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Energiequelle GmbH aloittaa kahden tuulivoimapuiston 

rakentamisen Ranskassa 

Yritys rakentaa P&T Technologie –tytäryhtiönsä kanssa yksitoista tuulivoimalaa, joiden on 
tarkoitus aloittaa sähköntuotanto vuonna 2020. 
 

Kallinchen/Ranska, syyskuu 2019. Energiequelle aloitti edeltävällä viikolla kahden 

tuulivoimapuiston rakentamisen yhdessä ranskalaisen tytäryhtiönsä P&T Technologien 

kanssa. Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä 11. Niiden valmistumisen myötä 

Energiequelle on rakentanut Ranskaan 200 megawatin edestä tuulivoimaa. 

 

Rakennustyöt on aloitettu 

Pays de la Loiren hallintoalueella Länsi-Ranskassa sijaitseva La Chapelle-Glain –hanke sai 

toteutukseen tarvittavat luvat jo vuonna 2016, mutta niistä valitettiin Ranskan korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen. Lopulta toukokuussa 2018 korkein hallinto-oikeus antoi hankkeen 

toteuttamiselle lopullisen, myönteisen päätöksen ja rakennusvalmistelut voitiin aloittaa. 

Tuulivoimapuisto koostuu viidestä Enercon E-92-tyypin voimalasta, joiden napakorkeus on 

84 metriä. Voimaloiden yhteisteho on 11,75 megawattia. ”Teiden ja nosturialueiden 

rakentaminen on alkanut sujuvasti”, iloitsee Ronald Bach, Energiequellen kansainvälisten 

hankkeiden osastonjohtaja. Voimaloiden perustukset viimeistellään vielä tämän vuoden 

puolella, jonka jälkeen voidaan aloittaa betonitornien pystytys. Tuulipuisto on tarkoitus 

ottaa käyttöön ensi vuoden toisella neljänneksellä. 

 

Useita napakorkeuksia 

Broons/Biterne-Sud –hanke puolestaan sijaitsee Côtes d`Armorin departementissa, 

Bretagnen koillisosassa. Hanke sai lainvoimaisen muutosluvan tämän vuoden helmikuussa. 

Tuulivoimapuisto koostuu kuudesta Enercon E-92-tyypin voimalasta, joihin sovelletaan kahta 

eri napakorkeutta. Neljän voimalan napakorkeus on 104 metriä ja muun kahden 98 metriä, 

johtuen lennonjohdon asettamista kokonaiskorkeusrajoituksista. Myös tässä hankkeessa 

hyödynnetään betonitorneja. Tuulivoimapuiston yhteisteho on 14,1 megawattia ja se tullaan 

kytkemään ENEDIS:n sähköverkkoon. Tuulipuisto on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden 

kolmannella neljänneksellä. 



 

 

Tulevaisuuden hankkeita 

Energiequellen tulevaisuus Ranskan markkinoilla näyttää valoisalta. Tytäryhtiö P&T 

Technologiella on kattava hankekanta, johon sisältyy pian luvitettavia hankkeita.  
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Tekstin ja kuvan kopiointi maksutonta. 

Kaikki lehdistötiedotteet: https://www.energiequelle.de/fi/lehdistoetiedotteet/ 

 

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. 
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