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Taloyhtiölatauksen ”kolmen kärki”

Suunnitelmallisuus ja ennakointi

• Latauspistekartoitus

• Katse tulevaisuuden tarpeisiin

Osakkaiden yhdenvertaisuus

• Osakkaiden yhdenvertainen kohtelu on latausmahdollisuuden 
järjestämisen kulmakivi

Taloyhtiössä päätetään yhdessä

• Muutostyöt vaativat taloyhtiön luvan

• Asioita kannattaa miettiä yhdessä ja sopia taloyhtiön käytännöistä.



Latauksen toteutus

Suunnittelu

Ylläpito

Laskutus

Rakentaminen

Suunnittelu

Ylläpito

Laskutus

Rakentaminen

Suunnittelu

Ylläpito

Laskutus

Rakentaminen

Latauspistekartoitus



Lataus pientaloissa

Latauksen turvallisuus? Vanhat pistorasiat, jatkojohdot yms.

Latauksen ajastamien – automaattinen vs. manuaalinen

Oikea latauslaite – mieluiten kuormanhallinnalla joka huomioi rakennuksen muun 
sähkön käytön

Sähköauto sähkövarastona esim. aurinkosähkölle ja tämän vaatima ohjaus

Yleisesti latausmahdollisuus järjestynee sitten kun auto on hankittu
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Lataustavat

Hidaslataus 
• Alle 2 kW teholla, tavallisen kaltaisesta pistorasiasta

Peruslataus 
• 3,3 – 22 kW teholla, Type 2 (tai Type 1) pistokkeella 

Pikalataus 
• Tasavirta, 22 - 150 kW teholla, julkisin latauspisteisiin



Lataus ilman kuormanhallintaa

~2 kW ~ 2 kW ~ 2 kW ~ 2 kW ~ 2 kW

11 kW



Lataus ilman kuormanhallintaa

~ 2 kW

11 kW



Dynaaminen kuormanhallinta

~2 kW ~ 2 kW ~ 2 kW ~ 2 kW ~ 2 kW

11 kW



Dynaaminen kuormanhallinta

11 kW

11 kW



Dynaaminen kuormanhallinta

~ 5 kW ~ 5 kW

11 kW



Lataamisen ajankohta vs. verkon kuormitus

…kun sähköautot lisääntyvät…

…ja pörssisähkö yleistyy entisestään…

…ja kaikilla on 11 kW latauspisteet…

…ja kaikki haluavat ladata 3-5 halvan tunnin 
aikana…

…niin mitä esim. pientaloalueelle johtava 
syöttöjohto tästä tykkää?
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Miten lisää latausmahdollisuuksia?

Oikeaa tietoa siitä, mitä latauksen järjestämiseen vaaditaan

Taloyhtiöissä vaiheittainen ja suunnitelmallinen eteneminen

Tietoa latausmahdollisuuden tarpeesta tulevaisuudessa ja sen vaikutuksesta 
asuntojen arvoon / haluttavuuteen
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www.motiva.fi@MotivaOy

jaakko.ketomaki@motiva.fi

Kiitos!

https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy
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