
 

     

  

 

 

    
  

 

 
Uutiskirje, toukokuu 2018 

 
 
 

Tuulivoimaretkeily Ratiperälle 19.5. 
 

Tervetuloa mukaan retkeilylle Ratiperän tuulipuistoon Jämijärvelle. Bussimatkalla kuul-
laan perustietoa tuulivoimasta ja Ikaalisissa tutustumme käytettynä Suomeen tuotuun 
1 MW tuulimyllyyn.  Ratiperän tuulivoimahankkeen rakennustyöt on saatu päätökseen 
Jämijärvellä ja sähköntuotanto on aloitettu loppuvuodesta 2017.  Jämijärven tuuli-
puisto koostuu yhdeksästä Nordex N131-mallin tuulivoimalasta ja niiden yhteenlaskettu 
nimellisteho on 27 MW. 
Maksuttoman retkeilyn järjestää Metsäkeskuksen Biobisnestä Pirkanmaalle –hanke. 
 
Aika: lauantai 19. toukokuuta klo 9 - 15 
Paikka: Tampere – Jämijärvi Ratiperä 
Ilmoittautuminen: https://metsakeskus.fi/tapahtumat?id=7784 
 
 
 

Biobisnes seminaari 11.6. Tampereella 
 
Seminaarissa esitellään Pirkanmaan tämän hetken kiinnostavimmat uusiutuvaa ener-
giaa ja siihen liittyviä teknologioita hyödyntävät hankkeet.  Tapahtuma on tarkoitettu 
kaikille Pirkanmaan kärkihankkeista kiinnostuneille.   Alustuspuheenvuoron pitää kan-
sanedustaja Harri Jaskari.  Lisäksi luennoitsijoina toimivat Pirkanmaan kärkihankkeita to-
teuttavien yritysten edustajat. 
 
 
 

Aurinkoenergiailta Ruovedellä 16.6. 
 

Tervetuloa kuulemaan perusasioita uusiutuvan aurinkoenergian suunnittelusta. Illan lu-
ennoitsijana yksi maan parhaista aurinkoenergia-asiantuntijoista Timo Jodat. Illan ai-
kana käsitellään aurinkolämmön ja aurinkosähkön periaatteet. 
Maksuttoman tapahtuman järjestävät yhteistyössä Ruoveden kunta, Valovirtaa Ruove-
delle ja Metsäkeskuksen hallinnoima Biobisnestä Pirkanmaalle –hanke. 
 
Paikka: Palvelutalo Honkala, Honkalantie 7, 34600 Ruovesi 
Aika: torstai 14.6.2018, klo 18.00 – 21.00 (kahvit 17.30 alkaen) 
Ilmoittautuminen:  https://metsakeskus.fi/tapahtumat?id=7664 
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Kesäharjoittelija 
 

Anniina Jokinen aloitti toukokuun alussa Biobisnestä Pirkanmaalle hankkeessa kesäha-
joittelijana.  Anniina opiskelee metsätieteitä Helsingin yliopistossa kolmatta vuotta.  
Anniina vahvistaa hankkeen toimintaa tuoreilla ideoilla ja uusilla toimintatavoilla. 
 
Suomen metsäkeskus työllistää vuosittain suuren määrän kesäharjoittelijoita ja tarjoaa 
kiinnostavia mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen. 
 
 
 

Muita tulevia tapahtumia – katso; biobisnestä.fi 
 

 OKRA messut, Oripää 4. - 7.7.2018 

 FinnMETKO 2018 ja Biotuotetehdas, 30. - 31.8.2018 

 Metsien monipuolinen käyttö – Ruotsi 

 Energiamessut - Tampere 

 Maatalouskonemessut - Helsinki 

 Biokaasuseminaari – Tampere 
 
 
 

Yhteystiedot 
 

Tilaa energianeuvonta tai räätälöity energiatapahtuma paikkakunnallesi! 
 
Juha Hiitelä, juha.hiitela@metsakeskus.fi p. 045 676 7340 
Mikko Tilvis, mikko.tilvis@metsakeskus.fi p. 050 327 0950 
Anniina Jokinen, anniina.jokinen@metsakeskus.fi p. 050 502 3113 
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Yhteistyöyritykset 
 

           

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

                 

https://new.gef.fi/
http://www.metener.fi/
http://www.bioenergia.fi/
http://doranova.fi/
https://ekokumppanit.fi/
https://www.mtk.fi/liitot/pirkanmaa
https://biogts.com/fi/
http://www.ahlman.fi/
http://www.verte.fi/
https://www.gasum.com/
https://www.versowood.fi/fi/tuotteet/energiatuotteet/
https://www.energiakauppa.com/
http://www.sundial.fi/
http://www.laatukattila.fi/
http://www.nhk.fi/bioenergia.html
https://lamit.fi/
https://finnwind.fi/
http://www.hargassner.fi/
http://www.halkoliiteri.com/

