
 

Tämä on Energiaviraston sähköisesti allekirjoittama
asiakirja.

Asiakirjan
päivämäärä on: 11.05.2022

Detta är ett dokument som har signerats elektroniskt av
Energimyndigheten.

Dokumentet är
daterat: 11.05.2022

This is a document that has been electronically signed by
the Energy Authority.

The document is
dated: 11.05.2022

 

Esittelijä / Föredragande / Referendary

Nimi / Namn / Name: Ben Talus
Pvm / Datum / Date: 11.05.2022

Ratkaisija / Beslutsfattare / Decision-maker

Nimi / Namn / Name: Simo Nurmi
Pvm / Datum / Date: 11.05.2022

 

 

Tämä asiakirja koostuu seuraavista osista:

- Kansilehti (tämä sivu)
- Alkuperäinen asiakirja tai alkuperäiset asiakirjat Allekirjoitettu asiakirja alkaa seuraavalta sivulta. >

Detta dokument består av följande delar:

- Titelblad (denna sida)
- Originaldokument Det signerade dokumentet börjar på nästa sida. >

This document contains:

- Front page (this page)
- The original document(s) The signed document follows on the next page >



Ilmoitus  1 (2) 

   

   

 

11.5.2020 

1299/070900/2022 

  

 

 

 

 

 

Energiaviraston ilmoitus sähköisen liikenteen infrastruktuurituen tar-

jouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä 

 

Tausta 

Sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuu-

rituesta vuosina 2022–2025 annetun valtioneuvoston asetuksen (178/2022) 9 §:n 

mukaan Energiavirasto päättää infrastruktuurituen myöntämisestä tarjouskilpailun 

perusteella. 

Asetuksessa säädetään Suomen elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/241 18 artik-

lassa tarkoitetun elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä valtion talousarvion mu-

kaisen sähköisen liikenteen sekä biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön inf-

rastruktuurin edistämiseen tarkoitetun tuen myöntämisestä, maksamisesta ja käy-

töstä. 

Energiaviraston tulee järjestää tarjouskilpailu tasapuolisella ja syrjimättömällä ta-

valla sekä tiedottaa tarjouskilpailun ajankohdasta, määräajoista ja muista sei-

koista, joilla on olennaista merkitystä tarjouskilpailussa ja tarjousten tekemisessä. 

Tarjouskilpailuissa hankkeet kilpailutetaan omissa ryhmissään seuraavasti: 

1) ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden investointihankkeita koskevat tar-

joukset 

2) paikallisen joukkoliikenteen latauspisteiden investointihankkeita koskevat tar-

joukset 

3) paineistetun biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tar-

joukset 

4) nesteytetyn biokaasun tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tar-

joukset 

5) uusiutuvan vedyn tankkauspisteiden investointihankkeita koskevat tarjoukset 

Tällä ilmoituksella Energiavirasto tiedottaa 16.5.2022 – 13.6.2022 järjestettävän 

infrastruktuurituen tarjouskilpailun 1. ryhmässä ajoneuvoisten suuritehoisten la-

tauspisteiden investointihankkeiden tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä. Tar-

jousten jättöaika sekä määräpäivä koskee ainoastaan 1. ryhmän tarjouskilpailua. 

Tarjousten jättöaika 

Ensimmäisen ryhmän mukaisten tarjousten jättöaika on 16.5.2022 klo 00:01 – 

13.6.2022 klo 12:00 
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Määräpäivä tarjousten jättämiselle 

Määräpäivä tarjousten jättämiselle on 13.6.2022. 

Tarjous on toimitettava Energiaviraston vahvistamalla sähköisellä tarjouslomak-

keella viimeistään määräpäivänä 13.6.2022 klo 12:00. 

Lisätiedot 

Ensisijainen yhteydenottotapa tarjouskilpailuun liittyvissä kysymyksissä on sähkö-

posti. Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen infra-

tuki(a)energiavirasto.fi, josta ne ohjataan oikealle henkilölle.  

Asiaa hoitavat Energiavirastossa kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, puh. 

029 5050 111, tekninen asiantuntija Tuomo Hulkkonen, puh. 029 5050 097 sekä 

juristi Ben Talus Losvik, puh. 029 5050 118. 

 

Ylijohtaja  Simo Nurmi 


