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Vattenfall ja TuuliWatti ovat allekirjoittaneet
tuulivoiman tasepalvelusopimuksen
Vattenfall ja Suomen suurin tuulivoiman tuottaja TuuliWatti ovat
allekirjoittaneet viisivuotisen energiapalvelusopimuksen, johon sisältyy
TuuliWatin koko sähköntuotanto Suomessa.
Tammikuun 2020 alusta voimaan astunut sopimus sisältää tuulivoimatuotannon ennustamisen sekä
kaupankäynti- ja tasepalvelut TuuliWatin kaikelle tuulivoimatuotannolle Suomessa. Nykyisellään
yhtiön tuulivoimatuotannon kokonaiskapasiteetti on 441 MW ja vuotuinen tuotanto noin 1,3 TWh,
joka vastasi 20 % Suomen vuotuisesta tuulivoimatuotannosta vuonna 2019.
“Sopimus TuuliWatin kanssa on linjassa Vattenfallin tavoitteen kanssa tulla uusiutuvan energian
palveluiden johtavaksi tarjoajaksi yritysasiakkaille Euroopassa. Sopimus on erinomainen lisä
nykyiseen portfolioomme ja merkittävä askel Vattenfallin aloittaessa energiapalveluiden tarjoamisen
Suomen tuulivoimamarkkinoilla“, sanoo Nordic Origination Director Johan Hagsten Vattenfallilta.
Vattenfall tarjoaa laajan skaalan energiapalveluita uusiutuvan sähkön tuottajille ja suurkuluttajille
kaikissa Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa. Näin Vattenfall auttaa asiakkaitaan hyödyntämään
sähkömarkkinoita halutun riskitason saavuttamiseksi.
“Vattenfall tarjosi kustannustehokkaimman ratkaisun tuulivoimatuotantomme taseriskin
hallinnoimiseksi. Sopimukseen sisältyy myös uusi Iin Viinamäen tuulipuisto, joka oli Suomen
ensimmäinen ilman julkista tukea tehty tuulivoimainvestointi Suomessa“, johtaja Tuomas CandelinPalmqvist TuuliWatilta sanoo.

Vattenfall ja energiamarkkinapalvelut:
Vattenfallin hallinnoimaa pohjoismaista tuulivoimatuotantoa ohjataan Tukholmassa sijaitsevasta
käyttökeskuksesta, jossa yhtiö yhdistää laajan kokemuksensa Euroopan energiamarkkinoista
viimeisimpään saatavilla olevaan teknologiaan. Tavoitteena on optimoida tuotannon arvo hyödyntäen
intra-day- ja day ahead- sekä reservimarkkinoita. Tällä hetkellä Vattenfall toimii Suomessa sähkön
myyjänä ja vesivoiman tuottajana.

TuuliWatti:
TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1:n ja S-ryhmän S-Voiman omistama teollisen tuulivoiman
yhteisyritys. S-Voiman omistavat SOK ja alueosuuskaupat. Vuonna 2009 perustettu TuuliWatti on
Suomessa alan johtava toimija, joka vuonna 2019 tuotti 20 % maamme koko tuulivoimatuotannosta.
Vahvaan osaamiseen ja uusimpaan tuulivoimateknologiaan panostava TuuliWatti tähtää
mahdollisimman kustannustehokkaan tuulivoiman rakentamiseen.
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Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on ollut sähköistämässä teollisuutta, tuottanut energiaa koteihin ja muuttanut elämää erilaisten
innovaatioiden avulla jo yli sadan vuoden ajan. Nyt tavoitteemme on pyrkiä mahdollistamaan fossiiliton elämä yhden sukupolven kuluessa. Sen vuoksi Vattenfall
tukee siirtymistä kestävään energiajärjestelmään ja panostaa uusiutuvaan energiantuotantoon sekä haluaa tarjota asiakkailleen älykkäitä energiaratkaisuja.
Vattenfallin palveluksessa on noin 20 000 työntekijää Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. Vattenfallin omistaa
Ruotsin valtio. Lisätietoa https://corporate.vattenfall.fi/

