Latauspalvelu taloyhtiössä
Latauspistekartoitus ja latauslaitteiden
valinta
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Väreen latausratkaisut yrityksille

JULKINEN

PIENTALO

PARKKIPAIKKA

FLEET

Latausratkaisun etsiminen
taloyhtiöön
Kartoitus kertoo sähköistyksen nykytilan ja
laajennusmahdollisuudet
Riittävien latausvalmiuksien rakentaminen on
edellytys latausasemien asentamiseen
Latauksen operointipalvelu helpottaa kustannuksien
jakamista, käyttöoikeuksien ylläpitoa ja dynaamista
kuormanhallintaa
Latausasemat valitaan
halutun tehon, sähköteknisten
ratkaisujen, halutun palvelumallin
ja budjetin perusteella

Kaikki taloyhtiöt ovat erilaisia − muutama esimerkki
Helppo taloyhtiö: erillistalot, joissa riittävän suuri asuntokohtainen tehovaraus
Asukkaat voivat hankkia omat pientaloihin tarkoitetun latausasemansa
Yhteisen sähköliittymän rajoitteet on kuitenkin otettava huomioon

Halpa kokonaisratkaisu: pieni rivitalo, jossa on yhteinen pysäköintialue
Sarjaan asennetut latausasemat, joiden välillä on dynaaminen kuormanhallinta
Osakkaat voivat raportoida energiankulutukset omista laitekohtaisista mittareistaan

Tavallinen taloyhtiö: rivi-tai kerrostalo, jossa on yli 20 autopaikkaa
Sähköistys ei ehkä riitä 11 kilowatin lataustehoille, vaan tarvitaan pääkeskuksen
saneeraus, sähköliittymän korotus tai toinen sähköliittymä latausta varten
Pysäköintialueelle tuodaan latauskeskus, joka syöttää latauslaiteryhmiä;
kuormanhallinta toteutetaan laiteryhmittäin ja keskustasolla
Kulutuksen asukasraportointi työlästä ja epäluotettavaa, joten tarvitaan automaattinen
laskutusjärjestelmä, joka helpottaa myös kuormanhallintaa => palvelumaksu

Vaikea tapaus: usean taloyhtiön pysäköintitalo hallinnanjakosopimuksella
Sähkötekniset vaatimukset samat kuin isossa taloyhtiössä, paljon pysäköintipaikkoja
Päätöksenteko vaatii hallintajakosopimuksessa olevien taloyhtiöiden yhteiset päätökset
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Tilaa latauskartoitus
Kartoitus perustuu sähkötekniikan ammattilaisen paikan
päällä tekemään katselmukseen sekä kiinteistön
edellisten vuosien toteutuneisiin sähkönkäyttötietoihin.
Kartoituksessa selvitetään kiinteistön sähkötekniset
valmiudet ja esitetään arvio lataukseen käytettävissä
olevasta kapasiteetista.
Väreen latauskartoituksessa huomioidaan asiakkaan
tavoitteet ja toiveet sopivien latausratkaisujen
löytämiseksi.
Raportissa esitetään asiakkaan kiinteistölle sopiva
latausratkaisuvaihtoehto kiinteistön sähkötekniset
valmiudet ja/tai laajennusmahdollisuudet huomioiden.
Raporttiin tutustuttuaan asiakas voi pyytää tarkan
tarjouksen haluamastaan ratkaisusta

Tiedustelut sähköpostilla latauskartoitus@vare.fi
Tilauslomake hintoineen osoitteessa
https://vare.fi/sahkoauton-lataus/latauskartoitus/#/

Väreen latausratkaisu pysäköintialueille

KARTOITUS

LATAUSPISTEET

MAKSURATKAISU

ASIAKASPALVELU

Väreen eParking-palvelu
Väre Parkkilataus on älykäs latauspalvelu taloyhtiöille,
työpaikkapysäköintiin tai julkisille pysäköintialueille.
Järjestelmään liitettävät latauspisteet sopivat sekä
sähköautojen että lataushybridien lataamiseen.
Latausasemia ohjataan mobiilisovelluksella, joka toimii
myös julkisessa latauksessa ympäri Suomea.
Järjestelmässä on jo noin 30 000 latausasemaa.
Sähkönkulutus mitataan automaattisesti ja laskutetaan
käyttäjäkohtaisesti suoraan järjestelmästä käsin.
Taloyhtiöissä käytetään palvelumaksuiltaan edullista
sopimuslaskutusta. Laskutusväli on vähintään kuukausi.
Isännöitsijä voi hallita käyttöoikeuksia internetportaalissa.
eParking-asiakaspalvelu auttaa käyttäjiä toimistoaikoina.
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eParking-integroidut laitteet pikaesittelyssä
MID-hyväksytyt energiamittarit, vikavirtasuojat ja
langaton datayhteys sisäänrakennettuna

 Älykäs lämmitys- ja latausrasia
 Teho 2 x 1,8 kW (tehosuositus)
 Teho riittää lataushybridien
yölataukseen
 Ei ARA-avustuksen piirissä
 Kuormanhallinta vuorotteluna
 Hintaluokka alle 600 €









Type 2 -latausasema
Teho 1 x 3,6 kW
Saatavissa myös kaksipuoleisena
Saatavissa lämmitysrasialla
Ei ARA-avustuksen piirissä
Dynaaminen kuormanhallinta
Hintaluokka 1 300 €
Hinnat alv 0%









Type 2 -latausasema
Teho 1 x 11 kW
Saatavissa myös kaksipuoleisena
Saatavissa lämmitysrasialla
On ARA-avustuksen piirissä
Dynaaminen kuormanhallinta
Hintaluokka 1 500 €
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Hyppäys suoraan Type 2 -aikaan
Wallbox Copper SB
 Latausteho 11 tai 22 kilowattia sähköistyksestä
riippuen (täyttää ARA-avustuksen vaatimukset)
 Hintaluokka MID-mittauksella ja vikavirtasuojalla
varustettuna alle 1 200 € (alv 0 %)
 Laitteen asennukseen tarvitaan kohteesta
riippuen myös asennusteline/asennuspylväs sekä
moduulikotelo mittaus- ja turvalaitteille
 Datayhteys ethernet-kaapelilla tai wifi-reitittimellä
 eParking-palvelussa latauslaitetta käytetään
mobiilisovelluksella
 Sähköurakan hinnoittelu kartoituksen perusteella
2/7/2022

10

Kokonaispalvelun vaiheet
1. Taloyhtiö tilaa Väreeltä latauskartoituksen
2. Latauslaitteista ja vaadittavasta taustainfrasta tehdään
suunnitelma
3. Asiakasyritys ostaa Väreeltä haluamansa määrän sopivan
tyyppisiä latauslaitteita ja datayhteyden sekä investoi infran
rakentamiseen
4. Operointipalvelusta tehdään kolmen vuoden määräaikainen
sopimus, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana
5. Kohteeseen rakennetaan latausvalmiudet ja asennetaan
latausasemat. Väre huolehtii palvelun käyttöönotosta
6. Taloyhtiö laskuttaa latauspalvelun käyttäjiä haluamallaan kWhperusteisella hinnalla. Sähkö tulee asiakasyrityksen liittymästä
7. Väre laskuttaa taloyhtiöltä operointipalvelusta 5 tai 6
€/kk/autopaikka (lataus-lämmitysrasia tai Type 2 -latausasema).
Lisäksi voi tulla dataliittymän kk-maksu

ARAn avustusta voi saada
myös latauslaitteisiin, jos
taloyhtiö hankkii ne
omistukseensa.

Esimerkki sopimuspysäköinnin maksuliikenteestä,
Type 2 -lataustolppa
Autoilijan
kk-lasku

42,30 €

10 €

0,50 €
Taloyhtiö

10 €/kk
Edellisen
kuukauden
sähkökulut

Autopaikan vuokra

Palvelumaksu
per laskutusväli

42,30 €/kk

Maksu

6,00 €/kk/autopaikka

n. 0,50
€/laskutusväli
•
•

Laskutusväli voi olla esimerkiksi 1, 3, 6 tai 12 kk
Yritys voi määrittää hinnat tai muuttaa esimerkiksi jonkin osuuden
maksuttomaksi

Maksuoperaattori

VÄRE

Väre veloittaa
Asiakasta
latauspalvelun
käytöstä
sopimuksen
mukaisesti 1 kk,
3 kk tai 6 kk
välein

Jussa Nieminen
Sähköisen liikenteen johtava asiantuntija
+358 50 5865 033
jussa.nieminen@vare.fi

Lisätietoa sähköautojen lataamisesta taloyhtiössä
Lataa opas Kaikki, mitä sinun on hyvä tietää sähköautojen latauspisteiden hankinnasta taloyhtiöön)
Webinaari Sähköautojen latausratkaisut taloyhtiöissä, 17.2. klo 9 (lataaminen perusteista alkaen)
Arvonta Voita taloyhtiöllesi Väreen suosittu sähköautojen latauspistekartoitus

