
     

Havsplanering och 
marin energiproduktion 

Plats och tid 
Tid: 14.12.2022 kl. 9.30–16.00 

Plats: möteslokal Säästöpankki-sali, Vaasan yliopisto, Vasa 

 
Program 

9.30 Morgonkaffe  

10.00 Målsättningar och praxis för evenemanget  

Heikki Saarento och Mari Pohja-Mykrä, Koordineringen av havsplaneringssamarbetet  

- uppdatering av läget inom havsplaneringen 

- projektet eMSP NBSR och ”praxisgemenskapen” (Community of practise) 

 

10.10 Del I – Hållbar blå tillväxt och energiproduktion till havs 
 

10.10 Inledande anföranden 

 Lägesbild av havspolitiken – Vindkraftsåret 2023  
Tiina Tihlman, miljöministeriet 

 Energiproduktion till havs i havsplanering och havsplaner  
• Ann Holm – Norra Bottenhavets, Kvarkens och Bottenvikens 

planeringsområde  
• Anne Nummela – Skärgårdshavets och södra Bottenhavets planeringsområde 
• Lotta Vuorinen – Finska vikens planeringsområde 



10.50 Grupparbete 

 • Kunskapsluckor i fråga om utveckling av energiproduktion till havs 
• Uppnående av tillväxtmålen för havsbaserad vindkraft, åren 2035 och 2050  
• Nature inclusive design – vad innebär det när vi talar om energiproduktion till 

havs? 
• Havsplanering som ett sätt att främja energiproduktion till havs  

 

11.30 Del II – Havsbaserad vindkraft och grön vätgas 
 

11.30 Inspirationsanföranden 
 Havsbaserad vindkraft – utvecklingsutsikter och innovationer 

Toni Sulameri, Suomen Hyötytuuli Oy 
 Möjligheterna med grön vätgas inom sjöfarten 

Jyrki Mikkola, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 
 Stöd för energiproduktion till havs – auktionsmodell och överföringsbehov  

Johanna Leinonen, Forststyrelsen 
12.30 Grupparbete  
 • Energiproduktion, -överföring och -lagring i havsplaneringen (och i 

planläggningen) 
• Utmaningar avseende samordning av marina verksamheter – havsenergi och 

fiske, vandringsfisk, sjöfart, marin natur 
• Behov av att uppdatera havsplanen med tanke på marin energi 

 
13.00 Lunch (13.45 Foto) 

13.50 Del III – En MariPark för energiproduktion  
 

13.50 Del II – Genomgång av grupparbeten 
14.00 Inspirationsanföranden 

 Framtidsutsikter för energiproduktion till havs  
Outi Vilén, arbets- och näringsministeriet 

 Sunnanvind – Gränsöverskridande havsenergi från Åland 
Ralf Häggblom, Ålands landskapsregering 

14.45 Grupparbete (kartarbete) 
 • Hur skulle en finsk MariPark (dvs ett multifunktionellt område med 

energiproduktion till havs) kunna se ut? 

15.30 Eftermiddagskaffe och sammanfattning av dagen 
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