koskien toimintatapoja
viidellä eri osa-alueella: hiilivoimasta
luopuminen, energiatehokkuus,
energiaturvallisuus, sisäiset energiamarkkinat sekä tutkimus ja kehitystyö, innovointi ja kilpailukyky.

Päästökaupan vahvistaminen
Päästöoikeusjärjestelmä ei ole
toiminut suunnitelmien mukaisesti
päästöoikeuksien suuresta ylitarjonnasta ja siitä aiheutuvasta hintojen alhaisuudesta johtuen. Hintojen
täytyy olla vakaammat ja korkeammat, jos halutaan stimuloida uuden
teknologian kehitystä ja lisätä
ilmastoystävällisiin ratkaisuihin
kohdistettuja investointeja. Päästöoikeuksien hintojen nostamista
varten on kehitetty tapa, ns.
reservi, joka kerää ylimääräiset
päästöoikeudet ja mitätöi ne automaattisesti. Tämä vähentää päästöoikeuksien määrää 24 prosentilla
vuoteen 2023 mennessä, mikä
johtaa niiden voimakkaaseen
hinnannousuun. Vuoden 2018
aikana hinta nousi kolmesta neljään
kertaan, luultavasti päästökaupan
vahvistumisen seurauksena.18
Päästöoikeuksien nousevat
hinnat ja kiristetyt ilmanlaatuvaatimukset yhdistettynä tuuli- ja aurinkovoiman halventumiseen tulevat
nopeuttamaan hiilivoimasta
luopumista.
Modernisointi mahdollistaa
tehokkuuden
Vuoden 2018 aikana Euroopassa,
etenkin Saksassa (249 MW), suljettiin tuulivoimaloita 421 MW:n edestä,
koska tuulipuistot olivat tulleet käyttöikänsä päähän. 461 MW uudelleeninvestoitiin vuoden aikana.
Pääasiassa turbiinien suorituskyky ja tukijärjestelmän pituus
nykyisillä markkinoilla edistävät
tuulivoimaloihin kohdistuvia uudelleeninvestointipäätöksiä. Tuulivoimalan toiminnallinen käyttöikä on
25–30 vuotta. Saksassa noin 35 %
asennetusta kalustosta (n. 15 GW)
on yli 15 vuotta vanhaa. Tanskassa
vastaava luku on 51 % (2,7 GW).

Högkölenin tuulipuiston (65 MW) rakentaminen Ruotsissa. Kuva: Joakim Lagercrantz.

Tämä tarkoittaa, että seuraavan
vuosikymmenen aikana suuri osa
tuulipuistoista tulee toiminnallisen
elinikänsä päähän ja on uusittava.
Tarvitaan vahvat markkinat, jotka
kestävät sen, ettei olemassa olevaa
kalustoa vain uusita, vaan myös
edistetään uusiutuvan energian
pitkäaikaista kasvua.
Varhaisimmat turbiinit ovat teholtaan muutamia satoja kilowatteja, ja
niiden napakorkeus on noin 60 m.
Jos nämä korvattaisiin tämän
päivän huomattavasti tehokkaammilla turbiineilla, pystyttäisiin
samassa paikassa tuottamaan
huomattavasti suurempi määrä
energiaa. Yli 55 % Euroopassa tilatuista tuuliturbiineista vuoden 2018
toisella vuosineljänneksellä oli
teholtaan 4 MW tai sitä suurempia.
Merituulivoimaa varten tilataan
vieläkin tehokkaampia, 8–9,5 MW:n

19) Wind Europe
20) Euroopan unioni
21) Bloomberg NEF

turbiineja, ja muutaman vuoden
sisällä markkinoille tuodaan yli 10
MW:n merituulivoimaturbiinit.
Vanhojen turbiinien korvaaminen
uusilla vaatii kuitenkin yksinkertaistettuja lupaprosesseja. Ympäristöluvat ovat nykyään paljon tiukempia
kuin 20–30 vuotta sitten, ja uudet
säännökset rajoittavat mm. turbiinien rakentamista rakennusten
läheisyyteen.19
Uusiutuvaa sähköä tankkiin
Kuljetusalalla päästövähennykset
eivät etene riittävän nopeasti.
Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenmaat sopivat loppuvuodesta 2018
uusien autojen päästöjen vähentämisestä 37,5 prosentilla vuoteen
2030 mennessä. Tämä ei kuitenkaan ympäristöliikkeen mukaan
riitä, mikäli halutaan saavuttaa EU:n
tavoite päästöjen vähentämiseksi

60 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna.20, 21
Sähköautojen myynti kasvoi
Euroopassa yli 40 prosenttia
vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Vaikka myynti kasvaa prosenteissa laskettuna nopeasti, sähköautojen osuus on edelleen vain
murto-osa kaikista Euroopassa
myydyistä autoista.22, 23
Akkujen putoavat kulut tulevat
edistämään sähköautojen myyntiä
tulevaisuudessa. Bloomberg NEF
arvioi litiumioniakkujen hintojen
putoavan noin 50 prosenttia
vuosien 2018 ja 2030 välillä.
Sähköautojen suurempi markkinaosuus asettaa vaatimuksia energialähteille. On äärimmäisen
tärkeää, että sähkö tuotetaan
puhtaita energialähteitä
käyttämällä.24

22) Bloomberg NEF
23) Cleantechnica
24) Bloomberg NEF
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OX2:n tuulivoimamarkkinat
Ruotsi – nopea rakennustahti
Vesivoima ja ydinvoima vastasivat
vuonna 2018 yhdessä noin 80
prosentista Ruotsin sähköntuotantoa, jonka kokonaismäärä oli 158
TWh. Tuulivoiman osuus oli noin 11 %
(17 TWh), mikä on hieman edellisvuotta vähemmän kapasiteetin
lisäämisestä huolimatta. Vähäisempi tuotanto johtuu osin verrattain heikoista tuulista vuoden
aikana.
Vuonna 2018 asennettiin runsaat
700 MW uutta tuulivoimaa, mikä
tarkoittaa huomattavaa kasvua
vuosiin 2017 (n. 220 MW) ja 2016 (n.
500 MW) nähden. Tämä kasvu on
seurausta ennätyksellisen suuresta
määrästä (n. 2000 MW) vuonna
2017 tehtyjä investointipäätöksiä, ja
vaikutus jatkuu myös vuoden 2019
puolella. Svensk Vindenergin laatiman koosteen (maaliskuu 2019)
mukaan kesäkuun 2016
puolueblokkirajat ylittäneen poliittisen energiapäätöksen jälkeen tuulivoimaa koskevia investointipäätöksiä on tehty 62 miljardin Ruotsin
kruunun edestä. Samanaikaisesti
kaksi Ruotsin kahdeksasta ydinreaktorista (Ringhals 1 ja 2) suljetaan
vuosina 2019 ja 2020. Tämä tarkoittaa, että Ruotsin sähköntuotantojärjestelmästä poistuu 7 TWh:n
edestä kapasiteettia.25
Perusedellytykset tuulivoiman
rakentamiselle ovat Ruotsissa

paremmat kuin useimmissa muissa
EU-maissa. Ruotsissa tuuliolot ovat
suotuisat, maa on harvaan asuttu,
teiden ja sähköverkon muodostama
infrastruktuuri on kunnossa ja
säätövoimaa on hyvin saatavilla
vesivoimasta. 22) Svensk Vindenergi on esittänyt suunnitelman siitä,
miten tuulivoimalla voidaan korvata
lopetettava ydinvoima ja edistää
poliittista tavoitetta 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan perustuvasta energiajärjestelmästä
vuoteen 2040 mennessä. Tuulivoimalla on potentiaalia kasvaa jopa
noin 70 Twh:iin vuodessa, ja sen on
yhdessä vesivoiman kanssa
mahdollista muodostaa uusiutuvalle
energialle perustuvan sähköntuotantojärjestelmän perusta vuoteen
2040 mennessä. Sen saavuttamiseksi on esim. sähköverkkoa uudistettava ja sovitettava suurempaan
uudistuvan energian tuotantoon,
lupaprosesseja nopeutettava ja
helpotettava ja niiden oikeusvarmuutta parannettava.26
Muutoksella kohti uusiutuvaa
energiaa on laaja poliittinen sekä
kansan tuki. Ruotsi sai uuden hallituksen 21. tammikuuta 2019. Sen
hallitusohjelmassa lukee, että Ruotsista tehdään maailman ensimmäinen fossiiliton hyvinvointivaltio ja
että ilmastoajattelun on ulotuttava
kaikkeen politiikkaan. Kaikki asiaankuuluva lainsäädäntö on uudistet-

Maalla tuotettavan tuulivoiman painotetut kokonaistuotantokustannukset
Euroopassa
EUR/MWh
85
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tava, ilmastotavoitteet saavutettava
ja Energiasopimus saatava solmittua. On tiedostettu, että tarvittava
muutos on valtava, mutta Ruotsi on
myös eturintamassa Agenda
2030:n toteuttamisessa.27
Sähkösertifikaattijärjestelmän
poliittisen tavoitteen, uusiutuvan
energian lisäämisen 18 TWh:lla, arvioidaan täyttyvän jo vuonna 2021, eli
kymmenen vuotta etuajassa. Tuulivoiman rakentaminen tulee vuoden
2021 jälkeen tapahtumaan täysin
ilman valtionapua, mikä on jo
tilanne monissa muissa paikoissa.
Teknologian kehitys on kymmenessä vuodessa puolittanut uuden
maatuulivoiman kustannukset,
jotka tällä hetkellä ovat parhaissa
hankkeissa alle 40 äyriä kilowattituntia kohti. Tämä tarkoittaa, että
tuulivoima on halvin energiamuoto,
jota pystytään rakentamaan niin
suuressa määrin kuin mitä Ruotsissa tarvitaan.28

Ruotsin ja Norjan yhteiset
sähkösertifikaattimarkkinat
Ruotsalais-norjalainen sähkösertifikaattijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2003.
Aluksi se kattoi vain Ruotsin markkinat,
mutta vuonna 2012 Norjakin liittyi järjestelmään. Järjestelmä oikeuttaa uusiutuvan
energian tuottajat sähkösertifikaattiin
jokaista tuotettua megawattituntia kohden.
Ostajat ovat toimijoita, joilla on ns. kiintiövelvoite, lähinnä sähköntoimittajia. Kiintiövelvollisen täytyy ostaa tietty määrä sähkösertifikaatteja suhteessa sähkön myyntiin
tai kulutukseen.
Tämänhetkisenä yhteisenä tavoitteena
on lisätä uusiutuvan sähkön tuotantoa Ruotsissa ja Norjassa yhteensä 28,4 TWh vuodessa vuosina 2012–2020. Kesällä 2016 esitelty Ruotsin energiasopimus tarkoittaa sitä,
että Ruotsissa sähkösertifikaattijärjestelmää
jatketaan jakamalla 18 TWh:lla uusia sertifikaatteja vuoteen 2030 mennessä. Norjassa
puolestaan on päätetty olla jatkamatta
nykyistä sähkösertifikaattijärjestelmää.
Ruotsin energiaviranomaiset ovat ehdottaneet, että uusille voimaloille ei jaettaisi sähkösertifikaattia enää 31.12.2030 jälkeen.29
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New Energy Finance
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25) Energimyndigheten
26) Svensk Vindenergi
27) Regeringskansliet
28) Svensk Vindenergi helmikuu 2019
29) Energimyndigheten

Kemin Ajoksen tuulipuisto (42 MW) valmistui 2017. Kuva: OX2

Norja – ennätystuloksia uudelle
tuulivoimalle
Norja on periaatteessa sähkön
osalta omavarainen. Sitä tuotetaan
vesivoimalla, pieniä määriä kaasulla
ja pieni, mutta kasvava osuus tuulivoimalla. Vuonna 2018 tuulivoimatuotanto lisääntyi 3,9 TWh:lla, mikä
on 36 % enemmän kuin vuonna
2017 ja näin ollen uusi ennätys.30
Norjan tuulivoimakaluston
yhteenlaskettu teho oli vuoden
lopussa 1,7 GW, jonka arvioidaan
tavanomaisena vuonna tuottavan
reilut 6 TWh, mikä on hieman alle
5 % kokonaistuotannosta.31
2000-luvulla ympäristöpoliittiseksi tavoitteeksi asetettiin sähköntuotannon lisääminen muilla uusiutuvilla energialähteillä sekä energiantuotannon monimuotoisuuden
lisääminen. Tämän vuoksi Norja liittyi mukaan Ruotsin sähkösertifikaattijärjestelmään. Norjassa
päätettiin kuitenkin, ettei järjestelmää jatketa, ja tämän vuoksi
sähkösertifikaatin saavat vain
hankkeet, jotka aloittavat toimintansa ennen vuoden 2021 loppua.
Viime vuosina investointipäätöksiä
on tehty suuresta määrästä tuuli-

30) Norsk klimatstiftelse
31) Vindportalen
32) NORWEA

voimaa, ja vuoden 2018 lopussa
rakenteilla oli yhteensä 2 GW, jaettuna 13 hankkeen kesken.32
Merellä tuotettavan tuulivoiman
osalta hallitus on ilmoittanut
kaavoittavansa tarkoitukseen
yhdestä kahteen aluetta
lähiaikoina.33
Suomi – 340 MW:n edestä
investointeja ilman valtionapua
Suomi on sähkön nettomaahantuoja (23 % kokonaiskulutuksesta
vuonna 2018) ja on voimakkaasti
riippuvainen ydinvoimasta (25 %
sähköntuotannosta vuonna 2018).
Vesivoima ja tuulivoima muodostavat yhteensä 22 %, biomassa ja
turve 17 % ja fossiiliset polttoaineet
11 % energiatuotannosta. Tuulivoiman perusedellytykset Suomessa
ovat lupaavat, esim. mahdollisuus
rakentaa korkealle, suuret
maa-alueet, vesivoiman muodossa
olevan säätövoiman suuri osuus
sekä verrattain vahva
verkkoinfrastruktuuri.
Toukokuussa 2018 Suomen eduskunta päätti hyväksyä hallituksen
esityksen uusiutuvan energian
tuotantotuesta ja näin mahdollistaa

uuden kilpailutusjärjestelmän.
Valtion tukeman energiatuotannon
määrän vähentämisen (2 TWh:sta
1,4 TWh:iin) lisäksi ehdotukseen ei
tehty suurempia muutoksia.
Tarjouskierroksella sähköntuottajien
on ilmoitettava, miten suuren tuen
he tarvitsevat energian tuottamiseen ja paljonko vuosittainen energiantuotanto tulisi olemaan. Hankkeet laitetaan tämän jälkeen järjestykseen tarjousten pohjalta, ja vähiten tukea tarvitsevat hankkeet
hyväksytään nousevassa järjestyksessä, kunnes vuosittainen uusiutuvan energian tavoite saadaan
täytettyä. Valtio myöntää tukea
hankkeille korkeintaan 12 vuodeksi.
Yhteensä 26 osallistujaa otti osaa
huutokauppaan, jonka tulokset
julkaistaan vuoden 2019 aikana.
Vuonna 2018 Suomessa ilmoitettiin 340 MW:n tuulivoimainvestoinneista, joihin ei tule valtionapua. Ne
mahdollistuivat PPA-sopimuksilla.
Markkinoihin perustuvien tuulivoimainvestointien ennustetaan
lisääntyvän Suomessa merkittävästi tulevan vuoden aikana.34

33) Norges vassdrags- och energidirektorat
34) Finnish Wind Power Association

OX2 2018

21

Saksa – muutos käynnissä
Saksan energiamuutoksessa, joka
sisältää fossiilisen energian ja ydinvoiman alasajon, saavutettiin yksi
virstanpylväs vuonna 2018, kun yli
40 % sähköntuotannosta saatiin
uusiutuvista lähteistä ja enää 38 %
hiilestä. Vielä vuonna 2010 uusiutuvan energian osuus Saksan koko
sähköntuotannosta oli vain 19 %.
Uusiutuvista energiamuodoista
suurin on tuulivoima, jonka osuus
on noin 20 % Saksan sähköntuotannosta. Uutta tuulivoimaa rakennettiin vuonna 2018 kuitenkin vähemmän kuin Saksan hallituksen
2030-tavoitteiden saavuttaminen
vaatisi.35
Uusi hallituskoalitio ilmoitti
vuonna 2018, että aikaisemmasta
hiilidioksidin päästötavoitteesta
vuodelle 2020 luovutaan. Sen sijaan
uusiutuvan energian osuuden
nostaminen 65 prosenttiin vuoteen
2030 mennessä on uusi poliittinen
tavoite. Saksan päättäjiin kohdistuu
jatkuvasti painetta ilmastoprotestien ja ruskohiilen louhinnan
vastaisten protestien muodossa.
Toimikunta ehdotti vuoden 2019
alussa hiilestä luopumista vuoteen
2038 mennessä. Ydinvoimasta
luopuminen saadaan Saksassa
päätökseen viimeistään vuonna
2022.36
Uusiutuvan energian tarjouskilpailuun pohjautuvan tukijärjestelmän
käyttöönoton myötä vuonna 2017
alalla koettiin aluksi voimakas tuulivoiman hintojen lasku. Vuonna 2081
tarjoushinnat nousivat yli 60
euroon/MWh, sillä tarjouksia ei tullut
riittävästi, koska luvallisista hankkeista oli pulaa. Tästä huolimatta
tarjouskilpailujen volyymit ovat
vuosille 2019–2020 kasvaneet.37
Ikääntyvän tuulivoimakaluston
myötä modernisoinnille on kasvava
tarve, ja näiden markkinoiden
odotetaan kasvavan voimakkaasti
seuraavien kymmenen vuoden
aikana.

Ranska – paljon potentiaalia
Ranskassa on edelleen paljon
hyödyntämätöntä uusiutuvan energian potentiaalia. Lähes kolme
neljäsosaa maan sähköstä tuotetaan ydinvoimalla, ja ydinvoimateollisuudella on suuri vaikutus energiapolitiikkaan. Ranska on myös suuri
sähkön nettoviejä (60 TWh vuonna
2018).38
Emmanuel Macronin toukokuussa
2017 voittamien presidentinvaalien
jälkeen uusiutuvan energian käyttöön siirtymiseen on kiinnitetty
enemmän huomiota. Ranskan
tavoitteena on olla hiilineutraali
vuoteen 2050 mennessä. Ydinvoimasta ei luovuta kokonaan, mutta
ydinvoiman osuutta pienennetään
75 prosentista 50 prosenttiin
vuoteen 2035 mennessä.39
Vuosi 2018 oli Ranskassa tuulivoiman kannalta positiivinen, sillä
uutta tuulivoimakapasiteettia
rakennettiin 1,5 GW. Hankekehityksen läpimenoajat parantuivat
vuoden aikana, mutta lupaviranomaisilla on edelleen hallinnollisia
ongelmia, jotka ovat estäneet
uusien lupien saamisen jo pitkään.
Ongelmat on tarkoitus saada
ratkaistua vuoden 2019 aikana,
mutta uusiutuvan energian rakentaminen tulee siltikin laahaamaan
perässä.
Maatuulivoiman tukijärjestelmä on
menossa kohti täysin tarjouskilpailuun perustuvaa järjestelmää. Ranskassa on jo järjestetty kaksi
tarjouskilpailua, joista toiseen ei
tullut riittävästi hakemuksia, ja
tämän vuoksi sääntöjä tullaan
muuttamaan kilpailun lisäämiseksi.
Kolmas tarjouskilpailu 750 MW:n
merituulivoimaa koskien tulee
olemaan strategisesti merkittävä
Ranskan merituulivoimatuotannon
kannalta. Suunnitelman mukaan
vuoden 2019 aikana järjestetään
kolme tuulivoiman tarjouskilpailua
(yht. 1,6 GW), vuonna 2020 kaksi
tarjouskilpailua (yht. 1,8 GW) ja sen
jälkeen, vuodesta 2021 eteenpäin
kaksi 1 GW:n tarjouskilpailua
vuodessa.
Ranskan hallituksen äskettäin
julkaisema energiasuunnitelma

35) Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
36) Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
37) Federal Network Agency
38) RTE France
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39) Energinyheter.se
40) Wind Power Monthly
41) Energy Regulatory Authority

Auringonlasku Raskiftetin tuulipuistossa (112 MW)
Norjassa. Kuva: Joakim Lagercrantz.

(PPE) vuosille 2023–2028 näytti
maatuulivoiman tulevaisuuden
kannalta suotuisalta, mutta merituulivoiman tilanne on epävarmempi. Suunnitelmassa vahvistetaan 35,6 GW:n maatuulivoimatavoite vuoteen 2028 mennessä.40
Puola – Uusiutuva energia jälleen
ajankohtainen
Vuoden lopussa Puolan energiaministeriö julkaisi ehdotuksen tavoitteista, joissa hiilivoiman tuotantoa
vähennetään 80 prosentista 60
prosenttiin ja uusiutuvan energian
tuotantoa nostetaan 11 prosentista
21 prosenttiin vuoteen 2030
mennessä.41
Puolan energiasuunnitelma tulee
Euroopan komission hyväksyttä-

väksi vuoden 2019 lopussa. Euroopan komissio julkaisi kuitenkin
helmikuussa 2018 Puolan
2030-tavoitteet, joissa päästöttömien energiamuotojen osuus on 45
% (38 % uusiutuvaa energiaa ja 7 %
ydinvoimaa). Koska Puola ei todennäköisesti tule rakentamaan ydinvoimalaa ennen vuotta 2030, olisi
uusiutuvan energian osuuden
oltava 21 %:n sijaan 45 %. Maan
tavoitteena on myös vähentää
kasvihuonepäästöjään 45 prosentilla vuosien 1990 ja 2030 välillä.
Tässä Puolalla on vielä tekemistä,
sillä päästöjen vähentäminen on
viimeisen kymmenen vuoden
aikana pysynyt tasaisesti 30
prosentissa vuoden 1990 tasoon
verrattuna.42, 43

Vuonna 2018 on tarjouskilpailujen
kautta jaettu 1 GW:n edestä tuulipuistojen toimintalupia ja 600 GW:n
edestä aurinkopuistojen toimintalupia 15-vuotisilla sopimuksilla.
Tarjouskilpailujen yhteydessä kävi
selväksi, että maatuulivoima on
paras tapa laskea sähkön hintaa
lähitulevaisuudessa. Suurin este
rakentamiselle on Puolan hallituksen vuonna 2016 asettama ja edelleen voimassa oleva etäisyyssääntö, jonka mukaan lähimpään
asutukseen on oltava matkaa
”kokonaiskorkeus x 10”. Sääntö on
laskenut kehittämishankkeiden
määrän lähes nollaan.
Vuodelle 2019 on julkistettu mittavia tarjouskilpailuja, mutta niiden
aikataulua ei ole vielä päätetty.

Tarjouskilpailujen volyymi nousee
noin 1,5 GW:iin laajamittaista
maatuulivoimaa ja aurinkovoimaa
sekä 1 GW:iin pienempiä tuulipuistoja. Vuonna 2020 Puolan hallitus
todennäköisesti jatkaa uusiutuvan
energian tarjouskilpailuja, mutta
etäisyyssäännön uskotaan edelleen
aiheuttavan pulaa luvallisista
kuivalla maalla sijaitsevista
tuulipuistoista.
Merituulivoiman uskotaan korvaavan hiilivoiman 2030-luvun alussa,
mutta tällä hetkellä kuivan maan
tuuli- ja aurinkovoima ovat uusiutuvista energialähteistä
kilpailukykyisimmät.

42) Ministerstwo Energii
43) Euroopan komissio
44) Energy Regulatory Authority
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Tuulivoimainvestoinnit Euroopassa
Nykypäivän markkinoilla tuulivoimaan sijoittavat pääosin kaksi
ryhmää, rahoitusalan toimijat ja
energiayhtiöt. Investointipäätösten
näkökulmasta vuosi 2018 oli ennätyksellinen, sillä investoinnit uuteen
tuulivoimatuotantoon Euroopassa
kasvoivat 20 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Hieman vajaat
kaksi kolmasosaa 27 miljardin euron
kokonaisinvestoinneista käytettiin
maatuulivoimaan, loput
merituulivoimaan.45

Maevaaran tuulipuisto (105 MW) Ruotsissa. Kuva: OX2

”Investointipäätösten
näkökulmasta vuosi
2018 oli ennätyk
sellinen.”
Wind Europe

Rahoitusalan toimijat – investoinnit
kasvavat hintasuojausten myötä
Rahoitusalan toimijat ovat OX2:lle
erittäin tärkeitä. Ne ostavat valmiita
tuulipuistoja, jotka tuottavat
tasaista ja pitkäaikaista kassavirtaa
hyvällä tuotolla. Näihin kuuluu mm.
vaihtoehtorahastoja hallinnoivia
toimijoita, kuten Aquila Capital ja
Fontavis, sekä vakuutusyhtiöitä,
kuten Allianz, kaikki OX2:n asiakkaita. Pitkän aikavälin tuoton
ansiosta myös eläkerahastot
suhtautuvat näihin sijoituksiin
myönteisesti. Usein investoinnin
yhteydessä sovitaan pitkäkestoinen
hintasuojaussopimus (esim. PPA)
sähköstä tai osasta sitä sähköä,
jota tuulipuistossa tuotetaan.
PPA-sopimuksella taataan kiinteä
hinta ennalta määritellyksi ajaksi
tuulipuiston toiminta-aikana.
Sähköä ostavat tavallisesti yritykset, joiden sähkönkulutus on korkea
ja jotka tahtovat vähentää hiilidioksidipäästöjään. Sähkönkulutuksen
hintasuojausta pidetään myös
taloudellisesti houkuttelevana.
Esimerkkinä yrityksestä, jolla on
useita PPA-sopimuksia, voidaan
mainita Google, jonka kanssa OX2
on tehnyt yhteistyötä useissa eri
projekteissa.
Vuoden 2018 aikana maailmassa
solmittiin historiallisen monta
PPA-sopimusta, ennätykselliset 13,4
GW edellisvuoden 6,2 GW:iin verrattuna. Se, että suuret, paljon sähköä
kuluttavat yhtiöt sitoutuvat uusiutuvaan energiaan entistä vahvemmin,

45) Wind Europe
46) Bloomberg NEF
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on tärkeää alalle ja edistää fossiilitonta tulevaisuutta. Isot yhtiöt ottavat vastuuta ja tahtovat varmistaa,
että heidän käyttämänsä energia
tulee puhtaista energialähteistä, ja
PPA-sopimusten avulla investoinnista tulee myös houkuttelevampi
institutionaalisten sijoittajien
kannalta, kun hinta on valmiiksi
määritelty vuosiksi eteenpäin.
Vuonna 2018 suurin osa PPA-sopimuksista solmittiin Yhdysvalloissa.
Jakautuminen eri energiatyyppien
välillä oli vuonna 2018 suhteellisen
tasainen tuuli- ja aurinkovoiman
kesken, tosin tuulivoiman osuus (6,9
MW) oli aavistuksen suurempi.46
Joukko suuria sähkönkuluttajia
sijoitti myös suoraan tuulivoimaan
sen sijaan, että ne ostaisivat uusiutuvaa sähköä PPA-sopimuksilla.
Esimerkiksi IKEA ja Polarbröd ovat
ostaneet tuulipuistoja OX2:lta.
Energiayhtiöt – yhä aktiivisempia
uusiutuvaan energiaan investoijia
Monet suuret, paikkansa vakiinnuttaneet eurooppalaiset energiayhtiöt
ja sähköntuottajat, kuten E.ON, EDF
Energies Nouvelles, Orsted, Engie ja
Enel Green Power, ovat lisänneet
keskittymistään uusiutuvaan energiaan. Niiden tavoitteena on saada
paikka tulevaisuuden fossiilittomassa energiajärjestelmässä ja
hankkia uutta tuotantokapasiteettia
verrattain edulliseen hintaan.
Energiayhtiöt ovat jatkaneet aktiivisuuttaan markkinoilla vuoden 2018
aikana. Myös öljy-yhtiöt, kuten Shell,
Equinor ja Total, ovat viime vuosina
kohdistaneet pääomaansa uusiutuvaan energiaan, etenkin
merituulivoimaan.
OX2:lla on historiansa aikana ollut
useita energiayhtiöitä asiakkainaan.
Viime vuosina OX2 on tehnyt yhteistyötä Stadtwerke Münchenin,
Eidsiva Energin ja Gudbrandsdal
Energin kanssa norjalaisen Raskiftetin tuulipuiston (112 MW) rakennusprojektissa, joka valmistui
joulukuussa 2018.

Aquila Capitalin investointijohtaja Ingmar
Helmken haastattelu
Aquila Capitalista on tullut nopeasti yksi aktiivisimmista uusiutu
vaan energiaan sijoittavista yrityksistä Pohjoismaissa. Aquila
Capital solmi ensimmäisen hankintasopimuksensa OX2:n
kanssa vuonna 2016, ja sen jälkeen yhtiöiden yhteistyö on
tuottanut noin 660 MW tuulivoimaa.

Aquila Capital tarjoaa institutionaalisille sijoittajille kestäviä sijoituksia.
Perustamisestaan lähtien Aquila
Capital on sijoittanut yli puoli miljardia euroa uusiutuvan energian
tuotantolaitoksiin, ja sillä on tällä
hetkellä yksi Euroopan suurimmista
riippumattomista uusiutuvan energian alan portfolioista 3,7 GW:n
tuotantokapasiteetilla.
– Sijoitamme maailmanlaajuisesti
sellaisiin paikkoihin, joissa uusiutuva
energia pystyy kilpailemaan markkinoilla. Ei ole kyse kannattavimpien
subventiojärjestelmien perässä
juoksemisesta, vaan myös hintojen
on oltava kilpailukykyisiä, Ingmar
Helmke kertoo.
Tähän mennessä Aquila Capital
on sijoittanut yhdeksään tuulivoimaprojektiin (n. 1 067 MW) Pohjoismaissa, ja näistä viisi on ollut
yhdessä OX2:n kanssa. He pitävät
Pohjoismaita tärkeimpinä
markkinoinaan.
– Pidämme Pohjoismaista monistakin eri syistä. Pohjoismaissa tuulivoima on tasaisen hyvää, ja erittäin
ammattitaitoisten kehittäjien,
neuvonantajien ja pankkien
ansiosta markkinat ovat kypsät.

Vuonna 2018 OX2 sai valmiiksi ja
luovutti kolme projektia Aquilalle:
Lehtirovan (148 MW) ja Högkölenin
tuulipuistot (65 MW) Ruotsissa sekä
Ykspihlajan (14,4 MW) tuulipuisto
Suomessa. Valhalla-hanke (366
MW), yksi Euroopan suurimmista
kuivalla maalla sijaitsevista tuulipuistoista, on edelleen rakennusvaiheessa, ja sen arvioidaan
valmistuvan keväällä 2020.
– OX2-yhteistyö kertoo hyvästä ja
luottavaisesta liikesuhteesta, jonka
olemme yhdessä rakentaneet.
Arvostamme OX2:n korkeita standardeja ja laatua sekä heidän
tiiminsä ammattimaisuutta ja intohimoista suhtautumista. Tämä
yhdistettynä tiimin syvälliseen
osaamiseen sijoittajien ja rahoitusinstituutioiden tarpeista ja heidän
yhteistyöhenkensä tekee OX2:sta
Aquilan arvokkaan ja arvostetun
liikekumppanin.
Helmke uskoo, että pohjoismaisilla markkinoilla on enemmänkin
annettavaa, sillä kustannukset
laskevat jatkuvasti ja kysyntä on
kovaa.
– Etsimme jatkuvasti uusia, kiinnostavia investointimahdollisuuksia
Pohjoismaissa ja odotamme innolla,
että pääsemme taas tekemään
yhteistyötä OX2:n kanssa.

”Arvostamme todella
OX2:n korkeita standardeja, laatua ja intohimoista
suhtautumista.”
Ingmar Helmke,
Aquila Capital
Kuva: Aquila
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Kestävä kehitys – uusia,
haastavia tavoitteita
Yrityksenä OX2 on vakuuttunut siitä, että
tavoite sataprosenttisen kestävästä maapal
losta voidaan saavuttaa ihmisten, ympäris
tön ja markkinoiden yhteistyön avulla.
Kestävyysnäkökulmasta tarkasteltuna OX2:n tavoitteena on tulla joka päivä hieman paremmaksi ja
viisaammaksi. Niin organisaationa kuin ihmisinäkin.
OX2:n tuotteet ja palvelut, joiden tarkoituksena on
mahdollistaa uusiutuvan energian tuotanto, ovat jo
itsessään tärkeitä askelia kohti kestävämpää yhteiskuntaa. On kuitenkin olemassa muitakin ulottuvuuksia, jotka
ovat tärkeitä yritykselle, joka tahtoo olla täysin kestävä.
Tässä kestävyysraportissa kuvataan kestävyystyötä
siten, että lähtökohtana on kolme eri ulottuvuutta.
People – Planet – Profit
Näiden kolmen ulottuvuuden yhteistyö mahdollistaa
kestävän yhteiskunnallisen kehityksen, ja sitä tarvitaan
myös Agenda 2030:n (ks. kuvaus s. 28) globaalien
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Vuonna 2018 kestävyystyö on vahvistunut. OX2:n
omistavaan Peas Industriesiin on palkattu kestävyyspäällikkö, ja OX2 on saanut oman kestävyyskoordinaattorin. Tämä mahdollistaa jatkuvan kehityksen. Vuodeksi
2019 on kestävyystyölle asetettu lukuisia uusia, haastavia tavoitteita.
OX2:n liiketoimintamalli
OX2:n etuna on, että se on menestyksekkäästi rakentanut liiketoimintaa, jonka tarkoituksena on ratkaista
yksi aikamme suurimmista haasteista: ilmastonmuutos. OX2:n perustajat huolehtivat tästä haasteesta
perustamalla yhtiön, jonka toiminta perustuu uusiutuvan energian rakentamisen kaupallistamiselle. Nykyisin
tämä voi tuntua itsestäänselvyydeltä, mutta vielä 15
vuotta sitten uusiutuvuutta pidettiin asiana, jolla on
vaikea tienata rahaa.
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People

Profit

Planet

Toiminta on kasvanut ja laajentunut menestyksekkäästi, sillä tekniikka on kehittynyt, ja kestävään energiatuotantoon siirtymisestä on tullut entistä halvempaa. People – Planet – Profit -konsepti on toiminnan
menestystekijä ja ohjenuora.
Yksityiskohtaisempaa tietoa OX2:n liiketoimintamallista ja markkina-analyysistä sivuilla 12, 6–7 ja 14–24.

Lehtirovan tuulivoimalan (148 MW) pystytys Ruotsissa. Kuva: Joakim Lagercrantz.

Prioriteetit
OX2:n tavoitteet ovat korkealla sen suhteen, miten yritys voi olla mukana
luomassa kestävämpää maailmaa. Samalla on kuitenkin tehtävä
priorisointeja.
Vuonna 2018 yhtiössä tehtiin olennaisuusanalyysi, jossa toimintaa
tarkasteltiin niin ulkoisesta kuin sisäisestäkin näkökulmasta. Tähän sisältyi muun muassa asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden
haastatteluja.
Lopuksi yhtiössä päädyttiin useisiin priorisoitaviin aloihin:

People
• Turvallisuus ja terveys
• Moninaisuus ja tasa-arvo
• Syrjintää vastustava
toimintakulttuuri
• Suhteet ympäröivään
yhteiskuntaan
• Terve ja tasapainoinen
työkulttuuri

Planet
• Ympäristölainsäädäntö
• Uusiutuvan energian tuotanto
• Ilmastojälki
• Päästöt maalle ja veteen

Profit
• Korruption vastustaminen
• Innovaatio
• Pitkäkestoinen tuottavuus
• Kestävä alihankintaketju
• Julkinen keskustelu

Olennaisuusanalyysiä on käytetty myös pohjana suunniteltaessa OX2:n
liiketoimintaa vuodelle 2019 ja siitä eteenpäin. Se vaikuttaa yrityksen
tavoitteisiin ja siihen, miten ne saavutetaan ja esitellään. OX2:n kestävyystavoitteet ja jokaisen osa-alueen seurantatavat esitellään sivuilla 31–41.
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OX2 ja Agenda 2030
Agenda 2030 nostaa esiin 17 YK:n kestävyystavoitetta. Siitä on tullut maailmanlaajuinen
kestävän kehityksen mittari, jota tarvitsemme tasapainoisen maapallon ja väestön saavutta
miseksi. Koska OX2:n tavoitteena on 100-prosenttisen kestävä maapallo, on luonnollista
selvittää, miten yritys aikoo edistää tätä tavoitetta. Agenda 2030 on OX2:lle paitsi selvityksen,
analyysin ja tavoitteiden pohja, myös liiketoiminnan tavoite. Alla esitellään ne tavoitteet, joihin
OX2:lla on parhaat edellytykset vaikuttaa myönteisesti.

People

5. tavoite: Tasa-arvo
OX2 on voimakkaasti laajeneva ja kasvava
yritys. Tämä tarkoittaa, että OX2 rekrytoi ja
palkkaa säännöllisesti uusia työntekijöitä.
Tämä tarjoaa yhtiölle mahdollisuuden paneutua moninaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviin
kysymyksiin. Haasteena on, että OX2 toimii
perinteisesti miesvaltaiseksi mielletyllä alalla.
Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman
yhdenvertainen ja syrjimätön työpaikka.

8. tavoite: Kunnolliset työehdot ja taloudellinen
kasvu
OX2:n työntekijät työskentelevät maissa,
joiden työehtoja on perinteisesti pidetty
hyvinä. Toisaalta OX2:lla on lukuisia alihankkijoita, jotka käyttävät työvoimaa maista, joissa
työehdot eivät aina ole yhtä reiluja. Yhtiöllä
onkin tärkeä tehtävä vaatia kunnollisia työehtoja kaikille arvoketjussa oleville alihankkijoille.
Rakennushankkeissa käytetään paikallisia
alihankkijoita siinä määrin kuin ne pystyvät
täyttämään laatuvaatimukset ja ovat hinnaltaan kohtuullisia.

10. tavoite: Vahvempi yhdenvertaisuus
Yhdenvertainen yhteiskunta perustuu ajatukseen, että kaikilla on samanlaiset oikeudet ja
mahdollisuudet mm. sukupuoleen, alkuperään, uskontoon, toimintakykyyn, ikään tai
johonkin muuhun ominaisuuteen katsomatta.
Tämä on myös yksi johtava periaate OX2:n
toiminnassa eri maissa, niin toimistoissa kuin
työmaillakin. Koska yrityksen kasvu on tällä
hetkellä voimakasta, on yhdenvertaisuuteen
erityisen tärkeä pyrkiä uusia työntekijöitä
rekrytoitaessa.

Planet

7. tavoite: Kestävää energiaa kaikille
Suuri osa maailman kasvihuonekaasupäästöistä johtuu tavoistamme tuottaa, muuntaa
ja käyttää fossiilista energiaa. OX2 pyrkii
vähentämään fossiilisen energian käyttöä
saattamalla käyttöön laajamittaista uusiutuvaa energiaa. Tämä edistää myös teknologian
kehitystä, mikä lisää tehokkuutta ja pienentää
kustannuksia.

13. tavoite: Taistelu ilmastonmuutosta vastaan
Kasvihuonekaasupäästöjen määrä kasvaa
kasvamistaan, millä on vakavia seurauksia
ekosysteemille, merien happamoitumiselle,
ihmisten turvallisuudelle, ruuan tuotannolle,
vesivarannoille ja terveydelle, ja se kasvattaa
lisäksi luonnonkatastrofien riskiä. OX2:n
toiminta-ajatuksena on mahdollistaa uusiutuvan energian hyödyntäminen ja näin vaikuttaa
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.

Profit

8. tavoite: Kunnolliset työehdot ja taloudellinen
kasvu
OX2 toimii tulevaisuuden alalla. Siirtyminen
fossiilisesta energiasta uusiutuvaan edistää
kestävää talouskasvua, joka ottaa huomioon
koko yhteiskunnan.
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9. tavoite: Kestävä teollisuus, kestävät
innovaatiot ja infrastruktuuri
Teollisuudenalojen ja infrastruktuurien on
muututtava kestävämmiksi. OX2 kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti uusien innovaatioiden
ja uusimman tekniikan avulla. Tämä on jatkuvan menestyksen edellytys.

Riskit
Kaikessa liiketoiminnassa on omat riskinsä.
Seuraavilla sivuilla esitellään, millaisia riskejä
on tunnistettu ja miten OX2 ottaa ne huomioon
ja millaisia tavoitteita on laadittu. Seuraavassa
esitellään myös People – Planet – Profit -ulottuvuuksien ensisijaisten osa-alueiden tärkeimmät tulokset.

People
OX2 on osaamisorganisaatio, jonka täytyy pystyä houkuttelemaan osaavaa henkilöstöä ja
pitämään heidät palveluksessaan. OX2 haluaa tarjota houkuttelevan ja turvallisen työympäristön, jossa henkilöstön osaamista, omistautumista ja terveyttä johdetaan ja kehitetään. Osaaminen on myös tärkein vuosittaisissa kehityskeskusteluissa seurattava asia. OX2:n tavoitteina
on myös rakentaa hyvät suhteet paikalliseen väestöön alueilla, joilla on käynnissä rakennushankkeita, ja vaikuttaa myönteisesti lähialueiden kehitykseen. Koska OX2 käyttää lukuisia eri
alihankkijoita ja -urakoitsijoita, heiltä on vaadittava tietyt asiat ja varmistettava, että he jakavat
OX2:n kanssa samat arvot ja tavoitteet.
Kuva: OX2 / Christian Gustavsson

Peter Haavikko
Land manager

Klara Wennström
Projektipäällikkö, kauppa

Mitä työhösi kuuluu?
Olen vastuussa tuulivoimahankkeidemme maankäyttöön liittyvistä oikeuksista. Tehtävänäni on solmia
erilaisia maankäyttösopimuksia, kuten vuokra-, tie- ja
käyttöoikeussopimuksia. Osittain työni koostuu sopimustekstien tarkastamisesta ja muokkaamisesta, jotta
maanomistajien näkökulmat ja investoijien vaatimukset
saadaan otettua huomioon. Tähän sisältyy myös
vastuu sopimusten velvoitteiden noudattamisesta, eli
esimerkiksi että emme toimi vuokrattujen alueiden
ulkopuolella ja että korvaukset maksetaan, kun hanke
on saatu otettua käyttöön.

Mitä työhösi kuuluu?
– Työskentelen etenkin tuulivoimahankkeiden ostamisen ja realisointien parissa. Projektioikeuksien hankinnoissa kyse on pitkälti siitä, että arvioidaan, onko
hankkeilla niitä ominaisuuksia, joita vaaditaan kilpailukykyisyyteen myöhemmässä myyntivaiheessa sekä
kauppaneuvotteluissa. Toteutusvaiheessa keskitymme
sisäisten työnkulkujen suunnitteluun ja koordinointiin
sekä investointiprosessiin aina rakennustyön aloittamiseen asti. Me kaupallisessa tiimissä työskentelemme
koko ajan tiiviisti yhtiön eri asiantuntijoiden, kuten
projekti-insinöörien, tuuli- ja kartta-analyytikkojen,
turbiinien hankkimisesta vastaavien asiantuntijoiden,
lupa-asiantuntijoiden ym. kanssa, mutta myös ulkopuolisten laki-, rahoitus- sekä tekniikan alan asiantuntijoiden kanssa.

Kauanko olet työskennellyt OX2:lla?
– Siirryin OX2:lle kaksitoista vuotta sitten Bombardier
Transportationilta.
Mikä on parasta työssäsi?
– Kun saa olla mukana projekteissa suunnitteluvaiheesta siihen asti, kun valmiit tuulivoimalat otetaan
käyttöön. Se tuo työhön suurta vaihtelua. Pidän myös
yhteydenpidosta maanomistajien kanssa.
Millaista on työskennellä juuri OX2:lla?
– On inspiroivaa mutta haasteellista työskennellä jatkuvasti kehittyvässä yrityksessä.

Kauanko olet työskennellyt OX2:lla?
– Aloitin keväällä 2017.
Mikä on parasta työssäsi?
Kaikki vaihtelevat ongelmanratkaisutilanteet ja työnkulut, joihin pääsen mukaan. Myös ihmiset ovat tärkeitä:
erilaiset työkaverit ja ulkoiset kumppanit, joiden kanssa
pääsen työskentelemään.
Millaista on työskennellä juuri OX2:lla?
– Tämä ala muuttuu nopeasti, mikä tarkoittaa, että
meidänkin on koko ajan kehityttävä ja uusiuduttava.
OX2 on dynaaminen työpaikka, ja se sopii minulle.
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Raskiftetin tuulivoimalan (112 MW) pystytys Norjassa. Kuva: Joakim Lagercrantz.

Suhteet ympäröivään yhteiskuntaan
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet/ohjaus

OX2:n toiminta sisältää erinäistä luontoon ja ihmisten elinympäristöön
kajoamista. OX2:lle on tärkeää, että tämä tapahtuu niin kunnioittavasti
ja huomioivasti kuin mahdollista. Dialogi ja paikallisten intressien
kunnioittaminen ovat siksi ensiarvoisen tärkeitä. Dialogin ja hyväksynnän puute voivat vahingoittaa sekä toimintaa että luottamusta, mistä
myös investoijat ovat tietoisia. Pitkät alihankintaketjut ovat yksi suuri
riskitekijä suhteessa lähiympäristöön, sillä jokainen yrittäjä edustaa
rakennusvaiheessa OX2:ta.

OX2 pitää yllä avointa dialogia lähiseudun kanssa riskit minimoidakseen ja edistää yhteistä hyvää esimerkiksi työmahdollisuuksien
muodossa. OX2 on ottanut Ruotsissa käyttöön ns. kylärahan, mikä
tarkoittaa, että osa tuulivoiman tuotosta ohjataan paikallisiin hankkeisiin lähialueen hyödyksi. Kylärahaa voidaan maksaa esim. asukasyhdistyksille, kyläyhdistyksille tai kotiseutuyhdistyksille. Suomessa kiinteistövero maksetaan kunnille eikä valtiolle, jolloin tuulivoimarakentaminen luonnollisesti hyödyttää kuntia suoraan.
OX2:n riskienhallintasuunnitelmassa on määritelty myös, miten
yhtiö reagoi onnettomuuksiin, päästöihin, riitoihin tai huhuihin.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

• Vuoden aikana on pidetty noin kymmenen yleistä tiedotustilaisuutta, kaksi avointen ovien päivää ja suuri määrä eri intressiryhmille tarkoitettuja tapaamisia.
• Kaikkiin puistoihin on järjestetty selkeä kyltitys rakennus- ja käyttöönottovaiheen ajaksi tiedon ja vastuuhenkilöiden yhteystietojen
levittämiseksi.
• Jokaisella hankkeella on omat internetsivut, joissa on tietoa hankkeesta sekä yhteystiedot.
• Vuonna 2018 kylärahaa maksettiin 16:n eri hankkeen yhteydessä.

• Lähialueiden kunnioittaminen, näkyvyys, läpinäkyvyys, aktiivinen
dialogi alueilla, joille rakennetaan
• Varmistuminen siitä, että käytetyt yrittäjät ja alihankkijat ottavat
yhteiskuntavastuuta
• Kritiikkiin vastaaminen
SDG-relevanssi
OX2 pyrkii edistämään sitä, että kaikki ihmiset yhteiskunnassa otettaisiin huomioon SDG:n tavoitteiden 10.2 sekä 16.7 mukaisesti.

Avointen ovien päivä Maevaaran tuulipuistossa (105 MW) Ruotsissa. Kuva: OX2
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Turvallisuus ja terveys
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet/ohjaus

Kun OX2 rakentaa valtavia tuulipuistoja, on aina olemassa riski, että
joku OX2:n omista työntekijöistä tai alihankkijoista joutuu onnettomuuteen. Suuri haaste turvalliselle työympäristölle on, että suurin osa
rakennuksella työskentelijöistä on aliurakoitsijoita. Mitä pidempi alihankintaketju on, sitä vaikeampaa on varmistua siitä, että työturvallisuusasiat hoidetaan optimaalisesti.
Kiinnostuksesta työpaikkaturvallisuutta kohtaan on tullut vastuullisille investoijille entistä tärkeämpi tekijä.

OX2 vaalii hyvää ja turvallista työympäristöä. Systemaattinen työympäristöön liittyvä työ on pohjana OX2:n työntekijöiden ja alihankkijoiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiselle. Työympäristöön liittyvä työ koskee erityisesti rakennushankkeiden työympäristöjä, mutta
on tärkeää, että myös konttoreissa työympäristö on hyvä. Terveys ja
turvallisuus ovat edellytyksiä, joita ilman OX2 ei voi saavuttaa tavoitettaan olla sosiaalinen, vastuullinen, innovatiivinen ja houkutteleva
yritys. Tätä varten on olemassa joukko sisäisiä käytäntöjä ja toimintaohjeita, kuten työympäristötoimintaohje ja käytännesäännöt. Kaikkia
työntekijöitä kannustetaan elämään niin terveellisesti kuin mahdollista, esimerkiksi ottamaan osaa erilaisiin kilpailuihin tai liikuntatapahtumiin. Vuonna 2018 OX2 osallistui mm. Stafettvasan-hiihtoviestiin ja
Stafesten-juoksukilpailuun. Suurimmassa osassa OX2:n konttoreista
on myös huomioitu mahdollisuus vaatteidenvaihtoon ja suihkuun treenaamisen jälkeen.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

OX2 otti vuoden 2018 aikana käyttöön mitattavia sosiaalisen kestävyyden indikaattoreita ja seurasi niitä.
• Vuoden 2018 terveysindeksi osoittaa, että terveysläsnäolo oli
korkea (99,4 %, v. 2017 99,5 %)
• Vuonna 2018 ei raportoitu yhtään vakavaa onnettomuutta.
• Rakennushankkeissa raportoitiin 39 tapaturmaa ja 24 pientä onnettomuutta vuoden aikana.

• Ei yhtäkään vakavaa työtapaturmaa
• Korkea terveysläsnäolo ja vähän pitkiä sairauslomia
• Yrittäjien sitouttaminen vastuulliseen työympäristö- ja työturvallisuustyöhön sopimuksin.
SDG-relevanssi
OX2:n tavoitteena on turvata työntekijöidensä, myös muualta tulleiden
työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden työntekijöiden, oikeudet ja edistää
turvallista ja varmaa työympäristöä SDG:n tavoitteen 8.8 mukaisesti.

Moninaisuus ja tasa-arvo
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet/ohjaus

Samaan aikaan, kun OX2 laajenee niin kooltaan kuin maantieteellisestikin, kasvaa myös tarve sellaiselle toimintakulttuurille, jossa ketään ei
jätetä ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sukupuolten tasa-arvoa, mutta
myös henkilökuntaa, jossa on eri kulttuureista ja taustoista tulevia
ihmisiä. Monikulttuuriset tiimit tuovat mukanaan myös riskejä, kun eri
tavoin ajattelevia ihmisiä laitetaan samaan ryhmään. Tämä on otettava huomioon ja hoidettava niin, ettei kukaan tunne oloaan ulkopuoliseksi, vaan erilaisuus tuo mukanaan hyötyä ja lisäarvoa.

OX2 pyrkii edistämään työskentelytapaa, joka on avoin, syrjimätön ja
tukeva. Pätevyys on rekrytoinnin tärkein kriteeri, mutta kun tarjolla on
kaksi yhtä pätevää hakijaa, valitaan henkilö, joka edustaa sillä hetkellä
aliedustettuna olevaa sukupuolta, jotta sukupuolijakauma pysyisi
mahdollisimman tasaisena. OX2 haluaa pitää myös johtajien ja päälliköiden sukupuolijakauman tasaisena. OX2:lla on tasa-arvoa koskeva
ohjeistus, jossa selvennetään, miten toimia rekrytoinneissa, päällikkönimityksissä ja päivittäisessä työssä. Vuosittainen palkkakartoitus
varmistaa myös sukupuolten tasa-arvon palkkausasioissa.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

Rekytointitahti on vuonna 2018 pysynyt kiivaana, ja OX2 on palkannut
vuoden aikana yli 25 uutta työntekijää.

• Naisten ja miesten välinen tasa-arvo työtehtävissä ja palkoissa,
myös johtotehtävissä.
• Moninaisuuden edistäminen rekrytoinnissa.

• Tilikauden lopussa yhtiöllä oli yhteensä 61 työntekijää, joista 79
prosenttia miehiä ja 21 prosenttia naisia.

SDG-relevanssi
OX2 tavoittelee yhdenvertaista ja syrjimätöntä työelämää SDG:n
tavoitteiden 5.1, 5.5 ja 10.2 mukaisesti.
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Syrjintää vastustava toimintakulttuuri
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet/ohjaus

Kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä on aina
olemassa se riski, että erilaiset käyttäytymistavat tulkitaan loukkaaviksi tai syrjiviksi. OX2:lle on tärkeää, että kaikki työntekijät ja yhteistyökumppanit tuntevat itsensä samanarvoisiksi ja hyvin kohdelluiksi ja
että heillä on mahdollisuus helposti ja yksityisesti ilmaista tyytymättömyytensä, jos jokin tuntuu heistä epäreilulta. Tämä koskee tietenkin
myös suhteita paikallisiin asukkaisiin alueilla, joille OX2 rakentaa tuulivoimaa.

OX2:n arvopohjaa kuvataan käytännesäännöissä, jotka jaetaan kaikille
työntekijöille heidän tullessaan yhtiön palvelukseen. OX2 ei siten
hyväksy minkäänlaista ihmisoikeuksien loukkaamista tai muuta loukkaavaa kohtelua. OX2 tavoittelee yrityskulttuuria, jossa ketään ei
syrjitä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolirajat ylittävän identiteetin, mielipiteiden, alkuperän, uskonnon, toimintarajoitteen
tai iän perusteella.
OX2:n työntekijät voivat Whistleblowing-järjestelmän avulla ilmoittaa
havaitsemistaan erilaisista väärinkäytöksistä nimettömänä.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

Vuonna 2018 Whistleblowing-järjestelmään ei tehty yhtäkään ilmoitusta. OX2:n arvopohjasta on keskusteltu säännöllisesti sisäisissä
konferensseissa ja otettu esille säännöllisesti myös sisäisissä
kokouksissa.

• Ei syrjintää tai loukkaavaa käytöstä
• Ei ilmoituksia ihmisoikeuksien loukkaamisesta
SDG-relevanssi
OX2 pyrkii varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset
mahdollisuudet, sekä vähentämään syrjintää SDG:n tavoitteen 10.3
mukaisesti.

Terve ja tasapainoinen työkulttuuri
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet/ohjaus

OX2 toimii alalla, jossa kilpailu on kovaa ja tempo nopea. Työntekijät
ovat kunnianhimoisia ja omistautuneita. Tämä on toki positiivista,
mutta vaatii myös enemmän niin työntekijältä kuin työnantajaltakin,
jotta työn ja vapaa-ajan tasapaino saadaan pidettyä yllä. OX2:n velvollisuutena on auttaa epätasapainoiseen tilanteeseen joutuneita työntekijöitä, mutta ennen kaikkea vaikuttaa aktiivisesti siihen, ettei
kukaan joutuisi epäterveeseen elämäntilanteeseen. Terveet työntekijät ovat kestävän ja terveen yhtiön edellytys.

OX2:ssa ollaan vakuuttuneita siitä, että hyvinvoivat ja tasapainoiset
työntekijät suoriutuvat työstään paremmin ja pitkäkestoisemmin. OX2
tarkkailee työntekijöidensä vointia säännöllisten kehityskeskustelujen
avulla ja suuntaa tarvittaessa resurssejaan niiden perusteella. OX2:lla
on kriisinhallintasuunnitelma, jota käytetään mm. psykososiaalisissa
kriisitilanteissa, sekä HR-käsikirja.
Vuonna 2018 OX2 jatkoi Mindfulness-koulutukseen panostamista.
Kyseessä on ohjelma, johon kuuluu toimintaa pitkin vuotta. Siinä työntekijät saavat mahdollisuuden oppia arjesta selviytymistä tietoisen
läsnäolon avulla, sekä auttaa itseään palautumaan säännöllisesti
päivittäisessä työssään. Toiminta jatkuu myös vuonna 2019.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

Mindfulness-ohjelmasta saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

• Korkea terveysläsnäolo ja vähän pitkiä sairauslomia
• Kaikille työntekijöille Mindfullness-harjoittelua.

• Vuoden kuluessa 43 työntekijää on suorittanut Mindfullness-ohjelmassa vähintään yhden tason.
• Vuoden 2018 terveysindeksi osoittaa, että terveysläsnäolo oli
korkea (99,4 %, v. 2017 2017,5 %)

SDG-relevanssi
OX2 pyrkii ennalta ehkäisevän työn avulla edistämään psyykkistä
terveyttä ja hyvinvointia SDG:n tavoitteen 3.4 mukaisesti.
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Planet

Lehtirovan tuulipuisto (148 MW) Ruotsissa.
Kuva: Joakim Lagercrantz.

OX2:n visiona on olla mukana edistämässä sataprosenttisesti kestävän maapallon aikaansaamista. OX2
pystyy taistelemaan etenkin ilmastonmuutosta vastaan viemällä
eteenpäin muutosta kohti uusiutuvaa energiaa. Tähän päivään
mennessä OX2 on realisoinut yli 2
GW tuulivoimaa Pohjoismaissa.
Vaikka tuulivoima on uusiutuva
energialähde ja muutoksen
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kannalta tärkeä, vaikuttaa tuulipuiston rakentaminen aina luontoon.
OX2 sai kansainvälisen
ISO14001-ympäristöstandardin
mukaisen sertifioinnin vuonna 2010.
Se kertoo siitä, että OX2 kartoittaa
systemaattisesti riskejä ja mahdollisuuksia sekä asettaa itselleen
selkeät ja todennettavat ympäristötavoitteet. Ympäristötavoitteet ovat
kuitenkin vain osa kehitystyötä.

Tuulipuistojen rakentamista varten
on saatava ympäristölupa, joka
vaatii tiukkojen vaatimusten täyttämistä, ja tavoitteena on ottaa entistäkin paremmin huomioon, mitä
viranomaiset vaativat. On myös
äärimmäisen tärkeää rakentaa
tuulivoimaa sinne, missä edellytykset ovat parhaimmat, jotta luontoon
kajoamisesta saatava hyöty
saadaan mahdollisimman suureksi.

Uusiutuvan energian tuotanto
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet/ohjaus

Jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa 1,5 asteeseen, tarvitaan muun muassa mittavia investointeja uusiutuvan energian tuotantoon, ja pian. Vuonna 2018 EU:n onnistui kasvattaa 2030-tavoitteitaan
siten, että ne ovat nyt linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden
kanssa. Uusiutuvan energian tavoitteeksi on nyt sovittu 32 % (aiemmin
27 %).

OX2 vaikuttaa muutokseen rakentamalla uusia, laajamittaisia, uusiutuvaa energiaa tuottavia kohteita. Suurin hyöty ympäristövaikutuksiin
nähden voidaan saavuttaa toteuttamalla parhaat hankkeet, jotka on
optimoitu jokaisen hankkeen omien edellytysten mukaisiksi, sekä
varmistamalla hyvä saavutettavuus käyttöön otetuissa laitoksissa.
Kajoava vaikutus minimoidaan ottamalla ympäristö hyvin huomioon ja
mukautumalla ympäristön vaatimuksiin rakennusvaiheessa.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

• Kahdeksan uuden tuulipuiston (500 MW) rahoitus varmistui vuonna
2018, ja näistä 220 MW oli solmittuja myyntisopimuksia. Neljä tuulipuistoa (yht. n. 340 MW) saatiin valmiksi ja luovutettiin suunnitelmien mukaisesti ostajilleen. Yhteensä vuoden aikana oli käynnissä
13 tuulipuistohanketta (950 MW) Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa,
mikä on OX2:lle uusi ennätys.

• OX2:n tärkein ilmastotavoite on lisätä uusiutuvan energian määrää
ja lisätä tuottavuutta kajoamalla luontoon niin vähän kuin
mahdollista.
• OX2 haluaa maksimoida uusiutuvan energian tuotannon, mutta
pitää ympäristövaikutukset mahdollisimman pieninä.

Myytyjä tuulivoimahankkeita

SDG-relevanssi

MW

OX2 pyrkii lisäämään uusiutuvan energian osuutta maailman energiantuotannossa SDG:n tavoitteen 7.2 mukaisesti.
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Ympäristölainsäädäntö
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet/ohjaus

OX2:n toiminta eri maissa on ympäristöön liittyvän lainsäädännön
ohjaamaa. Toimintaa ohjaavan lainsäädännön noudattaminen on
itsestäänselvyys, mutta myös haaste, sillä toimintaan liittyvää säännöstelyä syntyy ja muutetaan jatkuvasti.

OX2:lla on ympäristöohjeistus, joka ohjaa ympäristövastuuseen liittyvää työtä. OX2 on vuodesta 2010 lähtien ollut ISO14001-sertifioitu, mikä
takaa systemaattisen työskentelytavan ympäristöasioissa, niin yleisesti yhtiössä kuin varsinkin hankkeissa. Hankkeisiin tarvitaan useimmiten ympäristölupa, minkä vuoksi OX2:n alihankkijat ja yhteistyökumppanit ovat jatkuvasti viranomaisvalvonnan alla. OX2 harjoittaa
systemaattista omavalvontaa ja seuraa lakeja, sääntöjä, lupia ja
ehtoja.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

• Hyväksytty ISO14001-sertifiointi 2018
• Yleisesti ottaen lakeja noudatettiin hankkeissa erittäin hyvin.
Eräässä hankkeessa alueella virtaava puro kaivettiin vahingossa
auki tien rakentamisen yhteydessä. Oja on kunnostettu, ja kompensoivat toimenpiteet on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2019
aikana.
• Herkillä alueilla on oltu erityisen varovaisia, ja vaikutusten pienentämiseksi on rakennettu uusia teitä.

• Säilyttää ISO14001-sertifiointi
• OX2 aloittaa vuonna 2019 luontoon kajoamisen kartoittamisen
seuraamalla hakatun metsän osuutta eri projekteissa.
SDG-relevanssi
OX2 tavoittelee kestävän ekosysteemin ja biologisen monimuotoisuuden vaalimista SDG:n tavoitteiden 15.1 ja 15.5 mukaisesti.
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Ilmastojälki
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet/ohjaus

Ilmastonmuutos on uhka ihmiskunnalle. Fossiilisten polttoaineiden
käytöstä aiheutuvat kasvihuonepäästöt jatkavat kasvuaan. Jos
ilmasto lämpenee yli kaksi astetta, ovat seuraukset erittäin vaaralliset.
Rakentamalla tuulivoimaa ympäristöystävällisesti, suurella laajuudella
ja nopeasti OX2:lla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että näin ei käy.

OX2:n koko liikeidea perustuu siihen, että se edistää siirtymistä fossiilisesta energiasta uusiutuvaan energiaan, mikä vaikuttaa ympäristöongelmien vähenemiseen. Tuulipuistojen rakentaminen ei kuitenkaan ole
ilmaston kannalta ongelmatonta. Tarvitaan materiaalia, kuljetuksia ja
toimintatapoja, jotka kaikki aiheuttavat ilmastojäljen. OX2 pyrkii jatkuvasti vähentämään omaa suoraa ja epäsuoraa ilmastojälkeään. Tämä
tapahtuu myös asettamalla alihankkijoille tiettyjä vaatimuksia.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

• Vuoden 2018 aikana on lisätty tietoisuutta ja aloitettu valmistelut
yrityksen hiilijalanjäljen pienentämistä varten.
• Yleisesti ottaen OX2 pyrkii aktiivisesti pienentämään ilmastojälkeään
mm. rakentamalla teitä säästeliäästi, kaatamalla metsää harkitusti,
suunnittelemalla logistiikan huolellisesti ja käyttämällä paikallisia
materiaaleja.

• Aloittaa hiilijalanjäljen kartoitus ja minimointi koko arvoketjussa, niin
suoraan kuin epäsuorasti, vuoden 2019 aikana. Tämä sisältää turbiinien ja muiden materiaalien elinkaarianalyysin, kuljetusten ja
kaadettujen puiden määrän seuraamisen jne.
SDG-relevanssi
OX2:n tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kapasiteettia taistella ilmastonmuutosta vastaan sekä lisätä uusiutuvan energian osuutta maailman energiatuotannossa SDG:n tavoitteiden 13.3 ja 7.2 mukaisesti.

Päästöt maalle ja veteen
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet/ohjaus

Kestävät ekosysteemit ja biologinen monimuotoisuus ovat maapallon
elämän perusta. Maaperän pilaantuminen ja metsien hakkaaminen
lisää kasvihuonepäästöjä ja uhkaa niin ilmastoa kuin eri eläinlajejakin.
Kun OX2 rakentaa tuulipuistoja, tarvitaan ympäristölupia, jotka säännöstelevät toimintaa ja varmistavat, että tietyt asiat otetaan
huomioon. Seurantaa on tehtävä jatkuvasti, sillä riski erilaisista päästöistä on aina olemassa. Suurin riski ovat kulkuneuvojen tai koneiden
öljyvuodot.

OX2 tekee systemaattista työtä ympäristöriskien pienentämiseksi
mm. ISO14001-seurantarutiinien, jatkuvien parannusten sekä aktiivisen omavalvonnan avulla. OX2:lla on ympäristöohjeistus, joka toimii
yleisenä suunnannäyttäjänä, ja joka hankkeella on lisäksi omat yksityiskohtaiset ohjeistuksensa. Luontoon kajoaminen uusia tuulipuistoja
rakennettaessa on minimoitu ottamalla ympäristö huomioon. Tielinjoja
muokataan niin, ettei teitä vedettäisi alueille, joilla on korkea luontoarvo, ja kaikki puut lasketaan. OX2:lla on hyvät ja vakiintuneet tavat
toimia ympäristö- ja muiden onnettomuuksien kohdatessa ja raportoida niistä.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

• Vuoden 2018 aikana ei sattunut yhtäkään vakavaa päästöonnettomuutta tai vuotoa. Pienet vuodot, joita sattui, pystyttiin käsittelemään ja puhdistamaan ympäristön kannalta järkevällä tavalla.

• Luonnon erityinen huomioiminen ja luontoon mukautuminen
alueilla, joille OX2 rakentaa tuulipuistoja.
• Varmistuminen siitä, että OX2:n alihankkijoilla on riittävä tieto ja
osaaminen, jotta työt voidaan suorittaa luonto huomioiden.
SDG-relevanssi
OX2:n tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kaikenlaisia kuivan maan
toiminnasta aiheutuvia saasteita sekä vähentää luonnollisten elinympäristöjen tuhoutumista SDG:n tavoitteiden 15.1 ja 15.5 mukaisesti.
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Työskentelyä Lehtirovan tuulipuistossa. Kuva: Joakim Lagercrantz.

Profit

Raskiftetin tuulipuisto (112 MW) Norjassa valmistui vuonna 2018.
Kuva: Joakim Lagercrantz.

OX2:n kokonaistavoitteena on lisätä uusiutuvan energian määrää maailman markkinoilla. Tähän mennessä
tuottavinta on ollut rakentaa laajamittaisia tuulipuistoja,
koska maalla tuotettava tuulivoima on uusiutuvista
energiamuodoista kypsin ja kustannustehokkain, ja sitä
pystytään rakentamaan laajamittaisesti Euroopassa.
Tuulivoiman alalla OX2 on kokemuksensa ja asemansa
avulla tehnyt suuria aluevaltauksia.
Toiminnallaan OX2 luo edellytyksiä fossiilittomalle
tulevaisuudelle, sekä niillä markkinoilla, joilla OX2 vaikuttaa suoraan, että myös muilla markkinoilla edistämällä
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teknologian, rahoituksen ja yhteistyömuotojen kehitystä. Monen vuoden kokemus tuulivoiman tuottamisesta on avain uusien liiketoimintamahdollisuuksien
näkemiseen, etenkin muissa uusiutuvissa energialähteissä. OX2 uskoo vahvasti tulevaisuuden uusiutuvan
energian markkinoihin, joita edistävät teknologinen ja
kaupallinen evoluutio ja joilla suuret konsernit ja pienet
start-upit kilpailevat pääomasta niin yhteistyö- kuin
kilpakumppaneinakin. OX2 tahtoo johtaa tätä kehitystä
korkean laadun, asiakaslähtöisyyden ja 100-prosenttisen kestävään maapalloon tähtäävän vision avulla.

Pitkäkestoinen tuottavuus
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet

Aikaisemmin uusiutuva energia nähtiin perinteisesti vaihtoehtoisena ja
kalliina. OX2 huomasi jo alussa tuulivoiman kaupallisen potentiaalin, ja
se on koko ajan luottanut siihen, että markkinavoimat pystyvät johtamaan muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Teknologian kehitys,
kasvanut tehokkuus ja pienentyneet kulut ovat saaneet aikaan sen,
että uusiutuvan energian on nykypäivänä mahdollista kilpailla fossiilisen energian kanssa puhtaasti taloudellisessa mielessä. Tietoisuus
ilmastonmuutoksesta edesauttaa muutosta.

Tuottavia tuulivoimahankkeita kehittämällä OX2 johtaa muutosta kohti
kestävämpää tulevaisuutta. Kestävän arvon tuottaminen yhteiskunnalle ja kaikille sidosryhmille edellyttää OX2:n näkemyksen mukaan
liikevaihdon kasvua ja positiivista taloudellista tulosta.
OX2:n eri markkinoilla rakentamat tuulipuistot houkuttelevat ennen
kaikkea kansainvälisiä sijoittajia ja rahoittajia, jotka etsivät vakaata
pitkän aikavälin tuottoa tuottavia sijoituskohteita, joiden ilmastohyöty
on kuitenkin suuri.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

Taloudellisesti vuosi 2018 oli yhtiön historian menestyksekkäin: sekä
liikevaihto että liiketulos paranivat. Lisäksi OX2 kasvatti markkinoilla
olevan uusiutuvan energian määrää saattamalla toimintaan 340 MW
uutta tuulivoimaa.

•
•
•
•

• Nettoliikevaihto oli 403 MEUR.
• Liiketulos oli 35 MEUR.

SDG-relevanssi

Liikevaihto
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Uusiutuvan energian määrän lisääminen markkinoilla
Liikevaihdon kasvu
Liiketuloksen kasvu
Kasvu, niin taloudellinen kuin määrällinen.

OX2 pyrkii ylläpitämään taloudellista kasvua asukasta kohti mitattuna
ja täystyöllisyyttä kansallisten olosuhteiden mukaisesti, SDG:n tavoitteiden 8.1 ja 8.5 mukaisesti.
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Mielipiteenmuodostus
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet

OX2:n liikeidea perustuu sille tosiasialle, että ihmiskunta on ratkaisevan ilmastohaasteen edessä, ja meillä on kiire vaihtaa uusiutuvaan
energiaan perustuvaan järjestelmään. Onnistumisen edellytykset
perustuvat teknologiaan ja rahoitukseen, mutta myös poliittiseen ja
yhteiskunnalliseen haluun luoda tätä muutosta. Poliittiset muutokset
voivat tuoda liiketoimintaan niin riskejä kuin mahdollisuuksiakin.

OX2 on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta pyrkii toimialajärjestöjen ja muiden intressiryhmien kautta viemään yhteiskunnallista
keskustelua uusiutuvan energian kannalta positiiviseen suuntaan.
Tämä tapahtuu esimerkiksi ottamalla osaa mediakeskusteluihin,
konferensseihin ja seminaareihin, joissa alaan liittyvistä teemoista
keskustellaan.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

• OX2 on vuoden aikana työskennellyt aktiivisesti laajamittaisen tuulivoiman rakentamisen edellytyksiin liittyvien kysymysten parissa
mm. toimialajärjestöjen ja verkkoyhtiöiden kanssa tehdyn aktiivisen
yhteistyön puitteissa.

• Edellytysten luominen 100-prosenttisen uusiutuvalle
energiajärjestelmälle
• Pitkäaikaisten pelisääntöjen selventäminen
• Ymmärryksen, tietoisuuden ja hyväksynnän luominen energiajärjestelmän muuttamisen suhteen
• Tuulivoiman oikeudellisen aseman vahvistaminen.
SDG-relevanssi
OX2 pyrkii rohkaisemaan ja edistämään tehokasta julkista tai julkis-yksityistä yhteistyötä tavoitteen 17.7 mukaisesti.
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Korruption vastustaminen
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet

Kaikessa toiminnassa, johon liittyy suurten hankkeiden myymistä ja
rahoittamista, on korruptioon tai muuhun epärehelliseen toimintaan
liittyviä riskejä. OX2:n kohdalla nämä riskit ovat rajalliset: vain hyvin
harva yrityksen työntekijä on asemassa, jossa saattaa joutua alttiiksi
tämänkaltaiselle toiminnalle. Toisaalta alalla, jolla OX2 toimii, nämä
riskit ovat muutenkin verrattain pienet. Riskiä pienentää myös se, että
OX2:lla on selkeä toimintakulttuuri ja työntekijöillä selkeät toimintatavat. Mitä suuremmaksi toiminta kasvaa ja mitä pidemmäksi alihankintaketjut käyvät, sitä suurempia ja vaikeammin valvottavia riskit kuitenkin ovat.

OX2 tekee aktiivisesti töitä ehkäistäkseen korruptiota. OX2:n korruption vastainen ohjeistus ohjaa työntekijöiden toimintaa eri tilanteissa,
esimerkiksi kavallusta epäiltäessä. OX2:n työntekijät voivat Whistleblowing-järjestelmän avulla ilmoittaa havaitsemistaan erilaisista väärinkäytöksistä nimettömänä.
Myös alihankkijoiden kanssa tehdyissä sopimuksissa vaaditaan
kulloisenkin maan korruptioon ja lahjontaan liittyvien lakien sekä OX2:n
oman ohjeistuksen noudattamista. Tämä on voimassa myös silloin,
kun alihankkijat käyttävät alihankkijoita. Jos rikkomuksia esiintyy, OX2
edellyttää korjaavia toimenpiteitä. Vaihtoehtona on sopimuksen
irtisanominen.
Kylärahasopimuksia tehtäessä (koskee Ruotsiin rakennettavaa
tuulivoimaa) OX2 varmistaa demokraattisen tukienjakoprosessin
osallistumalla vastaanottavan organisaation sääntöjen ja ohjeistusten
laatimiseen.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

• Vuonna 2018 ei ilmoitettu yhdestäkään liiketoimintaetiikan
vastaisesta tapauksesta.
• Kylärahan vastaanottajia koskevien sääntöjen laatimiseen on
kiinnitetty huomiota, jotta varmistetaan, että kylärahan jakamiseen
liittyvä prosessi on oikeudenmukainen.

• Nollatoleranssi korruptiolle
• OX2:n ohjesäännöt (arvopohja) vaatimuksena kaikissa alihankintasopimuksissa ja ostokriteereissä.
• Varmistuminen siitä, että kylärahan vastaanottaja on hyvin organisoitu, demokraattisesti johdettu yhdistys.
SDG-relevanssi
OX2 pyrkii vähentämään kaikkea korruptiota ja lahjuksia SDG:n tavoitteen 16.5 mukaisesti.

Innovointi
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet

OX2 pyrkii jatkuvasti tekemään asiat fiksummin, tuottavammin ja
kestävämmin. Myös asiakkaita ja alihankkijoita kannustetaan olemaan
innovatiivisempia.
Innovatiivisuus tuo aina mukanaan niin mahdollisuuksia kuin riskejäkin. Riskejä saattaa muodostua esimerkiksi silloin, jos tullaan markkinoille liian aikaisin tai panostetaan vääränlaiseen teknologiaan. Uskallus riskinottoon ja epäonnistumisten kestäminen ovat kuitenkin
menestyksekkään innovoinnin tärkeimmät tekijät.

OX2 on nopealiikkeinen yritys, joka mukautuu jatkuvasti muuttuviin
markkinoihin. Tämän mahdollistaa aloitteisiin ja uusiin ideoihin
kannustava yrityskulttuuri, jossa myös virheet hyväksytään.
Avoimuus, luottamus ja dialogi ovat myös tärkeitä suhteissa OX2:n
asiakkaisiin. Investointiprosessi on tervetullut katsaus, sillä se sisältää
mahdollisuuksia parempaan yhteistyöhön, laatuun ja kehitykseen.
OX2 tekee yhteistyötä viranomaisten, alihankkijoiden ja muiden
alan toimijoiden kanssa ja on mukana useissa tuulivoiman tutkimus- ja
tuotekehityshankkeissa.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

• OX2:n menestys vuonna 2018 selittyy pitkälti innovatiivisella tavalla
työskennellä uutta teknologiaa soveltaen, muuttuneilla edellytyksillä, uusilla liiketoimintamahdollisuuksilla ja korkeammilla
investointivaatimuksilla.
• OX2 on myös haastanut alihankkijansa kyseenalaistamalla menetelmiä ja työtapoja.
• OX2:lla on tuulivoimahanke eurooppalaisessa New European Wind
Atlas, NEWA -yhteistyössä.
OX2 on mukana myös StandUp for Windin hallituksessa. StandUp
for Wind on Uppsalan yliopiston ja KTH:n yhteinen tutkimuskeskus.

• Innovatiivisten tuotteiden ja prosessien edistäminen
• Oppimisen kulttuuri
• Liiketoiminnan kehittyminen
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SDG-relevanssi
OX2:n tavoitteena on edistää teknologista innovointia SDG:n tavoitteiden 8.2 ja 9.B mukaisesti.

Kestävä alihankintaketju
Haaste Riskit/mahdollisuudet

Toimet

OX2 työskentelee yhdessä tuotteiden ja palveluiden alihankkijoiden
kanssa hankkeiden toteuttamiseksi. Mitä pidemmäksi alihankintaketjut muuttuvat, sitä vaikeampi OX2:n on valvoa vaatimusten noudattamista, mikä taas tuo mukanaan liiketoimintariskejä. OX2:n sidosryhmät
odottavat OX2:n asettavan korkeita vaatimuksia käytetyille alihankkijoille ja seuraavan niiden noudattamista.

Kaikissa OX2:n alihankintasopimuksissa vaaditaan noudattamaan
maan ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen, työoikeudellisiiin asioihin, korruptioon ja lahjuksiin liittyviä lakeja sekä OX2:n omia toimintaohjeita niin alihankkijoiden omassa toiminnassa kuin myös heidän
alihankkijoidensa toiminnassa. Jos rikkomuksia esiintyy, edellytetään
korjaavia toimenpiteitä. Vaihtoehtona on sopimuksen irtisanominen.
OX2 käyttää ensisijaisesti ISO14001-sertifioituja alihankkijoita.
OX2:lle on tärkeää luoda avoin ja oppivainen alihankintaketjun
toimintakulttuuri ja rohkaista ilmoittamaan poikkeuksista ja toimenpiteistä selkeästi.

Tulokset ja tunnusluvut

Tavoite:

OX2 kartoittaa alihankkijoita, joiden potentiaaliset ympäristövaikutukset ovat suurimpia. Vuonna 2018 kartoitettiin 27 alihankkijaa. 67 % oli
ISO14001-sertifioituja (vuonna 2017 65 %), mikä vastaa 99 %
hankinta-arvosta.

• OX2:n ohjesäännöt (arvopohja) vaatimuksena kaikissa alihankintasopimuksissa ja ostokriteereissä.
• Kaikki OX2:n rakennusvaiheen alihankkijat ovat
ISO14001-sertifioituja.

14001-sertifioitujen alihankkijoiden osuus
% hankinta-arvosta
80

99

SDG-relevanssi
99

99

60

OX2:n tavoitteena on kannustaa yrityksiä aloittamaan kestävien
menetelmien käyttäminen SDG:n tavoitteen 12.6 mukaisesti.
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Auditoijan näkemys lakisääteisestä kestävyysraportista
OX2 AB:n (y-tunnus 556675-7497) osakkeenomistajien yhtiökokoukseen
Sitoutuminen ja vastuu
Hallitus on vastuussa sivujen 26–41 vuoden 2018 lakisääteisestä kestävyysraportista ja siitä, että se on laadittu
Ruotsin kirjanpitosäädöksien mukaisesti.
Auditoinnin laajuus
Tarkastelussamme noudatettiin FAR:n auditointistandardia RevR 12 Auditoijan näkemys lakisääteisestä kestävyysraportista. Tarkastelumme lakisääteisestä kestävyysraportista on siis hyvin erilainen ja vähemmän kattava kuin
auditointi, joka toteutettaisiin kansainvälisten auditointistandardien tai Ruotsissa yleisesti hyväksyttyjen auditointistandardien mukaisesti. Uskomme, että tarkastelu on antanut riittävän perustan näkemyksellemme.
Näkemys
äteinen kestävyysraportti on laadittu.
Tukholmassa, 16.4.2019
Deloitte AB

Jonas Ståhlberg
Auktorisoitu tilintarkastaja
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Raskiftetin tuulipuisto (112 MW) Norjassa. Kuva: Joakim Lagercrantz.

Hallitus ja tilintarkastajat
Vuonna 2018 OX2:n hallitus koostui kahdesta
hallituksen jäsenestä, ja loppuvuoden jälkeen
valittiin lisäksi kaksi uutta jäsentä. Deloitte AB
valittiin edelleen konsernin ilintarkastusyhteisöksi.
Hallitus käyttää yhtiökokouksen jälkeen ylintä päätöksentekovaltaa yrityksessä. Hallitus vastaa siten yrityksen organisaatiosta ja hallinnosta esimerkiksi asettamalla tavoitteet, laatimalla strategian, varmistamalla
menettelytavat, laatimalla järjestelmät tavoitteiden
saavuttamisen seuraamiseksi, arvioimalla yrityksen
taloudellista tilannetta ja valvomalla operatiivista
johtoa.

Johan Ihrfelt
Hallituksen
puheenjohtaja

• Nykyinen tehtävä: Peas Industries AB:n toimitusjohtaja.
• Muut tehtävät: Useiden Peas Industries -konserniin kuuluvien yritysten hallituksen jäsen. Toimii neuvonantajana useissa ulkopuolisissa
yrityksissä.
• Koulutus: Ekonomi, Tukholman kauppakorkeakoulu, NYU, Stern
School of Business, New York, ja juridiikan opintoja Tukholman
yliopistossa.
• Syntymävuosi: 1967

Anna-Karin Eliasson Celsing
Hallituksen jäsen

• Muut tehtävät: SVT AB:n hallituksen puheenjohtaja. Lannebo Fonder
AB:n, Landshypotek Bank AB:n, Serneke AB:n, Volati AB:n ja Peas
Industries AB:n hallituksen jäsen.
• Koulutus: Ekonomi, Tukholman kauppakorkeakoulu
• Syntymävuosi: 1962

OX2-konsernin hallitukseen kuului tilikaudella 2018 kaksi
jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana. 24.4.2018
järjestetyssä yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisöksi
valittiin edelleen Deloitte AB ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Jonas Ståhlberg vuoden 2019 yhtiökokoukseen
saakka. Maaliskuussa 2019 ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen valittiin vielä kaksi jäsentä hallitukseen:
Anna-Karin Eliasson-Celsing ja Niklas Midby.

Thomas von Otter
Hallituksen jäsen

• Nykyinen tehtävä: Peas Industries AB:n varatoimitusjohtaja.
• Muut tehtävät: Useiden Peas Industries -konserniin kuuluvien
yritysten hallituksen jäsen.
• Koulutus: Ekonomilinja, Tukholman yliopisto
• Syntymävuosi: 1966

Niklas Midby
Hallituksen jäsen

• Muut tehtävät: Sbanken ASA:n, Resscapital AB:n ja stoEr AB:n hallituksen puheenjohtaja sekä Consiglio Capital AB:n ja Peas Industries
AB:n hallituksen jäsen.
• Koulutus: Ekonomi, Tukholman kauppakorkeakoulu
• Syntymävuosi: 1959

Kuva: Christian Gustavsson
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Toimintakertomus
Liiketoiminnan luonne ja suuntautuminen
OX2 AB:n ja sen tytäryhtiön (“OX2”) liikeideana on kehittää, rakentaa ja hallinnoida uusiutuvan energian
tuotantoa. OX2 AB:n emoyhtiö on Peas Industries AB.
Vuoden 2018 tärkeimmät tapahtumat
• Ykspihlajan 4 tuulivoimalaa (14 MW) sisältävä tuulipuisto Suomessa luovutettiin ostajalleen Aquila Capitalille toukokuussa 2018 .
• Syyskuussa 2018 OX2 solmi myyntisopimuksen johtavan eurooppalaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahasto
Margueriten kanssa Brännlidenin tuulipuistosta (10
tuulivoimalaa, 42 MW). Tuulivoimalan on suunniteltu
valmistuvan vuodenvaihteessa 2019/2020.
• Lokakuussa 2018 OX2 solmi IKEA Retail Finlandin
kanssa sopimuksen Pohjoismaiden suurimman
• ilman valtionapua rakennettavan tuulivoimaprojektin
rakentamisesta. Projekti käsittää 4 tuulipuistoa, yht.
25 tuulivoimalaa (107,4 MW), jotka rakennetaan
Suomeen.
• IKEA hankkii puistot, kun ne aloittavat toimintansa
vuoden 2020 alussa.
• 41 tuulivoimalaa sisältävä Lehtirovan tuulipuisto (148
MW) sekä 18 tuulivoimalaa sisältävä Högkölenin tuulipuisto (65 MW) luovutettiin ostajalleen Aquila Capitalille joulukuussa 2018.
• Joulukuussa 2018 Raskiftetin tuulipuisto, 31 tuulivoimalaa (112 MW) luovutettiin tilaajalleen, joint venture
-yhtiölle, jonka muodostavat saksalainen energiayhtiö Stadtwerke München sekä norjalaiset Eidsiva
Energi jaGudbrandsdal Energi.
Tuloskehitys ja taloudellinen asema
Yksittäisten kausien tuloskehitykseen vaikuttaa ensisijaisesti se, millä aikataululla tuulivoimalat ja hankkeet
valmistuvat, luovutetaan asiakkaille ja tuloutetaan.
Keskeneräisten rakennushankkeiden koko ja se missä
vaiheessa ne ovat, vaikuttavat puolestaan olennaisesti
taseeseen.
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Tuotot
Vuonna 2018 tuotot olivat 403,3 meur (223,5 meur).
Tuottojen kasvu on seurausta neljän tuulipuiston
luovuttamisesta ostajilleen. Yhteensä on luovutettu
94 tuulivoimalaa (339 MW), kaikki aikataulujensa
mukaisesti.
Kulut
Tavaroista ja hankkeista aiheutui vuonna 2018 kuluja
353,8 meur (188,2 meur). Muut ulkoiset kulut vuonna
2018 olivat 5,7 meur (4,3 meur). Ulkoisten kulujen kasvu
edelliseen vuoteen verrattuna johtuu toiminnan
kasvusta. Henkilöstökulut vuonna 2018 olivat 8,3 meur
(6,1 meur).
Kulujen kasvu selittyy työntekijämäärän kasvulla
edelliseen vuoteen verrattuna.
Tilikauden tulos
Vuoden 2018 liiketulos oli 35,4 meur (24,9 meur). Tulos
rahoituserien jälkeen oli vuonna 2018 37,4 meur
(26,0 meur).
Tuloksen kasvu rahoituserien jälkeen edelliseen
kauteen verrattuna johtuu ensisijaisesti vuonna 2018
tehdyistä hankkeiden toiminnan käynnistämisistä.
Tilikauden 2018 tulos oli 10,0 meur (5,2 meur).
Taloudellinen asema ja likviditeetti
31.12.2018 lyhytaikaisia varoja oli 152,6 meur
(141,9 meur). 31.12.2018 rahoja ja pankkisaamisia oli
68,8 meur miljoonaa kruunua (65,3 meur). Pitkäaikaisia, korollisia velkoja oli 31.12.2018 41,3 meur (0,0 meur).
Lyhytkestoisia velkoja oli 31.12.2018 77,9 meur
(113,4 meur).
Rahavirta
Liiketoiminnan rahavirta vuoden aikana ennen käyttöpääoman muutosta oli vuonna 2018 10,4 meur
(5,6 meur) ja se on mukana tuloksessa. Liiketoiminnan
rahavirta vuonna 2018 oli –30,5 meur (22,5 meur). Sijoitustoiminnan rahavirta oli vuoden 2018 aikana –4,6
meur (6,1 meur). Rahoitustoiminnan kassavirta oli
vuonna 2018 41,4 meur (–5,2 meur) ja tarkoittaa
lähinnä neljän Suomessa rakenteilla olevan hankkeen
projektirahoitusta. Kokonaisrahavirta vuonna 2018 oli
6,2 meur (23,4 meur).

Emoyhtiö
Emoyhtiö OX2 AB vastaa johtamisesta, hankekehityksestä, rahoituksesta ja projektien toteuttamisesta.
Vuoden 2018 liiketulos oli 12,4 meur (16,0 meur).
Tulos rahoituserien jälkeen oli vuonna 2018 20,2 meur
(16,0 meur).
Tilikauden 2018 tulos oli 15,9 meur (2,7 meur).
31.12.2018 emoyhtiön oma pääoma oli 25,8 meur
(10,3 meur). 31.12.2018 rahavaroja ja pankkisaamisia
oli 25,6 meur (8,1 meur).
Henkilöstö
31.12.2018 henkilöstön määrä oli 61 (45), josta 21 (18)
prosenttia naisia. Henkilöstön määrä kasvoi siten edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 36 % (29).
Keskimäärin henkilöstöä oli 53 (40).
Riskit ja epävarmuustekijät
Uusiutuvan energian ala on riippuvainen yleisestä
taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta. Pääoman
saatavuus ja investointihalu voivat vaikuttaa yhtiön
mahdollisuuksiin jalostaa hankkeita. Lisäksi EU:n ja
OX2:n yksittäisten toimintamaiden ilmasto- ja
ympäristönsuojelutavoitteet vaikuttavat tuulivoimamarkkinoihin ja yhtiön kehittymismahdollisuuksiin.
Tuulivoimamarkkinoita eli tukijärjestelmiä ja tuulivoimaloiden perustamislupia säädellään lailla ja asetuksilla. Mahdollinen luvansaannin vaikeutuminen ja vaatimusten tiukentuminen pidentäisivät hankeaikoja, mikä
puolestaan vaatisi lisää resursseja ja nostaisi kustannuksia. Ruotsin markkinoilla OX2 on riippuvainen
sähkön hinnasta. Sähkön hintaan vaikuttavat vesivarojen määrän, tuotantokapasiteetin saatavuuden, polttoainehintojen, päästöoikeuksien hintojen ja sähkönkulutuksen kaltaiset olennaiset tekijät.
Euron kurssi vaikuttaa OX2:n sijoituslaskelmiin, sillä
turbiinien toimittajien kustannukset lasketaan euroissa.
Samanaikaisesti tuulipuistojen myynti eurooppalaisille
ostajille tapahtuu useimmiten euroissa, mikä vähentää
euron kokonaisriskiä, sillä turbiinien osuus kaikista
tuulivoimalan rakennuskustannuksista on yli 70 %.
Jokaisessa hankkeessa valuuttariskejä käsitellään
tavalla, joka täyttää rahoitusohjeistuksen vaatimukset
riskien pienentämisestä, ja joka on sovellettu kunkin
hankkeen edellytykset huomioon ottaen. Lisäksi
otetaan huomioon myös konsernin euromääräiset
kokonaisrahavirrat sisään ja ulos saman kauden
aikana.
Tuulipuiston lainoitusaste on yleensä 50–70
prosenttia, joten korkomarkkinoilla tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen.
Useimmissa hankkeissa rahoitusriski on kuitenkin
asiakkaan. Rahoitusinstrumentteja ja rahoituksen riskinhallintaa kuvataan vuosikertomuksen alaviitteessä 4.

Tutkimus ja kehitys
OX2 tekee yhteistyötä viranomaisten, alihankkijoiden ja
muiden alan toimijoiden kanssa ja on mukana useissa
tuulivoiman tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa.
OX2:lla on muun muassa tuulivoimahanke, joka on
tärkeä solmukohta eurooppalaisessa yhteistyössä
(New European Wind Atlas, NEWA), mikä mahdollistaa
analyysimenetelmien ja laskentatyökalujen validoinnin
tyypillisiin pohjoismaisiin sisämaaolosuhteisiin. OX2 on
mukana myös StandUp for Windin hallituksessa. Se on
Uppsalan yliopiston ja kaikkea tuulivoimaan liittyvää
tutkimusta koordinoivan KTH:n yhteinen tutkimuskeskus, sekä edustaja käynnissä olevien tutkimusprojektien vertailuryhmässä. Kaiken kaikkiaan OX2 haluaa
vaikuttaa mahdollisimman paljon (siltä osin kuin
mahdollista) Ruotsissa tehtävään tutkimukseen siitä,
miten tuulivoimaa voitaisiin integroida tehokkaasti
järjestelmään ja ympäristöön ottamalla yhteiskunta ja
tekniikka mahdollisimman hyvin huomioon.
Tulevaisuudennäkymät ja trendit
Uusiutuvan energian käyttäminen on edellytys hiilidioksidipäästöjen pienentämiselle ja maailman kohtaamien
ympäristöhaasteiden voittamiseksi.
Fossiilisen energian (lähinnä maakaasun) osuus on
yhä lähes 80 % koko energiatuotannosta. Jos
ryhdymme radikaaleihin toimiin välittömästi, voimme
nopeuttaa kehitystä kohti kestävää energiajärjestelmää, joka perustuu uusiutuviin lähteisiin, kuten
tuuleen, veteen ja aurinkoon.1
Wind Europen ennusteiden mukaan kasvu tulee
lisääntymään, niin että kaikki EU:n jäsenmaat pystyvät
saavuttamaan tavoitteensa.
Vuosittaisen asennetun kapasiteetin markkinoiden
arvioidaan Euroopassa tulevien viiden vuoden aikana
olevan 16,5 GW, josta merituulivoiman osuus on n. 20 %.
Luvut sisältävät sekä investoinnit uusiin hankkeisiin
(nk. greenfield) ja investoinnit jo olemassa oleviin tuulipuistoihin (nk. repowering).
Vuodesta 2019 odotetaan uutta ennätysvuotta sekä
maa- että merituulivoiman osalta, mikä tarkoittaa
lähemmäs 20 GW:n edestä uutta kapasiteettia. Asennetun tuulivoimakapasiteetin kokonaismäärä Euroopassa on nyt noin 190 GW (joista 179 GW EU:n jäsenmaissa), ja tästä 10 % on merituulivoimaa. Kapasiteetiltaan tuulivoima on tällä hetkellä EU:n toiseksi suurin
energialähde. Sen odotetaan ohittavan maakaasun
vuonna 2019 ja siirtyvän näin EU:n tuotantokapasiteetin
kannalta suurimmaksi energialähteeksi.2
Vuonna 2018 Ruotsiin asennettiin runsaat 700 MW
uutta tuulivoimaa, mikä tarkoittaa huomattavaa kasvua
vuosiin 2017 (n. 220 MW) ja 2016 (n. 500 MW) nähden.
Tämä kasvu on seurausta ennätyksellisen suuresta
määrästä (n. 2000 MW) vuonna 2017 tehtyjä investointipäätöksiä, ja vaikutus jatkuu myös vuoden 2019

1) World Meteorological Organization
2) Energimyndigheten
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puolella. Svensk Vindenergin laatiman koosteen (maaliskuu 2019) mukaan kesäkuun 2016 puolueblokkirajat
ylittäneen poliittisen energiapäätöksen jälkeen tuulivoimaa koskevia investointipäätöksiä on tehty 62 miljardin Ruotsin kruunun edestä.
Samanaikaisesti kaksi Ruotsin kahdeksasta ydinreaktorista (Ringhals 1 ja 2) suljetaan vuosina 2019 ja
2020. Tämä tarkoittaa, että Ruotsin sähköntuotantojärjestelmästä poistuu 7 TWh:n edestä kapasiteettia.3

Norjassa on viime vuosien aikana tehty investointipäätöksiä suurista määristä tuulivoimaa, ja vuoden
2018 lopussa rakenteilla oli yhteensä 2 GW 13 eri hankkeessa.4 Merituulivoimaa koskien hallitus on ilmoittanut
piakkoin avaavansa yhdestä kahteen uutta aluetta.5
Vuonna 2018 Suomessa ilmoitettiin 340 MW:n tuulivoimainvestoinneista, joihin ei tule valtionapua. Ne
mahdollistuivat PPA-sopimuksilla. Markkinoihin perustuvien tuulivoimainvestointien ennustetaan lisääntyvän
Suomessa merkittävästi tulevan vuoden aikana.6
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Tulot, tuhatta euroa
Liikevoitto, tuhatta euroa
Käyttökate

1

Voitto rahoitustulojen ja -menojen jälkeen, tuhatta euroa
Nettomarginaali2
Kokonaisvarat, tuhatta euroa

2018

2017

2016

403 201

209 863

100 175

35 351

23 426

15 193

9%

11%

15%

37 428

24 435

15 153

9%

12%

15%

157 498

136 346

78 981

23%

19%

33%

4

32%

19%

28%

Käyttöpääoman tuotto5

76%

97%

61%

53
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Omavaraisuusaste3
Oman pääoman tuotto

Keskimääräinen henkilöstömäärä
1)
2)
3)
4)
5)

Liiketulos suhteessa liikevaihtoon
Voitto rahoituserien jälkeen suhteessa liikevaihtoon
Oma pääoma suhteessa varoihin
Tilikauden voitto suhteessa keskimääräiseen omaan pääomaan
Liikevoitto nettorahoitustuottojen /-kulujen jälkeen sekä rahoitusmenot suhteessa käytettyyn keskimääräiseen pääomaan

3) Finnish Wind Power Association
4) NORWEA
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5) Norges vassdrags- och energidirektorat
6) Finnish Wind Power Association
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Konsernin tuloslaskelma
2018-01-01 –
2018-12-31

2017-01-01–
2017-12-31

Liikevaihto

403 201

223 460

Kokonaistulot

403 201

223 460

–353 817

–188 165

Muut kustannukset

–5 653

–4 203

Henkilöstökustannukset

–8 332

–6 100

–49

–48

–367 851

–198 516

35 351

24 944

4 438

2 723

Rahoitusmenot

–2 360

–1 649

Voitto rahoituserien jälkeen

37 428

26 018

Saadut konserniavustukset

–24 374

–19 050

Voitto ennen veroja

13 054

6 968

Verot

–3 098

–1 748

9 957

5 221

9 957

5 221

9 957

5 221

–37

7

–713

–47

187

10

9 393

5 191

9 393

5 191

Määrät tuhansissa euroissa
Liiketoiminnan tulos

Tavaran ja hankesuunnittelun kustannukset

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalennukset
Juoksevat kulut yhteensä
Liikevoitto
Rahoitustulot

Tilikauden voitto
Tilikauden voitto:
Emoyhtiön osakkeenomistajille

Konsernin tulos yhteensä
Tilikauden voitto
Muut tulot:
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot
Rahavirran suojaukset
Käyvän arvon muutos
Rahavirran suojaukseen liittyvä vero
Vuoden kokonaisvoitot, netto verojen jälkeen
Vuoden kokonaisvoitot:
Emoyhtiön osakkeenomistajille
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Konsernin tilinpäätöstiedot
Määrät tuhansissa euroissa

31.12.2018

31.12.2017

4 168

41

4 168

41

190

69

190

69

211

–

211

–

4 569

110

Työn alla

28 468

23 441

Myyntisaamiset

34 102

3 731

2 718

2 562

124

305

Ennakkomaksut ja siirtosaamiset

18 462

46 517

Käteinen ja käteisen vastineet

68 771

65 314

Lyhytaikaiset varat yhteensä

152 644

141 870

Kokonaisvarat

157 212

141 980

Varat

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet
Laitteisto, työkalut, ja varusteet

Rahoitusomaisuus
Muu rahoitusomaisuus

Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat

Muut saamiset
Saamiset konserniyhtiöt
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Konsernin tilinpäätöstiedot
Määrät tuhansissa euroissa

31.12.2018

31.12.2017

10

10

Kertyneet voitot tilikauden voitto mukaan luettuna

35 892

27 662

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

35 902

27 672

Kokonaispääoma

35 902

27 672

41 315

34

1 526

46

582

782

43 423

862

Ennakkomaksut asiakkailta

19 454

49 111

Ostovelat

11 864

8 574

399

962

Muut velat

12 600

30 434

Velat konserniyhtiöt

24 457

18 708

9 113

5 657

Lyhytaikaiset velat yhteensä

77 888

113 446

Oma pääoma ja velat yhteensä

157 212

141 980

Oma pääoma ja velat
Osakepääoma

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Johdannaisinstrumentit
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikaiset velat yhteensä

Lyhytaikaiset velat

Tulovero

Siirtovelat ja laskennalliset tulot
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