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PIENVESIVOIMAYHDISTYS RY:n TOIMINTAKERTOMUS 2012
Pienvesivoimayhdistys ry perustettiin 2.12.1998 ja merkintä yhdistysrekisteriin tapahtui 18.06 1999
eli toimintavuosi 2012 oli yhdistyksen kolmastoista toimintavuosi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Jäsenet:
Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut neljällä kotimaisella jäsenellä ja yhdellä kansainvälisellä
vesivoimalaitteistojen tuotantosektorin jäsenellä Romaniasta.. Toimintavuoden aikana on yksi jäsen
eronnut, mutta jäsenmäärä on kasvanut edellisestä toimintavuodesta ja on vuoden 2012 lopussa 39
jäsentä.
Yhdistyksen toiminnan järjestely:
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintavuoden 2012 aikana 6 kertaa; ennen vuosikokousta
kaksi (2) kertaa (13.1. ja 1.3.2012) ja vuosikokouksen jälkeen neljä kertaa (23.4., 23.6., 9.10. ja
10.12.2012). Tämän lisäksi hallitus asetti työryhmän, joka laati hallituksen keskustelupaperin
kumppanuutta kehittämiseen 8.9.2012. Esitystä ovat olleet valmistelemassa:
Fredrik Pressler, pj.
Pekka Väänänen, vara pj.
Heikki Pirttiniemi, jäsen ja
Peter Reiter, toiminnanjohtaja
Vuosikokous:
Vuoden 2012 seminaari ja vuosikokous pidettiin Vaasassa 19.4.2012, Vaasan Engineering
Oy:n (VEO) isännöimänä.
Seminaarissa käsiteltiin kolmea aihetta , joista kaikista syntyi vilkas keskustelu:
• Ismo Aukee, VEO – teknologiaratkaisut pienvesivoimatuotannon hyötysuhteen parantamiseksi.
• Pia Oesch Energiateollisuus ry, Uusiutuvien edistyminen kohti vuoden 2020 tavoitetta ja
pienvesivoiman asema.
• Fredrik PresslerTreksilän Vesivoima Oy. Kokemukset pitkästä oikeusprosessista
Seminaariin ja vuosikokoukseen osallistuivat 12 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä.
Hallituksen kokoonpano säilyi ennallaan. Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin
hallitukselle yksimielisesti. Yhdistyksen hallituksen kokoonpano oli vuosikokouksen jälkeen
seuraava:
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Fredrik Pressler
Pekka Väänänen
Pentti Mäkeläinen,
Heikki Pirttiniemi,
Jukka Tarvainen,
Matti Tammivuori ja
Peter Reiter, toiminnanjohtaja
Samu Hannikainen ja
Jukka Pirttiniemi
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Toiminta 2012
Toimintavuosi oli pienvesivoimasektorille raskas ja tuotannon kannattavuutta heikentävä vuosi.
Vuoden alussa loppui tuotantotuki kokonaan ja myös pienvesivoimayhdistykseltä loppui vuosittainen
valtion yhdistystuki.
Valtion energian investointituki, jatkoi voimassaoloaan, mutta vesivoimalaitokselle myönnetty tuen
perusosa on 15% ja ainoastaan harvat uuden teknologian osiot, joilla tuki on 30% eivät riitä luomaan
pienvesivoimainvestoinnille kannattavuutta.
Yhdistyksen toimintaedellytysten parantamista silmällä pitäen on koko vuoden aikana tiiviisti seurattu
Sitran toimintaa lähienergiaa silmällä pitäen. Lopputulos oli kuitenkin se, että Sitra päätti tukea,
laajakantaisen hybriidituotannon sijasta yhdistelmän, aurinkoenergiaa+lämpöpumppua, jonka katsottiin
olevan parhaiten pientä suomalaista palvelevaa yhdistelmä. Aiheesta järjesti Sitra aurinkosähköä
markkinoille –seminaarin 13.9.2012. Keskusteluissa Motivan kanssa selvisi, että Motivan ohjemassa on
ainoastaan hankerahoitus ja hankkeeksi sopisi parhaiten vähintään kahden uusiutuvan tuotantosektorin
yhteishankkeet.
Pienvesivoimayhdistyksen tulevaisuutta silmällä pitäen on annettu hallituksen puolesta kumppanin
etsinnälle korkea priooriteetti. 8.9. 2012 valmistuneen Hallituksen keskustelupaperin kumppanuuden
kehittämistä varten kävi hallitus neuvotteluja Energiateollisuus ry:n kanssa 29.11.2012 ja
Paikallisvoima Oy:n toimitusjohtajan Roald Schulten kanssa 10.12.2012.
Loppuvuonna 2012 piti TEM sidosryhmäseminaarin 17.12.2012., jossa pienvesivoimayhdistys sai
puheenvuoron, mutta kysymykseemme: ”MIKSI PIENVESIVOIMAA SORRETAAN SUOMESSA? ei
saatu vastausta!
Etujen valvontatehtävien lisäksi yhdistys palveli jäseniä suoraneuvonnalla ja tarjoutui laatimaan
tilaustyönä jäsenille lausuntoja ja voimataloudellisia selvityksiä. Toimintavuonna 2012 toimitettiin
jäsenille ajankohtaista tietoa yhden kausitiedotteen avulla. Yhdistys piti eri tilaisuuksissa esitelmiä ja
puheenvuoroja mm. Suomen ympäristökeskuksen järjestämässä tulva- ja patopäivillä marraskuussa
2012.
Yhdistys on jatkanut internetsivustonsa ylläpitoa. Käytännön työn hoiti Samu Hannikainen PR
Vesisuunnittelu Oy:n puolesta, Sysmäläisen Perlasoft Oy:n avustamana. Yhdistys on vastannut
lukuisiin pienvesivoima-asioihin liittyviin kyselyihin puhelimitse ja sähköpostitse. Esittelyaineistoa ja
tiedotusmateriaalia on jaettu pyydettäessä.
Kansainväliset kontaktit on ylläpidetty yhdistyksen ESHA-jäsenyyden kautta. ESHA on EU:n tukema
European Small Hydro Association eli Euroopan pienvesivoimayhdistys. ESHA:sta pyydettiin
Suomesta edustusta, 22.-23. 3 2012 pidetyssä, vuosikokouksessa ja tavoiteohjelman uusimista varten.
Toiminnanjohtaja edusti pienvesivoimayhdistystä, (Small hydro association in Finland). Matkan aikana
neuvoteltiin myös ESHAN kanssa käynnistettäväksi tarkoitetusta promootioyhteistyöstä, joka
toistaiseksi oli tulokseton rahoituksen puutteen takia.

Hanketoiminta
Pienvesivoimayhdistyksen myötävaikutuksella on PR Vesisuunnittelu Oy neuvotellut ESHA:n ja
Ruotsin vesivoimayhdistyksen kanssa osallistumisesta EU:n IEE:n rahoittamaan RESTOR-HYDRO
hankkeeseen. Vuoden 2013 käynnistavaan hankeeseen tulee olemaan pienvesivoimayhdistyksille
rahallinen arvo noin 1000 euroa/vuosi, kolmena vuotena.
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Pienvesivoimasyhjdistyksen kumppanuusyhteistyö pyritään käynnistämään vuoden 2013 aikana.
Yhdistyksen hallitus on käsitellyt aihetta työkokouksessaan 8.9.2012. Tehtyjen linjausten mukaan
yhdistys päätti hakeutua läheisempään yhteistyöhön Energiateollisuus ry:n kanssa.

Tilikauden 1.1.-31.12.2012 talous:
Tuloslaskelma
Kulut
9 844,46
Jäsenmaksut
8 450,00
Muut tuotot
1 830,00
10 280,00
Omatoiminen tuotto/kulujäämä
435,54
TEM:n avustus
0,00
Tilikauden tulos
+435,54 euroa

Oma pääoma
ed.tilik.ylijäämä
1 938,32
tilikauden 2011 ylijäämä
435,54
Oma pääoma 31.12.2011 2 373,83€

Helsingissä, 25.3.2013

Pienvesivoimayhdistys ry:n hallitus
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