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Vuonna 2019 Energiequelle GmbH:n liikevaihto oli 87 miljoonaa 

euroa 

Yritys avasi viime vuonna kaksi uutta toimipaikkaa ja kasvatti liikevaihtoaan 22% 
edeltävään vuoteen verrattuna. 
 

Kallinchen, huhtikuu 2020. Kulunut vuosi oli Energiequelle GmbH:lle menestyksekäs. 

Yrityksen liikevaihto oli 87 miljoonaa euroa. Tulokseen päästiin rakentamalla 16 

tuulivoimalaa, joista yksitoista pystytettiin Saksaan ja viisi Ranskaan. Tuulivoimapuistojen 

yhteenlaskettu teho on 46,3 megawattia. Lisäksi Saksan Brandenburgiin valmistui pieni 750 

KWp:n aurinkovoimahanke.  

 

Toiminnanohjauksen osasto kasvaa 

Energiequelle onnistui laajentamaan myös toiminnanohjauksen osastoaan. Yritys voitti 

tarjouskilpailuissa yli 70 megawattia, jonka myötä hallinnoitavien tuuli-, aurinko- ja 

biokaasuvoimaloiden yhteenlaskettu teho kasvoi 1 400 megawattiin ja sähköasemien teho 

yli 1 950 MVA:iin. Hallinnoidakseen suurta hankekantaa parhaalla mahdollisella tavalla, 

yritys avasi viime vuonna toimistot Leipzigiin ja Guntersblumiin. Nykyään Energiequellellä on 

15 toimipaikkaa, joista 11 sijaitsee Saksassa.  

 

Haastavat olosuhteet  

Etenkin Saksassa poliittiset puitteet, kansalaisaloitteet ja pitkiksi venyvät luvitusprosessit 

hidastavat merkittävästi uusiutuvan energian hankkeiden kehittämistä. Saksassa 

rakennettujen uusien voimaloiden määrä oli alhaisimmillaan vuonna 2019. Kulunut vuosi oli 

Energiequellelle merkittävä myös henkilöstön näkökulmasta, sillä yrityksen perustajajäsen 

Joachim Uecker siirtyi eläkkeelle toimittuaan 22 vuotta Energiequellen johtotehtävissä. 

Sittemmin Michael Raschemann on toiminut yrityksen ainoana toimitusjohtajana. 

Energiequelle työllistää tällä hetkellä 250 ihmistä Saksassa, Ranskassa ja Suomessa. 

 

16 miljoonaa euroa enemmän liikevaihtoa kuin vuonna 2018 

”Onnistuimme kasvattamaan myyntiä ja voittoja merkittävästi vuoteen 2018 verrattuna. 



 

Hankkeiden tehokkuus on lisääntynyt ja sijoitusalalla ollaan erittäin kiinnostuneita kestävistä 

sijoitusvaihtoehdoista”, sanoo Raschemann. 
 

Tulevaisuuden näkymät  

Yrityksen hankekanta näyttää lupaavalta myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Seuraavan 

kahden vuoden aikana on tarkoitus rakentaa 35 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho 

on 120 megawattia. Lisäksi Saksaan ja muihin maihin on suunnitteilla useampia 

aurinkovoimaloita. Toiminnanohjauksen osaston ennakoidaan hallinnoivan yhteensä 2 

gigawattia vuoteen 2025 mennessä vähintään neljässä maassa. 
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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, Leipzig, Guntersblum 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 1400 MW. Energiequelle on alan 

johtavia yrityksiä. 
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