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Neoen käynnisti ensimmäisen tuulivoimalan 
Suomen suurimmassa tuulipuistossa Mutkalammilla 
(404 MW) 
 

• Neoen on käynnistänyt ensimmäisen tuulivoimalan rakenteilla olevassa 
Mutkalammin tuulipuistossa.  

• Mutkalammin tuulipuistosta tulee 69 Vestas-tuulivoimalansa ja 404 MW:n 
kokonaistehonsa myötä Suomen suurin maatuulipuisto, jonka osuus maan 
vuotuisesta sähköntuotannosta on noin 2 prosenttia. 

• Suurin osa Mutkalammilla tuotetusta sähköstä eli yhteensä 251 MW toimitetaan 
viiden kymmenvuotisen sähkönostosopimuksen pohjalta Googlelle, Heinekenille, 
Nobianille (entinen Nouryon), Philipsille ja Signifylle. 

• Mutkalampi (404 MW) nostaa Suomen yhdessä Hedetin tuulipuiston (81 MW) ja 
Yllikkälän akkuvaraston (30 MW / 30 MWh) kanssa asennetun tehon osalta 
Neoenin toimintamaiden kolmen kärkeen (yhteensä 515 MW). 

 
Neoen (ISIN-koodi: FR0011675362, pörssikoodi: NEOEN) on yksi maailman johtavista riippumattomista 
uusiutuvan energian tuottajista ja voi nyt ilolla ilmoittaa, että sen Mutkalammin tuulipuistosta (404 MW) on 
syötetty ensimmäiset kilowattitunnit Suomen kansalliseen sähköverkkoon. Mutkalampi sijaitsee Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaalla. Se on kokonaan Neoenin omistama, ja siitä tulee Suomen suurin tuulipuisto. 
Energiantuotanto aloitetaan vaiheittain. Ensimmäisen osan on tarkoitus käynnistyä vuoden 2022 loppuun 
mennessä ja toisen vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. 
 
Suurin osa Mutkalammin sähköntuotannosta on varattu viiden kymmenvuotisen sähkönostosopimuksen 
tarpeisiin. Googlen kanssa vuonna 2019 tehty sopimus kattaa 125 MW, ja neljä muuta, alankomaalaisen 
konsortion (Heineken, Nobian, Philips ja Signify) kanssa vuonna 2020 tehtyä sopimusta kattavat yhteensä 
126 MW. 
 
Mutkalammin tuulipuiston rakentaminen alkoi vuonna 2021. Sen suunnittelu, hankinta ja rakentaminen on 
annettu EPC-sopimuksella Vestas-yhtiön tehtäväksi. Rakentaminen on synnyttänyt yli 250 työpaikkaa, ja 
siihen on osallistunut noin 40 paikallista yritystä. Tuulipuistoon kuluu 69 eritehoista voimalaa, jotka on 
suunniteltu hyötysuhteen maksimointia sekä maisema- ja meluhaitan minimointia silmällä pitäen. Kun 
Mutkalampi on otettu kokonaan käyttöön, se tuottaa vihreää sähköä yli 200 000 kotitalouden tarpeisiin.  
 
Tähän mennessä Neoen on tukenut paikallisia kehityshankkeita ja sponsoroinut paikallisia yhteisöjä noin 
200 000 euron arvosta ja aikoo jatkaa samaa myös tulevina vuosina, kun Mutkalammin tuulipuisto on 
toiminnassa. 
 
 
Mutkalammin rakennuspäällikkö Petter Sund kommentoi: ”Tiimimme on jälleen kerran osoittanut 
kykynsä toteuttaa suuria investointeja ennätysajassa. Tämä osoittaa jälleen kerran Neoenin kyvyn täyttää 
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sitoumuksensa. Olen myös hyvin iloinen paikallisyhteisön vahvasta tuesta ja paikallisista 
kehityshankkeistamme, joita olemme toteuttaneet yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa.” 
 

Neoenin Suomen maajohtaja Jerri Loikkanen lisäsi: ”Olemme ylpeitä, että Mutkalammin tuulipuiston 
ensimmäinen tuulivoimala on nyt liitetty sähköverkkoon. Neoenin vahvan paikallistuntemuksen, 
erinomaisen investointikyvyn, dynaamisen tiimin ja mahtavien kumppanien ansiosta Mutkalammista tulee 
merkittävä askel Suomen tavoitteessa olla energiaomavarainen ja hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.”  
 

Tietoa Neoenista 

 
Neoen on yksi maailman johtavista riippumattomista uusiutuvan energian tuottajista. Sillä on toiminnassa tai rakenteilla 

yli 5,4 GW:n verran aurinko-, tuuli- ja varastointikapasiteettia Australiassa, Ranskassa, Suomessa, Meksikossa, El 

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

Kroatiassa, Ecuadorissa, Italiassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Neoenin lippulaivoja ovat Ranskan tehokkain 

aurinkopuisto 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, että sillä on 

vuoden 2025 loppuun mennessä toiminnassa tai rakenteilla yli 10 GW kapasiteettia. Neoen (ISIN-koodi: 

FR0011675362, pörssikoodi: NEOEN) on listattu Euronext Pariisin säänneltyjen markkinoiden A-listalla. 

 

Lisätietoa on osoitteessa www.neoen.com 
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