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Sähköiseen liikenteeseen siirtyminen on yksi keskeisistä 
toimenpiteistä Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamises-
sa. Suomessa tavoitteena on saada liikenteeseen vähintään 
250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Sähköau-
toilun lisääntyminen edellyttää kuitenkin toimivaa latausin-
frastruktuuria, mikä on uusi haaste yrityksille, yhteisöille ja 
eri kiinteistöille. Sähköautojen latauspaikkoja halutaan 
lisätä mahdollisimman helposti ja taloudellisesti ilman 
mittavia investointeja.

Helppo ja luotettava hankinta
Uusi EVios-palvelu mahdollistaa sähköautojen latauspaikko-
jen hankkimisen palveluna. Paikat toimitetaan kuukausilas-
kutuksella ilman alkuinvestointeja. Määräajaksi solmittava, 
kiinteähintainen palvelu helpottaa kustannusten arviointia 
ja budjetointia.

EVios-palvelun ovat kehittäneet Siemens Osakeyhtiö, Lassila 
& Tikanoja Oyj ja Ecariot Oy. Yhtiöiden monipuolinen, 
toisiaan täydentävä osaaminen varmistaa luotettavasti 
toimivat latauspaikat koko sopimuskauden ajaksi. Asiak-
kaalta ei vaadita osaamista teknologioista eikä latausinfra-
struktuurista, mikä tekee ostamisesta helppoa.

Kilpailukykyinen hinnoittelu
EVios-latausjärjestelmän hankinnasta ei synny investointi-
kustannuksia. Toimituskokonaisuus toimitetaan palveluna, 
jossa on kiinteä palvelumaksu. Latauslaitteen lisäksi asiak-
kaalla on mahdollisuus valita toimitussisältöön muita 
palveluita, kuten asennustyöt, operointipalvelut sekä 
huolto- ja ylläpitopalvelut. Palvelusopimus tehdään 
määräaikaiseksi ja kiinteähintaiseksi, jolloin latausjärjest-
elmän kustannusten budjetointi on helppoa. 

Dynaaminen rahoitusmalli
EVios-palvelu voidaan toteuttaa innovatiivisella pay as 
market grows -rahoitusmallilla, jossa asiakkaan vuo-
siveloitukset kasvavat markkinoiden kasvun ja latauspalve-
lun käyttöasteiden nousun myötä. 

Dynaamisessa pay as market grows -rahoitusmallissa EVios-
palvelun vuosiveloitukset nousevat sopimuskohtaisesti 
määriteltyjen poistoprosenttien mukaisesti. Näin asiakkaan 
maksukäyrä on dynaaminen mukaillen sähköautokannan 
kasvua ja latauspisteiden käyttöasteiden nousua.

Pay as market grows -rahoitusmalli tuo ennakoitavuutta 
asiakkaan latausliiketoimintaan ja mahdollistaa latausinfra-
struktuurin hankinnan ilman suuria alkuinvestointeja.

Avaimet käteen -palvelu
Palvelu toimitetaan avaimet käteen -periaatteella: asiakas 
saa kaikki tarvitsemansa laitteet ja palvelut ”samalta luuku-
lta” ja yhdellä sopimuksella tarpeen niin vaatiessa. Palve-

lumallin lisäksi tilaajalla on mahdollisuus hankkia latauslait-
teet myös suorainvestointina. Operointi- ja 
maksatuspalvelusta tehdään erillinen palvelusopimus, 
palvelun tilaaja päättää auton lataajalta perittävän maksun 
ja lataustulot tilitetään tilaajalle kokonaisuudessaan maksu-
liikennekulujen jälkeen.

Latauspiikit hallintaan
Sähköautojen lisääntyessä latauksesta voi tulla kiinteistöille 
haaste. Tyypillisesti sähköautoja ladataan samaan aikaan 
– esimerkiksi työpäivän tai kaupassakäynnin aikana. EVios-
palvelu on mahdollista liittää kiinteistön muuhun älykkää-
seen energianhallintaan, jolloin lataustehoja voidaan hallita 
yhdessä kiinteistön muun sähkönkäytön kanssa.

Palvelu hyödyntää Siemensin E-Car Operation Centre 
-alustaratkaisua, joka on integroitavissa muuhun talotek-
niikkaan. EVios-palvelu sisältää etävalvonnan, käyttöoi-
keuksien hallinnoinnin sekä asiakaspalvelun.

Vahvat toimijat varmistavat onnistumisen
EVios-palvelun tuottavat yhdessä Siemens Osakeyhtiö, 
Siemens Financial Services Oy, Lassila & Tikanoja Oyj ja 
Ecariot Oy. Siemens Osakeyhtiö on hankkeen vetäjä, pääura-
koitsija sekä asiakkaan sopimuskumppani. Siemensin vastu-
ulla projektissa ovat projektinjohto- ja rahoituspalvelut, 
alustapalvelut sekä älykkään energianhallinnan palvelut.

Lassila & Tikanoja Oyj tuottaa asennusja huoltopalvelut 
sekä huolehtii asiakkailta tulevista palvelupyynnöistä. 
Ecariot Oy toimii palveluoperaattorina, joka tekee järjest-
elmien operoinnista erillisen sopimuksen suoraan asiakkaan 
kanssa. Ecariot toimittaa latauslaitteet sekä niiden käyt-
töönotto- ja ohjelmointityöt. L&T ja Ecariot toimivat  
Siemensin alihankkijoina. 

Siemens Financial Services tarjoaa joustavia rahoitusrat-
kaisuja latausasemien hankintaa varten. EVios-palvelum-
allissa Siemens Financial Services rahoittaa laitteet, ohjelm-
istot, projekti- ja asennuskulut sekä koulutusmenot. 
Rahoituksen lisäksi Siemens Financial Services tuo palve-
lumalliin kattavan laitevakuu tuksen.
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