
UUSIUTUVAN 
ENERGIAN 
TUOTTAJAPAKETTI



TEHOKASTA ENERGIANTUOTANTOA 
EDELLÄKÄVIJÖILLE
Energiantuotanto hajautuu, jolloin myös kuluttajista tulee tuottajia. 
Helen tarjoaa helpon, tehokkaan ja älykkään ratkaisun omaan energiantuotantoon.

PUHDASTA ENERGIAA YMPÄRI SUOMEN
Helenin pientuottajat ovat nähtävillä kartalla. Liity tuottajien 
joukkoon ja saat järjestelmäsi näkyviin puhtaan energian tuottajien 
kartalle.

MARKKINOIDEN FIKSUIN
Älykäs tuottajapaketti mahdollistaa 100 % hyödyn 
aurinkosähköjärjestelmästä. Lisäksi paketti varmistaa 
häiriöttömän sähkön saannin sekä osallistuu älykkääseen 
sähköverkkoon mahdollistamalla kysyntäjouston. 
Virtuaaliakulla asiakas saa kaiken verkkoon siirtämänsä 
sähkön takaisin ilman kustannushäviötä. Paketti on myös 
laajennettavissa myöhemmin.

HELPPO HANKINTA
Varmistamme, että paketin hankinta sujuu vaivattomasti aina 
kartoituksesta asennukseen ja käyttöönottoon. Saat kaiken paketin 
hankintaan tarvittavan yhdeltä luotettavalta toimijalta helposti 
avaimet käteen -toimituksena.

LAATU JA VASTUULLISUUS
Tuottajapaketti räätälöidään aina kohdekohtaisesti 
kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Asennuksen toteuttavat 
luotettavat kumppanimme, jotka toimivat myös tukipalveluna 
käytön aikana. Helen on vastuullinen toimija, joka ammattitaidolla 
takaa järjestelmän laadun.

OMAVARAISUUDEN KASVU
Tuotantosi ja kulutuksesi eivät aina ole tasapainossa, jolloin 
osa tuotannostasi tulee myydä verkkoon. Sähkövarasto 
nostaa aurinkosähköjärjestelmän käyttöastetta, jolloin myös 
omavaraisuutesi nousee.



TUOTTAJAPAKETTI KULUTTAJILLE
Olit sitten omakoti-, rivi- tai paritaloasukas, Helen tarjoaa vaivattoman ja laadukkaan ratkaisun paketin hankintaan.

KUINKA TUOTTAJAPAKETTI HANKITAAN

YHTEYDENOTTO
Ilmaise kiinnostuksesi 
aurinkopaneelien ja 

sähkövaraston hankintaan.

JÄRJESTELMÄN 
TARKENTAMINEN

Yhdessä asiantuntijan 
kanssa löydätte 

kustannustehokkaan 
kokonaisjärjestelmän 

kiinteistöösi. Tarvittaessa 
asiantuntijamme tekee 

kiinteistöösi katselmuksen 
paikan päällä.

TILAUS
Teet sopimuksen Helenin 
kanssa tuottajapaketin 

toimittamisesta. Jos et ole 
vielä Helenin sähköasiakas, 

solmimme kanssasi 
sähkösopimuksen.

TOIMITUS JA 
ASENNUS

Vastuulliset alihankkijamme 
toimittavat ja asentavat 

järjestelmän kiinteistöösi. 
He myös opastavat sinut 

järjestelmän käyttöön sekä 
toimivat tukipalveluna, 
mikäli sinulla on käytön

aikaisia kysymyksiä.

TUOTA JA KÄYTÄ 
UUSIUTUVAA 

ENERGIAA
Järjestelmä on valmis 
käyttöönotettavaksi. 

Ostamme ylijäämätuotantosi 
erityishintaan.



HINNOITTELU

TUOTTAJAPAKETTI 10 

Aurinkopaneelit 3 kWp 
10 paneelia 
Sähkövarasto 3,3 kW, 10 kWh 
Sonnen hybrid -sähkövarasto, varastointiaika 3 h   
Invertteri 
Pientuotannon myynti  13 c/kWh
Myyt ylituotantosi tai lainaat joustossa sähkövarastosi energiaa sähköverkkoon, 
jonka Helen palauttaa samaan hintaan takaisin.  
Kokonaishinta avaimet käteen -toimituksena alkaen  19 500 €
Kotitalousvähennys hankinnasta noin  1 900 €  
 
TUOTTAJAPAKETTI 10+ 

Aurinkopaneelit 5 kWp
18 paneelia   
Sähkövarasto 3,3 kW, 14 kWh
Sonnen hybrid -sähkövarasto, varastointiaika 4 h   
Invertteri   
Pientuotannon myynti 13 c/kWh
Myyt ylituotantosi tai lainaat joustossa sähkövarastosi energiaa sähköverkkoon, 
jonka Helen palauttaa samaan hintaan takaisin. 
Kokonaishinta avaimet käteen -toimituksena alkaen  26 100 €
Kotitalousvähennys hankinnasta noin  2 800 €



PUHDASTA ENERGIAA 
YMPÄRI SUOMEN
Energiantuotanto hajautuu, jolloin myös kuluttajista tulee tuottajia. 
Helen tarjoaa helpon, tehokkaan ja älykkään ratkaisun omaan energiantuotantoon.



KIINNOSTUITKO? OLE YHTEYDESSÄ 
Ota yhteyttä ja räätälöimme aurinkopaneelit ja sähkövaraston tarpeisiisi sopivaksi. 
Helen tarjoaa vaivattoman ja luotettavan ratkaisun tuottajapaketin hankkimiseksi. 

Timo Huolman

Markkinointipäällikkö
uudetpalvelut@helen.fi 

09 617 2717


