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Sähköyhtiö Energia Myynti Suomi Oy tuo markkinoille uuden energiapalvelun, joka yhdistää paikallisesti tuotetun aurinkosähkön 
osaksi yritysten sähköhankintaa. Uudenlainen sähkön kokonaishankintapalvelu toteutetaan yhteistyössä aurinkoenergiaratkaisuihin 
erikoistuneen kotimaisen Solnet Green Energy Oy:n kanssa, joka suunnittelee, rakentaa ja vastaa aurinkovoimaloiden toiminnasta.

Kiinnostus aurinkoenergian hyödyntämiseen on voimakkaassa kasvussa, sillä varsinkin suurten aurinkovoimaloiden asentaminen 
isoihin kiinteistöihin tuo asiakkaalle huomattavia säästöjä energiakustannuksissa. Energia Myynti Suomi Oy pyrkii tarjoamaan 
nykyaikaista, asiakkaan tarpeet ja vaatimukset täyttävää palvelua, johon paikallinen energiatuotanto sekä älykkäät jakeluverkot 
kuuluvat oleellisena osana. Yhteistyö Solnet Green Energy Oy:n kanssa tuo arvokasta osaamista näille osa-alueille.

“Toimintakonseptimme on kilpailukykyinen ja tuottaa asiakkaillemme kustannussäästöä. Yhteistyössä Solnet Green Energy Oy:n 
kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaille taloudellista lisähyötyä aurinkosähkön energian käyttöprofiilin muutoksen myötä. Paikallisesti 
tuotetun aurinkosähkön ympäristövaikutus sekä kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen tuovat myös viestinnällistä lisäarvoa 
asiakkaalle,” kertoo Jukka Hormaluoma Energia Myynti Suomi Oy:stä.

“Aurinkoenergia on väistämättä tärkeässä roolissa tulevaisuuden energiamarkkinoilla ja tahdomme pysyä mukana kehityksessä 
edelläkävijän roolissa. Solnet Green Energyn avulla pystymme tarjoamaan energiapakettia laajamittaisesti suurille- ja keskisuurille 
yrityksille ja olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön aloittamiseen,” hän jatkaa.

Solnet Green Energy on uusiutuvaan energiantuotantoon keskittyvä suomalainen palveluyritys, joka tarjoaa aurinkoenergiaratkaisuja 
kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Yrityksen taustalta löytyy perustajien Arttur Kulvikin ja Kaj Kangasmäen lisäksi mm. Neste 
Oyj:n entistä johtoa mukaanlukien Suomen aurinkoenergiakentän pioneeri TkT Tapio Alvesalo. Tapio Alvesalo käynnisti aikoinaan 
aurinkoenergiajärjestelmiä kehittävän ja markkinoivan Naps Internaional Ltd:n ja toimi sen toimitusjohtajana. Hän on myös toiminut 
Fortum Oyj:n teknologiajohtajana.

“Yhdessä Energia Myynti Suomi Oy:n kanssa pystymme kattamaan asiakkaidemme energiatarpeet kokonaisuudessaan, silloinkin 
kun aurinko ei paista. Yhteispaketointi tekee aurinkosähkön käyttöönotosta helppoa samalla tuottaen asiakkaalle taloudellista 
lisähyötyä. Tämä on tärkeä osa palvelukokonaisuutta, jonka haluamme tarjota asiakkaillemme. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön 
aloittamisesta”, sanoo Arttur Kulvik Solnet Green Energy Oy:sta.

Aurinkosähkön yhdistämistä sähköhankintaan tarjotaan aluksi asiakkaille, joiden vuosikulutus ylittää 1000MWh ja kohteen katto 
soveltuu yli 100kWp aurinkovoimalan asentamiselle.
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Energia Myynti Suomi Oy on uudenlainen toimija energiamarkkinoilla. Asiakkaamme ovat yritykset, jotka haluavat tehokkaan ja 
sitoutuneen kumppanin suurilla resursseilla; toimijan, joka aidosti lisää kilpailua suomalaisella energiamarkkinalla.

Asiakkaina mm. Hansel/Suomen valtio, Arla Oy
http://www.energiasuomi.fi/  

Solnet Green Energy Oy on uusiutuvaan energiantuotantoon keskittyvä suomalainen yritys, joka tarjoaa 
aurinkoenergiaratkaisuja kustannustehokkaasti ja vaivattomasti. Palvelu mahdollistaa asiakkaille aurinkoenergian käyttöönoton 
ilman suuria alkuinvestointeja tai pitkäaikaista sitoutumista. Palvelun hyöty asiakkaalle koostuu ensisijaisesti paikallisesti 
tuotetun sähkön käytöstä osana tehokasta energiaportfolion hallintaa. Solnet Green Energy Oy tarjoaa asiakkaansa kohteeseen 
parhaiten soveltuvan laitteiston, huolehtii suunnittelu ja asennustöistä sekä laitteiston huollosta ja ylläpidosta.

Asiakkaina mm. Faro Channelside Bar & Restaurant
http://solnet.fi/


