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1. Johdanto 

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen merkittävät vähentämistavoitteet edellyttävät 
uusiutuvan energian osuuden tuntuvaa lisäämistä. Osana toimenpiteitä on 
hallituksen energia- ja ilmastostrategiassa asetettu tavoitteeksi saada liikenteeseen 
vuoteen 2030 mennessä 250 000 sähköautoa ja 50 000 (bio)kaasuautoa. 
Autokannan uudistuessa verrattain hitaasti ja po. autojen tarjonnan ollessa vielä 
harvalukuista, tarvitaan tietoa siitä, millä keinoin mainitut tavoitteet olisi mahdollista 
saavuttaa. Päästöjen vähentämistavoitteesta tekee erityisen haasteellisen se 
tosiasia, että siinä tavoitellaan suurta muutosta erittäin monimutkaisessa ja runsaasti 
sisäisiä ristiriippuvuuksia sisältävässä järjestelmässä, mutta samalla muutos 
tapahtuu jopa yksittäisten kuluttajien tekemien päätösten kautta, ei millään lain 
muutoksella tai hallinnollisella määräyksellä. Julkinen valta voi pyrkiä erilaisin 
kannustimin ohjaamaan ja vauhdittamaan muutosta, ja pyrkiä myötävaikuttamaan 
päätöksentekoon eri tahoilla ja tasoilla. Tämän muutoksen tehostamiseksi tarvitaan 
tietoa markkinoiden kehityksestä sekä eri ohjauskeinojen ja kannustimien 
toimivuudesta Suomen olosuhteissa. 

Hankkeen päätavoitteena on selvittää sähkö- ja kaasuautojen markkinatilanne ja 
tulevaisuudennäkymät Suomessa ja sen kautta hahmottaa, millä edellytyksillä on 
mahdollista saavuttaa energia- ja ilmastostrategiaan sisältyvät tavoitteet sähkö- ja 
kaasuautojen yleisyyden suhteen. Tähän liittyen arvioidaan erilaisten kannustimien 
toimivuutta ja kustannustehokkuutta Suomen tilanteessa, ja laaditaan sisältöä 
erilaisiin ja eri kohderyhmille suunnattaviksi tarkoitettuihin viestintäkampanjoihin. 
Lisäksi pyritään tukemaan sähköautojen lataamista erilaisissa ja erityyppisissä 
asuinkiinteistöissä tuottamalla sekä lataus- ja talotekniikkaan että hallinnollisiin 
menettelyihin liittyvää tietoaineistoa. 

Tämä väliraportti 1 sisältää työn ensimmäisen osuuden tulokset, missä tarkastellaan 
sähköautojen kotilataamista. Työn pohjana toimivat sekä kuluttajille että taloyhtiöille 
lähetetyt kyselyt ja latausliiketoiminnan toimijoiden haastattelut, sekä aiheesta 
aiemmin jo tehty esityö, mm. Motivan tekemä esiselvitys /1/. Työ jatkuu seuraavassa 
väliraportissa automarkkinan tilannekatsauksella. Kannustimien arvioiminen ja 
lopullinen yhteenveto tullaan esittämään syksyllä 2018 julkaistavassa 
loppuraportissa. 
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2. Tavoite 

Projektin tämän osion työ jäsentyy pääosin hankkeen tutkimuskysymyksen 2 ympärille, ja 
pyrkii vastaamaan kysymykseen, millaisia ovat sähköautojen latausmahdollisuudet erilaisissa 
kiinteistöissä, etenkin: 

 Millaisia käytäntöjä kotilatauksessa tällä erää on? 

 Mitä vaihtoehtoja markkinoilla on tarjolla ja mitkä ovat yleisimpiä lataustapoja? 

 Mitkä ovat olleet suurimpia esteitä (sekä tekniset ja taloudelliset) kotilatauksen 
järjestämisessä ja mitkä olisivat tehokkaimpia keinoja näiden esteiden poistamiseksi? 

3. Kohteen kuvaus 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin eri autoilijoiden mahdollisuuksia järjestää 
kotilatausta erilaisissa kiinteistöissä, tunnistettiin keskeisiä ongelmakenttiä sekä kartoitettiin 
alan toimijoita ja tarjolla olevia palveluita. Tässä vaiheessa koottua materiaalia tullaan 
käyttämään jatkossa tiedotuksen kehittämiseen ja loppuraporttivaiheessa vielä tarkempaan 
analyysiin. Nykyiseen ohjeistukseen tuodaan lisäelementtejä siitä, millaisia teknisiä 
vaihtoehtoja eri kiinteistötyypeissä voisi olla eri suuruisten sähköautomäärien lataamiseen. 
Teknologioita, ratkaisuja ja niiden kaupallisia tarjoajia on jo useita, ja taloyhtiöt ovat 
vaikeuksissa, kun asiantuntemus ei päätöksen tekijöillä aina riitä. 

Suureksi osaksi suomalaiset asuinkiinteistöjen pysäköintialueet on jo varustettu autojen 
polttomoottoreiden (ja mahdollisesti myös sisätilojen) esilämmittämiseen tarkoitetuilla 
sähköliitännöillä. Niiden kapasiteetti on yleensä noin 1-2 kW liitäntää kohden, mikä riittää 
vain hidaslataukseen. Osassa on myös ajastinohjaus, jolloin ne eivät ole koko ajan 
kytkettynä. Eräs keskeinen ja tunnistettu pulma on, että jokaisen kiinteistön 
sähköjärjestelmässä on kapasiteettiraja, jonka jälkeen tarvitaan saneerausta tai muita 
kapasiteettia nostavia toimenpiteitä. 

Investointitukea on kaavailtu tällaisiin saneerauksiin, mutta tarvitaan lisää perustietoa, miten 
ja millaisiin toimenpiteisiin tukea voitaisiin vaikuttavimmin myöntää. Tässä hankkeessa 
pyritään tunnistamaan alueita, missä tuella voitaisiin saavuttaa parhaat vaikutukset. 
Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi kapasiteetin nosto tai latausvirran älykäs hallintajärjestelmä. 
Älykkäällä hallintajärjestelmällä voidaan pienentää tarvittavaa kapasiteettia, koska sillä 
estetään kiinteistön sähköjärjestelmän ylikuormittuminen liian suuren latauskuorman vuoksi. 
Kapasiteettia kuitenkin tarvitaan niin paljon, että noin 8 – 10 tunnin aikajaksolla voidaan 
ladata kaikki lataukseen kytketyt autot. 

Erikokoisissa yhtiöissä toimivat ratkaisut ovat myös erilaisia: muutaman asunnon 
rivitaloyhtiössä on helpompi ratkaista ongelmia kuin isoissa kerrostaloyhtiöissä, joissa 
pysäköintipaikkoja voi olla paljon. Selvityksessä pyritään kattamaan koko vaihtoehtojen kirjo, 
painottaen kuitenkin ongelmallisimmaksi koettuja tapauksia. 

4. Rajaukset 

Kiinteistöjen sähköjärjestelmien tarkkaa tilannetta ei lähdetty kartoittamaan tähän 
selvitykseen työn laajuuden vuoksi. Kiinteistöliiton taloyhtiöille suunnatun kyselyn pohjalta 
voidaan kuitenkin arvioida mahdollisuuksia järjestää latauspisteitä eri ikäisissä 
asuinkiinteistöissä. 
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Eri käyttötapausten käyttäjämäärät on selvitetty epäsuorasti tilastoinnin perusteella. Tarkkoja 
tilastoja aiheesta ei ollut käytettävissä, mutta työryhmä näki, että tarjolla olevan tiedon 
tarkkuus oli tähän tarkoitukseen riittävä. 

5. Määritelmät 

Työssä viitataan Motivan esiselvityksessä /1/ ja Seskon laatimassa 
lataussuosituksessa /2/ käytettyihin termeihin lataustapojen ja liitintyyppien osalta. 
Myös Kuntaliiton julkaisemassa ”Sähköautojen julkiset latauspisteet” -selvityksessä 
on määritelty hyvin erilaiset käytössä olevat lataustavat ja -pistokkeet /3/. 

5.1 Termit 

Taulukko 1. Käytetyt termit 

KNX-taloautomaatio KNX on standardoitu (EN 50090, ISO/IEC 14543) 
kommunikaatioprotokolla rakennusautomaation 
tarpeisiin. KNX-taloautomaatiolla tarkoitetaan kiinteistön 
toimintojen automatisointiin käytettävää, KNX-
yhteensopivaa laitteistoa. 

Kotitalouspistorasia Kotitalouspistorasialla viitataan standardin SFS 5610 
mukaiseen normaaliin kotitalouspistokytkimeen. Muita 
nimityksiä: suko-pistorasia, schuko. 

Kuormanhallinta Latauslaitteiden yhteydessä kuormanhallinnalla 
tarkoitetaan laitteen kykyä säätää sähkökuormaansa 
(lataustehoa) muiden latauslaitteiden tarpeiden, erillisen 
ohjauksen tai kiinteistön muun sähkökuorman mukaan. 

Käyttöönottotarkastus Ennen sähköjärjestelmän käyttöön ottamista tehtävä, 
sähköalan ammattilaisen suorittama tarkastus. Tässä 
raportissa tällä viitataan kotilatauksessa käytettävän 
pistorasian, kaapeloinnin ja kiinteistön sähköjärjestelmän 
tarkastamiseen ennen lataamisen aloittamista. 

Ladattava hybridi, PHEV Ladattava hybridi (PHEV = Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle) tarkoittaa sähköautoa, missä akuston ja 
sähkömoottorin lisäksi on yleensä 
polttomoottorikäyttöinen voimanlähde, joka voi joko 
ladata akustoa sen ehtyessä (esimerkiksi BMW i3), tai 
olla tarvittaessa yhteydessä myös vetäviin pyöriin 
(esimerkiksi Opel Ampera, Toyota Prius PHEV). 

Latauksen 
taustajärjestelmä 

Latauksen taustajärjestelmä on laitteisto ja/tai ohjelmisto, 
joka liittyy yksittäisiin latauslaitteisiin yleensä 
verkkoliitynnän kautta, ja pystyy valvomaan ja 
tarvittaessa ohjaamaan latausta, sekä mahdollisesti 
hoitamaan lataussähkön laskutuksen tai muita 
lataukseen liittyviä toimintoja. 

Latauspistekartoitus Kiinteistön sähköjärjestelmän kartoitus, missä selvitetään 
mahdollisuudet toteuttaa kiinteistöön sähköautojen 



 

 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02416-18 

8 (55) 

 
 

 

latauspiste/-pisteitä. Kartoitus sisältää yleensä 
kiinteistöön tutustumisen joko kiinteistön 
sähkösuunnitelmien ja/tai paikalla vierailun avulla, 
mahdollisia mittauksia ja suunnitelman latauspisteiden 
toteuttamiseksi. Kartoitukseen voi kuulua myös 
suunnitelma tulevaisuuden tarpeiden vaatimuksista 
kiinteistön sähköjärjestelmälle. 

RFID-tunniste RFID = Radio Frequency Identification. Etäluettava 
tunniste, jonka avulla sähköauton latauksessa usein 
tunnistetaan käyttäjä, ja voidaan sitä kautta kohdistaa 
latauksen kustannukset oikealle käyttäjälle. 

Suko-pistorasia, 
schuko-pistorasia 

Katso kohta ”kotitalouspistorasia”. 

Sähköauto Sähköautolla tarkoitetaan tässä raportissa yleisesti sekä 
täyssähköautoa, että ladattavaa hybridiä. Katso 
tarkemmin kohdat ”täyssähköauto” ja ”ladattava hybridi”. 

Teollisuuspistorasia Teollisuuspistorasialla tarkoitetaan tässä raportissa 
standardin SFS-EN 60309 mukaisia pistokytkimiä. 

Tyypin 1 / 2 pistorasia Standardissa SFS-EN 62196-2 määritellyt 
pistoke/pistorasiatyypit, joita käytetään sähköautojen 
peruslataukseen käytettävissä latauslaitteissa. 

Täyssähköauto, BEV Täyssähköauto (BEV = Battery Electric Vehicle) 
tarkoittaa sähköautoa, missä auton liikkumiseen 
tarkoitettu energia talletetaan akkuun, eikä autossa ole 
muita voimanlähteitä. 

Vahvistettu 
kotitalouspistorasia 

Vahvistettu kotitalouspistorasia viittaa standardin IEC 
60884-1 valmisteilla olevassa päivityksessä kuvattuun 
High Load Profile (HLP) pistokytkimeen, joka kestää 
jatkuvaa pitkäaikaista kuormitusta.  

Älykäs latauslaite Latauslaite, joka kykenee ohjaamaan ja/tai säätämään 
lataustehoaan ulkoisen signaalin mukaisesti, esimerkiksi 
kiinteistöautomaation tai latauksen taustajärjestelmän 
ohjaamana. 

5.2 Lataustavat 

Tässä raportissa viitatut sähköautojen lataustavat on kuvattu tarkemmin standardissa SFS-
EN 61851-1 (Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements).  

5.2.1 Lataustapa 1 - Kevyiden sähköajoneuvojen lataus 

Lataustapa 1 tarkoittaa pienitehoisten sähköajoneuvojen, kuten sähköpolkupyörien ja 
skoottereiden lataamista maadoitetusta, vikavirtasuojatusta kotitalouspistorasiasta. 

5.2.2 Lataustapa 2 - Hidaslataus 

Hidaslatauksella tarkoitetaan tyypillisesti sähköauton mukana tulevan, kotitalouspistokkeella 
varustetun kaapelin avulla tapahtuvaa lataamista. Useissa uusissa autoissa latausvirta on 
rajoitettu auton omalla kaapelilla ladattaessa kansallisen standardin SFS-EN 62752 mukaan 
maksimissaan 8 ampeeriin. Sähköautoa voidaan hidaslatauksessa syöttää joko 
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kotitalouspistorasiasta tai teollisuuspistorasiasta. Hidaslataukseen on markkinoilla tarjolla 
myös säädettävällä latausvirran ohjauksella varustettuja kaapeleita. 

5.2.3 Lataustapa 3 - Peruslataus 

Peruslataus tarkoittaa sähköauton lataamista erillisellä, sähköauton lataamiseen tarkoitetulla 
latauslaitteella, jossa voi olla autosta riippuen joko standardin SFS-EN 62196-2 mukainen 
tyypin 2 pistoke tai pistorasia, tai vanhempien Euroopan ulkopuolelta tuotujen autojen 
tapauksessa tyypin 1 pistoke tai pistorasia. Sähköauton oma laturi huolehtii lataamisesta, ja 
latauslaite syöttää auton laturille vaihtosähköä yhdellä, kahdella tai kolmella vaiheella, 
riippuen auton sisäänrakennetusta laturista.  

5.2.4 Lataustapa 4 - Pikalataus 

Pikalatauksessa auton ulkopuolella sijaitseva laturi kytkeytyy suoraan kiinni auton akun 
tasasähköliitäntöihin, ja lataa akkua tasasähköllä suurella virralla. Koska laturi on auton 
ulkopuolella, ja suuren tehonsa vuoksi yleensä melko suurikokoinen ja kallis, on pikalatureita 
yleensä käytössä vain kaupallisissa tai julkisissa latausverkostoissa. 

6. Menetelmät 

Materiaalia selvitystä varten päätettiin hankkia kolmen eri kanavan välityksellä: 

 Kysely taloyhtiöille osana Kiinteistöliiton korjausrakennusbarometria. Kyselyyn 
lisättiin osio, missä kartoitettiin taloyhtiöiden tilannetta sähköautojen latauspisteiden 
osalta. 

 Kysely nykyisille sähköautojen käyttäjille. Pyrkimyksenä oli saada käyttäjien 
näkökulmaa kotilatauksen järjestämiseen. Samalla kyselyllä selvitettiin myös 
sähköautomarkkinan tilannetta kuluttajien näkökulmasta jatkotyötä varten. 

 Lataustoimialan yritysten haastattelut. Haastatteluissa kartoitettiin alan toimijoita, 
erilaisten latausratkaisujen tarjontaa, sekä toimialan näkemyksiä kotilataamisen ja 
sähköautojen kasvun esteistä ja kannustimista. 

6.1 Kysely taloyhtiöille 

Osana Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometriä 2018 kysyttiin myös taloyhtiöiden 
sähköautojen latausinfrastruktuurin tilanteesta. Internet-pohjaisella kyselytyökalulla 
kartoitettiin jo toteutettuja latauspisteitä, niiden toteutustapoja, taloyhtiöiden toimintamalleja ja 
myös näkemyksiä esteistä ja kannustimista liittyen latausinfrastruktuuriin. Sen lisäksi kysyttiin 
myös minkä tyyppisestä tiedosta nähtiin olevan puutetta, tai minkä tyyppiselle tiedotukselle 
olisi lisää tarvetta. Kysely lähetettiin sähköpostitse samalla jakelulla kuin Kiinteistöliiton 
korjausrakennusbarometri, eli kohderyhmänä olivat Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden 
hallitukset ja isännöitsijät, ja lisäksi avoin vastauslinkki oli jaossa kaikille kiinnostuneille muun 
muassa sosiaalisessa mediassa. 

Korjausrakennusbarometrin lisäksi päätettiin hyödyntää aiemmin vuonna 2017 tehtyä ERA 
17 -kyselyä (Taloyhtiöiden remontit ja energiatehokkuus -kysely), missä kysyttiin toivottuja 
tiedotuskanavia. Tiedotuskanaviin liittyvä kysymys päätettiin jättää pois 
korjausrakennusbarometrista, jotta kysely ei turhaan kasvaisi liian isoksi, sen ollessa jo 
muutenkin osa isompaa kyselyä. 
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6.2 Kuluttajakysely 

Kuluttajarajapintaan laadittiin kysely, millä kartoitettiin sähköautoilijoiden kokemuksia 
kotilatauksen järjestämisestä. Kysely päätettiin kohdentaa suoraan sellaisiin kanaviin, mistä 
todennäköisesti olisi saatavilla hyvä otos erilaisia sähköautojen käyttäjiä. Kysely lähetettiin 
maaliskuun lopussa 2018 Facebookissa aktiivisiin ryhmiin ”Sähköautot - Nyt!” ja ”Uusi 
energiapolitiikka”, jonka lisäksi linkki kyselyyn jaettiin VTT:n ja Motivan verkkosivujen kautta. 
Molemmissa edellämainituissa Facebook-ryhmissä oli kyselyn lähettämisaikaan yli 5000 
jäsentä, ja keskustelu on niissä vilkasta. 

Kuluttajakyselyssä selvitettiin samalla kertaa näkemyksiä sähköautomarkkinan 
kehittymisestä sekä kannustimista ja esteistä sähköautoilun suhteen, joten sen tulokset 
palvelevat myöhempää analyysiä väliraporttia 2 ja loppuraporttia varten. 

6.3 Latausliiketoimintaan liittyvien yritysten haastattelut 

Latausliiketoimintaan liittyen haastateltiin alalla toimivia yrityksiä. Tavoitteena oli kattaa koko 
alan kirjo laitevalmistajista latauspalvelun tarjoajiin. Taulukko 2 listaa tätä tutkimusta varten 
haastatellut yritykset. 

Taulukko 2. Haastatellut latausliiketoimintaan liittyvät yritykset 

Yritys Liiketoiminnan tyyppi 

Ensto Latauslaitevalmistaja ja latausjärjestelmätoimittaja - 
kotilatauslaitteet, julkiset latauspisteet ja pikalataus 

Fortum Charge & 
Drive 

Latauspalveluoperaattori 

IGL Technologies Oy Lataus- ja pysäköintijärjestelmätoimittaja, eTolppa ja eParking-
tuotteet 

Parkkisähkö Latauspalvelutoimittaja ja -operaattori 

Plugit Finland Oy Latauslaite- ja järjestelmätoimittaja 

ABB Latauslaite- ja järjestelmätoimittaja, latauslaitevalmistaja 

Helen Sähköyhtiö, tarjoaa myös sähköautojen latausta kuluttajille ja 
yrityksille 

Virta Digitaalisen latauspalvelualustan kehittäjä 

 
 
Tavoitteena kyselyssä oli kartoittaa toimialan tilanne, eli erilaisten latauspalveluiden tarjonta, 
alalla toimivat yritykset ja niiden vaikutus toimialalla, sekä tulevaisuuden näkymät liittyen 
työllisyyteen, vientiin ja teknologian kehitykseen, joihin tullaan palaamaan loppuraportin 
yhteydessä. Samalla selvitettiin myös latausinfrastruktuurin nykytilaa, kotilataamisen erilaisia 
mahdollisuuksia, yritysten näkemyksiä latausinfrastruktuurin kasvun esteistä ja parhaiksi 
koetuista tai nähdyistä ohjauskeinoista ja kannustimista. 

6.4 Käyttötapaukset 

Käyttötapauksina tarkasteltiin omakotitaloasukkaita ja asunto-osakeyhtiöitä. Asunto-
osakeyhtiöiden sisältä löytyy useampia käyttötapauksia, riippuen siitä, miten paljon 
taloyhtiöllä on autopaikkoja, kenen hallinnassa autopaikat ovat, ja omistaako asukas 
huoneiston vai onko hän vuokralla.  



 

 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02416-18 

11 (55) 

 
 

 

Asunto-osakeyhtiöissä on tunnistettavissa ainakin seuraavat käyttötapaukset: 

 Autopaikkoja tarjolla jokaiselle osakkaalle, paikat yhtiön hallinnassa 

 Autopaikkoja tarjolla jokaiselle osakkaalle, paikat osakkaiden hallinnassa 

 Autopaikat erillisen pysäköintiyhtiön hallinnassa 

 Autopaikkoja vähemmän kuin osakkaita, osalla osakkaista käytössä 
kadunvarsipysäköinti 

 Vuokra-asukas, neuvottelukumppanina lataukseen liittyen vuokranantaja 

6.4.1 Omakotitalo 

Tyypillisellä omakotitaloasukkaalla on mahdollisuus oman autonsa lataamiseen oman 
kiinteistönsä sähköjärjestelmästä, jolloin esteitä latauksen järjestämiselle ei ole. Rajoittavana 
tekijänä on lähinnä sähköliittymän koko, mikä tyypillisessä omakotitalossa on 3 x 25A. 
Lataaminen suurella teholla ei tällaisessa tapauksessa ole mahdollista, vaan latausvirtaa 
täytyy säätää alemmaksi, jotta kiinteistön pääsulakkeet kestävät myös kiinteistön muun 
sähkökuorman. Älykkään latauksen ohjauksen avulla voidaan kuitenkin varmistaa, että 
kiinteistön omistajan ei tarvitse itse valita, mitä paljon tehoa kuluttavia sähkölaitteita 
käytetään yhtä aikaa latauksen kanssa (esimerkiksi uuni, sähkökiuas, lämminvesivaraaja). 
Latauslaitteissa itsessään löytyy usein mahdollisuus kuormanhallinnan toteuttamiselle joko 
suoralla ohjauksella, latauslaitteen omalla jännitteen mittauksella tai kotiautomaatioliitännän 
kautta. 

Keskimääräisellä ajosuoritteella liikkuvalle yön yli lataukseen riittää omakotitalossa 
lataaminen matalallakin virralla, esimerkiksi 8 A, jolloin ajomatkaa seuraavalle päivälle 
saadaan ladattua yön aikana noin 100 km. Tämän tasoisella latausvirralla ei yleensä ole 
vielä tarvetta kuormanhallinnan toteuttamiselle. Tyypillinen omakotitalon 3 x 25 A 
sähköliittymä mahdollistaa yhdessä kuormanhallinnan kanssa lataamisen myös suuremmilla 
tehoilla, jolloin yön aikana ajomatkaa on mahdollista ladata reilusti enemmän. Rajoitteeksi voi 
muodostua mikäli autoa joudutaan lataamaan kesken päivän. Yleensä omakotitaloasukkaalla 
ei tule vastaan tarvetta kasvattaa kiinteistön sähköliittymän kokoa, ellei päivittäinen 
säännöllinen ajomatka ole selkeästi keskimääräistä suurempi. 

6.4.2 Asunto-osakeyhtiöt 

Asunto-osakeyhtiöissä autopaikat voivat olla osakkaiden, taloyhtiön tai osa osakkaiden ja 
osa yhtiön hallinassa. Lisäksi autopaikat voivat sijaita erillisessä pysäköintiyhtiössä. 
Asunnonvuokraajan keskustelukumppani on latauspisteisiin liittyvissä asioissa ensivaiheessa 
oma vuokranantaja. 

Asunto-osakeyhtiöissä autopaikkojen hallinnalla on merkitystä erityisesti päätöksenteon 
näkökulmasta. Se, miten autopaikkojen hallinta on kussakin taloyhtiössä ratkaistu, selviää 
yhtiöjärjestyksestä.  

Päätös latauspisteiden rakentamisesta tai luvan antamisesta osakkaalle latauspisteen 
hankkimiseksi edellyttää aina kiinteistön omistajan päätöstä. Asunto-osakeyhtiössä on 
huomioitava osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun periaate (asunto-osakeyhtiölain (AOYL) 1 
luvun 10 §): samassa asemassa olevia osakkaita on kohdeltava samalla tavalla /4/. Asunto-
osakeyhtiöissä päätöksentekoon vaikuttaa myös se, onko kyseessä tavanomainen uudistus 
vai ei (AOYL 6 luvun 31 §).  

Raportin laatimishetkellä latauspisteiden osalta tavanomaisuudesta on tehty seuraavanlaisia 
tulkintoja: 
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 latauspisteiden toteuttaminen olemassa olevan kapasiteetin puitteissa on 
tavanomainen uudistus 

 kapasiteetin (kaapeloinnit, liittymäkoko) lisääminen vain latauspisteiden rakentamisen 
mahdollistamiseksi ei ole tavanomainen uudistus, ellei sitä toteuteta osana yhtiön 
sähkösaneerausta. 

Jotta uudistus voidaan tulkita tavanomaiseksi, on aiheutuvan maksurasituksen myös 
säilyttävä kohtuullisena. 

Motivan julkaisemassa Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon -oppaassa /5/ on esitetty tyypilliset 
hankemallit ja niihin liittyvä päätöksenteko asunto-osakeyhtiöissä. 
 

 

Kuva 1. Latauspistehankkeet ja päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä (Motiva 2017)  

 
Jos autopaikat sijaitsevat erillisessä osakeyhtiömuotoisessa pysäköintiyhtiössä, osakkeet voi 
omistaa useampi asunto-osakeyhtiö yhdessä tai ne voivat olla yksityisten osakkaiden 
omistuksessa. Osakeyhtiömuotoisessa yhtiössä päätöksenteko tapahtuu osakeyhtiölain 
(OYL) säännösten mukaisesti. OYL:ssa ei ole tavanomaista tai tavanomaisen tason ylittävää 
uudistusta, muutostyöoikeutta eikä kunnossapitovastuuta koskevia pykäliä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että päätös voidaan tehdä enemmistöpäätöksellä ja vastikevaroin hankkia latauspisteet 
kaikille. Myös osakkaalle voidaan antaa lupa toteuttaa latauspiste omalla kustannuksella. 
Tällainen ratkaisu edellyttää vastuiden tarkkaa määrittelyä. 

Etenkin vanhoissa kerrostaloyhtiöissä kaupunkien keskusta-alueilla on usein tilanne, että 
taloyhtiöllä ei joko ole lainkaan autopaikkoja, tai autopaikkoja on selvästi vähemmän kuin 
taloyhtiössä osakkaita. Tällöin esteenä kotilatauksen järjestämiselle on, että autopaikkaa, 



 

 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02416-18 

13 (55) 

 
 

 

mihin latauspisteen voisi hankkia, ei ole saatavana, ja vaikka autopaikka järjestyisikin, 
päätöksenteko vähien autopaikkojen suhteen voi olla hankalaa. Sähköautoilija joutuu tällöin 
turvautumaan julkiseen latausverkostoon. Asukas- ja kadunvarsipysäköinnissä julkiset 
latausmahdollisuudet ovat vielä nykyään melko vähäisiä. 

Tiedossa ei ole kattavaa tilastoa erilaisten autopaikkojen hallintamuotojen (autopaikat 
yhtiön/osakkaan hallinnassa; autopaikat erillisen pysäköintiyhtiön hallinnassa) 
jakautumisesta tai eri käyttötapauksiin liittyvistä potentiaalisista autojen omistusmääristä. 
Autopaikkojen hallintaa on selvitetty taloyhtiöille suunnatussa kyselyssä, jonka tulokset on 
esitetty luvussa 6.1. 

Tilastokeskuksen Asunnot ja asuinolot -tilaston /6/ mukaan noin 2,7 miljoonasta 
asuntokunnasta noin 45 prosenttia asuu asuinkerrostaloissa, 14 prosenttia rivi- tai 
ketjutaloissa ja 40 prosenttia erillisissä pientaloissa. Noin 64 prosenttia asuntokunnista asuu 
omistusasunnossa mukaan lukien omakotitaloissa asuvat. 

Vastaavasti kattavaa tilastoa ei ole tiedossa esimerkiksi kerros- ja rivitalojen sähköliittymistä 
ja niiden kokoluokista. Useimmiten taloyhtiön kiinteistösähkön käytölle varattu sähköliittymän 
koko on enintään 3 x 63 A. 

7. Muu lähdemateriaali 

Kyselytutkimusten tulosten ja yritysten haastatteluiden lisäksi lähdemateriaalina käytettiin 
aiempia suoritettuja tutkimuksia, alaan liittyviä viranomaismääräyksiä ja alalle laadittuja 
suosituksia. 

7.1 Viranomaismääräykset ja suositukset 

7.1.1 Jakeluinfradirektiivi 

Jakeluinfradirektiivillä viitataan Euroopan Unionin vaihtoehtoisten polttoaineiden 
jakeluinfrastruktuuriin liittyvään direktiiviin 2014/94/EU (Alternate Fuels Infrastructure 
Directive), missä määritellään vaatimuksia sähköajoneuvojen latauspisteiden toteutukselle.  

Direktiivin liitteessä 2 (tekniset eritelmät) moottoriajoneuvojen normaalitehoisten 
latauspisteiden osalta on seuraava määrittely: 

”Sähkökäyttöisten ajoneuvojen normaalitehoiset vaihtovirtalatauspisteet on 
varustettava yhteentoimivuuden varmistamiseksi vähintään standardissa 

EN 62196-2 kuvailluilla tyypin 2 pistorasioilla tai ajoneuvon liittimillä. Nämä 
pistorasiat voidaan varustaa lisäominaisuuksilla, esimerkiksi mekaanisilla 

sulkimilla, säilyttäen kuitenkin yhteensopivuus tyypin 2 kanssa.” 

7.1.2 Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017)  

Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017) edellyttää, 
että julkisissa peruslatauspisteissä tulee olla standardin SFS-EN 62196-2 kuvaama tyypin 2 
mukainen pistoke tai pistorasia. Laissa sanotaan pykälässä 4: 
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”Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että vaihtoehtoisten polttoaineiden 
lataus- tai tankkauspiste on jakeluinfradirektiivin liitteessä II säädettyjen 

teknisten eritelmien mukainen.” 

7.1.3 Verottajan syventävä ohje luontoiseduista 

Verottajan syventävissä vero-ohjeissa luontoiseduista on muutamia kohtia, jotka koskettavat 
työpaikalla lataamista ja vapaan autoedun autojen kotilataamista /7/. 

Työnantaja voi tarjota työntekijöilleen latausmahdollisuuden työpaikalla. Mikäli kyseessä on 
työntekijän oma auto, muodostuu ladatusta sähköstä tällöin palkansaajalle veronalainen 
luontoisetu (ohjeen kohta 7.8.10). Edun arvo on työnantajan lataamiseen käytetystä 
sähköstä maksama määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että välttääkseen veronalaisen edun 
muodostumisen, on työpaikalla ladatun sähkön määrä kyettävä mittaamaan, ja työntekijän 
tilitettävä takaisin työnantajalle ladattua sähkön arvoa vastaava korvaus. 

Kohdassa 7.8.12 ohjeistetaan, että työnantajan kustantama erillinen sähköauton latauslaite 
lasketaan koko käyvältä arvoltaan palkansaajan veronalaiseksi palkkatuloksi. Verottajan 
peruste sille, että latauslaitetta ei lasketa kuuluvaksi auton lisälaitteeksi, johtuu siitä, että 
latauslaite ei kulje auton mukana. 

Jotta työnantajan maksamasta (vapaan autoedun autossa) kotilataukseen käytetystä 
sähköstä (kohta 7.8.11) ei muodostuisi veronalaista etua palkansaajalle, täytyy lataamiseen 
käytetyn sähkön määrä olla luotettavasti todennettavissa erillisen mittauslaitteen avulla. 
Työnantajan kustantaman sähkön voidaan tällöin laskea kuuluvan vapaan autoedun arvoon. 

7.1.4 SESKO lataussuositus 

SESKO on kansallinen sähköteknisen alan standardointijärjestö. SESKO osallistuu 
sähköteknisen alan kansainväliseen standardointityöhön IEC:n ja CENELEC:n kautta, ja 
tuottaa sitä kautta työn tuloksia kansallisiksi SFS-standardeiksi. 

SESKO julkaisi 8.3.2018 lataussuosituksen /2/, joka sisältää katsauksen lataustapoihin, alan 
standardointiin ja antaa suosituksia sähköajoneuvojen latausverkon järjestämiseksi sekä 
antaa ohjeita kuluttajien käyttöön sähköajoneuvojen lataukseen liittyen. 

7.2 Aiemmat tutkimukset 

7.2.1 Fortum kyselytutkimus 2017 

Fortum julkaisi 21.11.2017 tulokset yhdessä Kantar TNS:n kanssa suorittamastaan 
kyselytutkimuksesta /8/, missä selvitettiin suomalaisten suhtautumista sähköautoihin. Kysely 
suoritettiin loka-marraskuussa 2017 ja siihen vastasi yhteensä 1152 suomalaista. Kyselyn 
tuloksista nostettiin tässä työssä esille etenkin vastaajien positiivinen suhtautuminen 
sähköauton valintaan työsuhdeautoksi. 

7.2.2 Aarhusin yliopisto 2018 

Aarhusin yliopiston tutkimus /9/ sähköautojen myyjien asenteista ja toimintatavoista julkaistiin 
Nature Energy-tiedejulkaisussa keväällä 2018. Tutkimuksessa vierailtiin 126 autoliikkeessä 
valeostajana. Tutkijoiden havaintojen mukaan automyyjien asenteet ja puutteet 
tietämyksessä sähköautoista ovat merkittävä este sähköautojen yleistymiselle. 
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7.3 Nykyiset kannustimet 

7.3.1 Lataustuki 

Työ- ja elinkeinoministeriö on 30.1.2017 päätöksellään DNro 609/521/2016 myöntänyt tukea 
sähköautojen julkisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen. Tuki on osa hallituksen biotalous 
ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketta. Tukea on varattu sähköautojen julkisten latauspisteiden 
toteuttamiseen vuosina 2017 - 2019 yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Hanketta koordinoi 
Korkia Consulting Oy. 

Pikalatauspisteiden osalta tukiprosentti on 35% ja peruslatauspisteiden osalta 30%. 
Tarkoituksena on ollut saada aikaan 15 miljoonan euron investoinnit julkiseen 
latausinfrastruktuuriin. Puolet tuesta on varattu pikalatausjärjestelmille. 

Tukea myönnetään vain älykkäille latausjärjestelmille. Tuen vaatimuksena on, että 
latausteho on minimissään 11 kW, latausliitäntänä on tyypin 2 pistoke tai pistorasia ja 
latauslaitteissa on valmius lataustehon säätämiseen ulkoisen ohjauksen perusteella. Lisäksi 
latausjärjestelmästä tulee löytyä reaaliaikainen latausjärjestelmän saatavuustieto, joka 
kertoo, onko latauspiste vapaa, varattu tai häiriötilassa. 

Lataustuen ehtoja ollaan tarkistamassa vuosille 2018 - 2021, ja valtioneuvoston asetus tuen 
myöntämisen ehdoista on raportin kirjoittamishetkellä lausuntokierroksella. 

7.3.2 Sähköauton hankintatuki 

Eduskunta päätti 19.12.2017 laista (971/2017) henkilöautojen romutuspalkkiosta ja 
sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta, sekä henkilöautojen kaasu- tai 
etanolikäyttöiseksi muuntamisen tuesta. Tukea voidaan myöntää vuosina 2018 - 2021 
hankintahinnaltaan alle 50 000 € aiemmin ensirekisteröimättömän sähkökäyttöisen 
henkilöauton hankintaan tai vähintään kolmen vuoden pituiseen vuokraamiseen. 
Hankintatuen määrä on 2000 euroa. 

7.3.3 ARA:n tuki asuinkiinteistöjen latauspisteiden edellyttämiin sähköjärjestelmiin 
kohdistuviin muutoksiin 

Valtion talousarviossa on varattu määrärahoja 1,5 miljoonaa euroa asuinrakennuksen 
omistaville yhteisöille latauspisteiden edellyttämiin sähköjärjestelmiin kohdistuviin 
muutoksiin1. Tämän raportin tietoja käytetään ARA:n tuen ehtojen tarkentamisessa, ja tuen 
myöntämisen ehdot julkistetaan kesän 2018 aikana. Tuki tulee haettavaksi elokuussa 2018. 

8. Tulokset 

8.1 Kysely taloyhtiöille 

Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrin 2018 mukana lähetettyyn kyselyyn saatiin 
taloyhtiöiden toimijoilta vastauksia kaikkiaan 1734 kpl. Kerrostaloyhtiöitä vastaajista oli 64% 
ja rivitaloyhtiöitä 28%. Vastaajista hallituksen puheenjohtajia oli 73% ja hallituksen jäseniä 
17%. Maantieteellisen jakauman suhteen vastaukset jakautuivat melko tasaisesti, 

                                                
1 http://www.ara.fi/fi-

FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2018/Avustus_sahkoajoneuvojen_latausinfraan_h(45776) 

http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2018/Avustus_sahkoajoneuvojen_latausinfraan_h(45776)
http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2018/Avustus_sahkoajoneuvojen_latausinfraan_h(45776)
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pääkaupunkiseudun (31%), Pirkanmaan (12%) ja Varsinais-Suomen (10%) ollessa 
suurimmat vastaaja-alueet. 

8.1.1 Autopaikkojen määrä ja niiden hallinta 

Kyselyyn vastanneiden kerrostaloyhtiöiden edustajien mukaan noin 75 prosentissa 
taloyhtiöitä autopaikkoja on 1-49. Kaikista kerrostaloyhtiövastaajista noin 7 prosenttia kertoi, 
ettei taloyhtiössä ole laisinkaan autopaikkoja. Autopaikattomien osuus on suurin 1950-luvulla 
tai sitä ennen rakennetuissa taloyhtiöissä (n. 18 prosenttia vastaajista).  

Rivitaloissa 80 prosenttia vastaajista kertoi autopaikkoja olevan alle 30. Täysin 
autopaikatttomia vastaajien rivitaloyhtiöistä on vain yksi prosentti. 

 

Kuva 2. Autopaikkamäärän jakauma eri ikäisissä kerrostaloissa 

 

 

Kuva 3. Autopaikkamäärän jakauma eri ikäisissä rivitaloissa 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1950-luvulla tai aiemmin 1970-luvulla 2010-luvulla Kerrostalot, yhteensä

A
u

to
p

ai
kk

o
je

n
 m

ää
rä

 t
al

o
yh

ti
ö

ss
ä

Ei autopaikkoja 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 ≥100

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1950-luvulla tai aiemmin 1970-luvulla 2010-luvulla Rivitalot, yhteensä

A
u

to
p

ai
kk

o
je

n
 m

ää
rä

 t
al

o
yh

ti
ö

ss
ä

Ei autopaikkoja 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 ≥100



 

 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02416-18 

17 (55) 

 
 

 

Vastaajajoukon keskiarvo autopaikkojen määrälle asuntoa kohden on kerrostaloissa noin 0,8 
ja rivitaloissa noin 1,4. Autopaikkojen määrässä ovat mukana myös taloyhtiön vieraspaikat. 
Eritysesti vanhemmissa kerrostaloissa läheskään kaikilla asunnoilla ei ole autopaikkaa. 

 

Kuva 4. Autopaikat per asunto kerros- ja rivitaloissa 

Kokonaisuudessaan vastaajataloyhtiöiden autopaikoista noin 55 prosenttia on taloyhtiöiden, 
20-25 prosenttia osakkaiden ja 10-15 prosenttia sekä taloyhtiön ja osakkaiden hallinnassa. 
Noin viisi prosenttia vastaajista ei osaa kertoa autopaikkojen hallintamuotoa. 

 

Kuva 5. Autopaikkojen hallinta 

8.1.2 Lämpötolpat ja autopaikkojen sähköistys 

Kerrostaloyhtiövastaajista noin 34 prosenttia kertoi kaikkien autopaikkojen ja noin 70 
prosenttia vähintään joka toisen autopaikan olevan varustettu sähköistyksellä. 
Rivitalovastaajista lähes puolet on vastannut kaikkien autopaikkojen ja noin kolme 
neljäsosaa vastaajista vähintään 70 prosenttia autopaikoista olevan varustettu joko 
lämpötolpalla tai muulla sähköistyksellä. Mitä vanhempi vastaajan taloyhtiö, sitä suurempi 
osa autopaikoista on ilman minkäänlaista sähköistystä. 
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Kuva 6. Lämpötolppien ja sähköistyksen osuus autopaikoista eri aikakausien kerrostaloissa 

 

Kuva 7. Lämpötolppien ja sähköistyksen osuus autopaikoista eri aikakausien rivitaloissa 

Kerrostalovastaajista noin 70 prosenttia kertoo sisätilanlämmittimien käytön olevan sallittua 
yhtiön lämpötolpissa ja noin 10 prosenttia ei osaa ottaa asiaan kantaa. 1950-luvulla tai sitä 
aiemmin rakennetuissa kerrostaloissa sisätilanlämmittimen käyttö olisi kyselyn mukaan 
sallittu noin puolessa vastaajataloyhtiöistä. Toisaalta, tämän ikäisissä kerrostaloyhtiöissä 
asiasta tietämättömien osuus nousee lähes 30 prosenttiin. Rivitalovastaajista reilu 90 
prosenttia kertoo sisätilanlämmittimien käytön olevan sallittua. Vain noin viisi prosenttia 
rivitalovastaajista ei osaa kertoa, onko sisätilanlämmittimien käyttö sallittua vai ei. 
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Kuva 8. Sisätilanlämmittimen käytön salliminen eri aikakausien kerrostaloissa (vasen) ja 
rivitaloissa (oikea) 

8.1.3 Taloyhtiöiden latauspisteiden toteuttamisen nykytila 

Vastaajista noin kolme prosenttia (45/1734 vastaajaa) kertoo taloyhtiössä toteutetun 
latauspisteen tai -pisteitä joko taloyhtiön hankkeena tai osakkaan omana muutostyönä. Noin 
kaksi prosenttia vastaajista vastaa latauspisteiden toteuttamisen olevan vireillä, mutta pisteet 
eivät ole vielä valmiina. Tulokset ovat samanlaisia sekä kerros- että rivitaloyhtiöissä. 

 

Kuva 9. Latauspisteiden toteuttamisen tilanne vastaajataloyhtiöissä 

Yhteensä latauspisteitä on toteutettu vastaajien taloyhtiöissä 178 kappaletta, joista 99 
latauspistettä kerrostaloissa ja 70 rivitaloissa. Vastaajien kerrostaloyhtiöissä noin 65 
prosentissa latauspisteitä on toteutettu enintään kolme kappaletta taloyhtiötä kohti. 
Rivitaloyhtiöissä lähes 70 prosenttia vastaajista kertoo latauspisteitä toteutetun enintään 
kaksi kappaletta. 
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Kuva 10. Toteutettujen latauspisteiden määrä per taloyhtiö 

Vastaajien mukaan valtaosa latauspisteistä on joko tavallisia tai vahvistettuja 
kotitalouspistorasioita ja teollisuuspistorasioita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että 
vastaajista merkittävä joukko ei osannut kertoa toteutetun latauspisteen tyyppiä. 
Kerrostaloissa vastaajista 45% ei tiennyt latauspisteiden tyyppiä. Rivitaloissa puolestaan 
vastaajat tuntuivat tietävän paremmin minkä tyyppisiä latauspisteitä yhtiöön on toteutettu, 
vain 6% vastaajista kertoi ettei tiedä latauspisteen tyyppiä. 

 

Kuva 11. Toteutettujen latauspisteiden tyypit 

Vastaajien mukaan yhteensä 343 latauspisteelle on vastaushetkellä tehty taloyhtiön päätös 
latauspisteen toteuttamisesta tai annettu lupa osakkaalle latauspisteen hankkimiseksi. Näistä 
165 latauspistettä on kerrostaloissa ja 107 rivitaloissa. Vastaajien mukaan suuri osa tulevista 
latausmahdollisuuksista hyödyntäisi tavallista tai vahvistettua kotitalouspistorasiaa. Tulevien 
latauspisteiden kartoituksessa korostuu rivitalojen ”en osaa sanoa”-vastausten suuri määrä, 
55% vastaajista rivitaloyhtiöissä ei tiennyt tulossa olevien latauspisteiden tyyppiä. Lähes 
neljännes kaikista vastaajista ei osannut kertoa tulevien latauspisteiden tyyppiä. 
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Kuva 12. Latauspisteiden tyypit, joista on päätös tai annettu lupa  

Taloyhtiöissä, joissa latauspisteitä on toteutettu, noin 80 prosentissa tapauksista 
lataussähköstä syntyvät kustannukset katetaan kulutetun lataussähkön mukaisesti. Noin 10 
prosenttia vastaajista kertoo käyttävänsä jotain palveluntuottajaa hoitamaan lataussähkön 
laskutusta. Huomioitavaa on, että suuressa osassa taloyhtiöistä, missä on toteutettu 
latauspisteitä, ei ole tehty kovin paljon muita toimenpiteitä, kuten laadittu ohjeistusta 
asukkaille, tehty periaatepäätöstä yhtiökokouksessa tai keskusteltu asukkaiden 
latauspistetarpeista. 

 

Kuva 13. Eri toimintatapoja taloyhtiöissä, joissa on toteutettu latauspisteitä 

Merkillepantavaa on myös, että taloyhtiöissä, joissa ei ole vielä toteutettu latauspisteitä (kuva 
14), mutta on tehty päätös tai annettu lupa osakkaalle latauspisteen hankintaan, korostuu ”en 
osaa sanoa”-vastaajien määrä useissa kysymyksissä. 
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Kuva 14. Eri toimintatapoja taloyhtiöissä, joissa on tehty päätös tai annettu lupa osakkaalle 
latauspisteen hankintaan 

Vastaajista noin 93 prosenttia kertoo, ettei taloyhtiössä ole toteutettu tai päätetty 
latauspisteiden hankinnasta. Tässä joukossa tyypillinen tilanne on se, ettei asiaa ole 
toistaiseksi valmisteltu (noin 59% vastaajista) tai asia on nostettu keskusteluun taloyhtiön 
hallituksessa tai yhtiökokouksessa (noin 23%), mutta varsinaisia toimenpiteitä ei ole vielä 
aloitettu. Kaksi prosenttia vastaajataloyhtiöistä (39 kpl) on kieltänyt osakkaan latauspisteen 
hankinnan. 

 

Kuva 15. Tilanne taloyhtiöissä, joissa ei ole toteutettu tai päätetty toteuttaa latauspisteitä 

Taloyhtiöiden suurta määrää, joissa ei ole vielä asiaa valmisteltu tai tehty keskustelun lisäksi 
mitään muita toimenpiteitä, selittää kysynnän puute latauspisteasioita kohtaan. Noin 90 
prosentissa näissä tapauksia osakkaat tai asukkaat eivät ole esittäneet pyyntöjä taloyhtiön 
suuntaan. 
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Kuva 16. Onko esitetty pyyntöjä taloyhtiöissä, joissa ei ole toteutettu tai ei ole suunnitteilla 
latauspisteitä 

Ne taloyhtiöt, joissa pyyntöjä on tullut, ovat muun muassa teettäneet latauspistekartoituksia 
ja tiedustelleet osakkaiden tarpeita latauspisteisiin liittyen. Yleisimmäksi syyksi (73 % 
vastaajista) sille, ettei latauspisteitä ole vielä toteutettu ilmoitettiin se, ettei kenelläkään ole 
vielä ollut tarvetta latauspisteelle. Toiseksi yleisemmäksi syyksi vastaajat (13 %) kokivat 
taloyhtiön sähköjärjestelmän olevan sellainen, ettei se kestä latauspisteiden asentamista. 
Kiinteistöliiton syksyn 2017 korjausrakentamisbarometrin vastaajista lähes 20 % näkee, että 
seuraavan viiden vuoden aikana latauspisteen/-pisteiden toteuttaminen on ajankohtaista 
omassa taloyhtiössä /10/. Taloyhtiöissä on tiedostettu yleisellä tasolla ladattavien autojen 
yleistyminen, mutta tällä hetkellä riittävää kysyntää latauspisteille ei vastausten perusteella 
vaikuttaisi olevan. 

 

Kuva 17. Syy miksi latauspisteitä ei ole toteutettu 

8.1.4 Hidasteet, edistäminen ja tietotarpeet 

Merkittävimmäksi hidasteeksi latauspisteiden syntymiselle vastaajat kertoivat kysynnän eli 
ladattavien hybridien ja täyssähköautojen vähäisyyden. Tämän jälkeen oleellisimmiksi 
hidasteiksi koettiin taloyhtiön nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetti ja latauspisteiden 
toteuttamisen liian suuret kustannukset 
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Taloyhtiön hallinnon asenteita, asunto-osakeyhtiölakia tai päätöksentekoa vastaajat eivät 
kokeneet merkittäväksi esteeksi tai hidasteeksi latauspisteiden toteuttamiselle. Tässä kohtaa 
täytyy huomioida, että valtaosa vastaajista toimii itse taloyhtiön hallinnossa. Sen sijaan 
vastaajat kokivat osakkaiden asenteet yhtä suureksi (luokittelu 4 tai 5, yhteensä 25% 
vastaajista) esteeksi kuin hyvien latauspisteratkaisujen puutteen. 

 

Kuva 18. Hidasteet latauspisteiden toteuttamiselle 

Sekä latauspisteisiin (54%) että ajoneuvojen (41% vastaajista) hankintaan liittyvää 
taloudellista tukea pidetään tärkeimpinä keinoina edistää latauspisteiden syntymistä. 
Puolueettoman tiedon lisäämisen vastaajat kokevat kolmanneksi tärkeimpänä keinona (38% 
vastaajista). 

Taloyhtiövastaajien mielestä heikoimmiksi keinoiksi edistää latauspisteiden toteuttamista 
koetaan normiohjaus ja päätöksenteon helpottaminen asunto-osakeyhtiölakia muuttamalla; 
vain alle 12 % vastaajista pitää niitä asiaa edistävinä keinoina. 

 

Kuva 19. Latauspisteiden toteuttamisen edistäminen 

Jos julkista tukea latauspisteisiin olisi saatavilla, ovat vastaajien mielestä kolme tärkeintä 
tuettavaa asiaa taloyhtiön sähköinfrastruktuurin parantaminen (57%), itse latauspisteiden 
hankinta (40%) ja älykkään latauslatauspistejärjestelmän toteuttaminen (39%). 
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Kuva 20. Mihin julkista tukea tulisi olla tarjolla 

Vastaajat kaipaavat eniten lisätietoja erilaisista teknisistä ratkaisuista latauksen 
järjestämiseksi ja niiden kustannuksista sekä erilaisista mahdollisuuksista jyvittää 
lataussähkön kustannukset latauspisteen käyttäjälle, sekä vaikutuksista taloyhtiön 
sähköjärjestelmään. 

 

Kuva 21. Millaista tietoa kaipaisit latauspisteisiin liittyen 

ERA17-kyselyn pohjalta, joka liittyi yleisemmin energiatehokkuuden parantamiseen, voidaan 
arvioida soveltuvia viestintäkanavia myös latauspisteinformaation levittämistä ajatellen. 
Valtaosa taloyhtiöiden hallitusväestä on halukkaita hyödyntämään internet-sivustoja sekä 
erilaisia koulutustilaisuuksia ja alan lehtiä ja kirjallisuutta.  

23%

25%

39%

40%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Suunnitteluun

Sähköjärjestelmän nykytilan kartoitukseen

Älykkään latauspistejärjestelmän toteuttamiseen

Latauspisteiden hankintaan

Taloyhtiön sähköinfran parantamiseen

Vastaajien osuus

15%

16%

36%

39%

39%

41%

48%

50%

53%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Yhdistäminen muihin korjaushankkeisiin

Päätöksenteko taloyhtiössä

Hankintaprosessi (ml. Sähköjärjestelmämuutokset)

Sähköjärjestelmän kartoitus

Älykkäät latauspisteratkaisut

Sopimusmallit eri osapuolten kesken

Vaikutukset taloyhtiön sähköjärjestelmään

Eri mahdollisuudet laskuttaa lataussähköstä

Erilaiset latauspistetyypit ja niiden erot

Kustannustietoja

Vastaajien osuus



 

 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02416-18 

26 (55) 

 
 

 

 

Kuva 22. Mitä kautta haluaisit saada tietoa, ERA17-kysely 

8.2 Kuluttajakysely 

Sähköautoilijoille suunnattuun kuluttajakyselyyn vastasi yhteensä 290 autoilijaa, joista 109 oli 
käytössä täyssähköauto, 95 ajoi ladattavalla hybridillä ja 91 polttomoottoriautolla. Yhdeksällä 
vastaajalla ei ollut käytössään autoa lainkaan. Kahdellakymmenellä vastaajalla oli 
käytössään useampi kuin yksi sähköauto, ja 17 vastaajalla oli käytössään sekä 
täyssähköauto että ladattava hybridi. Kyselyn kattavuus oli kohtalaisen hyvä 
täyssähköautoilijoiden osalta, tavoittaen noin 6,6% koko Suomen täyssähköautoilijoista /12/ 
(Trafin tilasto 31.3.2018 - täyssähköautoja liikennekäytössä 1658 kpl, joista yksityiskäytössä 
1119 kpl). Lataushybridien suhteen kattavuus ei ollut yhtä hyvä, vain noin 1,3% 
lataushybridiä käyttävistä autoilijoista vastasi kyselyyn /13/. 

Kyselyssä ei ollut pakollisia kysymyksiä, joten vastaajamäärät vaihtelivat jonkin verran 
osioittain ja kysymyksittäin. Sähköauton lataamista kartoittavassa osiossa numero 3 
työpaikkalataamista kartoittavan kysymyksen vastausmäärä poikkesi selkeästi muun osion 
keskiarvosta ollen 160 henkilöä. 

Taulukko 3. Keskimääräiset vastaajamäärät kysymysosioittain 

 Kysymysosio Vastaajamäärä 
(kpl) 

1 Kotitalouden lähtötilanne 289 

2 Sähköauton omistaville tai sen hankintaa harkitseville 232 

3 Sähköauton lataaminen 239 

4 Omakotitalon latauspisteen toteutus 174 

5 Taloyhtiössä asuville 102 

6 Taloyhtiön latauspisteiden toteutus 91 

7 Kuinka edistää latauspisteiden syntymistä taloyhtiöissä 184 

8 Sähköautojen markkinatilanne 290 

9 Sähköautojen kannustimet 237 
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Noin 30% vastaajista sähköauto (joko täyssähköauto tai ladattava hybridi) oli talouden 
ainoana autona tai taloudessa oli useampi sähköauto (7% vastaajista). Reilulla kolmasosalla 
(36%) vastaajista oli sähköauton lisäksi myös polttomoottorikäyttöinen auto. Sähköauton tai 
ladattavan hybridin hankintaa oli harkitsemassa 19% vastaajista. Noin 11% vastaajista odotti 
markkinoiden kehittymistä. 

Vastaajien käytössä oli 36 erilaista sähköautomallia (täyssähköautoa ja ladattavaa hybridiä). 
Taulukossa 3 on lueteltu vastanneiden käytössä olevien autojen 10 suosituinta mallia. 

Taulukko 4. Kuluttajakyselyyn vastanneiden käytössä olevat suosituimmat automallit 

Merkki ja malli Kpl 

Mitsubishi Outlander PHEV 21 

Nissan Leaf 24 kWh 17 

Hyundai Ioniq electric 15 

Opel Ampera / Chevrolet Volt 15 

Nissan Leaf 30 kWh 11 

Renault Zoe 41 kWh 8 

Nissan Leaf 40 kWh 7 

BMW i3 60 Ah 6 

Tesla Model S 85 kWh 6 

Volkswagen Passat GTE 6 

 

Asumismuodoista vastaajien keskuudessa oli suosituin omakotitalo, missä asui kaksi 
kolmasosaa vastaajista. Kolmasosa vastaajista asui eri tyyppisissä taloyhtiössä. 

 

Kuva 23. Kuluttajakyselyn vastaajien asumismuotojakauma 

Suurin osa kyselyn vastaajista asuu Uudellamaalla. Maakuntien jakauma vastaajien 
keskuudessa heijastelee myös sähköautojen maakunnallista jakaumaa /14/. 
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Kuva 24. Vastaajien asuinmaakuntien jakauma 

Vastaajien päivittäinen keskimääräinen ajokilometrimäärä vastaa hyvin Suomen 
keskimääräistä matkasuoritetta 41 km/hlö/päivä /11/, suurimman osan päivittäisestä ajosta 
ollessa 50 km tai alle. Asiaa kysyttiin kyselyssä kahdella tavalla. Toisaalta kysyttiin 
sähköautojen omistajilta arviota heidän päivittäisistä ajokilometreistään, ja toisaalta 
automarkkinan kartoitusosiossa erikseen vastaajan nykyisen auton päivittäistä säännöllistä ja 
harvemmin toistuvaa pidempää ajomatkaa, jolloin vastaukset sisälsivät myös 
polttomoottoriauton omistavat vastaajat. Kysymysten muotoilu saattoi olla hieman epäselvä, 
joten vastaajat eivät välttämättä osanneet erotella näitä kahta asiaa toisistaan. Vastaukset 
olivat melko yhteneviä molempien kysymysten kesken. Sähköautolla ajavien päivittäisen 
ajomatkan keskiarvo oli 63 km, kun kaikkien vastaajien keskiarvo oli 62 km. Pitää huomioida, 
että vaikka keskimäärin päivittäinen ajomatka on noin 63 km, yli 10% vastaajista ajaa 
päivittäin yli 100 km säännöllistä ajomatkaa. 

 

Kuva 25. Vastaajien arvio päivittäisistä keskimääräisistä ajokilometreistään 
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Kysyttäessä arviota harvemmin toistuvasta pidemmästä ajomatkasta yhteen suuntaan, 
voidaan huomata vastauksissa kaksi tihentymää. Noin 52% vastaajista ajaa harvemmin 
toistuvana alle 300 km ajomatkoja ja noin 79% vastaajista alle 500 km ajomatkoja yhteen 
suuntaan.  

 

Kuva 26. Vastaajien arvio pisimmästä harvemmin toistuvasta ajomatkasta yhteen suuntaan 

Päivittäisissä lataustavoissa oli havaittavissa eroja eri autotyyppien välillä. 
Täyssähköautoilijoiden keskuudessa peruslataus tyypin 1 tai 2 pistokkeella varustetulla 
latauslaitteella oli yhtä yleinen lataustapa (58% vastaajista) kuin hidaslataus joko tavallisesta 
tai vahvistetusta kotitalouspistorasiasta tai teollisuuspistorasiasta (yhteensä 59% 
vastaajista). Ladattavien hybridien käyttäjien keskuudessa suosituin lataustapa oli 
hidaslataus tavallisesta kotitalouspistorasiasta (70% vastaajista).  

 

Kuva 27. Vastaajien päivittäinen lataustapa 

Yleisin säännöllinen latauspaikka on kotona (93%). Julkisilla latauspisteillä latasi 
säännöllisesti 64% ja työpaikoilla 37% vastaajista. Ensisijainen latauspaikka oli selkeästi koti 
(87%), ja toissijainen latauspaikka julkiset latauspisteet (58%). Työpaikkalataamisen osuus 
ensisijaisena latauspaikkana oli 8% vastaajista ja toissijaisena paikkana 30% vastaajista. 
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Kuva 28. Kysymys: Missä kaikkialla lataat autoasi säännöllisesti? 

Valtaosa kyselyyn vastanneista sähköautoilijoista (66% vastaajista) lataa autoaan 
kotilatauksessa alle 3,8 kW teholla. Täyssähköautoilijoiden kohdalla tämä latausteho on 
käytössä 55% vastaajista ja ladattavien hybridien käyttäjien kohdalla 74% vastaajista. 
Täyssähköautoilijoilla keskimääräinen latausteho on hieman suurempi, etenkin 3-vaiheisen 
laturin sisältävien autojen haltijoiden kohdalla. Vastausvaihtoehdoissa oli esitetty 
esimerkinomaisesti tälle latausteholle käytettäväksi kotilatauslaitetta, mutta tarkasteltaessa 
kuvan 27 vastaajien ilmoittamaa lataustapaa ja myöhemmin kysyttäessä tarkkaa 
kotilatauspisteen tyyppiä, kotitalouspistorasian yleisyys antaa olettaa, että suurin osa alle 3,8 
kW teholla lataavista autoilijoista lataa joko kotitalous- tai teollisuuspistorasiaa käyttäen. 
Myös taloyhtiökyselyn tulokset viittaavat tähän suuntaan.  

Kolmivaiheiseen syöttöön kytketystä latauslaitteesta ilmoittaa lataavansa myös yllättävän 
moni ladattavan hybridin omistaja, vaikka autoissa on lähes poikkeuksetta vain 
yksivaiheinen, yleensä pienitehoinen sisäänrakennettu laturi. Oletettavasti moni vastaaja on 
valinnut kyselyssä vaihtoehdoksi latauslaitteensa tukeman maksimitehon, ei niinkään 
päivittäistä todellista käytössä olevaa lataustehoaan. Tarkasteltaessa pelkkiä ladattavan 
hybridin omistajia, lataa 81% vastaajista alle 3,8 kW teholla. Jos tarkastellaan kuvaa 29, 
huomataan, että autoissa on ilmoitettu olevan enemmän kolmivaiheisia latureita (24%), kuin 
kodeissa kolmivaiheisia latauslaitteita (15%). 

 

Kuva 29. Latausteho kotilatauksessa 

93%

64%

37%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kotona

Julkisilla latauspisteillä

Työpaikalla

Muu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Alle 2 kW (< 8A), yleensä auton omalla mukana tulevalla
schuko-pistokkeeseen sopivalla kaapelilla

2 kW - 3,8 kW (8 - 16A), kotilatauslaitteella, kytketty 1-
vaiheeseen enintään 16A syöttöön

3,8 kW - 7,4 kW (16 - 32A), kotilatauslaitteella, kytketty 1-
vaiheeseen enintään 32A syöttöön

11 kW (3 x 16A), kotilatauslaitteella, kytketty 3-vaiheeseen
enintään 16A syöttöön

22 kW (3 x 32A), kotilatauslaitteella, kytketty 3-vaiheeseen
enintään 32A syöttöön

Muut

Osuus vastaajista

Kaikki Täyssähköauton käyttäjät Ladattavan hybridin käyttäjät



 

 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02416-18 

31 (55) 

 
 

 

Kuorman tasaaminen kiinteistön tai talon muun sähkökuorman kanssa  oli käytössä vain 6% 
vastaajista, ja 5% vastaajista oli harkitsemassa sen ottamista käyttöön latauksen 
yhteydessä. 

Autojen sisäänrakennettujen latureiden tehoista kysyttäessä noin puolet kaikista sähköautoa 
käyttävistä vastaajista ilmoitti tehon olevan alle 3,7 kW (yksivaiheinen, enintään 16 A), ja 
neljäsosassa välillä 3,7 - 7,4 kW (yksi- tai kaksivaiheinen, 16 - 32 A). Ladattavien hybridien 
kohdalla 3,7 kW tai alle on yleisin sisäänrakennetun laturin teho 86% osuudella, vastaajien 
mukaan täyssähköautoista taas reilu puolet (55%) on varustettu 3,7 kW laturilla. 
Huomattavaa on, että ainakin 10% ladattavaa hybridiä käyttävistä vastaajista ilmoitti autonsa 
sisäänrakennetun laturin koon virheellisesti. Tutkittaessa kategoriaan 11 - 22 kW luokiteltuja 
ladattavia hybridejä, kaikki ilmoitetut automallit ja latureiden tehot olivat ristiriidassa 
keskenään. Neljäsosassa sähköautoista oli vastaajien mukaan kolmivaihelaturi, teholtaan 11 
- 22 kW (maksimissaan 3 x 16 A - 3 x 32 A). 

 

Kuva 30. Auton sisäänrakennetun laturin teho 

Pikalatausta ilmoitti käyttävänsä päivittäin 4% vastaajista. Kerran kuussa pikalatausta käytti 
19% vastaajista, kerran viikossa 13% vastaajista ja 2-5 kertaa viikossa 5% vastaajista. Noin 
38% vastaajista ei katsonut tarvitsevansa pikalatausta koskaan. 

Kysyttäessä missä autoilijat haluaisivat ladata autojaan, kannatusta saivat kaikki tarjotut 
vaihtoehdot (kotona, työpaikalla, asioidessa, pysäköintilaitoksissa, asukaspysäköinnissä tai 
huoltoasemilla). Halutuimmat latauspaikat ovat kotona (76%), asioidessa (73%) ja työpaikalla 
(71%).  
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Kuva 31. Kysymys: Missä kaikkialla haluaisit ladata autoasi? 

8.2.1 Omakotitalossa asuvat vastaajat 

Omakotitalossa vastaajista asui 178 kpl, ja latauspisteen tyypin ilmoitti 152 sähköauton 
omistavaa vastaajaa. Yleisin latauspisteen tyyppi omakotitalossa asuvilla vastaajilla on 
tavallinen kotitalouspistorasia, josta lataa 44% vastaajista. Tyypin 1 tai 2 pistokkeella 
varustettu latausasema oli käytössä 37% vastaajista.  

 

Kuva 32. Omakotitalossa asuvien vastaajien latauspisteen tyyppi 

Latauspistekartoituksen omakotitaloonsa oli teettänyt 12% vastaajista. Puolet omakotitalossa 
asuvista vastaajista oli teettänyt käyttöönottotarkastuksen lataamiseen käytettävälle 
pistorasialle sähköalan ammattilaisella ennen lataamisen aloittamista. Melkein kaikki 
omistivat latauspisteen itse, lataus palveluna oli käytössä vain kahdella vastaajalla. 

8.2.2 Taloyhtiössä asuvat vastaajat 

Noin neljäsosa kuluttajakyselyyn vastanneista, taloyhtiöissä asuvista nykyisistä 
sähköautoilijoista ei ollut saanut järjestettyä itselleen lainkaan kotilatauspistettä. Luvan oli 
saanut, mutta latauspiste oli vielä toteuttamatta 5% vastaajista. Kolmasosa kaikista kyselyyn 
vastanneista (myös ei-sähköautoilijat) ei ollut saanut järjestettyä itselleen latauspistettä, mikä 
voi viitata siihen, että osa on saattanut lykätä sähköautohankintaansa latauspisteen puutteen 
vuoksi. 
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Kuva 33. Kysymys: Oletko saanut järjestettyä itsellesi henkilökohtaisen latauspisteen? 
(taloyhtiössä asuvat sähköauton haltijat) 

 

 

Kuva 34. Kysymys: Oletko saanut järjestettyä itsellesi henkilökohtaisen latauspisteen? (kaikki 
vastaajat) 

Yli puolella (56%) vastanneista autopaikat olivat taloyhtiön hallinnassa, kolmasosalla 
autopaikat olivat osakkaiden hallinnassa. Pysäköintiyhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja oli 
4% vastaajista. 

Asunto-osakeyhtiöissä asuvien vastaajien keskuudessa yleisin latauspistetyyppi oli tavallinen 
kotitalouspistorasia (63%) ja toiseksi yleisin tyypin 1/2 latausasema (21%). Vahvistettu 
kotitalous- tai teollisuuspistorasia oli käytössä 16% vastaajien taloyhtiöistä. Yleensä 
vastaajien taloyhtiöissä oli toteutettu yksi latauspiste. 

 

Kuva 35. Asunto-osakeyhtiöissä asuvien, sähköautoa käyttävien vastaajien käyttämä 
latauspisteen tyyppi 
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Kuva 36. Vastaajien taloyhtiöissä toteutettujen latauspisteiden lukumäärä 

Taloyhtiöissä on kyselyyn vastanneiden mukaan toteutettu latauspisteitä 34% taloyhtiöistä. 
Asiaa ei ole valmisteltu toistaiseksi 42% taloyhtiöistä. Latauspisteen asennukseen ei ollut 
antanut lupaa 3% vastaajien taloyhtiöistä. 

 

Kuva 37. Latauspisteiden tilanne vastaajien taloyhtiöissä 

Vastaajien taloyhtiöissä, missä ei ole vielä toteutettu latauspisteitä, on 31% tullut pyyntöjä 
osakkailta asiaan liittyen, ja taloyhtiön hallituksessa on keskusteltu asiasta 43% taloyhtiöistä. 
Muuten valmistautuminen on ollut melko vähäistä. Työryhmä olettaa että vastauksissa 
korostuvat ”En tiedä”-vaihtoehdot koska vastaajat eivät ole välttämättä taloyhtiönsä 
hallinnossa mukana olevia henkilöitä, toisin kuin taloyhtiökyselyssä. Vastaajien taloyhtiöissä 
on asioista keskusteltu enemmän ja myös osakkailta on tullut pyyntöjä enemmän 
oletettavasti johtuen kyselyn kohdentamisesta nykyisille sähköautoilijoille. 
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Kuva 38. Tilanne taloyhtiöissä missä ei ole toteutettu latauspisteitä 

Mikäli vastaajan taloyhtiössä ei ole vielä toteutettu latauspisteitä, on yleisin syy selkeästi 
sama kuin taloyhtiökyselyssäkin, eli taloyhtiössä ei ole vielä ollut kenelläkään tarvetta 
latauspisteelle. Toiseksi yleisimmäksi syyksi on mainittu kustannukset. Noin 16% 
taloyhtiöistä ei ole päästy sopuun kriteereistä ja ehdoista latauspisteiden toteuttamisen 
osalta.  
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Kuva 39. Syyt, miksi latauspisteitä ei ole vielä toteutettu taloyhtiössä 

Vastaajien mukaan taloyhtiöiden päätöksentekoa latauspisteiden toteuttamisessa tulisi 
helpottaa (59%) ja puolueetonta tietoa lisätä (55%) erilaisista latausratkaisuista.  

 

Kuva 40. Miten latauspisteiden syntymistä taloyhtiöissä tulisi edistää 

Asenteet (71%) ja tiedonpuute (58%) nähdään vastaajien mukaan suurimmiksi esteiksi 
latauspisteiden yleistymiselle taloyhtiöissä. 
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Kuva 41. Isoimmat esteet/hidasteet latauspisteiden yleistymiselle taloyhtiöissä 

Mikäli julkista taloudellista tukea olisi tarjolla, se tulisi vastaajien mielestä kohdentaa 
ensisijaisesti taloyhtiöiden sähköinfran parantamiseen ja älykkäiden latausjärjestelmien 
toteuttamiseen. Kotilatauslaitteiden hankintaan tukea haluaisi 36% vastaajista. 

 

Kuva 42. Mahdollisen julkisen taloudellisen tuen kohdistaminen 

Mikäli kotilatauslaitteille olisi tarjolla julkista tukea, 39% vastaajista haluaisi niihin tukea 
puolet hankintahinnasta. Kolmannes vastaajista haluaisi tukea 25% hankintahinnasta ja 
neljännes olisi tyytyväinen tilanteeseen ilman hankintatukea.  
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Kuva 43. Vastaajien ehdottama kotilatauslaitteen hankintatuen suuruus 

Puolueetonta tiedotusta kaivataan vastaajien mukaan lisää niin taloyhtiöille kuin yksittäisille 
kuluttajillekin. Lisää tietoa kaivataan etenkin latauspisteiden toteuttamisen kustannuksista 
(48% vastaajista), eri mahdollisuuksista laskuttaa lataussähköstä (44%) ja älykkäistä 
latausjärjestelmistä (43%). Tietoa vastaajat haluaisivat hakea ensisijaisesti internet-
sivuistoilta, mutta myös sosiaalisen median kanavista ja alan lehdistä ja kirjallisuudesta 
toivotaan saatavan lisää aiheeseen liittyvää tietoa. 

8.2.3 Sähköautojen markkinatilanne ja kannustimet 

Kuluttajakyselyn vastaajista 78% koki löytävänsä markkinoilta joko jo nyt (58%) tai 
lähiaikoina (20%) taloudelleen sopivan sähköauton. Tässä kohtaa täytyy huomioida kyselyn 
kohderyhmä ja vastaajat - vastaajien joukossa suuri osa on jo hankkinut sähköauton. 20% 
vastaajista oli sitä mieltä, että markkinoilta ei vielä löydy heidän taloutensa tarpeisiin sopivaa 
sähköautoa. Kysyttäessä missä autoluokassa tarvittaisiin lisää tarjontaa, 206 vastaajaa 
277:stä mainitsi kaipaavansa markkinoille sähkökäyttöistä farmaria. Tärkeimmiksi auton 
ominaisuuksiksi nousivat iso tavaratila, suuri toimintasäde ja pieni kulutus. Vetokoukun 
saaminen autoon oli 115 vastaajalle tärkeä seikka auton valinnassa. 

 

Kuva 44. Kysymys: Missä autoluokassa tarvittaisiin lisää tarjontaa? 
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Suurin osa vastaajista (67%) haluaa edelleen hankkia auton omistusautoksi, 25% vastaajista 
oli kiinnostunut hankkimaan auton joko leasing-sopimuksella tai jäännösarvollisella 
osamaksulla ja reilu 6% oli kiinnostunut hankkimaan auton palveluna (MaaS = Mobility as a 
Service). 

Kaikista vastaajista 67% näkee autojen hinnan tällä hetkellä suurimmaksi esteeksi 
sähköautojen määrän kasvulle. Seuraavaksi esteinä tulevat vastaajien mukaan riittämätön 
toimintamatka, riittämätön autovalikoima ja latausinfrastruktuurin puute. Toimintamatkan 
riittävyys oli selkeästi suurempi este vastanneiden ei-sähköautoilijoiden keskuudessa, kuin 
täyssähköauton jo hankkineiden vastaajien keskuudessa. Huomionarvoista on myös, että 
autojen jälleenmyyntiarvon säilymistä sähköautojen yleistymisen esteenä piti merkittävänä 
vain 11% vastaajista. 

 

Kuva 45. Vastaajien ilmoittamat suurimmat esteet sähköautojen määrän kasvulle 

Kysyttäessä auton hankintahinnan vaikutusta ostopäätökseen, 24% mielestä hinta ei vaikuta 
ostopäätökseen. Noin 45% olisi valmis hankkimaan sähköauton, jos sen hinta olisi enintään 
30% kalliimpi kuin vastaavan polttomoottoriauton. Noin 11% mielestä auton hinnan pitää olla 
vastaavan polttomoottoriauton tasolla, jotta varma hankintapäätös syntyisi. Samansuuruinen 
vastaajamäärä oli sitä mieltä, että on valmis maksamaan sähköautosta vastaavaa 
polttomoottoriautoa enemmän, jos auton jälleenmyyntiarvo säilyy yhtä hyvin kuin 
vertailuautolla. 

Talouden käyttöön kaikissa olosuhteissa riittävä toimintamatka oli yli puolella vastaajista 200 
- 400 km. Nykyiset sähköautojen omistajat katsoivat tulevansa toimeen hieman pienemmällä 
toimintamatkalla (200-300 km) kuin autoilijat, joilla ei ollut käytössään sähköautoa (300 - 400 
km).  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Autojen hinta

Riittämätön toimintamatka

Riittämätön autovalikoima

Latausinfrastruktuurin puute

Tiedon puute

Latausinfrastruktuurin luotettavuus

Autojen saatavuus (pitkät toimitusajat)

Kehittymättömät jälkimarkkinat (jälleenmyyntiarvon
säilyminen)

Latauksen hitaus

Koeajomahdollisuuksien puute

Myynti/huoltopisteiden harvalukuisuus

Muu

Osuus vastaajista

Kaikki Sähköauton+lataushybridin omistajat Täyssähköauton omistajat Ei sähköauton omistusta



 

 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02416-18 

40 (55) 

 
 

 

 

Kuva 46. Talouden käyttöön riittävä sähköauton toimintamatka kaikissa olosuhteissa 

Kannustimien osalta valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että valtion hankintatuki sähköautoille 
vaikuttaisi joko merkittävästi (50%) tai jonkin verran (32%) kiinnostuksen lisääntymiseen 
sähköautoja kohtaan. Rajoitukset polttomoottoriautojen käyttöön (46% vastaajista näki 
vaikuttavan merkittävästi) ja vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen 
(39% vastaajista näki merkittäväksi) nousivat esiin hankintatuen rinnalla keinoina, jotka 
vastaajien mielestä vaikuttaisivat merkittävästi kiinnostuksen lisääntymiseen sähköautoja 
kohtaan.  

 

Kuva 47. Mitkä kannustimet vaikuttaisivat kiinnostuksen lisääntymiseen sähköautoja kohtaan 

Vastanneiden mielestä hankintatuen suuruuden pitäisi olla noin 4000-5000 € (43% 
vastaajista), jotta se vaikuttaisi merkittävästi autojen määrän kasvuun. Vain 7% vastaajista oli 
sitä mieltä, että nykyinen 2000€ hankintatuki vaikuttaisi varmasti sähköauton hankintaan. Alle 
5% vastaajista oli sitä mieltä, että hankintatukea ei tarvittaisi. Suosituimman hankintatuen 
suuruden suhteen (4001 - 5000 €) eri vastaajaryhmät olivat lähes yksimielisiä. 
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Kuva 48. Kysymys: Mikä pitäisi mielestäsi olla autojen hankintatuen suuruus, jotta se 
vaikuttaisi varmasti sähköauton ostopäätökseen (€)? 

8.2.4 Vapaat kommentit 

Kyselyn lopussa oli vapaa tekstikenttä, mihin pyydettiin vapaita kommentteja kyselystä ja 
kyselyn teemoista. Vapaakenttähuomioissa korostuivat voimakkaimmin seuraavat asiat: 

 Autojen hinta on selkeä este sähköautojen yleistymiselle. Osa vastaajista kannattaa 
hankintatukea, pieni osa ei haluaisi tukia lainkaan. Sähköautojen verotusta pitäisi 
osan vastaajista mielestä vielä pienentää myös arvonlisäveron osalta, jotta autojen 
hinta saataisiin sellaiselle tasolle, että se nostaisi kysyntää. 

 Puolueetonta ja luotettavaa tietoa kaivataan yleisesti sähköautoista ja 
sähköautoilusta, sekä kotilataamisen järjestämisen mahdollisuuksista. Nyt vastaajat 
kokevat ongelmaksi erityisesti osittain virheellisen informaation, mitä tulee esimerkiksi 
median kautta. 

 Taloyhtiöiden osalta toivottiin helpotusta latauspisteen järjestämiselle osakkaan 
omana muutostyönä. Moni kaipasi toimenpiteitä, joilla sähköautoilijalle 
mahdollistettaisiin varma latauspaikan saaminen taloyhtiössä, jos se vain on 
teknisesti mahdollista. 

8.3 Latausliiketoimintaan liittyvien yritysten haastattelut 

Väliraportin valmistumishetkeen mennessä ehdittiin haastatella 8 lataustoimialalla toimivaa 
yritystä, jotka edustavat hyvää otosta erilaisista toimijoista. Mukana oli toimijoita 
laitevalmistuksesta ja latausjärjestelmien toimittajista eri tasoisten latauspalveluiden 
tarjoajiin. 

8.3.1 Yritysten tarjonta ja yritysesittelyt 

Kaksi yrityksistä on laitevalmistajia, joilla ei ole suoraa kuluttajamyyntiä, vaan tuotteet 
kulkeutuvat kuluttajille tukkuportaan ja projektimyynnin kautta. Osa yrityksistä tarjoaa laitteita 
ostettaviksi kertaostoksena, ja tarjoaa myös asennuksen kiinteällä hinnalla pieniin kohteisiin 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0 1 - 1000 1001 -
2000

2001 -
3000

3001 -
4000

4001 -
5000

5001 -
6000

6001 -
7000

7001 -
8000

8001 -
9000

9001 -
10000

yli 10000

Kaikki vastaajat Täyssähköauton tai ladattavan hybridin omistajat Ei sähköauton omistusta



 

 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02416-18 

42 (55) 

 
 

 

(yleensä yksittäinen latauspiste), ja osa tarjoaa lataamista palveluna, jolloin toimittaja 
yleensä asentaa ja ylläpitää laitteet, ja tilaaja maksaa palvelusta kiinteää tai sähkön 
kulutuksen mukaan muuttuvaa kuukausimaksua. Kaikki haastatellut yritykset tarjoavat 
tuotteita, jotka mahdollistavat älykkään latauksen toimintoja, esimerkiksi kuormanhallintaa 
latauspisteiden kesken tai kuorman jakamista kiinteistön muun sähkökuorman kanssa. 

Yritykset tarjoavat latauspistekartoituksia joko itse tai kumppaniensa kautta. Kartoituksessa 
tilaajan mahdollisuudet toteuttaa latauspiste tai -pisteitä tarkistetaan pääsääntöisesti 
käymällä paikan päällä, tutustumalla kiinteistön sähköpiirustuksiin ja tarvittaessa mittauksilla. 
Yhdellä toimijalla kartoitus tehdään etänä, jossa on tarkoituksena saada nopeasti tieto siitä, 
onnistuuko taloyhtiössä latauspisteiden toteuttaminen vai ei. Osa toimijoista toteuttaa 
kartoituksia yhteistyössä esimerkiksi sähkölaitosten kanssa. Kartoitusten hintataso liikkuu 
haarukassa 200 - 690 € (ilman arvonlisäveroa). 

Taulukko 5. Haastateltujen lataustoimialan yritysten tarjonta 
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ABB X    X   X X 

Ensto X    X   X X 

Fortum Charge&Drive  X X X X X  X X 

Helen  X X X (X)2   X X 

IGL Technologies    (X)3 X (X)4 X X  

Liikennevirta   X  X X  X X 

Parkkisähkö X X X X X X X X  

Plugit Finland  X X X X   X X 

8.3.1.1 ABB 

ABB on valmistanut sähköautojen pikalatureita jo pitkään, ja on toimittanut laajoja 
järjestelmiä globaalisti, mm. Viron Elmo-palvelun 164 latausasemaa. Suomessa on käytössä 
30 ABB:n pikalaturia.  

ABB julkisti maaliskuussa 2018 oman kotilatauslaitteensa EVLunic, josta löytyy laaja 
valikoima erilaisia laitteita sähköajoneuvojen peruslataukseen tyypin 2 pistorasialla tai 
pistokkeella. Laitteet tukevat kuormanhallintaa siten, että yksi laite voi toimia master-
laitteena, ja ohjata enintään 15 muuta laitetta, jotka kytketään master-laitteeseen. Sen lisäksi 
ABB:ltä löytyy laajempiin kiinteistötoteutuksiin talokohtainen palvelin, joka huolehtii latauksen 
hallinnasta, käyttäjien tunnistuksesta, ja liittyy haluttaessa KNX-taloautomaatioon. 
Lataussähkön kulutusmittaus tehdään KNX-taloautomaatioliitännän kautta, samoin kuin 
liityntä kiinteistötason kuormanhallintaan.  

                                                
2 Helenillä ei ole omaa taustajärjestelmäänsä, Virta-palvelu myydään latauspisteen mukana 
3 Yhteistyössä sähköyhtiöiden kanssa 
4 Lataussähkön laskutus on mahdollista eParking-palvelun kautta, kaikki pisteet eivät ole palvelussa 



 

 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02416-18 

43 (55) 

 
 

 

Järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa kiinteistökohtainen latauksenhallintajärjestelmä, 
joka ei vaadi tuekseen erillistä latauspalveluntarjoajaa, ja joka tukee vaatimuksia esimerkiksi 
latausmahdollisuuden järjestämisestä ilman etukäteisrekisteröitymistä. Järjestelmä pystyy 
tuottamaan myös raportoinnin ladatusta sähköstä esimerkiksi taloyhtiöiden osakkaille 
jyvittämistä varten tai työnantajien käyttöön. ABB:llä ei ole aikomusta laajentaa toimintaansa 
maksuliikennepuolelle, vaan yritys tarjoaa järjestelmästä raportoinnin, jonka pohjalta 
latauslaitteiston omistaja hoitaa latauksen laskutuksen järjestämisen itse. 

ABB ei myy tuotteitaan suoraan kuluttajille, vaan tukkuportaan ja projektimyynnin kautta 
esimerkiksi rakennusalan yrityksille. ABB:n erityispiirteenä on sähköistyksen 
kokonaisvaltainen tarjonta, alkaen muuntajista ja päättyen kiinteistöjen sähköistyksiin. Myös 
sähköautojen latauksessa ABB pystyy toimittamaan hyvin laajoja järjestelmiä, jotka voidaan 
integroida kiinteistöjen ja yritysten (esimerkiksi työnantajien) järjestelmiin. 

ABB on julkaisemassa vuoden 2018 aikana yhteistyössä Energiateollisuuden, Seskon, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Elenian ja Jyväskylän energian kanssa suunnittelijan 
ohjeen sähköautojen latausjärjestelmien suunnitteluun. 

8.3.1.2 Ensto 

Ensto on ollut mukana sähköajoneuvojen latauslaitteiden valmistuksessa vuodesta 2009, ja 
nykyään yritykseltä löytyy laaja valikoima erilaisia latauslaitteita peruslatauksesta 
pikalataukseen. Enston latausasemien tuotekehitys ja -hallinta on pikalatauslaitteita 
lukuunottamatta Suomessa. Enston myynti tapahtuu business-to-business (B2B)-myyntinä 
tukkuportaan kautta, suuremmissa kohteissa myös suoraan rakennusliikkeille. Enstolla vienti 
muodostaa suuren osan liikevaihdosta, ja asennetuista latauspisteistä valtaosa on Suomen 
rajojen ulkopuolella. Yhteensä Ensto on toimittanut yli 15 000 latauspistettä 34 eri maahan. 

Enston peruslataukseen käytettävät latauslaitteet tukevat dynaamista kuormanhallintaa, 
säätäen lataustehoa samaan ryhmään kytkettyjen laitteiden kesken jos sähköjärjestelmän 
kapasiteetti uhkaa ylittyä. Laitteet kytkeytyvät toisiinsa langallisella lähiverkolla, ja 
kuormanhallinta on paikallinen, eli toiminta ei ole riippuvainen ulkoisesta verkkoyhteydestä. 
Enston oman pilvipalvelun kautta pystytään säätämään järjestelmän toiminnallisia 
parametreja ja valvomaan järjestelmän toimintaa. 

Ensto pystyy toimittamaan pilvipalvelunsa kautta myös erilaisia liityntöjä esimerkiksi 
kiinteistötason kuormanhallintaan. Ensto ei tarjoa itse latauksen laskutuspalveluita, vaan 
tarjoaa rajapinnat, mihin latauspalvelua hoitava yritys voi liittyä. Latauksen laskutuksen 
rajapintaa pystyisivät hyödyntämään myös työnantajien palkanlaskentajärjestelmät, jolloin 
työpaikkalataamisen kustannukset siirtyisivät suoraan palkanlaskennan käyttöön ilman 
ylimääräisiä toimenpiteitä niin autoilijan kuin työnantajankaan puolelta. 

8.3.1.3 Fortum Charge & Drive 

Fortum Charge & Drive on sähköautojen latauspalveluoperaattori, jolla on Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa laaja kaupallinen latauspisteverkosto. Pohjoismaissa, etenkin 
johtavalla sähköautomarkkinalla Norjassa, yritys on markkinajohtaja. Pohjoismaissa Charge 
& Drive-verkostossa on noin 4000 latauspistettä, Suomessa noin 500. Suomessa Fortumin 
erityispiirteenä on Etelä- ja Keski-Suomen kohtalaisen hyvin kattava pikalatausverkosto. OP-
Ryhmä ja Fortum rakentavat yhteistyössä OP:n konttoreiden yhteyteen noin 80 
paikkakunnalle yhteensä noin 200 tyypin 2 pistokkeella varustettua peruslatauspistettä (100 
latauslaitetta), jotka liitetään osaksi Charge & Drive-verkostoa. Rakennettavista 
latauspisteistä noin 150 oli käytössä raportin kirjoitushetkellä. 

Fortum rakentaa parhaillaan Pohjoismaiden ensimmäistä suurteholatauskäytävää Oslo-
Tukholma-Turku-Helsinki välille. Ensimmäinen suurteholatausasema avattiin Oslon lähellä 
huhtikuussa. Suomeen on tavoitteena avata ensimmäinen asema tämän vuoden aikana. 
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Suurteholatausasemat tulevat mahdollistamaan uusien sähköautomallien lataamisen 
huomattavasti aikaisempaa nopeammin, maksimissaan 150 - 350 kilowatin teholla. 

Kokemukset Pohjoismaista ja erityisesti Norjasta, ovat avanneet yritykselle ovia 
kansainvälisille markkinoille. Fortumin taustajärjestelmä latausverkostojen operointiin on 
käytössä raportin kirjoittamishetkellä 16 maassa. Syksyllä 2017 Fortum aloitti 
latauspalveluiden kehittämisen Intiassa, avaamalla ensimmäisen latauspisteensä Delhissä. 

Fortum osti helmikuussa 2018 saksalaisen Plugsurfing GmbH-yhtiön, ja yrityksen kehittämän 
sovelluksen, jonka kautta Fortum hakee lisäkasvua kohti kansainvälisiä markkinoita. 
Plugsurfing yhdistää sovelluksessaan 50 000 sähköautoilijaa ja 200 latausverkostoa 
tarjoamalla pääsyn 65 000 latauspisteelle 24 eri maassa Euroopassa. Fortumin tavoitteena 
on yhdessä Plugsurfingin kanssa palvella paremmin sähköautoilijoita, autonvalmistajia ja 
lukuisia muita avaintoimijoita sähköautoilun piirissä.  Fortumin julkiset latauspisteet 
Pohjoismaissa liitetään osaksi Plugsurfing-sovellusta, joka helpottaa sähköautoilua 
Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välillä. 

Omakotiasujille ja taloyhtiöille Fortum tarjoaa kotilatausta palveluna, joka sisältää 
latauslaitteen, asennuksen ja lataussähkön kiinteään kuukausihintaan haarukassa 50 - 95 
€/kk (sis. alv. 24%). Taloyhtiön kustannettavaksi jää latausvalmiuden luominen taloyhtiön 
pysäköintialueelle, mikä tarkoittaa latauspistekartoituksen tekemistä ja palveluyhteyden 
luomista yhteyslaitteen kautta. Kartoitukseen sisältyy arvio taloyhtiön nykyisen 
sähköjärjestelmän kapasiteetin riittävyydestä ja mahdollisista muutostarpeista, sekä 
tulevaisuuden tarpeiden määrittäminen latauskapasiteetin lisääntyessä. Lataussähkön 
laskutus hoidetaan osakkaalta automaattisesti, jolloin taloyhtiölle ei tule ylimääräistä vaivaa 
tai kustannuksia. Järjestelmään voidaan liittää myös älykkäitä lämmitystolpan ohjauksia, 
pysäköinnin valvonta ja laskutus sekä sähkökuorman tasaus latauspisteiden kesken tai 
kiinteistön kulutuksen kanssa. 

8.3.1.4 Helen 

Helen on energiayhtiö, joka tarjoaa sähkösopimuksia koko Suomen alueella, ja kaukolämpöä 
ja -jäähdytystä Helsingin alueella. Helen tarjoaa myös sähköautojen lataamista, ja on 
rakentanut latauspisteitä yhdessä Liikennevirran kanssa. Helen on yksi Liikennevirran 
omistajista. 

Helen tarjoaa sähköautojen latausta yksityisille kuluttajille latauslaitteiden myynnin kautta. 
Taloyhtiöille ja yrityksille tarjotaan haluttaessa latausta myös palveluna. Helen tekee 
kohteeseen ensimmäisenä etäkatselmuksen, missä taloyhtiön luvalla Helen selvittää 
kiinteistön sähköliittymän tiedot ja kuormitushistorian, ja sitä kautta arvioi montako 
latauspistettä kiinteistöön voidaan toteuttaa Helenin toimittamilla laitteilla. Raportti sisältää 
arvion tilanteesta arviointihetkellä, mutta antaa sen lisäksi arviot montako latauspistettä 
voidaan toteuttaa pienillä muutoksilla kiinteistön sähköjärjestelmään tai pysäköintialueen 
sähköliittymään, tai laajemmilla muutoksilla kiinteistön sähköjärjestelmään tai -liittymään. 
Helenin etäkatselmuksen hinta on 200 € (sis. alv. 0%). 

Peruslatauspisteen hinta yhdelle autolle on Helenin kautta 1250 € (sis. alv. 0%), ja asennus 
500 € (sis. alv. 0%). Perusasennuksen sisältö ei Helenin mukaan kovin usein riitä, vaan 
kohteiden erilaisuuden vuoksi asennusta joudutaan räätälöimään tarpeen mukaan.  

Helenin myymät latauslaitteet liitetään lähes poikkeuksetta Liikennevirran järjestelmään, 
mikä mahdollistaa energian mittaroinnin, jyvityksen käyttäjille ja käyttöoikeuksien hallinnan. 
Helen tarjoaa myös taloyhtiön latauspisteen jakamista julkiseksi latauspisteeksi 
Liikennevirran latausverkostoon, jolloin taloyhtiö voi kerätä tuloja latauspisteen tuotoista 
myös taloyhtiön ulkopuolisilta käyttäjiltä. Liikennevirran palvelun kuukausimaksu vaihtelee 9 
€ ja 24 € välillä riippuen siitä, onko latauspiste yksityinen vai julkinen. 
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8.3.1.5 IGL Technologies Oy 

IGL Technologies Oy aloitti toimintansa älykkään autolämmitystolpan kehityksestä, josta 
kehittyi myöhemmin myös sähköauton lataamiseen soveltuva, vahvistetulla 
kotitalouspistorasialla varustettu eTolppa-tuote. Laitetta voidaan käyttää sähköauton 
lataamisen lisäksi myös polttomoottoriautojen esilämmityksen älykkääseen ohjaamiseen, 
jolloin tolppa tunnistaa itse ulkolämpötilan, ja ohjaa auton lämmitystä sen mukaisesti, ja 
lämmityksen voi kytkeä päälle etänä matkapuhelinsovelluksen avulla. Yritys on muuttanut 
strategiaansa alun jälkeen laitetoimittajasta palvelutoimittajaksi, ja yrityksen eParking-
palvelua hyödyntää mm. Fortum Kotilataus. Laitteita valmistavat, myyvät ja asentavat 
ulkoiset yritykset, IGL Technologies Oy:n keskittyessä tolppien ja pysäköinnin hallinnan 
taustajärjestelmän kehitykseen. Yrityksellä on tarjonnassaan myös tyypin 2 pistorasialla 
varustettuja latauslaitteita. 

Yritys pyrkii tekemään yhteistyötä sähköyhtiöiden kanssa sekä latauspistekartoituksissa, että 
myös laitemyynnissä. Sähköyhtiöiden kautta laitteita on saatavina yksittäisinäkin 
asennuksina, kun muuten yritys pyrkii vähintään 10 tolpan minimiasennuksiin. 

IGL Technologies on toteuttanut muutamia laajoja kohdeita, kuten Tampereen Teknillisen 
Yliopiston pysäköintialueen lämmitystolpat (350 tolppaa => 700 kpl lataus/lämmityspisteitä) 
sekä Jyväskylässä sijaitsevan P-Pergamentin 622 autopaikan pysäköintihallin jokaisen 
autopaikan pysäköintisähkön ohjauksen, sekä Oulun lentokentän liityntäpysäköinnin noin 
300 autopaikan lämmitys/lataustolppien ohjauksen. Yhteensä IGL Technologies on 
toteuttanut noin 3500 lataus/lämmityspistettä. 

8.3.1.6 Liikennevirta 

Liikennevirta Oy (Virta) on vuonna 2013 perustettu suomalaisten sähköyhtiöiden omistama 
yritys, joka tarjoaa digitaalisen latauspalvelualustan, jonka avulla yritykset ja yksityiset 
ihmiset voivat toteuttaa latauspalveluita. Virta on yrityksenä nopeassa kasvussa, ja 
yrityksellä on Virran palvelua omalla brändillään tarjoavia kumppaneita 15 eri maassa. 

Virta tarjoaa kotilataukseen ja taloyhtiöille kahta erilaista palvelupakettia, jotka sisältävät 
latauslaitteet ja niiden huolenpidon, latauksen laskutuksen ja ympärivuorokautisen tuen. 

 Virta Koti sisältää tyypin 2 pistorasialla varustetun latauslaitteen, joka kykenee 
latauksen ajoittamiseen sähkön spot-hinnan mukaisesti, latauksen jakamiseen myös 
ulkopuolisille käyttäjille ja lataustapahtuman laskutukseen sekä raportointiin, jolloin 
esimerkiksi vapaan autoedun omaava autoilija voi ohjata kotilatauksen kustannukset 
työnantajalle. Latauslaitteen voi joko ostaa omaksi (1549 €) tai hankkia sen palveluna 
(49 €/kk, 36 kk sopimusaika) 

 Virta Kiinteistö on latauspalvelu taloyhtiöille ja työpaikoille. Palvelu kohdistaa 
latauksen kustannukset automaattisesti suoraan lataajalle. Palvelu maksetaan 
kertamaksulla, ja se sisältää latauslaitteen, mutta ei sen asennusta. Laitteiden hinnat 
vaihtelivat raportin kirjoitushetkellä välillä 2093 - 5175 €, hinta sisältää Virta-palvelun 
36 kuukaudeksi. 

Virran sopimusmallissa taloyhtiöiden kanssa tehdään 3 vuoden sopimus, jossa taloyhtiö 
hankkii palvelun ja päättää latauksesta perittävän hinnan. Käyttäjät rekisteröityvät itse 
palveluun, ja maksavat latauksen kustannukset suoraan, ilman että maksut kiertävät 
taloyhtiön kautta. Virta tilittää kuukausittain taloyhtiön määrittelemän tason mukaisesti 
latausmaksut takaisin taloyhtiön tilille. Yritysten suhteen Virran palvelu poistaa tarpeen 
kierrättää latauksen kustannuksia esimerkiksi palkanlaskennan kautta.  

Virta on aktiivinen viestijä, ja tuottaa monenlaista materiaalia kuluttajarajapintaan useiden eri 
viestintäkanavien välityksellä. 
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8.3.1.7 Parkkisähkö 

Parkkisähkö tuottaa latausta palveluna, ajatuksena että autoa ladataan kun se on pidempään 
pysäköitynä. Yritys asentaa latauslaitteet ja laskuttaa suoraan käyttäjältä kiinteän 
kuukausimaksun lisäksi kulutetun sähkön mittauksen perusteella. Parkkisähkön erityispiirre 
on heidän kehittämänsä pikaliitinjärjestelmä, joka mahdollistaa ison parkkialueen 
kaapeloinnin latausvalmiudella, ja eri tasoisten latauspisteiden asentamisen tarpeen 
mukaan. Pikaliitinjärjestelmän ansiosta myös latauspisteiden päivittäminen jälkikäteen on 
mahdollista. Yrityksen tavoitteena on saada pikaliitinjärjestelmä hyväksyttyä toimialalla 
standardiksi, jolloin eri valmistajien laitteita voitaisiin asentaa samaan järjestelmään. Yhden 
pikaliitinpisteen maksimiteho Parkkisähkön järjestelmässä on 44 kW, eli se mahdollistaa 
kaapeloinnin puolesta kahden 22 kW latauspisteen toteuttamisen yhteen lataustolppaan. 

Parkkisähkö tarjoaa kuukausihintaisena palveluna tyypin 2 pistokkeella varustettuja 
latauslaitteita sekä jatkuvaa 3,7 kW tehoa antavaa, standardin IEC 60884-1 valmisteilla 
olevassa päivityksessä kuvatulla High Load Profile (HLP) -kotitalouspistorasialla varustettua, 
nykyisen lämpötolpan paikalle asennettavaa latauslaitetta. Latauslaitteet kytkeytyvät 
pilvipalveluun sähkön laskutusta, latauksen valvontaa ja ohjausta sekä kehittynyttä 
kuormanohjausta varten. 

Parkkisähkön HLP-pistorasiallisen tuotteen aloitushinta on 250 €, joka sisältää tuotteen 
asennuksen. Palvelun verollinen kuukausimaksu on 15 €/kk, ja ladatusta sähköstä 
laskutetaan taloyhtiön määrittelemä hinta lisättynä laskutuslisällä 0,02€ / kWh (sis. alv). 
Sähkö tulee taloyhtiön sähkösopimuksen kautta, ja Parkkisähkö tilittää ladatun sähkön arvon 
takaisin taloyhtiölle, jolloin taloyhtiölle ei tule kuluja latauksesta. Parkkisähkön tuotteet 
sisältävät dynaamisen kuormanhallinnan eli ne osaavat rajoittaa latausta sähköjärjestelmän 
kapasiteetin mukaan. 

Parkkisähkön erikoisuutena on se, että tunnistautuminen tapahtuu latausjohtoon 
asennettavalla RFID-tunnisteella, jolloin latauksen käynnistäminen ja käyttäjän tunnistaminen 
tapahtuu yksinkertaisesti kytkemällä latausjohto latauspistokkeeseen. Parkkisähkön 
tunnisteella voi ladata mistä tahansa Parkkisähkön tolpasta. 

8.3.1.8 Plugit Finland 

Plugit Finland tarjoaa suoraan kuluttajille, taloyhtiöille, yrityksille latauslaitteita, huolto- ja 
ylläpitopalveluita, latauksen taustajärjestelmiä ja asiantuntijapalveluita, kuten koulutusta ja 
konsultointia. Plugit toimii tiiviissä yhteistyössä sekä latauslaitevalmistajien, että 
autovalmistajien ja -maahantuojien kanssa, pyrkien keräämään tietoa laitteiden ja autojen 
käytännön yhteensopivuudesta ja toimivuudesta. 

Plugitin suurimpia asiakkaita ovat yritykset, joista esimerkkeinä mainittakoon K-ryhmän ja 
Motonetin kanta-asiakasjärjestelmiin integroidut järjestelmät. Plugit on lisäksi toteuttanut 
latausjärjestelmiä mm. autovalmistajille ja toimittanut yksittäisiä latauspisteitä erilaisille 
yrityksille, kiinteistöille ja yksityishenkilöille yhteensä yli 3500 kappaletta. 

Yrityksellä on verkkokauppa, josta voi ostaa eri tasoisia latauslaitteita, kaapeleita ja 
tarvikkeita. Kotilatauslaitteille tarjotaan koko Suomeen kiinteää asennushintaa 699 € (sis. alv. 
24%), joka sisältää 15 m kaapelointia lähimmästä sähkökeskuksesta. Isommista 
järjestelmistä yritys tekee tarjouksen tapauskohtaisesti. Yritys tekee kattavia 
latauspistekartoituksia käymällä paikan päällä kohteessa. Esimerkiksi taloyhtiökohteen 
kartoituksen hinta on 855,60 € (sis. alv. 24%). 

Plugit ei itse valmista peruslatauslaitteita, vaan pyrkii käyttämään markkinoilta aktiivisesti 
etsimiään ja hyväksi havaitsemiaan laitteita. Yritys testaa laitteet omassa laboratoriossaan 
ennen niiden ottamista myyntiin. Plugit tarjoaa laitteita sekä peruslataukseen että 
pikalataukseen. Plugitilla on tytäryhtiö Singaporessa, joka seuraa Aasian markkinaa, ja joka 
julkisti äskettäin ison tilauksen latauspisteistä Singaporessa, asiakkaana suuri paikallinen 
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energiayhtiö Red Dot Power. Vientituotteina Plugitilla ovat latauksen taustajärjestelmät ja 
ohjelmistot sekä latausjärjestelmät. 

Taloyhtiöille Plugit pystyy tarjoamaan latausjärjestelmiä yhdestä latauspisteestä ylöspäin 
halutuilla ominaisuuksilla. Järjestelmät räätälöidään tyypillisesti käyttäjän tarpeiden 
mukaisiksi. Plugitin verkkosivuilta löytyy kaksi case-esimerkkiä erilaisista taloyhtiöiden 
toteutetuista latausjärjestelmistä5. 

8.3.2 Haastatteluiden tulokset 

Lähes kaikki vastaajat nostivat esiin isoimpana esteenä latausinfrastruktuurin kasvulle 
sähköautojen ja ladattavien hybridien vähäisen määrän. Autojen hinta on tällä hetkellä suurin 
automäärän kasvua rajoittava tekijä, ja vastaajien mielipiteet vaihtelivat hieman sen suhteen, 
mikä olisi tehokkain tukikeino automäärän kasvun vauhdittamiseksi. Osa vastaajista oli sitä 
mieltä, että nykyinen hankintatuki on hyvä asia, mutta tuki on liian pieni, ja sen pitäisi olla 
luokkaa 4000 - 5000 €, jotta se alkaisi varmasti vaikuttaa ostopäätöksiin. Pienempi osa 
vastaajista oli taas sitä mieltä, että hankintatuki ei ole tarpeellinen, vaan kannustimina tulisi 
käyttää jotain muita kuin rahallisia keinoja. Esimerkkeinä keinoista mainittiin ainakin 
vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotuksen keventäminen ja akkujen leasingin tai 
hankkimisen palveluna salliminen lainsäädännöllä, sekä tuen kohdistaminen vain 
latausinfrastruktuuriin ja latausta tukeviin palveluihin. Toisaalta, osa vastaajista korosti sitä, 
että tukitoimet pitäisi kohdistaa ainoastaan autoihin, latausverkoston rakentuessa 
markkinaehtoisesti. Sähköautojen hankintatuen koettiin toisaalta olevan symbolinen ele 
halusta saada lisää sähköautoja. 

Julkisen latausverkoston rakentamiseen suunnatusta nykyisestä Korkian hallinnoimasta 
tuesta6 tuli vastaajilta ristiriitaisia kommentteja. Osa vastaajista oli tyytyväisiä nykyiseen 
tukeen, ja oli hyödyntänyt sitä julkisten latauspisteiden toteuttamisessa. Osa vastaajista oli 
taas sitä mieltä, että nykyisen tuen ehdot ovat liian rajoittavia vaatiessaan laitteilta tiettyä 
minimitehoa ja älykästä latausta tarkasti määritellyillä toteutustavoilla. Ehdoissa ei pitäisi 
näiden vastaajien mielestä määritellä miten latauksen älykkyys pitää toteuttaa, vaan jättää 
enemmän tilaa yritysten innovaatioille, koska esimerkiksi kuormanhallintaa voidaan toteuttaa 
hyvin monella tavalla. Osalle vastaajista nykyisen tuen ongelmana on se, että se kohdistuu 
liikaa energiayhtiöihin, ja tukea pitäisi kohdistaa enemmän kiinteistöille ja taloyhtiöille. 
Näkemyksenä näillä vastaajilla oli, että julkinen latausverkosto tulisi kasvamaan autojen 
määrän kasvun myötä hyvin myös markkinaehtoisesti. 

Regulaation ja tukitoimien osalta vastaajat olivat liki yksimielisiä siitä, että toimet pitäisi 
kohdistaa taloyhtiöissä sähköjärjestelmän valmisteluun ja latausvalmiuden rakentamiseen. 
Latauslaitteiden tukemisen suhteen mielipiteet erosivat hieman. Pienempi osa vastaajista 
kannatti myös laitteiden tukea, mutta suurempi osa oli sitä mieltä, että latauslaitteet tulisi 
jättää tuen ulkopuolelle. Sen sijaan ehdotettiin latauslaitteiden asennustyön ja 
latauspistekartoitusten saamista tuen piiriin. Tuen laajuuden osalta yksi vastaajista ehdotti 
myös sitä, että tukea myönnettäisiin, jos latausvalmius toteutettaisiin samalla kertaa kaikille 
järkevästi toteutettavissa oleville autopaikoille. Yksi vastaaja ehdotti latauspisteiden 
kartoituksen tukemisen ehdoksi sen, että tuki maksetaan jälkikäteen sen jälkeen kun 
taloyhtiö on toteuttanut latauspisteen. Osa vastaajista mainitsi toivovansa kartoituksiin lisää 
puolueettomia toimijoita, jotka pystyisivät suosittelemaan erilaisia vaihtoehtoja latauksen 
toteuttamiseen, jolloin esimerkiksi taloyhtiölle annettavat suositukset sopivasta järjestelmästä 
eivät rajoittuisi vain kartoituksen toteuttaneen yrityksen omaan laite- tai palveluvalikoimaan. 

Yhtenä esteenä julkisten latauspisteiden synnylle nousi esiin maankäyttö. Joillakin alueilla on 
tullut esteeksi saada kaavailtuun paikkaan julkista latauspistettä, koska kiinteistön tai tontin 

                                                
5 https://plugit.fi/fi-fi/referenssit/262/ 
6 http://www.lataustuki.fi 

https://plugit.fi/fi-fi/referenssit/262/
http://www.lataustuki.fi/
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omistaja vastustaa sitä. Tätä voisi vastaajien mielestä lähteä purkamaan kohdennetuilla 
kannustimilla, esimerkiksi alentamalla kiinteistöveroa, mikäli tontin tai kiinteistön omistaja 
sallii julkisen latauspisteen asentamisen. Kaupungeilta koettiin myös puuttuvan tarpeeksi 
hyviä yleissuunnitelmia tulevaisuuden latausverkoston rakentamisesta. Kahden haastatellun 
yrityksen mukaan kaupungit voisivat valmistella latauspaikkoja paremmin etukäteen, sekä 
hallinnollisesti että teknisesti. Yhden haastatellun mielestä etenkin kadunvarsipysäköinnissä 
tapahtuvaan lataukseen ei ole valmiuksia vielä kaupunkien puolesta kunnolla olemassa. 

Esteenä latauspisteiden syntymiselle yritykset näkivät myös hankaluudet pysäköintiyhtiöiden 
tapauksissa. Pienillä autojen käyttäjämäärillä latauspisteen toteuttaminen on 
pysäköintiyhtiölle tällä hetkellä kulu, mistä on vaikea saada lisäarvoa, ja siksi se jää helposti 
toteuttamatta, vaikka esimerkiksi joku taloyhtiön osakas sitä pyytäisi. 

Taloyhtiöiden hankalaksi koettu päätöksenteko nousi esiin lähes kaikkien yritysten 
haastatteluissa kysyttäessä kotilatauksen esteistä. Regulaation osalta toivottiin helpotusta 
päätöksentekoon ja yksi yrityksistä toivoi että esimerkiksi asunto-osakeyhtiölakia 
muuttamalla saataisiin sähköautoilijoille ”lupa ladata”, ts. lupa saada hankkia itselleen 
latauspiste, mikäli se on taloyhtiössä teknisesti mahdollista. 

Haastatellut yritykset olivat yksimielisiä siitä, että tiedotusta tarvittaisiin lisää useallakin 
sektorilla. Tiedotuksen avulla voitaisiin lähteä purkamaan taloyhtiöiden ongelmatilanteita, 
mutta toisaalta myös parantamaan kuluttajien tietoisuutta sähköautoilusta ja lataamisesta. 
Yksi vastaajista nosti esiin myös sähköautotietoisuuden viemisen tulevaisuutta ajatellen 
myös koulutusjärjestelmään - koulukirjoihin ja ammatilliseen koulutukseen. 

Työpaikkalataamisen osa vastaajista näki tärkeänä tulevaisuuden kehityskohteena. Useat 
toimijoista olivat jo nyt valmiita toimittamaan järjestelmiä, millä pystyttäisiin toteuttamaan 
työpaikoilla verottajan nykyisten vaatimusten mukainen lataussähkön mittaus ja laskutus 
työntekijöiltä. 

Asennettaessa kaapelointia sähköautojen latauspisteitä varten, useat yrityksistä nostivat 
esille tarpeen mitoittaa kaapelointi tarpeeksi hyvin tulevaisuuden tarpeet huomioiden. 
Yleisimpänä mielipiteenä oli, että tulisi varautua 22 kW lataustehoon per latauspiste              
(3 x 32 A). Jos kaapelointi tehdään liian pienellä mitoituksella, tulevaisuudessa voidaan 
joutua uusimaan kaapelointi, kun latausjärjestelmän kapasiteettia on tarvetta nostaa autojen 
määrän ja lataustehojen kasvaessa. 

Lataustapojen osalta yritysten tarjonnassa ja mielipiteissä oli havaittavissa eroja. Kaikki 
yritykset tarjosivat latauslaitteita sähköajoneuvojen peruslataukseen standardin SFS-EN 
62196-2 mukaisella tyypin 2 pistorasialla tai pistokkeella varustettuna. Kahden yrityksen 
laitetarjonnassa on lisäksi vahvistetulla kotitalouspistorasialla varustettuja latauslaitteita. 
Suhtautumisessa kotitalouspistorasiasta lataamiseen, yritysten näkemykset erosivat 
jyrkästikin toisistaan. Kuusi vastannutta yritysten edustajaa suositteli vain tyypin 2 liittimellä 
varustettuja latauslaitteita. 

9. Tulosten tarkastelu 

Asunto-osakeyhtiöistä Kiinteistöliiton jäsenille osoitettuun kyselyyn vastasi 1734 kpl, joka 
kattaa noin 2% kaikista suomen asunto-osakeyhtiöistä7. Kuluttajakyselyyn vastasi Suomen 
täyssähköautoilijoista noin 6,6% ja ladattavien hybridien omistajista noin 1,3%. 
Lataustoimialan yritysten haastattelut kattoivat valtaosan toimialalla toimivista yrityksistä.  

                                                
7 Patentti- ja rekisterihallitus, yritysten määrä kaupparekisterissä 2.5.2018, 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/lkm.html 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm/lkm.html
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Molempien kyselyiden vastauksissa on välillä pieniä epäjohdonmukaisuuksia, joka saattaa 
viitata joko vastaajan tiedon puutteeseen tai kysymysten huonoon muotoiluun. Joissakin 
vastauksissa korostuvat ”En tiedä” tai ”Ei osaa sanoa”-vaihtoehdot. Etenkin 
taloyhtiökyselyssä kyse on luultavasti siitä, että vastaaja ei ole itse sähköauton latauspisteen 
käyttäjä, jolloin vastaaja ei välttämättä tiedä esimerkiksi toteutetun latauspisteen tyyppiä. 
Kuluttajakyselyn puolella tutkimusryhmä tunnisti muutamia kysymyksiä, jotka olisi voitu 
muotoilla selkeämmin. 

Kuluttajakysely kohdistettiin tarkoituksella nykyisille sähköautoilijoille, koska tavoitteena oli 
kerätä tietoa ja kokemuksia käyttäjiltä, joilla on jo kokemusta sähköautoilusta. Kyselyn 
kohdentaminen näkyy joissakin vastauksissa, kuten kysyttäessä miten hyvin markkinoilta 
löytyy vastaajien käyttöön soveltuvia automalleja. Vastanneiden keskuudesta 78% ilmaisi, 
että markkinoilta löytyy joko heti tai lähiaikoina heidän taloutensa käyttöön sopiva automalli. 
Koska vastaajista 70% jo omisti sähköauton, tämä näkyy etenkin tämän kysymyksen 
tuloksessa. Jos peilataan tulosta esimerkiksi Fortumin Kantar TNS:llä vuoden 2017 lopulla 
teettämään kyselyyn /8/, niin siinä 13,2% vastaajista ilmoitti olevansa ehdottoman valmis 
ostamaan auton, joka liikkuu joko kokonaan tai osittain sähköllä. 

Kolmasosa kaikista kuluttajakyselyyn vastanneista ja neljäsosa taloyhtiöissä asuvista, 
sähköautoa käyttävistä vastaajista ei ollut kyselyn mukaan saanut vielä järjestettyä itselleen 
omaa kotilatauspistettä. Taloyhtiöiden puolelta katsottuna, 39 kpl vastanneista 1734 
taloyhtiöistä oli kieltänyt latauspisteen toteuttamisen osakkaan sitä pyytäessä. Tarkemmin 
tarkasteltuna noin kolmasosassa kielteisen päätöksen antaneissa taloyhtiöissä ei ollut 
oletettavasti edellytyksiä latauspisteiden rakentamiseen joko puuttuvien autopaikkojen tai 
liian heikon sähköjärjestelmän vuoksi (lämpötolpissa oli kyseisissä yhtiöissä kielletty 
sisätilanlämmittimien käyttö). Lukumäärä ei ole suuri suhteutettuna vastanneiden 
taloyhtiöiden määrään, mutta jos lukumäärää suhteutetaan taloyhtiöissä kyselyn mukaan 
toteuttamispäätöksen tai -luvan saaneisiin latauspisteisiin (343 kpl), niin noin 10% 
latauspisteiden rakentamispyynnöistä olisi saanut kielteisen päätöksen. Jos suhteutetaan 
evättyjä lupia toteutettujen latauspisteiden määrään (178 kpl), on kielteisten päätösten osuus 
noin 18%, jolloin ollaan melko lähellä kuluttajakyselyn tuloksia. Huomioitavaa on myös, että 
vastanneista taloyhtiöistä 45 kpl oli toteuttanut latauspisteitä, joten siihenkin suhteutettuna 39 
kielteistä päätöstä on korkeahko lukema. 

Kuluttajakyselyn vastaajien keskuudessa puolessa autoista oli yksivaiheinen, enintään 3,8 
kW lataustehon omaava laturi, eli tämän kyselyn tulosten perusteella autojen lataustehot 
olisivat melko pieniä. Tämä päteekin lataushybridien sekä vanhempien sähköautomallien 
suhteen, mutta etenkin täyssähköautojen sisäisten latureiden teho on ollut tasaisesti 
nousussa, ja nyt myytävissä uusissa automalleissa kaksi- ja kolmivaiheiset laturit ovat 
yleistymässä, ja yksivaiheisissakin latureissa yleisin latausteho on 6,6 kW (1 x 32 A), eli 
tilanne tulee muuttumaan tulevaisuudessa siten, että autojen omien latureiden maksimi 
ottovirta asettuu luultavasti haarukkaan 1 x 32 A - 3 x 32 A (vastaa tehoa 6,6 kW - 22 kW). 

Latauspisteiden tyyppien vaihtoehdoissa yksi vaihtoehto oli ”Vahvistettu schuko-pistorasia; 
teollisuuspistorasia”. Tämän suhteen ei tiedetä, mikä on todella jakauma vahvistettujen 
kotitalous- ja teollisuuspistorasioiden välillä. Osa vastaajista oli merkinnyt erikseen, jos lataa 
voimavirtapistokkeesta (teollisuuspistorasia). Tämän kohdan olisi voinut vielä eritellä 
kyselyssä kahdeksi eri vaihtoehdoksi. Käytännössä tämä vaihtoehto kattaa vahvistettujen 
kotitalouspistorasioiden lisäksi sinisen ns. caravan-pistorasian ja punaiset 16 A ja 32 A 
voimapistorasiat.  
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10. Johtopäätökset 

10.1 Kotilataamisen esteet ja taloyhtiöiden päätöksenteko 

Yli puolessa taloyhtiöistä – erityisesti kerrostaloyhtiöissä – tarvitaan yhtiökokouksen päätös 
latauspisteisiin liittyen ja tietyissä tapauksissa tämänhetkisen tulkinnan valossa mahdollisesti 
myös kaikkien osakkaiden suostumukset latauspisteen toteuttamiseen. Tämä on melko 
raskas tapa saada lupa latauspisteelle, ja on mahdollista, että yhtiökokous evää luvan, 
vaikka teknistä estettä latauksen toteuttamiselle ei löytyisikään. Koska päätöksen tekevä elin 
suuressa osassa taloyhtiöitä tulee olemaan yhtiökokous, tarvitaan myös tavallisten 
taloyhtiöiden osakkaiden valistamista sähköautoilusta ja sähköautojen  kotilataamisesta, jotta 
osakkaat pystyvät tekemään päätöksiä faktoihin pohjautuvin perustein. Oleellista on myös 
hankkeen tavanomaisuuden määrittely markkinan kehittyessä. Erityisesti latauspisteiden 
yleistyminen uudisrakentamisessa ja uuden EPBD-energiatehokkuusdirektiivin8 vaatimukset 
muuttavat sähköautojen latauspisteiden rakentamista tavanomaisempaan suuntaan. 

Taloyhtiökyselyn tulokset tukevat olettamusta siitä, että Suomessa suuri osa autopaikoista 
on lämpötolppien ansiosta sähköistetty, ja ainakin yksittäisten latauspisteiden toteuttaminen 
on sitä kautta mahdollista taloyhtiöissä. Tärkeää asunto-osakeyhtiöiden latausjärjestelmien 
suunnittelussa on kuitenkin ottaa huomioon käyttäjien erilaiset tarpeet ja niiden mahdollinen 
muuttuminen ajan kuluessa, sekä latausjärjestelmän kapasiteetin riittävyys tulevaisuudessa 
autojen määrän kasvaessa. 

Vanhemmissa taloyhtiöissä on kyselyn tulosten valossa iso joukko kohteita, joissa ei ole 
mahdollista käyttää sisätilan lämmitintä ja näin ollen edes tilapäinen lataaminen on 
todennäköisesti mahdotonta. Lisäksi on huomioitava, että vaikka sisätilan lämmitintä ei ole 
täysin kielletty, voi taloyhtiössä olla ehtoja ja rajoitteita sisätilan lämmittimen teholle ja 
käytölle. Vanhemmissa taloyhtiöissä rajoitteeksi alkaa tulla sähköjärjestelmän lisäksi myös 
autopaikkojen määrä. Mitä vanhempi taloyhtiö, sitä vähemmän autopaikkoja osakasta 
kohden yhtiöstä löytyy, jolloin sähköauton latauspaikan järjestäminen voi olla mahdotonta 
autopaikan puuttumisen vuoksi. Polttomoottoriauton omistaja voi pysäköidä autonsa 
asukaspysäköintiin kadun varrelle, eikä välttämättä siksi tarvitse autopaikkaa taloyhtiöstä, 
mutta sähköautoilijan kotilatauksen mahdollistamiseksi autolle täytyisi löytyä ensin 
autopaikka, mihin latauspisteen voi toteuttaa. 

Kolmasosa kaikista kuluttajakyselyyn vastanneista ja neljäsosa taloyhtiöissä asuvista, 
sähköautoa käyttävistä vastaajista ei ollut kyselyn mukaan saanut vielä järjestettyä itselleen 
omaa kotilatauspistettä. Kuluttajakyselyssä vastaajat näkivät asenteet (osakkaat, 
isännöitsijä, hallitus) ja tiedonpuutteen suurimpina esteinä kotilatauspisteen järjestämisessä, 
ja vastaajien keskuudessa toivottiin toimenpiteitä, millä taloyhtiöiden päätöksentekoa 
voitaisiin asiassa helpottaa. Kuluttajien, samoin kuin osan haastateltujen yritysten edustajien 
keskuudessa, lainsäädännön muuttaminen niin, että asukkaalle taataan mahdollisuus saada 
latauspaikka tarvittaessa, sai kannatusta. Lainsäädännön muuttaminen (AOYL) ja 
normiohjaus saivat puolestaan taloyhtiökyselyssä pienen kannatuksen 
edistämistoimenpiteinä. Tämä on hyvä huomioida, kun pohditaan politiikkatoimenpiteitä, jotta 
ei synny tilannetta, jossa mahdollinen normiohjaus saa aikaan negatiivisen vastareaktion 
taloyhtiöissä ja hidastaa entisestään päätöksentekoa. 

Taloyhtiöiden näkökulmasta latauspisteille ei ole vielä riittävästi kysyntää. Lähes 60 
prosentissa vastaajataloyhtiöistä ei asiaa ole vielä valmisteltu lainkaan. Noin 23 prosenttia 
taloyhtiökyselyyn vastanneista kertoi, että asiasta on keskusteltu joko hallituksessa tai 
yhtiökokouksessa, mutta vielä ei ole toteutettu minkäänlaisia toimenpiteitä. Vain noin 

                                                
8 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010/31/EU; Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)  
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kolmessa prosentissa vastaajataloyhtiöitä on toteutettu latauspiste tai -pisteitä joko osakkaan 
tai taloyhtiön toimesta. Suurimmaksi esteeksi nähtiin kysyntä, eli autojen määrän vähyys. 

Tulossa oleva ARA:n tuki9 kiinteistöjen sähköjärjestelmien parantamiseen nähtiin hyvänä 
kaikissa kuulluissa ryhmissä. Tuen piiriin haluttaisiin kuitenkin ottaa mukaan myös 
kiinteistöjen latauskartoitukset, joiden suorittamiseen toisaalta toivottiin lisää puolueettomia 
tekijöitä. 

10.2 Työpaikkalataaminen 

Työpaikoilla lataaminen koetaan vaikeaksi sekä kuluttajakyselyn tulosten, että 
lataustoimialan haastattelujen pohjalta. Verottajan nykyinen vaatimus siitä, että työnantajan 
tarjoama lataussähkö lasketaan työntekijän verotettavissa olevaksi tuloksi estää latauksen 
monella työpaikalla, koska se edellyttää jokaisen sähköautoa lataavan työntekijän ladatun 
sähköenergian määrän mittaamista ja laskuttamista. Tästä aiheutuva työn määrä ylittää 
ladatun sähkön arvon, jolloin monella työpaikalla on ollut helpompaa kieltää lataaminen 
kokonaan. Työpaikoilla lataaminen on kuitenkin tärkeää paitsi työntekijöiden työmatkan 
kulkemisen kannalta, mutta myös tulevaisuudessa sähköverkon kannalta, jotta sähköautot 
ovat saatavissa verkon tasapainotusresurssina myös päiväaikaan, eikä pelkästään yöaikaan, 
jolloin kotilataus pääasiassa tapahtuu.  

Tätä voitaisiin lähteä vastaajien mukaan purkamaan kahdella tapaa: 

 Verotuksen muuttaminen siten, että työpaikkalataamiselle laskettaisiin kiinteä 
verotusarvo, jolloin se olisi vastaavanlainen etu kuin nykyinen matkapuhelinetu. Tällä 
hetkellä autojen määrän ollessa vähäinen, nykyisestä lataussähkön 
mittarointivaatimuksesta aiheutuu työnantajille kynnys toteuttaa latauspisteitä. 
Valtiovarainministeriö tiedotti 25.5.2018, että vuoden 2019 alusta energiaverotusta 
tultaisiin muuttamaan tähän suuntaan10. 

 Tiedon ja tarjonnan lisääminen palveluista, missä latauslaitteiden taustajärjestelmästä 
saadaan siirettyä tieto suoraan työnantajien palkanlaskentajärjestelmiin, jolloin 
verotettavan etuuden määrä saadaan palkanlaskentaan automaattisesti, tai 
kohdistettua suoraan lataajille, jolloin kulujen kierrätystä palkanlaskennan kautta ei 
tarvita. Tällöin työnantajille ei kohdistuisi ylimääräistä työtä lataamisen 
järjestämisestä. Tämä edellyttää aktiivista tiedottamista työnantajien suuntaan, mutta 
mielellään myös kehitysprojekteja, joissa tuodaan valmiita ratkaisuja työnantajien 
käyttöön, jotta jokaisen työnantajan ei tarvitse erikseen lähteä kehittämään 
järjestelmää latauskustannusten kohdistamiseksi. 

10.3 Autojen määrän kasvu 

Molemmissa kyselyissä ja lataustoimialan yritysten haastatteluissa nousi esille, että yhtenä 
tärkeimpänä sähköautojen määrän kasvua rajoittavana tekijänä on itsessään 
täyssähköautojen ja ladattavien hybridien liian pieni määrä. Taloyhtiöissä ei ole vielä 
tarpeeksi kysyntää, jotta se laukaisisi investointeja sähköautojen latausinfrastruktuuriin, ja 
tästä aiheutuu ”muna-vai-kana”-tilanne. 

Autojen hinta koetaan selkeästi suurimmaksi rajoittavaksi tekijäksi autojen 
hankintapäätöksille. Tukea autojen hankintaan tulisi kyselyjen pohjalta kohdistaa pääasiassa 
joko suoran hankintatuen kautta tai verotuksellisin keinoin. Kuluttajakyselyssä tuli esille 

                                                
9 http://www.ara.fi/fi-

FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2018/Avustus_sahkoajoneuvojen_latausinfraan_h(45776) 
10 http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/energiaverotukseen-muutoksia-vuoden-2019-alusta 

http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2018/Avustus_sahkoajoneuvojen_latausinfraan_h(45776)
http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2018/Avustus_sahkoajoneuvojen_latausinfraan_h(45776)
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/energiaverotukseen-muutoksia-vuoden-2019-alusta
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vapaamuotoisissa kommenteissa useaan otteeseen verotuksen keventäminen sähköautojen 
osalta. Sekä arvonlisäveron että autoveron osuutta pitäisi vastaajien mielestä pienentää, ja 
tätä tukivat myös osa haastatelluista lataustoimialan yrityksistä. Verotuksen keventäminen 
voisi olla vastaajien kommenttien pohjalta suoraa hankintatukea edullisempi keino pienentää 
eroa sähköautojen ja polttomoottorikäyttöisten autojen välillä. Nykyinen hankintatuki nähdään 
joka tapauksessa vastaajien mielestä liian pienenä, 4000 - 5000 € taso nähdään sellaiseksi, 
että se alkaisi varmasti vaikuttaa hankintaan. 

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen ja vapaan autoedun autoissa 
kotilatauslaitteen laskeminen auton verottomaksi lisävarusteeksi lisäisi kysyntää 
työsuhdeautojen suhteen etenkin yritysten haastateltujen vastaajien mielestä, mutta tuli esille 
myös kuluttajakyselyn vapaissa kommenteissa. Tämä näkyy selvästi myös esimerkiksi 
Fortumin 2017 teettämässä kyselyssä /8/, missä yli puolet vastaajista olisi valmis 
valitsemaan työsuhdeautokseen sähköauton, jos kustannukset olisivat samalla tasolla 
polttomoottorikäyttöisen auton kanssa. Osa yritysten vastaajista oli sitä mieltä, että 
työsuhdeautojen verotusarvoa voisi porrastaa auton CO2-päästöjen mukaan niin, että se 
tukisi sähköauton valintaa työsuhdeautoksi. 

Vapaan autoedun autoissa verottaja edellyttää kotilatauksessa työnantajan kustantaman 
ladatun sähkön määrän todennettavissa olevaa mittaamista, jolloin työnantajan kustantaman 
ladatun sähkön katsotaan sisältyvän vapaan autoedun arvoon. Mikäli työnantaja hankkii 
työntekijälle kotilataamista varten latauslaitteen, sen käypä arvo lasketaan työntekijän 
veronalaiseksi palkkatuloksi laitteiston asennushetkellä. Samoin palveluna hankittavasta 
latauksesta tai vuokrattavasta latauslaitteesta maksettava kuukausimaksu lasketaan 
veronalaisen luontoisedun arvoksi11. Tällä hetkellä verottajan ohjeessa perustellaan 
kotilatauslaitteen kuulumattomuutta auton lisävarusteeksi sillä, että se ei kulje auton mukana, 
ts. latauslaite voi jäädä käyttäjälle auton palauduttua takaisin.  

Tässä on työryhmän mielestä tunnistettavissa riski että vapaan autoedun autoissa, etenkin 
lataushybrideissä, jätetään kotilatauslaite hankkimatta, ja autoa ladataan mahdollisesti vain 
työpaikoilla, jos sielläkään. Etenkin lataushybridien osalta olisi tärkeää, että autoa ladattaisiin 
niin usein kuin mahdollista, jotta sähköllä ajettava osuus matkoista olisi mahdollisimman 
suuri. Siksi voisi olla perusteltua laskea kotilatauslaitteen hankinta- ja asennushinta tai sen 
kuukausimaksu auton verottomaksi lisävarusteeksi, jolloin se kannustaisi auton lataamiseen. 

10.4 Tiedotus 

Tiedotus nähtiin avainasemassa sähköautoilun edistämisen suhteen sekä molemmissa 
kyselyissä, että myös lataustoimialan haastatteluissa. Tiedotuksen tarve taloyhtiöiden 
suuntaan on tiedostettu jo Motivan laatimassa esiselvityksessä /1/. Tiedotusta kaivataan sen 
lisäksi muistakin sähköautoiluun liittyvistä asioista. Tärkeimpinä esiin nousivat yleisen 
tietouden lisääminen ja väärien tietojen kumoaminen sähköautoiluun liittyen, ja etenkin 
taloyhtiöiden puolella taloyhtiöiden päättäjien ja osakkaiden tiedon lisääminen sähköautojen 
lataamisen mahdollisuuksista ja niiden kustannuksista. Kyselyiden pohjalta koetaan 
ongelmaksi nykyisen saatavilla olevan tiedon ristiriitaisuus, ja puolueetonta tietoa haluttaisiin 
erilaisista vaihtoehdoista. Älykkäiden latausjärjestelmien toteuttamisesta kaivattiin lisää tietoa 
sekä taloyhtiöiden, että sähköauton käyttäjien puolella. 

Tiedotusta on tehty paljonkin tähän mennessä eri kanavien kautta, mutta edelleen käyttäjien 
piirissä koetaan, että esimerkiksi taloyhtiöiden päättäjien ja osakkaiden asenteet ovat iso 
jarruttava tekijä kotilatauspisteen hankinnassa. Samoin taloyhtiöiden päättäjät nostavat esiin 
osakkaiden asenteet yhtenä esteenä päätöksenteolle.  

                                                
11 https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/luontoisedut_verotuksess4/#7-autoetu 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/luontoisedut_verotuksess4/#7-autoetu
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Tiedotuksen pohjana voivat hyvin toimia nykyiset jo olemassaolevat ohjeistukset, esimerkiksi 
Motivan nykyinen ohjeistus ja Seskon lataussuositus /2/, mutta niiden tueksi tarvitaan 
käytännön esimerkkejä erilaisten latausjärjestelmien toteuttamisesta kustannuksineen ja 
käytännönläheisiä suunnittelu- ja toimintaohjeita. Taloyhtiöiden täytyisi kyetä jatkossa 
toimimaan sähköautojen latauksen suhteen suunnitelmallisemmin, mutta hyvät valmiit 
toimintamallit tämän suhteen puuttuvat. 

Yleisessä sähköautoiluun liittyvässä tiedottamisessa yksi malliesimerkki voisi olla Uuden 
Seelannin käyttämä malli, missä hallitus on rahoittanut sähköautoilua edistämään pyrkivää 
tiedotusta12. 

Tiedotuksen tunnistetut pääkohteet olisivat tutkimusryhmän mielestä seuraavia: 

 Taloyhtiöiden osakkaat - tietoa yleisesti sähköautoilusta ja lataamisesta, sekä niiden 
kustannuksista päätöksenteon tueksi. 

 Taloyhtiöiden isännöitsijät ja hallitukset - tietoa latauspisteiden toteutuksen 
vaihtoehdoista ja niiden kustannuksista, tavoista laskuttaa lataussähköstä ja 
älykkäiden latausjärjestelmien toteuttamisesta. Ohjeita ja esimerkkejä 
suunnitelmalliseen varautumiseen latauspisteiden rakentamiseen. 

 Autojen ostajat - puolueetonta tietoa autojen ominaisuuksista ja sähköautoilusta.  

11. Yhteenveto 

Tässä väliraportissa keskitytään pääasiassa sähköautojen kotilataamisen 
tutkimuskysymyksiin, vaikka raporttiin aineistoa hankittaessa saatiinkin paljon materiaalia 
myös GASELLI-projektin seuraavia vaiheita varten. Tuloksissa esitetään 
kotilataamiskysymysten lisäksi myös muut saadut tulokset, mutta lopulliset analyysit 
esimerkiksi sähköautomarkkinan kehityksen, kannustimien vaikuttavuuden tai lataustoimialan 
vientipotentiaalin suhteen tullaan tekemään loppuraporttivaiheessa. Työryhmä varaa 
itselleen myös oikeuden tarkentaa tässä raportissa esitettyjä johtopäätöksiä ja linjauksia 
mahdollisten projektin jatkovaiheessa esille tulevien lisätietojen tai -tarkastelujen perusteella 
loppuraportin yhteydessä. 

Sähköautojen latauspisteiden osalta taloyhtiöissä ollaan ns. ”muna-vai-kana”-tilanteessa. 
Latauspisteitä ei toteuteta, koska ladattavia autoja ei ole vielä yhtiössä, mutta toisaalta jos 
latauspisteitä ei ole tarjolla, kynnys sähköauton hankintaan nousee. Taloyhtiökyselyssä 60% 
taloyhtiöistä ei ollut valmistellut asiaa vielä lainkaan, pääasiassa koska osakkailta ei ollut 
tullut vielä pyyntöjä asiaan liittyen. Taloyhtiöissä, joissa kysymyksiä tai pyyntöjä on tullut, on 
selkeästi alettu aktiivisemmin pohtia ja selvittää asioita. Taloyhtiötoimijat tuntuvat tiedostavan 
yleisellä tasolla ladattavien autojen lisääntymisen lähivuosina, ja sitä kautta tarpeen 
kotilatauksen järjestämiselle. 

Muna-vai-kana-ongelman nostivat esille myös lataustoimialan haastatellut - autojen määrän 
hidas kasvu nähtiin suurimmaksi esteeksi koko sähköisen liikenteen kasvulle. Autojen hinta 
koetaan tällä hetkellä isoimmaksi esteeksi, ja nykyinen sähköautojen hankintatuki koetaan 
liian pieneksi, jotta se kannustaisi tekemään hankintapäätöksen. Latauslaitteiden tuki jakoi 
mielipiteitä, mutta taloyhtiöiden sähköjärjestelmien saneeraukseen myönnettävä tuki näyttäisi 
vastaavan hyvin molempien kyselyiden vastaajien ja haastateltujen toiveisiin ja odotuksiin.  

Keskustelua tulisi saada lisättyä myös taloyhtiöiden sisäisesti. Kuluttaja- ja taloyhtiökyselyn 
vastaajat kokivat taloyhtiöiden päätöksentekoon liittyviä asioita selvästi eri tavalla. 

                                                
12 https://www.electricvehicles.govt.nz/ 

https://www.electricvehicles.govt.nz/


 

 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02416-18 

54 (55) 

 
 

 

Päätöksentekoprosessia tulisi helpottaa ja saada läpinäkyvämmäksi taloyhtiöiden sisällä, 
sekä tukea vapaampaa, ennakkoluulottomampaa päätöksentekoa, jotta sähköauton jo 
omistava tai sen hankintaa harkitseva pystyy varmistumaan latausmahdollisuuden 
saamisesta, jos se vain on taloyhtiössä teknisesti mahdollista. Taloyhtiöiden nykyinen 
toiminta ei näytä kovin suunnitelmalliselta, jos katsotaan esimerkiksi millä tavoin on toimittu 
tapauksissa, joissa latauspisteitä on nykyisin toteutettu. 

Päätöksentekoa tulisi lähteä tutkimusryhmän mielestä helpottamaan ensisijaisesti viestinnän 
keinoin. Viestintään, neuvontaan ja koulutukseen on taloyhtiöissä hyvät mahdollisuudet, 
koska tilanne on vielä sähköautojen lataamisen suhteen taloyhtiöiden kannalta uusi. 
Nykyinen lainsäädäntö mahdollistanee päätöksenteon myös ilman muutoksia, mutta 
olennaista on ennen kaikkea miten tulkinta hankkeen tavanomaisuudesta kehittyy. Viestintä 
korostuu myös silloin, kun iso joukko autopaikoista on taloyhtiön hallinnassa ja päätöksiä 
pitäisi pystyä tekemään yhtiötasolla. Tärkeää on huomioida taloyhtiöiden ja käyttäjien 
tarpeiden erilaisuus sekä teknisiltä että hallinnollisilta näkökohdilta. 

Taloyhtiöiden pitäisi päästä latauspisteiden toteutuksen suhteen jatkossa 
suunnitelmallisempaan toimintaan. Hyvällä suunnittelulla voitaisiin välttää yli-investoinnit liian 
nopeasti, ja toisaalta hukkainvestoinnit sekä taloyhtiön tai osakkaiden puolelta. Toisaalta, 
kynnys ensimmäisen latauspisteen toteuttamiseen pitäisi saada pidettyä matalana, koska 
siitä taloyhtiö saa kokemuksia asiasta jatkosuunnitelmia varten, eli taloyhtiöiden ei pitäisi 
pelätä liikaa tehdä ensimmäistä investointia. Nykyinen taloyhtiöiden pysäköintialueiden 
sähköinfra antanee ainakin ensimmäisille latauspisteille kohtuullisen lähtötilanteen. Tarvitaan 
taloyhtiöiden pidemmän tähtäimen näkemystä suhteessa muihin korjaustarpeisiin, miten 
sähköinfraa tulee kehittää. 

Kuluttajakyselyssä ja yritysten haastatteluissa peräänkuulutetaan oikeutta 
latausmahdollisuuden saamiseksi taloyhtiöissä myös lainsäädännön muuttamisen tai 
normiohjauksen avulla. Lainsäädännön muuttaminen ja normiohjaus saavat kuitenkin 
taloyhtiökyselyssä taloyhtiön hallinnon puolelta hyvin pienen kannatuksen 
edistämistoimenpiteinä. Tämä on hyvä huomioida pohdittaessa politiikkatoimenpiteitä, jotta ei 
synny tilannetta, jossa mahdollinen normiohjaus saa aikaan negatiivisen vastareaktion 
taloyhtiöissä ja hidastaa entisestään päätöksentekoa. 

Teknisesti haasteeksi nousevat taloyhtiöt joilla ei erityisesti ole autopaikkoja tai autopaikkoja 
on vähemmän kuin osakkaita. Asukaspysäköinnissä lataaminen onkin alue, mihin ei ole tällä 
hetkellä hyviä ratkaisuja olemassa, mutta mihin olisi myös syytä kiinnittää huomiota jatkossa. 
Yrityspuolen vastaajat nostivat esiin kaupunkien kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun 
tärkeyden myös latauspisteiden näkökulmasta. Uudeksi haasteeksi latauspisteiden ja 
maankäytön suunnittelussa tulee se, miten pystytään kohtelemaan esimerkiksi 
kadunvarsipysäköinnissä eri palveluntarjoajia yhdenvertaisesti, ts. kuka ja millä perusteella 
saa oikeuden rakentaa latauspisteitä tietylle julkiselle alueelle. 
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