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Autojen sähkölatauspisteiden maksut

Asian selostus Kunnanhallituksen taksapäätöksen 2.5.2022 § 90 mukaan 
teknisellä johtajalla on valtuudet päättää sähkö-/hybridiautojen 
latauspaikkojen maksuista.

Iitin kunnassa ei ole tällä hetkellä julkisia latauspisteitä kunnan 
palveluna. Kunnan omalle henkilöstölle tarkoitettuja autojen
sähkölatauspisteitä on tällä hetkellä vanhan kunnantalon ja 
Pikku-Vieterin päiväkodin pihalla. Paikkoja lisätään 
tulevaisuudessa velvoitteiden, tarpeen ja määrärahojen mukaan. 
Iitti kuuluu Päijät-Hämeen maakuntaan, joka on ns. hinku-
maakunta. Tavoitteena on hiilineutraali Päijät-Häme 2030, jossa 
yhtenä keinona on sähköautoilun edistäminen.

Lisäksi 11.11.2020 voimaantullut ns. latauspiste- ja 
automaatiolaki asettaa velvoitteita latauspisteiden rakentamiseen 
paitsi uusiin ja laajasti korjattaviin asuin- ja muihin rakennuksiin 
myös olemassa oleviin muihin kuin asuinrakennuksiin. Olemassa 
oleviin muihin rakennuksiin (ei-asuinrakennuksiin)*) tulee velvoite 
rakentaa vähintään yksi latauspiste, jos rakennuksen yhteydessä 
on yli 20 pysäköintipaikkaa joko rakennuksessa tai kiinteistöllä. 
Latauspisteen on oltava valmiina viimeistään 31.12.2024. Jos 
olemassa olevan ei-asuinrakennuksen pysäköintipaikalla on ns.
jakeluinfralain mukainen julkinen latauspiste, se täyttää 
latauspiste- ja automaatiolain latauspistevelvoitteen. *)Koskee 
vain niitä käytössä olevia rakennuksia, joiden ”sisäilmaston ylläpitoon käytetään 
energiaa” (lämmitys tai jäähdytys). Poikkeuksena on asuinrakennusta tai –
rakennuksia varten tarkoitettu pysäköintitalo (8 §), joka voi myös olla vailla 
lämmitystä tai jäähdytystä. Esimerkiksi kylmä varastorakennus tai vain 
kesäaikaan käytössä oleva lämmittämätön tanssilavarakennus ei kuulu 
latauspiste- ja automaatiolain soveltamisalaan.

Päätös Päätän, että kunnan henkilöstölle tarkoitettujen 
sähkölatauspisteiden käytöstä peritään seuraavat maksut:  

A.      Autopaikkamaksu (sis. tarvittaessa ns. lohkolämmityksen), 
joka on 40 euroa + alv/kalenterivuosi/käyttäjä. Mikäli käyttäjä 
käyttää paikkaa 3 kuukautta tai vähemmän/kalenterivuosi 
palvelussuhteen tai asumisen päättymisen tai alkamisen vuoksi, 
maksuna peritään puolet, joka on minimimaksu. Muissa 
tapauksissa maksu peritään täysimääräisesti, vaikka käyttäjä 
käyttäisi paikkaa vain osan ajasta. 

B.      Autopaikkamaksun lisäksi peritään hybridiauton latauksesta 
maksu 

B.1. Paikat, joissa on sähkölatauspisteeseen asennettu mittaus 

- maksu peritään kulutuksen mukaan kulloinkin voimassa olevan 
sähkön hinnan mukaan kuukausittain tarkistettuna. Kulloinkin 
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voimassa olevana hintana pidetään kunkin kuukauden 
ensimmäisen päivän hintaa. 

- sähkön hintaan lasketaan sähköenergia, sähkönsiirto ja 
sähkövero 

- mittauspaikan haltijat ovat velvollisia ilmoittamaan kulutuksensa 
kuukausittain kunnan yhteyshenkilölle.

B.2 Paikat, joissa ei ole sähkölatauspisteeseen asennettua 
mittausta 

- maksuna peritään kuukausihinta, joka on tällä hetkellä 45 euroa. 
Kuukausihintaa tarkistetaan, mikäli siinä tapahtuu vähintään 10 
prosentin muutoksia. (Kuukausimaksu perustuu sähkön hintaan 
0,14 € kerrottuna arvioidulla latauskulutuksella 2,2  kWh, joka 
sallii korkeintaan 10 Amppeerin virralle maksimissaan 10 tunnin 
vuorokausilatauksen. Kuukauden työpäiviksi on laskettu 14,6 
lomat ja muut poissaolot huomioituina.) 

- kuukausimaksu on minimimaksu, joka peritään, vaikka käyttöä 
olisi vähemmän kuin kuukausi 

Autopaikkamaksu laskutetaan etukäteen koko kalenterivuodelta. 
Sähkölatauspisteen käyttömaksu laskutetaan jälkikäteen 
puolivuosittain tai tarpeen mukaan aiemmin esim. työsuhteen 
päättyessä. 

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Tämä päätös koskee hybridiautojen latauspisteitä. Täyssähkö-
auton latauspisteiden maksuista tehdään päätös erikseen.

Tarkempia ohjeita ja määräyksiä latauspaikkojen käytöstä voi 
antaa kiinteistömestari, joka toimii kunnan yhteyshenkilönä.

Päätös astuu voimaan heti. Perustelut: kunnan palveluiden 
hinnoittelu päätöksestä ilmenevin perustein.

***Tämä viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu.***
Harri Hoffren
Tekninen johtaja
harri.hoffren@iitti.fi, Rautatienkatu 22/PL 32, 47401 KAUSALA
puh. 040 485 4037
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