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Yksityisillä kiinteistöillä ladataan 

monenlaisia sähkökäyttöisiä 

liikennevälineitä 

• Kevyet sähkökäyttöiset ajoneuvot 

(ladataan kotitalouspistorasiasta)

• Ladattava hybridiauto (pistokehybridi, 

lataushybridi, PHEV = Plug-in Hybrid
Electric Vehicle)

• Täyssähköauto (akkusähköauto, 
sähköauto, BEV = Battery Electric Vehicle)

Tavanomainen hybridi ei käytä verkkosähköä 

(latauspistettä)



Ladattavien autojen myynti kasvaa nopeasti…
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Lähde: EV-Volumes.com
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…Suomessa jopa vielä nopeammin
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Henkilöautojen ensirekisteröinnit v. 2019 yhteensä: 
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290 225

80 613

250 000 sähköauton tavoite vuonna 2030 

realistinen
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Lähde: GASELLI väliraportti (VTT/Motiva)



Lataustavat ja kytkentävaihtoehdot
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Lataustavat

• Sähköajoneuvojen lataustavat jaetaan neljään pääluokkaan:

◆ Lataustapa 1 – Kevyiden sähköajoneuvojen lataus 
◆ (Schuko)

◆ Lataustapa 2 – Hidaslataus/Tilapäislataus, tyypillisesti alle 2 kW teholla 
◆ (Schuko)

◆ Lataustapa 3 – Peruslataus, tyypillisesti 3,3–22 kW teholla 
◆ (Type 1)

◆ (Type 2)

◆ Lataustapa 4 – Pikalataus, tasavirta, tyypillisesti. 22-150 kW teholla 
◆ (CCS)

◆ (CHAdeMO)
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Asuinkiinteistöillä käytössä



Asuinkiinteistöillä käytössä olevia lataustapoja

Peruslataus

(Type 2 eli ns. Mennekes )

PLUSSAT

• Hyvä latausteho (virta max. 32 A)

• Suunniteltu sähköautokäyttöön 

(pakollinen EU:n alueen julkisissa 

latauspisteissä 18.11.2017 lukien)

• Hyvät lataustehon (-virran) 

etähallintamahdollisuudet

MIINUKSET

• Hinta n. 500 – 2 000 €/latauslaite + 

asennustyöt + mahdolliset 

sähköjärjestelmän päivitykset

Hidaslataus, tilapäinen lataus 

(Kotitalouspistorasia eli Schuko)

PLUSSAT

• Edullinen ja luvallinen 

yksityisillä kiinteistöillä

• Pienikin latausteho riittää 

monelle käyttäjälle.

MIINUKSET

• Pieni latausteho (suositus: virta 

max. 8 A)

• Dynaaminen latauksen hallinta 

vaikeampaa

• Standardissa tarkoitettu vain 

tilapäiseen lataukseen, ei 

jakeluinfradirektiivin mukainen 

lataustapa.

• Soveltuu lähinnä 

pientaloasukkaiden ratkaisuksi.

• Mahdolliset turvallisuusriskit
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Vahvistettu Schuko –pistorasia

(ns. super Schuko)

PLUSSAT

• Edullinen ja luvallinen yksityisillä 

kiinteistöillä

• Latausteho tavallista Schukoa

suurempi, jos latausjohdon 

ohjausyksikkö mahdollistaa.

MIINUKSET

• Dynaaminen latauksen hallinta 

vaikeampaa (esim. hinta, kuormitus)

• Standardissa tarkoitettu vain 

tilapäiseen lataukseen, ei 

jakeluinfradirektiivin mukainen 

lataustapa.

Suositeltava ratkaisu
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Type 1 –pistoke

Type 2 –pistoke (1-vaihe, 3-vaihe)

1. Kiinteä-
kaapelinen
kotilataus-
asema
- Peruslataus
- Autossa joko

Type 1 tai
Type 2

2. Rasiamallinen
latauspiste
(Type 2)
- peruslataus

3. Kotitalous-
pistorasia
- Hidaslataus

Kytkentä latauspisteeseen: Kytkentä autoon:

1 –vaihe

1 –vaihe;
3-vaihe

1 –vaihe;
3-vaihe

1 –vaihe

Sähköautojen latauskytkentävaihtoehtoja yksityisillä 
kiinteistöillä (muut kuin pikalataus)



Tilapäinen lataus kiinteistöillä
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Vaikka kotitalouspistorasiasta saa ladata, eivät 

kaikki rasiat tosiasiassa siihen sovellu
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• Ongelmina mm:

• Asennusten kunto

• (Ajastin)

• Mitoitukset

• Schuko vain tilapäiseen 

lataukseen

• Kustannukset



Suositus turvallisesta latauksesta 

kotitalouspistorasiasta ( – pientalot)
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1. Teetä pistorasian käyttöönottotarkastus ennen 
latauskäytön aloittamista (kunto ja asennuksen 
soveltuvuus). Hinausauto on parempi vaihtoehto kuin 
latauksesta aiheutuva tulipalo(riski). Lämpötolpasta lataus on 
usein turvallista vaikkei muuten suositeltavaa.

2. Älä käytä jatkojohtoja tai ajastimia
3. Älä jätä hidaslatauskaapelin ohjausyksikköä roikkumaan 

pistokkeen varaan.
4. Älä käytä pitkäaikaiseen lataukseen yli 8 ampeerin 

latausvirtaa.
5. Tarkista ½ - 1 tunnin latauksen jälkeen, ettei pistotulppa ole 

tulikuuma (8 A virralla kuumenemista ei saisi tapahtua)
- syöttökaapeli voi silti kuumentua! 

6. Keskeytä lataus irrottamalla kaapeli ensin autosta ja vasta 
sitten kotitalous-pistorasiasta (ei tule kipinöintiä).



Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos
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Rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin muutoksen 

toimeenpano (Eduskuntakäsittelyssä)

Uudet ja laajasti korjattavat asuinrakennukset (yli 4 

autopaikkaa)
• latauspistevalmius niin, että myöhemmässä vaiheessa olisi 

mahdollista asentaa latauspiste jokaiseen pysäköintipaikkaan.

Uudet ja laajasti korjattavat ei-asuinrakennukset (yli 10 

autopaikkaa) 
• Yksi suuritehoinen latauspiste. tai vaihtoehtoisesti yksi 

normaalitehoinen latauspiste, kun pysäköintipaikkoja on 11—50 ja 

kaksi normaalitehoista latauspistettä, kun pysäköintipaikkoja on 

51—100 sekä kolme normaalitehoista latauspistettä, kun 

pysäköintipaikkoja on yli 100.

Kaikissa ei-asuinrakennuksissa (yli 20 autopaikkaa) 

• v. 2025 mennessä oltava asennettuna yksi latauspiste



Huomioitavaa taloyhtiöissä
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Haasteita asuinkiinteistöillä

• Taloyhtiöiden sähköjärjestelmät ovat eri-ikäisiä ja kuntoisia. 

• Päätöksenteko ja kustannustenjako haastavia

• Erilaisten autoilijoiden tarpeet (täyssähköautot vs. lataushybridit)

• Palveluna vai taloyhtiön omana ratkaisuna?

• Mikä on ns. riittävä ratkaisu?

• Mihin investoidaan. Infra vai laitteet?
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Väitteitä ja kysymyksiä
Q: Onko latauspisteiden rakentaminen yhdenvertaista? Eihän bensa/kaasuautoilijoillekaan ole 
tankkausta taloyhtiöissä?
A: Latauspisteiden tarjoaminen on taloyhtiöiden toimintaa. Taloyhtiöissä usein myös muita asumiseen 

liittyviä tiloja ja palveluita joita kaikki eivät käytä. Oleellista on tarjota mahdollisuus tasapuolisesti, ei se 

käyttävätkö kaikki sitä.

Q: Naapuri on hankkinut lataushybridin ja lataa omin lupineen taloyhtiön lämmitystolpasta. Onko tämä 
ok?
A: Ei ole. Lämmitystolppa on lähtökohtaisesti tarkoitettu vain moottorin esilämmitykseen ja mahdollisesti 

sisätilalämmitykseen. Asia tulee nostaa esille ja selvittää varsinaisen latauspisteen toteutusmahdollisuudet.

Q: Onko lataaminen paloturvallisuusriski? Voidaanko latauspiste tehdä parkkihalliin?
A: On totta että sähköautopalot ovat vaikeita sammuttaa. Kunnossa olevaa varsinaista latauspistettä 

käytettäessä tulipalot ovat kuitenkin hyvin harvinaisia ja toistaiseksi rakennusmääräykset eivät rajoita 

latauspisteiden toteutusta sisätiloissa. Asia on kuitenkin pohdinnassa ympäristöministeriössä.
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Väitteitä ja kysymyksiä
Q: Voiko osakasomisteisilla autopaikoilla, jossa osakas maksaa itse sähkön käytön, lämmitystolpasta 

lataamisen sallia?  

A: Lataaminen on laillista, mutta emme suosittele tätä ratkaisua. Tulisi tehdä ainakin mainittu 

käyttöönottotarkastus ja selvittää onko esimerkiksi vakuutusyhtiöllä asiasta vaatimuksia. Jos ei haluta 

investoida varsinaisiin latauspisteisiin, olisi vahvistettu schuko vähintäänkin suositeltava

Q: Jos yhtiö rakentaa latauspisteitä, minkä suuruinen on kohtuullinen paikkamaksu? 

A: Tähän ei ole selkeää ratkaisua. Maksu voi periaattessa olla suurempi kuin pelkän lämmityksen, mutta 

suositellaan joka tapauksessa sähkön veloitusta kulutuksen mukaan ei, välttämättä ole tarpeen laittaa 

suurempaa perusmaksua.

Q: Voidaanko pysäköintialueelle hankkia oma sähköliittymä?
A: Usein ei, sillä pelastuslaitokset eivät toivo samalle kiinteistölle useita liittymiä. Asiaa voi kuitenkin selvittää, 

mikäli taloyhtiön sähköjärjestelmän uusiminen olisi hyvin kallista.
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Huomioita toteutusta valittaessa

• Vaiheittainen eteneminen mahdollista, mutta syytä miettiä polkua valmiiksi 

jo pidemmälle (mm. laajennettavuus ja energiatehokkuusdirektiivin  

vaatimukset).

• Lähes kaikilla valmistajilla älykkäitä kuormanhallintaratkaisuja, ”tyhmä” 

toteutus voi johtaa suurempiin kokonaiskustannuksiin.

• Investoinnit sähköjärjestelmään järkeviä pitkällä tähtäimellä.

• Myös ilman kokonaispalvelun hankkimista joutuu joku hoitamaan 

laskutuksen jne.
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1
• Tunnistettu tarve ja päätös asian selvittämisestä

2
• Kenen hallinnassa autopaikat?

3
• Selvitetään osakkaiden kiinnostus

4
• Sähköjärjestelmän kartoitus

5
• Päätös etenemisestä

6
• Toteutus
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Yhteenvetoa
• Latauspisteiden rakentamistarve tulee 

kasvamaan huomattavasti jo parin vuoden 

sisällä.

• Schuko –lataaminen laillista, mutta ei aina 

turvallista. Lähtökohtaisesti ei tulisi sallia 

taloyhtiöissä.

• Latausratkaisuissa erilaisia toteutuksia →

katse lainsäädäntöön, asukastarpeisiin ja 

tuleviin remontteihin.

• Sähköauton lataamisen järjestäminen on 

taloyhtiön normaalia toimintaa.



Lisätietoa

Motiva: Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon –opas

SESKO lataussuositus

ARA latausinfra-avustus
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https://www.motiva.fi/ajankohtaista/julkaisut/kiinteistojen_latauspisteet_kuntoon.10705.shtml
https://www.sesko.fi/files/1098/Lataussuositus_2019_2019-05-27.pdf
https://www.ara.fi/latausinfra-avustus


motiva.fi

Kiitos.
Asiantuntija Taneli Varis

Twitter: @VarisTaneli

https://www.motiva.fi/

