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Esitys tuulivoimapuiston osayleiskaavan käynnistämisestä 

 

Energiequelle Oy hakee Äänekosken kaupunginhallitukselta tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen 

käynnistämistä Äänekosken Konginkankaan Liimattalan alueelle. 

 

Energiequelle 

Energiequelle on uusiutuvan energian alalla toimiva yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa tuulivoima-, 

aurinkovoima-, biokaasu- ja energiavarastointihankkeita. Taustallamme on yli 20 vuoden kokemus ja 

vahva asiantuntemus alalta. Suomessa yrityksemme toimisto sijaitsee Helsingissä ja meitä on tällä 

hetkellä viisi työntekijää. Energiequelle Oy:llä on Suomessa useita eri vaiheessa olevia 

tuulivoimahankkeita. Vuonna 2020 valmistuu yrityksen ensimmäinen tuulivoimapuisto Pyhäjoen 

Paltusmäelle. Yrityksemme esite on liitteessä 1. 

 

Hankkeen kuvaus 

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Äänekosken Liimattalan alueelle. Suunnittelualue 

sijaitsee Liimattalan kylän länsipuolella, noin 10 kilometriä Äänekosken kaupungista pohjoiseen. 

Suunnittelualue rajautuu luoteisimmasta osastaan Saarijärven ja Äänekosken väliseen kuntarajaan. 

Alueen koillispuolella noin 5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Konginkankaan kirkonkylä. Etäisyyttä 

Saarijärven keskustaan kertyy noin 20 kilometriä.  

Tavoitteena on tutkia mahdollisuutta rakentaa enintään 9 tuulivoimalaa. Suunnitteilla olevien 

tuulivoimaloiden tornien napakorkeus on noin 160–190 metriä ja roottorin halkaisija noin 160–190 

metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on kuitenkin enintään 270 metriä. Tuulivoimaloiden yksikköteho 

on noin 4–5 MW kuitenkin niin, että tuulipuiston kokonaisteho on alle 45 MW. 

 

Alustavien selvitysten perusteella alue soveltuu tuulivoimatuotantoalueeksi. Suunnittelualue on 

yksityisten maanomistuksessa. Energiequelle Oy tekee alueen maanomistajien kanssa 

maanvuokrasopimuksia. Suunnittelualueen alustava rajaus on liitteessä 2. Alueen rajaus tarkentuu 

suunnittelun edettäessä.  

Energiequelle Oy • Aleksanterinkatu 17 • PL 800 • 00101 Helsinki 



 

 
Sivu 2 / 4 

Kaava laadittaisiin oikeusvaikutteisena tuulivoimaosayleiskaavana, jolloin kaupunki voi myöntää 

rakennusluvat osayleiskaavan (MRL 44 §, 77 a§ ja 77 b §) perusteella. Tuulivoimahankkeen 

ympäristövaikutukset arvioitaisiin kaavoituksen yhteydessä. Keski-Suomen ELY-keskus on 

antamassaan päätöksessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta 

(KESELY/946/2019) päättänyt, ettei Äänekosken Liimattalan tuulivoimahankkeeseen sovelleta lakia 

ympäristövaikutusten arvioinnista (YVAL 252/2017). Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös on liitteessä 

3. YVA-tarveharkintaa varten laaditut selvitykset ja mallinnukset ovat liitteissä 4a – 4e. 

 

Kaavan laatija 

Kaavan laatijaksi esitämme Ramboll Finland Oy:tä. Ramboll on konsultointi- ja suunnitteluyritys, jolla 

on kattava kokemus tuulivoimahankkeiden kaava- ja YVA-menetelmistä sekä niihin liittyvistä 

selvityksistä. Energiequelle Oy vastaa kaikista tämän esityksen mukaisista osayleiskaavan laatimisesta 

aiheutuvista kustannuksista. Esitämme solmimaan kaavoitussopimuksen. Kaavoitussopimusehdotus 

on liitteessä 5. 

 

Tuulivoiman vaikutuksista 

Tuulivoima on päästötön, uusiutuva, kotimainen ja edullinen energiantuotantomuoto. Tuulivoiman 

rooli ilmaston kuumenemisen vastaisessa taistelussa on merkittävä. Kun tuulivoimalla korvataan 

kiivihiiltä, sillä voidaan säästää noin 600 kg1 hiilidioksidia per MWh (megawattitunti) tuotettua sähköä. 

9 tuulivoimalan tapauksessa se tarkoittaisi 81 000 tonnin vuosittaisia hiilidioksidisäästöjä (yksi 

tuulivoimala tuottaa vuosittain noin 15 000 MWh sähköä). 

 

81 000 tonnia hiilidioksidisäästöjä vastaa… 

 …noin 515 miljoonaa kilometriä ajettua henkilöautolla (157 g CO2/km) 

 …noin 5 259 tonnin edestä naudanlihan tuotantoa (15,4 kg CO2/1 kg naudanlihaa) 

 …noin 7 864 keskivertosuomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä (n. 10,3 t CO2/vuosi) 

 …”Game of Thrones”-televisiosarjan 7. tuotantokauden katsomista noin 112,5 miljoonaa kertaa 

(100 g CO2/h; kausi kestää n. 7,2 h) 

 

Uusiutuvan energian teknologia ja myös tuulivoimateknologia on kehittynyt viime vuosina 

merkittävästi ja tuulivoimaloita voidaan rakentaa nykypäivänä lähes joka paikassa maailmaa 

markkinaehtoisesti ilman valtiollisia tukia.2 Suomessa ei ole tällä hetkellä suunnitteilla uutta 

tukijärjestelmää uusiutuvalle energialle. Myös Liimattalan tuulivoimahanke suunnitellaan 

rakennettavaksi täysin markkinaehtoisesti. 

                                                           
1 Saksan Liittotasavallan ympäristövirasto (Umweltbundesamt), Uusiutuvien energialähteiden emissiotase 
2017, s. 49; 23.12.2019, URL: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-10-22_climate-
change_23-2018_emissionsbilanz_erneuerbarer_energien_2017_fin.pdf  
2 Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi 2019, että maailmanlaajuisesti valtiolliset tuet fossiilisille 
polttoaineille olivat 2015 suuruudeltaan 4,7 biljoonaa Us-Dollaria (EU:n osuus: 289 miljardia Us-Dollaria) ja 
2017 5,2 biljoonaa Us-Dollaria. ”Global Fossil Fuel Subsidies Remain Large: An Update Based on Country-Level 
Estimates”; 23.12.2019, URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-10-22_climate-change_23-2018_emissionsbilanz_erneuerbarer_energien_2017_fin.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-10-22_climate-change_23-2018_emissionsbilanz_erneuerbarer_energien_2017_fin.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509
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Tuulivoima-alueen sijoittelussa otetaan huomioon muun muassa riittävä etäisyys asutuksesta ja 

maisema- ja luonnonsuojelualueista sekä mahdolliset vaikutukset paikalliseen linnustoon ja eläimiin. 

Tuulivoimaloiden vaikutukset linnustoon ovat suuruusluokaltaan varsin vähäiset, tutkimusten 

mukaan keskimäärin yksi lintutörmäys vuodessa voimalaa kohden. Muihin eläimiin, tuotantoeläimet 

mukaan lukien, tuulivoimatoiminnalla ei ole osoitettu olevan merkittäviä vaikutuksia. 

Luontoselvitykset kuuluvat olennaisena osana hankesuunnitteluun. 

Tuulivoimaloiden äänen mahdolliset terveysvaikutukset herättävät ajoittain keskustelua. 

Tutkimuksissa ei ole löydetty tukea väitteille tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen terveyshaitoista. 

Viimeisimmän Suomessa tehdyn tuulivoimaloiden melu- ja infraääniselvityksen toteutti Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos vuonna 2017. Tämäkään selvitys ei tukenut väitteitä tuulivoimaloiden äänen 

terveyshaitoista. Voimaloiden maksimiäänentasoksi on säädetty 40 dB(A) asutuksen ja loma-

asutuksen osalta. Melua mallinnetaan ennalta tuulipuiston suunnitteluvaiheessa tarkkojen ohjeiden 

puitteissa (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014). 

Yksittäisillä tuulivoimaloilla on ollut vaikutuksia TV-signaaleihin, mutta nämä tilanteet on ratkaistu 

onnistuneesti yhteistyössä verkko-operaattorin kanssa. Tuulivoimaloiden etäisyydet Puolustusvoimien 

tutkiin selvitetään hankkeen esiselvitysvaiheessa, jolloin mahdollisia häirintävaikutuksia ei pääse 

syntymään. 

Tuulivoimatuotanto luo työpaikkoja etenkin suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, jolloin teemme 

mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Tuulivoima tuo maanomistajille 

vuokratuloja sekä Äänekosken kaupungille kiinteistöverotuloja, joiden suuruus on aluksi 30 000 

€/voimala/vuosi ja ikäalennukset huomioon ottaen tuulivoimaloiden koko elinkaaren aikana se on noin 

20 000 €/voimala/vuosi. 

Nykyaikaisten tuulivoimaloiden elinkaari on noin 20 – 30 vuotta. Kun tuulivoimalat tulevat elinkaarensa 

päähän, tuulivoimayhtiö vastaa niiden purkamisesta ja poiskuljettamisesta. Suurin osa 

tuulivoimaloiden osista voidaan kierrättää tehokkaasti. Tulevaisuudessa tuulivoimaloiden 

kierrättävyysasteen odotetaan nousevan entisestään. 

 

Esteellisyydestä kunnan päätöksenteossa 

Liitteessä 6 (EI JULKINEN) on luettelo maanomistajista, joiden kiinteistöt sijaitsevat alustavan 

suunnittelualueen ja mahdollisen osayleiskaavarajauksen sisäpuolella. Osan näiden maanomistajien 

kanssa on jo solmittu maanvuokrasopimus ja kaikille niille, joiden kiinteistöt sijaitsevat laadittavan 

osayleiskaavan alueen sisällä tullaan tarjoamaan sopimusta. 

Kaikessa mahdollista tuulivoima-aluetta koskevassa kunnan päätöksenteossa pyydämme ottamaan 

huomioon esteellisyyden vaikutuksen. Esteellinen henkilö ei saisi osallistua hallintoasian käsittelyyn. 

Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia hallintomenettelyssä suoritettavia toimia, jotka voivat jollakin 

tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että viranomaisen ja/tai hänen perheenjäsenensä omistaessa maita tuulivoima-alueella, hän ei saisi 

osallistua päätöksentekoon. Siitä syystä lähetämme liitteessä 6 (EI JULKINEN) listan mahdollisen 

tuulivoima-alueen maanomistajista. Lisätietoja esteellisyydestä Kuntaliiton sivuilla: 

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnan-paatoksenteko/esteellisyys  

 

Lopuksi 

Suunnitellulla tuulivoimahankkeella on Äänekosken alueelle positiivisia talous- ja työllisyysvaikutuksia. 

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnan-paatoksenteko/esteellisyys
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Tuulivoiman lisärakentaminen auttaa Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteet ja vähentämään 

riippuvuutta tuontienergiasta. 

 

Toivomme, että voimme yhdessä aloittaa tuulivoimahankkeen kaavoituksen Äänekosken Liimattalan 

alueella. 

 

 

Kunnioittavin terveisin, 

 

 

Energiequelle Oy 

Karl Schultheis 
Projektijohtaja 

Puh. 050 452 2215 

S-posti: schultheis@energiequelle.fi 
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UUSIUTUVAA ENERGIAA 
LUONNON OMISTA LÄHTEISTÄ

Innovatiivisesti ja kestävästi – koska välitämme tulevaisuudesta

T U L E VA I S U U D E N  E N E R G I A A .



Tuulta, aurinkoa ja biomassaa on kaikkialla. Nämä 

uusiutuvat energianlähteet ovat avainasemassa 

tulevaisuuden energiaratkaisuissa. Rakentamalla 

uusiutuvan energian hankkeita edistämme yhdes-

sä ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.

Visiomme

Energiequelle 
yrityksenä

Michael RascheMann 
Omistaja ja toimitusjohtaja

Tulevaisuuden energiaa  
yli 20 vuoden ammattitaidolla.

E n E r g i E q u E l l E



Tulevaisuuden energiaa
Yrityksen tarina

Energiequelle on menestyksekkäästi 
kehittänyt uusiutuvan energian hankkeita 
jo vuodesta 1997.

Perustaminen

Energiequelle on suunnitellut ja toteuttanut uusiu-

tuvan energian hankkeita jo vuodesta 1997. Yrityksen 

painopiste on tuulivoimassa, mutta Energiequellen 

palvelut ovat sovellettavissa myös biomassa- ja au-

rinkovoimalaitoksiin sekä sähköasemiin ja energiava-

rastoihin. Energiequelle on kansainvälinen yritys, joka 

työllistää tällä hetkellä yli 250 työntekijää Suomessa, 

Saksassa ja Ranskassa. Yritykselle on tärkeää, että 

kaikki asianomaiset hyötyvät uusiutuvan energian 

hankkeista, jotka puolestaan osaltaan edistävät ym-

päristöystävällisempää tulevaisuutta. 

Reilu.
Kansainvälinen.
Henkilökohtainen.

Uusiutuvat tekevät hyvää

Energiequelle on jo monen vuoden ajan edistänyt 

yhteiskunnallisia ja kulttuurisia projekteja hankealu-

eillaan Saksassa, jonka seurauksena yritys päätti pe-

rustaa Energiequelle-säätiön. Energiequelle haluaa 

lisätä tietoisuutta ympäristön- ja ilmastonsuojelua 

koskevista aiheista ja osaltaan edistää elinkelpoista 

tulevaisuutta seuraaville sukupolville. Säätiön tar-

koituksena on edistää tiedettä, tutkimusta ja ympä-

ristönsuojelua erityisesti uusiutuvan energian alalla. 

Säätiö tukee myös mm. taidetta ja kulttuuria, kou-

lutusta, urheilua, luonnon- ja eläintensuojelua sekä 

nuoriso- ja vanhustyötä.

Perustettu 

1997
Yli

250
työntekijää toimipaikkaa

13 tyytyväisyystakuu
98,8 %Kansain-

välinen

Tavoitteena ympäristöä
säästävä tulevaisuus

Energiequellen tavoitteena on, että ihmisten olisi tu-

levaisuudessa mahdollista hyödyntää luonnon omia, 

ehtymättömiä energialähteitä enenevissä määrin. 

Tuulta, aurinkoa ja biomassaa on kaikkialla. Tulevai-

suuden kannalta on ratkaisevaa, että ihmiset suosi-

vat ympäristötietoisia ja kestäviä ratkaisuja sähkö- ja 

lämmönhuollossa. Uusiutuvat energiat edistävät 

maailmanlaajuisesti parempaa ja ympäristöä säästä-

vää tulevaisuutta.

(tyytyväisyyskysely 2017)

U U S I U T U VAT  T E K E VÄT  H Y VÄ Ä .

säätiö



katsaus  
palveluihin

Energiequelle suunnittelee tuulivoimapuistoja sekä au-

rinko- ja biokaasulaitoksia. Yritys vastaa lisäksi verkkolii-

tännöistä ja energian varastoinnista, sekä suunnittelee 

innovatiivisia energiasektoreiden yhdistämishankkeita ja 

toimittaa sähköä voimalaitoksilta loppukäyttäjille.

Kaikki palvelut samasta paikasta – 

laadukkaasti ja innovatiivisesti.

Energiequelle on monipuolinen 
yhteistyökumppani uusiutuvan 
energian alalla - niin Suomessa 
kuin kansainvälisestikin.

Rahoitus ja myynti 
Hankerahoitus ja kattava

tarjonta sijoittajille

hallinnointi 
Tekniset ja kaupalliset palvelut, 

valvonta sekä hallinnointi

hankekehitys 
Uusiutuvan energian hankkeiden

suunnittelu ja toteutus

Tuulivoimahankkeille oleellista on hyvä projektinhallinta. Voimalavalmistajana 

olemme olleet tyytyväisiä Energiequelleen yhteistyökumppanina sekä yrityksen 

luotettavaan tapaan hallinnoida hankkeita. Kokemuksemme perusteella 

Energiequelle on luotettava, rehellinen ja laadusta 

tinkimätön yhteistyökumppani. Suuri kiitos siitä!

hans-DieTeR keTTWiG
Toimitusjohtaja, Enercon GmbH

Verkot sähkönjakelu

energian varastointi

innovaatiot

Tuulivoima

Aurinkovoima Biokaasu



hankekehitys
Tuulivoimalat ovat  
taloudellisesti kannattavia

Tuulivoimaloiden toteuttaminen on monivaiheinen prosessi. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kaikkien 

asianomaisten intressit ja ne pyritään sisällyttämään toimintaan parhaalla mahdollisella tavalla. Energiequelle 

huolehtii kaikista hankekehityksen vaiheista aina maanhankinnasta luvitukseen, rakentamiseen ja käyttöönot-

toon asti. Yritys toimii maanomistajien, kuntien ja sijoittajien yhteyspisteenä, ja on kiinnostunut myös muiden 

hankekehittäjien valmistuneista hankkeista.

Energiequellen työn perustana on monivuotinen kokemus, avoimuus ja reiluus sekä luotettavaksi 

ja menestyksekkääksi todettu projektinhallinta.

Energiequelle on yhteistyökumppanimme Paltusmäen tuulivoima-

hankkeessa. Kehitimme viiden tuulivoimalan hankkeen vaiheeseen, 

jossa hankkeelle oli myönnetty rakennusluvat. Jatkossa Energiequel-

le on vastuussa tuulipuiston toteuttamisesta ja mahdollisesti myös 

tuotannosta. Heidän asiantuntemuksensa tavoitteellisissa sopimus-

neuvotteluissa sekä hankkeiden rahoituksessa ja toteuttamisessa 

vakuutti meidät tekemään yhteistyötä heidän kanssaan.

RaiMo kivioJa
Hallituksen puheenjohtaja,

Smart Windpower Oy

Maanhankinnasta voimalan 
käyttöönottoon



Hyvät verkostot – vahva talous

Energiequellella on erinomainen tuntemus uusiutuvan energian markkinoista ja myyntiosaston ammattilaisilla 

on pitkäaikaiset suhteet eri luottolaitoksiin ja sijoittajiin. Nämä mahdollistavat hankkeiden innovatiiviset ja 

yksilölliset rahoitusratkaisut sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. Yritys tarjoaa sijoittajille mielen-

kiintoisia ja tuottoisia sijoituskohteita.

WUlf-DieTMaR sToRM 
Yritysasiakasosaston johtaja, 

Deutsche Kreditbank AG

Rahoitusalan toimijana meidän on  

pystyttävä työskentelemään luot-

tamuksellisesti kaikkien osapuolten 

kanssa. Energiequelle on monien yhteis-

työvuosien aikana osoittautunut aina 

luotettavaksi yhteistyökumppaniksi. 

Arvostamme sitä suuresti. Esimerkkinä 

voin mainita yhteistyömme  

Feldheim-hankkeessa.

Olemme vuodesta 2003 lähtien olleet 

mukana uusiutuvan energian alan hank-

keissa. Energiequellen kanssa olemme 

työskennelleet menestyksekkäästi yli 

kymmenen vuotta. Tänä aikana olemme 

yhdessä toteuttaneet Saksassa ja Rans-

kassa hankkeita, joiden kapasiteetti on 

yhteensä noin 150 megawattia. Energie-

quelle on myös pitkäaikainen yritysasiak-

kaamme. Yhteistyömme perustuu am-

mattitaitoon ja luottamukseen.

fRank eloY
Johtokunnan jäsen, SaarLB

Rahoitus ja myynti
Luotettava yhteistyökumppani alalla 
jo yli 20 vuoden ajan



Energiequelle suunnittelee ja toteuttaa tuuli-ja au-

rinkovoimaloita, biokaasulaitoksia sekä muuntoase-

mia ja energiavarastoja, huolehtien samalla niiden 

kunnossapidosta, sekä kaupallisesta ja teknisestä 

hallinnoinnista.

Tekninen, kaupallinen ja luotettava.

Energiequelle tarjoaa kokeneena yhteistyökumppa-

nina voimaloiden kattavan teknisen huollon, joka on 

nopeasti ja vaivattomasti saatavissa myös mahdolli-

sissa häiriötilanteissa, tai äkillisten korjaustarpeiden 

ilmetessä. Tästä pitävät huolen yrityksen teknikot ja 

insinöörit, jotka seuraavat voimaloiden toimintaa ny-

kyaikaisesta valvomosta.

Kaupallisen alan ammattilaiset vastaavat vuok-

rasopimusten hallinnoinnista, tulonjaosta, vakuu-

tusasioista sekä kaikista verotukseen liittyvistä 

kysymyksistä.

Energiequellen palveluihin lukeutuu myös muun 

muassa voimaloita ympäröivien viheralueiden sekä 

infrastruktuurin hoito.

Yrityksen hallinnointipalvelut eivät rajoitu pelkästään 

omiin hankkeisiin, vaan Energiequelle hallinnoi mie-

lellään myös muiden hankekehittäjien voimaloita.

Yritykselle on tärkeää, että sen yhteistyökumppa-

neista huolehditaan kattavasti ja ammattitaitoisesti 

myös hankkeiden valmistumisen jälkeen. Energie-

quelle raportoi asianomaisille säännöllisesti voima-

loiden ajankohtaisista tapahtumista.

Kattavaa palvelua

Palvelut

ThoMas sTaUDinGeR 
Toimitusjohtaja, re:cap global investors ag

Olemme valinneet Energiequellen yhteistyökumppanik-

semme, koska he osaavat hommansa. Voimme luottaa 

siihen, että heidän monipuoliset palvelunsa kattavat 

kaikki hankkeen vaiheet. Näin ollen tiedämme  

sijoitustemme olevan aina hyvissä käsissä.

hallinnointipalvelut
Ympärivuorokautinen seuranta



BJöRn kessel 
Sijoitusjohtaja, CEE Group

CEE Group teki ensimmäistä kertaa yhteis-

työtä Energiequellen kanssa jo vuonna 2012, 

kun sijoitimme kuuden voimalan tuuli-

voimapuistoon Ranskassa. Energiequelle 

osoittautui hankkeen aikana luotettavaksi 

ja ammattitaitoiseksi yhteistyökumppaniksi. 

Tälläkin hetkellä olemme erittäin tyytyväisiä 

tuulivoimapuiston tekniseen hallinnointiin. 

Näiden myönteisten kokemusten perusteella 

hankimme Energiequelleltä vuonna 2014 

kaksi uutta rakennusvaiheen alussa olevaa 

tuulivoimapuistoa. Ranskassa sijaitsevissa 

tuulivoimapuistoissa on yhteensä 

14 voimalaa.

La Ferrière

Vuonna 2014 Energiequelle otti käyttöön kahdeksan 

tuulivoimalaa La Ferrièressä, Ranskassa. Tuulivoi-

mapuiston toteutumisen avaintekijänä toimi yrityk-

sen ranskalaisen tytäryhtiön P&T:n vankka kokemus 

ja ammattitaito.

kansainvälisiä  
hankkeita

Feldheim

Feldheim on täysin energiaomavarainen paikka-

kunta Brandenburgin osavaltiossa, Saksassa. Lä-

histöllä sijaitseva yli 60 voimalan tuulivoimapuisto 

on paikallisen sähkönhuollon selkäranka ja alueen

lämpö toimitetaan biokaasulaitokselta. Tuulivoi-

matuotannon luonnolliset heilahtelut tasataan 

energiavaraston avulla. Poikkeuksellisen kylminä 

päivinä lisälämpöä saadaan nykyaikaisesta, puu-

haketta hyödyntävästä lämpölaitoksesta, sekä 

sähköä lämmöksi muutavasta voimalaitoksesta.

PeTRa RichTeR
Feldheimin kunnanjohtaja

Olemme ylpeitä siitä, mitä olemme 

Energiequellen kanssa saaneet aikaan 

Feldheimissa. Energiaomavaraisena 

paikkakuntana olemme varustautuneet 

loistavasti tulevaisuuteen ja pystymme 

tarjoamaan seuraaville sukupolville 

ympäristöä säästävän sähkö- ja lämpö-

huollon - näin edistämme omalta 

osaltamme tulevaisuuden 

energiaratkaisuja.

Lausitzring

”Vihreä Lausitzring” -hankkeen myötä saksalaisesta 

Lausitzringin kilpa-ajoradasta tulee vähitellen  

lämpö- ja sähköhuollon osalta omavarainen. Ener-

giequelle on osallistunut hankkeeseen rakentamal-

la läheisyyteen tuulivoimalaitoksen, joka tuottaa 

vuosittain keskimäärin 17 miljoonaa kilowattituntia 

sähköä. Tämän lisäksi Energiequelle on rakenta-

nut aurinkopaneeleilla katetun pysäköintialueen, 

jonka yhteydessä on aurinkosähköasema, sekä 

biokaasulaitos, joka toimittaa sähkön lisäksi myös  

lämpöenergiaa.

Verkonhallinta
20 muuntoasemaa Saksassa  

1 740 MVA 

n. 450 keskijännitemuuntajaa

n. 900 km maakaapeleita

Biokaasu
18 biokaasulaitosta 

Saksassa

11 MW:n sähköntuotto

Aurinkovoima
33 aurinkovoimalaitosta 

Saksassa, Espanjassa 

ja Italiassa 

67 MWp

Tuulivoima
Yli 700 tuulivoimalaa 

Saksassa ja Ranskassa 

1 220 MW

Varastointi
1 energiavarasto 

Saksassa

10 MW



Suomessa Energiequellen  
toimipaikka sijaitsee Helsingissä.

Yrityksen pääkonttori on Saksassa, Kallinchenissa, lähellä 

Berliiniä. Muut Saksan toimipaikat sijaitsevat Bremenissä, 

Hannoverissa, Oldenburgissa, Penzingissä, Putlitzissa, Erfur-

tissa, Rostockissa ja Dresdenissä. 

Energiequellen tytäryhtiö P&T puolestaan toimii Rans-

kassa Rennesissä, Dijonissa ja Royanissa.

Toimipaikat
Suomi, Saksa, Ranska

OlDEnBurg

HAnnOVEr

ErFurT

KAllincHEn

PEnzing

rEnnES

rOYAn

Tytäryhtiö P&T

P&T

DijOn
P&T

HElSinKi 

Suomi

ranska

PuTliTz

rOSTOcK

BrEmEn

DrESDEn

Pääkonttori Berliinin lähellä

Energiequelle Oy

Saksa



Energiequelle on EMAS-sertifioitu yritys. EMAS 

(eco-management and Audit scheme) on yrityksille 

ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympä-

ristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, joka 

on eri ympäristöjärjestelmistä kattavin ja luotetta-

vin. Ympäristönsuojelu toimii vahvasti Energiequel-

len toiminnan perustana ja yritys työntekijöineen on 

sitoutunut parantamaan jatkuvasti ympäristönsuo-

jelunsa tasoa. Energiequelle tiedottaa ympäristö-

asioistaan julkisesti EMAS-raportissa.

Ympäristönsuojelu 
on meille tärkeää

Tulevaisuuden 
energiaa tuulesta.

E n E r g i E q u E l l E

TodenneTTu 
ympärisTöasioiden 

hallinTa



Energiequelle Oy

Aleksanterinkatu 17

PL 800

00101 Helsinki

www.energiequelle.de/fi

finland@energiequelle.de

T U L E VA I S U U D E N  E N E R G I A A .
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