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Etelä-Savon matkailun erityispiirteenä on alueen ainutlaatuinen luonto ja 
vesistöt. Etelä-Savoon matkustavat kotimaiset ja kansainväliset matkailijat 
arvostavat alueen luontoa, puhtautta ja rauhaa. Matkailijoista yhä suurempi 
määrä kiinnittää huomiota matkailun kestävyyteen ja matkustamisen 
ilmastovaikutuksiin sekä tekee matkustuspäätöksiä näiden perusteella. 
Matkailussa matkanteko tuottaa merkittävän osan hiilidioksidipäästöistä. 

Etelä-Savoon tehdyistä vapaa-ajan matkoista suurin osa tapahtuu 
henkilöautoilla Uudenmaan suunnalta, matkailumatkoja tehdään keskimäärin 
200 ajoneuvolla vuorokaudessa. Matkailuliikenne vaihtelee 
matkailusesonkeina, voimakkainta liikenne on kesäkuukausina. Sähköauto voi 
tuoda vaihtoehdon bensa- tai dieselkäyttöiselle autolle. Autojen vuokraus on 
monille matkailijoille tuttu tapa liikkua, eikä muutos polttomoottorikoneesta 
sähkökäyttöiseen autoon ole sikäli suuri

Sähköautoilu tukee Saimaan maakunta 2030 -strategian viestiä: Puhtaasti 
paras! Uusi puhtaampi teknologia on osa alueella liikkujan kokonaisvaltaista 
elämystä, joka ei rajoitu pelkästään kohteessa tehtäviin ympäristöä säästäviin 
toimenpiteisiin.

Sähköautojen latauspisteiden sijainteja voi tarkastella mm. osoitteista 
https://latauskartta.fi/
https://plugit.fi/fi-fi/article/etusivu/sahkoautojen-julkiset-latauspisteet/125/
https://kartta.teslaclub.fi/
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https://latauskartta.fi/
https://plugit.fi/fi-fi/article/etusivu/sahkoautojen-julkiset-latauspisteet/125/
https://kartta.teslaclub.fi/


Selvitettäviä asioita

• Investoinnin valmistelut: rahoitus, tukien haku,  
tekninen suunnittelu, sähkönsyötön 
järjestäminen

• Investointi latauspisteen pystyttämiseen

• Sähkön hankinta ja/tai tuottaminen itse

• Veloitukset latauksesta, maksujen vastaanotto

• Latauspisteen huollon ja operoinnin järjestelyt

• Markkinointi ja informointi

• Kohteena myös matkailija, jolla oma sähköauto 
(ei autojen vuokrausta)

LATAUSVERKON KEHITTÄMISEN
LIIKETOIMINTAMALLIT
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Kävelymatkan päässä latauspisteistä sijaitsevat palveluntarjoajat hyötyvät etenkin 
ilmaisista latauspisteistä niillä pysähtyvien autoilijoiden palveluiden käytön muodossa. 
Näiden yrittäjien kanssa voisi sopivilla tukitoiminnoilla lähteä laajentamaan latausverkostoa. 
Esimerkiksi useammat yritykset yhteisellä parkkipaikalla voisivat liittoutua ja pienentää 
kustannuksia. Näin voitaisiin nostaa latauspiste esiin myös useassa some-kanavassa ja 
saavutetaan useampia potentiaalisia käyttäjiä

Matkailuyrittäjän on mahdollista valita neljästä erityyppisestä liiketoimintamallista oheisen kaaviokuvan mukaan. Esimerkiksi
vasemman alakulman mallissa yrittäjä toimii yksittäisenä pisteenä, se etuna on mm. nopeus ja ketteryys, mutta toiminta on 
taloudellisesti haavoittuva. Vasemman yläkulman mallissa matkailuyrittäjä liittoutuu muiden toimijoiden kanssa, jolloin on mahdollisuus 
yhteismarkkinointiin, haasteena on muodostaa kumppanuussopimuksia.



Latauspistettä toteutettaessa valitaan paikka, johon voidaan tarjota riittävä sähkönsyöttö. 
Paikoituksista voi ennakoiden varata tietyn määrän sähköautoille ja toteuttaa aluksi vain osan 
niistä. Sähkönsyöttö on hyvä toteuttaa niin, että se riittää tuleviin tarpeisiin. 
Maanrakennustyöt ovat suurimpia  kustannuksia. 

Laitteita ei kannata hankkia kerralla, koska hinnaltaan ja tekniikaltaan paranevia laitteita on 
helppo lisätä myöhemmin, joskin nykyiset laitteet täyttävät tekniset vaatimukset jo pitkäksi 
aikaa. Asiantuntijan tekemä latauspistekartoitus on helpoin tie suunnitteluun, siinä 
kartoitetaan esim. järjestys ja pullonkaulat. 

Suositeltavaa on olla dynaamisen kuormanhallinnan, latauskäytännöt ja laskuttamisen 
mahdollistava peruslataus. Yksittäisen kiinteistön seinään hankittavaan pisteeseen on hyvä 
liittää kuormahallinta, jolloin lataustehoa voidaan pienentää muiden laitteiden ollessa 
käytössä, eivätkä sulakkeet pala (tyypillisesti 25 ampeerin sulakkeet, hybridillä 16 ampeeria). 
Halvemmissa latausvaihtoehdoissa kuormanhallintamahdollisuutta ei ole. 

Erilliseen hinnoittelupalveluun ei välttämättä kannata ryhtyä yksittäisten 
mökkien/kiinteistöjen kohdalla, koska se nostaa kustannuksia. Alkuun riittää usein, että 
varataan ruutuja ja seurataan latausmäärien kehitystä, tehden lisäyksiä tarpeen mukaan. 
Suuremmassa keskuksessa parkkipaikalla voi olla järkevää ottaa hinnoittelupalvelu käyttöön. 

Pisteen sijoittelussa on syytä huomioida käyttömukavuus, eli että auton saa paikalle hyvin ja 
että se toimii yhteen muun asiakasliikenteen kanssa. Ei esimerkiksi kannata laittaa pistettä 
aivan pääoven eteen, sillä sen ottavat silloin helposti käyttöön muut kuin sähköautoilijat

LATAUSPISTEEN PERUSTAMISEN PERUS- JA 
TEKNISLUONTEISET EDELLYTYKSET
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Esimerkiksi Saimaan rannalla yövyttäessä alle 16 
ampeeria riittää, 1-4 h vierailulla keskinopea 22 
kWh on sopiva. Keskinopeat pisteet kannattaa 
liittää tunnistautumis- tai maksupalveluun

Anttolan hovi –tyylisessä paikassa osa paikoista 
voisi olla pienempitehoisia ja ainoastaan osa 
paikoista julkisiksi ulkopuolisen operaattorin 
karttapalveluun

Lisätietoa

https://www.lumme-energia.fi/sahkoauton-lataus
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/sahkoautojen_latauspisteet
https://www.fortum.fi/sites/g/files/rkxjap156/files/documents/sahkoauton_kotilataus_esite.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PiSJ8cIQuQY

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lumme-energia.fi%2Fsahkoauton-lataus&data=02%7C01%7Cnina.alaiso%40ramboll.fi%7C487d2781961246f4fd8408d6fac1dab7%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C1%7C636972107834839306&sdata=N9GbTiDn9jJQfCbcaep2Gc9H155xP4dA7i2xgFyQzMo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.motiva.fi%2Fkoti_ja_asuminen%2Ftaloyhtiot%2Fsahkoautojen_latauspisteet&data=02%7C01%7Cnina.alaiso%40ramboll.fi%7C487d2781961246f4fd8408d6fac1dab7%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C1%7C636972107834839306&sdata=mY%2FR7zesOS4QPxfjtmN7P4JC0GTbk5RPVx1WD4hqUr8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fortum.fi%2Fsites%2Fg%2Ffiles%2Frkxjap156%2Ffiles%2Fdocuments%2Fsahkoauton_kotilataus_esite.pdf&data=02%7C01%7Cnina.alaiso%40ramboll.fi%7C487d2781961246f4fd8408d6fac1dab7%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C1%7C636972107834849299&sdata=TSi7EQXVQgX%2BLsObguf76olVM9UTCfCZ9CKK%2FOVnk2s%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=PiSJ8cIQuQY


Satunnaista hidaslatausta lukuun ottamatta palvelun tarjoamista suunniteltaessa on syytä olla 
yhteydessä paikalliseen sähköyhtiöön asian varmistamiseksi. Mitä nopeampaa lataustapaa 
halutaan tarjota, sitä suuremmille virroille ja tehoille tarjoajan oma sähköliittymä ja 
-järjestelmä on mitoitettava. 

Lataustavat jaotellaan neljään eri tapaan. Lataustavat 1 ja 2 koostuvat perinteisestä Schuko-
tai kolmivaiheisesta pistorasiasta tapahtuvasta latauksesta suoraan sähköverkosta ilman älyä. 
Lataustapa 1 käsittää vain kevyiden ajoneuvojen lataamisen. Lataustapa 2 on taas pääasiassa 
tarkoitettu vain tilapäiseen sähköajoneuvojen latauskäyttöön. Normaalista 
kotitalouspistorasiasta ei ole suositeltavaa ladata jatkuvasti ja ladattaessa latausvirta tulisi 
rajoittaa korkeitaan 8 ampeeriin myös tilapäisesti ladattaessa. Vakuutusyhtiöön on hyvä olla 
yhteydessä vakuutusehtojen tarkastamiseksi, jos tavallista kotitalouspistorasiaa aiotaan 
käyttää sähköajoneuvojen lataamiseen, sillä vakuutusyhtiöillä saattaa olla vakuutusehtoja 
tämän osalta. 

Lataustavat 3 ja 4 vaativat erillisen sähköautoille suunnitellun latauspisteen. Nämä lataustavat 
ovat suositeltuja lataustapoja, kun sähköautoa halutaan ladata säännöllisesti. Lataustavat 3 
(ns. peruslataus, Type 2) ja lataustapa 4 (pikalataus tasasähköllä, CCS, CHAdeMO) 
mahdollistavat ohjauksen ja tiedonsiirron ajoneuvon sekä latauspisteen välillä. Lataustavalla 3 
päästään jopa 43 kW tehoihin, jolloin lataus tapahtuu 63 A virralla. Ajoneuvon lataus tapahtuu 
tyypin 2 ns. Mennekes -pistokkeella, joka on Euroopassa standardoitu latauspistoketyyppi.

Lataustapa 4 mahdollistaa suurempitehoisen latauksen ja vaatii jo varsin kalliin latausaseman 
sekä riittävän tehonsyötön mahdollistavan sähköliittymän. Kiinteät latausjohdot on varustettu 
pääsääntöisesti CHAdeMO- ja CCS-latauspistokkeilla. Teslalla on lisäksi ollut käytössä oma 
latausjärjestelmä. Nopeat lataustavat 3 ja 4 mahdollistavat latauspalvelun tarjoamisen myös 
lyhyemmän asioinnin aikana.
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Huomioitava, että samat pistokkeet eivät sovellu kaikille autoille. 
Euroopassa on standardoitu tyypin 2 mukainen liitin, mutta 
aasialaiset autot käyttävät pääsääntöisesti tyypin 1 mukaista liitintä. 
Adaptereilla lataaminen onnistuu, mutta ei suoraan. 

Järjestely, jossa latauslaitteen tarjoaja tarjoaa lataustavan 3 
latauspisteen ja lataaja liittyy siihen omalla, auton mukana 
kuljetettavalla latauskaapelillaan, on järkevää mm. seuraavista 
syistä:

• Latauspisteen kiinteä latauskaapeli vaurioituu herkästi ja on 
näin huoltokohde latauslaitteen tarjoajalle. Kun lataaja 
käyttää omaa kaapelia ei tätä ongelmaa ole. 

• Kiinteä kaapeli sitoo lataajan tiettyyn latauspistokkeeseen. 

• Oma latauskaapeli voi olla varustettu adapterilla, joka sopii 
tyypin 2 mukaiseen latauspisteen pistorasiaan, jos auton 
päässä on jonkun muun kuin tyypin 2 mukainen pistoke. 

Pikalatauspisteissä tasajännitelataukseen tarkoitetut latauspisteet 
(lataustapa 4, CCS ja CHAdeMO) on aina varustettu kiinteillä 
latausjohdoilla.



Selvitettäviä asioita

• Investoinnin valmistelut

• Investoinnit sähköautoihin

• Autojen varausjärjestelmän toteutus

• Luovutukset ja palautukset

• Asiakaspalvelu (hätätilanteet 24/7)

• Autojen tarkastukset, siivoukset ja pienet 
huoltotoimenpiteet (tuulilasinpesuneste yms) 

• Veloitukset ja maksujen vastaanotto

• Myynti ja markkinointi

• Informaatio käytössä olevista latauspisteistä

SÄHKÖAUTOJEN VUOKRAUKSEN JA –
JAKAMISPALVELUN LIIKETOIMINTAMALLIT
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Matkailuyrittäjän on mahdollista valita neljästä erityyppisestä liiketoimintamallista oheisen kaaviokuvan mukaan. Esimerkiksi vasemman 
alakulman mallissa yrittäjä toimii yksittäisenä pisteenä, se etuna on mm. nopeus ja selkeys, mutta toiminta hyödyttää ensisijaisesti vain yhtä 
toimijaa. Vasemman yläkulman mallissa matkailuyrittäjä liittoutuu muiden toimijoiden kanssa, jolloin on mahdollisuus kattavaan ja joustavaan 
palveluun, haasteeksi voi muodostua tavoitteiden yhteensovittaminen.



Sähköautoilun huomioiminen tukee 
matkailualueen kestävän kehityksen imagoa. 

Sähköautoiluun liittyvää kiinnostusta voi 
hyödyntää myös matkailupalveluiden 
markkinointiin, kuten esimerkiksi sähköautoilu-
teemaan kytketty kiertoajelu eri kohteissa. 

Palveluita voi paketoida ja kytkeä oheispalveluihin; 

• Auton vuokraus ja siihen kuuluvat 
lataukset (kilometrit)

• Muita oheistuotteita ja –palveluita: 
eväskori, lippuja tapahtumiin, …

• Esiselvitettyjen matkasuunnitelmien 
markkinointi, kimppatarjoukset

• Muiden ajoneuvojen vuokraus ja lataus: 
sähköpolkupyörät, -potkulaudat, -veneet

• Vuokraus, myös bensiini- ja 
kaasukäyttöisiä autoja tarjolla

SÄHKÖAUTOILU MATKAILUTOIMINNAN 
EDISTÄJÄNÄ
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Esimerkkinä ”Kulttuuricocktail” -kiertoajelu 
Kulttuurielämyksistä ja viinistä kiinnostunut pariskunta 
saapuu Lappeenrantaan ja vuokraa sähköauton 
käyttöönsä. Heidän tarkoituksenaan on tehdä noin 
viiden päivän mittainen kiertoajelu Etelä-Savon 
kiinnostavimpiin kulttuurillisiin kohteisiin, unohtamatta 
tietenkään samalla autoillessa nähtäviä Saimaan 
luonnonmaisemia. 

Esimerkkinä ”Kulttuuricocktailia” vastaava Plug& Pinot -
kiertoajelua Oregonissa



Tukimuodot

Vuosina 2018-2021 uuden täyssähköisen 
sähköauton ostajan tai 
pitkäaikaisvuokraajan on mahdollista saada 
valtion myöntämää 2 000 euron suuruista 
hankintatukea. 

Sähköautojen julkisten latauspisteiden 
investointeja tuetaan vuosina 2017-2019 
yhteensä 4,8 miljoonalla eurolla. Tavoitteena 
on sysätä liikkeelle noin 15 M€ investoinnit 
julkiseen lataukseen ja kolminkertaistaa 
julkinen latausverkosto kahden vuoden 
kuluessa. Latausjärjestelmien 
tukimekanismeihin tullee muutoksia vuoden 
2020 alusta lähtien, luultavaa on, että 
TEM:n investointituki tai vastaavanlainen 
tuki julkisille latauspisteille jatkuu.  

Jos latauspisteinfraan yhdistetään 
aurinkopaneeleja tai sähkövarastoja, on 
myös muita tukimahdollisuuksia.

Tuen hakijoiden puolesta koordinaattorina 
toimii Korkia Consulting Oy 
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Pikalataus, tuki 35%
• Pikalatauspisteellä tarkoitetaan 

tasavirtalatauspistettä, joka on teholtaan yli 22kW 
(3x32A), 

Normaalilataus, tuki 30% 
• Vain julkiseen latausverkostoon kytketyille 

normaalilatauspisteille
• Normaalilla julkisella latauspisteellä tarkoitetaan 

vaihtovirtalatauspistettä, joka on teholtaan 
vähintään 11 kW (3x16A) 

Yhteystietoja;
http://lataustuki.fi/
https://www.ara.fi/fi-
FI/Lainat_ja_avustukset/Sahkoautojen_latausinfraavustus

Latauspisteen investoinnin 
kustannukset

• Suunnittelu

• Maanrakennustyöt

• Sähkönsyötön kapasiteetti (sähköpääkeskus, 
putkitus, kaapelointi)

• Latauslaitteisto

Esimerkiksi pikalatauspisteen 
investointikustannukset voivat olla noin 30 000 -
40 000 euroa, maanrakennustöillä on suurin 
vaikutus kustannuksiin

http://lataustuki.fi/
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Sahkoautojen_latausinfraavustus

