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OX2 ja Renewable Power Capital sopimukseen yhteensä 171 
megawatin tuulivoimaprojektien toteuttamisesta 

 
Pohjoismainen, Euroopan johtava maatuulivoimatoimija OX2 ja uusiutuvaan energiaan keskittyvä 

sijoittaja Renewable Power Capital (RPC) ovat sopineet yhteensä kolmen tuulivoimapuiston ja 171 

megawatin rakentamisesta Suomeen.  

 

OX2 toteuttaa hankkeet avaimet käteen -periaatteella ja rakennusvaiheiden jälkeen se myös vastaa 

tuulipuistojen teknisestä sekä taloudellisesta hallinnoinnista. Rakennettavat tuulivoimaprojektit ovat 

kanadalaisen eläkevarallisuutta hallinnoivan Canada Pension Plan Investmentsin joulukuussa 

perustaman Renewable Power Capitalin ensimmäinen sijoitus.  

 

Projektin kolmesta tuulipuistosta kaksi eli Sievin Puutikankangas ja Kurikan Rustari ovat valmiina 

rakennettaviksi. Kauppaan kuuluvan kolmannen tuulipuiston osalta odotetaan vielä sen rakentamiseen 

tarvittavien lupien lainvoimaistumista. Kun kaikki kolme tuulipuistoa luovutetaan RPC:lle vuonna 2022, 

on niiden arvioitu vuosituotanto lähes 590 gigawattituntia, mikä vastaa noin 118 000 kotitalouden 

sähkönkulutusta.  

"Viime kuukausina olemme luoneet hyvän yhteistyösuhteen RPC:n kanssa ja olemme iloisia, että 

olemme saaneet tämän kaupan päätökseen. Odotamme nyt yhteistyön jatkumista ja projektien 

rakentamista”, toteaa OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen. 

Myös Renewable Power Capitalin toimitusjohtaja Bob Psaradellis on tyytyväinen: “Olemme iloisia 

voidessamme toteuttaa ensisijoituksemme alan parhaan kumppanin kanssa. Investointi on hyvä 

esimerkki pitkän aikavälin sijoitusstrategiastamme.  OX2:lla on erinomainen kokemus toteuttaa 

laadukkaita ja hyvin optimoituja tuulivoimahankkeita, jotka tuottavat hinnaltaan kilpailukykyistä ja 

markkinaehtoista tuulienergiaa.” 

OX2:n toimitusjohtaja Paul Stormoenin mukaan nyt toteutunut kauppa vahvistaa konsernin johtavaa 

asemaa kestävämmän energiatuotannon kehittäjänä. Sopimus mahdollistaa sen, että OX2 voi 

käynnistää jo neljännentoista tuulipuiston rakentamisen Suomeen.  
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Lisätietoa tuulipuistoista: 

• Puutikankangas, Sievi 
o 8 tuulivoimalaa, yht. 44 MW, joiden kokonaiskorkeus 240 metriä 

• Rustari, Kurikka 
o 8 tuulivoimalaa, yht. 44 MW, joiden kokonaiskorkeus 230 metriä 

• Pääurakoitsijat: 
o Turbiinit: GE 158 5.5 MW 
o Infratyöt: Suvic (Puutikankangas) ja Tallqvist (Rustari)  
o Sähköasemat: VEO Oy 

 

Yhteyshenkilö: 

Maajohtaja Teemu Loikkanen, OX2 Suomi, p. +358 50 373 6243, teemu.loikkanen@ox2.com 

 

OX2 kehittää, rakentaa ja hallinnoi uusiutuvaa energiantuotantoa. Laajamittaisen, maalla tuotettavan 
tuulivoiman rakentajana OX2 on 15 viime vuoden aikana noussut johtavaan asemaan toteutettuaan yli 
2,4 GW tuulivoimaa Euroopassa. OX2 hallinnoi tällä hetkellä 40 tuulipuistoa (2,15 GW). Lisäämällä 
uusiutuvan energian tuotantoa OX2 edistää muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta. OX2:lla on 
toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Liettuassa, Puolassa ja Ranskassa. Yhtiön pääkonttori 
sijaitsee Tukholmassa. Liikevaihto vuonna 2019 oli noin 463 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteesta 
www.ox2.com 

RPC on Kanadan eläkevarallisuutta hallinoivan CPP Investin vuonna 2020 perustama Eurooppaan 
kohdistuvien uusiutuvan energian sijoitusten alusta. RPC:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa ja se 
investoi aurinko-, maatuuli- ja akkuvarastohankkeiden kehittämiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen 
omistamiseen. Lisätietoja osoitteesta www.renewablepowercapital.com. 
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