
    
   
 

 

 

Sähköautojen latauspisteet kiinteistöissä 14.10.2021 klo 8.15 -12.30 
 
Tilaisuus järjestetään online-seminaarina. 
 
 

Seminaari on tarkoitettu kiinteistöjen omistajille, 

kiinteistöpäälliköille, taloyhtiöiden hallinnollisille ja 

teknisille isännöitsijöille, rakennuttajakonsulteille ja 
arkkitehdeille. Tilaisuus on hyödyllinen myös 
liikennesuunnittelijoille. 

Rakennustieto ja Sähköinfo ovat parhaillaan laati-

massa RT-/ST-ohjekorttia sähköautojen lataus-
pisteistä, ja seminaarissa avataan ohjekortin kes-

keistä sisältöä. Seminaarissa kuulet, mitä lainsää-
däntö velvoittaa kiinteistöjen omistajilta ja taloyh-

tiöiltä sähköautojen latauspisteiden järjestämiseksi. Perehdymme siihen, mitä asioita sähköautojen 

latauspisteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon ja miten latauskapasiteettia voidaan 
rakentaa ja kasvattaa vaihettaisilla investoinneilla. Käsittelemme myös päätöksentekoa asunto-osakeyhtiöissä ja 

saat tietoa taloyhtiöille ja julkisiin latauspisteisiin suunnatuista avustuksista. Case-esimerkeissä pureudumme 
erilaisiin lataustarpeisiin soveltuviin käytännön ratkaisuihin ja myös hinnoittelumalleihin, joilla voidaan ohjata 

latauspisteiden tehokasta käyttöä. Seminaarissa sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä suoraan 
asiantuntijoille. 

 
 

Aika:   torstai 14.10.2021 klo 8.15 – 12.30 
Paikka:   Online-seminaari 

                                  Linkki tilaisuuteen lähetetään sähköpostilla viikkoa ennen seminaaria. 
 
 

klo 8.15 – 8.30  Liittyminen online-seminaariin. Suosittelemme liittymään hyvissä ajoin ennen  
                                  avauspuheenvuoroa. 
 
klo 8.30 – 8.35 Seminaarin avaus 

Jaana Matilainen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy  
 

klo 8.35 – 9.05 Mitä lainsäädäntö valvoittaa kiinteistöjen omistajilta ja taloyhtiöiltä? 
Riikka Liedes, tekninen asiantuntija, Sähköinfo Oy 

 

klo 9.05 – 9.35 Miten lataukset toimivat ja miten paljon latausta tarvitaan? 
Vesa Linja-aho, ryhmä- ja viestintäpäällikkö, SESKO ry 

 

klo 9.35 – 9.45  Tauko 

klo 9.45 – 10.30 Latauspisteiden suunnittelu ja toteutus – vaihtoehdot, tilavaraukset 
ja huomioon otettavia asioita 
Matti Orrberg, tekninen asiantuntija, Sähköinfo Oy 

 

klo 10.30 – 11.00 Sähköautojen latauspisteet taloyhtiöiden päätöksenteossa 
Mia Pujals, vanhempi lakimies, varatuomari,, Kiinteistöliitto Uusimaa ry 



    
   
 

 

klo 11.00 – 11.15 Kohden vähähiilistä yhteiskuntaa – latausinfra-avustus taloyhtiöille 

Kari Lappalainen, ylitarkastaja, ARA asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

klo 11.15 – 11.30 Kohden vähähiilistä yhteiskuntaa – sähköautojen latauspisteiden infratuki 

julkisiin latauspisteisiin 

Roland Magnusson, kilpailutusasiantuntija, Energiavirasto 

klo 11.30 – 11.40 Tauko 

klo 11.40 – 11.55 eParking.fi – esimerkkejä sähköautojen latauspistetoteutuksista 
kiinteistöissä 

 Antti Hiekkanen, operatiivinen johtaja, IGL-Technologies Oy 

klo 11.55 – 12.10 Case-esimerkkejä - Miten latausjärjestelmä voidaan rakentaa 

vaiheittain laajennettavaksi 
Toni Hannonen, tekninen päällikkö, DEFA Oy 
 

klo 12.10 – 12.25 Case-esimerkit Rokkiparkki, Jätkäsaari ja Technopolis, Ruoholahti – 

hinnoittelumallilla voidaan ohjata latauspisteiden käyttöajan nostamista 
 Janne Koski, myyntijohtaja, Liikennevirta Oy  

klo 12.25 – 12.30 Loppupuheenvuoro  

Jaana Matilainen, Johtaja, Yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy 

 

Osallistumismaksu 175 eur + alv 24 % / henkilö. 

Kurssiin osallistumisen voi perua veloituksetta viimeistään viikkoa ennen kurssipäivää. Muussa tapauksessa 

laskutetaan 100 % kurssin hinnasta. 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ »   

https://kauppa.sahkoinfo.fi/product/1773 

Ilmoittautumislinkin kautta pääset Sähköinfon verkkokauppaan, jossa voit ilmoittautua tilaisuuteen valitsemalla 

Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit ilmoittautua myös 

tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422.  

Voit jakaa kutsua sekä ilmoittautumislinkkiä kollegoillesi. 

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. 

 

Lisätietoja:  
 

Jaana Matilainen, mailto:jaana.matilainen@rakennustieto.fi 
Esa Tiainen, mailto:esa.tiainen@sahkoinfo.fi 
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