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Konttisuon tuulivoimahankkeen rakennustyöt alkavat 

Energiequelle rakentaa seitsemän Nordexin N149/4.0-4.5 –tyypin voimalaa Soiniin  
 

Helsinki/Konttisuo, heinäkuu 2020. Energiequellen toisen suomalaisen tuulivoimahankeen 

rakennustyöt alkavat tällä viikolla. Konttisuon tuulivoimapuisto rakennetaan noin 20 

kilometrin päähän Soinin kunnan keskustasta kaakkoon, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen 

maakuntien rajalle. Hanke koostuu seitsemästä voimalavalmistaja Nordexin tuulivoimalasta, 

joiden kokonaisteho on 29,96 megawattia. 

 

Energiequelle on tehnyt Infra Builders Oy:n kanssa sopimuksen teiden, perustusten, 

kaapeloinnin sekä sähköaseman rakentamisesta. Infra Builders Oy aloittaa työt 

tienrakennuksella ja siirtyy sen jälkeen ensimmäisiin perustuksiin.  

 

Rakennettavat N149/4.0-4.5 –tyypin voimalat soveltuvat kylmään ilmastoon. Ne varustetaan 

jäätymisenestojärjestelmällä, jonka energiatehokas lämmitys ehkäisee tehokkaasti jään 

kertymistä tuulivoimaloiden lapoihin. Voimaloiden toimintaa ei tarvitse keskeyttää 

jäätymisenestojärjestelmän käytön aikana, joka vaikuttaa myönteisesti voimaloista 

saatavaan tuottoon. Toimeksiantoon sisältyy myös voimaloiden 25 vuoden mittainen 

palvelusopimus. Tuulivoimapuisto on tarkoitus ottaa käyttöön joulukuussa 2021. 

 

”Konttisuon hanke on koko kehitysvaiheensa ajan saanut paljon kannatusta ja tukea 

paikallisilta ihmisiltä ja kunnalta, josta olemme kiitollisia. Tulemme hyödyntämään 

Konttisuon hankkeesta kerättyä kokemusta alueen muiden hankkeiden kehitystyössä, kuten 

esimerkiksi Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeessa”, sanoo Nils Borstelmann, 

Energiequellen Suomen maajohtaja. 

 

Konttisuo on Paltusmäen tuulivoimapuiston (viisi voimalaa) jälkeen jo toinen hanke, jonka 

Energiequelle toteuttaa tultuaan Suomen tuulivoimamarkkinoille vuonna 2016. Suomen 

tiimi koostuu tällä hetkellä kuudesta työntekijästä ja yhtiöllä on kehitteillä yhteensä yli 800 

megawatin edestä eri vaiheessa olevia hankkeita. 
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Energiequelle 

Energiequelle GmbH on ollut aktiivinen kansainvälinen toimija jo vuodesta 1997 alanaan 

suunnitella, rakentaa ja operoida tuulivoimaa, biomassalaitoksia ja aurinkovoimaa, sekä 

sähköasemia ja energianvarastointijärjestelmiä. Energiequellen pääkonttori on 

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

Hannover, Penzing, Putlitz, Erfurt, Dresden, Leipzig, Guntersblum ja Rostock, Ranskassa 

Rennes, Dijon ja Royan, sekä Suomessa Helsinki. Yhtiöllä on yli 250 työntekijää ja yli 750 

voimalaitosta rakennettuna, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1400 MW. 

Energiequelle on alan johtavia yrityksiä. 
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