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Vuonna 2021 Energiequelle GmbH:n liikevaihto lähes 160 miljoonaa 

euroa  

Energiequelle otti viime vuoden aikana käyttöön yhteensä 90 megawatin edestä tuuli- ja 
aurinkovoimahankkeita 
 

Kallinchen, 27. huhtikuuta 2022. Energiequelle GmbH:lla on takanaan menestyksekäs vuosi: 

Yrityksen liikevaihto kaksinkertaistui lähes 160 miljoonaan euroon. Tulokseen päästiin 

rakennuttamalla 20 tuulivoimalaa ja kolme aurinkovoimahanketta, joiden yhteenlaskettu 

kapasiteetti on 90 megawattia. Lisäksi viime vuonna valmistui kaksi uutta sähköasemaa. 

Hankkeet tuottavat vuosittain noin 227 miljoonaa kilowattituntia sähköä, joka vastaa noin 

76 000 kotitalouden tarpeita. 

 

Viime vuonna valmistuneiden hankkeiden lisäksi Energiequellen hallinnointiosasto sai 

vastattavakseen 11 tuulivoimapuistoa (yhteensä 86 voimalaa) sekä kaksi 

aurinkovoimahanketta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 130 megawattia. 

Energiequelle hallinnoi tällä hetkellä yli 1500 megawatin edestä uusiutuvan energian 

hankkeita. 

 

Runsas hankekanta ja yli 70 uutta työntekijää  

Vuonna 2022 Energiequellen on määrä ottaa käyttöön yhteensä 30 tuulivoimalaa, yksi 

aurinkovoimahanke sekä kaksi sähköasemaa. Saksassa, Ranskassa ja Suomessa sijaitsevien 

hankkeiden yhteenlaskettu kapasiteetti on yli 133 megawattia. Lisäksi yritys odottaa 

hankkeilleen myönnettäväksi yli 280 megawatin edestä rakennuslupia.  

Energiequellen on tänä vuonna tarkoitus palkata yli 70 uutta työntekijää toiminnan 

kasvaessa. ”Olen erittäin ylpeä tiimistämme ja yhdessä saavuttamastamme menestyksestä. 

Etätyöpainotteisten koronavuosien jälkeen oli erityisen hienoa päästä viime kesänä 

viettämään yhteistä aikaa yrityksen kesäjuhlan merkeissä”, sanoo Energiequelle GmbH:n 

omistaja Michael Raschemann.  

 



 

Energiequellellä on tällä hetkellä yli 350 työntekijää 18 toimipaikassa. Yritys on 

rakennuttanut Euroopassa yli 750 voimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1 500 

megawattia. 
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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, Putlitz, Penzing, Erfurt, Dresden, Rostock, Leipzig, Guntersblum, Magdeburg, 

Wiesbaden ja Spremberg, Ranskassa Rennes, Dijon ja Royan, sekä Suomessa Helsinki. 

Energiequellellä on yli 350 työntekijää ja yli 750 voimalaitosta rakennettuna, joiden 

yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 1 400 MW. Energiequelle lukeutuu alansa johtaviin 

yrityksiin. 
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