
Eltel rakentaa IONITYn huippunopeat sähköautojen latausasemat
Suomessa
Eltelin ykkösasema suurteholatureiden asennusten toteuttajana vahvistuu kun saksalainen IONITY valitsi Eltelin
kumppanikseen rakentamaan kolme latausasemaa. Latausasemat valmistuvat marraskuun loppuun mennessä K-ryhmän
tarjoamille kauppapaikoille. IONITY on Volkswagen-konsernin, Porsche AG:n, BMW:n, Daimlerin ja Fordin yhteisyritys, jonka
tavoitteena on rakentaa tehokasta, kattavaa ja helppokäyttöistä sähköautojen suurteholatausverkostoa läpi Euroopan. Tällä
hetkellä verkostoon kuuluu 167 suurteholatausasemaa ja vuonna 2020 jo 400 asemaa. Aikaisemmin Eltel on rakentanut suuren
osan Teslan Supercharger-asemista Suomessa.

Nyt rakennettavat asemat poikkeavat perinteisistä latausasemista. Teholtaan jopa 350 kW suurteholatausasemiin kuuluu latauspisteiden
lisäksi oma 20 kV verkkoon liitettävä muuntamo sekä keskusyksikkö. Mikäli ladattava auto pystyy hyödyntämään koko lataustehoa, voi 15
minuutissa ladata noin 300 kilometrin ajomatkan. Eltelin referenssit vastaavista projekteista Teslalle helpottivat asiakasta luotettavan ja
kokeneen kumppanin valinnassa toteutusta varten.

Eltelin toimitukseen kuuluvat kaikki maanrakennustyöt, kaapeloinnit, IONITYn paikalle toimittaman muuntamon, keskusyksikön ja
latauslaitteiden asennus, testaus ja käyttöönotto.

”IONITYn kolmen aseman rakentaminen vahvistaa johtavaa asemaamme suurten ja keskisuurten latausasemien toteuttajana”, kertoo Antti
Ruohoniemi, liiketoimintajohtaja, Eltel. Olemme osaltamme mukana rakentamassa tulevaisuuden sähköisen liikenteen infraratkaisuja.”

Ensimmäisenä asemista valmistui Neste K Paimio, jossa aseman käyttöönotto tapahtui lokakuun viimeisinä päivinä. Kaksi muuta asemaa
valmistuvat marraskuun aikana, Hämeenlinnassa K-Citymarket Tiiriö ja Lahdessa Neste K Karisto.
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Kuva: Eltelin kalustossa on myös sähköautoja, joita käytämme latausasemarakentamisessa ja testaamisessa.

Eltel lyhyesti

Eltel on johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä
infrastruktuuriverkkoja segmenteissä Power, Communication ja Other Pohjoismaissa, Puolassa ja Saksassa. Eltel tarjoaa laajan valikoiman
palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen
sopimuskanta sekä kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin palveluksessa työskentelee noin 7000 työntekijää ja
konsernin liikevaihto oli 1,2 miljardia euroa vuonna 2018. Eltelin osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa vuodesta 2015 lähtien.


