


Kumppani energiakäänteessä. 
Luonnostaan vahva. 
 
 



Visiomme 
 
Tuulta, aurinkoa ja biomassaa on kaikkialla. Me uskomme, että  
uusiutuva energia lyö itsensä läpi. Kokonaisuuden hahmottaminen  
on meille tärkeää. 
 
Yritykseemme voivat ottaa yhteyttä kaikki, jotka haluavat perehtyä  
vihreään energiaan.  
 
Ympäristön ja tulevien sukupolvien hyväksi. 
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Toimitusjohtaja 
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Toimitusjohtaja 



Menestystarina 



Rakentanut uusiutuvaa energiaa vuodesta 1997 
 



Palvelumme 



Hankekehitys 



        Hankekehitys 

Energiequelle huolehtii kaikista vaiheista, jotka tarvitaan toteutusta  
ja käyttöä varten – maanhankinnasta monimutkaisen  
hyväksymismenettelyn kautta laitoksen rakentamiseen  
ja käyttöönottoon.  Me olemme maanomistajien, kuntien ja  
investoijien yhteyspiste. 
 
Meihin voivat ottaa yhteyttä myös yhteistyökumppanit, joiden  
hankkeet on jo viimeistelty. Monivuotinen kokemus, avoimuus ja  
reiluus sekä luotettavaksi ja menestyksekkääksi todettu  
projektinhallinta ovat työmme perusta. 
 
Sen tietävät myös kumppanimme paikan päällä. 
 



Rahoitus ja myynti 



Fi      Rahoitus ja myynti 

Olemme verkostoituneet hyvin, ja yrityksemme talous on vahva.  
Tunnemme uusiutuvan energian markkinat erinomaisesti.  
Myyntihenkilöstöllämme on pitkät, kumppanuuteen perustuvat suhteet 
luottolaitoksiin ja investoijiin.  
 
Näin saadaan aikaan innovatiivisia ja mittatilaustyönä tehtyjä 
rahoitusratkaisuja kansallisille ja kansainvälisille hankkeillemme.  
Tästä hyötyvät myös investoijamme, joille voimme tarjota mielenkiintoisia 
investointikohteita. Yksilöllisesti ja tuottoisasti. 
 
Vakuutamme sinut mielellämme asiasta henkilökohtaisesti. 



Hallinnointipalvelut 



        Hallinnointipalvelut 

Me huolehdimme laitoksestasi. 
Kellon ympäri. 
 
Energiequelle tarjoaa kokeneena kumppanina laitosten  
kattavan teknisen huollon, joka on käytettävissä nopeasti ja 
vaivattomasti myös silloin, kun ilmenee häiriöitä tai 
tarvitaan kunnossapitoa. 
 
Meille on tärkeää, että asiakkaistamme ja kumppaneistamme 
huolehditaan kattavasti ja ammattimaisesti myös uusiutuvaa  
energiaa hyödyntävien hankkeiden valmistumisen  
jälkeen, jatkuvasti ja joka asiassa. 
 
Tekninen. Kaupallinen. Luotettava. 



Referenssit 
100-prosenttisesti Energiequelle. 
Siitä olemme ylpeitä. 
 



La Ferrière, France 
 Vuonna 2014 otimme La Ferrièressä käyttöön kahdeksan voimalaitosta. Erityisen  
haasteellista tässä hankkeessa oli Ranskassa vasta käyttöön otettu, ympäristönsuojelua  
koskeva ICPE-menettely. Ympäristövaikutusten selvittämisen lisäksi menettelyyn kuuluu  
myös asukkaiden laaja kuuleminen. Hyvä yhteistyö lupaviranomaisten kanssa ja  
ranskalaisen tytäryhtiömme P&T:n kokemus olivat tämän menestystarinan kulmakiviä. 



Feldheim 
 
 Feldheim on täysin energiaomavarainen paikkakunta Brandenburgissa.  
Lähistöllä sijaitseva tuulipuisto, johon kuuluu yli 60 turbiinia, on paikallisen  
sähköhuollon selkäranka. Lämpö taas toimitetaan biokaasuvoimalaitokselta.  
Tuulivoimatuotannon luonnolliset heilahtelut tasataan energiavaraston 
avulla. Kun lämpöä tarvitaan enemmän erityisen kylminä päivinä, käytettävissä  
ovat nykyaikainen puuhaketta hyödyntävä lämpölaitos sekä sähköä 
lämmöksi muuntava voimalaitos. 
 
 
 
 



Lausitzring 
 
”Vihreä Lausitzring” -hankkeen myötä tästä saksalaisesta kilpa-ajoradasta tulee vähitellen lämpö- ja 

sähköhuollon osalta omavarainen. Energiequelle on osallistunut hankkeeseen rakentamalla ja ottamalla 

käyttöön maailman tehokkaimman tuulivoimalaitoksen: 17 miljoonaa kilowattituntia vuodessa 

pelkällä tuulivoimalla. Muita jo aiemmin valmistuneita yksiköitä ovat aurinkopaneeleilla katettu pysäköintialue, 

jonka yhteydessä on aurinkosähköasema, sekä Energiequellen rakentama biokaasulaitos, joka 

toimittaa sähkön lisäksi myös lämpöenergiaa. 



Regionales Regelkraftwerk (RRKW) 

Brandenburgin osavaltiossa sijaitsevassa Feldheimin kylässä otettiin vuoden pituisen rakennusvaiheen jälkeen syksyllä 
2015 käyttöön akkujärjestelmä, joka oli tuolloin Euroopan suurin. Regionales Regelkraftwerk (RRKW) on Energiequellen ja 
Enercon GmbH:n yhteishanke. Lajissaan Saksan suurin akkujärjestelmä on myös virstanpylväs uusiutuvan energian 
tuotantojärjestelmien integroinnissa. Korealaisen LG:n valmistamien 3 360 litiumionikennon yhteiskapasiteetti on 10 MW ja 
käyttökapasiteetti 10,7 MWh. Suuren akkujärjestelmän avulla voidaan tasapainottaa sähkösiirtoverkon jännitteen 
vaihteluja. Kaupallinen käyttö tasesähkömarkkinoilla aloitettiin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. RRKW saa 
sähköä naapurissa sijaitsevasta Feldheimin tuulipuistosta.  

 

 



Toimipaikkamme 
Suomi, Saksa, Ranska 



Perustettu vuonna 2016 

Energiequelle Oy on Energiequelle GmbH:n kokonaan  

omistama tytäryhtiö. 

 

Samoin kuin saksalainen emoyhtiö, Energiequelle Oy  

huolehtii kaikista vaiheista, jotka tarvitaan tuulipuiston  

toteutusta ja käyttöä varten – maanhankinnasta  

monimutkaisen lupamenettelyn kautta laitoksen  

rakentamiseen ja käyttöönottoon.  Me olemme  

maanomistajien, kuntien ja investoijien yhteyspiste. 
 

Monivuotinen kokemus, avoimuus ja reiluus sekä  

luotettavaksi ja menestyksekkääksi todettu  

projektinhallinta ovat työmme perusta. 

 

Sen tietävät myös kumppanimme paikan päällä. 

 

 

Energiequelle Oy 



 

Jatkuva kasvu hankekehityksessä 

       

Hankkeiden kehitys ympäri Suomen 

 

 

 

 

Energiequelle Oy 

Projektimme Suomessa: 

Tuulipuisto A (5 TV) – Pohjois-Pohjanmaa 

Tuulipuisto B (5 TV) – Pohjanmaa 

Tuulipuisto C (6 TV) – Pohjois-Pohjanmaa 

Tuulipuisto D (8 TV) – Etelä-Pohjanmaa 

Tuulipuisto E (14 TV) – Lappi 

 

≈ 130 MW kehitteillä 



• Proof is made that we can cover the full spectrum of services  

    required for the sucessful implementation of windfarms on  

    international grounds. 

 

• All forms of cooperation and partnerships for the sucessful realisation of  

   windfarms – from small local developers up to large scale utilities. 

 

• We are always more than keen to discover new markets and face 

    the associated challenges. 

 

 

 

Me olemme energiasi. 
Tulevaisuuden energiaa. 
 

Energiequelle Oy 
Aleksanterinkatu 17 
00100 Helsinki 
 
+358 44 9 741482 
borstelmann@energiequelle.de 
www.energiequelle.de 


