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Lappeenrannan Energia

• Huomioita energia- ja vesiyhtiön näkökulmasta

• Green Reality Network - Energia- ja ympäristöalan yritysverkostosta 
voimaa alueen kehitykseen

• Etelä-Karjalan mahdollisuudet

Esityksen sisältö



Lappeenrannan Energia



Lappeenrannan Energia

Missio:

• Me luomme kestävät edellytykset 
asiakkaidemme ja alueemme 
hyvinvoinnille.

Visio 2026:

• Puhtaampaa hyvinvointia Etelä-Karjalassa, 
positiivisena ja vastuullisena kumppanina 
joka hetki.

Missio ja visio
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Lappeenrannan Energia

• Biovoimalaitos on Pohjolan Voiman, Lappeenrannan 
Energian ja UPM:n yhteishanke. Lappeenrannan Energia 
Oy:n osuus Kaukaan Voima Oy:stä on 46 %.

• Laitos tuottaa prosessihöyryä sekä sähköä Kaukaan tehtaille 
ja kaukolämpöä sekä sähköä Lappeenrannan Energialle. 
Laitos on yhteydessä UPM:n höyryverkkoon ja huolehtii 
osaltaan höyryn riittävyydestä tehdasalueella.

• Kaukolämpöä laitos toimittaa Lappeenrannan kaupungin 
vuositarpeesta noin 85 prosenttia.

• Biovoimalaitos otettiin käyttöön marraskuussa 2009. Laitos 
käyttää polttoaineinaan kuorta, kantoja, metsätähdettä ja 
muita puuperäisiä polttoaineita sekä turvetta.

• Laitoksen vara- ja käynnistyspolttoaineet ovat maakaasu ja 
kevyt polttoöljy.

• Kaukaan Voiman verkkosivu

Kaukaan Voima Oy

https://www.pohjolanvoima.fi/tuotanto/lampovoima/lappeenranta


Lappeenrannan Energia

• Suomen Hyötytuuli Oy on vuonna 1998 perustettu tuulivoiman 
tuotantoyhtiö, jonka osakkaita ovat suuret suomalaiset 
kaupunkienergiayhtiöt. Yritys tuottaa osakkailleen sähköä tuulivoimalla. 
Lappeenrannan Energia Oy:n osuus Suomen Hyötytuuli Oy:stä on 12,5 
%.

• Suomen Hyötytuulella on kuusi toiminnassa olevaa tuulipuistoa, yksi 
Kalajoella, kaksi Porissa ja kolme Raahessa. Lisäksi Suomen 
Hyötytuulella on useita suunnitteluvaiheessa olevia hankkeita eri 
puolella Suomea.

• Suomen Hyötytuulen tuulipuistojen kokonaisteho on noin 186 
megawattia. Tuulipuistot tuottavat yhteensä vuodessa 600 000 
megawattituntia puhdasta tuulienergiaa, jolla kattaisi esimerkiksi noin 
37 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuisen energiatarpeen.

• Suomen Hyötytuuli on toiminnallaan edistänyt merkittävästi 
suomalaista tuulivoiman tuotantoa. Yhtiö on ensimmäisenä 
maassamme ottanut käyttöön megawattiluokan tuulivoimalat vuonna 
1999. Yhtiö on panostanut merkittävästi myös merituulivoiman 
kehittämiseen ja rakennutti maan ensimmäisen merituulivoimalan Porin 
Tahkoluotoon vuonna 2010. 

• hyotytuuli.fi/

Suomen 
Hyötytuuli Oy

http://hyotytuuli.fi/




Aument Power

TuuliMuukko



Verkosto luo kasvua ja uutta liiketoimintaa
• Kontaktointi ja verkostoituminen 

– Kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja
• Markkinointi ja näkyvyys

– Näkyvyyttä ja vahvistuvaa imagoa
– Kysyntään vaikuttamista

• Uusien liiketoimintojen ja tuotteiden kehityksen nopeuttaminen, projektit ja hankkeet 
– Tietoa ja osaamista
– Referenssiarvoa 
– Investointeja ja yhteishankkeita 

• Vaikuttaminen ja edunvalvonta 
– Päätöksentekoon vaikuttamista
– Julkisiin hankintoihin vaikuttamista
– Edunvalvontaa kaupunkien ja viranomaisten suuntaan

-> Vastinetta panostukselle!



STRATEGIA JA 
TAVOITTEET 2021 - 2023





GRN tavoitteet 2021-2023 ”esimerkkejä 
edistettävien investointien listalta”

Suuri 
aurinkovoimala

GEF, investori,
kunnat, 
energiayhtiöt

Valmius hyvä, investori puuttuu 1-
20 Meur
Asennus 
10-
150 htv + 
0,3-6 htv

Markku Mäki-
Hokkonen

Tiedotetaan tonteista ja 
hinnoista, valmistelua 
GEF kanssa

P2X laitos 
Joutsenoon

ST1, 
Kemira Chemi
cals, 
Wärtsilä, LUT,
Lappeenranta

Valmisteilla – toteutus -22-24 50 Meur, I
nv 50 htv
+ n. 10 htv

Petteri 
Laaksonen

toteutettavuusselvitys 
käynnissä teollisuus-
konsortion kanssa

Sähkömootto-
reiden testaus-
keskittymän
vahvistaminen

Danfoss,
Yaskawa,
LUT, LPR

Kolme täydentävää keskusta 
~olemassa Lappeenrannassa, 
mallin konseptointi

1-5 htv Olli Pyrhönen Pilotoidaan 
toimintamallia hanke
muodossa

Iso akku 
esim. kiinteis-
tössä osana -
mikroverkko-
pilottia

Siemens/muu,
Lappeenranta/
Citycon, LUT, 
LRE, kiinteistö-
teknikka

Konseptoinnissa, 0,25 Meur-
2 Meur

Markku Mäki-
Hokkonen

Tavoitellaan investointia, 
joka edistää myös alan 
tuotekehitystä 
ja tutkimusyhteistyötä



Lappeenrannan Energia

• LUT ja LAB

• Aktiivista teollista toimintaa ja start-up toimintaa energia- ja ympäristöalalla

• Valtakunnan kärkialueeksi vihreän sähköistämisen saralla

Etelä-Karjalan mahdollisuudet



Lappeenrannan Energia

lappeenrannanenergia.fi

Innostavaa työpajaa!

Karjalasta kajahtaa!
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