
 

 

 

LEHDISTÖTIEDOTE 

Elokuu 2021 

 

 

Ranskassa otettu käyttöön kaksi Energiequelle GmbH:n 

tuulivoimapuistoa 

Tuulivoimapuistot koostuvat yhteensä 11 voimalasta, joiden kokonaisteho on lähes 30 
megawattia 
 

Ranska, 9. elokuuta 2021. Energiequelle on yhdessä ranskalaisen tytäryhtiönsä P&T 

Technologien kanssa ottanut käyttöön kaksi tuulivoimapuistoa. Hankkeet koostuvat 

yhteensä 11 tuulivoimalasta, joiden myötä Energiequelle on rakentanut Ranskaan yli 200 

megawatin edestä tuulivoimaa. 

 

Villers-le-Tourneurin tuulivoimapuisto valmistui Grand-Estin alueelle, lähelle Belgian rajaa. 

Hanke koostuu viidestä voimalavalmistaja Nordexin N-117-tyypin voimalasta, joiden 

napakorkeus on 91 metriä. Kokonaisteholtaan 15 megawatin tuulivoimapuisto tuottaa 

sähköä vuosittain noin 10 000 kotitalouden tarpeisiin. Villers-le-Tourneurin projekti ostettiin 

saksalaiselta hankekehittäjä Green Energy 3000 GmbH:lta. 

 

Bretagnen alueen koillisosassa sijaitsevalle Broons/Biterne-Sudin tuulivoimapuistolle 

myönnettiin rakennusluvat viime vuoden helmikuussa. Tuulivoimapuisto koostuu kuudesta 

voimalavalmistaja Enerconin E-92-tyypin voimalasta, joihin sovelletaan kahta eri 

napakorkeutta. Neljän voimalan napakorkeus on 104 metriä ja kahden 98 metriä 

lennonjohdon asettamista rajoituksista johtuen. ENEDIS:n sähköverkkoon yhdistetyn 

tuulivoimapuiston kokonaisteho on 14,1 megawattia. Hanke valmistui kahdessa osassa: 

Kaksi ensimmäistä voimalaa käynnistettiin joulukuussa 2020 ja loput neljä tänä kesänä. 

 

Molemmista tuulivoimapuistoista vastaava projektipäällikkö Uta Kanira on ylpeä 

valmistuneista hankkeista: ”Muutoksista ja kehitysvaiheen muista erilaisista haasteista 

huolimatta koko tiimi teki erinomaista työtä ja tuulivoimapuistot valmistuivat aikataulussa. 

Toivottavasti pääsemme jälkikäteen juhlistamaan niiden avajaisia paikan päällä, kunhan 

koronatilanne helpottaa.” 

 



 

Energiequellen tulevaisuus Ranskan markkinoilla näyttää valoisalta: Huhtikuussa aloitettiin 

Bourbriacin tuulivoimapuiston rakennustyöt (kolme Nordexin voimalaa, 9 kokonaisteho 

MW) ja kahdessa muussa hankkeessa rakennustyöt käynnistyvät elo- ja lokakuussa 

(yhteensä 10 voimalaa, yhteenlaskettu kokonaisteho 30 MW). 
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Tekstin ja kuvan kopiointi maksutonta. 
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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, Magdeburg, Wiesbaden ja 

Rostock, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan, sekä Suomessa Helsinki. Yhtiöllä on yli 300 

työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 

1400 MW. Energiequelle on alan johtavia yrityksiä. 

 

 


