
TuuliSaimaa Oy 
Reliable partner in 
Renewable Energy 



TuuliSaimaa Oy

• TuuliSaimaa is a service company with deep roots in leading
Finnish engineering know-how

• The latest innovations and knowledge always at hand thanks to 
connections to the highest level of research

• TuuliSaimaa operates within the whole renewable energy sector

• Proven track record and notable references
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• Renewable energy production and storages
• Wind, solar, energy storages (E2Gas, etc.)

• Development and permitting

• Construction
• Planning and procurement

• Construction management

• Finance

• Technical, Commercial and Financial Management of operating units

• Advisory services 
• Acquisition/Sales of Assets (Valuation and Due Diligence)

• Negotiations

• Finance (Equity and debt finance)

• Research management services 

• Active and skilful owners

• Extensive international partner network
• VTT, EMD, Sweco, FMI, LUT, SEB, Nordea, Danske, LBBV etc.

• Equity investors

TuuliSaimaa is a Service Company 

TuuliSaimaa Oy Snellmaninkatu 3 B, 53100 Lappeenranta, Finland Business ID: 2730929-4 www.tuulisaimaa.fi

http://www.tuulisaimaa.fi/


TuuliSaimaa’s track record

• TuuliMuukko wind farm, 21 MW (in operation since 2013)

• Permitting

• Sale of the project to LähiTapiola (large insurance group)

• Equity and debt finance of 25 MEUR

• Turbine, grid connection and infra works procurement

• Construction management

• Tariff approvals

• Technical, Commercial and Financial Management (TCM)

• Strategic management of ownership (energy sales, technical development, finance)

• Vartinoja I, 24.3 MW (in operation since 2015)

• Acquisition from the developer

• Equity and debt finance, total 43 MEUR, 10 % ownership

• Turbine, grid connection and infra works procurement

• Construction management

• Tariff approvals

• Technical, Commercial and Financial Management (TCM)

• Strategic management of ownership (energy sales, technical development, finance)

TuuliSaimaa Oy Snellmaninkatu 3 B, 53100 Lappeenranta, Finland Business ID: 2730929-4 www.tuulisaimaa.fi

http://www.tuulisaimaa.fi/


• Service Contracts

• Adviser: TuuliTapiola Ky (Wind Power fund of LähiTapiola and ELO insurance co’s)

• Asset owner of Muukko (100%) and Vartinoja (90 %) windfarms

• Owner of Isoneva development projects

• Multiple acquisition studies

• Refinance of the windfarms (43,5 MEUR in December 2016)

• Adviser: LähiTuuli Oy 

• 10% asset owner of Vartinoja windfarms

• Owner of the development projects Metsälamminkangas, Kaukkorpi, Lemi, Pyhtää

• Adviser: ELO
• Investment in renewable fund in multiple counties, both wind and solar production

• Management: Vartinoja I & Muukko

• Management: NeoCarbon Energy Research Project. 
• Leading work package #3: New Business arising from the Energy Market’s Strategic Change

• Investor survey (interviews) within large international investors, etc.

• Wind measurements at Siikajoki (TuuliTapiola) and Vaala (LähiTuuli)

• Methane synthesis plant – investment and planning pre-study (4-8/2016, Lappeenranta)

• Joint offer with VTT on Technical modelling of a synthesis plant due 7.2.2017 

• Focus on

• Renewable energy (industrial wind and solar, storing)

• Advisory work (international sales & acquisitions)

• Construction and management of assets

• Consulting

TuuliSaimaa Oy Snellmaninkatu 3 B, 53100 Lappeenranta, Finland Business ID: 2730929-4 www.tuulisaimaa.fi

TuuliSaimaa’s track record

http://www.tuulisaimaa.fi/


Skills and Capabilities
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Ownership structure

%
Lappeenrannan Energia Oy 9,66

Petteri Laaksonen 9,66

Jorma Laukkanen 9,66

Netstra Oy (Jarmo Partanen) 9,66

Vauterin Consulting Oy (Juha Pyrhönen) 9,66

Olli Pyrhönen 9,66

Tejusa Oy (Tuomo Rönkkö) 9,66

Dakar Oy (Dan Karlsson) 1,35

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 9,95

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 9,95

Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö 9,95

TuuliSaimaa staff (shares combined) 1,21

100,0

TuuliSaimaa Oy Snellmaninkatu 3 B, 53100 Lappeenranta, Finland Business ID: 2730929-4 www.tuulisaimaa.fi

68,971,21

29,85

Founders Personnel LähiTapiola & Tuuliaisen säätiö

http://www.tuulisaimaa.fi/
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Members of the Board

Tuomo Rönkkö, M.Sc. (Tech)
• Chairman of the Board, Lappeenranta University of 

Technology (LUT)
• Chairman of the Board, TeJuSa Oy
• Chairman of the Board, Visedo Oy

Jarmo Partanen, Dr.Sc., Professor
• Dean, LUT School of Energy Systems
• Grid and electricity market advisor for the Finnish

Government and large companies

Vesa Eskoli, M.Sc. (Econ)
• Real Estate Investment Director, Local Tapiola Real 

Estate Asset Management Ltd

TuuliSaimaa Oy Snellmaninkatu 3 B, 53100 Lappeenranta, Finland Business ID: 2730929-4 www.tuulisaimaa.fi

http://m.sc/
http://dr.sc/
http://m.sc/
http://www.tuulisaimaa.fi/
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TuuliSaimaa - Operative team

Miika Pilli, M.Sc.

Project Manager

Maija-Leena Oinonen, M.Sc., LKV

Project Manager

Jaana Ylärakkola

Finance and Administration Manager

Oskari Pylkkönen, M.Sc.

Project Manager

Petteri Laaksonen (Dr.Sc.), Managing Director
• Managing Director, TuuliMuukko Ky
• Managing Director, Vartinoja I Ky
• Chairman of the Board, Vartinojan Liittymisjohto Oy
• Past: Vice president at TeliaSonera, Managing Director at 

Tieto Ltd (UK), CIO at Stora Enso Fine Paper and Board 
Division, Associate Professor at LUT

http://m.sc/
http://m.sc/
http://m.sc/
http://dr.sc/


Tuulivoima ja sen tulevaisuus



Yleistä
• Euroopassa tuulivoiman osuus sähköntuotannosta on suurin Tanskassa, jossa yli 40 % 

tuotannosta on tuulivoimaa. Tanskan omaan kulutukseen siitä menee noin puolet. Loput 
viedään ulkomaille. 

• Saksa on maailman suurin tuulivoiman tuottaja. Yli 12 prosenttia sen sähköstä tuotetaan 
tuulivoimalla.

• Suomessa tuulivoimarakentaminen on keskittynyt rannikoille ja tunturialueille. 

• Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 1 005 MW, 387 tuulivoimalaa. Tuulivoimalla 
tuotettiin noin 2,8 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta (noin 2,3 TWh).  

• Nykyisin rakennettavat tuulivoimalat ovat keskikooltaan yli 3,0 MW. 

• Voimaloiden korkeus ja halkaisija on kasvanut:
• 2010: 100 m & 100 m

• 2017: 159 m ja 141 m 

• Voimaloiden tuottavuus on parantunut noin 2,5 kertaiseksi



Tuulivoima
• Tuulen sisältämä kineettinen energia on verrannollinen tuulen nopeuden kolmanteen 

potenssiin  tuulen nopeuden lisäyksellä on moninkertainen vaikutus tuulesta saatavaan 

tehoon

• Tuulivoimala koostuu siivistä, vaihdelaatikosta, generaattorista ja tehoelektroniikasta 

(naselli ja hubi), sekä tornista ja perustuksesta

• Aerodynaamisella systeemillä tuulen voima muutetaan mekaaniseksi energiaksi. Tuulen 

alkuperäisestä tehosta pystytään kuitenkin hyödyntämään vain enintään 59,3 % 

(ns.Betzin laki). 

• Tuuliturbiinien suurimmat tehohäviöt tapahtuvat aerodynaamisessa osassa. Todellinen 

teho voidaan laskea kaavasta

P = cp ½ ρ A v3 , missä
cp on tehokerroin (teoreettista maksimiarvoa 0,593 pienempi)
ρ on ilman tiheys
v on tuulen nopeus
A on turbiinin poikkipinta-ala



Tuulivoima

• Tuulivoima on jo nyt tehokkain sähköntuotantomuoto uusinvestoinneissa pohjolassa. 
Aurinkovoima on saavuttanut tämän aseman päiväntasaajan ympäristössä.

• Sekä tuuli- että aurinkoenergian tuotanto on vaihtelevaa. Suurimmat vaihtelut aiheutuvat 
kuitenkin kysynnän päivittäisistä ja kausittaisista muutoksista.

• Pohjolassa muutoksia säädetään vesivoimalla. Vesivoiman lisärakentamista ei juuri voida 
tehdä.

• Sekä tuuli- että aurinkoenergian tuottavuus paranee edelleen, kun taas perinteisten 
energian tuotantomuotojen tuottavuus on vakiintunut.



Tuotannon vaihtelu Pohjoismaat ja Baltia

Lähde: http://www.svk.se/en/national-grid/the-control-room/

Max

Min
~ 12 MW

http://www.svk.se/en/national-grid/the-control-room/


Uusiutuvan energia tulevaisuus

• Tuulivoima sopii hyvin maapallon lauhkeille ja kylmille vyöhykkeille, joissa tuulee ja 
aurinkoa saadaan vähemmän

• Tuulivoima ja aurinkovoima täydentävät toisiaan eri vuodenaikoina – talvella tuulee ja 
kesällä paistaa

• Uusiutuvan energian tuotantoa on nopeasti kasvatettava, jos ilmaston lämpenemistä 
halutaan hillitä – EU:n pitäisi olla CO2 negatiivinen vuoden 2040 tietämillä Pariisiin 
sopimuksen tavoitteiden mukaan.

• Tavoitteita saavuttaminen vaatii uusiutuvan sähkön tuotannon moninkertaistamista

• Liikenteen (sähköautot, lisää uusiutuvaa sähköä)

• Teollisuuden (hiilidioksidin kierrätys ja elektrolyysi, lisää uusiutuvaa sähköä)

• Maatalouden (hiilidioksidin talteenotto ja kierrätys, lisää uusiutuvaa sähköä)

• Asumisen (hiilidioksidin talteenotto ja lämmitys, lisää uusiutuvaa sähköä)

päästöt pitäisi saada poistettua.

15


	Reliable Partner - etusivu
	Yleistä - s. 2
	Palveluyhtiö.... s. 3
	Track Record - s. 4
	Operative Team - s. 9
	Tuulivoima ja sen tulevaisuus - s. 9
	Tuotannon vaihtelu - s. 14
	Uusiutuvan energian tulevaisuus - s. 15

