
Sähköautojen 

latausjärjestelmäpalvelu

Unrestricted



Sähköinen liikenne Suomessa

• Suomessa liikennekäytössä (vuoden 2019 lopussa) oli noin 29000 ladattavaa 

sähköautoa, joista noin 4700 täyssähköautoa. Latauspaikoissa olevia 

peruslatauspisteitä on 2 408 kpl , kasvu vuodessa n. +70% (tilanne Q2/2019)

• Hallituksen minimitavoitteena on 250 000 sähköautoa ja 25 000 julkista 

latauspaikkaa vuoteen 2030 mennessä. 

• Sähköautojen laajamittainen käyttöönotto on välttämätön edellytys liikenteen 

päästövähennystavoitteiden saavuttamiselle. Tämän tavoitteen saavuttaminen 

edellyttää vastaavasti latausjärjestelmien tarpeen merkittävää kasvua.

• Hallituksen esityksen mukaan muihin kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, 

joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, tulisi asentaa latauspiste kymmeneen 

prosenttiin pysäköintipaikoista vuoteen 2025 mennessä.

• Uudet latausjärjestelmät rakennetaan pääsääntöisesti älykkäinä edistäen 

sähköisen liikenteen integroitumista osaksi muuta sähköenergiajärjestelmää



EVios –palvelun hyödyt

• Järjestelmän hankinnasta ei synny investointikustannuksia. Toimituskokonaisuus 

toimitetaan palveluna, jossa on kiinteä palvelumaksu. 

• Yhden latauspisteen kuukausimaksu on 49,00 euroa. HUOM! Yhdessä 

latauslaitteessa on kaksi latauspaikkaa. Asiakkaalla on mahdollisuus valita 

palvelun laajuus. Laite on mahdollista hankkia myös investointina, jolloin yhden 

latauslaitteen hinta on (kaksi latauspistettä) 4.950,00 euroa.

• Latauslaitteen lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus valita toimitussisältöön muita 

palveluita, kuten asennustyöt, operointipalvelut ja huollon- ja ylläpidon palvelut.

• Palvelusopimus tehdään määräaikaiseksi ja kiinteähintaiseksi, jolloin 

latausjärjestelmän kustannusten budjetointi on helppoa.

• Palvelu toimitetaan avaimet-käteen -periaatteella. Asiakas saa kaikki tarvitsemansa 

laitteet ja palvelut ”samalta luukulta” ja yhdellä sopimuksella tarpeen vaatiessa. 

• Palveluun sisältyy sopimuskauden mittainen toiminnallisuustakuu, sekä vakuutus.

• Asiakas päättää itse lataussähköstä autoilijalta perittävän maksun suuruuden.

• Palvelua on mahdollista laajentaa kiinteistön muuhun Älykkääseen 

energianhallintaan, jolloin lataustehoja voidaan hallita yhdessä kiinteistön muun 

sähkökäytön kanssa.



EVios –palvelun sisältö

EVios – latausjärjestelmäpalvelu on avaimet-käteen -palvelu mahdollistaen:

• Latauslaitteet. Latauslaitteiden hankinta ja toimitus asennuskohteeseen, laitteiden konfigurointi taustajärjestelmään, 

sekä taustajärjestelmän käyttöönotto ja testaus.

• * Asennus- ja kytkentätyöt. Latauslaitteiden asennus valmiiseen asennuspaikkaan ja kaapelointiin, latauslaitteen 

kytkennät.

• * Projektinjohtotyöt. Toimituksen ja töiden koordinointi, työmaan johto- ja valvontatehtävät, alihankintojen organisointi, 

aikataulutus ja asiakaskommunikointi.

• * Järjestelmän operointi- ja maksatuspalvelu. Taustajärjestelmänä Siemens ECarOC –taustajärjestelmä. 4G/3G 

liittymämaksut, sekä E-CarOC lisenssit toimitetuille latauslaitteille. Valvonta-, maksatus- ja raportointijärjestelmän 

operointi, sekä käyttöoikeuksien hallinnointi ja asiakaspalvelupuhelin.

• * Takuuajan huollot ja laitetestaukset. Ennakoivat määräaikaishuollot ja testaukset, sekä mahdolliset 

viankorjaustoimenpiteet

• Kohteen katselmointi ja asennussuunnittelu. Asennuspaikan katselmointi ja asennustavan selvitys, sähkönsyötön ja 

kaapelireittien selvitys. Katselmoinnin perusteella tehdään sitova tarjous sovitusta toimitus- ja palvelukokonaisuudesta.

• * Kaapelointi- ja sähkötyöt. Kaapelointitarpeet, muut sähkötyöt sekä muut erityisvaatimukset selvitetään kohdekäynnin 

perusteella, jonka perustella niistä voidaan antaa sitova hinta.

HUOM! * merkityt palvelut eivät sisälly palvelun perushintaan, mutta ne on 

mahdollista liittää osaksi palvelukokonaisuutta ja palvelusta maksettavaa 

kuukausihintaa.



EVios - etenemismalli

• Asiakas toimittaa tarvittavat lähtötiedot tarjouksen laadintaa varten.

• Selvitetään mahdollisen kohdekäynnin tarve. Kohdekäynnin hinta 

veloitetaan ainoastaan, jos asiakas ei tilaa tarjottua palvelua.

• Selvitetään mahdolliset erityisvaatimukset, kuten laitteiden 

teippaukset, pysäköintipaikkojen maalaus jne.

• Päätetään toimituksen / palvelun laajuus, jonka mukaan määräytyy 

palvelun kuukausimaksu.

• Siemens hakee asiakaskohtaisen luottopäätöksen ja laatii 

palvelusopimustarjouksen em. lähtötietoihin perustuen.

• Tarjouksen hyväksymisen jälkeen aloitetaan suunnittelu ja toteutus. 

Järjestelmän arvioitu toimitusaika on noin neljä kuukautta 

tilauksesta lukien.

• Toimituksen hyväksymisen jälkeen voidaan aloittaa järjestelmän 

normaali käyttö. Operointipalvelumaksun laskuttaminen alkaa vasta, 

kun toimitus on hyväksytty tai otettu käyttöön

• Palvelusopimusjakson pituus on viisi vuotta, ellei muuta sovita



Roolit Evios –hankkeessa

• Siemens Osakeyhtiö on hankeen vetäjä 

ja palvelusopimuksen sopimusosapuoli 

asiakkaan kanssa. 

• Siemens tuottaa hankkeiden 

projektinjohto- ja rahoituspalvelut, 

valmistaa ja toimittaa latauslaitteet, sekä 

tuottaa taustajärjestelmäpalvelut.

• Lassila & Tikanoja Oyj tuottaa 

hankkeen asennus- ja huoltopalvelut. 

• L&T vastaanottaa käytön aikaiset 

palvelupyynnöt ja ohjaa ne eri 

osapuolille. L&T toimii hankkeessa 

Siemensin alihankkijana. 

• Ecariot Oy toimittaa latauslaitteiden 

käyttöönottotyöt, ohjelmoinnit ja muut 

erikoisosaamista vaativat työt ja toimii 

palveluoperaattorina erillisen sopimuksen 

perusteella. Ecariot toimii hankkeessa 

Siemensin alihankkijana. 



Palvelun tuottavat yhteistyössä


