Aurinkovoimaloiden yhteishankinta 2018

Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa (PKHINKU) -hanke järjesti toisen pienten aurinkovoimaloiden yhteishankinnan (ensimmäinen yhteishankinta toteutettiin
2017) kilpailutuksen alkuvuodesta 2018. Laitetoimittajaksi valikoitui LEM-KEM Oy (Y-tunnus 06001039, http://www.lemkem.fi/Lem-Kem-Oy). Yhteishankinnassa jokainen
tilaaja tekee erillisen sopimuksen laitetoimittajan kanssa. Kun yhteishankintaan osallistuvat tilaajat on saatu selville, hankinta etenee tilaajien ja laitetoimittajan välisten
sopimusten mukaisesti.
Sinulla on mahdollisuus hankkia aurinkovoimalat avaimet käteen -toimituksena (hinnat sis. alv 24%; sis. paneelit (TrinaTSM-PD270 270Wp, 10 vuoden tuotevirhetakuu ja 25
vuoden tehotuottotakuu), invertteri (Fronius Symo, 10 vuoden tuotevirhetakuu), telineet (Orima, 30 vuoden tuotevirhetakuu), turvakytkin, kaapelit, asennus (13 vuoden takuu
työlle) sekä asennustarvikkeet). Valittavana kolme eri verkkoon kytkettävää järjestelmäkokoa:
– 2,70 kWp: 5190 € (1,92 €/Wp) (10 kpl paneeleita, tilantarve katolla n. 17 m²)
– 4,59 kWp: 7200 € (1,60 €/Wp) (17 kpl paneeleita, tilantarve katolla n. 28 m²)
– 7,02 kWp: 9700 € (1,39 €/Wp) (26 kpl paneeleita, tilantarve katolla n. 43 m²)
Hanke järjestää yhteishankinnan infotilaisuuksia kolmella paikkakunnalla maaliskuussa 2018:
 Joensuu ti 13.3.2018 klo 17.00–18.30 (Joensuun Tiedepuisto, Louhela-sali, Länsikatu 15)
 Nurmes ke 14.3.2018 klo 17.00–18.30 (Nurmes-talo, Hannikaisen Sali, Kötsintie 2)
 Kitee to 15.3.2018 klo 17.00–18.30 (Kaupungintalo, valtuustosali, Kiteentie 25)
– Voit tehdä tilauksia ja esittää kysymyksiä, paikalla laitetoimittajan, asennusliikkeen sekä verkkoyhtiön edustajat.
– Tarjolla kattavaa tietoa aurinkosähköstä ja -järjestelmistä: mitä asioita huomioitava ennen aurinkosähköjärjestelmän hankintaa (aurinkosähkön kannattavuuteen
vaikuttavat tekijät ja sopivan järjestelmän valinta, erilaiset lupa-asiat sekä rakentaminen, turvallisuus ja verkkoon liittäminen) sekä järjestelmän asennukseen,
huoltoon ja kunnossapitoon, takuuasioihin sekä varsinaiseen aurinkosähkön hyödyntämiseen ja ylijäämäsähkön myyntiin liittyvät asiat.
Kaikissa aurinkovoimalan hankintaan liittyvissä kysymyksissä ja tilauksissa ota yhteyttä suoraan laitetoimittajaan:
– Jouni Heiskanen, puh. 0400 510 369, jouni.heiskanen(at)lemkem.fi
– Jari Jouhkimo, puh. 040 568 1744, jari.jouhkimo(at)lemkem.fi
Infotilaisuuksiin liittyen voit ottaa yhteyttä:
– Anniina Kontiokorpi, anniina.kontiokorpi(at)pohjois-karjala.fi, puh. 050 414 4816
– Susanna Suomalainen, susanna.suomalainen(at)pohjois-karjala.fi, puh. 050 513 4731
– Jyrki Tenhunen, jyrki.tenhunen(at)ymparisto.fi, puh. 0400 148 807
Lisätietoja PKHINKU-hankkeesta ja infotilaisuuksien materiaalit: http://pohjois-karjala.fi/web/hinku/yhteishankinta

