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Energiaviraston ilmoitus sähköisen liikenteen ja uusiutuvan vedyn inf-

rastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäi-

västä 

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 5.10.2022 – 26.10.2022 järjestettävät 

infrastruktuurituen tarjouskilpailut ryhmissä 1 (ajoneuvojen suuritehoiset lataus-

pisteet) ja 5 (uusiutuvan vedyn tankkauspisteet) investointihankkeiden tarjousten 

jättöajasta ja määräpäivästä. Tarjousten jättöaika sekä määräpäivä koskevat aino-

astaan tarjouskilpailuja ryhmissä 1 ja 5. 

Tarjousten jättöaika 

1. ja 5. ryhmän mukaisten tarjousten jättöaika on 5.10.2022 klo 00:01 – 

26.10.2022 klo 12:00 
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Määräpäivä tarjousten jättämiselle 

Määräpäivä tarjousten jättämiselle on 26.10.2022. 

Tarjous on toimitettava Energiaviraston vahvistamalla sähköisellä tarjouslomak-

keella viimeistään määräpäivänä 26.10.2022 ennen 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 

johtava asiantuntija Ben Talus Losvik, puh. 029 5050 118. 

 

Johtaja Pekka Ripatti 


