Lem-Kemin sähköautojen
latausratkaisut
taloyhtiöille
Sähköautojen ja ladattavien hybridien määrä Suomessa on kasvanut
huomattavasti viime vuosina ja määrän odotetaan vähintään kaksinkertaistuvan vuosittain.

laitteisiin vai voidaanko autot ladata lämmitystolpista? Kuka maksaa mahdolliset investoinnit?
Miten sähköenergian kustannukset laskutetaan?
Riittääkö kiinteistön sähköjärjestelmä? Miten
latausratkaisu toteutetaan
yhdenvertaisuusperi-aatteen mukaisesti?

Sähköautoilijalle mahdollisuus ladata autonsa kotona on useimmissa tapauksissa välttämättömyys
ja tästä johtuen asia herättää taloyhtiöissä useita
avoimia kysymyksiä: täytyykö investoida lataus-

Tämän oppaan tarkoituksena on
tarjota tiivis ratkaisupaketti asiaa
pohdiskelevalle taloyhtiölle.

www.energiatiimi.fi

Lähtötilanne
Yleensä sähköautojen lataus tulee
taloyhtiön pohdittavaksi viimeistään
siinä vaiheessa, kun ensimmäinen asukas harkitsee sähköauton hankintaa.
Yleensä minkäänlaista järjestelmää ei
lähtökohtaisesti ole valmiina ja tilanne

askarruttaa uutuuttaan. On myös tullut eteen tapauksia joissa, asukas on
jo hankkinut itselleen sähköauton ja
ajoneuvoa ladataan ajastinkellolla varustetusta autonlämmitystolpasta tai
jopa jätekatoksen huoltopistorasiasta.

Lisäksi sähköautojen lataus herättää monesti myös
vastustusta osakkaissa, joita asia ei koske: ”Eihän
meillä bensapumppuakaan ole” -tyyppinen suhtautuminen on yleistä. Myös ajoneuvojen latauksen
kustannusten oikeudenmukainen kohdistaminen on
monesti täysi kysymysmerkki.

Toteuta saneerausten yhteydessä

Aloita kattavalla kartoituksella
Hyvä lähtökohta on kuulla yhtiön kaikkien osakkaiden mahdolliset mielipiteet sähköautojen lataukseen. Syytä on myös teettää kiinteistölle heti alkuvaiheessa kattava kartoitus, jossa mahdollisuudet
sähköautojen lataukseen selvitetään yksityiskohtaisesti sekä arvioidaan kustannuksia. Näiden tietojen perusteella saadaan lähtökodat tulevan latausjärjestelmän ominaisuuksille.

Sähköautojen lataukseen on syytä varautua myös
saneerausten yhteydessä, vaikkei akuuttia tarvetta
latausjärjestelmälle olekaan. Kun taloyhtiöön tehdään esimerkiksi sähkösaneerausta, on latausjärjestelmän valmius paljon halvempi toteuttaa saneerauksen yhteydessä.
Sama pätee myös piha-alueen töihin: Pihaa ja parkkialuetta saneeratessa on paljon halvempaa toteuttaa
valmiit maanalaiset kaapeliputkitukset valmiiksi parkkiruuduille kuin asentaa kaapeloinnit myöhemmin
erillisenä maansiirto- ja asfaltointiurakkana.

Perinteisestä pistorasiasta lataaminen
on vain väliaikainen ratkaisu eikä
suositeltava lataustapa

Vakituinen lataus tulee toteuttaa
tarkoituksenmukaisella
järjestelmällä

Perinteisiä lämmityspistorasioita ei normaalisti ole
suunniteltu pitkäaikaiseen kuormitukseen. Sähköautojen lataaminen kuormittaa pistorasiaa tuntikaupalla suurella virralla eivätkä perinteiset lämmitysrasiat eivät yleensä myöskään sisällä nykyään
sähköautojen latauksessa vaadittavaa DC-herkkää
vikavirtasuojaa. Näin ollen pistorasialataukseen
liittyy ylimääräinen tulipalo- ja turvallisuusriski ja
on täten nimensä mukaisesti vain tilapäisratkaisu.

Toistuvaa latausta varten on tarpeen järjestää
sähköautojen lataukseen tarkoitettu järjestelmä.
Asianmukainen latauspiste on varustettu pitkäkestoiseen kuormitukseen tarkoitetulla liittimellä.
Latauspisteet on nykyvaatimusten mukaan varustettava myös DC-herkällä vikavirtasuojauksella.

Monesti sähköautot rajoittavat edellä mainituista
syistä pistokkeesta ladattaessa latausvirran 6-10 A
tasolle tehden lataamisesta hyvin hidasta. Esimerkiksi 8 ampeerin latausvirralla tehoa saadaan vain
reilu 1.8 kW, mikä vastaa keskimäärin noin 10 km
matkaa tunnissa.

Tarkoituksenmukaisella latausjärjestelmällä latauksesta saadaan tarvittaessa myös huomattavan
paljon nopeampaa. Tyypillisillä AC-latausjärjestelmillä lataustehoa saadaan jopa 22 kW kiinteistön
sähköjärjestelmän näin salliessa.

Latausjärjestelmän
kustannusten
maksatus
Sähköautojen latausjärjestelmää
ehdotettaessa ensimmäisenä alkaa
yleensä keskustelu siitä, miten järjestelmästä syntyvät kustannukset
jaetaan. Kustannukset koostuvat
tyypillisesti järjestelmän laitteiden
hankinnasta, asennuksesta, huollosta ja ladatusta sähköenergiasta.
Laitteiden asennus-, hankinta- ja huoltokustannukset voidaan veloittaa joko kerralla järjetelmän hankintaan sitoutuneilta tai hankinta voidaan periä
myös erillisenä vastikkeena. Lisäksi järjestelmä voidaan monesti hankkia myös leasing-tyyppisenä palveluna, jolloin kertaluontoista investointitarvetta ei
synny.

€

2. Alamittarointiin perustuva laskutus
Latauspisteet voidaan varustaa erillisillä energiamittareilla, jotka luetaan määräajoin. Tällöin saadaan tarkka tieto ladatusta sähköenergiasta, jonka
perusteella lataajia laskutetaan. Järjestelmä maksaa hieman mittaroimatonta järjestelmää enemmän
(n. 10-20 % lisäkustannus), mutta etuna on tarkka
tieto kulutuksesta.
Haittapuolena on, että mittarit joudutaan lukemaan
määräajoin ja tehdä laskut tämän perusteella. Laskutus voidaan myös toteuttaa kiinteällä summalla
ja lähettää mittarilukemaan perustuva tasauslasku
esimerkiksi kerran vuodessa. Koska jokainen latauspiste mittaroidaan erikseen, on parkkipaikat oltava
käyttäjäkohtaisia. Latausasemat voi olla syytä myös
varustaa käyttäjän tunnistuksella (avainlukko, RFID
kortti, mobiiliaplikaatio tms) luvattoman käytön estämiseksi.

Latausenergian maksatukseen on kolme vaihtoehtoa:

3. Palveluun perustuva laskutus

1. Vastikeperusteinen laskutus

Latausjärjestelmä voidaan toteuttaa myös maksatuspalvelulla toteutettuna. Tämä on kaikista monipuolisin vaihtoehto. Pilvipalveluna toteutettu maksatus- ja hallinnointipalvelu tunnistaa käyttäjän, mittaa ladatun sähköenergian ja laskuttaa sen suoraan
käyttäjältä. Veloitettu summa siirretään automaattisesti taloyhtiön tilille. Järjestelmän etuja on myös
käyttäjien rajaaminen, paikkojen varausmahdollisuus,
latauspalvelun tarjoaminen myös ulkopuolisille korotetulla hinnalla ja niin edelleen.

Lataukseen menevä energiamäärä arvioidaan ennakkoon ja laskutetaan lataajilta esimerkiksi kerran
kuukaudessa. Tällöin ei vaadita mitään erillistä mittarointijärjestelmää ja järjestelmä on helppo ja halpa
toteuttaa. Mitään erillisiä kuukausimaksuja ei myöskään kerry. Tällöin parkkipaikkoja ei myöskään tarvitse nimetä käyttäjäkohtaisesti vaan kuljettajat
voivat valita aina vapaana olevan parkkipaikan.
Järjestelmän haittapuolena on epävarmuus: tarkkaa
energiankulutusta ei kuitenkaan tiedetä ja laskutetun määrän ero todelliseen kulutukseen riippuu siitä,
kuinka tarkkaan kulutus on osattu arvioida ennalta.
Tähän vaikuttaa paljon mm. lataajien rehellisyys laskentaan ilmoitetuista ajetuista kilometreistä, ajoneuvon tyyppi, ladataanko ajoneuvoa myös esimerkiksi
työpaikalla ja niin edelleen.
Jos 10kWh akkua ladataan joka päivä keskimäärin
50 % eli 5kWh, kuukausitasolla latausta kertyy 150
kWh. 12 snt/kWh sähkön hinnalla tämä tarkoittaa
18,00 € kuukausikustannusta. Mittaroinnilla voidaan
esim. kerran vuodessa tarkistaa summa/käyttäjä.

Palvelu maksaa tyypillisesti 20-30 € kuukaudessa
latauspistettä kohden ja siirretystä rahavirrasta menee yleensä myös provisio. Pilvipalveluun liitettävät
älylatauslaitteet maksavat myös tavallisia latauslaitteita enemmän. Etuna on täysin automaattinen
järjestelmä, joka ei kaipaa juuri lisätyötä. Latausjärjestelmä palveluineen voidaan toteuttaa myös kokonaan leasing-periaatteella, jolloin alkuinvestointia ei
synny.

Minkälainen
latausasema?
Latausaseman valinnassa kannattaa
huomioida haluttu latausteho, liitäntä
ja asennuspaikka.
Latausteho
Latausjärjestelmiä valittaessa on syytä miettiä haluttua tehotasoa. Tätä määritettäessä tulee arvioida
säh köjärjestelmän riittävyys sekä tehontarve, jolla
autot halutaan ladata. Mikäli halutaan korvata yksittäinen lämmityspiste ja käyttää tämän yksivaiheista sähköliityntää, jää lataustehoksi yleensä 3,6 kW.
Suurempaa lataustehoa varten on yleensä järjestettävä uusi syöttö sähkökeskukselta.
Vaikka latausasemia on saatavilla tyypillisesti jopa
22 kW tehoisina, ei suurin osa sähköautoista pysty
ottamaan näin suurta lataustehoa vastaan vaan
todellinen teho jää auton määräämälle maksimitasolle. Useimmilla ladattavilla hybrideillä ja sähköautoilla latausteho on maksimissan 7 kW.

seen. Latauslaite voi olla varustettu joko pistokkeella
tai kiinteällä kaapelilla. Kotikäytössä suositaan tyypillisesti kiinteän kaapelin latausasemia, koska tällöin
ei kaapelia tarvitse irroittaa sekä autosta että latausasemasta ja niputtaa esimerkiksi auton tavaratilaan.
Kiinteän kaapelin latausasemat tulee varustaa kaapelin ripustukseen tarkoitetulla koukulla/telineellä. Julkisen puolen asemissa suositaan yleensä pistokkeella
varustettuja latausasemia. Pistoke ei ole yhtä altis
kumiselle ja ilkivallalle kuin kiinteä kaapeli. Pistokkeella va rustetut latausasemat ovat myös jonkin verran
halvempia kuin kiinteällä kaapelilla varustetut mallit.
Lisäksi jotkut harvat sähköautot eivät ole varustettu Type-2-liitännällä, jolloin autoilijalla on yleensä auton päähän sopiva kaapeli, jonka latausaseman puoli
on varustettu Type-2-liittimellä.

Kotilatauksen tapauksessa ajoneuvoja ladataan yön
yli, joten nopealle lataukselle ei muutenkaan ole tarTaloyhtiökäytössä kannattaa valita kiinteällä kaapevetta. Ääriesimerkki: suuri 100 kWh akustolla varuslilla varustetut latauspisteet vain, mikäli parkkipaikat
tettu täyssähköauto saadaan ladattua 11 kW teholla
ovat käyttäjäkohtaisia ja kaikissa sähköautoissa
tyhjästä täyteen alle kymmenessä tunnissa.
Type-2-liitäntä.
Näin ollen on harvinaista, että koko latausjärjestelmän kaikki paikat täytyisi mitoittaa 22 kW tehoisiksi. Asennuspaikka?
Tyypillisessä kotilatauksessa käytetään yleensä 3,6
tai 11 kW lataustehoa (vaatii 1*16 A tai 3*16 A sähkön- Lähtökohtaisesti taloudellisin asennuspaikka lataussyötön). Järjestemä voidaan myös toteuttaa keski- asemille on seinälle asennettuna siten, että kaapelointireitti sähkökeskukselle on mahdollisimman lymääräistä lataustehoa rajoittavasti.
hyt. Maahan asennettavat latausasemat vaativat
lähes poikkeuksetta maansiirtotyötä ja usein myös
Esimerkki: varustetaan 10 parkkipaikka
asfaltoinnin korjausta. Lisäksi maa-asenteiset lataus11 kW latausasemilla (yhteensä 110 kW), vaikka
asemat ovat myös yleensä seinäasenteisia pisteitä
sähköliittymästä on saatavissa vain 50 kW yliarvokkaampia.
määräistä tehoa. Kun useita ajoneuvoja on yhtä
Poikkeuksena voidaan pitää tilanetta, jossa yksittäiaikaisesti latauksessa ja 50 kW teho saavutenen lämitystolppa korvataan vanhaan pylvääseen
taan, rajoitetaan asemien maksimitehoa yliasennettavalla latausasemalla. Tällainen järjestely
kuormituksen estämiseksi.
on tosin mahdollista vain, mikäli korvattavan lämmitystolpan sähkönsyöttö on riittävä latauskäyttöön.

Liitäntä

Mikäli latausjärjestelmä toteutetaan piharemontin
Euroopassa vakiintunut liitin on niin kutsuttu Type-2- yhteydessä, on viisasta järjestää tulevaisuutta silliitin (kutsumanimeltään myös Mennekes liitin), joka mällä pitäen riittävä kaapelointi tai vähintään kaapeon kehitetty yksinomaan sähköajoneuvojen latauk- lointiputkitus myös niille parkkipaikoille, joilla ei kysei-

sellä hetkellä ole tarvetta latauspisteelle. Tällöin
latausasema on paljon helpompi jälkiasentaa.
Usean latausaseman järjestelmää rakennettaessa kannattaa parkkialueen yhteyteen sijoittaa
lataukselle oma alasähkökeskus, jolle järjestetään tarpeeksi vahva syöttö sähköpääkeskukselta. Alakeskukselta vedetään erilliset kaapelit
tai putket jokaiselle parkkiruudulle. Latausjärjestelmän alakeskukseen sijoitetaan latausasemien
suojalaitteet ja muu keskitetty tekniikka. Myös
mahdolliset energiamittarit on hyvä sijoittaa keskitetysti, jolloin niiden lukeminen helpottuu.

Ole edelläkävijä!
Latausjärjestelmän toteutusta on syytä harkita
myös tulevan ”EU: uudistuva energiatehokkuus”
-direktiivin kannalta. Lisäksi ARA myöntää tukea
latausjärjestelmäinvestointeihin. Tämän vuoksi
voi olla järkeävää toteuttaa latausjärjestelmä
piha- tai sähkösaneerauksen yhteydessä, vaikkei
sille toistaiseksi vielä suurta käyttöä olisikaan.
On kuitenkin vain ajan kysymys, milloin taloyhtiöön ilmestyy ensimmäinen sähköauto latausterpeineen.

Yhdenvertaisuusperiaate
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kaikille kiinteistön asukkaille on
tarjottava mahdollisuus ladata sähköautoa.

suudessa. Näin saadaan selville tarvittavien latausasemien määrä ja investoinnin suunnittelua voidaan
jatkaa tämän tiedon pohjalta. Tärkeää on selvittää
ennakkoon kaikilta asukkailta mahdollinen tarve
latausmahdollisuudelle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen inves- Alla olevassa taulukossa on esitetty erilaisia lataustointia kartoitetaan kaikkien asukkaiden halukkuus järjestelmiä kustannustenjakotapoineen ja päätökseen liittyvistä vaatimuksista.
sähköauton latausmahdollisuuteen nyt tai tulevaiHankkeen tyyppi

Päätöksenteko
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Kartoituspalvelu
latausjärjestelmän
asennusmahdollisuuksista
Lem-Kem tarjoaa taloyhtiöille
kartoituspalvelun, jossaselvitetään kiinteistön sähköliittymän teho, nykyisten sähkökeskusten soveltuvuus
erikokoisille latausjärjestelmille sekä mahdollisten olemassa olevien
• Halvin vaihtoehto:

Minkälainen latausjärjestelmä on
mahdollista toteuttaa nykyisillä kaapeloinneilla ja ilman säkökeskuksiin tehtäviä
muutoksia

• Kustannustehokas vaihtoehto:
Minkälainen latausjärjestelmä on mahdollista
toteuttaa uusimalla kaapeloinnit mutta ilman
sähkökeskuksiin tehtäviä suuria muutoksia

• Laajin mahdollinen vaihtoehto:
Minkälainen latausjärjestelmä on mahdollista
toteuttaa nykyisen sähköliittymän rajoissa?

Lisäksi kartoituksessa huomioidaan mahdolliset kaapeloinneista aiheutuvat maansiirtotyöt ja annetaan
kustannusarviot edellä mainituille järjestelmille.

Energiatiimi koostuu energiatehokkuus- ja
energia-alan ammattilaisista. Kartoitamme kiinteistösi nykytilanteen ja suunnittelemme energiaa säästävimmät, laadukkaimmat ja turvallisimmat energiaratkaisut juuri sinun tarpeisiisi.
Olemme toimineet kiinteistöalalla yli 30 vuotta.
Yli 23 000 asiakasta on osoitus laaja-alaisesta
luottamuksesta meitä kohtaan.
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