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Energiequelle GmbH:n ranskalainen La Chapelle-Glainin 

tuulivoimapuisto on otettu käyttöön 

La Chapelle-Glainin hanke koostuu viidestä Enerconin tuulivoimalasta, joiden 
kokonaisteho on 11,75 megawattia  
 

La Chapelle-Glain, 26. lokakuuta 2020. Ranskan Pays de la Loiren alueella, Loire-Atlantiquen 

departementissa sijaitseva La Chapelle-Glainin tuulivoimapuisto on aloittanut toimintansa 

syyskuussa. Tuulivoimapuiston hankekehityksestä ja rakentamisesta vastasi Energiequellen 

ranskalainen tytäryhtiö P&T Technologie. Hanke koostuu viidestä voimalavalmistaja 

Enerconin E-92 -tyypin tuulivoimalasta. Voimaloiden kokonaisteho on 11,75 megawattia ja 

ne tuottavat sähköä noin 7600 kotitalouden tarpeisiin. 

 

Syyskuussa 2016 hankkeelle myönnettiin rakennusluvat, joista valitettiin. Valitukset hylättiin 

oikeudessa, ja tuulivoimapuiston rakentaminen voitiin näin ollen aloittaa syyskuussa 2019. 

Koronakriisistä ja siitä seuranneesta neljän viikon mittaisesta rakennustyömaan 

seisahduksesta huolimatta, viimeinen tuulivoimala saatiin pystytettyä tämän vuoden 

kesäkuussa. ”Noudatimme terveyttä koskevia säännöksiä ja uusia turvallisuusohjeita. 

Tuulivoimapuisto saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti syyskuussa”, sanoo Christophe 

Biger, P&T Technologien rakennuttamispäällikkö. 

 

La Chapelle-Glainin hanke saa 20 vuoden ajan Ranskan syöttötariffia. Tuulivoimapuisto on 

myyty Encavis Infrastructure Fund II -rahastolle, jota hallinnoi Encavis Asset Management 

AG. Encavis Asset Management AG tarjoaa institutionaalisille sijoittajille räätälöityjä 

portfolioita ja sijoitusratkaisuja uusiutuvan energian alalla.  

 

La Chapelle-Glainin tuulivoimapuiston käyttöönoton myötä P&T Technologien hallinnoima 

hankeportfolio koostuu nyt 23 tuulivoimapuistosta, joiden kokonaisteho on 230 megawattia. 

Energiequelle on rakentanut yhteensä yli 750 voimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti 

on yli 1400 megawattia. Ranskaan tullaan rakentamaan lähivuosina 73 megawatin edestä 

lisää voimaloita, mukaan lukien yksi aurinkosähköhanke. 

 



 

 
La Chapelle-Glainin tuulivoimapuisto. Kuva: P&T Technologie 
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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, Penzing, 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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