
Kysymyksiä ja vastauksia 
Sähköauton lataus taloyhtiöissä -webinaarin osallistujien kysymyksiä sekä Kiinteistöliitto Uusimaan, 

Motiva ja HSY:n Ilmastoinfon asiantuntijoiden vastauksia. 

 

ARA:n avustus 
Onko vuoden 2021 ARA:n avustuksia vielä jäljellä? 

Asiasta ei ole tarkkaa tietoa, koska ARA:ssa on paljon hakemuksia jonossa. Suosittelemme kuitenkin 

aina hakemaan. 

Tuleeko lisää tukea saataville vuoden 2021 jälkeen? 

Tästä ei ole mitään varmaa tietoa. Poliittista tahtoa asialle kyllä todennäköisesti on. 

 

Hallinto 
Yhtiö omistaa kaikki autopaikat ja vuokraa niitä asukkaille. Osa pysäköintialueen paikoista on 

kylmiä ja osa lämpötolpallisia. Jos lämpötolpat muokataan latauspisteiksi, voiko kylmän paikan 

vuokrannut vaatia latauspisteen perustamista omalle paikalleen? 

Kylmän paikan muuttamista latauspisteeksi ei voi vaatia. 

Mikäli osakasautopaikan haltija toteuttaa omalla kustannuksellaan latauspisteen hallitsemalleen 

paikalle, mutta haluaa myöhemmin tulevaisuudessa luopua siitä. Pystyykö hän luopumaan 

latauspisteestä ja siihen liittyvistä vastuista? 

Kyse on tällöinkin osakkeenomistajan muutostyöstä ja luopuminen on lähtökohtaisesti mahdollista, 
ellei toimenpiteestä aiheudu kohtuutonta haittaa tai vahinkoa yhtiölle tai muille osakkaille. 
 
Tarvitseeko osakashallintaisten autopaikkojen latauksen toteutukseen yhtiökokouksen päätöstä? 

Vai riittääkö taloyhtiön hallituksen päätös/lupa? 

Osakkeenomistaja tarvitsee muutostyölle yhtiön luvan. Yhtiön luvan antamisesta suositellaan 

ensimmäisen kerran päätettäväksi yhtiökokouksessa. Tämän jälkeen hallitus voi myöntää 

muutostyöluvat jatkossa. 

 

Kadunvarsipysäköinti 
Miten kaupungit tai yritykset auttavat taloyhtiöitä, joissa asukkaille on mahdollista vain 

kadunvarsipysähköinti? 

Ainakin Helsingissä linja on ollut, että kaupunki ei vuokraa katutilaa pysäköintiä tai lataamista varten 

yrityksille tai taloyhtiöille. Perusteluna tälle on, että kaupungin tulee kohdella eri toimijoita 

tasapuolisesti. Jos yhdelle toimijalle vuokrataan katutilaa esimerkiksi latauspisteen perustamista 

varten, sitä pitää vuokrata tasapuolisuuden nimissä kaikille muillekin halukkaille. Tällöin katutila 

loppuu kesken. Kaupunki on kilpailuttanut kaduilla ja yleisillä alueilla sijaitsevat latauspaikat ja 

vuokrannut kilpailun voittaneelle toimijalle katualueen latauspisteen perustamista varten. Tällöin 

latauspiste on kuitenkin julkinen ja kaikkien halukkaiden käytettävissä paikan ollessa vapaana. 



 

Kustannukset 
Voiko taloyhtiö veloittaa latauspisteistä esimerkiksi liittymismaksua ja kiinteää kuukausimaksua? 

Taloyhtiö voi periä erilaisista autopaikoista erisuuruisia maksuja. Sähköautonlatauspaikoista on hyvin 

perusteltua periä suurempaa maksua kuin esim. lämmitystolppapaikoista. Autopaikkojen maksujen 

pitää olla kuitenkin kohtuullisia. 

Täytyykö yhdenvertaisuuden vuoksi myös auton lämmittämiseen kulutettua sähköä laskuttaa 

kulutuksen mukaan? 

Ei tarvitse, jos lämmityssähkön kulutus on kustannuksiltaan vähäistä. 

 

Latauspistelaki 
Mihin vuoteen mennessä sähköautopistokkeita tulisi olla lain mukaan joka taloyhtiössä? 

Latauspistelaki ei määrää tietty vuotta, jolloin kaikissa taloyhtiöissä täytyy olla latauspisteet. Laki 

velvoittaa toteuttamaan valmiuden latauspisteille uusissa asuinrakennuksissa sekä laajamittaisesti 

korjattavissa vanhoissa asuinkiinteistöissä, joissa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa. 

Onko julkisivuremontti latauspistelaissa määritelty laajamittainen korjaus? 

Arviointi tapahtuu rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. 

 

Tekniikka 
Kannattaako latausmahdollisuuksien selvittämisen kartoitus teettää puolueettomalla toimijalla 

vai riittääkö alan yritysten tekemä kartoitus? Kannattaako kartoitus pyytää useammalta 

toimijalta? 

Kartoitus kannattaa kilpailuttaa kuin mikä tahansa muu selvitys. Kannattaa myös varmistua, että 

kartoituksen tekeminen ei sido lisäyhteistyöhön yrityksen kanssa. 

Miksi hidaslatausta ei suositella? 

Lähtökohtaisesti hidaslatausta esim. lämpötolpasta ei suositella, koska niitä ei ole suunniteltu 

latauskäyttöön. Hidaslataukseen ns. kotitalouspistorasiasta voi liittyä merkittäviä turvallisuusriskejä. 

Lisäksi vakuutusyhtiöt ovat saattaneet kieltää sen. Lataamisen oikeudenmukainen laskutus on myös 

hankalaa. 

Täytyykö taloyhtiöön hankkia sekä Type1 ja Type2 latauspisteitä, kun ei tiedetä, millaisia autoja 

asukkaat hankkivat? 

Lähes kaikissa uusissa autoissa on Type 2 pistoke. Jos taloyhtiössä on vielä käytössä myös Type 1 

pistokkeen autoja, niin latausta varten kannattaa hankkia rasiamallinen latauspiste, johon voi liittää 

sopivan adapterin avulla myös Type 1 auton. 

  



Ennustetaanko 3-vaiheista latausta hyödyntävien autojen yleistyvän, eli onko pitkällä aikavälillä 

järkevämpää rakentaa 11 kW 3x16 A vai 7,2 kW 1x32 A latauspiste? 

On todennäköistä, että autojen tarvitsema lataustehon tarve kasvaa tulevaisuudessa ja 3-vaiheista 

latausta hyödyntävät autot yleistyvät. Tämä kannattaa ainakin ottaa huomioon järjestelmän 

suunnittelussa. 

 

Turvallisuus 
Onko lataus parkkihallissa turvallista? 

Lataus parkkihallissa on aivan yhtä turvallista kuin ulkona, kunhan latauspisteet ovat oikein 

suunniteltu ja toteutettu. Paikalliselta palo- ja pelastusviranomaiselta kannattaa kuitenkin varmistaa, 

kuinka latauspisteille on mahdollista tuoda sammutuskalustoa mahdollisen sähköauton palamisen 

tukahduttamiseksi. Lisäksi kannattaa varmistaa, että palokaasujen poistoon on riittävästi 

kapasiteettia palon aikana. 

Onko taloyhtiön vastuulla varautua sähköauton paloon vai onko tämä palolaitoksen tehtävä? 

Rakentamismääräyksissä asiaan ei ole vielä otettu mitään kantaa. Palo- ja pelastusviranomaisilta on 

tulossa lähiaikoina asiaan liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia. Järjestelmien asentamisvaiheessa voi 

olla järkevä kysyä paikalliselta palo- ja pelastusviranomaiselta neuvoa turvallisuuteen liittyvissä 

asioissa. 

 

Ympäristö 
Sähköautojen akut vaativat suuria määriä mineraaleja ja lisää kaivosteollisuutta. Miten tällaiset 

autot voivat olla ympäristöystävällisiä? 

Sähköautojen akkujen valmistaminen vaatii kohtalaisen paljon erilaisia metalleja ja mineraaleja, 

joiden kaivamisen kaivostoiminta voi aiheuttaa monenlaisia paikallisia ympäristöongelmia. 

Sähköautojen käyttö on kuitenkin energiatehokasta ja sähkön tuotantotavasta riippuen 

parhaimmillaan hyvin vähäpäästöistä. Näin ollen ajatellaan yleisesti, että sähköautojen 

ympäristöhyödyt ovat selvästi suuremmat kuin haitat. 


