
LATAUSPISTE 
TALOYHTIÖILLE



ÄLYKÄS, TURVALLINEN JA 
LAAJENNETTAVA RATKAISU

MARKKINOIDEN FIKSUIN

Älykkäät latauspisteet mahdollistavat vaivattoman 
laskutuksen suoraan asiakkaalta käytön mukaan. 
Latauspisteidemme älykäs kuormantasaus tukee laajoja 
lataustoteutuksia ja tulevaisuudessa laajennettavia 
latauskokonaisuuksia.

TURVALLISUUS TAATTU

Toimittamamme latausratkaisut täyttävät kansalliset 
sähköturvallisuusvaatimukset. Tarjoamme kohteeseen 
sopivan ratkaisun, joka ei ylitä kiinteistön kapasiteettia.

HELPPO HANKINTA

Varmistamme, että latauspisteiden hankinta sujuu vaivattomasti 
ja osakkaille tasavertaisesti aina kartoituksesta asennukseen ja 
ylläpitoon. Saat kaiken latauspisteiden hankintaan tarvittavan 
yhdeltä luotettavalta toimijalta. Helposti ja turvallisesti.

Liikenne sähköistyy, samoin autopaikat. Helen tarjoaa taloyhtiöille helpon 
ja turvallisen ratkaisun sähköautojen lataamiseen.

SUOMEN LAAJIN JULKINEN LATAUSVERKKO

Helenin latauspisteet toimivat Virta-palvelussa. Käyttäjänä lataat 
edullisesti myös liikenteessä. Saat käyttöösi Suomen kattavimman 
julkisen latausverkoston. Sovelluksella löydät julkiset latauspisteet 
kartalta ja varaat latauspisteen ennakkoon.

SELKEÄ KUSTANNUSTENJAKO

Sähköauton lataaja maksaa palvelun kuukausimaksun lisäksi 
vain lataussähkön käytön mukaan. Taloyhtiölle palvelu palauttaa 
lataamisen kustannukset automaattisesti. 



Helenin tarjoamat latausasemat täyttävät sähköturvallisuusvaatimukset 
ja ovat huoleton valinta taloyhtiöille. 

ALKUUN ILMAN ISOJA INVESTOINTEJA

Helen pystyy tarjoaamaan taloyhtiöille latausratkaisun, joka on 
rakennettavissa kohteen sähkökäyttöpaikan kapasiteetin puitteissa. Moneen 
kohteeseen on mahdollista asentaa latausratkaisu ilman aloituskustannuksia.

AIKAA KESTÄVÄ RATKAISU

Tarjoamme latausasemia, joiden teho on riittävä sähköauton lataukseen. Näin 
sähköauton lataajat voivat varmistua, että yleensä akun lataaminen täyteen 
onnistuu yön aikana.

STANDARDIN MUKAISTA TURVALLISTA LATAAMISTA

Perinteisiä lämmitystolppia ei suositella vakituiseen latauskäyttöön 
sähköturvallisuussyistä. Helenin tarjoamat latausratkaisut täyttävät 
sähköturvallisuusvaatimukset. Type 2 -latauspisteemme ovat yhteensopivia 
kaikkiin automalleihin.

TURVALLINEN VALINTA



Olit sitten taloyhtiön hallituksen jäsen tai isännöitsijä, Helen tarjoaa vaivattoman 
ja turvallisen ratkaisun latauspisteiden hankkimiseen taloyhtiöihin.

LATAUSPISTE TALOYHTIÖILLE

KARTOITUS 
Kartoituksessa Helen selvittää 
kiinteistön nykyisen valmiuden 
sähköauton latauspisteiden 
asentamiseksi. Lisäksi selvitetään 
toimenpiteitä, joilla kiinteistön 
kapasiteettiä voidaan laajentaa 
tulevaisuudessa.

LATAUSPISTEEN 
TILAUS

Taloyhtiö  voi tilata latauspisteitä 
katselmuksen osoittamassa 
laajuudessa.

TURVALLINEN 
ASENNUS

Helen hoitaa latauspisteiden 
asennuksen turvallisesti ja 
vaatimusten mukaisesti, 
sekä huolehtii latauspalvelun 
käyttöönotosta.

AUTON LATAUS

Kun latauspiste on asennettu, 
palvelu laskuttaa suoraan 
sähköauton lataajaa - taloyhtiölle 
tai isännöitsijälle ei koidu lisävaivaa.



HINNOITTELU

alk. 500 €*
(alv. 0 %)

Asennus

Asennus sisältää latauspisteiden toimituksen, 
asennuksen ja käyttöönoton.

LATAUSPISTEEN 
KÄYTTÖ
Virta-palvelu

Palvelu sisältää energiamitta-
roinnin, laskutus- palvelun ja 
käyttöoikeuksien hallinnan. 
Palvelumaksu laskutetaan 
sähkölataus pisteen omistajalta 
Virta-palvelun kautta.
 

9 € / kk**  
(alv. 0 % / latauspiste)

Lisäpalvelu:
Virta-latausverkosto

Taloyhtiösi voi halutessaan liittyä  
Virta-palvelun julkiseen latausverk-
koon ja tarjota latausta taloyhtiön 
ulkopuolisille sähköautoilijoille. 
Palvelu sisältää Virta-palvelun ja 
näkyvyyden kartapalvelussa. 

24 € / kk**  
(alv. 0 % / latauspiste)

alk. 1 250 € 
(alv. 0 % / latauspiste)

Latauspiste

Yhden sähköauton lataukseen seinä- tai
maa-asenteinen ICU EVE Mini-latauspiste. 
Sisältää kahden vuoden laitetakuun.

LATAUSPISTEEN HANKINTA

* Perusasennukseen sisältyy latauspisteen liittäminen kiinteistön  
 sähköjärjestelmään ja kaapeliveto 10 metriin asti sisältäen kaapelin. 
 Muut tarvittavat sähkötyöt ja lisätarvikkeet hinnoitellaan erikseen 
 toteutuman mukaan. Asennuksen hinta ja sisältö sopimuksen mukaan.
 
** Voimassa olevan Virta-palvelu -hinnaston mukaan.



350+
Latauspistettä

SUOMEN LAAJIN 
JULKINEN 
LATAUSVERKKO
Helenin latauspisteen käyttäjänä pääset hyödyntämään 
Virran latausverkostoa. Virralla on Suomen kattavin julkinen 
latausverkosto. Myös Helenin julkiset latauspisteet ovat osa 
Virta-verkostoa ja Helenin julkinen latauspisteverkosto käsittää 
yli 40 pistettä.

Tuhansien latauspisteiden verkosto on automaattisesti 
käytössäsi, kun valitset Helenin latauspisteen

Saat käyttöösi sovelluksen, jonka avulla löydät julkiset 
latauspisteet kartalta ja varaat latauspisteen ennakkoon

Veloitus tapahtuu automaattisesti latauksen perusteella ja 
maksu mobiilisovelluksella tai RFID-tunnisteella


