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AMMATTITAITOINEN 
VERKOSTO
Kokeneena tuulienergian projektinkehittäjänä 
viemme suunnitelmanne sähköverkkoon.
Olemme tukenanne pätevänä kumppanina 
projektin suunnittelussa, rahoittamisessa ja
toteutuksessa.

• Monivuotiset kontaktit johtaviin 
laitevalmistajiin, tunnettuihin investoijiin 
ja uusiutuvan energian spesialisteihin.

• Varhainen dialogi paikallisten 
päättäjien ja asukkaiden kanssa sekä 
aloitteellisuus rakentavaan yhteistyöhön.

• Asiantuntijanne paikan päällä: 
kansainvälisesti verkostoitunut toimija, 
jolla on perusteelliset tiedot paikallisista 
puitteista.

Yhdessä luomme synergiavaikutuksia 
ja lähestymme päivä päivältä yhteistä 
tavoitettamme: kestävää ja resursseja 
säästävää tulevaisuuden energiantuotantoa.

• Riippumattoman ja kestävän 
suomalaisen energiantuotannon 
laajentaminen.

• Alueen vahvistaminen paikallisen 
yhteistyön ja uusien työpaikkojen 
luomisen muodossa.

• Henkilökohtainen neuvonta teknisten 
ja projektia koskevien kysymysten 
suhteen.

STRATEGINEN YHTEISTYÖ

Projektien suunnittelijat ovat erityisesti 
rahoitusvälineiden jatkuvan hankkimisen 
suhteen ratkaisevan haasteen edessä. 
VSB luo rahoitusmahdollisuuksia ja ottaa 
hoitaakseen projektinne sen kaikissa 
vaiheissa.

• Yksilöllisten ratkaisujen rakentaminen 
projektioikeuksienne myyntiä varten.

• Jatkuvasti käytettävissä oleva ja 
luotettava yhteyshenkilö kysymyksiänne 
varten.

• Laadukas asiantuntijatieto ja 
monivuotinen kokemus.

PROJEKTIN RAHOITUS JA 
HANKINTA

Vaikka riskit ovat projektin 
luvanhakuvaiheessa merkittävästi 
korkeammat kuin varsinaisen toteutuksen 
aikana, voi tuulivoimaloiden hankkiminen ja
asentaminen ja voimaloiden kytkeminen 
verkkoon aiheuttaa lisäkuormitusta
projektisuunnitelmallenne.

Antakaa VSB:n huolehtia tästä. 
Työskentelemme yhteistyössä 
ammattitaitoisten yhteistyötahojen kanssa 
korkeimmalla laatutasolla, jotta saatte 
tarvittavan oikeusturvan.

• Projektinne asiantunteva hoito ja 
suunnittelu.

• Tehokas hankintojen hallinta.
• Ammattitaitoinen rakentaminen ja 

luotettava käyttöönotto.

TÄYDELLINEN KUMPPANISI 
EPC-PROJEKTEISSA

“Vaativien tuulipuistoprojektien 
toteuttamisessa luotan tiiviiseen yhteistyöhön 

paikallisten yhteistyötahojen kanssa. 
Yhteistyö on aina ollut projektiemme

menestyksen avain.“
Christopher Small
toimitusjohtaja: Pohjois-Eurooppa



Kaukonäköinen
urakoitsijanne

CONTACT

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy toimii 
Suomessa kokonaispaketteja tarjoavana 
palveluntarjoajana tuulivoimaprojekteille 
yhteistyössä emoyhtiömme kanssa (VSB 
Holding GmbH). Asiantuntijamme
työskentelevät monialaisesti ja 
ylikansallisesti niin maanhankinnan, 
suunnittelun kuin rahoituksen ja
rakentamisen parissa. Olemme 
menestyneet uusiutuvan energian 
tuotannon parissa yli 20 vuotta. 

Uskomme kestävään ja 
ympäristöystävälliseen tulevaisuuden 
energiantuotantoon. Yhdessä paikallisten 
tuottajien, kunnallisten sähkölaitosten ja 
mitä moninaisimpien energiateollisuuden 
yritysten kanssa työskentelemme 
päivä päivältä uusiutuvan energian 
laajentumisen puolesta. Hyötykää 
paikallisesta verkostostamme ja 
monivuotisesta asiantuntemuksestamme 
arvontuotantoketjun jokaisessa vaiheessa. 

Rakentakaa kanssamme tulevaisuutta 
rakentavia ideoita alueellenne. 

Tulevia kiinnostavia keskusteluja odottaen, 
ystävällisin terveisin

Christopher Small

Christopher Small
toimitusjohtaja 
+358 9 415 90 400
christopher.small@vsb.energy

VSB Uusiutuva Energia
Suomi Oy
Bulevardi 7
00120 Helsinki
www.vsb.energy

ystävällisin terveisin

Riippumattoman
energiatulevaisuuden puolesta
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