
Delivered by an alliance of experts

EVios – latauspaikat 
 sähköautoille helposti, 

nopeasti ja taloudellisesti  
Kokonaisratkaisu 

kuukausimaksullisena 
palveluna



EVios on helppo sähköautojen latauspalvelu, jossa toimitetaan  
kokonaisratkaisu laitteista palveluihin avaimet käteen -periaatteella.

Sähköiseen liikenteeseen siirtyminen on 
yksi keskeisistä toimenpiteistä Euroopan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. 
Suomessa tavoitteena on saada liiken-
teeseen vähintään 250 000 sähköautoa 
vuoteen 2030 mennessä. Sähköautoi-
lun lisääntyminen edellyttää kuitenkin 
toimivaa latausinfrastruktuuria, mikä on 
uusi haaste yrityksille, yhteisöille ja eri 
kiinteistöille. Sähköautojen latauspaik-
koja halutaan lisätä mahdollisimman 
helposti ja taloudellisesti ilman mittavia 
investointeja.

Helppo ja luotettava hankinta
Uusi EVios-palvelu mahdollistaa säh-
köautojen latauspaikkojen hankkimisen 
palveluna. Paikat toimitetaan kuukau-
silaskutuksella ilman alkuinvestointeja. 
Määräajaksi solmittava, kiinteähintainen 
palvelu helpottaa kustannusten arvioin-
tia ja budjetointia.

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

Kilpailukykyinen hinnoittelu
EVios-latausjärjestelmän hankinnasta ei 
synny investointikustannuksia. Toimi-
tuskokonaisuus toimitetaan palveluna, 
jossa on kiinteä palvelumaksu. Lataus-

laitteen lisäksi asiakkaalla on mahdol-
lisuus valita toimitussisältöön muita 
palveluita, kuten asennustyöt, operointi-
palvelut sekä huolto- ja ylläpitopalvelut. 
Palvelusopimus tehdään määräaikaisek-
si ja kiinteähintaiseksi, jolloin latausjär-
jestelmän kustannusten budjetointi on 
helppoa. Palvelu toimitetaan avaimet 
käteen -periaatteella: asiakas saa kaikki 
tarvitsemansa laitteet ja palvelut ”sa-
malta luukulta” ja yhdellä sopimuksella 
tarpeen niin vaatiessa. Palvelumallin li-
säksi tilaajalla on mahdollisuus hankkia 
latauslaitteet myös suorainvestointina. 
Operointi- ja maksatuspalvelusta teh-
dään erillinen palvelusopimus, palvelun 
tilaaja päättää auton lataajalta perit-
tävän maksun ja lataustulot tilitetään 
tilaajalle kokonaisuudessaan maksulii-
kennekulujen jälkeen.

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

Palvelu hyödyntää Siemensin ECarOC- 
alustaratkaisua, joka on integroitavissa 
muuhun talotekniikkaan. EVios-palvelu 
sisältää etävalvonnan, käyttöoikeuksien 
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, pääurakoitsija sekä 
asiakkaan sopimuskumppani. Siemensin 
vastuulla projektissa ovat projektin-
johto- ja rahoituspalvelut, alustapal-
velut sekä älykkään energianhallinnan 
palvelut.

Lassila & Tikanoja Oyj tuottaa asennus- 
ja huoltopalvelut sekä huolehtii asiak-
kailta tulevista palvelupyynnöistä.

Ecariot Oy toimii palveluoperaattorina, 
joka tekee järjestelmien operoinnista 
erillisen sopimuksen suoraan asiakkaan 
kanssa. Ecariot toimittaa latauslaitteet 
sekä niiden käyttöönotto- ja ohjelmoin-
tityöt. L&T ja Ecariot toimivat Siemensin 
alihankkijoina.

Siemens Financial Services tarjoaa jous-
tavia rahoitusratkaisuja latausasemien 
hankintaa varten. EVios-palvelumallissa 
Siemens Financial Services rahoittaa 
laitteet, ohjelmistot, projekti- ja asen-
nuskulut sekä koulutusmenot. Rahoituk-
sen lisäksi Siemens Financial Services 
tuo palvelumalliin kattavan laitevakuu-
tuksen.  
 

siemens.fi/evios

Tietoja voidaan muuttaa, ja niissä voi olla epätarkkuuksia tai virheitä. Asiakirjassa on yleisiä kuvauksia ja tietoja, jotka 
eivät välttämättä koske kaikkia yksittäistapauksia tai joita voidaan muuttaa tuotteiden tai ratkaisujen jatkokehitystyön 
aikana. Tiedot ovat sitovia vain, jos niistä on nimenomaisesti sovittu kirjallisessa sopimuksessa.

http://siemens.fi/evios

