Fortum rakentaa ensimmäisen suuren suomalaisen
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Fortum on päättänyt rakentaa 90 megawatin (MW) tuulivoimapuiston Närpiöön. Kalaxin tuulivoimapuistoon rakennetaan 21 voimalaa, joiden
kokonaisteho on 90,3 MW ja vuosituotanto yli 0,3 terawattituntia. Fortum on allekirjoittanut sopimuksen voimaloiden toimituksesta sekä
käytöstä ja kunnossapidosta Vestasin kanssa. Kalaxin tuulivoimapuisto on ensimmäinen, jonka Fortum rakentaa Suomeen, ja se on hyväksytty
Suomen uusiutuvan energian kansalliseen preemiojärjestelmään maaliskuussa 2019. Hankkeen pääomakustannus on noin 90 miljoonaa
euroa. Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan tänä kesänä, ja laitos arvioidaan otettavan käyttöön viimeistään vuoden 2021
ensimmäisellä neljänneksellä.
”Olen hyvin iloinen että Fortum rakentaa ensimmäisen suuren suomalaisen tuulivoimapuistonsa Närpiöön. Hanke on merkittävä askel
eteenpäin pohjoismaisen tuulivoimastrategiamme toteuttamisessa”, kertoo Fortumin tuulivoimayksikön johtaja Joonas Rauramo.
"Saimme oikeudet hankkeelle vuonna 2017 ja siitä lähtien olemme kehittäneet sitä yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa. Investointipäätös
on merkittävä virstanpylväs, ja yhteistyössä keskitytään tästä eteenpäin tuulivoimapuiston sujuvaan käyttöönottoon suunnitellun aikataulun ja
budjetin mukaisesti”, toteaa kehityspäällikkö Mikko Iso-Tryykäri.
Fortum aikoo jatkaa kasvua päästöttömässä sähköntuotannossa pohjautuen vahvaan osaamiseensa ja tavoittelee aurinko- ja
tuulivoimakapasiteettinsa kasvattamista usean gigawatin kokoluokkaan. Fortumin liiketoimintamalli uusiutuvassa energiantuotannossa kattaa
aurinko- ja tuulivoiman kehittämisen ja rakentamisen sekä laitosten käytön. Kevyen taserakenteen säilyttämiseksi yhtiö hyödyntää
kumppanuuksia ja erilaisia yhteistyömuotoja.
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Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja
resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.
Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli
5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.www.fortum.fi

