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Aurinkosähkön tuotanto on vasta 
alkunsa päässä
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Aurinkosähkön tuotannon vertailu



Aurinkosähkö on 
konkreettinen 
ilmastoteko
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• Aurinkopaneeleilla saat uusiutuvaa 
energiaa omalta katolta ja vaikutat 
ilmastonmuutokseen 
vähentämällä sähkön tuotannon 
hiilidioksidipäästöjä.

• Päästövähenemä on merkittävä 
yhden suomalaisen hiilijalanjäljestä, 
keskimäärin 50 % 
vähennystavoitteesta.

• Aurinkopaneelien hankkiminen on 
erinomainen ja vastuullinen valinta 
sekä sinulle, naapurustollesi että 
ympäristölle.
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Muutoksen 
mahdollistajaksi?

Viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen

1. Asiakkaiden rooli kasvaa

2. Hukkalämmöt tehokkaammin 
kiertoon

3. Joustoa tarvitaan

4. Fossiilisista siirrytään biotalouden 
kautta X-talouteen

5. Innovaatioihin, kehitykseen ja 
Tutkimukseen panostetaan 
enemmän



AURINKOPANEELIT
• Aurinkopaneelivalmistajamme kuuluvat laatuluokkaan 1. Näin takaamme paneeleiden kestävyyden ja 

laatuominaisuudet. 

• Paneeleissa käytämme sekä yksi- että monikidepaneeleja. Etsimme asiakkaan kohteeseen paneelin, jolla on paras €/ 
Wp.

INVERTTERIT
• Käytämme inverttereinä vain pitkän linjan toimijoita, jotka ovat myös markkinajohtajia. Heidän laatuun ja palveluun voi 

luottaa ja heidän tuotteensa ovat toimineet Suomen olosuhteissa erinomaisesti.

TELINEET
• Telineet on valikoitu Suomen olosuhteiden mukaisesti. Jokaiselle kattotyypille on olemassa omanlaisensa 

kiinnitysjärjestelmä.

VISUALISOINTI
• Tuotannon seurantapalvelu sisältyy toimituksiimme. Visualisointi mahdollistaa oman aurinkosähköjärjestelmän 

tuotannon seurannan mobiilisti ja nettiselaimella.

VIRTUAALIAKKU
• Virtuaaliakulla ylituotannosta saa täyden hyödyn. Ylituotanto menee sähköverkkoon, mutta asiakas saa ylituotantoaan 

vastaavan määrän sähköä käyttöönsä, kun tarve tulee. 

LISÄOSAT
• Aurinkosähköjärjestelmiin on myös saatavissa lisäosia, kuten sähkövarastoja, kulutuksen ohjauskomponentteja sekä 

varjoisille katoille tarkoitettuja tuotannon optimoijia.

Heleniltä aurinkosähkön kannattavin ja 
laadukkain kokonaisuus
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Virtuaaliakku on
Helenin vastaus asiakkaiden tarpeeseen
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Mielenrauhaa ja 

ajansäästöä Helenin 

aurinkoisella 

sähköauton latauksella

• Heleniltä saat helposti yhtenä 
pakettina sekä 
aurinkosähköjärjestelmän että 
sähköauton latauspisteen

• Helenin helppokäyttöinen latauspiste 
takaa turvallisen ja nopean
latauksen

• Latauspiste sopii kaikille 
sähköautoille nyt ja 
tulevaisuudessa

• Latauslaite mukautuu 
asiakastarpeisiin 3,7 kW-22 kW



Miten yhteistyö aloitetaan?

1 2 3 4 5

Katselmus

Ota meihin yhteyttä ja 

kartoitamme kotisi

aurinkosähkön potentiaalin.

Asennus ja käyttöönotto

Toimitamme ja asennamme

järjestelmän kotiisi. Opastamme

sinut järjestelmän käyttöön. 

Tarjous

Teemme sinulle tarjouksen

kotiisi soveltuvasta

järjestelmästä.

Energiakumppanuus

Olemme läsnä

järjestelmän elinkaaren

ajan ja autamme sinua

energia-asioihin liittyvissä

kysymyksissä.

Tilaus 

Sopimus

aurinkosähköjärjestelmästä

avaimet käteen –toimituksella
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Helen tuo uuden energia-
aikakauden kotiisi 

vaivattomasti
• Olemme rakentaneet voimalaitoksia yli 100 vuoden ajan. 

Työmme jälki on varmasti turvallista ja kestävää.

• Olemme läsnä järjestelmän koko elinkaaren ajan. Meiltä 
saat aina apua järjestelmään ja yleisesti energia-asioihin 
liittyen.

• Tarjoamme laatua ja kestävyyttä. Järjestelmämme 
koostuvat alan parhaista osista ja asentajamme alan 
parhaista ammattilaisista.

• Olemme vastuullinen toimija ja seisomme 
toimituksiemme takana aina. 

• Olemme asiakkaan paras energiakumppani ja 
tarjoamme markkinoiden laajimmat kokonaisuudet.

10



11

AURINKOENERGIA-

RATKAISUT

UUSI ENERGIA-AIKAKAUSI



Kiitos!
Riitta Turtiainen, 040 751 2763,

riitta.turtiainen@helen.fi

Krista Jaatinen, krista.jaatinen@helen.fi


