
 

 

 

LEHDISTÖTIEDOTE 

Toukokuu 2022 

 

 

Bourbriacin tuulivoimapuisto otettu käyttöön Ranskassa 

Energiequellen ja WindStromin yhteistyöhanke koostuu kolmesta Nordexin N117-tyypin 
tuulivoimalasta, joiden kokonaisteho on 9 megawattia 
 

Bourbriac/Ranska, 9. toukokuuta 2022. Bourbriacin tuulivoimapuisto on otettu käyttöön 

Luoteis-Ranskassa. Energiequellen ranskalaisen tytäryhtiön P&T Technologien ja WindStrom 

Francen yhteistyössä kehittämä hanke koostuu kolmesta voimalavalmistaja Nordexin N117-

tyypin tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on 3 megawattia. Voimalat tuottavat vuosittain 

sähköä noin 6000 kotitalouden tarpeisiin. 

 

Bourbriacin tuulivoimapuisto saatiin luvitettua heinäkuussa 2019 ja rakennustyöt aloitettiin 

toukokuussa 2021 P&T Technologien johdolla. Ranskan valtio myöntää hankkeelle 

syöttötariffia 20 vuoden ajan. Bourbriacin tuulivoimapuiston arvioitu vuosituotto on noin 32 

miljoonaa kilowattituntia. 

 

Energiequellen projektijohtaja Pierre Duchalais on ylpeä hankkeen onnistuneesta 

toteutuksesta: ”Aloitin Energiequellellä vuosi sitten ja on hienoa, että olen jo saanut olla 

mukana rakennushankkeessa. Saumaton yhteistyö WindStrom Francen ja ranskalaisten 

kollegoideni kanssa oli avainasemassa hankkeen onnistuneessa toteutuksessa.” 

 

Myös WindStrom Francen toimitusjohtaja Uwe Schaum iloitsee Bourbriacin 

tuulivoimapuiston käyttöönotosta: ”Monivuotisen hankekehitysvaiheen aikana Bourbriacin 

tuulivoimapuisto saatiin optimoitua paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Kunnan ja paikallisten 

asukkaiden osallistaminen oli meille erittäin tärkeää.” 

 

Bourbriacin tuulivoimapuiston valmistumisen myötä Energiequelle on rakennuttanut 

Ranskaan yhteensä 238 megawatin edestä uusiutuvan energian hankkeita. Lisäksi yrityksellä 

on rakenteilla kaksi tuulivoimapuistoa, joiden on määrä valmistua tänä vuonna. WindStrom 

France aikoo myös ottaa vuoden loppuun mennessä käyttöön kaksi tuulivoimapuistoa sekä 

aloittaa seuraavan tuulivoimapuistonsa rakennustyöt. 
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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, Putlitz, Penzing, Erfurt, Dresden, Rostock, Leipzig, Guntersblum, Magdeburg, 

Wiesbaden ja Spremberg, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan, sekä Suomessa Helsinki. 

Energiequellellä on yli 350 työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, joiden 

yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1 400 MW. Energiequelle lukeutuu alansa johtaviin 

yrityksiin. 
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