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Michael Raschemann Dunja Hayalin vieraana ZDF-kanavan 

keskusteluohjelmassa 

Energiequelle GmbH:n toimitusjohtaja edusti uusiutuvan energian alan näkemyksiä 
keskustelussa Vaihtoehto Saksalle –puolueen puoluejohtaja Jörg Meuthenin kanssa. 
 

Berliini, 5. syyskuuta 2019. Michael Raschemann oli eilen Dunja Hayalin vieraana ZDF-

kanavan keskusteluohjelmassa. Raschemannin lisäksi ohjelmassa oli vieraana Vaihtoehto 

Saksalle –puolueen, AfD:n, puoluejohtaja Jörg Meuthen, joka otti kantaa ympäristö-, 

koulutus- ja pakolaispolitiikkaan. Michael Raschemann, jonka yritys Energiequelle 

suunnittelee ja hallinnoi uusiutuvan energian voimalaitoksia ympäri Eurooppaa, oltiin 

kutsuttu keskustelemaan Meuthenin kanssa Saksan energiakäänteestä.  

 

AfD-puolue kehottaa saksalaisia vetäytymään Pariisin ilmastosopimuksesta ja lopettamaan 

vaihtoehtoisten energialähteisen tuet, sillä Meuthenin mukaan ”emme voi pelastaa 

ilmastoa”. Hän totesi, ettei ihmisten vaikutusta ilmastonmuutokseen ole pystytty 

todistamaan. Raschemann puolestaan vastasi, että ihmisten vaikutus on todistettavasti 

osoitettu useissa tehdyissä tutkimuksissa. Dunja Hayali vahvisti tiedon kertomalla, että 

ilmastonmuutos on 99,94 % seurausta ihmisten toiminnasta. Meuthen totesi tämän olevan 

suureksi osaksi ”pötypuhetta”, eikä hän myöskään hyväksynyt väitettä siitä, että uusiutuvat 

energiat ovat ehtymättömiä ja säästävät luonnonvaroja. Hänen mukaansa 

peruskuormakapasiteetti ei ikinä voisi toimia pelkästään tuulen ja auringon voimin. 

Raschemannin laskelmat taas olivat päinvastaisia: Jos kaikki Saksan osavaltiot antaisivat 2% 

maa-alastaan tuulivoimatuotantoon, olisi rakennetun kapasiteetin nimellisteho 200 

gigawattia (GW). Saksan tämänhetkinen sähköntarve on noin 70 GW.  

 

Raschemann kommentoi käytyä keskustelua lähetyksen jälkeen: ”Meuthenin kertomus 

hänen puolueensa ilmastonäkökannasta oli huolestuttavaa kuultavaa. Olen iloinen, että sain 

tilaisuuden argumentoida Saksan energiakäänteen jatkamisen ja välttämättömyyden 

puolesta – tietysti myös siinä toivossa, ettei AfD:n vaalimenestys jatku muissa osavaltioissa, 

jo yksin puolueen vastuuttoman ilmastopolitiikan huomioon ottaen.” 

 



 

 

Ohjelma on katsottavissa ZDF:n mediakirjastossa (saksaksi): 

https://www.zdf.de/politik/dunja-hayali/sendung-4-september-2019-100.html 
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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 200 työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, 

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

yrityksiä. 
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