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PEIKKO TOIMITTAA 71 KALLIOPERUSTUSTA ROANIN TUULIVOIMAPUISTOON KESKI-NORJAAN 
 
Peikko Groupin norjalainen tytäryhtiö Peikko Norge AS on saanut merkittävän tilauksen kallioperustusteknologian 
toimittamisesta Roanin tuulivoimapuistoon Sør-Trøndelagin alueelle Keski-Norjaan. Peikko toimittaa kaikki 
perustuskomponentit tuulivoimapuiston 71:een perustukseen. Toimitukset käsittävät FATBAR-kallioankkurit, 
kallioankkurointikehät, poraussapluunat sekä perustusraudoituksen. Peikko vastaa myös kohteen perustussuunnittelusta 
ja lujuuslaskennasta. Toimitukset alkavat huhtikuussa ja ne jatkuvat aina kevääseen 2018 saakka. Tuulivoimapuisto 
otetaan tuotantokäyttöön loppuvuonna 2018. 
 
Tuulivoimapuistohankkeesta vastaa Statkraft tuulipuiston investoijan ja tulevan omistajan Fosen Vind DA:n lukuun. 
Fosen Vind DA:n muodostuu yhteenliittymästä norjalaisten TrønderEnergin ja Statkraftin sekä Credit Suisse Energy 
Infrastructure Partnersin ja Swiss BKW AG:n muodostaman eurooppalaisen sijoittajayhteenliittymän välillä. 
Pääurakoitsijana toimii Johs J. Syltern AS ja perustukset urakoi Stjern Entreprenør AS. Perustussuunnittelun kolmannen 
osapuolen hyväksynnän suorittaa DNV-GL. Vestas toimittaa Roaniin 71 kappaletta V117-3.6MW-turbiineja joiden 
napakorkeus on 87 metriä. 
 
“Valitsimme Peikon perustusteknologiatoimittajaksi, sillä Peikon perustusratkaisun avulla saavutamme merkittäviä 
säästöjä henkilöstöresurssien osalta niin työkuorman kuin ajankäytön suhteen. Ratkaisu yksinkertaistaa perustusten 
ylläpitohuoltoa mahdollistaen myös kallioankkurien jälkijännitykset siihen sopivalla kalustolla tai tarvittaessa yksittäisen 
pitkän kallioankkurin korvaamisen turbiiniasennuksen jälkeen”, kuvaa Johs J. Syltern AS:n kustannuslaskennasta 
vastaava Svein Ole Daltveit. 
 
“Merkittävän kokoisissa tuulivoimahankkeissa aikataulut ovat aina hyvin tiukat. Peikko perustusratkaisu tarjoaa 
asiakkaille selkeää lisäarvoa. Se, että yksi toimittaja vastaa koko perustusratkaisusta käsittäen perustussuunnittelun ja 
komponenttien valmistuksen, yksinkertaistaa hanketta merkittävästi. Roanin hankkeen kohdalla aikaisempi 
kokemuksemme ja hyvä menestyksemme kolmannen osapuolen hyväsksynnöissä suurissa norjalaisissa 
tuulivoimahankkeissa olivat ratkaisevassa asemassa”, kertoo Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.  
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Peikon tuulivoimalaperustus optimoi teräksen ja betonin käytön perustuksissa ja lyhentää merkittävästi onshore-
perustusrakentamisen läpimenoaikaa. Peikon perustus on joustava ja aina asiakkaan ja projektin tarpeiden mukaan 
räätälöity kokonaisuus. Toimitus voi käsittää perustuskomponentit, perustussuunnittelun komponentteineen tai koko 
perustuksen kokonaisratkaisuna sisältäen myös asennustyön.  
 
Peikko Group lyhyesti: 
Peikko Group Oy on johtava maailmanlaajuinen betonirakenteiden liitostekniikkaan ja liittorakenteisiin keskittyvä yritys. 
Peikon innovatiiviset ratkaisut tekevät asiakkaiden rakennusprosessista helpomman, nopeamman ja turvallisemman. 
Peikolla on tytäryhtiöt 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-
Amerikassa ja tuotantoa 9 maassa ympäri maailmaa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Peikko 
Groupin laskutus vuonna 2016 oli 173 miljoonaa euroa. Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyhtiö ja sen 
palveluksessa on yli 1 400 ammattilaista. Lisätietoja: www.peikko.com. 
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