
Puhdas ja kotimainen tuulivoima
vahvistaa Suomen
energiaomavaraisuutta 
Fortumin tavoitteena on kasvattaa tuulivoimatuotantoa Suomessa. Pohjanmaa on
olosuhteiltaan erinomainen paikka kehittää tuulivoimahankkeita. Paikallinen yhteistyö on
avainasemassa hankkeiden onnistumiselle ja hyväksyttävyydelle.

Vuoden 2020 lopusta asti toiminnassa ollut Kalaxin tuulivoimapuisto on Närpiön seudun isoin
tuulipuisto. Fortumin teettämän mielipidekyselyn mukaan 83 prosenttia närpiöläisistä suhtautuu
myönteisesti Kalaxin hankkeeseen. Koronan takia siirtyneitä Kalaxin vihkiäisiä juhlittiin
avoimena yleisötilaisuutena perjantaina 9.9.

”Kyselytutkimuksemme mukaan 75 prosenttia närpiöläisistä pitävät tuulivoimaa tarpeellisena
ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. On tärkeää, että tuulivoiman ilmastohyöty tunnistetaan.
Uusiutuvalla ja kotimaisella tuulivoimatuotannolla on todella merkittävä rooli hiilineutraalin
energiajärjestelmän saavuttamisessa. Fortumin tavoitteena on lisätä Suomen puhdasta
sähköntuotantoa nimenomaan tuulivoiman kautta”, sanoo Fortumin tuulivoiman
hankekehityksestä vastaava johtaja Mikko Iso-Tryykäri.

Kalax tuottaa 300 00 MWh uusiutuvaa sähköä vuodessa. Sen tuotanto hyödyntää suoraan
paikallisia yrityksiä edistäen näiden päästöjen vähentämistä. 70  prosenttia tuulipuiston
tuottamasta sähköstä myydään pitkäaikaisella sopimuksella suoraan suomalaiselle
energiayhtiö Nesteelle. Myös paikallisen Koskenkorvan tislaamolla noin puolet käytetystä
sähköstä korvataan Kalaxin tuulisähköllä.

”Olemme todella tyytyväisiä, että närpiöläisten suhtautumien Kalaxiin on näin positiivista. Hyvä
yhteistyö paikallisten maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa on ollut todella tärkeää
meille ja kantanut läpi koko hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta lähtien, sanoo
hankekehityspäällikkö Hans Vadbäck.

”Toivomme, että saamme jatkaa hyvää yhteistyötä Närpiön alueen ja pohjalaisten asukkaiden
ja toimijoiden kanssa tulevaisuuden tuulipuistoissa. Uskomme, että Kalaxin vahva tuki
mahdollistaa meille myös uusien hankkeiden toteutuksen tällä alueella ”, Vadbäck jatkaa. 

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Fortumin toimeksiannosta. Tutkimuksessa selvitettiin
Närpiössä asuvien  18-79 vuotiaiden mielipiteitä tuulivoimasta Närpiössä. Tutkimukseen
vastasi 202 kohderyhmän vastaajaa. Haastattelut toteutettiin 29.8.-30.8.2022 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Mikko Iso-Tryykäri, tuulivoiman hankekehitysjohtaja, +358 50 453 2650

Fortum
Fortum ja Uniper muodostavat eurooppalaisen energiakonsernin, jonka tavoitteena on
mahdollistaa siirtymä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Noin 50 gigawatin
sähköntuotantotehomme, laajan kaasun tuonti- ja varastointitoimintamme sekä
kansainvälisen trading-liiketoimintamme ansiosta olemme asiakkaillemme luotettava
energiakumppani Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Olemme jo nyt Euroopan
kolmanneksi suurin CO2-vapaan sähkön tuottaja ja myös kasvumme kohdistuu



puhtaaseen sähköön, vähähiiliseen energiaan ja tulevaisuuden vetytalouden
rakentamiseen. Kehitämme lisäksi ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä ja kaupunkeja
vähentämään ympäristöjalanjälkeään. Meillä on yhteensä 20 000 työntekijää ja
toimintoja 40 maassa; tämä tarkoittaa osaamista, resursseja ja riittävää läsnäoloa
vauhdittamaan energiamurrosta kohti puhtaampaa maailmaa. fortum.fi; uniper.energy 

https://www.fortum.fi/
https://www.uniper.energy/

