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Energiequelle ja Aedes Energies yhteistyöhön Ranskassa 

Yhteistyön tavoitteena on kehittää yli 100 MWp:n edestä aurinkovoimahankkeita 
 

Kallinchen, Saksa/Floirac, Ranska, 15. helmikuuta 2022. Saksalainen Energiequelle GmbH ja 

ranskalainen Aedes Energies SAS ovat perustaneet yhteisyrityksen. Ranskassa sijaitseva 

Aedes-Energiequelle-holdingyhtiö hallinnoi useita aurinkosähkön alalla toimivia 

hankeyhtiöitä, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 100 MWp. Aedes-Energiequellen 

portfolio koostuu alkuvaiheen projekteista Dordognen, Lot-et-Garonnen, Nièvren, Gersin ja 

Haute-Marnen departementeissa, ja sitä on tarkoitus laajentaa asteittain uusilla hankkeilla. 

Paikkakunnasta riippuen tuotettu sähkö tullaan myymään joko syöttötariffilla tai 

pitkäaikaisen sähkönostosopimuksen (PPA) kautta. Ensimmäiset hankkeet on tarkoitus ottaa 

käyttöön vuonna 2025. 

 

Yhteistyön puitteissa Aedes Energies on vastuussa hankkeiden kehitystyöstä aina 

viranomaislupien myöntämiseen asti ja Energiequellen ranskalainen tytäryhtiö P&T 

Technologie vastaa hankkeiden teknisestä puolesta, rakennuttamisesta sekä myöhemmin 

toiminnanohjauksesta. Energiequelle huolehtii rahoituspuolesta ja valmiiden hankkeiden 

myymisestä, jossa yrityksen laaja kansainvälisten sijoittajien verkosto on eduksi. 

 

Aedes Energiesin toimitusjohtaja Thomas Guirous on tyytyväinen Energiequellen kanssa 

käytyihin neuvotteluihin: ”Tämä kumppanuus edistää strategiaamme kasvaa ja laajentaa 

toimintaamme Ranskassa. Yhteistyökumppanimme arvostavat tiimimme kykyä luoda ja 

kehittää uusiutuvan energian hankkeita”.  

 

Kristina Greene, joka vastaa Energiequellen projektihankinnasta ja yhteistyöhankkeista 

Ranskassa, iloitsee uudesta kumppanuudesta: ”Yhdessä Aedesin kanssa laajennamme 

aurinkosähköportfoliotamme ja vahvistamme markkina-asemaamme Ranskassa, jossa 

aurinkovoimasta on tulossa tärkeä sähköntuotannon tukipilari tuulivoiman rinnalle.” 

”Olemme käyneet hyviä keskusteluja Aedesin tiimin kanssa ja odotammekin jo innolla, että 

pääsemme työskentelemään yhdessä yhteisten projektien parissa”, lisää P&T:n 

hankekehitysjohtaja Sébastien Boursier. 

 



 

Energiequelle on tytäryhtiönsä P&T Technologien myötä ollut aktiivinen Ranskassa vuodesta 

2010 asti. P&T työllistää 40 henkilöä kolmessa eri toimipisteessä Ranskassa, jonne yritys on 

tähän mennessä rakennuttanut yli 240 megawatin edestä tuuli- ja aurinkovoimahankkeita.  

 

 

 

 

Yhteydenotot 

Susanne Tauke 

Markkinointi & PR 

 

+49 421 62 67 69 22 

tauke@energiequelle.de 

 

 

Tekstin ja kuvan kopiointi maksutonta. 

Kaikki lehdistötiedotteet: www.energiequelle.fi/lehdistotiedotteet 

 

 

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, Magdeburg, Wiesbaden ja 

Rostock, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan, sekä Suomessa Helsinki. Yhtiöllä on yli 300 

työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 

1400 MW. Energiequelle on alan johtavia yrityksiä. 
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