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Tässä kandidaatintyössä käydään läpi eri sähköautojen määritelmät, täyssähkö- ja 

lataushybridiautojen lataamiseen liittyviä peruskäsitteet, sekä selvitetään eri kiinteistöissä 

olevat latausmahdollisuudet muutoksilla ja ilman. Lisäksi käydään läpi 

latausinfrastruktuurin rakentamista ohjaavat tekijät sekä lopuksi koko työn aihetta 

havainnollistetaan esimerkkitapauksella. Työ on toteutettu perehtymällä verkkolähteisiin. 

Täyssähkö- ja lataushybridiautojen yleistyessä niiden latausinfrastruktuurin tarve kasvaa 

Suomessa. Samalla latausinfrastruktuurin puute on yksi suurimmista sähköautojen määrän 

kasvua rajoittavista tekijöistä. Sähköauton lataus voi vaikuttaa kuluttajan näkökulmasta 

monimutkaiselta kokonaisuudelta, mutta todellisuudessa se ei sitä ole. Kuluttajien 

käsityksillä sähköautoilusta ja latauslaitteista on suuri merkitys niiden yleistymisessä, joten 

on tärkeää selventää latausmahdollisuuksiin liittyviä perusasioita selkeästi sekä esimerkein. 

Kiinteistöjen latausmahdollisuuksiin vaikuttavat kiinteistön tyyppi, sähköjärjestelmä ja 

tehtävät muutokset. Latausmahdollisuuksien luomisella voidaan kasvattaa kiinteistön arvoa 

ja houkuttelevuutta, mutta tulevaisuudessa latauslaite tulee olemaan osa jokaisen kiinteistön 

perusvarustelua. Tulevaisuudessa latausmahdollisuuksien määrä kiinteistöissä tulee 

kasvamaan merkittävästi etenkin lainsäädännön ansiosta. 
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1 JOHDANTO 

Kasvava kiinnostus täyssähkö- ja hybridiautoja kohtaan, EU:n tiukkenevat päästörajoitukset 

ja niistä seuraava polttomoottoriautoilun kasvava verotus lisäävät sähköautojen 

latausinfrastruktuurin tarvetta Suomessa. Samalla latausinfrastruktuurin puute kuitenkin 

hidastaa sähköautojen yleistymistä, joten infrastruktuurin rakentamista tuetaan ja ohjataan 

valtiovallan toimesta lainsäädännöllä, verotuksella ja avustuksilla. Latausinfrastruktuuria 

tarvitaan siellä missä ihmiset pysäköivät autoilla, eli omakotitalojen, taloyhtiöiden, 

työpaikkojen ja kauppojen parkkipaikoilla. Uuden latausinfrastruktuurin rakentamiseen 

liittyy aina latausmahdollisuuksien kartoitus ja tehtävien muutosten valinta. Kartoitusta ja 

valintaa käsitellään tässä työssä eri kiinteistöjen kohdalla. Sähköauton lataus ja sen käsitteet 

on hyvä tuntea sähköautojen yleistyessä, vaikka ei itse olisikaan hankkimassa sähköautoa. 

Nopeasti tarkasteltuna latauslaitteet, pistokkeet ja yhteensopivuudet voivat vaikuttaa hyvin 

monimutkaisilta, mutta tätä ne eivät kuitenkaan ole. Niin kuin normaali bensiinin tai dieselin 

tankkaus, on myös sähköauton lataus tehty kuluttajalle mahdollisimman helpoksi ja 

yksinkertaiseksi. 

Eri sijainneissa lataamiseen liittyy omat lataamiskäytännöt ja -laitteet, jotka käydään läpi 

tässä työssä. Asennettavia latauslaitteita on erilaisia ja niillä on omat vaatimuksensa 

kiinteistön sähköjärjestelmältä. Joitain latauslaitteita voidaan käyttää ilman muutoksia 

kiinteistön sähköjärjestelmään, mutta osa vaatii mahdollisesti suuriakin päivityksiä. 

Kuluttajien käsityksillä ja tiedolla sähköautoilusta on myös merkitys latausinfrastruktuurin 

kehittämisessä. Tämän takia on tärkeää korjata väärinkäsityksiä faktatiedolla, jolloin 

yleisestä mielipiteestä saadaan korjattua pois virheet ja luulot. Lisäksi sähköllä ladattavaa 

autoa hankkiessa kuluttaja ei välttämättä osaa huomioida kaikkia muutoksia, joita auton 

käyttöön tulee eri tilanteissa ja sijainneissa eri käyttövoiman myötä. Asiaan perehdyttäviä 

oppaita on saatavilla monelta eri taholta kuluttajalle ymmärrettävässä muodossa. 

Sähköautojen latausmahdollisuuksilla tarkoitetaan erilaisia lataamisen vaihtoehtoja, jotka 

ovat saatavilla kyseisessä kiinteistössä. Latausmahdollisuudet riippuvat kiinteistön tyypistä, 

jo valmiina olevasta sähköjärjestelmästä ja tehtävistä muutoksista. Latausmahdollisuuksien 

lisäämisvaihtoehtoja kartoitetaan, kun suunnitellaan tietyn määrän latauslaitteita asentamista 

kiinteistöön. Sähköauton lataaminen kotipihassa on kaikista yleisintä, mutta sähköautoilijat 
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hyötyisivät myös latausmahdollisuuksista työpaikalla. Latausmahdollisuuksien määrä asuin- 

ja toimitilakiinteistöissä tulee kasvamaan tulevaisuudessa merkittävästi lainsäädännön ja 

kannustusten ansiosta. Kiinteistöt hyötyvät tästä asukkaiden tai työntekijöiden kasvaneena 

tyytyväisyytenä, kulutustottumusten ohjaamisena ja kiinteistön imagon ja houkuttelevuuden 

parantamisena. 
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2 SÄHKÖAUTOTYYPIT 

Sähköautolla (EV) tarkoitetaan autoja, joilla liikkuminen tapahtuu osittain tai kokonaan 

sähköenergialla. Sähköautoja ovat täyssähköautot (BEV), polttokennoautot (FCBEV) ja 

erilaiset hybridiautot kuten kevythybridiautot (HEV), lataushybridiautot (PHEV) ja 

pidennetyn kantaman sähköautot (RXBEV, myös EREV). (Volkswagen Group of America 

2013) 

BEV- ja FCBEV-autot eivät tuota ajon aikana pakokaasuja, joten ne kuuluvat päästöttömiin 

ajoneuvoihin (ZEV). BEV-autoissa sähköenergia varastoidaan korkeajänniteakustoon, jota 

ladataan ulkoisesti. BEV-autojen toimintamatka täydellä latauksella on 150-600 km, 

riippuen mallista ja varustetasosta. FCBEV-autoissa on akun lisäksi polttokenno, jolla 

tehdään sähköenergiaa korkeajänniteakuston lataamiseen. Polttokennossa käytetään 

polttoaineena vetyä ja happea, jolloin se tuottaa reaktiotuotteena sähköä sekä puhdasta vettä. 

Vetyä tankataan auton sisäiseen säiliöön tankkausasemilla, mutta akku ei ole ulkoisesti 

ladattavissa. (Volkswagen Group of America 2013, Motiva 2017) 

Hybridiautoissa on voimansiirtolinjassa sekä poltto- että sähkömoottori. HEV-autoja ei voi 

ladata ulkoisesti, vaan lataus tapahtuu ajossa jarrutusenergian talteenotolla. Tämän luokan 

autot eivät voi käyttää pelkästään sähköenergiaa liikkumiseen, vaan sähkömoottori toimii 

aina polttomoottorin kanssa yhdessä. PHEV-autoja ladataan ulkoisesti ja niillä voi liikkua 

pelkkää sähköenergiaa käyttämällä täydellä latauksella 20-80 km. PHEV-autojen 

toimintamatka polttomoottorilla on kuitenkin lähes yhtä paljon, kuin normaalilla 

polttomoottoriautolla. RXBEV- ja EREV-autot ovat muuten samanlaisia BEV-autojen 

kanssa, mutta niissä on lisäksi polttomoottori, jonka tehtävänä on luoda sähköenergiaa 

akuston lataamiseen, lisäten näin auton toimintamatkaa. (Volkswagen Group of America 

2013, Motiva 2017) 

Tässä työssä käsitellään pääasiassa vain BEV- ja PHEV-autoja. Yksinkertaisuuden ja 

selkeyden takia näitä kahta sähköautotyyppiä käsitellään käyttämällä termejä täyssähköauto 

ja lataushybridi. Näistä puhutaan yhdessä ladattavina autoina ja yksinkertaistamiseksi 

sähköautosta puhuessa tarkoitetaan vain näitä kahta sähköautotyyppiä. Rajaus perustuu 

kyseisten sähköautotyyppien yleisyyteen ja ulkoisen latauksen tarpeeseen.   
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3 SÄHKÖAUTON LATAAMISEN PERUSKÄSITTEET 

Sähköauto saa liikkumiseen tarvittavan sähköenergian ulkoisen latauksen kautta 

(Volkswagen Group of America 2013). Sähköauton korkeajänniteakuston varaus vastaa 

polttomoottoriauton nestemäistä polttoainetta ja vastaavasti akun lataaminen pistokkeella 

vastaa polttoaineen tankkaamista pistoolilla. Suurin ero sähkö- ja polttomoottoriauton välillä 

on käyttövoima ja sen ”tankkaaminen”, muilta osin autot ovat pitkälti samanlaiset 

(Volkswagen Group of America 2013). Polttomoottoriautosta sähköautoon vaihtaessa on 

tarpeen tutustua jo valmiiksi uuden käyttövoiman myötä ilmeneviin eroihin. 

Täyssähköautolla etenkin pidemmille matkoille lähdettäessä reitti vaatii hieman tarkempaa 

suunnittelua ja perehtymistä latauspisteiden ja latausaikojen takia (Kiira, Rantanen 2021). 

Todellisuudessa täyssähköauton toimintasäde kuitenkin riittää ongelmitta normaaliin 

päivittäiseen auton käyttöön niin, ettei latauspisteiden löytymisestä reitiltä tarvitse huolehtia 

(Motiva 2017). Lataushybridin kohdalla ei ole yhtä suurta eroa verrattuna 

polttomoottoriautoon kuin täyssähköautolla, sillä yleensä lataushybridin toimintamatka 

polttomoottorilla on lähes yhtä pitkä kuin normaalilla polttomoottoriautolla (Volkswagen 

Group of America 2013). 

Kaupungeissa asuvien on mahdollista ladata autoaan kauppojen ja huoltoasemien 

latauspisteillä, mutta vain noin 10 % autojen latauksista tapahtuu julkisilla latauspisteillä, 

kun taas loput 90 % tapahtuu öisin kotona (Motiva 2018). Tästä syystä kotiin kannattaa 

hankkia kiinteä latauslaite, jota suositellaan säännölliseen ja pitkäaikaiseen lataamiseen 

(SESKO 2021). Latauslaitteen hankkimisessa ja asennuksessa on kuitenkin omat haasteensa. 

Laturivalmistajia ja pistokkeita on erilaisia, ja asennuksen saa suorittaa vain pätevä 

sähköasentaja. Kuluttajan näkökulmasta laturihankinta voi näyttää isolta ja hankalalta 

prosessilta, joten tässä kappaleessa selvennetään kokokuvaa ja peruskäsitteitä. 

3.1 Latauslaitteet ja pistokkeet 

Täyssähköautojen ja lataushybridien akkuja ladataan siihen tarkoitukseen tehdyillä 

latureilla, eli latauslaitteilla. Latauslaitteita on erilaisia riippuen niiden lataustavasta. 

Latauspiste on paikka, jossa voidaan ladata yhtä autoa kerrallaan ja useampi latauspiste 
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yhdessä muodostaa latausaseman (Motiva 2017). Latausasema voi esimerkiksi olla siis 

latauslaite, jossa on kaksi latauspistettä. 

Latauspistokkeita on erilaisia ja ne tukevat eri maksimilataustehoja. Latauspistokkeiden 

ulkonäöt on esitelty kuvassa 1 esittelyjärjestyksessä. Type 1 on jo hieman vanhentunut mutta 

edelleen yleinen pistoketyyppi, jota on pääasiassa vanhemmissa japanilaisissa ja 

amerikkalaisissa sähköautoissa. Type 1 tukee yksivaiheista lataamista maksimissaan 3,7 kW 

teholla. Type 1 -pistokkeesta on olemassa teholatauskykyinen CCS1-versio, mutta se ei ole 

Suomessa juuri ollenkaan käytössä, vaan on yleisempi Yhdysvalloissa. (Virta 2016, Motiva 

2017) 

Type 2 -pistoke on eurooppalainen standardi uusien sähköautojen latausliittimeksi ja se 

tukee sekä yksi- että kolmivaiheista lataamista. Maksimilatausteho on 43 kW, kun käytössä 

on kiinteästi asennettu latauslaite. Type 2 päivitetty versio on CCS2, jossa on CCS1 

kaltaisesti johtimet tasavirtalatausta varten, tehden näin pistokkeesta teholatauskykyisen. 

(Virta 2016, Motiva 2017, SESKO 2021) 

CHAdeMO-pistoke on yleinen uusissa aasialaisissa sähköautoissa ja se on 

teholatauskykyinen samoin kuin CCS1 ja CCS2. Kaikki teholatauspistokkeet ovat 

teholatauskykyisiä aina 350 kW asti. Lataustehojen nostoa suunnitellaan yhä suuremmiksi, 

sillä teholatauspistokkeiden tekniikka sallii sen kaapelien tehostetulla jäähdytyksellä. (Virta 

2016, Motiva 2017, SESKO 2021, Tesla 2021f, Tesla 2021c) 

 

Kuva 1. Latauspistoketyypit esittelyjärjestyksessä. CCS1 ei ole esiteltynä harvinaisuutensa takia. (Kia Motors 

Finland 2021) 
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3.2 Lataustavat 

Lataustavat jaotellaan lataustapaluokkiin lataustekniikan mukaan. Yhdelle lataustavalle voi 

olla monia markkinointinimiä, mutta käytännössä autoja koskevia lataustapoja on kolme 

(Motiva 2018). Neljäs lataustapa (lataustapa 1, Mode 1) koskee vain sähköpyöriä ja -

skoottereita, joten sitä ei käsitellä tässä työssä (Dazetechnology 2020). 

Lataustapa 2 (Mode 2) tarkoittaa hidaslatausta, jossa latauslaite kytketään kiinteistön 

sähköverkon suko- eli kotitalouspistorasiaan, yksivaiheiseen CEE-pistorasiaan, tai 

kolmivaiheiseen CEE-pistorasiaan. Olennaista on, ettei latauslaitetta ole asennettu kiinteästi 

kiinteistön sähköjärjestelmään. Hidaslatauksessa käytettävät pistorasiat on esitelty kuvassa 

2. Vaihtovirta syöttää auton sisäistä laturia, joka muuttaa sähkön akustolle tasajännitteeksi. 

Auton päässä käytetään sekä Type 1 että Type 2 -pistokkeita. Lataustehon määrittelee 

käytössä oleva pistorasia sekä latauskaapeli. Kotitalousvalovirtapistorasioita ei ole 

suunniteltu pitkäaikaiseen maksimivirransyöttöön (16 A), jolloin niiden kautta ladattaessa 

käytetään ohjauspiirillistä latauskaapelia. Ohjauspiiri rajoittaa latausvirran 6-10 ampeeriin 

riippuen kaapelista, jolloin latausteho on 1,3-2,3 kW. Standardin SFS-EN 62752 mukaan 

latausvirran täytyy olla rajoitettu kahdeksaan ampeeriin käytettäessä kotitalouspistorasiaa. 

Ohjauspiiriä käytetään sähköturvallisuuden vuoksi, sillä koskettimet voivat olla kuluneita ja 

likaisia, jolloin kontakti voi olla heikko ja johtimet voivat päästä kuumenemaan 

maksimivirralla, aiheuttaen sähköpalovaaran. Tavanomainen kotitalouspistorasiaan 

kytkettävä hidaslatauskaapeli on esitelty kuvassa 3. (Motiva 2017, Dazetechnology 2020, 

EV Asema 2021b, SESKO 2021) 

Niin sanottu supersuko- ja yksivaiheinen CEE-pistorasia ovat suunniteltu jatkuvaan 

maksimivirransyöttöön, joten niiden kautta ladattaessa voidaan käyttää pitkäaikaisesti 16 

ampeerin latausvirtaa, jolloin latausteho on 3,7 kW. Tämä latausteho vaatii kuitenkin 

hidaslatauskaapelin, jossa ohjauspiirin rajoittamaa virtaa voidaan säätää tai latausvirta on 

vakio 16 ampeeria. (SESKO 2021) 

Lähtökohtaisesti kaikki kolmivaiheiset CEE-pistorasiat on suunniteltu jatkuvaan 

maksimivirransyöttöön, joten niiden kautta ladattaessa ei latausvirtaa tarvitse rajoittaa. 

Kolmivaiheisena latausvirta on yleensä 3x16 A, jolloin latausteho on 11 kW. Hidaslatauksen 
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nimi ei ole kolmivaiheista virtaa käytettäessä kovin osuva, mutta kytkemistavan vuoksi se 

luokitellaan hidaslataukseksi. Kolmivaiheista virtaa käyttävät hidaslatauslaitteet ovat 

harvinaisia, mutta ovat kätevä kompromissi kulujen ja lataustehon välille. (Dazetechnology 

2020, SESKO 2021) 

Teoriassa sekä yksi- että kolmivaiheisista pistorasioista voidaan ladata 32 ampeerin virralla 

per vaihe, mutta käytännössä yksikään hidaslatauslaite ei käytä niin suurta virtaa 

yhteensopivuuksien takia. Esimerkiksi kotitalouksissa ja lämmitystolpissa yleisin 

sulakekoko ja pistorasioiden virtamitoitus on 16 A. Lataustapaa 2 suositellaan käytettäväksi 

silloin, kun muuta vaihtoehtoa ei ole saatavilla ja käyttö on väliaikaista. Hidaslataus 

tunnetaan siksi myös nimellä tilapäislataus. Pääasialliseen lataamiseen lataustapa 2 ei ole 

suositeltava vaihtoehto. Yksivaiheisen hidaslatauksen teho riittää lataushybridin akun 

lataukseen täyteen yön aikana. Tavanomaisen täyssähköauton akun lataamiseen täyteen yön 

aikana riittää kolmivaiheisen hidaslatauksen teho, mutta lataustapa 3 on suositeltavin 

vaihtoehto kotilataukseen kiinteän asennuksen takia. (Motiva 2018, SESKO 2021) 

 

Kuva 2. Hidaslatauksessa käytettävät pistorasiat: suko-, yksivaiheinen CEE- ja kolmivaiheinen CEE-

pistorasia. (Finnparttia 2021) 

Lataustapa 3 (Mode 3) tarkoittaa peruslatausta, jossa latauslaite on asennettu kiinteistön 

sähköjärjestelmään kiinteästi. Peruslatauslaitteita on saatavilla erilaisilla sähköjärjestelmään 

kytkemisen vaihtoehdoilla, mikä vaikuttaa latauksen tehoon. Latausvirta voi maksimissaan 

olla 3x63 A, jolloin latausteho on 43 kW. Useimmiten latauslaitteen latausteho on kuitenkin 

3,7-22 kW välillä ja lataus voi tapahtua joko yksi- tai kolmivaiheisena. Auton sisäinen laturi 

määrittää lopulta vaihtovirtalatauksen maksimitehon, joka on yleensä joko 11 kW tai 22 kW. 

Hidaslatauksen tapaan peruslatauksessa latauslaite syöttää vaihtovirtaa auton sisäiselle 

laturille, joka muuttaa sähkön akustolle tasavirraksi. Latauslaitteessa voi olla joko kiinteä 
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latausjohto tai pistoke latausjohdon liittämiselle. Peruslatauksessa käytetään Type 1 ja Type 

2 -pistokkeita. Julkisissa latauspisteissä on oltava Type 2 -pistorasia tai -pistoke ja valmius 

peruslataukseen. Tavanomainen peruslatauslaite on esitelty kuvassa 3. (Motiva 2017, 

Dazetechnology 2020, SESKO 2021, Tesla 2021d) 

 

Kuva 3. Hidaslatauskaapeli ohjauspiirillä ja peruslatausasema kiinteällä kaapelilla. (Finnparttia 2021) 

Lataustapa 4 (Mode 4) on lataustavoista nopein, nimeltään teholataus. Teholatauspisteitä on 

vain julkisilla paikoilla, kuten kauppojen ja huoltoasemien parkkipaikoilla, tai erityisesti 

niille keskitetyillä parkkipaikoilla. Näissä latauspisteissä lataaminen maksaa yleensä 

suhteellisesti enemmän kuin esimerkiksi kotona lataaminen, mutta vastapainona akku 

latautuu huomattavasti nopeammin. Julkisilla latausasemilla sekä erityisesti 

teholatausasemilla käytetään RFID-tunnistetta tai mobiilisovellusta nopeaan 

tunnistautumiseen ja maksamiseen. Teholataus tapahtuu latauslaitteen virtalähteen avulla, 

joka syöttää tasavirtaa suoraan akulle ohi auton oman laturin, mahdollistaen näin 

nopeamman latauksen. Pistokkeina toimivat tasavirransyöttöä tukevat CCS1, CCS2 ja 

CHAdeMO. Tesla käyttää Yhdysvalloissa teholataukseen omaa Supercharger-pistoketta, 

mutta Euroopan markkinoille tuoduissa autoissa on Type 2 ja CCS2 -liitännät. 

Teholatauspisteissä latausteho vaihtelee 50-350 kW välillä. 
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Kuva 4. Tesla Model S latauksessa Supercharger-teholatausasemassa. (Tesla 2021e) 

3.3 Peruslatauslaitteen hankinta  

Lataustavan 3 mukaisen peruslatauslaitteen hankkiminen kotiin on suurelle osalle 

sähköautoilijoista välttämätön toimenpide, joka on hyvä tehdä jo ennen auton hankintaa. 

Latauslaitteen voi hankkia itse, mutta asentamisen voi suorittaa vain pätevä sähköasentaja. 

Jos ei ole varma latauslaitteen tarvittavista ominaisuuksista, voi aina turvautua asiantuntevan 

yrityksen apuun. Latauslaitteen hankintaneuvontaa, myyntiä ja asennuspalvelua tarjoavia 

yrityksiä ovat esimerkiksi PlugIt ja Defa, jotka tekevät myös kiinteistön sähköjärjestelmän 

kartoituksia ennen asennusta (PlugIt 2021b, Defa 2021). Tässä kappaleessa käsitellään 

pääasiassa yksityiskiinteistöön hankittavia peruslatauslaitteita, mutta seuraavissa 

kappaleissa käsitellään myös hidaslatauslaitteita sekä laitteiden hankkimista keskitetyille 

parkkipaikoille. 

Latauslaitteen valintaan vaikuttavat pääasiassa tarvittava latausteho, tarve latauslaitteen 

kommunikointiyhteyksille ja liitännät. Tarvittavan lataustehon määrittävät akun koko ja 

auton tyyppi (täyssähköauto vs. lataushybridi). Yön aikana lataaminen on yleisin 

latausmuoto, jolloin 11 kW latausteho riittää lähes poikkeuksetta lataamaan täyssähköauton 

akun täyteen (Motiva 2018). Plug-in hybridin akun lataamiseen yön aikana riittää 3,7 kW 

latausteho. Jos arki on kiireistä, eikä yön aikana lataaminen aina ole mahdollista, voi 

tehokkaamman laturin valinta olla järkevää. Jos taloudessa on kaksi ladattavaa autoa, on 

mahdollisuuksina hankkia tehokas yhteislaturi tai kaksi erillistä laturia. Osa latauslaitteista 

sisältää yhden tai useamman kommunikointiyhteyden, kuten LAN, WLAN, LTE ja 
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Bluetooth, jonka avulla käyttäjä voi seurata esimerkiksi mobiilisovelluksella latauksen 

edistymistä ja energiankulutusta (Elli 2021, Ensto 2020). Latauslaitteen liitännät virran 

syötölle ja vastaanotolle vaikuttavat myös valintaan riippuen asennuskohteesta ja 

käyttötavasta. Suurempi latausteho ja lisäominaisuudet nostavat laitteen hintaa, mutta 

suhteellisesti latauslaitteen hinta on melko pieni verrattuna itse auton hintaan, joten on 

järkevää hankkia juuri omiin tarpeisiin sopiva laite, vaikka se tulisi hieman kalliimmaksi. 

Hintaerot eri ominaisuuksilla olevien latauslaitteiden välillä ovat 200-1000€. 

Peruslatauslaitteiden hintaeroja on esitelty eri ominaisuuksilla taulukossa 1. 

Latauslaitteen voi hankkia yleensä myös auton oston yhteydessä. Uusien ladattavien autojen 

jälleenmyyjistä esimerkiksi Volkswagen ja Skoda tarjoavat auton hankinnan yhteydessä 

ostettavaa latauslaitetta sekä yhteistyökumppanin asennuspalvelua (Elli 2021, Skoda 2021). 

Esimerkiksi Mercedes-Benz ja Tesla tarjoavat omia latauslaitteitaan, mutta eivät 

varsinaisesti tarjoa itse asennuspalvelua oston yhteydessä, vaan voivat suositella 

yhteistyökumppanin sähköasentajaa (Mercedes-Benz 2021, Tesla 2021d). Esimerkiksi 

Hyundain ja Kian jälleenmyyjät eivät tarjoa latauslaitetta, eivätkä näin ollen asennuspalvelua 

(Hyundai Motor Finland 2021, Kia Motors Finland 2021). Tarjonta vaihtelee eri 

automerkkien jälleenmyyjien välillä, joten on järkevää selvittää ladattavan auton ostoa 

suunnitellessa kyseisen auton jälleenmyyjän tarjoamat vaihtoehdot. Latauslaitteita 

tarjoavalta autoliikkeeltä autoa ostaessa on ehdottomasti helpoin ratkaisu hankkia latauslaite 

liikkeeltä auton oston yhteydessä. Taulukosta 1 nähdään, että autojälleenmyyjien tarjoamat 

laitteet ja asennuspaketit ovat myös hyvin kilpailukykyisiä hinnaltaan verrattuna 

asennusyritysten tarjontaan. 
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Taulukko 1. Latauslaitteiden vertailu eri jälleenmyyjien tarjonnasta. (Skoda 2021, Elli 2021, Mercedes-Benz 

2021, Tesla 2021b, PlugIt 2021a, Defa 2021) 

Autojälleenmyyjät nimi teho [kW] yhteydet latauslaite [€] 

laite ja 

asennus [€] 

Skoda Skoda iV 11 ei - 1 490 

Volkswagen ID. Charger 11 ei 589 1 439 

Volkswagen ID. Charger Pro 11 kyllä 1 099 1 879 

Mercedes-Benz Wallbox Home 22 ei 998* - 

Tesla Seinäliitin 22 ei 530 - 

      

Asennusyritykset nimi teho [kW] yhteydet latauslaite [€] 

laite ja 

asennus [€] 

Plugit Schneider Wallbox Plus** 11 ei 990 1 689 

Plugit Ensto One Home 7,4 ei 799 1 498 

Plugit Keba KeContact P30*** 22 ei 1 390 2 089 

Defa eRange Uno**** 3,7 ei 760 1 450 

Defa eRange Uno**** 11 ei 900 1 590 

Defa eRange IQ**** 7,4 kyllä 1 500 2 190 

      

* Latauslaitteen hintaesimerkki jälleenmyyjällä, ei merkin omasta jälleenmyynnistä.  

** Koko nimi Schneider Electric EvLink Wallbox Plus.    

*** Koko nimi Keba KeContact P30 B Type 2.     

**** Alkuperäinen merkki on ABL.     
 

Kaikissa taulukon 1 vertailluissa latauslaitteissa on pistokkeena kiinteä Type 2 -kaapeli. 

Suuressa osassa on mahdollista valita myös Type 2 -pistorasia erillisen kaapelin 

käyttämiseksi. Kommunikointiyhteyksien sisältyminen latauslaitteeseen nostaa hintaa 

huomattavasti, jolloin esimerkiksi pienemmän lataustehon laite voi maksaa suhteessa paljon 

lataustehoonsa nähden. Halvempien latauslaitteiden osalta asennus voi maksaa jopa 

enemmän kuin itse laite. Jos kuluttaja haluaa seurata vain sähköauton lataukseen kuluvaa 

sähköenergiaa, on kustannustehokkain ratkaisu valita latauslaite ilman 

kommunikointiyhteyksiä ja asentaa kilowattituntimittari mittaamaan latauslaitteen 

käyttämää energiaa. Asennuspalveluiden sisältö ja sitä myöden hinta voi vaihdella hieman 

eri toimittajien välillä. Pääasiassa asennus sisältää tarvittavat tarkastukset 

sähköjärjestelmään, pinta-asennustarvikkeet, laitteen säädön, toimintatarkastuksen, 

dokumentoinnin ja työn (Defa 2021, Skoda 2021). On tärkeää kuitenkin huomioida, että jos 
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asennus vaatii normaalien toimenpiteiden lisäksi ylimääräisiä töitä, voivat asennuksen 

kustannukset nousta hyvin merkittävästi (Defa 2021). 

Latauslaitteen asentamiseen ei tarvita erityisesti sellaisten asentamiseen erikoistuneen 

yrityksen palveluja, vaan laitteen asentaminen onnistuu työnsä osaavalta sähköasentajalta. 

Ennen latauslaitteen asentamista on välttämätöntä tarkastaa kiinteistön sähköjärjestelmän 

ominaisuudet ja sopivuus latauslaitteen kytkemiselle. Esimerkiksi PlugIt kutsuu tätä 

lataustapakartoitukseksi (PlugIt 2021b). Asennuksen hintaan vaikuttaa asennuspalvelun 

sisältämien toimenpiteiden lisäksi tarvittavien muutosten määrä. Yleensä asennuspaketin 

hinnasta on eroteltu asennuksen hinta, sillä asennuksen osuudesta voi hakea 

kotitalousvähennystä (Defa 2021). 

3.4 Hidaslatauslaitteen hankinta 

Joissain tapauksissa latauslaitteeksi voi riittää hidaslatauslaite. Kiinteistön pistorasia johon 

latauslaite ollaan kytkemässä, määrittää hidaslatauslaitteen ohjauspiirin virtarajoituksen. 

Mikäli käytössä on normaali kotitalouspistorasia, on hidaslatauslaitteen latausvirta 

rajoitettava 6-10 ampeeriin. Jos käytössä on supersuko- tai yksivaiheinen CEE-pistorasia, tai 

sellaisen asentaminen tullaan tekemään, voi hidaslatauslaitteen virta olla 16 A (SESKO 

2021). Jos kotona käytettävää hidaslatauslaitetta tullaan käyttämään myös muualla, on 

järkevää valita latauslaite, jossa ohjauspiirin rajoittama virta on säädettävissä välillä 8-16 A. 

Jos kiinteistöön aiotaan asentaa esimerkiksi yksivaiheinen CEE-pistorasia hidaslatausta 

varten, saa asennustyön tehdä vain pätevä sähköasentaja. 

Hidaslatauslaitteista kolmivaihevaihtoehto voi olla hyvä ratkaisu sekä lataushybridille että 

täyssähköautolle. Esimerkiksi CTEK Njord Go -hidaslatauslaite kytketään kolmivaiheiseen 

CEE-pistorasiaan ja voi ladata maksimissaan 11 kW teholla, jolloin latausteho riittää myös 

täyssähköautolle (CTEK 2020). Jos kiinteistössä on valmiiksi kolmivaiheinen CEE-

pistorasia, vältetään asennuskustannukset kokonaan, jolloin maksimoidaan latauslaitteen 

hinta-teho-suhde. Kyseistä latauslaitetta ei asenneta kiinteästi seinään, jolloin se voidaan 

ottaa auton mukaan ja käyttää myös muualla, sekä latausta voi seurata ja ohjata 

mobiilisovelluksella kommunikointiyhteyksiä käyttäen (CTEK 2020). Ominaisuudet ja 

kilpailukykyinen hinta tekevät laitteesta hyvin houkuttelevan vaihtoehdon kiinteän 
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latauslaitteen tilalle, vaikkakin pistorasiakytkentä on suositusta vastaan. Epäsiisti ulkoasu 

pistorasialiitännän takia ja laitteen uudelleenasennus aina sen mukana ollessa ovat 

vaihtoehdon huonoja puolia, mutta nämä sivuuttaen on kyseinen latauslaite hyvin 

kilpailukykyinen vaihtoehto. Muita vastaavia pistorasiaan kytkettäviä latauslaitteita on 

markkinoilla, mutta erona on niiden puoliksi kiinteä asennus (PlugIt 2021a). Latauslaite 

kytketään pistorasiaan, mutta asennetaan kiinteästi esimerkiksi autotallin seinään, jolloin sitä 

ei voi ottaa auton mukaan. Teoriassa tällaiset latauslaitteet ovat myös hidaslatauslaitteita 

kytkemistapansa takia, vaikka muuten ne vastaavat pitkälti peruslatauslaitteita 

(Dazetechnology 2020). 

3.5 Latauslaitteiden hankinta keskitetyille parkkipaikoille 

Peruslatauslaitteiden hankkimiseen keskitetyille parkkipaikoille pätee pitkälti samat asiat 

kuin hankkiessa kotitalouteen. Yhtiöissä osakas voi vaikuttaa parkkipaikalle hankittavien 

latauslaitteiden valintaan. Lämmityspistoketolppien päivittämiseen on saatavilla 

vaihtoehtoja pelkän pistorasian uusimisesta aina koko tolpan sähköjen uusimiseen niin, että 

se soveltuu sekä esilämmitykseen että sähköauton lataukseen (EV Asema 2021a).  
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4 LATAUSMAHDOLLISUUDET ERI KIINTEISTÖISSÄ 

Latausmahdollisuuksilla tarkoitetaan kiinteistössä olevia mahdollisuuksia ladata 

sähköautoa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi yleisimpinä ulkopistorasia hidaslataukseen tai 

ulkoseinään asennettu latauslaite ajoneuvon peruslataukselle. Latausmahdollisuuksien 

määrä ja laatu vaihtelee kiinteistön tyypin ja tehtyjen asennusten mukaan. Voidaan kuitenkin 

olettaa, että jokaisessa kiinteistössä on hidaslatausmahdollisuus suko-pistorasian kautta, 

joten kiinteistöjä ilman latausmahdollisuuksia ei teoriassa ole. On kuitenkin tärkeää tarkistaa 

aina kiinteistön isännöitsijältä, onko pistorasian käyttäminen lataamiseen sallittua. Kuten 

kappaleessa 3.1 todettiin, ei hidaslataus normaalista pistorasiasta ole kuitenkaan suositeltava 

vaihtoehto ladattavan auton pitkäaikaiseksi latausratkaisuksi. Latausmahdollisuuksien 

lisääminen on suositeltava toimenpide kaikissa kohteissa, joissa on tarkoitus ladata autoa 

pitkäaikaisesti ja säännöllisesti (SESKO 2021). Hidaslatauksen käyttäminen voidaan 

hyväksyä esimerkiksi työpaikan parkkipaikalla, kun lataustarve vaihtelee pysäköidyn auton 

mukaan, tai kotipihassa, jos kiinteän latauslaitteen hankinta ei ole perusteltua. 

Uusissa asuin- ja toimitilakiinteistöissä tulee tulevaisuudessa olemaan hyvät 

latausmahdollisuudet ja mahdollisuus niiden kehittämiseen alusta alkaen. Laissa 

rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä 

automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen 

latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä 733/2020) 

säädetyt velvoitteet koskevat asuin- ja toimitilarakennushankkeita, joiden lupahakemus on 

laitettu vireille 11.3.2021 jälkeen. Samat velvoitteet koskevat myös laajamittaisesti 

korjattavia rakennuksia. Asuinrakennushankkeissa jokaiselle pysäköintipaikalle on 

asennettava valmius latauslaitteen asentamiselle, jos pysäköintipaikkoja on yli neljä. Muissa 

kuin asuinrakennushankkeissa vähintään puoleen pysäköintipaikoista on asennettava 

valmius latauslaitteen asentamiselle, jos paikkoja on 11-30, ja vähintään viidesosaan, jos 

paikkoja on yli 30, kuitenkin vähintään 15 paikalle. Lisäksi muissa kuin asuinrakennuksissa, 

joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, on rakennuksen yhteyteen asennettava yksi 

teholatauspiste tai vähintään 1-3 peruslatauspistettä riippuen pysäköintipaikkojen 

kokonaismäärästä. Näiden velvoitteiden lisäksi olemassa olevat muut kuin 
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asuinrakennukset, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, on varustettava vähintään yhdellä 

latauspisteellä 31.12.2024 mennessä. 

4.1 Latausmahdollisuudet omakoti-, rivi- ja paritaloissa 

Tässä kappaleessa käsitellään asuntokiinteistöjä, joissa auto on mahdollista pysäköidä 

yksittäisen asunnon eteen tai vastaavasti, mutta ei esimerkiksi taloyhtiön parkkipaikalle. 

Olennaista on, että ladattavan auton lataaminen tapahtuu lataustavasta riippumatta 

yksittäisen asunnon ryhmäkeskuksen kautta. Kotona yön aikana lataaminen on 

lataussijainneista yleisin, joten latausmahdollisuuksien kartoittaminen asuntokiinteistöjen 

suhteen on tärkeää (Motiva 2018). Omakoti-, rivi- ja paritalojen tapauksissa on helpoimmat 

mahdollisuudet latausmahdollisuuksien luomiselle verrattuna muihin kiinteistöihin, sillä 

yleensä asunnon omistajalla on suuri tai täysi päätösvalta tehdä haluttuja muutoksia 

kiinteistöön ja sähköjärjestelmä on suhteellisen yksinkertainen. 

4.1.1 Olemassa olevat latausmahdollisuudet 

Voidaan olettaa, että jokaisessa yksittäisessä asunnossa on ainakin yksi ulkopistorasia, jota 

on mahdollista käyttää hidaslataukseen. Pistorasia voi olla esimerkiksi asunnon ulkoseinällä 

tai autotallissa, joka tapauksessa yleensä auton pysäköintipaikan läheisyydessä. 

Yksivaiheinen hidaslataus kahdeksan ampeerin virralla yön yli riittää lataushybridin akun 

lataamiseen täyteen, joten tämä latausmahdollisuus riittää lataushybridin omistajalle. Jos 

kiinteistössä on esimerkiksi autotallissa kolmivaiheinen CEE-pistorasia, riittää 

kolmivaiheinen hidaslataus myös täyssähköauton akun lataamiseen täyteen yön aikana. Jo 

olemassa olevien latausmahdollisuuksien käyttö on hyvin houkutteleva ratkaisu, sillä 

sähköjärjestelmään ei tarvitse tehdä muutoksia eikä lisähankintoja tarvita. Kun kuluttaja 

kartoittaa latausmahdollisuuksia, on helppoa tyytyä olemassa oleviin mahdollisuuksiin, sillä 

haittapuolia ei ole: kiinteän latauslaitteen käyttö on vain suositeltavaa ja hidaslatausteho on 

riittävä. Kiinteän latauslaitteen ja sen asennuksen hankkiminen peruslatauksen 

mahdollistamiseksi esimerkiksi 1 450 € hintaan (eRange Uno 3,7 kW, taulukko 1) ei ole 

perusteltu hankinta, sillä se ei tuo kiinteän asennuksen lisäksi muita etuja hidaslataukseen 

verrattuna hankintahinnasta huolimatta. Etenkin lataushybridin tapauksessa hidaslatauksen 

käyttäminen on helpoin ja yksinkertaisin tapa ladata. 
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4.1.2 Latausmahdollisuudet muutosten jälkeen 

Jos lataustehoa tarvitaan hidaslatausta enemmän, kiinteistössä aiotaan käyttää yli kahdeksan 

ampeerin hidaslatausta tai kiinteistössä ei ole pistorasiaa kolmivaiheiselle hidaslataukselle, 

on edessä muutoksien tekeminen sähköjärjestelmään. Pienin muutos on jatkuvaan 

maksimivirransyöttöön kykenevä supersuko- tai yksivaiheisen CEE-pistorasian 

asentaminen, joka ei vaadi varsinaisesti muita muutoksia sähköjärjestelmään pienen 

sähkövirran takia. Suurempi muutos on kolmivaiheisen CEE-pistorasian asentaminen, joka 

voi vaatia jo esimerkiksi kiinteistön tehokkaiden sähkölaitteiden käytön vuorottelun 

uudelleensuunnittelun. Näillä muutoksilla saadaan luotua uudet latausmahdollisuudet, joilla 

voidaan maksimoida hidaslatauksesta saatava teho ja hyöty. 

Seuraava isompi muutos on kiinteän peruslatauslaitteen hankinta ja asennus, jota käsiteltiin 

kappaleessa 3.2. Aiempiin muutoksiin verrattuna tämä muutos maksaa jo melko paljon 

peruslatauslaitteen hankinnan takia, yleensä 1 000 € ylöspäin. Peruslatauslaitteella saadaan 

kuitenkin tyydytettyä kaikki kotilataustarpeet, sekä se on suositeltava tapa ladata. 

Latauslaitteen asentamiseksi tarvittavien sähköjärjestelmään tehtävien muutosten määrä 

nousee sitä myötä, mitä korkeampi latauslaitteen latausteho on. 3,7 kW latauslaite saadaan 

luultavasti asennettua lähes kaikkiin kohteisiin ilman muita sähköjärjestelmän muutoksia, 

mutta 11 kW latauslaite voi kolmivaiheisen CEE-pistorasian tapaan vaatia jo vuorottelun 

uudelleensuunnittelun. Latauslaitteen asentamisella luodaan kiinteistölle uusi 

latausmahdollisuus, joka on varma ratkaisu ja aina paikallaan, kun kotona tarvitaan latausta. 

4.2 Latausmahdollisuudet työpaikkojen ja taloyhtiöiden parkkipaikoilla 

Tässä kappaleessa käsitellään työpaikkojen ja taloyhtiöiden keskitettyjen parkkipaikkojen 

latausmahdollisuuksia. Olennaista on, että parkkipaikalla on lämmityspistoketolpat ja 

pysäköiminen on keskitetty sille määritellylle alueelle. Latausmahdollisuudet ja niiden 

kehittäminen ovat samankaltaisia taloyhtiöiden ja työpaikkojen parkkipaikoilla, joten niitä 

käsitellään yhteisissä kappaleissa. Latauskäytännöt eroavat kuitenkin merkittävästi, joten 

niitä käsitellään erillisissä kappaleissa. 

Parkkipaikkoja hallinnoivien yhtiöiden päätösprosessi sähköjärjestelmän muutosten 

toteuttamiselle voi olla hitaampi ja monimutkaisempi kuin yksittäisissä asuntokiinteistöissä, 
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sillä muutosten toteuttamisesta pitää päättää hallituksessa ja sähköjärjestelmä on yleensä 

laajempi. Etenkin jos osakkailla on eriäviä mielipiteitä hankinnoista tai kustannusten 

jakautumisesta, voi prosessi olla hidas (Motiva 2018). Lisäksi tarve ja kiinnostus 

lataamiselle eivät välttämättä ole yksiselitteisen selvät. 

4.2.1 Latauskäytännöt työpaikkojen parkkipaikoilla 

Työpäivän aikana parkkipaikalla lataaminen sopii erityisesti niille, joilla lataaminen 

tapahtuu pääasiassa käyttäen julkisia latauspisteitä tai kun käytössä on lataushybridi. 

Pääasiassa kotona lataavien täyssähköautoilijoiden ei ole perusteltua hyödyntää työpaikan 

latauspisteitä, vaan jättää nämä latauspisteet lataushybridien käyttöön. Etenkin jos työmatka 

on lyhyt, ei täyssähköauton akku pääse purkautumaan kuin pienen määrän matkan aikana, 

jolloin akun lataaminen jälleen työpaikalla on pidemmän päälle haitallista. Akun varaustason 

pitäminen jatkuvasti hyvin korkealla huonontaa pidemmällä aikavälillä tavanomaista 

nopeammin akun varauskykyä ja näin ollen myös toimintamatkaa. Jos lataus tapahtuu 

pääasiassa työpaikalla kodin sijasta tai työmatka on erityisen pitkä, on lataaminen myös 

täyssähköauton kohdalla perusteltua. Lataushybridien tapauksessa työpaikkalataaminen on 

hyvinkin perusteltua, sillä lataamalla akun jälleen täyteen työpäivän aikana voi päästä koko 

päivän ajot pelkällä sähköenergialla, riippuen akuston koosta. Lataushybridien yleisyys 

verrattuna täyssähköautoihin, työntekijöiden kiinnostus latausmahdollisuuksien 

hyödyntämiseen ja imagon parantaminen kannustavat työpaikkojen latausmahdollisuuksien 

luomiseen. 

4.2.2 Latauskäytännöt taloyhtiöiden parkkipaikoilla 

Latauskäytännöt taloyhtiöiden parkkipaikoilla eroavat reilusti työpaikkojen parkkipaikoilla 

lataamisesta, sillä lataus ajoittuu eri vuorokauden aikaan ja motiivit latausmahdollisuuksien 

luomiselle ovat erilaiset. Taloyhtiöiden parkkipaikoilla lataus tapahtuu omakoti-, rivi- ja 

paritalojen tapaan öisin, joten niiden kanssa taloyhtiöiden latauskäytännöt ovat hyvin 

samankaltaiset. 

4.2.3 Parkkipaikkojen olemassa olevat latausmahdollisuudet 

Taloyhtiöiden parkkipaikkojen latausmahdollisuuksiin liittyy melko pitkälti samat 

perusasiat kuin työpaikkojen parkkipaikoilla, sillä tekniikka on käytännössä täysin sama 
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kuin työpaikkojen parkkipaikoilla latauspistoketolppien ja niiden sähköjärjestelmän takia. 

Parkkipaikkojen lämmityspistoketolpat ovat tarkoitettu auton esilämmitykseen kylmällä 

ilmalla, mutta teoriassa samoja tolppia voi käyttää sähköauton hidaslataukseen. 

Lämmityspistoketolpissa on poikkeuksetta ajastimet, joilla tolpan sähkönsyötön voi kytkeä 

päälle yleensä maksimissaan kahdeksi tunniksi kerrallaan. Käytännössä tämä estää tolppien 

käytön lataamiseen ja lisäksi se voi olla yhtiössä kielletty. Teoriassa latausmahdollisuudet 

hidaslataukselle ovat olemassa, mutta käytännössä niitä ei ole. Muutosten tekeminen 

latausmahdollisuuksien luomiselle on siis välttämätön ratkaisu, jos sähköautoja on tarkoitus 

ladata parkkipaikalla. 

 

Kuva 5. Tavanomainen lämmityspistoketolppa ajastimella taloyhtiön parkkipaikalla. (Kuva: Simo 

Kalliokoski) 

4.2.4 Parkkipaikkojen latausmahdollisuudet muutoksilla 

Yksinkertaisin muutos parkkipaikoilla on lämmityspistoketolppien ajastimen muuttaminen 

rajoittamattoman ajan mahdollistavaksi, jolloin lämmityspistoketolpan käyttäminen myös 

lataamiseen on mahdollista. Tällöin lataushybridin lataaminen onnistuu helposti sekä 

työpaikan että taloyhtiön parkkipaikoilla niin, että akun saa täyteen yön sekä työpäivän 

aikana ja koko päivän ajot voi suorittaa sähköllä, jolloin hybridiratkaisusta saa täyden 

hyödyn. Lämmityspistoketolpille ei tarvitse tehdä muita muutoksia, sillä niistä ladattaessa 
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on käytettävä latausvirtaa rajoittavia hidaslatauskaapeleita, jolloin latausvirta on jo rajoitettu 

kahdeksaan ampeeriin pitkäaikaista kuormitusta ajatellen. Jos latausvirta halutaan nostaa 16 

ampeeriin, voidaan edellä mainitun lisäksi muuttaa lämmityspistoketolppien pistorasiat 

supersuko-tyyppisiksi, jolloin ne voivat syöttää pistorasian maksimivirtaa pitkäaikaisesti. 

Tämä muutos vaatii luultavasti jo lisämuutoksia esimerkiksi sulakkeisiin (Leino 2017). 

Molemmissa muutosvaihtoehdoissa koko lämmityspistoketolpparyhmän kuormitus on 

laskettava uudelleen, kun kaikki tolpat ovat latauskäytössä ja ulkolämpötila on korkeampi 

kuin mitä lämmityspistoketolpparyhmän mitoituksessa on käytetty (Leino 2017). 

Markkinoilla on myös uudentyyppisiä lämmityspistoketolppia, joissa on erikseen lataukseen 

ja lämmitykseen tarkoitetut pistorasiat. Ne ovat hyvä ratkaisu uudis- tai muutoskohteelle, 

sillä uudentyyppiset lämmityspistoketolpat maksavat vähemmän kuin peruslatauslaitteet, 

mutta mahdollistavat 3,7 kW hidaslatauksen. Tähän ratkaisuun pätee samat 

muutosvaatimukset, kuin supersuko-pistorasioiden asennukseen. 

Seuraava ratkaisu on asentaa lämmityspistoketolppien yhteyteen tai tilalle kiinteät 

latauslaitteet, jolloin peruslataus on mahdollista. Tässä ratkaisussa latauslaitteiden 

maksimilatausteho riippuu lämmityspistoketolpparyhmään tehtävistä muutoksista. Jos 

latauslaitteiden teho on 3,7 kW, pätee asennukseen samat muutosvaatimukset, kuin 

supersuko-pistorasioiden asennuksessa. Jos kaikkien latauslaitteiden teho halutaan nostaa 

esimerkiksi 11 kW, vaaditaan ryhmään ja sähköjärjestelmään jo suuria muutoksia (Leino 

2017). Yksi vaihtoehto on asentaa vain osaan parkkipaikoista tehokkaampi latauslaite niille, 

jotka tarvitsevat sitä esimerkiksi täyssähköauton lataukseen. Kuvassa 6 on esitelty ratkaisu, 

jossa vain kaksi parkkipaikan lämmityspistoketolppaa on korvattu sähköautojen 

latauslaitteilla. Muut lämmityspistoketolpat ovat ennallaan ja normaalissa 

lämmityskäytössä. Lämmityspistoketolpparyhmä kestää yleensä muutaman latauslaitteen 

asentamisen ilman muita muutoksia sähköjärjestelmään, joten tällä ratkaisulla 

maksimoidaan olemassa olevasta järjestelmästä saatava hyöty (Motiva 2018). Tällä 

ratkaisulla vältytään suurilta muutoskustannuksilta, mutta mitoitus on tehtävä tarkasti, sillä 

ainakin osa järjestelmän komponenteista on luultavasti lähellä omia rajojaan (Leino 2017). 

Tulevaisuudessa voidaan lisämuutoksilla lisätä latausmahdollisuuksia tarpeen mukaan, 

mutta muutaman latauslaitteen asentamisella pääsee jo hyvin alkuun (Motiva 2018). 
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Kuva 6. Lataushybridi peruslatauksessa kiinteän latauslaitteen kautta Type 2 -pistokkeella työpaikan 

parkkipaikalla. Lämmityspistoketolppa on korvattu peruslatausasemalla. (Kuva: Simo Kalliokoski) 

Seuraava vaihtoehto on yli 3,7 kW tehoisten peruslatauslaitteiden asennus jokaiselle 

pysäköintipaikalle. Tämä vaatii merkittäviä muutoksia sähköjärjestelmään ja latauslaitteille 

on esimerkiksi vedettävä uusi johdotus (Leino 2017). Ratkaisu on etenkin tulevaisuutta 

ajatellen järkevä, kun sähköautot ja niiden tehokas lataustarve kasvaa. Tämän ratkaisun 

kustannukset nousevat kuitenkin hyvin korkealle suurien muutosten takia. Työpaikan 

tapauksessa ratkaisu voi olla kannattamaton, sillä asuinkiinteistöjä vastaavaa lataustarvetta 

ole, jolloin hyöty jää vähäiseksi. 

Asuinkiinteistön tapauksessa asuinyhteisö voi hakea kaikkiin muutoshankkeisiin ARA:n 

latausinfrastruktuurin kehittämisavustusta. Esimerkiksi työpaikan muutoshankkeisiin ei 

kuitenkaan voi saada ARA:n avustusta. Avustuksen määrä riippuu tehdyistä asennuksista ja 

toteutuneista hankekustannuksista. Avustuksen hyödyntämisellä voidaan saada 

muutoshankkeen toteuttamisesta hyvinkin kannattavaa. Avustuksista kerrotaan tarkemmin 

kappaleessa 6. (ARA 2021) 
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Kappaleen 4 alussa käsitelty laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen 

latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (733/2020) 

muuttaa parkkipaikkojen latausmahdollisuuksien määrää ja kehitysmahdollisuuksia 

tulevaisuudessa merkittävästi. Muutos on nähtävissä luultavasti muutaman vuoden päästä, 

kun uuden lain mukaan velvoitetut ensimmäiset rakennuskohteet valmistuvat. 

4.3 Kauppojen ja huoltoasemien parkkipaikat, teholatauspaikat 

Julkisia latauspisteitä on kauppojen ja huoltoasemien parkkipaikoilla, joissa lataaminen 

onnistuu esimerkiksi kaupassakäynnin aikana. Erityisesti pitkällä matkalla ollessa tulee 

julkisten latauspisteiden hyödyntäminen tarpeeseen. Täyssähköautolla pitkää matkaa 

tehdessä reitti vaatii suunnittelua latauspisteiden osalta etenkin Pohjois-Suomessa, missä 

julkisia latausmahdollisuuksia on yleisesti vähemmän (Kiira, Rantanen 2021). 

Kauppojen ja huoltoasemien parkkipaikoilla ei ole ennestään hidaslatausmahdollisuuksia 

kuten asuinkohteiden keskitetyillä parkkipaikoilla lämmityspistoketolppien ansiosta. 

Latausmahdollisuuksia ilman muutoksia ei siis käytännössä ole, joten 

latausmahdollisuuksien luominen on välttämätöntä, jos sellaisia halutaan tarjota asiakkaille. 

Kaupassakäynti kestää vain hetken, joten hidaslatausmahdollisuuksien luomisesta saatava 

hyöty on olematon. Teholatauslaitteen tai korkeatehoisen peruslatauslaitteen asentaminen 

on perusteltua, sillä silloin lataamisesta kaupassakäynnin aikana on hyötyä. 

Kuvitellaan esimerkkitilanne, jossa kaupassakäynti kestää 30 minuuttia ja sähköauton 

keskikulutus on 20 kWh/100km. Jos käytössä on 11 kW peruslatauslaite, saa 

kaupassakäynnin aikana ladattua 28 km lisää toimintamatkaa, joka on merkittävä määrä 

lataushybridille. Jos käytössä on 250 kW teholatauslaite, saa samassa ajassa ladattua 625 km 

lisää toimintamatkaa, joka tarkoittaa täyssähköauton akuston täyteenlatausta. 

Latausmahdollisuuksista saatava hyöty riippuu sähköautotyypistä, joten järkevin ratkaisu 

olisi hybridijärjestelmän toteuttaminen, jossa on sekä perus- että teholatauspisteitä. Näin 

latausmahdollisuuksien luomisen hinta-hyöty-suhde saadaan maksimoitua ja jokainen 

sähköautoilija saa pysähdyksellään parhaan lataushyödyn. 
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5 OMAKOTITALON ESIMERKKITAPAUS 

Latausmahdollisuuksien lisäämistä suunnitellessa toteutus ja kustannukset kiinnostavat 

hankinnan tekijää. Tässä kappaleessa käsitellään käytännönläheisesti esimerkkitapaus, jossa 

hankintojen kustannukset ja toimenpiteet selvitetään. Esimerkki käsitellään peruspiirteittäin 

hankkijan näkökulmasta, eikä sähkötekniseen suunnitteluun perehdytä. 

Kuvitellaan esimerkkitilanne, jossa omakotitalossa asuva perhe suunnittelee kahden 

polttomoottoriauton vaihtamista täyssähköautoon ja lataushybridiin. Perheen molemmat 

aikuiset tarvitsevat autoa työssäkäyntiin noin 60 kilometrin päässä. Kotona lataaminen tulee 

tapahtumaan yön aikana ja toisella työpaikalla on mahdollisuus hidaslataukseen työpäivän 

aikana. Toisen työpaikan hidaslatausmahdollisuutta aiotaan käyttää hyödyksi 

lataushybridillä kuljettaessa. Omakotitalokiinteistössä on valmiina vain 

hidaslatausmahdollisuus tavallisen suko-pistorasian kautta, joten uusien 

latausmahdollisuuksien luominen molempien autojen lataamiseen on välttämätöntä. 

Suunnitelmissa päädytään hankkimaan täyssähköauton lataamiseen 11 kW peruslatauslaite. 

Lataushybridin lataamiseksi päädytään parantamaan kiinteistön hidaslatausmahdollisuutta 

asentamalla yksivaiheinen CEE-pistorasia. Kiinteistöön tehtävillä asennuksilla molempien 

autojen akustot on tarkoitus saada ladattua täyteen yön aikana. Kiinteistön sähköjärjestelmän 

sopivuus varmistetaan tutulla sähkösuunnittelijalla. Käy ilmi, että kiinteistöön samaan 

aikaan hankittavalla lämpöpumpulla saadaan tarpeeksi liikkumavaraa kiinteistön 

huipputehoon latauslaitteiden asentamiseksi ilman lisämuutostöitä sähkökeskukseen. 

Täyssähköauton latausta halutaan ohjata ja seurata etäyhteydellä, joten latauslaitteen on 

oltava varustettu kommunikointiyhteyksillä. Latauslaitteen tehoksi valitaan 11 kW 

perustuen hankittavan täyssähköauton akuston kokoon. Suunnitelmien edetessä päätetään, 

että autot ollaan hankkimassa Volkswagenin jälleenmyyjältä, joten helpoimmaksi 

latauslaitevaihtoehdoksi valikoituu taulukossa 1 esitelty Volkswagenin ID Charger Pro, joka 

täyttää kaikki latauslaitteelta vaadittavat ominaisuudet (Elli 2021). Latauslaite päädytään 

hankkimaan asennuspakettina, jolloin latauslaitteen asennuksesta ei tarvitse huolehtia 

erikseen. Asennuspalvelu kattaa kaikki kohteessa tarvittavat asennustyöt, sillä 

sähköjärjestelmän kuormitus on aiemmin tarkastettu sähkösuunnittelijalla (Elli 2021). 
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Lataushybridin latausta ei ole tarve ohjata ja seurata, joten auton mukana toimitettava 

hidaslatauskaapeli riittää lataukseen. CEE-pistorasian asentamiseen tilataan sähköasentaja, 

joka hankkii tarvittavat osat ja tarvikkeet asennusta varten. Latauslaitteen ja pistorasian 

asennuskustannukset on koottu taulukossa 2. 

Taulukko 2. Peruslatauslaitteen ja CEE-pistorasian hankinta- ja asennuskustannukset esimerkkitilanteessa.  

Pistorasian asennuskustannukset on arvioitu karkeasti. (Elli 2021) 

Tuote/palvelu   kustannus [€] 

   

Latauslaite ID Charger Pro 1 099 

Asennuksen osuus hinnasta 780 

Asennuspaketti yhteensä 1 879 

   

Asennustarvikkeet 200 

Sähköasentajan asennustyö (2h, 75 €/h) 150 

Pistorasia yhteensä 350 

      

Latauslaite ja pistorasia yhteensä 2 229 

 

Asennusten kokonaiskustannukset ovat yhteensä 2 229 €. Asennuksista haetaan 

kotitalousvähennystä, jolloin vähennettävä summa on 40 % asennuskustannuksista, yhteensä 

372 €. Asennusten jälkeen kiinteistössä on latausmahdollisuudet molemmille hankittaville 

sähköautoille ja suunnitelmissa voidaan edetä autojen hankintaan.  
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6 KANNUSTUKSET, AVUSTUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Sähköautojen ja niiden latausinfrastruktuurin yleistymistä tuetaan valtiovallan toimesta 

verovähennyksillä ja rahallisilla avustuksilla. Tukien tarkoitus on madaltaa kynnystä 

esimerkiksi latauspisteiden hankintaan asuinkohteeseen ja auttaa autokannan 

sähköistymisessä. Tulevaisuudessa myös lainsäädäntö vaikuttaa latausinfrastruktuurin 

määrään kiinteistöissä merkittävästi. 

Autoilun kuluista autoverotus kannustaa sähköautojen käyttöön, sillä verotus perustuu auton 

hiilidioksidipäästöihin. Täyssähköautot ovat päästöttömiä autoja, joten niillä on matalin 

mahdollinen autovero, joka on 2,7 %. Lataushybrideillä autovero on täyssähköautoja 

korkeampi johtuen polttomoottorin päästöistä, mutta vero on silti huomattavasti matalampi 

kuin polttomoottoriautoilla. (Tesla 2021a, Laki autoverolain liitteen muuttamisesta 

1365/2018) 

Yksityishenkilö voi saada sähköauton hankintatukea täyssähköautolle 2 000 euroa vuosina 

2018-2021. Hankintatukea voi saada henkilö, joka ostaa auton tai sitoutuu vuokraamaan sen 

omaan käyttöön vähintään kolmeksi vuodeksi. Auton on oltava ensirekisteröimätön ja sen 

kokonaishankintahinta voi olla maksimissaan 50 000 euroa. Sähköauton hankintatukea ei 

voi saada hybridiautoille. (Traficom 2021, Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja 

sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai 

etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta 971/2017) 

Yksityishenkilö voi saada romutuspalkkion uuden aiemmin ensirekisteröimättömän 

henkilöauton hankintaan vuosina 2018-2021, jos hän toimittaa romutettavaksi vähintään 10 

vuotta ja viimeisen kalenterivuoden aikana liikennekäytössä olleen auton, jonka merkittynä 

omistajana henkilö on. Romutuspalkkio myönnetään, jos hankittavan auton käyttövoimana 

on kokonaan tai osittain korkeaseosetanoli, sähkö tai metaani, sekä hiilidioksidipäästöt ovat 

enintään 110 g/km. Romutuspalkkion voi siis hyödyntää esimerkiksi lataushybridin 

hankinnassa. Romutuspalkkion voi hyödyntää yhden auton kohdalla vain kerran. 

Sähköauton hankintatukea ja romutuspalkkiota ei voi käyttää samaan autoon. (Laki 

henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä 

henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta 971/2017) 
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Yksityishenkilö voi saada verotuksessa kotitalousvähennystä sähköauton latauslaitteen 

hankintakuluista asennuksen osuudesta 40 %. Kotitalousvähennyksessä on 100 € vuotuinen 

omavastuu. Jos latauslaite on ostettu asennuspakettina yritykseltä, yritys ilmoittaa yleensä 

pakettihinnasta asennuksen osuuden erikseen. Asennuksen osuus kuluista on yleensä noin 

700 euron luokkaa, mutta voi olla enemmän riippuen tarvittavista töistä. Asennustyö 

lasketaan kiinteistön sähköistyksen kehitystöihin ja vähennystä voi saada kodin lisäksi myös 

asennuksesta vapaa-ajan asunnolla. (Defa 2021, Verohallinto 2021) 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta asuinyhteisöille 

sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamiseen. Avustusta voi saada asuinrakennuksen 

omistava yhteisö tai yhteisön omistama pysäköintiyhtiö. Avustuksen myöntämisen ehtona 

on, että yhteisö rakentaa latausmahdollisuuden vähintään viidelle autopaikalle ja yhteisön 

asuinrakennus on ympärivuotisessa käytössä. Avustuksen voi myös saada, jos asuinrakennus 

muutetaan samalla ympärivuotiseen käyttöön. Avustuksen perusteiksi hyväksyttäviin 

kustannuksiin lasketaan kartoitustyöt, hankesuunnitelma, kiinteistön sähköjärjestelmän 

kehittämistyöt ja latauslaitteet. Avustusta voi saada myös tilanteessa, jossa latauslaitteita ei 

asenneta, vaan niiden asentamiselle luodaan vain valmius. Avustuksen määrä on 

maksimissaan 35 % hyväksytyistä ja toteutuneista hankkeen kustannuksista. Määrä voi 

kuitenkin olla jopa 50 % hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista, jos vähintään puolet 

asennetuista latausmahdollisuuksista voi ladata vähintään 11 kW teholla. Avustuksen 

rahallinen määrä voi kuitenkin olla maksimissaan 90000 € molemmissa tapauksissa. 

Vuosittain varataan 5.5 miljoonaa euroa ARAn sähköautojen latausinfrastruktuurin 

kehitysavustukseen, mutta kasvaneen kysynnän myötä avustusraha loppui kesken vuonna 

2020 ennen vuoden loppua. Vuonna 2021 avustuksia jatketaan kuitenkin siitä, mihin 

edellisenä vuonna jäätiin, joten avustukseen oikeutetut eivät jää ilman sitä. Avustusta 

neuvotaan kuitenkin hakemaan ajoissa, ettei avustuksen saaminen viivästy seuraavalle 

vuodelle. (ARA 2021, Nina Svahn 2021) 

Kuten kappaleessa 4 todettiin, uusia asuin- ja toimitilarakennuksia koskee laki rakennusten 

varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- 

ja ohjausjärjestelmillä (733/2020). Laki tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa merkittävästi 

latausmahdollisuuksien määrään ja kehitysmahdollisuuksiin uusissa kiinteistöissä.  
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7 YHTEENVETO 

Suomessa tarvitaan lisää latausinfrastruktuuria sähköautojen määrän kasvattamiseksi. 

Latausinfrastruktuuriin rakentamista ohjataan valtiovallan toimesta lainsäädännöllä ja 

avustuksilla, mutta myös kuluttajien käsityksillä ja tiedoilla asiasta on merkitystä. On siis 

tärkeää käsitellä tekniikka ja peruskäsitteet kuluttajalle helposti sisäistettävässä muodossa. 

Näin saadaan korjattua yleiset väärinkäsitykset ja lisättyä latausmahdollisuuksien luomista 

myös vanhoissa kiinteistöissä. 

Vain osa sähköautotyypeistä tarvitsee ulkoista latausta. Sähköauton lataaminen on lopulta 

hyvin yksinkertaisia, sillä se on tehty kuluttajalle mahdollisimman helpoksi. Lataustekniikan 

kehittyessä etenkin teholatausnopeudet kasvavat, tehden polttomoottoriautoilusta 

sähköautoiluun vaihtamisesta helpommin lähestyttävää. Sähköautojen yleistyessä on hyvä 

ymmärtää perusasiat, vaikka ei itse olisikaan hankkimassa sähköautoa. 

Kiinteistöjen latausmahdollisuuksiin vaikuttavat kiinteistön tyyppi, sähköjärjestelmä, sekä 

tehtävät muutokset. Latausmahdollisuudet vaihtelevat kiinteistöittäin, mutta voidaan olettaa, 

että lähes jokaisessa kiinteistössä on hidaslatausmahdollisuus. Peruslatauslaitteen hankinta 

on yleisin muutos, kun kiinteistön latausmahdollisuuksia halutaan lisätä. Hidaslatauksen 

käyttäminen on myös yleistä, vaikka se ei ole suositeltava vaihtoehto sähköauton 

pitkäaikaiseen ja säännölliseen lataamiseen. Hidaslatauksen käyttämiseen liittyy vahvasti 

epäselvyys suositeltavuuden merkityksestä. Mikään ei velvoita hankkimaan 

peruslatauslaitetta hidaslatauslaitteen tilalle, vaan hankinta on täysin kuluttajan oman 

moraalin varassa. 

Latausmahdollisuudet ja niiden luominen ovat kuitenkin vain yksi osa sähköautojen 

yleistymistä. Toisena merkittävänä tekijänä on kuluttajien vahva käsitys sähköautoilun 

kompastuskivistä. Sähköautojen toimintamatkaa epäillään pakkasolosuhteissa, latausaikoja 

pidetään liian pitkinä ja epäselvä jälleenmyyntihinta korkean hankintahinnan lisäksi 

hidastavat sähköautojen määrän kasvua. Latausinfrastruktuuriin tehtävän kehityksen lisäksi 

myös sähköautonvalmistajien on pystyttävä poistamaan kompastuskivet sähköautoilusta. 

Sähköautoilu tulee joka tapauksessa yleistymään ja olemaan merkittävä osa liikenteen 

päästöjen vähentämisessä tulevaisuudessa. 
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