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Joachim Uecker lopettaa Energiequelle GmbH:n johtotehtävissä 

Kansainvälisen hankekehitysyrityksen perustaja ja toimitusjohtaja jättää tehtävänsä 22 
vuoden jälkeen. 
 

Bremen/Kallinchen, syyskuu 2019. Toinen Energiequelle GmbH:n perustajista, Joachim 

Uecker, jättää toimitusjohtajan tehtävänsä ja luovuttaa vastuualueensa pitkäaikaiselle 

kollegalleen, toimitusjohtaja Michael Raschemannille. Päätös syntyi yhteisymmärryksessä 

huolellisen harkinnan tuloksena, ja siitä tiedotettiin yrityksessä jokin aika sitten.  

 

Syyt 57-vuotiaan Ueckerin päätökselle eivät olleet monimutkaiset, vaan päätös syntyi 

lähinnä tunnepohjalta. Uecker oli viettänyt perheineen neljän kuukauden loman Australiassa 

ja Uudessa-Seelannissa, ja paluun jälkeen jokin tuntui hänestä erilaiselta. Ajatus 

Energiequellen johdon antamisesta täysin Raschemannille tuntui vahvistuneen. Raschemann 

oli johtanut yritystä itsenäisesti jo Ueckerin kuukausia kestäneen poissaolon aikana. 

 

Uecker oli alun perin suunnitellut lopettavansa johtotehtävissä vasta vuonna 2022, mutta 

näin suunnitelmat aikaistuivat. Päätös tuntui yrityksen molemmista perustajajäsenistä 

johdonmukaiselta ja oikealta.  

 

”Oloni on luonnollisesti haikea. Energiequellen tulevaisuus näyttää kuitenkin erittäin 

lupaavalta, ja olen iloinen voidessani uskoa yrityksen johdon pitkäaikaiselle ystävälleni 

Michaelille”, Uecker kertoo. Hän aikoo myös jatkossa yritysmaailman ulkopuolella 

omistautua ilmastonmuutoksen torjuntaan.  

 

Ystävyyttä ja menestyksekästä yhteistyötä jo vuodesta 1997 

Uecker ja Raschemann perustivat Energiequelle GmbH:n yhdessä vuonna 1997. Nyt, 22 

vuotta myöhemmin, yrityksellä on 13 toimipaikkaa Saksassa, Ranskassa ja Suomessa sekä yli 

250 työntekijää. Energiequelle on tähän mennessä suunnitellut ja toteuttanut yhteensä yli 

750 uusiutuvan energian voimalaitosta. 

 

Eräs yrityksen saavuttamista hienoista virstanpylväistä oli Saksan ensimmäisen 

energiaomavaraisen kylän suunnittelu ja toteutus. Energiequelle toteutti yhdessä Feldheimin  



 

 

120 asukkaan kylän kanssa innovatiivisen energiaratkaisun, jonka ansiosta kyläläiset ovat 

nykyään täysin omavaraisia energian suhteen. 

 

Katse tulevaisuuteen 

Energiequellella on kattava hankekanta sekä parhaillaan tuulivoimapuistoja rakenteilla sekä 

Saksassa, Ranskassa että Suomessa. Raschemann on innoissaan uusista tehtävistään ja 

asemastaan yrityksen johdossa. Hän ilmaisee olevansa hyvin kiitollinen Ueckerille. ”Tulen 

kaipaamaan Joachimia kollegana. Yhteistyö hänen kanssaan on aina toiminut hyvin, ja se on 

perustunut arvostukseen ja luottamukseen. Kunnioitan hänen päätöstään ja toivon hänelle 

kaikkea hyvää”, Raschemann sanoo. 

 

Joachim Ueckerin myötä yrityksestä poistuu vahva persoonallisuus ja uuttera visionääri, jolla 

on ollut suuri rooli Energiequellen kasvussa vuosien varrella. Pitkäjänteisen omistautumisen 

ja oikeiden päätösten myötä Energiequellesta on tullut menestyvä yritys, jossa tänäkin 

päivänä ominaisia arvoja ovat inhimillisyys, rehellisyys ja reiluus. 

 

Jälleennäkeminen on odotettavissa viimeistään muutaman vuoden kuluttua Energiequellen 

25-vuotisjuhlassa. Uecker sai jo kutsun tapahtumaan yrityksen kesäjuhlassa, läksiäislahjojen 

antamisen yhteydessä. 
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Energiequelle 

Energiequelle GmbH on ollut aktiivinen kansainvälinen toimija jo vuodesta 1997 alanaan 

suunnitella, rakentaa ja operoida tuulivoimaa, biomassalaitoksia ja aurinkovoimaa, sekä 

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 

Suomessa Helsinki. Yhtiöllä on yli 250 työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, 

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

yrityksiä. 

mailto:tauke@energiequelle.de
https://www.energiequelle.de/fi/lehdistoetiedotteet/

