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Esimerkkilaskelma: 22 kW -latausasemat 
toimistotalon parkkihalliin 

Teimme esimerkkilaskelman viiden latausaseman sekä niiden vaatiman 

sähköinfrastruktuurin rakentamisesta. Tämän avulla pyrimme lisäämään tietoisuutta siitä, 

miten latausratkaisuiden rakentaminen ja suunnittelu toimii. 

Käytämme esimerkkinä Eltelin pääkonttorin parkkihallia Espoossa. Pääkonttori on hyvin 

tyypillinen parkkihallikohde latausasemien asennukselle. 

 

5 kpl Virta single -latausasemia 

Kaapelointi, kaapeloinnin suojaus ja läpiviennit (myös palokatko) 

Latauskeskus 

Palvelun käyttöönotto 

Asennustyöt 

Kokonaishinta (alv 0%)    17 400 € 

Eltelin saama ARA-tuki    3 750 € 

 

Sähkökeskus 

Latausinfran rakentaminen alkaa usein sähköpääkeskuksesta, joka näkyy kuvassa 

vasemmalla. Pääkeskuksen viereen lisätään latauskeskus, joka näkyy kuvassa 

sähköpääkeskuksen vieressä oikealla. Pääkeskukselta tehdään yhden kaapelin asennus 

latauskeskukseen. (Kuva 1) 

Jokainen latausasema vaatii oman kaapelin latauskeskukselta ja reitti kulkeekin kuvassa 

suoraan ylös kaapelitikkaille ja sieltä läpiviennille. (Kuva 1) 
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Läpivienti seuraavaan tilaan tehdään seinään suurin piirtein samalle kohdalle ilmanvaihdon 

venttiilien kanssa. Läpivientiin tehdään myös palokatko määräysten mukaisesti, kun 

poistutaan tilasta, jossa sähköpääkeskus sijaitsee. 

 

Latausasemien kaapelointi 

Seuraavassa tilassa kaapelointi onkin hyvin yksinkertainen, kun pystymme hyödyntämään 

jo olemassa olevaa valkoista kaapelikourua. Mikäli kiinteistössä ei ole olemassa olevaa 

kaapelireittiä, voidaan sellainen asentaa maltillisin kustannuksin. Kuvassa oikealle puolelle 

seinään tehdään kaapelireitin toinen läpivienti, johon ei tarvita palokatkoa. (Kuva 2) 

Kuva 1: Sähköpääkeskus (vasemmalla) ja latauskeskus (oikealla). 

Kuva 2: Hyödynnetään olemassa olevaa kaapelikourua. Oikealle seinälle kaapelireitin läpivienti. 
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Nyt olemmekin päässeet jo parkkihallin puolelle, jonka perälle asemat asennetaan. 

Pystymme hyödyntämään jo olemassa olevia valkoisia kaapelihyllyjä kaapeleiden vetoon. 

(Kuva 3) 

 

Kuvassa näkyviin parkkiruutuihin on tarkoituksena asentaa Virta single -latausasemat 

keskelle ruutua suoraan seinään. Kaapelit tuodaan kaapelikourusta kattoa pitkin seinään ja 

siitä alas JAPP-putkella, jolloin kaapelit ovat siististi piilossa ja suojattuna. Kuvassa näkyykin 

JAPP-putki paloilmaisimen ja kourun välissä. (Kuva 4) 

Kuva 3: Kaapelihylly parkkihallissa. 

Kuva 4: Latausasemien paikat sekä JAPP-putki paloilmaisimen ja kourun välissä. 
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Kun kaapelointi on asennettu latausaseman tulevalle sijainnille saakka, on latausvalmius 

teknisesti saavutettu. Latausvalmius pitää tyypillisesti sisällään keskuspäivityksen sekä 

kaapeloinnin asennusmateriaaleineen. 

 

Latausasemien asennus ja käyttöönotto 

Latausvalmius ja latauslaitteet voidaan asentaa erikseen. Onkin suositeltavaa, että aluksi 

asennetaan tarvittava määrä laitteita, jonka lisäksi asennetaan tulevaisuutta ajatellen sopiva 

määrä valmiuksia. Latausasemien asennuksen lisäksi laitteet konfiguroidaan sekä tilaajalle 

annetaan tarvittaessa perehdytys käyttöön. 

Virran latausasemille on käytössä asiakaspalvelu kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. 

 

Hinnoittelu 

Tämä kokonaisuus tulisi kustantamaan avaimet käteen palveluna 17 400 €. 

Tämän lisäksi ARA-tuki mahdollistaa yritykselle tukea hankintaan 3 750 € (750 € /asema). 

Loppusumma tuen jälkeen olisi 13 650 €. 

Yleisarviona voidaankin sanoa, että yksi Virta single -latausasema kustantaa asennettuna 

keskimäärin noin 3 000 €. 

 

Tyypillisimmin kustannuksiin vaikuttavat tekijät: 

• Keskusmuutokset 

• Maankaivuutyöt (ulkona) 

• Asfalttityöt 

• Sähköliittymän muutokset 


