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Sähköautojen määrä kasvaa 
voimakkaasti
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Sähköautokannan ennuste

2020-2030

• 2021 29 % autoista sähköautoja

• Työsuhdeautojen verotusarvoa alennettin 170 € 2021 alusta

• Ladattavat hybridit myös mukaan 85 € edulla

• Sähköautojen autovero poistui 1.10 alkaen

2020 2025 2030

Täyssähköautot 9 959 
(18%)

97 000
(34%)

408 500
(57%)

Ladattavat 

hybridit

46 538
(82%)

188 000
(66%)

306 500
(43%)

Yhteensä 56 497
(100%)

285 000
(100%)

715 000
(100%)
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Sähköautojen määrissä 
alueellisia eroja

• Sähköautojen määrä kasvaa eniten isoissa 

kasvukeskuksissa

• Uudellamaalla 50 % sähköautoista

• Helsingissä 15 % sähköautoista
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Julkinen latausverkosto kehittyy 
kovaa vauhtia

• Julkista latausverkostoa on rakennettu jo pitkään

• Merkittävin kasvu ollut viimeisen parin vuoden 

aikana

• Pääpaino keskinopeassa latauksessa 

kunnissa/kaupungeissa

• Valtateiden varsille suurteholatureita
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Uusi latauslaki vaatii 
latausasemat

Uudessa eduskunnan hyväksymässä latauslaissa edellytetään, että 

muussa kuin asuinkäytössä olevissa rakennuksissa on löydyttävä 

latauspiste seuraavin ehdoin:

Saneeraus – ja uudiskohteet, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa. 

Laki astuu voimaan heti.

Nykyisissä olemassa olevissa kohteissa joissa on yli 20 

autopaikkaa, tulee asentaa latauspiste 2024 loppuun mennessä.



Luottamuksellinen 16.10.20216

Helen Lataus – sähköauton 
latauspalvelu

• Rekisteröitymällä Helen Latauksen asiakkaaksi 
sähköautoilija saa käyttöönsä Helenin sekä kumppanimme 
Virran laajan latausverkoston. Latausverkosto on Suomen 
laajin.

• Ei kuukausimaksua – palvelussa maksetaan vain 
toteutuneista lataustapahtumista 

• Sähköautoilija saa maksutta käyttöönsä Helenin RFID-
tunnisteet, joilla latauksen voi aloittaa latauspisteellä. Aloitus 
onnistuu myös kirjautumalla Virta-mobiilisovellukseen. 

• Helenin julkisilla latauspisteillä (260 kpl) ladataan puhdasta 
tuulisähköä. 

• Lisätietoa ja rekisteröityminen Asiakkaan käytössä on Helenin RFID-

tunnisteet sekä Virran mobiilisovellus

https://www.helen.fi/sahkoauton-lataus/lataus
https://rekisteroidy.lataus.helen.fi/register


Helen Lataus –
sähköauton latauspalvelu
Julkinen lataus:

Kun latausmahdollisuutta halutaan tarjota kaikille.

Soveltuu erinomaisesti keskeisille sijainneille ja paikkoihin, johon kaikilla 

on vapaa pääsy.

Latauspiste näkyy myös mobiilisovelluksen kartalla, jolloin asiakkaat 

löytävät latauspisteet helposti.

Latauksen hinnan määrittelee yritys itse

Kiinteistö:

Kun halutaan rajata latauspalvelu tietylle käyttäjäryhmälle.

Käyttäjät on helppo lisätä itse hallintapaneelin kautta.

Palvelun avulla varmistetaan, että lataus on tarkoitettu 

esimerkiksi oman yrityksen työntekijöille.

Latauksen hinnan määrittelee yritys itse.



Latauslaitteita eri 
käyttötarkoituksiin

Pikalataus:

Nopea ja luotettava ratkaisu täyssähköautojen lataukseen

Latausteho 50/150/200 kW

CCS ja Chademo –latauspistokkeet

Latausaika 20-60 minuuttia

Kauppakeskuksiin, huolto-asemille ja asiointipysäköintiin

Keskinopea lataus:

Latausaika noin 2-8 tuntia

Latausteho 3,7 – 22 kW, Type 2 –latauspistoke

Työpaikoille, asiakaspysäköintiin ja yrityksen omassa käytössä oleville 

autoille



Palvelumalli – helppoutta 
asiakkaille

Avaimet käteen –paketti yrityksille. Helen hoitaa lataukseen liittyvät asiat

Ei tarvetta sitoa pääomaa kiinni latauslaitteisiin - latausjärjestelmä 

laskutetaan kuukausittaisena käyttömaksuna

Kustannukset tiedossa koko sopimuskauden ajan

Palvelumalli sisältää:

Laitteet, suunnittelun, asennuksen, huollon, ylläpidon ja latauspalvelun

Sopimuskausi on viisi vuotta, jonka jälkeen sopimusta voidaan 

jatkaa tai laitteet voi lunastaa jäännösarvolla

Säästä aikaa ja vaivaa ja ei tarvitse isoa pääomaa 

sähköauton latauksen hankintaan.
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Haasteet ja opit 
tehdyistä hankkeista

Latausteho sijainnin ja tarpeen  mukaan

Lataustehoa ei tarvitse ylimitoittaa

Helppo kulku latauspaikalle

Yksinkertainen hinnoittelu asiakkaalle

Asiakkaalla selkeä kanava johon ottaa yhteyttä vikatilanteessa

Pysäköintiin selkeät merkinnät


