
Aika ottaa
aurinkoa

Yhä useampi suomalainen
siirtyy aurinkosähköön

– ole mukana muutoksessa!



Sähkölasku harmittaa, 
ympäristötietoisuus 
kasvaa
Kiinteistön omistajilla on nykyaikana 
monenlaisia paineita. Sähkön hinta 
voi nousta ja siirtomaksujen takia 
sähkölaskun suuruuteen pystyy vai-
kuttamaan vain rajallisesti. Samaan 
aikaan ilmastonmuutos etenee ja 
jokaisen tulisi pienentää omaa hiili-
jalanjälkeä. Asumiseen liittyvillä rat-
kaisuilla on iso merkitys.

Aurinkoenergia on 
maksutonta, loputonta 
ja päästötöntä
Aurinko tarjoaa myös Suomen olo-
suhteissa riittävästi säteilyä, joka on 
helposti ja tehokkaasti muutettavis-
sa sähköksi aurinkosähköjärjestel-
män avulla. Aurinkosähkön käyttäjä 
maksaa vain järjestelmästä. Niinpä 
investointi maksaa aina vuosien ku-
luessa itsensä takaisin. Aurinkoener-
gia on hyvä valinta paitsi kukkaron, 
myös ympäristön kannalta, sillä se on 
päästötöntä, loputonta ja äänetöntä.
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Ekosaimaa toimittaa markkinoiden 
laadukkaimpia aurinkosähköjärjes-
telmiä omakotitaloihin, vapaa-ajan 
asuntoihin, maatiloille ja yrityksil-
le luotettavasti ja asiantuntevasti 
avaimet käteen -periaatteella.

Ekosaimaa käyttää maailman suurim-
piin valmistajiin kuuluvien Canadian 
Solarin ja ZNShine Solarin aurinko-
paneeleita, joilla on jopa 30 vuoden 
tuottotakuu. Paneeleissa on käytetty 
muun muassa aurinkosähkömarkki-
noiden uusinta teknologiaa edustavia 
half-cut-kennoja, jotka tekevät pa-
neelista tehokkaan ja kestävän myös 
Suomen vaihtelevissa olosuhteissa. 

Kun valitset 
Ekosaimaan:

Saat oman aurinkovoimalan kilpai-
lukykyiseen hintaan markkinoiden 
laadukkaimmilla tuotteilla.

Investointisi maksaa ajan 
kuluessa itsensä takaisin.

Tavoitat meidät helposti.

Olet tyytyväinen valintaasi.

Vastaamme koko prosessista 
ensimmäisestä, ilmaisesta suun-
nittelukäynnistä asennukseen ja 
järjestelmän opastukseen saakka.

Avaimet käteen -pakettina
turvallisesti ja aikataulussa

1

2
3

5

4

Yritysten ja maatilojen
on mahdollista saada 
investointitukea.

Kotitalousvähennys 
yksityishenkilöille. ekosaimaa.fi

OMAKOTITALOT

4950€
ALK.



Kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja yksityisille ihmisille 
sekä yrityksille tarjoava Ekosaimaa on aidosti paikallinen, 
Mikkelissä perustettu yritys, joka palvelee koko maassa. 
Meillä on yhteensä monen kymmenen vuoden kokemus 
energia-alasta, rakentamisesta, asiakaspalvelusta sekä 
yrittäjyydestä, minkä takia pystymme palvelemaan au-
rinkosähkömarkkinoilla erilaisia asiakkaita kattavammin 
ja luotettavammin kuin moni muu alan yritys.

Tärkein tehtävämme on auttaa ihmisiä taloudellisesti ja 
ekologisesti kestävämpään arkeen nyt ja tulevaisuudessa. 
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

ekosaimaa.fi
asiakaspalvelu@ekosaimaa.fi

Ville Kekkonen
044 323 8459

Jussi Partanen
040 676 1796


