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Oy Pohjolan Liikenne Ab 
Veturit ie 17 

00240 Helsinki 

Asia  

Päätös sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrast ruktuurituen m yön-

tämistä koskevassa 1.-30.9.2019 jär jestetyssä tar jouskilpailussa. 

 

Tuen hak ija 

Oy Pohjolan Liikenne Ab ( jäljem pänä myös ”tuen hakija” )  
0678125-8 

 

Veturit ie 17 
00240 Helsinki 

Tarjous 

Markkinaehtoisen lentoasem aliikenteen sähköistäminen ( jäljem pänä m yös 

”hanke” ) 

Tarjous sisältää 4 latauspistet tä. Päätöksen antam isajankohdan mukaisten t ietojen 

perusteella latauspisteet  tulevat  sijaitsem aan Pohjolan Liikenteen Helsingin Pasilan 
linja-autovarikolla. Varikon osoite on Vetur it ie 17, 00240 Helsinki. Varikon kiinteis-

tötunnus on 91-410-6-0 ja kiinteistön koordinaat it  ovat  60.208292 P, 24.933767 I . 

Tarjous sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrast ruktuurituesta vuo-

sina 2018–2021 annetun valt ioneuvoston asetuksen (498/ 2018, jäljem pänä ” infra-

tukiasetus” ) 4 §: n 2 kohdan mukaisesta joukkoliikenteen latausjär jestelm än inves-

toint ihankkeesta. 

Ratkaisu 

Energiavirasto myöntää tuen hakijalle ( jäljem pänä m yös ”tuen saaja” )  infrastruk-

tuuritukea 1.-30.9.2019 jär jestetyn tar jouskilpailun perusteella täm än päätöksen 

perusteluissa tarkem min m ääritellyst i. 

Tuen enim m äism äärä ja  tuen osuus hankkeen hyväksyt tävistä kustannuksista 

Tuki myönnetään käytet täväksi hankkeen toteut tamisesta syntyneisiin hyväksyt tä-

viin kustannuksiin kuitenkin siten, et tä tuen enim m äism äärä on 40 000,00 euroa. 
Lisäksi tuen osuus saa kat taa enintään 29,63 %  hankkeen hyväksyt tävistä kustan-

nuksista. 
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Oikeus tukeen 

Tuen saajan oikeus saada tukea raukeaa, mikäli hanket ta ei ole otet tu käyt töön 18 
kuukauden kuluessa täm än päätöksen t iedoksisaannista. Tuen m aksatusta on ha-

et tava viim eistään neljän (4) kuukauden kulut tua siit ä, kun hanke on tullut  täm än 
päätöksen mukaisest i viim eistään ot taa käyt töön, eli viim eistään 22 kuukauden ku-

luessa täm än päätöksen t iedoksisaannista. 

Selostus asiasta 

Energiavirasto on jär jestänyt  1.-30.9.2019 tar jouskilpailun sähköisen liikenteen ja 

biokaasun liikennekäytön infrast ruktuurituesta. 

Tuen hakija on hakenut  30.9.2019 mennessä jät täm ällään tar jouksella infratuki-
asetuksen mukaista infrast ruktuuritukea ryhm ässä 2 (paikallisen joukkoliikenteen 

latausjär jestelm än investoint ihankkeet ) . Tuen hakijan tar jous sisältää 4 latauspis-

tet tä. 

Perustelut  

Tarjouskilpailun toteutum inen ja  jaet tavissa oleva tuki 

Ryhm ään 2 kuuluvia tar jouksia on tehty infratukiasetuksen 8 §: n 3 m om ent in mu-
kaisest i vähintään niihin kohdistet tua m äärärahaa vastaavast i. Siten jaet tavissa 

oleva tukim äärä on ryhm ään kohdistetun m äärärahan mukainen, eli 750 000 euroa. 

Tuen m yöntäm isen perusteet  ja  edellytykset  

Yleiset  edellyt ykset  

I nfratukiasetuksen 4 §: n 2 kohdan mukaan tukea voidaan myöntää sellaisen pai-

kallisen joukkoliikenteen latausjär jestelm än investoint ihankkeeseen, jossa on vä-
hintään yksi sähkökäyt töisen, ajoneuvolaissa (1090/ 2002)  tarkoitetun linja-auton 

lataam iseen soveltuva latauspiste. 

I nfratukiasetuksen 5 §: n 1 m oment in mukaan infrast ruktuurituen m yöntämisen 

yleisenä edellytyksenä on, et tä hanket ta tai hankkeeseen sisält yvää uut ta teknolo-
giaa ei toteutet taisi ilm an tukea, hankkeen mukainen latausjär jestelm ä otetaan 

käyt töön 18 kuukauden kuluessa tuen myöntäm istä koskevan päätöksen tekem i-

sestä, hankkeessa ei ole ennen tuen myöntämistä koskevan päätöksen tekem istä 
tehty sellaista sitovaa investoint ipäätöstä, päälaitet ilausta tai päätöstä rakentam is-

t yön aloit tam isesta tai m uuta sitoumusta, jonka jälkeen hankkeen peruut taminen 

ei enää ilm an m erkit tävää taloudellista m enetystä ole m ahdollista ja hankkeeseen 

ei ole myönnet ty muuta julkista tukea. 

I nfratukiasetuksen 5 §: n 3 m oment in mukaan infrast ruktuurituen m yöntämisen 
edellytyksenä on paikallisen joukkoliikenteen latausjär jestelm än osalta m yös, et tä 

latausjär jestelm ään liit tyvät  toim innanharjoit taj ien väliset  sopim ukset  perustuvat  

avoimuuteen, tasapuolisuuteen ja syr j im ättöm yyteen. 

Tuen saaja on tar jouksessaan osoit tanut , et tä hanke täyt tää edellä esitetyt  infra-

tukiasetuksen 4 ja 5 §: n mukaiset  edellyt ykset  infrast ruktuurituen m yöntäm iselle. 
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Vertailuluvun laskentaan vaikut tavat  seikat  

I nfratukiasetuksen 10 §: n 1 m oment in mukaan tar jouskilpailussa saatujen tar jous-
ten vertailu m uihin sam assa ryhm ässä saatuihin tar jouksiin perustuu tar jouksille 

lasket tuun vertailulukuun. 

I nfratukiasetuksen 10 §: n 3 m om ent in m ukaan ryhm ään 2 kuuluvaa hanket ta kos-

kevan tar jouksen vertailuluku saadaan jakam alla tar jouksen m ukainen tukitarve 
euroina sam anaikaisest i käytet tävissä olevien linja-autojen latauspisteiden m ää-

rällä sekä kertom alla saatu luku luvulla 0,7, jos kyseessä on uut ta teknologiaa hyö-

dyntävä hanke. 

I nfratukiasetuksen 11 §: n 1 m om ent in mukaan tuki m yönnetään kussakin ryh-

m ässä pienimm än vertailuluvun saaneille tar jouksille m äärärahan puit teissa, ot taen 
huomioon mitä tukim äärän kohdistam isesta säädetään, jos m yös muut asetuksessa 

säädetyt  edellytykset  täyt tyvät  eikä tuen myöntäm iselle ole laissa tai infratukiase-

tuksessa säädet tyä estet tä. 

Tuen saaja ei ole tar jouksessaan ilm oit tanut  hankkeen sisältävän uut ta teknologiaa 

eikä uuden teknologian kerrointa ole siten sovellet tu vertailuluvun laskemisessa. 

Tuen saajan tar joukselle lasket tu vertailuluku on pienim pien vertailuluvun saanei-
den tar jousten joukossa huom ioiden infratukiasetuksen 8 §: n 1 m om ent in mukai-

sen m äärärahan. 

Enim m äistukim äärän m äärit te lem inen 

Hankkeen hyväksyt tävät  kustannukset 

I nfratukiasetuksen 12 §: n 2 m om ent in mukaan hyväksyt täviä kustannuksia voivat  

olla investoint ihankkeeseen liit t yvät  välit t öm ät kustannukset , jotka aiheutuvat  ko-
neiden ja lait teiden hankinnasta ja asennuksesta, rakennusteknisistä töistä ja rai-

vaus- ja m aanrakennustöistä. Latausjär jestelm ien investoint ihankkeessa voidaan 

lisäksi hyväksyä sähköliit t ym ästä, sähkökeskuksesta, kaapelista ja kaapeloinnista 

aiheutuvat  välit t öm ät  kustannukset . 

Tarjouksessa esitet ty arvio hankkeen hyväksyt tävistä kustannuksista on 

135 000,00 euroa. 

Tuen m äärä ja sen osuus hyväksyt tävistä kustannuksista 

I nfratukiasetuksen 12 §: n 1 m om ent in mukaan infrast ruktuurituen osuus hyväk-

syt tävistä kustannuksista voi olla enintään 30 prosent t ia. 

Tarjouksen m ukainen tuen osuus hyväksyt tävissä kustannuksista on enintään 

29,63 prosent t ia. 

Energiavirasto on m äärit tänyt  tuen saajan tar jouksessaan antamien t ietojen perus-

teella tuen enim m äism ääräksi 40 000,00 euroa. 

Tuen lopullinen m äärä vahvistetaan hakemuksesta tuen m aksatusta koskevassa 

päätöksessä. 
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Tukipäätöksen ehdot 

Hankkeen käyt töön ot tam inen 

Hanke on otet tava käyt töön 18 kuukauden kulut tua täm än päätöksen t iedoksisaan-

nista. 

Tuen saajan on liit et tävä m aksatushakemukseen riit t ävä selvitys hankkeen käyt -

töön ot tamisen päiväm äärästä. 

Mikäli hanket ta ei ole otet tu käyt töön edellä m ainitussa m ääräajassa, tuen saajan 

oikeus infrast ruktuuritukeen raukeaa. 

Tuen m aksam inen 

Tuen saajan on toimitet tava m aksatushakemus Energiavirastolle viim eistään neljän 

(4)  kuukauden kuluessa siit ä, kun hanke on tullut  täm än päätöksen mukaisest i v ii-
m eistään ot taa käyt töön. Tuki m aksetaan toteutuneiden hyväksyt tävien kustan-

nusten perusteella. Tukea ei kuitenkaan m akseta enem pää, kuin tässä päätöksessä 

vahvistet tu tuen enimm äism äärä. Tukea voidaan m aksaa vähem m än, kuin m ikä 

täm än päätöksen m ukainen enim m äistukim äärä on. 

Maksatushakem ukseen liit etään selvitys hankkeen käyt töön ot tamisen ajankoh-
dasta, luotet tava kustannusselvit ys hankkeen toteutuneista ja m aksetuista kustan-

nuksista, ilm oitus tuen kohteena olevan om aisuuden vakuut tam isesta tai muusta 

vastaavasta varautumisesta vahingon varalle, t ilintarkastuslain (1141/ 2015)  1 lu-
vun 2 §: n 1 kohdassa tarkoitetun t ilintarkastajan antam a raport t i havainnoistaan, 

jotka koskevat  hankkeeseen t ilit et t y jä kustannuksia koko projekt in kestoajalta. 

Mikäli tuen saaja ei toimita m aksatushakemusta m ääräajassa, tuen saajan oikeus 

saada m aksatus myönnetystä tuesta raukeaa valt ionavustuslain (688/ 2001)  29 §: n 

1 m om ent in nojalla. 

Hankkeen m uuttum inen 

Hankkeessa saa tapahtua vähäisiä muutoksia, mikäli m uutokset  eivät  vaikuta hank-

keelle lasket tuun vertailukuun, jonka perusteella hanke on saanut  m yönteisen tu-
kipäätöksen. Hankkeessa tapahtuvat  muutokset  eivät  m yöskään saa vaikut taa tuen 

m yöntämisen edellyt yksiin. 

Mikäli t äm än päätöksen antamisen jälkeen edellytysten täyt tymisessä tapahtuu 

m uutoksia siten, et tä tuen m yöntämisen edellytykset  eivät  enää täyty, Energiavi-

rasto voi päät tää tuen m aksatuksen keskeyt täm isestä valt ionavustuslain 19 §: n 

m ukaisest i. 

Selvitys-  ja  ilm oitusvelvollisuus ja  Energiaviraston t iedonsaant ioikeus 

Tuen saajan on ilm oitet tava Energiavirastolle tuen kohteena olevan om aisuuden 
om istukseen tai hallintaan taikka käyt töön tai käytet tävyyteen liit t yvistä muutok-

sista välit t öm äst i tapahtum an jälkeen ja kuitenkin viim eistään kahden (2) kuukau-

den kulut tua tapahtum asta. 
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Tuen saaja on velvollinen toimit tam aan Energiavirastolle sen pyynnöstä t ietoja liit -

t yen tuetun om aisuuden käyt töön ja/ tai toim ivuuteen sekä tarpeelliset  t iedot  tuki-  

ja m aksatusehtojen noudat tamisen valvontaa varten. 

Energiaviraston tarkastusoikeus 

Energiavirastolla on oikeus suorit taa tuen saajan talouteen ja toimintaan kohdistu-

via tarkastuksia silt ä osin, kuin ne ovat  tuen m aksam isen ja käytön valvonnan kan-
nalta tarpeellisia. Energiavirastolle on lisäksi oikeus tarvit taessa tarkistaa päätök-

sen mukaista toimintaa tai hankkeen toteut tavan talout ta ja toim intaa valt ionavus-

tuslain 16 §: n mukaisest i. 

Kir janpitovelvollisuus 

Tuen saajan on pidet tävä hankkeesta projekt ikir janpitoa osana kir janpitolain 

(1336/ 1997) mukaista kir janpitoaan er illisellä kustannuspaikalla tai t ilillä taikka 

m uulla tavalla siten, et tä tuen käytön valvonta on vaikeudet ta m ahdollista. 

Tietojen säilyt täm inen 

Tuen saaja on velvollinen säilyt täm ään kaikki tuet tavaan hankkeen toteut tamiseen 

liit t yvät  tosit teet  ja m uu kir janpitoaineisto kir janpitolain (1336/ 1997) mukaisest i. 

Sovelletut  säännökset 

Valt ioneuvoston asetus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrast ruk-
tuurituesta vuosina 2018-2021 4 § 2 kohta, 5 §, 8 §, 10 §, 11 §, 12 §, 14 §, 16 § 

ja 17 §. 

Valt ionavustuslaki 16 §, 19 § ja 29 §. 

Muutoksenhaku 

Päätökseen saa hakea oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/ 2003)  säädetään. 

Oikaisuvaat im usta koskeva ohjeistus liit t eenä. 

Lisät iedot  

Tarvit taessa asiasta antaa lisät ietoja kilpailutusasiantunt ija Roland Magnusson, 

puh. 029 5050 111, roland.m agnusson@energiavirasto.fi. 

Energiaviraston yhteyst iedot  

Post iosoite:  Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki 
Vaihde:  029 505 0000 

Sähköpost i:  kir jaam o@energiavirasto.fi 

www.energiavirasto.fi 

 

 

mailto:roland.magnusson@energiavirasto.fi.
mailto:kirjaamo@energiavirasto.fi
http://www.energiavirasto.fi
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Liit e Oikaisuvaat im usohje 

 

Jakelu Oy Pohjolan Liikenne Ab 

Maksu 200 € 



ENERGIAVI RASTO   

ENERGI MYNDIGHETEN   

 

OI KAI SUVAATI MUSOHJE 

Oikaisuvaat im usoikeus  

Energiaviraston antam aan päätökseen saa hakea oikaisua Energiavirastolta siinä 

jär jestyksessä kuin hallintolaissa (434/ 2003) säädetään. 

Oikaisuvaat im usoikeus on sillä, johon päätös on kohdistet tu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välit t öm äst i vaikut taa. 

Määräaika  

Oikaisuvaat im us on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen t iedoksisaannista. Mää-

räaikaa lasket taessa t iedoksisaant ipäivää ei oteta lukuun. Jos m ääräajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, lauantai, it senäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaat to tai juhan-

nusaat to, m ääräaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 

Oikaisuvaat im uskir je lm än sisä ltö 

Oikaisuvaat im us tehdään kir jallisest i. Oikaisuvaat im uskir jelm ässä on ilm oitet tava:  

 oikaisuvaat imuksen tekijän nimi ja kot ikunta;  

 post iosoite ja puhelinnum ero, joihin asiaa koskevat  ilm oitukset  oikaisuvaa-

t im uksen tekijälle voidaan toimit taa;  

 päätös, johon haetaan oikaisua;   

 m iltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä m uutoksia siihen vaadi-

taan tehtäväksi;  sekä  

 perusteet , joilla muutoksia vaaditaan. 

Oikaisuvaat im uksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekir joitet tava 

oikaisuvaat imuskir jelm ä. Jos oikaisuvaat im uksen tekijän puhevaltaa käyt tää hä-
nen laillinen edustajansa tai asiam iehensä tai jos oikaisuvaat im uksen tekijänä on 

m uu henkilö, on oikaisuvaat im uskir jelm ässä ilmoitet tava myös täm än nim i ja ko-

t ikunta. 

Oikaisuvaat im uskir je lm än liit teet  

Oikaisuvaat im uskir jelm ään on liitet tävä:  

 oikaisuvaat imuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;  

 t odistus siit ä, m inä päivänä päätös on annet tu t iedoksi tai m uu selvit ys m ää-

räajan alkamisajankohdasta;  sekä 

 asiakir jat , joihin oikaisuvaat imuksen tekijä vetoaa vaat im uksensa tueksi, 

jollei niit ä ole jo aikaisemm in toim itet tu Energiavirastolle. 

Asiam iehen on liit et tävä oikaisuvaat imuskir jelm ään valtakir ja, jollei pääm ies ole 

valtuut tanut  häntä suullisest i oikaisuvaat im usviranom aisessa. Asianajajan ja ylei-

sen oikeusavustajan tulee esit tää valtakir ja ainoastaan, jos oikaisuviranom ainen 

niin m äärää. 
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Oikaisuvaat im uskir je lm än toim it tam inen  

Oikaisuvaat im uskir jelm ä on toimitet tava m ääräajan kuluessa Energiavirastoon, 

jonka osoite on:  

Energiavirasto 

Lintulahdenkuja 2  A 

0 0 53 0  HELSI NKI  

 

sähköpost i: k ir jaamo@energiavirasto.fi 

 

Tässä oikaisuvaat imusohjeessa annet tuja m ääräyksiä on noudatet tava sillä uhalla, 

et tei oikaisuvaat imusta oteta tutkit tavaksi, ellei m ääräajan kuluessa näytetä lail-

lista estet tä. 
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OHJE MAKSUA KOSKEVAAN MUUTOKSENHAKUUN  

 

Valt ion m aksuperustelain (150/ 1992)  11 b §: n mukaan m aksuvelvollinen, joka kat-

soo, et tä 6 §: ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suorit teesta m äärätyn m aksun 

m ääräämisessä on tapahtunut  virhe, voi vaat ia siihen oikaisua m aksun m äärän-

neeltä viranom aiselta kuuden kuukauden kuluessa m aksun m ääräämisestä. 

 

 

 


