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INTRODUCTION

The number of electric cars in Finland is still small, but it has grown at an increasing rate in recent years. At the end of March 2020, there were 6,110 allelectric cars in traffic; 5,717 passenger cars, 327 vans, 2 trucks and 64 buses.
There were a total of 30,000 charging hybrids; 29,944 passenger cars, 53
vans and 3 buses. (Traficom 2020.)
The proliferation of electric cars requires a well-functioning charging infrastructure. In Finland, the charging network has been built mainly on market terms.
In the future, it will be essential to take into account the needs of electric car
drivers in the design of the charging infrastructure.
This study mapped the charging needs of electric cars and the need for services at charging points from the perspective of electric car drivers.
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BACKGROUND

In Finland, the charging infrastructure already covers the whole country quite
well, but Eastern Finland lags behind the rest of the country in terms of charging infrastructure, although there is a lot of transport in the area, e.g. summer
holidaymakers. The charging points for electric cars are compiled into the
Latauskartta.fi service, which is maintained by the Sähköautoilijat ry.
Other services in public charging stations play an important role, and the impact of service provision on the choice of charging station is large. Public
charging points are mostly used by hybrid car (PHEV) drivers. All-electric car
drivers charge their electric cars (EV) mainly at home and PHEV drivers at
charging points. (Kallonen 2020.)
The charging infrastructure has been developed commendably in Finland;
charging capacities have increased and high-power quick chargers have been
added. Super- and hyperefficient charging has also been tested. (Kallonen
2020.) The charging points can be divided into three groups based on the
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charging powers: slow charging points, fast charging points and rapid charging points. There is some charging capacity in the access parking spaces,
mainly in the Helsinki metropolitan area and Tampere. (Kallonen 2020.)
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MATERIALS AND METHODS

The material of the study was the answers to a survey of the members of the
Sähköautoilijat ry and an interview with its chairman Kari Kallonen. The interview was conducted on May 14, 2020. The survey was conducted using the
Webropol tool and asked eleven questions to electric car drivers. The questionnaire was submitted through Sähköautoilijat ry on May 18, 2020. The response time was given until May 31, 2020. The answers came mainly from
all-electric car drivers, so the survey was redistributed on the pages of
Sähköautoilijat ry and Plug-In Hybridit Facebook groups with a renewed accompaniment. At the same time, the response time was extended until June
12, 2020.
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RESULTS AND REVIEW OF RESULTS

A total of 205 responses were received to the survey. 173 respondents (84%)
drove an all-electric car and 32 respondents (16%) drove a charging hybrid.
94% of the respondents drove an electric car daily, and all drove at least 2–3
days a week. 96% of respondents used an electric car for short trips within or
between cities or agglomerations frequently or occasionally. 77% of respondents made longer trips often or occasionally outside agglomerations. Nearly
half (48%) of the respondents reported a daily drive of 50–100 km.
Electric cars are mostly charged at home; 84% of respondents stated that they
charge an electric car at home often/quite often or always/almost always. The
corresponding percentage is 26% at working places, 11% at gas stations,
27% in shopping centers and 16% at other public recharging points. Other
charging locations were e.g. Tesla Supercharger, acquaintances and relatives, cottages, hotels and other accommodation. Table 1 shows the answers
for the charging location.
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Table 1. Electric car charging in different places
Always / Often /
Almost Quite ofOcalways
ten
casionally

Home
Working place
Gas station
Shopping center
Other public charging point
Elsewhere

67%
11%
1%
8%
4%
8%

17%
15%
10%
19%
12%
12%

6%
10%
34%
42%
43%
35%

Rarely

Never

3%
16%
36%
26%
38%
14%

6%
47%
19%
5%
3%
32%

The charging point should preferably be reached without queuing. 143 respondents thought so. 99% of respondents (201) thought that the maximum
acceptable queuing time is less than 15 minutes. The charging time depends
mainly on the charging power. In the majority (81%) of responses, the charging time should not exceed one hour.
Kilowatt-hour pricing was, in the respondent’s opinion, the most appropriate
pricing basis for charging electric cars. It was supported by 156 respondents
(76%). Only 24 respondents (12%) considered time-based (minute-based)
pricing to be the most appropriate. As an alternative, the respondents mostly
presented a combination of the above-mentioned pricing basis so that charging would take place on a kilowatt-hour basis, and when the battery charge
level is high enough, pricing would become time-based.
A wide range of services is desired for electric car charging stations. 76% of
respondents would like to use dining and cave services often or always. 93%
of respondents would use grocery services at least occasionally. By the respondents, the outdoor sports venue / nature trail, gas station services and
other store were also requested services at the charging station. Figure 1
shows the responses to the survey on the use of services.
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Use of the services at the charging stations
100 %
90 %
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Figure 1. Use of services at the electric car charging points

More than half (53%) use accommodation services rarely or never, but nearly
half of the respondents (47%) use accommodation services at least occasionally. Access to Wi-Fi is rarely necessary. Other services mentioned in the answers were e.g. access parking, a children’s playground, a frisbee golf course,
recreational fishing, an indoor swimming pool, the possibility to measure tire
pressures and wash car windows at the charging station, and “just about any
activity lasting 0.5–2 hours”.
The choice of charging location is primarily influenced by the possibility of fast
or rapid charging. The second most important selection criterion is the possibility of a free download and the third is the location in connection with the grocery store. Other selection criteria include charging without queuing, location,
price and services. Table 2 shows the answers to the selection criteria for the
charging location.
Table 2. Selection criteria for the charging location

Selection criteria for the charging place
91

100
80
60

45

40

12

20
0
Free charging

Short/not
queuing time

6

18

32

1

Fast or rapid
Near
Near hobbies In connection
charging
home/working
with grocery
place
store

Other factor
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The answers also shows that the place of recharging is often selected according to how it hits the itinerary or it fits into the travel plan.
The survey asked respondents to freely express other wishes about electric
car charging places. The responses emphasized the desire for charging capacities of at least 50–100 kW and an increase in the number of fast charging
points. According to the respondents, there should be at least two rapid charging points at each charging place, so that there is no need to queue at the
charging point. In addition to rapid charging points, there should be fast and
slow charging points in places where there is a longer delay. Charging points
should also be dense enough along the way. Charging points should be
clearly marked and they should be maintained and reliable. In winter, charging
points for electric cars should also be plowed so that it is possible to drive
there. Existing charging points are also often difficult to reach with a trailer. All
answers are in Annex 1.
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CONCLUSIONS

Electric car charging stations are expected to be reliable, convenient, flexible
and reasonably priced. The type of services that charging places should have
depends on many factors. Every motorist has their own needs. On long trips,
families need entertainment for children in addition to food and coffee. Frustrating queuing should be eliminated by increasing the number of charging
points. Criteria for payment, kilowatt-based pricing combined with time-based
pricing would work best for many. According to it, the charge is determined by
the charged power, but if the car is parked longer at the charging point, the
charge becomes time-based.
Most electric cars are rechargeable hybrids. They charge slower than fully
electric cars, and are often charged at home or at work or in another place
where more time is spent. Slower charging powers are therefore best for
charging hybrids. Public charging points should have charging points for both
slower charging and faster charging. Other charging place services should be
designed according to the type of charging points built for the charging stations. For example, in connection with a café, restaurant and shopping center,
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the so-called transaction charging is well suited. In access parking spaces
where the car can be left all day, slow charging is most recommended. For
longer journeys, a sufficiently comprehensive charging network is needed
along the roads, with the possibility of fast and/or rapid charging at least every
50–100 kilometers.
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Annex 1
ANSWERS TO QUESTION 11: WHAT ELSE DO YOU WANT FROM ELECTRIC CAR
CHARGING PLACES?
Vähintään 150 kW latausteho. Missään muussa ei tänä päivänä ole enää järkeä.
Yhteneväisyys latausteho hinta
17-22kW asiointilataukseen ja 100-250kW pitkien siirtymien varteen. 3-11kW sopii vain paikkoihin missä yövytään tai ollaan vähintään kahdeksan tuntia, esim, koti, työ, hotelli jne.
Pikalatauksen osalta latausteho vähintään 150kW, lisää tarvitaan etenkin Itä-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle.
Latauspisteitä aivan minimissään 2, mutta vilkkaammilla paikoilla luonnollisesti enemmän.
Asiointilatausta (väh. 11kW) tietysti reilusti kauppakeskusten yhteyteen. Hotelleille riittäisi 3,6kW:kin kun niitä
olisi jokaiselle autopaikalle.
Auton ikkunan pesu, pissapojan täyttö, roskis,
Tiheämmin pikalatauspisteitä tai vähintään kaksi pikalatauspistettä per kohde. Pieniakkuisella sähköautolla riskiä
ajella pikalatureiden varassa mikäli ovatkin epäkunnossa ja harvassa.
Aina vähintään kaksi pikalaturia (50 kW tai suurempi teho) per latauspaikka.
Useampi pikalatauspiste/mahdollisuus samaan kohteeseen. Nyt on monessa paikkaa vain yksi joko CCS tai
CHAdeMO-lataukselle. Jos toinen on käytössä, niin toinen ei toimi. Enston laturit ovat poikkeus, mikä jakaa tehon kahden kesken. K-latauksen toimipaikoille pisteet, että näissä on useampi pikalaturi. Hinnoittelu vain saisi
olla kWh perusteinen eikä aikaan sidoksissa.
Että latauspisteestä pidetään hyvää huolta, korjataan tarvittaessa ripeästi. Pikalaturin pitää olla luotettava jotta
sen varaan voi matkan laskea. Helpoin tapa varmistaa luotettavuus on asentaa laturit pareittain.
Enemmän noita yli 100kW latauspisteitä
kWh pohjainen hinnoittelu, nopeuden mukaan nouseva hinta. Ei perusmaksua, aloitusmaksua, kk-maksuja tai
ennakkomaksuja. Mieluiten pankkikortti- tai puhelinsovellusmaksu. Toimintavarmat latausasemat, puhelimesta
näkisi latausasemien tilan reaaliajassa. Latausjonoon liittyminen puhelimella, jos ruuhkaa - sovellus ilmoittaisi
kun oma vuoro ladata.
Olipa tämä huono kysely. Laatija ei tiedä latauksesta hevon kukkua
Kohteisiin, joissa ollaan pitkään esim harrastamassa keskinopea lataus esim 11 kW, samoin hotelleihin ym yöpymispaikkoihin. Pitkien ajomatkojen varrelle valtatielle nopeita pikalatureita.
Riittävä maantieteellinen peitto (pohjoisessa saisi olla enemmän pikalatureita).
Maksuton lataus houkuttelee. Maksan mieluusti palveluista jotka ovat latureiden lähellä ja maksuton lataus onkin
muuttanut merkittävästi ostokäyttäytymistäni. Kilowattihinnoittelu on yleensä reilu malli, vaikka oma autoni usein
hyötyykin minuuttipohjaisesta hinnasta 22kW laturin takia.
Toivoisin, että palveluoperaattorit kiinnittäisivät entistä enemmän huomiota käytettävyyteen ja palveluiden saatavuuteen. Liian usein julkiset laturit ovat rikki. Varsinkin Virta saisi parantaa luotettavuutta. Keskon laturit ovat iloinen poikkeus, toimivat todella luotettavasti. En mielellään käytä esim. Ecariotin latureita koska käytettävyys ja
tietoturva on surkea. Tämä on usein maksuttomien latureiden hyvä puoli - autentikointia ei tarvita ja tämä näkyy
asiakkaalle helppoutena.
Sähköauton lataustoive riippuu siitä, onko kiire vai ei.
Jos kyseessä on työmatka ja perille pääsy edellyttää lataamista, on lataamistapahtuman onnistuttava lähtökohtaisesti kahvitauon aikana eli oleellisinta on latausteho (esim. Tesla SC on loistava). Mikäli auton voi jättää lataukseen työkokouksen, kauppakeskuskäynnin tms. ajaksi, keskinopea 11kW lataus riittää usemmiten hyvin.
Perhematkalla voi hyvin sumplia lounastauon matkalle ja tuolloin esim. 50 kW laturi on riittävä mutta 11 kW ei
riitä.
HPC
Useampi latauspiste vierekkäin, jottei isoa jonoa pääse syntymään. Sijainti sellaisessa paikassa missä on wc:n
käyttömahdollisuus.
Pikalaturit pitäisi aina olla sijoitettuna pareittain. Kempowerin S-sarja olisi loistava latausjärjestelmä modulaarisuutensa vuoksi.
WC, kahvila... ainakin
Hitaampi lataus, niin ravintola ja/tai kauppa
iin tesla superchargerin avausta odotan. Kajaanin ja joensuun lähettyville supercharger (150kW)Hinta sais olla
ilmainen 👍
Pikalataus aina yli 50kW pääteiden varsille, varsinkin Itä- ja Kaakkois-Suomessa heikko tarjonta. Marketteihin
22kW tai 50kW.
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Lidlin konsepti on toimivin taajamissa eli ilmainen keskinopea lataus asiakkaille. Keskeisten valtaväylien varrelle
tarvitaan nopeita latureita pitkän matkan tekoon, vrt. Teslan Superchargerit.
KWh-hinta, ainoa reilu.
Vähintään kaksi pikalaturia per paikka, muuten joutuu jonottamaan. Pian saisi olla jo kolme tai neljä, kaksipaikkaisetkin ovat alkaneet olla täynnä autojen lisääntymisen myötä.
Type2-paikkoja kadunvarsiin, jotta voi ladata esim. kyläillessään. Samalla palvelee alueen taloyhtiöissä asuvia
kun se latauksen järjestäminen on niin hankalaa jäärähallitusten vuoksi.
Asiointilatauksessa tärkeintä on vaivaton käyttö, kohtuullinen hinnoittelu ja sijainti siellä, missä muutoinkin pysäköi. Jos yksikin puuttuu, niin jää käyttämättä. Muilla asioilla ei ole juurikaan väliä.
Matkalatauksessa on tärkeää toimintavarmuus ja nopeus. Muilla ei ole väliä.
Pikalataus asemia pitäisi saada huomattavasti nykyistä enemmän. Pidemmän matkan reissut muulla kuin Teslalla on myrkkyä itsetunnolle. Siellä missä Teslalla on vain omaan käyttöön 8 latauspistettä, muulla alan toimijalla
ei välttämättä ole edes sitä ensimmäistä. Ja mikäli siellä on, niin ei ainakaan yhtä enempää.
Tesla on latausinfrassa ja lataustehoissa valovuosia muita edellä.
Pikalatauspisteiden määriä pitäisi nostaa huomattavasti. Ei niin että niitä ripotellaan yksi sinne, toinen tänne,
vaan niin että niitä on pieniä ryppäitä. 4 pikalataustolppaa, 6 pikalataustolppaa. Jos niitä on vain yksi. Johon on
just tullut joku lataamaan autoaan, saatat joutua odottamaan sitä yhtä ainoaa paikkaa tunnin. Ja sen jälkeen odotat toisen tunnin että auto lataantuu.
Latauspisteitä täytyisi sijoitella niin, että isojen kaupunkien väli onnistuu ajaa vaivatta sähköautolla. Ei niin, että
ajat aina täydestä tyhjäksi. Se ei ole autolle terveellistä. Niin että pisimmillään latausväli olisi sen max.100km. Ei
yhtään enempää.
Supercharger Lappeenrantaan
Latausteho vähintään 22kW
Hyvät lataustehot, mutta monipuolisesti - niille jotka hyötyy nopeasta nopeita ja hitaista hyötyville hitaita
Järkevä hinnoittelu
Sopivin välein sijoiteltuna
Määrää niin, että riittää myös ruuhka-aikoina
Toivon latauspisteiltä samaa kuin huoltoasemilta. Ajetaan, kytketään ja jatketaan matkaa, kun sähköä on tarpeeksi. Latauksessa nopeudella on väliä, hidas lataus käy vain jos auto seisoo yön yli.
Sähkö on lähtökohtaisesti niin halpaa ettei edes ilmainen houkuttele paikalle. 95% latauksista tapahtuu kotona.
kWh hinnoiteltu 100-150 kW ja jonnekin muualle kuin ABC:lle!
Tai 50 kW riittää jos on kunnon kahvia ja etätyötila, iso kahviosalikin toimii. Wifi olisi kiva mutta nopeutta 100M+
Itseä kiinnostaisi 1-2h stoppi vaikka museossa. Silleen että ehtii kiertää ja akku on täysi. Tulisi kulttuuripuoli laakista kuntoon.
Pikalatauspisteitä pitäisi olla aina useampia. Tämän vuoksi tällä hetkellä valinta osui Teslaan, koska sillä on
useita pisteitä tarjolla.
Latausteho pikalatureilla (superit, Ionity ja muut hyperlaturit) on monesti jopa liian nopea, jos haluaa tehdä siinä
yhteydessä jotain muuta, esim. syödä. Tällöin olisi hyvä olla tarjolla myös hitaampia pikalatureita, jotta nopeinta
latausta tarvitseville jäisi ne laturit vapaaksi.
AC-latureita (max 11 kW) saisi olla paljon enemmän kaupungeissa ja kohteissa, joissa ollaan yli tunnin. Esimerkiksi kirjastot, urheilupaikat, luontokohteet, jne. Paikoissa, joissa tyypillisesti ollaan useita tunteja (esim. kansallispuistot, osa urheilupaikoista, VR parkit) tulisi olla tarjolla runsaasti erittäin hitaita pisteitä, tyyliin 4-6kW.
Muutenkin olisi hyvä saada eri tasoisia latauksia tarjolle, jotta jokainen voi ottaa juuri tarvitsemallaan nopeudella
energiaa. Nyt varmastikin moni latauspistettä suunnitteleva julkinen taho kuvittelee kaikkien tarvitsevan pikalatausta tai 22kW AC latausta. Monesti hitaampikin vaihtoehto sopisi oikein hyvin. Kohteessa ei välttämättä tarvitsisi saada kuin jonkin verran täydennystä ja matkalta otettaisiin sitten pikalaturilla lisää.
Kaksi pikalatausasemaa per paikka poistaa jonottamisen lähes kokonaan.
Tarpeeksi 50kW latureita hinnalla 0-15snt/kWh. Pääreittien varrelle 150-250kW latureita hinnalla 25-30snt/kWh.
Kumpaankin lisämaksu kun lataus on valmistunut ja autoa ei ole siirretty. Luontokohteiden erikseen tehdyille
sähkövalmiille parkkipaikoille 11-22kW latureita ilman lisämaksua, mutta appi jolla voi ilmoittaa lataustarpeesta
nykyisille lataajille.
Toimintavarmuutta ja maksamisen helppoutta.
Sähköautoilun ABC on "Always Be Charging", eli silloin ladataan, kun virtaa on tarjolla, mikäli se ei ole kallista tai
hankalasti saatavaa.
Vaihtoehdot type2 3x16A/ type2 1x32A
Esim vink vink K-lataus ac hinnoittelu
Kysymykset on muotoiltu huonosti. DC-pikalataus- ja AC-hidaslataustarpeet ovat täysin erilaisia. Kyselyssä kysytään molemmista, eikä eri kohdissa tehdä selvä eroa, kumpaa tarvetta kysymys koskee.
Vastasin tässä lähinnä pikalatausmielessä. Jos vastaisin hidaslataustarpeisiin, vastaukset olisivat täysin erilaisia.
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11kW tai pikalataus 50-100kW. Ilmainen lataus toimii omalla kohdallani ’sisäänheittotuotteena’, ja tämän takia
kohdennan ostokseni paikkoihin missä paras latausmahdollisuus (ilmainen pikalataus tai ilmainen pidempi pysäköinti ja vähintään 11kW).
Jos ac-laturi niin 32A / 22kW
Pikalatureita pitäisi ehdottomasti nykyään olla jo min 2kpl/piste suosituimmilla paikoilla.
Käytän julkisia latauspisteitä vain pidemmillä reissuilla, normaaliarjessa lataus hoituu öisin kotona. Reissuilla lataus jakaantuu mahdollisimman nopeaan "tien päällä" lataukseen pikalatausasemalla (teholtaan 50kW tai yli)
huolto-asemilla tai vastaavilla ja toisaalta määränpäässä tapahtuvaan keskinopeaan lataukseen (esim. 11 kW:n
teholla) esimerkiksi majoituspaikassa tai muussa matkakohteessa.
Molempia kaivattaisiin lisää: tien päälle pikalatausasemia pääväylien huoltoasemien yhteyteen ja hotellien ja
matkakohteiden parkkialueille keskinopeita latauslaitteita.
Maksullisia latauspisteet saavat olla illan muuta jotta paikkoja varaavat vain sähköä oikeasti tarvitsevat, kunhan
sähkön hinta pysyy kohtuudessa, esimerkiksi alle 30 sentin per kWh.
Latauspisteitä saisi kussakin kohteessa olla useampi. Erityisesti pikalatureiden kanssa on ollut luotettavuusongelmia muiden kuin Teslan latureiden kanssa, jolloin on hyvä, jos pönttöjä on tarjolla useampi jos yksi niistä sattuu olemaan pimeä.
Hybridin kanssa (Outlander) hinta on oleellinen. Jos lataaminen on kalliimpaa kuin bensalla ajaminen, ei siinä ole
järkeä. Nyt maksullisista käytännössä ainoastaan Motonetin pikalaturi on taloudellisesti kannattava. Minuuttipohjainen hinnoittelu on typerää, koska vain harvoissa tilanteissa laturista saa sen tai auton maksimiteho olla virtaa,
jolloin koskaan ei tiedä paljonko rahalla saa
Monissa paikoissa pikalatauksen hinta on 20 snt/min ja tämä on hyvin suurilta määrin ongelmallinen.Ongelmaksi
muodostuu, että kukaan ei koskaan tiedä paljonko lataus tulee kyseisellä hetkellä maksamaan. Latausteho riippuu käytännön tasolla monesta seikasta; - Autosta- Akun lämpötilasta- Ilman lämpötilasta- Itse latauslaitteiston
toiminnastaOmakohtaisesti voin sanoa, että kyseisistä latureita saatava teho voi Teslalla vaihdella välillä 10-40
kW. Tämä tarkoittaa, että saatan saada ladattua tunnissa 10 kWh tai 40 kWh. Jos ajatellaan, että asiakas lataa
yhden tunnin tulee hinnaksi:60 min x 0,20 €/min = 12 €.Tällöin kWh-hinnaksi (="bensan litrahinta") muodostuu
joko:12 € / 10 kWh = 1,20 €/kWh12 € / 40 kWh = 0,30 €/kWhTilanne on täysin kestämätön jos ei asiakas voi etukäteen tietää mitä lataus maksaa ja tuleeko se todellisuudessa edullisemmaksi pikaladata kuin käyttää keskinopeaa AC-latausta. Eihän kukaan kävisi bensa-asemallakaan jos letkun autoon törkkäämällä ei voi arvioida paljonko kyseisen session tankkaus tulisi maksamaan.Ratkaisu on, että pikalatauksen veloituksen tulee olla vain ja
ainoastaan €/kWh perusteinen.Ymmärrän minuuttiveloituksen ajatuksen takana, että ihmiset eivät seisottaisi autoa laturilla "turhaan" ja, että ns. tarvitseva maksaa, mutta en usko, että näitä seisottajia todellisuudessa olisi sellaisia määriä, että voitaisiin puhua ilmiöstä tai ongelmasta.
1. Luotettavuus. Sen pitää toimia. Jos netti on poikki, niin sitten vaikka ilmaista sähköä, jos laskutus ei toimi. Jos
on latausongelmia, saa laturi huonon arvosanan plugsharessa ja sitten siellä ei viitsi enää kukaan käydä.
2. Merkinnät kuntoon. Pysäköinti kielletty muilta kuin lataajilta. Ihan oikealla liikennemerkillä.
3. 22 kW AC on hyvä lounaalle, 100 kW+ DC kahvitauolle. 11kW AC yön yli majoittuessa.
4. Määrästä sen verran, että nyt myytävistä autoista 6 % on ladattavia. Kysyntä kasvaa jyrkästi. Varautukaa laajentamaan.
Ehdottomasti kW pohjainen laskutus olis reilumpi sellaisille jos auton pikalataus heikompi esitys.
Pikalataus ja ilmaisia latauksia koska ne lisäävät palveluiden, kauppojen ym myyntiä
Länsi -Itäsuuntaisia latauspisteitä
Latausteho minimissään 150kW.
- Selvempiä merkintöjä latauspaikan osoittamiseksi, sekä selkeä ja toimiva sanktio väärinkäytöstä (esim. pysäköintipaikkana ilman että autoa ladataan)
- Hinnoittelun osalta itsellä K-latauksen max. 22 kW latausteho ja 0,02 €/min on osoittautunut mielekkääksi ja
näitä olen pyrkinyt hyödyntämään aina mahdollisuuksien mukaan. Tämän hintaluokan ja minuuttiperusteisia latureita toivoison näkeväni jatkossa enemmän.
- Latauspaikan sijainti olisi hyvä olla siten että talvella paikan auraus/lumettomuus on mahdollista toteutua. Nyt
menneenä talvena näin useamman latauspaikan joka oli täysin blokattu joko auraamalla lumikasa laturin eteen
tai paikka oli jätetty auraamatta ja sitä reunusti niin korkeat reumat ettei paikkaan ollut mahdollista ajaa
Kohtuullinen kWh- pohjainen hinnoittelu, teho myös yli 50kW. Itä-Suomessa kulkureittien varrella.
Ns. läpiajettava eli peräkärrin kanssa pääsisi
>50kW
Lähellä pääväylää, nopea latauspiste täyssähköautolle. Maksu lähimaksulla, MobilePay tai appi
Nopeus on valttia
Valtateiden varsilla suosituilla liikenneasemilla saisi olla väh 50 kW tehoisia pikalatauspisteitä. Kauppakeskuksissa, hiihtokeskuksissa ja vastaavissa ovat 3,7-11 kW asemat riittäviä. Hinnoittelu niin että paikan pitäjälle on
järkeä pitää ko. asemaa, pikalatauksessa kWh saa maksaa vaikka 30...40 c/kWh, jos nopeutta riittä, asiointilatauksissa 20 c/kWh
Maksu suoraan pankki-/luottokortilla latauspisteellä ilman sovelluksia, tageja tms.
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Peruslataus tehdään täyssähköautoilla aina kotona. Latausta tarvitsee vain pitemmillä matkoilla / reissuissa. Tarpeita tähän liittyen ovat selkeästi:- 'kohdelataus' 11kw ac paikoissa, joissa vietetään reilummin aikaa. esimerkkejä, huvipuisto, tori/keskusta, luontokohteet, ym. Tällaiseen kohteeseen voi tehdä retken lataamatta matkalla ja
kohteessa ollessaan x tuntia saa reilusti virtaa paluumatkaan.- Ns. asiointilataus kauppakeskusten, päivittäistavarakauppojen yhteydessä 11/22 kw ac + esim. 50 kw 'pikalataus'. Mm. K-ryhmän toteutus erittäin hyvä. Kauppakäynnin aikana 0,5-1h vasta 50kw laturi antaa kohtuullisesti virtaa- Tehokasta matkantekoa varten valtaväylien
varrelle mahdollisimman tehokas pikalatausverkko, esim. huoltoasemien yhteyteen. Oltava useita latureita/paikka jottei jonotusta synny. Yli 100kw, mieluiten 150kw+ latureita useita. Huoltoasema/kahvilakäynnin/wckäynnin/nopean lounaan yhteydessä saa reilusti virtaa. Pysähdys 5-30 min. Tällaisia ensin kaikki suomen päätiet
100 km välein, sitten luokkaa 50km välein.
Vähintään 50kwh tehokasta pikalatausta. Rajoitettu latausaika, jotta muutkin pääsevät. Pääkaupunkiseudulle tai
välittömään läheisyyteen Teslan oma SC.
Asiointilataus tulisi olla halvempi kuin mitä kotona lataaminen, jos range kotiin asti riittää siis. Pikalatauspisteille
toivon että ei ole jonotusta ja hinta kohtuullinen kWh perusteinen.
Aukioloajat, 24/7, helposti löydettävissä, siisteys
kW pohjainen hinnoittelu !
Huoltoaseman tai kaupan yhteydessä jossa pitkät aukioloajat. AC-lataus kWh hinnalla ja DC aika+euro hinnalla
(tasavertainen kaikille) sekä pikalataus mieluusti yli 50kW. Latureita kaksi tai enemmän.
Selkeä hinnoittelu, riitävästi pikalatureita valtateiden varrella. Toimintavarmuus.
Pikalatauspisteitä tulisi olla aina 2 kpl. Antaa turvaa matkan jatkumiselle vikatilanteissa. Latausteho min. 50 kW.
Yleensä se on riittänyt, että saa lapsille ruuat ja itselle kahvit. Toivoisin lähinnä että ABC:n tunnusvärit olisivat
jonkun ei-värisokean suunnittelemat..
Lataustehojen kasvua, max. 50kW pikalaturit ei ole 2020-vuonna enää autojen tasolla. Suurin osa uusista täyssähköautoista pystyy ladata 100-250kW teholla.
Koko Suomen kattavaa pikalatausverkostoa. Latausverkko peittää komeasti koko maan, mutta pikalatureita ei
juuri Rovaniemen pohjoispuolelta löydy.
Selvät merkinnät, ettei polttomoottoriautot tuki latauspaikkoja.
Myös pienempien kaupunkien keskuksiin /kaupoille
Hidaslatureita kuntoilu ja muihin pisteisiin missä vietetään aikaa enemmän ja niihin kW-perusteinen kohtuuhinta
tai mainosmielessä ilmainenkin. Koska virrat pieniä niin niitten rakentamiskustannukset kohtuullisemmat eikä
niistä kulutkaan ole isot kun virtamäärät pieniä{esim7kW}.
Pikalatureihin myös kW-hinnoittelu.
Teho vähintään 100kW. Sijainti pääteiden varrella paikassa jossa ravintola/kahvila. Latauspisteitä mielellään vähintään 4. Hinnoittelu energiaperusteinen (kWh) max. latausaika 1h ja sen jälkeen kallis aikaveloitus
Riittävästi, niihin paikkoihin, mihin auton pysäköi muutenkin; uimahalli, jäähalli, kauppa, hotelli, kaupunkien keskustat...
Kilowattipohjainen hinnoittelu ja CCS
Pikalatauspaikat pitäisi sijoittaa mahdollisimman lähelle päätietä kahvila-/ravintolapalvelujen yhteyteen. Pikalatausta tarvitaan pääasiassa matka-ajossa eikä silloin kiinnosta kierrellä päätieltä kilometritolkulla johonkin kauppakeskukseen.
Latauspaikkojen sijoittelussa pitäisi enemmän käyttää muutenkin aikaa sen miettimiseen, että mikä on tyypillinen
pysäköintiaika kohteessa ja minkälaisia autoilijoita niissä käy. On ihan turhaa laittaa keskinopeita latauspisteitä
kohteisiin, joissa tyypillisesti viivytään alle tunti tai pikalatureita ruokakauppaan, jossa asiakkaat käyvät lähinnä
lähialueelta ja pärjäävät kotilatauksella.
Työmatkoilla olisi toivottavaa että majapaikalta löytyy hidas lataus mahdollisuus esim. 10A yhdestä vaiheesta.
Reittejä järvi-Suomen, Keski-Suomeen, Utsjoki ja Kilpisjärvi
Kuusamo. Etelässä verkosto jossa CCS löytyy 100-150 km välein.
Kyselyssä olisi ollut hyvä erottaa pikalataus (DC) matkan tekoa varten ja hidaslataus (AC) yleistä arkikäyttöä varten. Ilmaiset tai edulliset AC latauspisteet ovat erinomaisia kauppojen tai ravintoloiden yhteydessä, joissa voi helposti viettää aikaa tunnin tai enemmän ja auto latautuu sillä aikaa jonkun verran. Jos autoa lataa kotona / töissä,
nämä eivät normaalissa arkiajossa ole mitenkään välttämättömiä vaan mukava lisä.Pikalataus taas on kriittinen
sähköautojen todelliselle yleistymiselle ja matka-ajolle. AC on lähes poikkeuksetta liian hidas, jos oikeasti ollaan
menossa jonnekin erityisesti työajojen suhteen. Jokainen ylimääräinen minuutti laturilla on vapaa-ajasta sekä
tehokkaasta työajasta pois. Siinä ei voita kukaan. Pikalatureiden tulisi olla vapaana heti, sijoitettu matkojen varrelle ja hinnoittelulla ja sijoittelulla niin, ettei arkikäyttäjät niitä tuki vaan pikalatausresurssi on aidosta sitä tarvitsevien käytettävissä.Hyvä vaihtoehto toki on, että samassa pisteessä on hieman edullisemmin hinnoiteltuja AC latauspisteitä ja hieman kalliimpi DC lataus sitä todella tarvitsevalle. Toki yleisesti on kriittisen tärkeää myös, että
latureihin voi luottaa. Jos virtaa ei saa, voi iskeä paniikki tai yleisesti sähköauton sijaan matkan tekoon valitaan
polttomoottori.
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Luotettavuus, latausteho +100kW, ei jonoja eli monta pistettä ja/tai hinnoittelu jolla vältetään hidasta lataamista
pikalaturilla
Edullisia tai ilmaisia pikalatureita riittävästi kaikille lataajille.
Kuopion ja Joensuun välillä on huonosti lataus mahdollisuuksia.
Paljon schokoja / hidas type 3,6kW riittää hyvin työpaikka/koti lataukseksi
Matkalla suosin ensisijaisesti Teslan superchargereita seuraavista syistä:
- latausteho (100+ kW)
- toimintavarmuus
- helppokäyttöisyys
- kohtuullinen, kWh-pohjainen hinnoittelu
Lasten kanssa matkustaessa arvostan, että vieressä on ruokailumahdollisuus ja leikkitilat/leikkipuisto.
50 kW pikalatureita käytän vain jos pakko, tuntuvat hitailta monille nykyautoille. Lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomessa Teslan latausverkoston ulkopuolella. Varmistan tällöin ennen matkaa latauskartta.fi -palvelusta, että kyseinen laturi on toimintakunnossa, varsinkin jos kyseessä on "huonomainen" laturi.
- nopeita (100+ kW)
- toimintavarmoja
- helppokäyttöisiä
- kohtuullisesti kWh-pohjaisesti hinnoiteltu
Parikkalan seudulle pitäisi saada lisää pikalatauspaikkoja kun venäjän raja-asema avataan
Lataustarpeita on kahdenlaisia. Hidas ja pikalataus, työpaivän aikana esim hidaslataus on ok. Tien päällä pikalatauksessa minimi 50kW teho on tarpeen pienellä autollakin.
Lataustehona noin 100kWh per laturi on kohtuullinen nyt ja myös niin pitkällä tulevaisuudessa, kuin osaan arvioida. Pidemmällä matkalla usein tulee syötyä, jolloin ruokailuun ja akun lataukseen menee suurin piirtein sama
aika, ellei jostain syystä täyttä akkua halua. Suurempitehoisia latureita harva todellisuudessa tarvitsee, mutta
50kWh:n lataustehokatolla pitkää matkaa tehdessä ylimääräinen ajankulutus peukaloita pyöritellessä on jo turhauttavaa.
Lähellä kotia/kauppakeskuksessa, pitää olla sekä useita type 2 (24-32A virralla) että muutama chademo/ccs pikalatausasemaa, chademo/ccs minuuttihinnalla ja type 2 kWh- tai minuuttihinnalla. Helsingin seudulle Tesla Supercharger asema.
Tiheä pikalatausverkosto.
Kiinnostavien kohteiden parkkipaikoille, min. 22 kW, mahdollisimman edullisesti...
Pikalaturit pieneen katokseen vähän edes säältä suojaan ja kunnolliset telineet kaapelille/ pistokkeille.
Sijoittelu siten, että pystyy lataa myös venetraileri/peräkärry perässä. Tämä ongelma tullut monesti vastaan pikalataus paikoissa sähköautolla vetäessä isoa venettä.
Ymmärtääkseni tässä nyt kyse itärajan suuntaan tapahtuva kehitystyö. Pikalataus matka-ajossa on mun vastausten pohjana. Majoituspaikalle nämä vastaukset eivät sovi, eikä lähistöllä asuville.
Vastaukset olisivat täysin erinäköisiä, jos kyseessä olisi pidempiin pysähdyksiin liittyvä näkökanta.
Suuria lataustehoja, selkeät ohjeet ja parkkiruudut, valvontaa ja huolenpitoa
Itä-Suomeen kaipaan Supercharger asemia.
Tesla lisää latauspaikalla pisteiden määrää tarvittaessa, jos jonotusaikoja tulee. Vastaava tieto muistakin latauspaikoista olisi hyvä olla näkyvillä - lisäisi ihmisten luottamusta sähköauton hankintaan.
Latauspisteitä ei kannata sijoittaa liikkeiden sisääntulon lähelle - aiheuttaa dino-autojen ryntäyksen latauspisteille. Tai sitten pysäköinnin valvonnan on toimittava tarvittaessa.
Hinnoittelu kWh-perusteinen esim. 1h ja sen jälkeen lisäksi ajan perusteella lisämaksu, jotta autot eivät jää johdon päähän seisomaan tarpeettomasti. Motonetissa eka tunti kanta-asiakkaille ilmainen ja sitten alkaa veloitus.
Rajanylityspaikoille olisi hyvä saada laturit. Venäjällä voisi käydä, jos pääsee rajan yli täydellä akulla. Jopa niin,
että jonotuspaikka säilyy, jos laturilla.
Ei liian kaukana reiteiltä, latausteho max. ja hinnoittelu vielä järkevä. ~0,20€/kWh
Paljon on kauppoja, kauppakeskuksia tai muita kohteita, joissa tulee käytyä, mutta latauspisteitä ei ole tai niitä on
esim. 1-4 kpl ja ovat jo täynnä. Toivoisin kattavampaa verkostoa, koska oma autoni kulkee sähköllä noin 20-30
km. Jos lähtee yhtään kauemmas ostoksille, on akku jo latauksen tarpeessa. Latauksen hinnoittelu pitäisi olla
kWh-perusteinen jos se ei ole ilmainen.
Hotelleissa pitäisi olla latausmahdollisuus.
Pikalatauspaikat maanteiden varsilla mahdollisimman tehokkaita.
Pikalatauspaikoilla useampia latauspisteitä kuten isoimmilla Teslan superchargereilla.
Teho 75-150kw, yhteydessä mahdollisuus kupille kahvia ja henk. koht. huollolle. Stoppi max. 1h joten laturi min
75kw, mieluiten 150kw jolloin 20-30min kahvikusistopilla auto täyttyy.
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Paras hinnoittelu pikalatauksessa olisi kwh ja ensimmäisen tunnin jälkeen kWh:n lisäksi minuutti. KWh on reilu
kaikille, minuuttihinnoittelu pelkästään on epäreilu jos auto ei voi käyttää koko tehoa. Varsinkin plugin hybrideille
on täysin järjetöntä ladata missään jossa on minuuttihinnoittelu.
Latausteho.
Maanteillä korkea latausnopeus ja kahvi tms.
Taloyhtiölle velvoite sallia lataus lämpötolpista tms. (mutta voivat määrittää max. ottotehon esim. 2kW).
Lataustehot pääteiden varsille vähintään 150kW. 50kW laturit eivät ole enää tätä päivää pitkänmatkalaisille. Ok
toki kohteissa, joissa vietetään pitempiä aikoja.
Ehdottomasti kWh-perustainen hinnoittelu pikalatauksille! Järjetöntä että eri merkkiset autot maksaa nyt kWh:sta
eri hintoja latausnopeuden perusteella.
Lisää latauspisteitä
kWh-pohjainen hinnoittelu päivittäistavarakaupan yhteydessä
Ei odottelua. Auto pitää saada lataukseen paikalle tullessa eikä joutua siirtelemään sitä kesken kaiken. Varsinkin
pikalatauksessa tarvitaan siis nykyistä useampia pikalatauspisteitä per asema kuten Teslan superchargereilla
parhaimmillaan jo on.
Tämä kysely lähestyy asioita vähän väärästä päästä ja siksi vastaaminen on vähän hankalaa. Miten pitäisi vastata esim. kysymykseen ”Minkälaisia palveluja haluaisitte käyttää julkisilla latauspaikoilla? - Ulkoliikunta”? Kun
haluan ladata auton, en ollenkaan kaipaa vaikkapa ulkoliikuntamahdollisuutta tai majoitusta. Eivät ne oikeastaan
liity asiaan mitenkään. Jos noilla haetaan sitä, pitääkö ABC:llä olla pururata tai hotelli, niin oikeastaan ihan sama,
kunhan siellä on se pikalaturi, johon pääsee jonottamatta. Mutta jos kysyisitte, haluanko ulkoliikuntapaikassa liikkuessani samalla ladata auton, vastaus olisi ”luultavasti”. Jos kysyisitte samaa liittyen siihen, että ruokailen pitkällä matkalla tai varsinkin majoittuessani hotellissa tms., vastaus olisi ”ehdottomasti aina”. Eli sitä ABC:tä ei
edes tarvitse kuin niin pitkillä matkoilla, että on pakko ladata välillä. Sen lisäksi voisitte toki kysyä, kuinka usein
käyn ulkoliikuntapaikoilla tai majoitun hotelleissa eli onko koko asia minulle tärkeä.
Edullinen, helppo ajaa lataukseen. Muutamassa paikassa lähes mahdoton saada autoa lataamispaikkaan
Kaikille tarvitseville hidaslataus asunnolla. Kattavat pikalatauspaikat "pääreittien" varsille. Myös Itä ja- pohjoissuomeen.
Nopeita 100 - 150 kW latureita pääväylille lisää muillekin kuin Tesloille (minulla sellainen) ja Lappiin. Keskinopeita type2 pisteitä nähtävyyksien tms. yhteyteen. Arjessa pärjään kotilatauksella, vapaalla tulee pitkiä reissuja.
TOIMINTAVARMUUTTA!
Selkeät merkinnät ja liikennemerkit, jotteivät polttomoottoriautot varaa harvoja latauspisteitä.
Nykyinen infra ja sen käyttö on älytöntä. On eri toimijoita, joiden kanssa pitää olla sopimus. Sen pitäisi olla kuin
tankkaus: selkeää ja maksu paikan päällä.Jokainen latauspiste rikkoo hintamerkintäasetusta, koska latauksen/pysäköinnin kustannus on epäselvää. Hybridi ei tarvitse nopeaa latausta, mutta ajat muuttuvat. Hybridille
kWh-hinnoittelu on myrkkyä.Työpaikkalataus kaatuu veroon: 30 e kk riippumatta siitä, lataako Teslaa vai pikkuhybridiä.Latausinfra tulee toki kalliiksi, koska pisteitä tulee olla älytön määrä.
Tehoa 50 kW tai enemmän
Välillä autoni mukana on perävaunu. Lähes kaikki latauspaikat ovat mahdottomia käyttää perävaunun kanssa.
Pysäköintikieltomerkki polttomoottoriautoille puuttuu usein, pelkkä vihreäksi maalattu paikka ei riitä.
Maksumahdollisuus luottokortilla puuttuu.
Ladatun sähkön määrään perustuva hinnoittelu. Nykyinen vallassa oleva minuuttihinnoittelu pitää ainakin minut
tehokkaasti pois julkisilta latureilta.
Tuplalatureita kiireisimmille paikoille valtateiden varsille (Hyvinkää, Hämeenlinna, Tampere, Lahti, Jyväskylä).
Pikalatureita autiomaahan Koillismaalle (Pudasjärvi, Sotkamo Kuusamo) ja Lappiin.
Täyssähköille voi olla reilua hinnoitella latausajan perusteella, kun taas lataushybridit kärsivät siinä suuresti, kun
ottavat hitaammin sähköä vastaan. Ehdotankin, että pikalaturit voisivat hyvin olla minuuttitaksalla, mutta niiden
lisäksi voisi hyvin asentaa hybrideille hitaampia 16A latauspisteitä, joissa maksetaan kilowattitunneista. Tällaiset
pienemmät 16A laturit maksavat murto-osan kymmenien tuhansien eurojen teholatureista.
Tulevaisuudessa latauspisteiden käyttäjämäärät tulevat kasvamaan reilusti. Asentamalla halvalla hitaampia latureita voitaisiin ratkaista osa jonotusongelmista. Ja hinnoitteluperusteen ero ajaisi hybridit lataamaan hitaammista
pisteistä jolloin täyssähköt pääsevät paremmin pikalatureihin.
On toki huomioitava, että jatkossa hybriditkin osaavat hyödyntää useammin pikalatureita, jolloin ovat latausteknisesti samalla viivalla täyssähköjen kanssa.
10c kWh hinta
En lataa kodin ulkopuolella koskaan muualla kuin vähintään 50kW pikalatauspaikoissa, niitä on vielä aika vähän
tarjolla...
Ilmaisia pikalatauksia päivittäiskaupoille.
16A suko paikkoja plug in hybrideille.
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Asiointilataukset voi olla hitaampia mutta matka-ajossa toivoisin, että olisi pikalatureita ja niiden äärellä laadukkaita kahvila tms. palveluita, että kuluisi hyvin se aika minkä lataa. Olisi myös kiva kun saisi lukea vaikka lehtiä.
Ja terveellistä syömistä, kun alkaa tulemaan hese-ruuat jo korvista
Koska ajan plugari en lataa jos asioin jossain niin lyhyt aika ettei akku tulee täytteen. Pitkiä matkoja pysähdyn
kahville, 20 min aikana en lataa. Varaus nousee vain marginaalisesti koska auto ota vain 3,7 kWh vastaan, jätän
22 kW laturit täyssähköautoille.
Lataushybridit lataa hitaasti. Suurin osa julkisista on hinnoiteltu pilalle. Ei vain maksa vaivaa kaivaa kaapelia
muualla kuin kotona ja töissä. Tai muussa pidemmässä pysäköinnissä.
Järkevä hinta.
Kattavampi verkosto. Jopa pääkaupunkiseudulla on vielä kauppakeskittymiä joissa ei ole yhtäkään latauspistettä
tai niitä on vain muutama yhden kaupan pihassa. Autojen määrä on kuitenkin kasvanut huomattavasti parin vuoden aikana. Lataus pitää olla ilmaista tai kwh perusteella.
Riittävän hyvin tilaa pysäköidä ja ladata.
Latauspaikan luvattu lataus toimisi, eli toimivat laitteet.
Selkeät ja luotettavat hinnoittelut, ilman kiinteätä kuukausimaksua.
Tulevaisuudessa, samat standardit järjestelmissä ja -latausjohdoissa.
Tulevaisuudessa, kaikissa kaupungin valaisintolpissa ja sähkökapeissa voisi olla sähköpistokkeet, mistä saisi
ostaa sähköä ajoneuvojen käyttöä varten.
Paljon pelkkiä suko-latausmahdollisuuksia kauppojen ym. yhteydessä.
kWh pohjainen hinnoittelu. Paikat helppoa löytää ja selkeästi merkitty, näin ei valitettavasti aina ole.
Type 2 ja CCS-standardeja. Usein törmää erilaisiin EU-standardeista poikkeaviin viritelmiin, jotka ovat tehon ja
tekniikan turvallisuuden osalta riittämättömiä. Näitä on etenkin parkkihalleissa, ja käsittääkseni nämä ovat lainvastaisiakin julkisiksi latauspisteiksi (?)
Riittävä määrä jottei jonoa synny. Nopeus riippuu kohteesta ja matkasta, esim. kauppakeskuksessa jossa viihdytään pidempään voi Type2 riittää. Matkalla vain pikalataus kelpaa.Latureita saisi tulla tiheämmin, jotta voisi valita
missä pysähtyy. Ensin tietysti pitkien välien keskivaiheille, koska jotkut välit ovat haastavan pitkiä vanhemmilla
autoilla.
Vähintään 50kw latureita isompien teiden varsille myös pienemmille paikkakunnille.
Tärkeitä sijainteja esim.
Kaustinen, Saarijärvi, Kurikka/Kauhajoki.
Ei mielestäni ole järkeä että isompien kaupunkien keskustassa on jopa yli 5 pikalaturia ja silti on yli 100km pätkiä
ettei laturia oo ollenkaan..

