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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. 

Sähköautoilun lisääntyminen edellyttää 
kuitenkin toimivaa latausinfrastruktuuria, 
mikä on uusi haaste yrityksille, yhteisöille 
ja eri kiinteistöille. Sähköautojen lataus-
paikkoja 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 arviointia 
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. Asiakkaal-
ta ei vaadita osaamista teknologioista 
eikä latausinfrastruktuurista, mikä tekee 
ostamisesta helppoa. 

Kilpailukykyinen hinnoittelu
Avaimet käteen -periaatteella toimitet-
tu EVios-palvelu sisältää suunnittelun, 
laitteiden toimituksen, asennukset, 
huollot, rahoituksen, käyttäjien tuen sekä 
maksupalvelut.  Palvelun toimitusaika on 
noin kolme kuukautta.

EVios-palvelun latauspaikat myydään 
aina pareittain, koska yhdessä lataus-
laitteessa on kaksi paikkaa. Kahden 
sähkölatauspaikan tyypillinen kuukau-
sikustannus viideksi vuodeksi on 298 
euroa kuukaudessa. Kun latauspaikkojen 
määrä kasvaa, kuukausilaskutus alenee. 

Yli kuudesta sähkölatauspaikasta teh-
dään erillinen tarjous. Palvelumaksua 
aletaan veloittaa sen jälkeen, kun toimi-
tus on hyväksytty tai otettu käyttöön.

Operointi- ja maksatuspalvelu sisältyy 
kiinteään kuukausihintaan, mutta se 
veloitetaan erillisen operointipalvelu- 
sopimuksen perusteella. Palvelun tilaaja 
päättää auton lataajalta perittävän 
maksun.

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, Lassila & Tikanoja 
Oyj ja Ecariot Oy. Siemens Osakeyhtiö 
on hankkeen vetäjä, pääurakoitsija sekä 
asiakkaan sopimuskumppani. Siemensin 
vastuulla projektissa ovat projektinjohto- 
ja rahoituspalvelut, alustapalvelut 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.

Tietoja voidaan muuttaa, ja niissä voi olla epä-
tarkkuuksia 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.
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Anssi Laaksonen 
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anssi.laaksonen@siemens.com
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Antti Toivanen 
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Ari Kurri, 
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