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Energiequelle GmbH sai EMAS-sertifikaatin ympäristöjohtamisen 

järjestelmänsä johdosta   

IHK Potsdam antoi brandenburgilaiselle yritykselle EMAS-todistuksen. 
 

Kallinchen, maaliskuu 2019. Energiequelle on ollut EMAS-rekisterissä 11. marraskuuta 2018 

alkaen. Viime viikolla yritykselle luovutettiin myös virallinen EMAS-todistus juhlallisessa 

tilaisuudessa. IHK Potsdamin energia-alan asiantuntija Robert Kausmann tapasi 

toimitusjohtaja Michael Raschemannin uusiutuvien energianlähteiden alalla toimivan 

brandenburgilaisen yrityksen uudisrakennuksessa. Energiequelle toimii jo erottamattomasti 

ympäristön- ja luonnonsuojelun alalla, ja sen lisäksi yritys on päättänyt nyt ottaa käyttöön 

ympäristöhallintajärjestelmän päätoimipaikoissaan Kallinchenissa ja Bremenissä. 

Järjestelmän käyttöönoton myötä Energiequelle edistää kestävää liiketoimintaa  uskottavalla 

ja läpinäkyvällä tavalla ja ottaa työntekijät mukaan energian ja resurssien järkevään 

käyttöön. "Lisäksi yritys voi saavuttaa säästöjä tulevien lupien kanssa Saksan liittovaltion 

lakien mukaisesti", Raschemann sanoo. 

 

Miksi EMAS? 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) on Euroopan yhteisön kehittämä 

vapaaehtoinen organisaatioiden ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä ja 

maailman vaativin kestävän ympäristöjohtamisen järjestelmä. Vaatimukset menevät 

pidemmälle kuin pelkän johtamisjärjestelmän ja sisältävät parannuksia, jotka ylittävät 

ympäristölainsäädännön vaatimukset. 

Energiequelle on sitoutunut yrityksen ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen, ja 

koko henkilökunta on aktiivisesti mukana työssä. 

 

Resurssien järkevä käyttö 

Energiequelle paitsi edistää aktiivisesti Saksan hallituksen asettamien 

ympäristönsuojelutavoitteiden saavuttamista ja puhtaan maapallon jättämistä tuleville 

sukupolville myös sitoutuu vähentämään toimintansa ympäristövaikutukset minimiin. EMAS-

sertifioinnin mukaisen ympäristönhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä ympäristötyön 

jatkuvaan parantamiseen liittyvät sitovat ja vapaaehtoiset velvoitteet optimoidaan. 



 

 

Energiequelle varmistaa myös palveluntarjoajien ja toimittajien valinnassa, että niiden 

työskentelytavat ja tekniikat ovat kestävän kehityksen mukaisia eivätkä kuluta turhaan 

maapallon resursseja.  

 

Toimistojen energiantarve katetaan aurinkovoimalla, tuulivoimalla ja kaukolämmöllä. Kaikki 

laskut lähetetään vuoden alusta lähtien sähköpostilla. Sen lisäksi yrityksessä käytetään 

ainoastaan sellaista paperia, joka on valmistettu sataprosenttisesti kierrätyspaperista ja jolla 

on saksalainen Blaue Engel -ympäristömerkki. Teen ja kahvin kohdalla siirrytään luomu- tai 

reilun kaupan tuotteisiin, ja työntekijöille on esitelty työpolkupyörät. Lisäksi 

toimistorakennuksen pysäköintialueilla on latauspaikkoja sähköautoille. 

 

Energiequelle GmbH:n ympäristöselonteko 
Ympäristöselonteossaan Energiequelle kertoo yrityksen kehityksestä, tähän mennessä 

saavutetuista tuloksista ja merkittävistä virstanpylväistä sekä ympäristöohjelmasta ja 

ympäristöindikaattoreista. Indikaattoreista tärkeimpiä ovat energia- ja resurssitehokkuus, 

vedenkulutus, jätteiden määrä, maankäyttö sekä kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt. 

Selonteon voi avata napsauttamalla seuraavaa linkkiä: 

https://www.energiequelle.de/fi/ympaeristoejohtaminen/ 
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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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