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Kotimainen Suvic Oy mukana rakentamassa tuulipuistoa – asiakkaana OX2
Rakennustyöt alkavat marraskuun lopulla 2018 ja valmista työmailla on suunnitelmien mukaan
syksyn 2019 aikana.
Hanke käsittää Suvic Oy:n osalta infran rakentamisen tuulipuistoon, johon nousee 12 tuulivoimalaa ja
jonka kokonaisteho on 52,5 MW. Tuulipuisto koostuu kahdesta kohteesta toisen sijaitessa Långmossa
ja toisen Ribäckenissä. Rakennuttajana hankkeessa on merkittävä ruotsalainen toimija OX2, joka on
pohjoismainen markkinajohtaja maalle rakennettavan tuulivoiman osalta.
Suvic vastaa KVR- eli kokonaisvastuu-urakkana koko tuulipuiston infrasta sisältäen maarakennustyöt, perustukset, sähköverkon, tietoliikenneverkon ja sähköaseman. Kyseessä on siten laaja kokonaisuus, josta kasvuyrityksessä osataan iloita. ”Olemme kiitollisia OX2:lle luottamuksesta ja meille annetusta mahdollisuudesta näyttää osaamisemme. Kyseessä on todella merkittävä välietappi nuoren
yrityksemme kasvutarinassa. Olemme tehneet töitä 1,5 vuotta päämäärätietoisesti tätä hetkeä varten,
mutta tavoitteenamme on edelleen jatkaa yrityksenä kasvamista”, Suvic Oy:n toimitusjohtaja Juha
Tikkakoski toteaa.

Omaa tuotantoa olevat kallioankkuriperustukset vähentävät CO2-päästöjä
Yksi projektin erityispiirre on se, että siinä päästään hyödyntämään Suvic Oy:n kehittämää kallioankkuriperustusmenetelmää. Ratkaisu vähentää merkittävästi perustukseen vaaditun betonin tarvetta. Samalla
minimoidaan poikkeuksellisen tehokkaasti CO2-päästöjä, kun työmaalla kulkevan raskasliikenteen ja
rakentamiseen vaadittujen betonimassojen määrät pienevät. Suvic Oy:n Juha Tikkakoski iloitsee, että
uutta menetelmää päästään hyödyntämään: ”Loppuasiakkaan tavoitteena on vauhdittaa osaltaan matkaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja kehittämämme menetelmä tukee tuota tavoitetta osana tuulipuistojen rakentamista erityisen hyvin.”

Suvic tavoittelee nopeaa kasvua Suomessa ja Pohjoismaissa
Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja
projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Suvic toimii Suomessa
maanlaajuisesti ja lisäksi kasvumahdollisuuksia haetaan Ruotsin ja Norjan markkinoilta. Yhteensä yrityksen perustajilla
on työkokemusta tuulivoiman parista yli 20 vuotta. Suvic Oy:n arvioitu liikevaihto vuodelle 2018 on n. 2 miljoonaa euroa.
Vuodelle 2019 yrityksellä on puolestaan tunnettua työkantaa noin 14 miljoonaa euroa. Kasvu on ollut verrattain nopeaa, ja
9 henkinen yritys aikookin palkata vuoden 2019 aikana lisää henkilöstöä. Osakkaita yrityksessä on neljä.
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