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Peikko toimittaa kallioperustuksia Guleslettenen tuulivoimapuistoon Norjaan 

Peikon norjalainen myyntitoimisto Peikko Norge AS on saanut merkittävän tilauksen kallioperustusteknologian 
toimittamisesta tuulivoimaprojektiin Länsi-Norjaan, Floran ja Bremangerin kuntiin. Peikko toimittaa kaikki 
perustuskomponentit tuulivoimapuiston 47 perustukseen. Toimitukset sisältävät FATBAR-kallioankkurit, 
kallioankkurointikehät, poraussapluunat sekä perustusraudoituksen. Peikko vastaa myös perustusten suunnittelusta ja 
lujuuslaskennasta. Toimitukset ajoittuvat vuoden 2019 maaliskuun ja marraskuun välille. Guleslettenen tuulivoimapuiston 
arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden 2020 loppuun mennessä.  
 
Tuulivoimapuiston kehittäjä, Zephyr, toteuttaa projektin sijoittajana toimivan Black Rock:n, maailman suurimman 

varainhoitoyhtiön, lukuun. Vestas toimittaa 47 kappaletta V136-4.2 MW-turbiineja, joiden napakorkeus on 90 metriä. 

Stangeland Maskin AS tekee maanrakennus- ja infrastruktuurityöt. Heidän aliurakoitsijansa NCC Florø vastaa 

perustusurakoinnista ja Peikon kallioperustusten asennuksesta. Seuraavien 15 vuoden ajaksi tuulivoimapuiston 

energiantuotanto on myyty Alcoa Norwaylle, jonka tavoitteena on kehittää kestävämpää alumiinituotantoa käyttämällä 

uusiutuvaa energiaa tuotantolaitoksissaan Norjassa.  

 
“Olemme ylpeitä, että Peikko on jälleen valittu toimittajaksi mittavaan tuulivoimahankkeeseen Norjaan. Ratkaisumme ovat 
luotettavia sekä aikaa säästäviä, ja niiden avulla asiakkaamme saavuttavat myös merkittäviä materiaalisäästöjä. 
Osallistuminen uusiutuvan energian tuotantoon tukee tavoitettamme luoda kestävää kehitystä rakennusalalla”, toteaa 
Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paananen.  
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Jakelu: Keskeinen media, Peikon internetsivut 
 
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 myyntitoimistot yli 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-
Amerikassa ja sertifioitua tuotantoa 7 maassa ympäri maailmaa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. 
Peikko Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 188 miljoonaa euroa. Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyhtiö ja sen 
palveluksessa on yli 1 800 ammattilaista. Lisätietoja: www.peikko.com. 
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