Suunnittelijat, konsultit, tukipalvelut
Designers, consultants

Aurinkosähkö- ja lämpöjärjestelmät
Photovoltaic and Solar thermal systems
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Aurubis Finland Oy
Cencorp Oyj

x

x

Muu
Other

Avainsanat
Key words

x

Aurinkovoimalat, Aurinkosähköjärjestelmät,
Pienjännitekomponentit. Solar power plants, PV-systems, PV
components
aurinkosähköjärjärjestelmät, komponentit, maahantuonti.
PV systems and components, retail
Aurinkolämpöjärjestelmät, jälleenmyynti, pakettiratkaisut.
Solar Thermal systems and components, Retail, Package solutions
Aurinkosähkö – ja lämpöjärjestelmät, maahantuonti, avaimet
käteen projektit. ST and PV-systems, import, turn key projects
Aurinkolämpö, rakennusintegrointi, kuparijulkisivu.
Solar thermal, building integration, copperfacade
Aurinkosähkömoduulit ja niiden valmistusteknologia,
Photovoltaics modules, production technology and
conductive backsheets
Aurinkolämpöjärjestelmät, Aurinkokeräimet, Maahantuonti, Materiaalit. Solar Thermal, Solar collectors, Import, Materials
Aurinkosähköjärjestelmät. PV-systems
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Alternative Solutions Finland Oy
Aurinkoinsinöörit Oy

Lämpö Projektit/
ST
turn key
Projects/
turn key
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Doranova
EcoEco Oy
Finnwind Oy
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Fortum
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GreeEnergy Finland Oy
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Kaukomarkkinat Oy
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Kauppahuone Lampila
Osakeyhtiö Lietso
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Kodin Vihreä Energia Oy

x

x

x

Lakeuden Ekolämpö Oy
Ekoheat Oy
Naps Systems

x
x

x

x
X
x
x

Aurinkosähköjärjestelmät, komponentit, verkkoonkytketyt, verkosta riippumattomat, rakennuksiin integroidut. Solar electricity systems, components, grid-connected, off-grid, building-integration
Aurinkolämpöjärjestelmät. ST systems

x
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Aurinkolämpö, Pakettiratkaisut, Kokonaistoimitukset.
Solar thermal, package deals, turn key solutions
Aurinkosähköjärjestelmät, aurinkolämpöjärjestelmät, kokonaistoimutukset, suunnittelu. Solar power systems, turn key deliveries,
planning, solar thermal systems
Aurinkosähköjestelmät. PV-systems
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Nereus Oy
Oilon Home Oy
Pistoke RES Oy

x

Playgreen
PolarSol Oy

x

Ruukki

x
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Savo-Solar Oy
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Solarwheeler Oy

x
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Sundial Oy
Suntrica Ltd

x

Telog Oy
Telog LTD.
Termopanels

x

Kokonaistoimitukset, aurinkosähköjärjestelmät ja komponentit,
asennus, suunnittelupalvelut. Turn key solutions, PV-systems and
components, planning and design services
Aurinkovoimalat, aurinkosähköjärjestelmät, kokonaistoimitus.
Solar energy systems, pv systems, turn-key delivery
Aurinkosähkö-ja lämpöjärjestelmät, maahantuonti,
suunnittelu, kokonaistoimitukset ja huolto
PV and solar thermal systems, importing, design,
turn key deliveries and maintenance
Kokonaistoimitukset, komponentit, aurinkopaneelit, maahantuonti.
Components, PV-modules and systems, turn key
Aurinkoilmalämmittimet, valmistaja. Aurinkosähköjärjestelmät,
verkkoonkytketyt, kokonaistoimitus
Solar air heaters, manufacturer. Solar electricity systems,
grid-connected, turnkey deliveries
Selvitys- ja suunnittelupalvelut, mikroinvertterit, tuulivoima.
Study and design services, microinverters, small wind power
Aurinkolämpö, jälleenmyynti, asennus.
Solar thermal, retail, installing

x
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Aurinkolämpökeräimet, Lämmönvaihtimet, ruostumaton teräs.
Solar Thermal Collectors, Heat Exchangers, Stainless Steel
Rakennukseen integroitu aurinkosähköjulkisivu.
BIPV=building-integrated photovoltaic
Aurinkolämpö, aurinkolämpöjärjestelmät , aurinkokeräin, uusiutuva
energia,lämmitys. Solar Thermal systems, Photovoltaic systems,
solar collector, renewable energy, heating
aurinkosähkö, aurinkoenergiavoimala, evaluointi, suunnittelu, konsultointi. PV, solar power plants, evaluation, planning, consultancy
Aurinkolämpöjärjestelmät ja -keräimet, komponentit,
suunnittelu, konsultointi. ST systems and collectors, components,
engineering and consulting
Aurinkolaturit, ,aurinkosähkö, kannettavat. Solar chargers, off-grid
solar energy, portable solar
Kokonaistoimitukset, Projektinjohto, Asennus ja huolto,
Systeemisuunnittelu. Turn key solutions, Project Management,
Installing and maintenance, system planning
Energiatehokkaat katto- ja seinäelementit, rakenteisiin integroidut
aurinkolämpökeräimet. Energy efficient roof and wall panels,
integrated solar thermal collectors
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ST
turn key Other Key words
Projects/
turn key

Aurinkoteknillinen yhdistys ry

x
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Koulutus, seminaarit, tiedotus
Training, seminars, information
esiselvitykset, suunnittelupalvelut, mallinnus ja visualisointi
consulting and planning services, modeling and visualization

x

Eriksson Arkkitehdit Oy
Eriksson Architects LTD
Axis Mundi Finland

x

Gaia

x
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Granlund Oy
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Optiplan Oy
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Pöyry
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Soleco Oy

x

x

x

Soleras
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ÅF
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MJK arkkitehtuuri

x
x

x
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Lasiin pinnoitetut aurinkosähkökennot, opsakomponentti,
BIPV, suunnittelu palvelut, projektin johto, avaimet käteen
toimitukset
Glass coated PV-solution, semi-finished, BIPV, design
services, project management, turnkey-solutions
Analyysit, simulointi, mallinnus, optimointi, strategia,
due diligence
Analysis, simulation, modelling, optimization, strategy,
due diligence
Esiselvitykset, sähkö- lvi- ja systeemisuunnittelu, mallinnus
ja simulointi
feasibility studies, electrical, hvac and system planning,
modelling and simulation
Aurinkoenergiaa keräävä rakennusvaippa
Solar energy collecting building envelopes
Esiselvitykset, Systeemi- sähkö-, LVI-suunnittelu Mallinnus
ja simulointi
Feasibilty studies, system, electrical and HVAC planning,
modelling and simulation
Suunnittelu- ja konsultointi, selvitykset (aurinkolämpö ja
kaukolämpö PV, CSP) selvitykset
Designing and consultation, studies (ST,solar district heating,
CSP and PV)
Esiselvitykset, Suunnittelu, toteutus, projektihallinta, koulutus
feasibility studies, planning, implementation, project management, education
Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu; kokonaispalvelu
esiselvityksistä käyttöönottoon ja seurantaan
Design of photovoltaic (PV) systems; full range of services
esiselvitykset, suunnittelu, toteutus, projektihallinta, koulutus, kestävä kehitys
feasibility studies, planning, implementation, project management, education, sustainability

