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Vuonna 2020 Energiequelle GmbH:n liikevaihto oli 80 miljoonaa 

euroa  

Energiequelle otti kuluneen vuoden aikana käyttöön 15 voimalaa, joiden yhteenlaskettu 
teho on 50 megawattia 
 

Kallinchen, 24. maaliskuuta 2021. Energiequelle GmbH:lla on takanaan menestyksekäs vuosi: 

Yrityksen liikevaihto oli 80 miljoonaa euroa. Tulokseen päästiin rakentamalla yhteensä 15 

tuulivoima- ja aurinkovoimalaitosta, joihin lukeutui myös ns. repowering-projekti. 

Hankkeiden yhteenlaskettu teho on noin 50 megawattia. Lisäksi yrityksen 

toiminnanohjausosaston hallinnoimien voimaloiden yhteiskapasiteetti kasvoi 30 

megawatilla, voimaloiden lukumäärän noustessa lähes 800:aan. 

 

Kattava hankekanta ja innovatiivinen energiahuolto  

Energiequellen lähivuodet näyttävät kiireisiltä. Yrityksellä on tällä hetkellä rakenteilla 19 

tuulivoimalaa, kolme aurinkovoimahanketta ja kaksi sähköasemaa. Lisäksi yrityksellä on 160 

megawatin edestä lainvoimaisia rakennuslupia, joita odotetaan saatavan vielä 46 megawatin 

edestä lisää. Näistä 84 MW sijoittuu Saksaan, 98 MW Suomeen ja 24 MW Ranskaan. 

Energiequellen omistaja ja toimitusjohtaja Michael Raschemann on kiitollinen suuresta 

hankekannasta: ”Koko tiimi on tehnyt upeaa työtä koronatilanteesta, etätyöskentelystä ja 

niihin liittyvistä haasteista huolimatta. Meillä on tänä vuonna ennätysmäärä rakennuslupia. 

Olen enemmän kuin optimistinen tulevaisuuden suhteen”.  

Energiequellellä on myös oma osasto, joka työskentelee innovatiivisten 

energiahuoltoratkaisujen parissa sähköön ja vetyyn perustuvan liikkuvuuden, power-to-x-

teknologian sekä energiankulutuksen seurannan aloilla. Lähellä yrityksen pääkonttoria, 

Saksan Kallinchenissa ollaan parhaillaan toteuttamassa sähköisen liikkuvuuden 

latauskonseptia. 

 

Energiequellellä on tällä hetkellä lähes 300 työntekijää 15 toimipaikassa. Yritys on 

rakentanut yhteensä yli 750 voimalaa. 
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Tekstin ja kuvan kopiointi maksutonta. 
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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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