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Vihreät arvot ovat lähellä sydäntäni. Työssäni mielekästä 
onkin asiakkaiden auttaminen eteenpäin vihreissä 
valinnoissa. Paneudun jokaiseen asiakasprojektiin 
huolellisesti.  
 
Lahti Energialla vastuualueenani on 
aurinkosähköjärjestelmien ja sähköautojen 
latausratkaisujen myynti sekä asiakkaiden 
kokonaisvaltainen palveleminen energia-asioissa. 
 
Minuun voi olla yhteydessä milloin vain!  

Timo Kenttälä, Myyntipäällikkö 



• Tahto kehittää 
• Halu saada aikaan 
• Aito yhteistyö 

ARVOMME 

Meille vihreä väri ei ole vain väri tai imago, vaan 
tapamme ajatella ja toimia ympäristöystävällisesti 
puhtaan kaupunkienergian tuottamiseksi.  
 
Teemme yhdessä asiakkaittemme kanssa 
merkittävää energiakäännöstä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi. • Edullinen ja monipuolinen tuotanto 

• Motivoitunut ja osaava henkilöstö 

• Uudet palvelut ja liiketoiminta 

• Päästöjen vähentäminen 

• Yhteiskuntavastuu ja imago 

STRATEGIA 

LUOTETTAVA KUMPPANI JO YLI 100 AJAN! 

Lahti Energia on toiminut Lahden alueen asukkaiden 
ja yritysten luottokumppanina jo vuodesta 1907 
lähtien.  
 
Meihin voi luottaa jatkossakin, sillä vakaavaraisena 
yhtiönä panostamme myös tulevaisuuteen ja 
kestävään kasvuun. 
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Siirrymme yli 85 prosenttisesti uusiutuvien ja 
kierrätyspolttoaineiden käyttöön energiantuotannossa. 



tonnia vähemmän päästöjä 
vuodessa 

600 000 

Vuoteen 2020 mennessä Lahti Energian hiilidioksidipäästöt 
vähenevät 20 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. 
 
Lahti Energia on vuonna 2025 kannattava ja edistyksellinen 
energiakonserni. 
 



SÄHKÖ 
• Sähkösopimukset, uusiutuva energia 
• Sähköauton latauspisteet ja latauskartoitukset 
• Aurinkosähköjärjestelmät  
• Sähkövarastot  

 
LÄMPÖ 
• Vihreä kaukolämpö 
• Lämmitystä palveluna - Kaukolämpö 2.0 
• Avaimet käteen -lämmönjakokeskussaneeraukset  
• Kaukojäähdytys 
• Älykäs lämmitys 
 
ÄLYKKÄÄT RATKAISUT 
• Reiot - Kiinteistön olosuhde- ja seurantapalvelut 
• Asiantuntija -palvelut  



• Sähköautojen määrä kasvaa hallituksen tavoitetta 

nopeammin (tavoite: 250.000 sähkökäyttöistä 

ajoneuvoa v. 2030 mennessä) 

• Ladattavia autoja 

• 31.12.2018: 15 017 kpl 

• 31.12.2017: 7178 kpl 

• Lahti Energia on sähköisen liikenteen edistäjä 

• Liikennevirta Oy:n (Virta) osaomistaja 

• Investoinut julkisia latauspisteitä Lahteen (mm. 

Kauppakatu, Sibeliustalo, Urheilukeskus) 

• Oma sähköautokanta kasvaa 2000 3100 
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Sähköautokanta (kumulatiivinen) Uudet sähköautot *Teknologiateollisuus ry:n ennuste autokannan kehityksestä Suomessa. 
Ennuste perustuu hallituksen energia- ja ilmastostrategian tavoitteeseen 
sekä ALIISA-tietokantamalliin. 



1. SKENARIO 

Hinnat ja verotus pysyvät samalla tasolla kuin 
2018−2019, hankintatuki nykyinen 2 000 euroa.* 

2. SKENARIO 

Sähköautot halpenevat. Autoverotusta jyrkennetään 
päästöjen mukaan, päästöttömien autojen 
käyttövoimavero nolla. * 

* Lähde: Helsingin Sanomat,  Sähköautot valtaavat Suomen tiet yllättävän 
nopeasti, ennustaa VTT, Julkaistu 30.1.2019 



• Sähköauto kuluttaa noin 18 kWh / 100 km, ajon hinta ~2 € / 100km 

• Tutkimusten mukaan 90 % lataamisesta tapahtuu kiinteistöissä 

(koti, työpaikka) 

3x32A (22 kW)

3x16A (11 kW)

1x16A (3,6 kW)

1x8A (1,84 kW)

122 km

61 km

20 km

10 km

Tunnissa ladattava ajomatka 



• Sähköauto on tyypillisesti kuluttajan suuritehoisin ”laite”. 

• Latauslaitteiden vaatimukset kovia johtuen suurista tehoista, 

pitkäaikaisesta käytöstä ja jatkuvasta irroita/kytke –tarpeesta. 

• EU-alueella standardina Type 2 -latauspistoke kiinteistöihin. 

• Käytettävyys 

• Turvallisuus (tunnistus  jännite) 

• Nopeus, 22 kW 

• Tulevaisuusvarmuus 

• Kotitalouspistorasiaa ei ole tarkoitettu pitkäkestoiseen käyttöön 

suurella teholla ja päivittäiseen kytkentään. 

• VAIN TILAPÄISEEN KÄYTTÖÖN! 

 

 

SÄHKÖAUTON 
LATAUSTAVAT 

AC 

Type 2 

DC 

CCS CHAdeMO Mode 2 



• ARA:n avustus on 35 % toteutuneista kustannuksista (sis. alv.), kuitenkin 

enintään 90 000 euroa. 

• Edellytyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa latauspisteen 

vähintään viidelle autopaikalle. 

• Avustettavia kustannuksia: 

• Tarvekartoitus ja hankesuunnittelu. 

• Sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt, putkitukset ja 

kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. 

• Latauslaitteet. 

• http://www.ara.fi/fi-

FI/Lainat_ja_avustukset/Sahkoautojen_latausinfraavustus 

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


1. Rakentaminen yleensä taloyhtiön hanke.  

2. Päätöksen teko: yksinkertainen enemmistö 

yhtiökokouksessa.  

3. Käyttäjä maksaa sähköt. 

 

https://www.motiva.fi/files/15446/Kiinteistojen_lataus

pisteet_kuntoon_paivitetty_05.11.2018.pdf 
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• Latauspisteissä käytettävä B-tyypin vikavirtasuojaa. A-tyypin 

vikavirtasuoja riittää, jos laitteessa on 6 mA DC-vuotovirran havainnointi. 

• Maakaapeloinneille suositellaan putkitusta ja varauksia tuleville paikoille. 

• Kaapelointi yleisesti 3 x 32 A mukaisesti. 

• Kolmivaiheisessa kentässä vaiheiden vuorottelu. 

• Lämmitystolpan jalat liian huteria latauslaitteille. 

 vankempi jalka tarvitaan 



Sis. ALV 24 % 

Hinta: 1240 €  

NYKYTILAN KARTOITUS 

Liittymä, nykyinen kuormitus ja kaapelointi. 

MUUTOSTÖIDEN KUSTANNUKSET 

Selvitämme mitä muutoksia kiinteistöön 

sähköverkkoon, liittymään ja mittaukseen tulee tehdä. 

LATAUSPISTEIDEN SIJOITTELU 

Suositukset latauspisteiden 

sijoittamisesta pysäköintialueelle. 

VAIHTOEHTOJA TOTEUTUKSELLE 

Useita toteutusvaihtoehtoja niin latauslaitteistoista, 

maksutavoista kuin latauspalveluistakin. 



• Lahti Energia tarjoaa sekä 1. latauslaitteet että 2. Virta-

latauspalvelun Avaimet-käteen -periaatteella. 

• Hintaluokka: 1500 - 2500 eur / latauspiste + 19 eur / kk / 

latauspistoke (hinnat sis. ALV 24 %). 

• Saatavana myös kokonaan kk-maksupohjaisena. 

 

 

+ 



1. ICU EVe Mini 

• Liitäntä: 1 kpl Type 2 

• Maksimilatausteho: 22kW 

• Kiinnitys: Seinään tai tolppaan 

2. ICU EVe  

• Liitäntä: 2 kpl Type 2 

• Maksimilatausteho: 2x22 kW 

• Kiinnitys: Seinään tai tolppaan 

3. Chago Pro 

• Liitäntä: 2 kpl Type 2 

• Maksimilatausteho: 2x22 kW 

• Kiinnitys: Maahan 



Latausoikeus 

• Latausoikeuden kohdistus asukkaille. 

 

Hinnoittelu ja laskutus 

• Latauksen hinnan asettelu, rahojen tilitys omistajalle 

automaattisesti. 

 

Tunnistautuminen 

• Sama kortti ja mobiilisovellus toimii kotona ja kaupungilla. 

 

Tuki 

• 24/7 asiakaspalvelu. 

Latauspistettä 
Euroopassa 

10 000+ 



Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen video 

• https://www.youtube.com/watch?v=I4zeaH0a2ro 

 

Lahti Energian palvelut  

• https://www.lahtienergia.fi/fi/yrityksille/tuotteet/s

ahkoautojen-latauspisteet 

 

Virta-palvelut 

• http://www.virta.global/fi 

 

Motivan opas taloyhtiölle 

• https://www.motiva.fi/files/15446/Kiinteistojen_la

tauspisteet_kuntoon_paivitetty_05.11.2018.pdf 
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Tuotamme kaupunkilaisille hyvinvointia 
eri muodoissa. Osallistumme paikallisiin 
tapahtumiin sekä tuemme monipuolisesti 
kulttuuria ja liikuntaa.  
 
Teemme myös paljon yhdessä paikallisten 
yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. 
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