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TuuliSaimaasta palveluyhtiö
TuuliSaimaasta uusiutuvan energian palveluyhtiö. Tuulipuistojen omistus LähiTuuli Oy:hyn. Samassa
yhteydessä LähiTapiola ja Tuuliaisen Säätiö mukaan omistajiksi.
TuuliSaimaa Oy on eriyttänyt palveluliiketoimintansa uuteen yhtiöön vuoden 2016 alusta. Uusi yhtiö jatkaa TuuliSaimaa
Oy:nä tuulipuistojen kehitystyötä, rakennuttamista ja toiminnassa olevien tuulipuistojen managerointia.
Kehitystyön lisäksi yhtiö tarjoaa palveluja myös tuulipuistojen hankintaan että myyntiin. Lisäksi yhtiö panostaa uusiutuvan
energian markkinan selvittämiseen ja kehittämiseen. Tällä hetkelle asiakkaita ovat mm. LähiTapiolan tuulivoimarahasto, VTT,
TuuliMuukko Ky, Vartinoja I Ky ja LähiTuuli.
Tuulipuistojen omistusosuudet TuuliMuukko Ky:ssä ja Vartinoja I Ky:ssä samoin kuin kehityksen alaiset tuulipuistohankkeet
jäävät alkuperäiseen yhtiöön, jonka nimi muuttui samassa yhteydessä LähiTuuli Oy:ksi.
Samassa yhteydessä TuuliSaimaan ja LähiTuulen vähemmistöomistajiksi tulivat LähiTapiola ja Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.
TuuliSaimaa Oy:n ja LähiTuuli Oy:n toimitusjohtajana jatkaa TkT Petteri Laaksonen. ”Palvelujen lisääntyvän kysynnän takia
itsenäisenä yhtiönä TuuliSaimaa pystyy vastaamaan kysyntään joustavammin. Järjestelyn lähtökohtana oli myös erottaa
palvelutyö puistojen omistamisesta. Yritysten johtaminen ja toiminta kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa on näin paljon
helpompaa.
Samalla varauduimme tuulivoiman palvelumarkkinan syntymiseen Suomessa. Kokemuksemme tuulipuistojen ja
kehityshankkeiden myymisestä ja ostamisesta on luonut myös vahvan yhteistyöverkoston. Uskomme, että sekä
palvelumarkkinan kehitys että tuulivoimapuistojen omistusjärjestelyt luovat uutta kysyntää markkinoilla.
TuuliSaimaan solmimat maanvuokrasopimukset ovat voimassa ja maanomistajien suuntaan vain yhtiön nimi muuttuu
LähiTuuleksi. Hankkeita vie eteenpäin edelleen samat ihmiset”, toteaa Petteri Laaksonen.
”Olemme tehneet yhteistyötä TuuliSaimaan kanssa jo vuodesta 2012. Meillä on yhteisiä sijoituskohteita kahdessa
tuulivoimapuistossa ja yhteistyön kautta olemme päässeet näköalapaikalle uusiutuvan energian sijoituksiin. Tässä
muutoksessa lähdimme mukaan omistajiksi, koska uskomme Suomen jatkavan uusiutuvan energian ja erityisesti tuulivoiman
rakentamista”, LähiTapiolan kiinteistösijoitusjohtaja Vesa Eskoli toteaa.
LähiTapiola Vahinkovakuutuksen toimialaan kuuluvat kaikki vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutukset. Yhtiö on
Suomen johtava vahinkovakuuttaja, ja sen juuret ulottuvat yli 200 vuoden taakse. LähiTapiola Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö on Suomen neljänneksi suurin henkivakuutusyhtiö, joka tarjoaa sairauskulu-, henki- ja
säästöhenkivakuutukset sekä täydentävät eläkevakuutusratkaisut yksityishenkilöille ja yrityksille sekä palvelut yritysten
henkilöstöriskien hallintaan.
Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö on lemiläinen eläin- ja luonnonsuojelua tukeva säätiö. Uusiutuva energia sijoituskohteena on
lähellä säätiön perustarkoitusta.
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