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Energiequelle GmbH avaa uuden toimipisteen Rostockiin 

Brandenburgilaisyritys, joka on vuodesta 1997 alkaen suunnitellut ja tuottanut uusiutuvaa 
energiaa, avaa uuden toimipisteen Mecklenburg-Vorpommerniin.  
 

Rostock, joulukuu 2018. Energiequelle GmbH kasvaa. Yrityksen viimeisimmän hankinnan,  

M & M Erneuerbare Energien GbR:n projektien ja rautaisten ammattilaisten Matthias 

Heinicken ja Martin Weißen, myötä yritys jatkaa alueella tavoiteltua kasvuaan. Tämän 

tiimoilta järjestettiin viime torstaina Rostockin toimipisteessä avajaiset, joihin osallistui 

kaikkiaan 45 henkeä. Vieraana oli muun muassa Mecklenburg-Vorpommernin 

energiaministeriön, johdon ja kanslian, Saksan tuulivoimayhdistyksen ja osavaltion 

uusiutuvien energiamuotojen yhdistyksen edustajia sekä yrityksen yhteistyökumppaneita. 

 

Mecklenburg-Vorpommernissa paljon potentiaalia 

Michael Raschemann, Energiequelle GmbH:n perustajajäsen ja toimitusjohtaja, kertoi 

juhlapuheessaan yrityksen menestyksekkäästä  historiasta. Tällä hetkellä 226 työntekijää 

Saksassa, Ranskassa ja Suomessa työllistävä perheyritys on noussut alan kymmenen 

suurimman yrityksen joukkoon. Matthias Heinicke, taloushallintojohtaja, on ylpeä 

saadessaan olla osa laajenemista: "Sekä ammatillisesti että henkilökohtaisella tasolla 

Energiequellellä työskenteleminen on todella upeaa. Osavaltion alueella on paljon 

potentiaalia ja haluamme panostaa tänne. Tuulivoimaloiden rakentamisen lisäksi tutkimme 

ja kehitämme energiaratkaisuja kokonaisvaltaisesti." Yritys tutkii yhteistyössä Rostockin 

yliopiston kanssa sähkökatkoksilta suojautumista, minkä lisäksi se tekee yhteistyötä myös 

monien muiden tutkimuslaitosten kanssa. 

 

Suurimman haasteen Martin Weiße, luonnontieteiden kandidaatti, näkee hankkeiden 

hyväksyttävyydessä suuren yleisön keskuudessa. Tämän johdosta yritys suunnittelee ensi 

vuodeksi luentosarjaa, jossa kiinnostuneet kansalaiset pääsevät kuulemaan alan edustajia ja 

asiantuntijoita.  

 

Rostockin toimipiste on jo 13. Energiequelle GmbH:n toimipiste. 
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Energiequelle 

Energiequelle GmbH on ollut aktiivinen kansainvälinen toimija jo vuodesta 1997 alanaan 

suunnitella, rakentaa ja operoida tuulivoimaa, biomassalaitoksia, aurinkovoimaa kuin myös 

sähköasemia ja energianvarastointijärjestelmiä. Energiequellen pääkonttori on 

Kallinchenissa Berliinin lähellä. Muita toimipisteitä Saksassa ovat Bremen, Oldenburg, 

Hannover, Putlitz, Erfurt, Dresden ja Rostock, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan, sekä 

Helsinki Suomessa. Yhtiöllä on yli 200 työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, 

joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1300 MW. Energiequelle on alan johtavia 

yrityksiä. 
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