EPV Energia Oy
Helsingin Energia
Kymppivoima Oy

Mediatiedote 27.6.2013
Julkaisuvapaa klo 14.15

Suomalaiset energiayhtiöt ostivat merkittävän osuuden ruotsalaista
vesivoimaa
EPV Energia Oy, Helsingin Energia ja Kymppivoima Oy ovat ostaneet DONG Energy Wind
Power Holding A/S:ltä osan yhdestä Ruotsin merkittävimmistä vesivoimavarannoista.
Kaupassa sovittiin osuudesta Keski-Ruotsissa Indalsälven-joessa sijaitsevien seitsemän
vesivoimalaitoksen tuotantoon 1.7.2013 alkaen. Kaupan arvo on 605 miljoonaa euroa.
Tanskalainen energiayhtiö DONG Energy Wind Power Holding A/S myi EPV Energian, Helsingin
Energian ja Kymppivoiman muodostamalle konsortiolle 25,7 prosentin osuutensa Kraftgården Ab:n
osakkeista. Kraftgården Ab:n omistamat vesivoimalaitokset sijaitsevat Ruotsin merkittävimpiin
vesivoimavarantoihin kuuluvassa Indalsälvenissä. Kaupan kohteena oli 161 MW tuotantotehoa,
joka vastaa 862 GWh keskimääräistä vuosituotantoa.
EPV Energia, Helsingin Energia ja Kymppivoima ovat perustaneet vesivoimaomistusta varten
uuden erillisen hankeyhtiön Voimapihan. Kaikki kolme konsortiojäsentä ovat hankeyhtiössä
mukana tasaosuuksin.
- Vesivoima on arvokas energiantuotantomuoto ja suuren mittakaavan vesivoimaa on harvoin
tarjolla ostettavaksi. EPV Energia pyrkii järjestelmällisesti kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa,
joten on luonnollista olla mukana tämän kokoluokan hankkeessa, joka tarjoaa suoran omistuksen
päästöttömään vesivoimaan, kertoo EPV Energian toimitusjohtaja Rami Vuola.
Energiayhtiöille ruotsalainen vesivoimaomistus oli mielenkiintoinen kauppakohde, sillä Indalsälven
on Ruotsin kolmanneksi tärkein vesivoimaa tuottava joki.
- Tämä ratkaisu on meille taloudellisesti perusteltu ja kasvattaa vesivoimatuotantomme määrää yli
50 prosentilla. Vesivoimatuotannon lisääminen tukee strategiaamme kohti hiilineutraalia
tulevaisuutta. Säätökykyisen vesivoiman kasvu luo parempia mahdollisuuksia myös muun
uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkosähkön lisäämiselle tulevaisuudessa, sanoo Helsingin
Energian toimitusjohtaja Pekka Manninen.
Vesivoimalaitokset ovat teknisesti hyväkuntoiset ja niillä on pitkä historia luotettavasta toiminnasta
sekä erinomaisesta kannattavuudesta. Viime vuosina sähköntuotanto on ollut jopa pidemmän
aikavälin sähköntuotantokeskiarvoa suurempaa.
- Vesivoima on yksi pohjoismaisten sähkömarkkinoiden tukipilareista. Vesivoiman lisääminen
parantaa Kymppivoiman kykyä vastata sähkömarkkinoiden tuleviin epävarmuustekijöihin.
Vesivoiman arvo päästöttömänä säätökykyisenä tuotantomuotona tulee kasvamaan uusiutuvan
tuotannon tavoitteiden tuodessa enenevässä määrin säätökyvytöntä tuotantoa markkinoille, sanoo
Kymppivoiman toimitusjohtaja Anders Renvall.
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DONG Energy Wind Power Holding A/S myy omistamansa 25,7 prosentin osuuden
Kraftgården Ab:n osakkeista EPV Energian, Helsingin Energian ja Kymppivoiman
tasaosuuksin omistamalle Voimapihalle.
Loput osakkeista omistaa Kraftgården Ab:n pääomistaja Vattenfall Vattenkraft Ab.
Kraftgården omistaa kokonaan Keski-Ruotsissa Indalsälven-joessa vesivoimaa tuottavan
Vattenfall Indalsälven Ab:n (”VIAB”), joka operoi yhteensä seitsemää suurta
vesivoimalaitosta.
Kraftgårdenin omistamien seitsemän voimalaitoksen kokonaisteho on 626 MW ja niiden
vuosituotanto on 3 358 GWh.
Kaupan kohteena oleva tuotantovolyymi on normaalivesivuonna 862 GWh ja osuus
tuotantotehosta 161 MW.
Suomen vuotuinen vesivoiman tuotanto on normaalivuonna noin 13 TWh. Kaupan
kohteena oleva osuus vastaa noin seitsemää prosenttia Suomen vesivoimatuotannosta.
Indalsälven on Ruotsin kolmanneksi tärkein vesivoimaa tuottava joki. Kaiken kaikkiaan
Indalsälvenissä toimii 24 vesivoimalaitosta, joiden yhteistuotanto on 9,6 TWh.
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EPV Energia Oy on monipuolisen kotimaisen energiantuotannon osaaja, joka panostaa
merkittävästi uusiutuvaan energiatuotantoon. Yhtiöllä on käynnissä mittavat bio-, tuuli- ja
ydinenergiaohjelmat, jotka tähtäävät uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen sekä
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja fossiilisten tuontipolttoaineiden korvaamiseen
kotimaisilla polttoaineilla. www.epv.fi
Helsingin Energia on energiatehokkuuden edelläkävijä ja yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä
energiayhtiöistä. Palvelemme lähes 400 000 asiakasta Suomessa ja kaukolämpöverkkomme
kattaa yli 90 % Helsingin lämmitystarpeesta. Tavoitteenamme on hiilineutraali energiantuotanto
vuoteen 2050 mennessä. www.helen.fi
Kymppivoima Oy on 1993 perustettu sähköntuotannon ja sen kehittämisen
asiantuntijaorganisaatio, joka omistaa tuotanto-osuuksia eri voimalaitoksista. Olemme
sähköyhtiöomistajillemme kanava merkittäviin kotimaisiin ja pohjoismaisiin
sähköntuotantohankkeisiin. Kymppivoima Oy:n omistajat: Iin Energia Oy, Keskusosuuskunta Oulun
Seudun Sähkö, KSS Energia Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Outokumpu Oyj, Pohjois-Karjalan
Sähkö Oy, Rovakaira Oy, Rovakairan Tuotanto Oy, Savon Voima Oyj, Suur-Savon Sähkö Oy,
Tornionlaakson Sähkö Oy. www.kymppivoima.fi

