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kaukolämpöverkkoa
Helsingissä sähkön toimitusvarmuutemme
on maailman kärkeä:

99,9 %

Tarjoamme maailmanluokan osaamista
Tuotamme kaukolämpöä, kaukojäähdytystä, sähköä sekä
palveluita energian pientuotantoon, sähköiseen
liikenteeseen ja energiankäytön tehostamiseen.
Useimmat Suomen suurimmat aurinkovoimalat ovat Helenin
toteuttamia ja ylläpitämiä. Tämän lisäksi Helen toimii
edelläkävijänä myös innovatiivisten aurinkoenergiapalveluiden
kehittämisessä, joista hyvinä esimerkkinä ovat Helenin
lanseeraamat Nimikkopaneeli- sekä Virtuaaliakku -palvelut.
Suomen toiseksi
suurin energiayhtiö:
yli 500 000 sähköasiakasta, Helenin
palveluiden piirissä
jopa 1,7 miljoonaa
suomalaista

Lajissaan
maailman suurin
lämpöpumppulaitos;
Helsingissä kaikki on
suurta!

Yli sata vuotta kaupunkienergiaa
Helsingin kaupungin kunnallinen sähkölaitos perustettiin
vuonna 1909, koska haluttiin luoda turvallisempi
ja ympäristöystävällisempi tapa tuottaa
energiaa savuiseen kaupunkiin.

Miksi aurinkopaneelit
omalle katolle?
• Saat taloudellista säästöä sekä
omavaraisuutesi nousee
Oma sähköntuotanto turvaa talouttasi
nousevia sähkön, sähköveron ja sähkön
siirtohintoja vastaan.

• Aurinkosähköjärjestelmien hinta-laatu
suhde on parantunut huomattavasti
viime vuosina
• Käyttämällä itse tuotettua
aurinkosähköä pienennät kotisi
hiilijalanjälkeä merkittävästi
• Asuntosi arvo nousee

Oma Aurinkovoimala Heleniltä
Tuottamalla puhdasta aurinkosähköä oman
aurinkovoimalan avulla säästät luontoa sekä
lompakkoasi. Avaimet käteen -asennuksemme
takaa mutkattoman palvelun.

Mitoitamme ja suunnittelemme
aurinkovoimalan aina asiakkaan tarpeiden
mukaisesti.
Olemme asiakkaan tukena koko
aurinkovoimalan elinkaaren aikana.
Toimimme energiakumppanina ja tarjoamme
markkinoiden laajimmat kokonaisuudet.
Järjestelmämme koostuvat alan parhaista
osista ja asentajamme alan parhaista
ammattilaisista. Olemme rakentaneet
voimalaitoksia yli 100 vuoden ajan.

Tuotteet
• Käytämme vain laadukkaimpia
aurinkopaneeleja joiden valmistajat kuuluvat
Tier1 luokitukseen
• Uusin mallimme on LONGi 370 Wp half-cut
ominaisuudella

• Aurinkopaneeleillamme on 25 vuoden
tehontuottotakuu ja 12 vuoden tuotetakuu
• Paneelien kiinnikkeet on suunniteltu ja
valmistettu Suomessa
• Testattu kestäväksi Suomen olosuhteisiin
• Takuu 30 vuotta
• Eri kattotyypeille suunnitellut kiinnikkeet

• Invertterinä käytämme laadukasta
Itävaltalaista 3-vaiheista Froniusta

Asennus
• Asennuskumppaniemme asentajat ovat
aurinkosähkösertifioituja ammattilaisia
• Sähköasennukset hoitaa aina
ammattitaitoinen sähköasentaja
• Aurinkovoimala maadoitetaan aina
Tukesin ohjeiden mukaisesti
• Asennustakuu 5 vuotta

• Paneelikentät voidaan asentaa joko yhdelle tai
kahdelle lappeelle riippuen katon lappeiden
ilmansuunnista ja asennustilasta

Mitoitus
• Aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan tapauskohtaisesti
asiakkaan sähkönkulutusprofiilin ja kohteen olosuhteiden
mukaan
• Esimerkiksi varjostavat puut ja lappeen ilmansuunta ja
kaltevuus vaikuttavat tuotantoon
• Yleensä sähkölämmitteisen talon sähkönkulutuksesta n. 20%
voidaan kattaa aurinkosähköllä, kun taas esimerkiksi
maalämpökohteessa voidaan kattaa n. 25% aurinkosähköllä
• Paras mitoitus saadaan kuitenkin tarkastelemalla kesäpäivän
pohjakuormia tuntitasolla

• Ensimmäisen vuoden ilmaisella ja rajattomalla virtuaaliakulla
sekä Oma Helen -palvelulla asiakas voi tarkastella ja säätää
omaa sähkönkulutustaan tuotannon mukaan
• 13 c/kWh hyvitys ylituotannosta

Virtuaaliakku
Helenin Virtuaaliakun avulla voit varastoida omaa
aurinkosähköäsi myöhempää käyttöä varten tai
käyttää sen vaikka kesämökilläsi.
Käytä itse kaikki tuottamasi aurinkosähkö - missä haluat
Virtuaaliakun avulla aurinkosähkö, jota et kuluta suoraan,
varastoidaan myöhempää käyttöä varten. Voit yhdistää
virtuaaliakkuun kesämökkisi sähkösopimuksen ja ylituotantosi
hyödyttää sinua juuri siellä, missä aurinkosähköllesi on eniten
käyttöä.

Helppoa ja vaivatonta
Hoidamme kaiken aurinkosähkön varastoinnista hyvitykseen
asti automaattisesti. Virtuaaliakku on saatavilla eri
kokoisina erilaisiin tarpeisiin, tarvitset aurinkopaneeleiden
lisäksi vain sähkösopimuksen Helenin kanssa.
Aurinkovoimalakaupan yhteydessä saatavilla myös CO2vapaa kahden vuoden määräaikainen sähkösopimus
etuhintaan 4,48 c/kWh, perusmaksu 0€/kk 1. vuosi ja 3€/kk 2.
vuosi (hinnat voimassa toistaiseksi)

Oma Helen sovellus
Oma Helen sovelluksessa
tuottotiedot, sähkön
kulutustiedot ja Virtuaaliakun
tiedot samassa näkymässä

•

Oma Helen -sovellus kokoaa yhteen
taloutesi sähkön kulutuksen ja
aurinkopaneeliesi tuotannon. Voit
seurata, miten sähkön kulutus ja
aurinkosähkön tuotanto kohdistuvat,
nähdä virtuaaliakkusi käytön ja voit
tehdä muutoksia
kulutuskäyttäytymiseesi.

Aurinkosähkön ohjaus
Aurinkosähkön ohjauksen avulla saat enemmän
tuottamaasi aurinkosähköäsi omaan käyttöösi. Älykäs
palvelu ohjaa kodin paljon sähköä kuluttavan laitteen,
kuten lämminvesivaraajan, päälle silloin, kun
aurinkopaneelit tuottavat sähköä. Säästät sähkölaskullasi
ja aurinkosähköjärjestelmäsi kannattavuus nousee.
Omavaraisuutesi kasvaa
Saat suuremman osan aurinkosähköstäsi omaan
käyttöösi

Säästöä ja älykkyyttä
Yhä järkevämpi, sinun tarpeidesi mukainen
aurinkopaneelikokonaisuus
Helppoa ja vaivatonta
Käyttöönotto on helppoa, saat ohjauksen
aurinkopaneelien asennuksen yhteydessä

Älykäs sähkövarasto
Älykkään sähkövaraston avulla saat sähköntuotannon
ja -kulutuksen kohtaamaan ja voit olla täysin
omavarainen kesäisen vuorokauden ympäri.
Varastoimalla aurinkopaneelien
tuottaman sähkön säästät sekä sähköettä siirtolaskusta, kun verkosta
ostamasi sähkön tarve pienenee ja
aurinkopaneelien tuotanto ei valu
verkkoon. Oma tuotantosi jää täysin
omaan käyttöösi.
Turvaa kotiasi sähkökatkojen varalta.

Tarjoamassamme SolaX akustot ja
hybridi-invertteri.

Lisätuotteet voimalan yhteydessä
• Aurinkopaneelien hankinnan yhteydessä
voit hankkia Heleniltä myös sähköauton
latauspisteen tai ilmalämpölumpun kotiisi.
• Ilmalämpöpumpulla viilennys osuu hyvin
yhteen aurinkopaneelien tuotannon
kanssa.
• Kotilataukseen Helen tarjoaa Garon
latauslaitetta
• 3,7 – 22 kW latausteho
• Viiden metrin kiinteällä kaapelilla tai
pistokkeella (Type 2)
• Soveltuva sekä lataushybridi- että
täyssähköautojen lataukseen
• Laite avaimet käteen –mallilla kotiin

Vuokrattava
aurinkopaneeli
Tiesitkö, että voit saada aurinkoenergiaa
kotiisi parilla napinpainalluksella?
Vuokraamme aurinkopaneeleita asiakkaillemme, jotka haluavat vaikuttaa
konkreettisesti uusiutuvan energian lisäämiseen.
Hankkimalla oman Nimikkopaneelin aurinkovoimalastamme tuet
aurinkoenergian lisäämistä Suomessa, sillä olemme luvanneet rakentaa
lisää aurinkovoimaa niin kauan kuin kysyntää riittää.
Pienikin panos on tärkeä – kutsumme sinut mukaan aurinkoenergian ystäväksi.
Paneeleita on rajoitettu määrä, toimi nopeasti!

Saat oman nimikkopaneelin
Paneelin voi liittää mihin tahansa Helenin
sähkösopimukseen.
Hyvitys sähkölaskullasi
Saat paneelin tuottaman sähkön käyttöösi.

Miten yhteistyö toteutetaan
KATSELMUS

TARJOUS

TILAUS

Ota meihin yhteyttä ja
kartoitamme kotisi
aurinkosähkön
potentiaalin.

Teemme sinulle
tarjouksen kotiisi
soveltuvasta
järjestelmästä.

Sopimus aurinkosähköjärjestelmästä
avaimet käteen
–toimituksella.

ASENNUS JA
KÄYTTÖÖNOTTO
Toimitamme ja asennamme järjestelmän
kotiisi. Opastamme
sinut järjestelmän
käyttöön.

Ole yhteydessä ja kerromme lisää!

ENERGIAKUMPPANUUS
Olemme läsnä
järjestelmän elinkaaren
ajan ja autamme
sinua energia-asioihin
liittyvissä kysymyksissä.

Kiitos!
Jari Peltonen
Myyntiryhmäpäällikkö
040 500 3738
jari.peltonen@helen.fi

Lisätietoja myös Helen.fi

Linda Kangasmaa
Tuoteasiantuntija
0400 429 974
linda.kangasmaa@helen.fi

