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Lehdistö 

Pariisi ja Helsinki, 10.1.2022 

 

Neoen ja Prokon solmivat Equinixin kanssa 

sähkönostosopimuksen vähintään 30 MW:sta 

tuulivoimaa Suomessa 
 

• Neoen ja Prokon toimittavat 85 prosenttia uuden Björklidenin tuulipuistonsa 

vihreästä energiasta ja alkuperätakuista Equinixille  

• Björklidenin tuulipuiston kapasiteetti tulee olemaan vähintään 35 MW 

• Björklidenin rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2023, ja käyttöönotto 

tapahtuu vuonna 2024. 

• Innovatiivinen sähkönostosopimus Equinixin kanssa jatkuu 10 vuotta ja on 

osittain sidottu markkinahintoihin  

• Tämä on Neoenin seitsemäs Suomessa allekirjoittama vihreän sähkön 

ostosopimus vuoden 2018 jälkeen 

• Björklidenistä tulee Neoenin kolmas tuulipuisto Suomessa. Se nostaa konsernin 

asennetun kapasiteetin yli 500 MW:iin  

 
Neoen (ISIN: FR0011675362, kaupankäyntikoodi: NEOEN), yksi maailman johtavista yksinomaan 

uusiutuvan energian tuottajista, ilmoittaa allekirjoittaneensa vähintään 30 MW vihreää energiaa koskevan 

sähkönostosopimuksen joulukuun 2021 lopussa. Sähkönostosopimus on seurausta maailman johtavan 

digitaalisen infrastruktuurin ja -palvelujen tarjoajan Equinixin järjestämästä tarjouskilpailusta, jonka 

tavoitteena oli hankkia uusiutuvaa energiaa yrityksen datakeskuksille Suomessa. 

 

Equinix ostaa sopimuksen mukaan 85 prosenttia suomalaisen Björklidenin tuulipuiston vihreästä energiasta 

ja alkuperätakuista. Sopimuksen kesto on 10 vuotta. Närpiön kunnassa läntisellä Pohjanmaalla 

sijaitsevassa tuulipuistossa tulee olemaan seitsemän tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 

vähintään 35 MW. Neoenin omistusosuus yhteistyössä Prokonin kanssa kehitetystä hankkeesta on 80 

prosenttia, ja Prokonin loput 20 prosenttia. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2023, ja käyttöönotto 

tapahtuu vuonna 2024.  

 

Innovatiivinen sähkönostosopimus on osittain sidottu markkinahintoihin. Se on Neoenin seitsemäs vihreää 

energiaa koskeva sopimus Suomessa vuoden 2018 jälkeen, mikä todistaa yhtiön houkuttelevuuden 

kasvavalle joukolle asiakkaita, erityisesti Equinixin kaltaisille RE100-aloitteeseen liittyneille 1suuryrityksille. 

 
 Vuoden 2014 ilmastoviikolla New Yorkissa1 perustettu kansalaisjärjestö RE100 on osa We Mean Business -liittoumaa, jota johtaa 
The Climate Group yhteistyössä Carbon Disclosure Projectin (CDP) kanssa. Sen tavoitteena on saattaa yhteen kansainväliset 
yritykset, jotka ovat sitoutuneet siirtymään 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan mahdollisimman pian (viimeistään vuoteen 
2050 mennessä). Sen päätavoitteena on nopeuttaa siirtymistä  puhtaaseen energiaan. 

https://www.orygeen.eu/docs-actus/glossaire/decarbonisation/
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Equinix oli ensimmäinen yhtiö datakeskus -toimialalla, joka asetti Science Based Targets (SBT) -aloitteen 

mukaiset tavoitteet ja ja sitoutui globaalisti hiilineutrauliuteen vuoteen 2030 mennessä. 

 

Björkliden sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Neoenin 81 MW:n Hedetin tuulipuistosta, joka otettiin 

käyttöön vuoden 2020 alussa. Tällä hetkellä rakenteilla olevan kapasiteetiltaan 404 MW:n Mutkalammen 

tuulipuiston ohella se on Neoenin kolmas tuulipuisto Suomessa. Björkliden vahvistaa Neoenin asemaa 

yhtenä maan johtavista ja nopeimmin kasvavista energiantuottajista, jolla on maassa käytössä tai rakenteilla 

yli 500 MW:n tuotantokapasiteetti. 

 

Equinixin Suomen maajohtaja Sami Holopainen: ”On ensiarvoisen tärkeää, että yritykset tekevät 

yhdessä työtä, jotta globaalin talouden digitaalinen jalanjälki on mahdollisimman kestävällä pohjalla. Me 

Equinixillä olemme sitoutuneet pitkällä aikavälillä 100 % puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kaikissa yli 

235 datakeskuksessamme ympäri maailman. Neoenin ja Prokonin tuella olemme askeleen lähempänä 

tavoitettamme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.” 

 

Neoenin Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen: ”Olemme iloisia, että Equinixin kaltaiset globaalit yritykset 

sitoutuvat suomalaiseen tuulivoimaan, ja meille on kunnia, että Equinix valitsi Neoenin toimittamaan 

uusiutuvaa energiaa viiteen johtavaan datakeskukseensa maassamme. Neoenin seitsemäs pitkäaikainen 

sähkönostosopimus Suomessa korostaa merkittävää rooliamme hiilineutraaliuden edistämisessä 

Suomessa.” 

 

Neoenin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Xavier Barbaro: ”Haluan onnitella Suomessa 

toimivia tiimejämme tästä uudesta sopimuksesta. Olemme iloisia voidessamme jatkaa toimintamme 

kasvattamista Suomessa, joka on nyt kolmanneksi tärkein maamme. Uusi Björklidenin tuulipuisto on osoitus 

kyvystämme voittaa tarjouskilpailuja Equinixin kaltaisilta yrityksiltä, jotka pyrkivät turvaamaan uusiutuvan 

energian saannin. Se osoittaa, että yhä useampi suuri yritys luottaa Neoeniin markkinalla, joka on yksi 

yrityksemme suurimpia kasvualueita.” 

 

 

Neoen  
  

Neoen on yksi maailman johtavista yksinomaan uusiutuvan energian tuottajista. Neoenilla on käytössä tai rakenteilla yli 

4,8 GW aurinko-, tuuli- ja varastointikapasiteettia Australiassa, Ranskassa, Suomessa, Meksikossa, El Salvadorissa, 

Argentiinassa, Irlannissa, Portugalissa, Jamaikalla, Mosambikissa ja Sambiassa. Lisäksi yhtiö toimii Kroatiassa, 

Ecuadorissa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Neoenin lippulaivaomaisuuseriä ovat Ranskan tehokkain 

aurinkosähköpuisto Cestasissa (300 MWp) ja kaksi maailman suurinta litiumioniakkua: Hornsdale Power Reserve (150 

MW / 193,5 MWh) ja Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) Australiassa. Neoenin tavoitteena on vuoden 2025 

loppuun mennessä yli 10 GW:n kapasiteetti käytössä tai rakenteilla. Neoen (ISIN-koodi: FR0011675362, 

kaupankäyntikoodi: NEOEN) on listattu Pariisin Euronext-pörssin A-osastossa.      

Lisätietoa: www.neoen.com  

 

Prokon 

  

Lähes 40 000:lla osakkaallaan Prokon Regenerative Energien eG on Saksan suurin uusiutuviin keskittyvä 

energiaosuuskunta. Vuonna 1995 perustettu yhtiö tuottaa sähköä yksinomaan uusiutuvista energialähteistä, ja toimittaa 

sitä kotitalouksille kaikialla Saksassa. Sähköntuotannon ohella sen ydinosaamista ovat maatuulivoiman kehittäminen, 

http://www.neoen.com/
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suunnittelu ja rakentaminen, sekä tuulivoimapuistojen teknologinen ja kaupallinen hallinta. Prokon hallinnoi Saksassa 

ja Puolassa noin 70 omaa tuulivoimapuistoa, joiden yhteenlaskettu teho on lähes 750 MW. 


