
         

 

 

LEHDISTÖTIEDOTE 

 
Nordex SE: Nordexille yhteensä 68 MW 
tilaukset Suomeen Energiequellelta 
 

Hampuri, 7. huhtikuuta 2021. Energiequelle tilasi 

maaliskuussa Nordexilta kaksitoista N163/5.X –tyypin 

tuulivoimalaa. Takanebackenin ja Torvenkylän 

tuulivoimapuistojen toimeksiantoihin sisältyy voimaloiden 

toimituksen ja pystytyksen lisäksi myös 30 vuoden mittainen 

Premium-huoltosopimus. 

 

Takanebackenin 28,5 megawatin tuulivoimapuisto rakennetaan 

Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevaan Maalahden kuntaan. 

Torvenkylän 39,9 megawatin tuulivoimapuisto puolestaan 

rakennetaan 250 kilometriä pohjoisempaan, Kalajoen 

kaupungin tuntumaan. 

 

Nordexin toimittamat N163-voimalat soveltuvat hyvin kylmään 

ilmastoon. Voimaloissa on teräsputkitornit ja ne ovat 

napakorkeuksiltaan 148 ja 118 metriä. Voimalat on tarkoitus 

pystyttää ja liittää verkkoon vuonna 2022. 

 

Takanebacken ja Torvenkylä ovat jatkohankkeita Nordexin ja 

Energiequellen yhteistyölle Suomessa. Nordex on parhaillaan 

mukana rakentamassa Energiequellen Konttisuon 

tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevaan Soinin 

kuntaan. Konttisuon 29,96 megawatin tuulivoimapuistoon 

pystytetään seitsemän N149/4.0–4.5 –tyypin tuulivoimalaa.   

 

"On hienoa, että Energiequelle luottaa jälleen 

voimalateknologiamme ja valitsi tällä kertaa N163/5.X:n. 

Kyseinen voimalatyyppi soveltuu ihanteellisesti kummankin 

hankealueen tuuliolosuhteisiin," sanoo Patxi Landa, Nordexin 

myyntijohtaja. 

 



         

 

 

"Nordexin valikoitumisen ratkaisivat hyvin toimiva 

yhteistyömme nykyisissä hankkeissa sekä ennen kaikkea 

vakuuttavasti kehitetty Delta4000-voimalasarja, joka on 

räätälöity optimaalisesti kahden hankealueemme tarpeisiin," 

sanoo Nils Borstelmann, Energiequelle Oy:n toimitusjohtaja. 

 

Energiequelle 

Vuonna 1997 perustettu Energiequelle GmbH on kansainvälinen 

hankekehittäjä alanaan suunnitella, rakentaa ja hallinnoida tuuli-, 

biokaasu- ja aurinkovoimaloita, sähköasemia sekä energian 

varastointijärjestelmiä. Energiequellen pääkonttori sijaitsee Berliinin 

lähellä Kallinchenissa. Muita toimipaikkoja ovat Saksassa Bremen, 

Oldenburg, Hannover, Putlitz, Penzing, Erfurt, Dresden, Rostock, 

Leipzig ja Guntersblum, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan sekä 

Suomessa Helsinki. Energiequelle työllistää yli 300 työntekijää. 

Yrityksellä on rakentanut yli 750 voimalaitosta, joiden yhteenlaskettu 

kapasiteetti on noin 1400 megawattia. Energiequelle lukeutuu alansa 

johtaviin yrityksiin. 

  
Nordex Group 

Nordex on asentanut yli 35 gigawatin edestä tuulivoimaa yli 40 

maahan. Yritys saavutti vuonna 2020 4,6 miljardin euron liikevaihdon 

ja työllistää tällä hetkellä yli 8500 työntekijää. Nordexin 

tuotantoverkostoon kuuluu tehtaita Saksassa, Espanjassa, 

Brasiliassa, Yhdysvalloissa, Intiassa ja Meksikossa. Nordexin 

tuotevalikoima keskittyy 4–5.X –luokan onshore-voimaloihin, jotka 

on suunniteltu täyttämään markkinoiden vaatimukset myös maissa ja 

alueilla, joissa tila ja verkkokapasiteetti ovat rajallisia. 
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Markkinointi & PR 
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