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Energiequelle GmbH aloittaa ensimmäisen Suomen 

tuulivoimapuistonsa rakennustyöt 

Pyhäjoen viiden voimalan tuulipuisto rakennetaan kokonaan ilman valtion tukea 
 

Helsinki/Kallinchen, marraskuu 2018. Energiequelle GmbH rakentaa ensimmäisen Suomen 

tuulipuistonsa. Paltusmäen tuulipuistoalue Pyhäjoella, Pohjois-Pohjanmaalla, sijaitsee noin 

kolmen kilometrin päässä Pohjanlahden rannalta. Energiequellellä on ollut toimipaikka myös 

Suomessa tammikuusta 2016 lähtien, ja nyt yhtiö rakentaa Paltusmäen tuulipuistoon viisi 

Lagerwey L-147 voimalaa. Yhden voimalan nimellisteho on 4,3 MW ja napakorkeus 132 m. 

Rakennettavat voimalat tuottavat vuosittain noin 75,5 GWh vihreää sähköä. 

 

Yhteistyö Smart Windpower Oy:n kanssa 

Paltusmäen hanke on kehitetty yhteistyössä suomalaisen Smart Windpower Oy:n kanssa. 

Hankkeen rakentaa Energiequelle GmbH kokonaan ilman valtion tukea. Onnistuneen 

hankekehityksen tärkeimpiä tekijöitä ovat olleet hyvä yhteistyö kunnan kanssa sekä 

maanomistajien ja lähiasukkaiden myönteinen suhtautuminen hankkeeseen. Nils 

Borstelmann, Suomen maajohtaja, on ylpeä tuoreesta saavutuksesta: ”Emme odottaneet, 

että pääsisimme rakentamaan ensimmäistä tuulipuistoamme jo näin pian markkinoille tulon 

jälkeen. Meidän täytyi ensin opetella tuntemaan ja ymmärtämään Suomen markkinaa. Tämä 

on ollut mahdollista loistavan tiimimme ansiosta.” Rakennustyöt on jo aloitettu ja 

Paltusmäen tuulipuisto on toiminnassa vuoden 2019 lopulla. 

 

Tulevaisuuden näkymät 

Energiequelle suunnittelee jo toisen Suomen hankkeensa rakennustöiden aloittamista 

keväällä 2019. Seitsemän tuulivoimalan hankkeen kapasiteetti tulee olemaan 30 MW. 

Kahden seuraavan hankkeen rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan vuonna 2020. Gregor 

Weber, Energiequelle GmbH:n osastonjohtaja: ”Kolme vuotta sitten tulimme Suomen 

tuulivoimamarkkinoille. Näkemyksemme mukaan täällä on erittäin paljon potentiaalia ja 

Paltusmäen hankkeen menestys osoittaa päätöksemme oikeaksi. Suomen toiminnoilla on 

jatkossa todella suuri merkitys yhtiöllemme.” 

 



 

 

Ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa Energiequelle rakentaa yhtäaikaisesti 

tuulivoimahankkeita kolmessa Euroopan maassa. Suomessa, Ranskassa ja Saksassa 

parhaillaan rakennettavien hankkeiden kapasiteetti on yhteensä yli 50 MW. 
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Kaikki lehdistötiedotteet: https://www.energiequelle.de/fi/lehdistoetiedotteet/ 

 

 

Energiequelle 

Energiequelle GmbH on ollut aktiivinen kansainvälinen toimija jo vuodesta 1997 alanaan 

suunnitella, rakentaa ja operoida tuulivoimaa, biomassalaitoksia, aurinkovoimaa kuin myös 

sähköasemia ja energianvarastointijärjestelmiä. Energiequellen pääkonttori on 

Kallinchenissa Berliinin lähellä. Muita toimipisteitä Saksassa ovat Bremen, Oldenburg, 

Hannover, Putlitz, Erfurt, Dresden ja Rostock, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan, sekä 

Helsinki Suomessa. Yhtiöllä on yli 200 työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, 

joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1300 MW. Energiequelle on alan johtavia 

yrityksiä. 
 

mailto:tauke@energiequelle.de
https://www.energiequelle.de/fi/lehdistoetiedotteet/

