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Yksityisillä kiinteistöillä ladataan 

monia sähkökäyttöisiä 

liikennevälineitä 

Kevyet sähkökäyttöiset ajoneuvot (ladataan 

kotitalouspistorasiasta

Ladattava hybridiauto (pistokehybridi, 

lataushybridi, PHEV)

Täyssähköauto (akkusähköauto, sähköauto, 

BEV)

Tavanomainen hybridi ei tarvitse verkkosähköä 

(latauspistettä)

= sähköautot



Sähköautojen myynti jatkaa kasvua

Henkilöautojen ensirekisteröinnit v. 2020 yhteensä: 

96 419 kpl – erilaisia sähköautoja noin 18 %
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Lähde: Traficom
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Lataustavat

• Sähköajoneuvojen lataustavat jaetaan neljään pääluokkaan:

◆ Lataustapa 1 – Kevyiden sähköajoneuvojen lataus 
◆ (Schuko)

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

◆ Lataustapa 3 – Peruslataus, tyypillisesti 3,7–22 kW teholla (max. 43 kW)
◆ (Type 1)

◆ (Type 2)

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

◆ (CHAdeMO)

Asuinkiinteistöillä käytössä
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Tyypillisiä lataustehoja
Ladattavat hybridiautot 

Akusto yleensä 5 - 15 kWh ja ajomatkaa 25 –75 km
Peruslatausteho yleensä: 3,7 kW (1x16 A)
Pikalataus: hyvin harvoissa

Täyssähköautot
Akusto 20 - 100 kWh ja ajomatkaa 100 –500 km
Peruslatausteho usein 7,4 kW (1x32 A)  3 ja 2 vaiheiset automallit harvinaisempia, 
tällöin yleensä 3x16 A (11 kW).
Pikalataus: Yleensä 50-100 kW. Tulevaisuudessa jopa 350 kW.
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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)
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Tilapäinen lataus/hidaslataus ? 
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Kotitalouspistorasia taloyhtiökäytössä?
• Lämpötolppa on lähtökohtaisesti tarkoitettu moottorin esilämmitykseen ja 

mahdollisesti sisätilalämmittimelle, ei muuhun käyttöön

• Ei suositella turvallisuussyistä (pl. vahvistettu suko) 

• Vakuutusyhtiöt voivat olla asettaneet kieltoja

• Varsinaisten peruslatauslaitteiden hinnat tulleet alaspäin

• Lataussähkö pitää mitata ja veloittaa osakkaiden yhdenvertaisuuden vuoksi
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Vaikka laki ei estä latausta kotitalouspistorasiasta, 

eivät kaikki rasiat tosiasiassa siihen sovellu
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• Ongelmina mm:

• Asennusten kunto & 

mitoitukset

• Sukopistorasia vain max. 8 A 

pidemmässä käytössä!

• Kustannukset

◆ (Ajastin)



Turvallinen lataus kotitalouspistorasiasta ( –lähinnä 

pientaloasukkaat)
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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).



Eteneminen taloyhtiöissä

27.4.2021



Haasteita asuinkiinteistöillä
Taloyhtiöiden sähköjärjestelmät iältään ja kunnoltaan kirjavia

◆ Kaikille kiinteistöille päteviä vastauksia vaikea antaa

◆ Kustannukset vaihtelevat huomattavasti

◆ Ensimmäisten latauspisteiden toteutus voi olla edullista, myöhempien kalliimpaa

Päätöksenteko ja kustannustenjako

◆ Osakkaita kohdeltava yhdenvertaisesti

◆ Hallituksen myötämielisyys usein keskeistä

Erilaisten tarpeet ja toiveet

◆ Palveluna vai taloyhtiön omana ratkaisuna?

◆ Mikä on ns. riittävä ratkaisu?

◆ Mihin investoidaan. Infra vai laitteet?

Huoli paloturvallisuudesta

Yleinen epäluuloisuus sähköiseen liikenteeseen
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Huomioita toteutusta valittaessa

• Vaiheittainen eteneminen mahdollista, mutta syytä miettiä polkua valmiiksi 

jo pidemmälle

• Lähes kaikilla valmistajilla älykkäitä kuormanhallintaratkaisuja, ”tyhmä” 

toteutus voi johtaa myöhemmin suurempiin kokonaiskustannuksiin.

• Myös ilman palvelun hankkimista joutuu joku hoitamaan laskutuksen jne.

• Tukea saatavilla!
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Osakashallintaisissa 

autopaikoissa huomioon 

otettavaa

Osakkaiden yhdenvertainen kohtelu lähtökohtana

• Jos yksi osakas haluaa hankkia latauspisteen, on 

tiedusteltava myös muilta osakkailta halukkuutta 

latauspisteeseen, jottei tule ongelmia 

sähköjärjestelmän kapasiteettirajasta

Syytä sopia myös kustannusten jako, jos seuraavat 

latauspisteet edellyttävät sähköjärjestelmään 

muutoksia. 



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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Aran tuki (1/2)
Avustuksen piiriin kuuluvia kustannuksia:

• Kartoitus latauspisteiden asentamismahdollisuudesta (jos hanke 
toteutuu)

• Hankesuunnitelma (jos hanke toteutuu)
• Työnaikainen valvonta ja hankkeen hallinnointi
• Kiinteistön sähköliittymään, -nousuihin, sähkökeskukseen, putkituksiin, 

kaapelointeihin ja laitetolppiin kohdistuvat muutostyöt sekä näihin 
liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt

• Latauslaitteet jos ne tulevat taloyhtiön omistukseen 

→ Valtaosa latauspisteisiin liittyvistä kustannuksista!
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Aran tuki (2/2)

• Tukea mahdollista saada 35 % toteutuneista kuluista, mutta enintään 
90 k €. Lisäksi tehokannuste, jos yli puolella paikoista mahdollista 
ladata 11 kW teholla on avustus 50 % 

• Talousarvioesityksen 2021 määrärahavaraus tuelle on 5,3 M €. 

• Tukea myönnetty runsaasti viime kuukausina, taloyhtiön kannattaa olla 
pian liikkeellä!
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Yhteenvetoa
Peruslataus suositeltavin ratkaisu taloyhtiöihin

Järjestelmän laajennettavuus ja osakkaiden 

yhdenvertaisuus keskeisiä hankkeissa

Latausratkaisuissa useita eri toteutuksia → katse 

asukastarpeisiin ja kiinteistöllä mahdollisiin 

ratkaisuihin

Sähköauton lataamisen järjestäminen on taloyhtiön 

normaalia toiminta!



Lisätietoa

SESKO Sähköautojen lataussuositus 2020

Ara, latausinfra-avustus

Ohje sähköautojen latauspisteiden 

toteuttamiseksi, Kiinteistöliitto (päivitetty 2020)

Latauspisteet kuntoon –opas, Motiva (päivitetty 

2018)
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https://www.sesko.fi/files/1210/SESKO_lataussuositus_2021-02-17.pdf
https://www.ara.fi/latausinfra-avustus
https://www.kiinteistoliitto.fi/media/4730/ohje_latauspisteiden_totetuttamiseksi_paivitetty_2020.pdf
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/julkaisut/liikenne/kiinteistojen_latauspisteet_kuntoon.10750.shtml


www.motiva.fi@MotivaOy

taneli.varis@motiva.fi

Twitter: @VarisTaneli

Kiitos!

https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy

