
LATAUSPISTE 
TALOYHTIÖILLE
VAIVATTOMASTI



ÄLYKÄS, TURVALLINEN JA 
LAAJENNETTAVA RATKAISU

MARKKINOIDEN FIKSUIN

Älykkäät latauspisteet laskuttavat vaivattomasti suoraan 
asiakkaalta käytön mukaan. Älykäs kuormantasaus 
mahdollistaa lataustehon tasapuolisen jakautumisen kun 
ladataan useampaa autoa samanaikaisesti.

TURVALLISUUS TAATTU

Toimittamamme latausratkaisut täyttävät kansalliset 
sähköturvallisuusvaatimukset. Hoidamme latauspisteiden 
asennuksen turvallisesti ja huolehdimme latauspalvelun 
käyttöönotosta sekä ylläpidosta.

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. Tarjoamme taloyhtiöille helpon ja turvallisen ratkaisun  
sähköautojen lataamiseen suunnittelusta asennukseen ja ylläpitoon.

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

Palvelu laskuttaa suoraan sähköauton lataajaa käytön mukaan.
Taloyhtiölle palvelu palauttaa lataamisen kustannukset 
automaattisesti.



Helenin tarjoamat latausasemat täyttävät sähköturvallisuusvaatimukset 
ja ovat huoleton valinta taloyhtiöille. 

ALKUUN TALOYHTIÖN KAPASITEETIN MUKAAN

Helen tarjoaa taloyhtiöille latausratkaisun, joka on rakennettavissa kohteen 
sähkökäyttöpaikan kapasiteetin puitteissa. Tarkista kiinteistösi valmius 
sähköautojen latauspisteiden asentamiseksi: helen.fi/etäkatselmus

AIKAA KESTÄVÄ RATKAISU

Taloyhtiöissä on tärkeää miettiä, investoidaanko ratkaisuun, joka vastaa myös 
tulevaisuuden tarpeisiin. Latausjärjestelmän olisi siis hyvä olla laajennettava, 
jotta se voi ottaa huomioon kasvavan lataustarpeen sähköautojen määrän 
moninkertaistuessa.

STANDARDIN MUKAISTA TURVALLISTA LATAAMISTA

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

TURVALLINEN VALINTA



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

LATAUSPISTE HELPOSTI TALOYHTIÖILLE

KARTOITUS 
Etäkatselmuksessa Helen selvittää 
kiinteistön nykyisen valmiuden 
sähköautojen latauspisteiden 
asentamiseksi. Lisäksi selvitetään 
toimenpiteitä, joilla kiinteistön 
kapasiteettiä voidaan laajentaa 
tulevaisuudessa. Tilaa helposti: 
helen.fi/etakatselmus

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.



SUOMEN LAAJIN 
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



ICU EVe Mini - 
HELPPO LATAUSPISTE TALOYHTIÖILLE

KIINNOSTUITKO?

Tarkista taloyhtiösi valmius 
sähköauton latauspisteille: 
helen.fi/etäkatselmus
 
Ota yhteyttä!
Asiantuntijamme auttavat sinua 
mielellään taloyhtiösi sähköautojen 
latausasioissa
latauspiste@helen.fi
 
Asiakaspalvelumme auttaa sinua 
numerossa 09 617 8080  
arkisin kello 8.00-18.00

Tyylikäs ja moneen paikkaan sopiva 
yhdelle autolle tarkoitettu latauslaite. 

Maksimilatausteho: 22 kW
Liitäntä: 1 kpl Type 2
Kiinnitys: Seinään tai tolppa-asennus*
Tunnistus: RFID tai mobiilisovellus
Väri: Valkoinen
Takuu: 24 kuukautta
Koko: K 37 x  L 24 x  S 13 cm

ICU EVe Mini on yhteensopiva Virta-palvelun kanssa. 
Palvelu sisältää energiamittaroinnin, laskutuspalvelun 
ja käyttöoikeuksien hallinnan.

*Lisävarusteena saatavissa teräksinen 
  tolppa maa-asennukseen.

ÄLYKÄS - TURVALLINEN - NOPEA


