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OMNES CAPITAL JA ILMATAR WINDPOWER OYJ PERUSTIVAT
YHTEISYRITYKSEN, ILMATAR ENERGY OY:N, POHJOISMAISTA
TUULIVOIMANTUOTANTOA VARTEN
- OSTAJANA SUURIMMASSA SUOMESSA KOSKAAN TOTEUTETUSSA TÄYSIN
LUVITETUN TUULIVOIMAHANKEPROJEKTIN TRANSAKTIOSSA
Helsinki, Suomi & Pariisi, Ranska, 27 kesäkuuta 2018 - - Ilmatar Energy Oy:n strategiana on
hankkia omistukseensa pohjoismaalaisten kehitysvaiheessa olevia sekä rakennusvalmiita
hankkeita ja toteuttaa ne käyttäen hyväkseen molempien omistajatahojen laajaa kokemusta.
Seuraavan viiden vuoden tavoite on rakentaa ja operoida jopa 1.000 MW:n edestä
tuulivoimakapasiteettia. Ilmatar Energy Oy on hankkinut ensimmäisen projektinsa
Metsähallitukselta, valtion liikelaitokselta, joka on vastaa kolmanneksesta Suomen maa-alueen
hallinnoinnista. Piiparinmäki-Murtomäki niminen hanke koostuu 50 turbiinista, joiden
nimelliskapasiteetti on yhteensä n. 250 MW. Hanke on ensisijaisesti tarkoitus toteuttaa ilman
tukia, mutta sen on myös mahdollista osallistua tulevaan uusiutuvan energian
huutokauppapohjaiseen tukijärjestelmään.
Ilmatar Energy Oy:n (myös “Yhtiö”) omistaa 70 %:sti FPCI Capenergie 3, uusiutuvaan energiaan
sijoittava €245 miljoonan rahasto, jota hallinnoi Omnes Capital sekä 30 %:sti Ilmatar Windpower Oyj.
Yhtiötä hallinnoi Ilmatar Windpower Oyj.
Ilmatar Windpower Oyj kuuluu suomalaisen tuulivoimamarkkinan pioneereihin. Sen ensimmäinen
toteutettu hanke oli Suomen ensimmäinen tuulivoimaprojekti, joka rahoitettiin projektirahoitteisesti
ilman hankkeen ulkopuolisia takauksia. Lisäksi Ilmatar yksityisenä ja riippumattomana toimijana on
tuonut Suomeen alan parhaat kansainväliset käytännöt, rahoittajat sekä sijoittajat vauhdittamaan kasvua
uusiutuvan energian markkinalla.
Ilmattaren hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Kalle Pykälä: ”Ilmatar Energy -yhteisyrityksellä olemme
viemässä suomalaista tuulivoimamarkkinaa sekä Ilmatarta uudelle tasolle. Suomalainen tuulivoima ei ole
enää riippuvainen valtion tuista, vaan markkina on valmis jatkamaan nopeaa kasvuaan markkinaehtoisesti.
Me olemme innoissamme yhteystyöstä Omnesin kanssa, ja odotamme pitkää ja molempia osapuolia
hyödyttävää yhteistyötä heidän kanssaan. Omnes on erittäin kokenut partneri, jonka vahva osaaminen
yhteisyritysten kautta työskentelystä samoin kuin pääomasijoittamisesta mahdollistaa, että pystymme
toimimaan tällä markkinalla merkittävää lisäarvoa luoden.”
Toimitusjohtaja Erkka Saario: “Olemme huomanneet suurten sähkönkuluttajien kiinnostuksen
kasvaneen merkittävästi pitkäaikaisia sähkönostosopimuksia kohtaan. Niiden nähdään parantavan
kannattavuutta sekä edistävän ympäristövastuullisuutta. Näiden hankkeiden myötä pystymme tarjoamaan
puhdasta sähköä sellaisissa määrin sekä sellaiseen hintaan, joka Suomen markkinalla ennennäkemätöntä.”

Omnes Capitalin sijoitusjohtaja Michael Pollan: ”Olemme seuranneet Suomen tuulivoimamarkkinaa
läheisesti useiden vuosien ajan johtuen sen hyvin houkuttelevista ominaisuuksista. Viimeaikainen
syöttötariffin sulkeutuminen on luonut uuden sijoitusmahdollisuuden, joka vaatii parhaiden hankkeiden,
kuten näiden Metsähallituksen kehittämien projektien, valitsemisen. Meidän toimintatapamme on aina
ollut toimia läheisessä yhteistyössä hankekehittäjien ja itsenäisten energiantuottajien kanssa, ja
Ilmattaresta olemme löytäneet täydellisen partnerin toteuttamaan strategiaamme heidän menestyksekkään
toimintahistoriansa ja markkinaosaamisensa johdosta. Meillä on suuret odotukset yhteisyrityksemme
Ilmatar Energy Oy:n kasvun suhteen tulevien vuosien aikana.”
Hankittu projekti, Piiparinmäki-Murtomäki, sisältää 50 turbiinipaikkaa, joista 41 on rakennusvalmiina.
Yhtiö odottaa rakentamisen alkavan vuoden 2019 aikana. Projektin odotetaan tuottavan yli 600 GWh
puhdasta sähköä vuosittain 2021 alkaen. Hankekehittäjänä on toiminut Metsähallitus, yksi Suomen
ammattimaisimmista hankekehittäjistä, joka on myynyt yhteensä yli 500 MW:a täysin luvitettuja
tuulivoimahankkeita. Hanke sijaitsee täysin valtion mailla tuoden näin merkittäviä tuloja sekä paikallisesti
että valtiollisella tasolla.
Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg: ”Ilmattaren ja Metsähallituksen arvot ovat
hyvin samanlaiset. Teemme kumpikin töitä vähäpäästöisen energian puolesta. Tuulivoimatuotantoon
sopivien paikkojen kartoittaminen ja jatkojalostaminen valtion mailla on osa Metsähallituksen
vastuullisuusohjelmaa.”
Omnes Capital
Omnes Capital on johtava Pariisissa sijaitseva eurooppalainen pääoma- ja infrastruktuurisijoittaja. Omnes
rahoittaa pienten ja keskisuurten yhtiöiden kasvua €3,6 miljardin sijoitusvarallisuudellaan. Omnesilla on
nimetyt sijoitustiimit kolmeen pääsijoitusalueeseen: Venture Capital, Buyout & Growth sekä
Infrastructure.
Omnes Capital on edelläkävijä energiamuutoksessa, ja se on perustanut ensimmäisen rahastonsa,
Capenergien, vuonna 2006. Omnes on sijoittanut yli 40:een uusiutuvan energian hankkeeseen Ranskassa
ja Euroopassa, sisältäen yhteensä yli 1,5 GWh tuotantokapasiteettia. Vuonna 2016 Omnes lanseerasi
Construction Energie Plus -rahaston, joka on ensimmäinen ranskalainen rahasto, joka sijoittaa ainoastaan
korkean ympäristöluokituksen rakennusten rakennuttamiseen.
Omnesin omistavat sen työntekijät. Omnes on sitoutunut vastuullisuuteen, ja se on perustanut Omnes
Foundationin, joka tekee lahjoituksia lasten hyväksi suunnatuille hyväntekeväisyysjärjestöille. Omnes on
sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.
www.omnescapital.com

llmatar Windpower
Ilmatar Windpower Oyj on Ilmatar-konsernin emoyhtiö, joka operoi tuulivoimatuotannon arvoketjun
jokaisella osa-alueella, projektikehityksestä ja hankkeiden rakennuttamisesta pitkäaikaiseen
sähköntuotantoon sekä tekniseen ja taloudelliseen hallinnointiin tytäryhtiönsä Ilmatar Servicen kautta.
Ilmatar Windpower Oyj:llä on Ilmatar Energy -omistuksensa lisäksi merkittävä hankeportfolio. Ilmatar
Windpower on perustettu vuonna 2011 ja sen omistavat perustajat, yksityiset sijoittajat ja yhtiön johto.
www.ilmatarwind.fi

Metsähallitus
Metsähallitus on monipuolisen biotalouden edelläkävijä. Olemme valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on
kolmannes Suomen pinta-alasta. Hoidamme ja kehitämme vastuullisesti valtion omistamia maa- ja
vesialueita siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa.
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