
Ensimmäiset Pjelaxin tuulivoimalaosat
saapuvat Kaskisten satamaan
Tuulivoimaloiden pystytys aloitetaan huhtikuussa, ensimmäiset turbiinit koekäytössä kesällä

Fortumin Pjelaxin tuulipuiston ensimmäiset tuulivoimalaosat saapuvat tammikuun
aikana. Kaskisten satamaan. Siipiä kuljettava laiva on matkalla Itämerellä kohti
Kaskista ja se kuljettaa 80 metriä pitkiä siipiä. Tuulivoimalan torneja kuljettavaan
laivaan on puolestaan lastattu yhteensä 35 tornilohkoa, jotka sisältävät tornit viidelle
turbiinille.

Närpiön eteläpuolella sijaitseva Kaskisten satama vastaanottaa ensimmäistä kertaa
tuulivoimalan osia. Pjelaxin tuulivoimaloiden laivakuljetukset jatkuvat pitkin kevättä ja
kesää. Yhteensä laivoja saapuu kolmisenkymmentä.

”Kaikki Pjelaxin tuulivoimaloiden osat kuljetetaan laivoilla satamaan ja sieltä eteenpäin
massiivisilla erikoiskuljetuksilla työmaalle. Kuljetus suoraan Kaskisten satamaan
mahdollistaa tuulivoimaloiden sujuvan ja ympäristöystävällisen kuljettamisen, sillä
maanteitse kuljetettava matka jää lyhyeksi. Kuljetusreitti satamasta tuulipuiston
työmaalle on 15 kilometriä”, sanoo projektipäällikkö Juha Tella.

Tuulivoimaloiden kuljetukset ovat merkittävä asia Kaskisten satamalle ja koko seudulle,
sillä sataman liiketoiminta tuo positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia lähialueille. Siipiä
ja turbiininosia varastoidaan satamassa siihen asti kunnes saksalainen turbiinitoimittaja
Nordex alkaa asentamaan voimaloita.

”Suunnitellun aikataulun mukaan tuulivoimaloiden  ensiasennus alkaa maaliskuun
alkupuolella. Ensiasennuksessa asennetaan tuulivoimalan tornin alaosa. Huhtikuussa
työmaalle tuodaan suuret nosturit, joiden avulla  pystytetään voimalan loppuosa ja
asennetaan siivet. Tällöin Pjelaxin ensimmäisiä tuulivoimaloita alkaa näkymään
maisemassa. Tavoitteena on, että osa turbiineista tuottaa sähköä koekäytössä jo
kesällä”, Tella sanoo.

Fortum rakentaa Pjelaxin tuulipuistoa yhdessä Helen Oy:n kanssa Närpiöön ja
Kristiinankaupunkiin. Tavoiteaikataulun mukaan Pjelaxin tuulipuisto otetaan käyttöön
2024 kesään mennessä. Valmistuessaan se tuottaa vuosittain noin 1,1 TWh
uusiutuvaa energiaa 56 tuuliturbiinin voimin.
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Lue lisää: http://www.fortum.fi/pjelax

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.
Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja
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luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja
yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja.  Fortumin ydinliiketoiminta on
Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta,
sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n
osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi
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