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Energiequelle GmbH on ottanut käyttöön kaksi uutta tuulivoimalaa 

saksalaisessa Esterwegenin tuulivoimapuistossa 

Repowering-hankkeen myötä kolme vanhaa tuulivoimalaa korvattiin kahdella uudella 
voimalalla 
 

Esterwegen, 6. marraskuuta 2020. Saksan Esterwegenissä otettiin viime viikolla käyttöön 

kaksi uutta tuulivoimalaa osana tammikuussa aloitettua repowering-hanketta. Esterwegenin 

tuulivoimapuistosta purettiin kolme vuonna 2002 rakennettua Enercon E-58 -tyypin 

voimalaa, jotka olivat napakorkeudeltaan 70 metriä ja teholtaan 1 megawattia. Vanhojen 

voimaloiden tilalle pystytettiin kaksi Enercon E-138 -tyypin voimalaa, joiden napakorkeus on 

160 metriä ja teho 4,2 megawattia. Tuulivoimapuiston teho nousi täten 3 megawatista 8,4 

megawattiin. 

 

Voimaloiden ylläpidosta huolehtii Windpark Esterwegen GmbH & Co. KG -kommandiittiyhtiö, 

jonka toiminnassa ovat mukana myös Energiequelle Invest GmbH ja Umwelt Management 

AG. Energiequelle GmbH vastaa jatkossakin tuulivoimapuiston teknisestä 

toiminnanohjauksesta Umwelt Management AG:n huolehtiessa kaupallisesta 

toiminnanohjauksesta. 

 

Tuulivoimapuiston yhteydessä Energiequelle-säätiö lahjoittaa 200 000 euroa 

hyväntekeväisyystarkoituksiin, jonka lisäksi kunnantalon pysäköintialueelle rakennetaan 

yleiseen käyttöön sähköautojen latausasema. 

 

Nordhümmlingin kuntayhtymän johtaja Christoph Hüntelmann ja Esterwegenin pormestari 

Hermann Willenborg iloitsevat hankkeen valmistumisesta: ”Täällä Esterwegenissä 

panostamme uusimpaan tekniikkaan ja annamme siten merkittävän panoksen Saksan 

energiamuutokseen.” Esterwegenin tuulivoimapuisto tuottaa sähköä vuosittain noin 5 500 

kotitalouden tarpeisiin, jonka lisäksi sen hiilidioksidisäästöt ovat noin 16 500 tonnia. 

 

Hankkeen valmistumista oli alun perin tarkoitus juhlistaa syyskuussa, mutta vallitsevan 

koronapandemian vuoksi tuulivoimapuiston avajaiset lykkääntyvät kuitenkin ensi vuoden 



 

kevääseen. Voimaloiden käyttöönottoa päästään näillä näkymin juhlistamaan huhti- tai 

toukokuussa. 

 

Tuulivoimaloiden rakentamisesta on koottu timelapse-video, joka on katsottavissa 

osoitteessa www.energiequelle.fi/mediakirjasto (16. marraskuuta). 

 

 

 

Esterwegenin tuulivoimapuisto, kuvassa vasemmalta oikealle.: Hermann Willenborg (Esterwegenin pormestari), Christoph Hüntelmann 

(Nordhümmlingin kuntayhtymän johtaja), André Frank (Energiequellen rakennuttamispäällikkö), Doreen Raschemann (Energiequelle-

säätiöstä), Daniel Schütte (Energiequellen projektijohtaja), Uwe Conrad (Umwelt Management AG:sta) 
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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. 

 

Umwelt Management AG 
Saksan Cuxhavenissa sijaitseva Umwelt Management AG (UMaAG) on toiminut uusiutuvan 

energian alan hankkeissa Saksan ja Puolan markkinoilla vuodesta 1998 lähtien. Yhtiöllä on yli 

60 hanketta ja se on rakentanut yli 360 tuulivoimalaa. Yli 600 megawatin kokonaistehon 

myötä UMaAG lukeutuu tuulivoima-alan johtaviin yrityksiin Saksassa. 

 


