
Lähisähkö Lataus

Sähköautojen latauspisteet avaimet käteen -palveluna



Lähisähkö Lataus on vaivaton tapa hankkia 
latauspisteet, sillä huolehdimme kaikesta aina 
suunnittelusta asennukseen ja käytön 
laskutukseen. Teemme myös tarvittavat 
muutostyöt kiinteistön sähköjärjestelmiin ja 
infraan. 

Lähisähkö Lataus on saatavilla sekä taloyhtiöille 
että liikekiinteistöille, eikä se edellytä 
sähkösopimusta Sähkölaitoksen kanssa.

Latauspisteet avaimet 
käteen -palveluna
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Asennettuja 
latauspisteitä

2000

Tehtyjä 
kartoituksia

600

Laiteasennuksia
jo vuodesta

2018

Asiakkaista 
taloyhtiöitä

85 %
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Näin se toimii

Sähköistyksen 
kartoitus*

1

Tarjous 
latauspisteistä ja 

asennuksesta

2

Tarvittavat 
päätökset yhtiössä

3

Lataus-
pisteiden 
asennus

4

Käyttö ja 
ylläpito

5

*Voit tilata kartoituksen valitsemaltasi ammattilaiselta. 



Ennen latauspisteiden asentamista tutustumme 
kiinteistöönne ja kartoitamme 
sähköjärjestelmän sekä nykyisten 
lämpötolppien kunnon ja kapasiteetin. 
Latauslaitteiden määrä, merkki ja latausteho 
määritellään kiinteistön teknisten resurssien ja 
lataustarpeen pohjalta. 

Kartoituksen jälkeen saat raportin, joka kokoaa 
tehdyt havainnot yhteen ja antaa tarvittavat 
tiedot hankintapäätöksen tueksi. Kartoitus ei 
sido teitä latauspisteiden hankintaan. 

Kartoituksen tekee tytäryhtiömme Tampereen 
Vera Oy. 

Kiinteistön sähköistyksen 
kartoitus
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Tilaa kartoitus täältä! 

https://www.sahkolaitos.fi/lomakkeet/sahkokartoituksen-tilaus/


Kun latauspisteet on asennettu, 
operointipalvelumme veloittaa latauskulut 
suoraan käyttäjiltä. Käytetyn sähkön hinnan 
päättää taloyhtiö, jolle sähkö tilitetään 
täysimääräisesti. Sähkön hintaa voi 
muuttaa kerran kuukaudessa. 

Palvelu huolehtii myös kuormanhallinnasta 
eli varmistaa, että latauskapasiteetti riittää 
kaikille autoille. Samalla vältytään 
sulakkeen palamiselta.

Operointipalvelun kuukausimaksu on 
alkaen 3 €/latauspiste.

Operointipalvelu huolehtii 
laskutuksesta
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Latausta ja lämmitystä ohjataan 
helppokäyttöisellä eParking-mobiilisovelluksella 
– vaikka kotisohvalta käsin. Sovellus on 
ilmainen ja sen voi ladata Android- tai iOS-
puhelimen sovelluskaupasta. 

Sovelluksessa käyttäjä voi myös seurata omaa 
kulutustaan. Toteutunut kulutus laskutetaan 
kuukausittain.

Sovelluksen käyttö edellyttää voimassaolevaa 
sopimusta operointipalvelusta.

Mobiilisovellus käyttöön ja 
kulutuksen seurantaan
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Latauspisteet käyttöön helposti

Automaattinen laskutus

Käytetty sähkö veloitetaan suoraan 
palvelun käyttäjältä ja tilitetään 
taloyhtiölle.

Helppo lataus

Lataus sekä tarvittaessa lämmitys sujuvat 
ilmaisella mobiilisovelluksella.

Oikein mitoitettu

Ennen asennusta latauspisteiden tarve ja 
kiinteistön kapasiteetti kartoitetaan 
huolellisesti. 

Kasvattaa kiinteistön arvoa

Sähköautot yleistyvät ja latausmahdollisuus 
on myyntivaltti myös tulevaisuudessa. 

Vaivaton käyttöönotto

Huolehdimme koko prosessista aina 
suunnittelusta asennukseen. Laitteet 
toimitetaan käyttövalmiina. 



Sähköauton latauspisteet helposti
– ota yhteyttä, me autamme! 

Jetro Depner
asiakkuuspäällikkö
040 1949 384

Kristian Ruohomäki
asiakkuuspäällikkö
040 1983 884

Suvi Kyllönen
asiakkuuspäällikkö
040 5476 563


