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Ennätysmäärä tarjouksia tieliikenteen infrastruktuu-

ritukea koskevassa huutokaupassa 

Energiavirasto järjesti huhtikuussa 2021 neljännen sähköisen liikenteen ja biokaasun 

liikennekäytön infrastruktuurintuen huutokaupan. Huutokaupan kohteena on 5,5 mil-

joonan euron tukisumma, josta Energiavirasto sai yhteensä 280 tarjousta. Tarjousten 

yhteenlaskettu tukisumma on 12,7 miljoonaa euroa. 

Biokaasun tankkausasemien ja ajoneuvojen suuritehoisten latausjärjestelmien tar-

jousten yhteenlaskettu tukisumma (ryhmät 1 ja 3) on huomattavasti korkeampi, kuin 

mitä niille voidaan tukea myöntää. Sen sijaan linja-autojen (ryhmä 2) latauspisteitä 

koskevien tukitarjousten summa on jonkin verran pienempi kuin mitä tukea voidaan 

myöntää.  Huutokaupan sääntöjen mukaan ryhmissä 1 ja 3 tarjouksia pitää esittää 

20% suuremman summan osalta, kuin mitä tarjouksia voidaan hyväksyä. Ryhmässä 2 

tätä sääntöä ei ole, joten kaikki linja-autojen latauspisteitä koskevat tarjoukset voi-

daan hyväksyä, mikäli muut tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

 

Ryhmä Annettujen tarjous-

ten määrä 

Kilpailun kohteena 

oleva tuki, euroa 

Tarjousten mu-

kainen yhteen-

laskettu tuki-

määrä, euroa 

Biokaasun tank-

kauspisteet koske-

vat tarjoukset 

(ryhmä 1) 

39 3 000 000 6 437 000 

Linja-autojen la-

tauspisteitä koske-

vat tarjoukset 

(ryhmä 2) 

11 750 000 721 000 

Ajoneuvojen suuri-

tehoiset latausjär-

jestelmät (ryhmä 

3) 

230 1 750 000 5 565 000 

Yhteensä 280 5 500 000 12 723 000 
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Edelliseen huutokauppaan verrattuna biokaasun tankkausasemia koskevissa tarjouk-

sissa on merkittävästi enemmän tarjouksia, joissa on nesteytetyn kaasun tankkaus-

mahdollisuus. Linja-autojen latauspisteitä koskevissa tarjouksissa latauspisteiden 

määrä on suurempi kuin edellisellä tarjouskierroksella, vaikka tarjousten tukisumma 

on pienempi kuin myönnettävä tukisumma. Ajoneuvojen suuritehoisten latausjärjes-

telmien tarjouksista noin kolmasosa kohdistui etusijakuntiin, eli sellaisiin kuntiin, 

joissa ei tarjousten jättämisajankohdan alkaessa ollut tukiehdot täyttävää julkista pi-

kalatauspistettä tai päätöstä tuen myöntämisestä sellaiselle.  

 

TARJOUSTEN KÄSITTELY 

Energiavirasto on aloittanut tarjousten käsittelyn. Hyväksyvät ja hylkäävät päätökset 

julkaistaan ryhmittäin sitä mukaan, kun käsittely etenee. 

 

LISÄTIETOJA 

Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, roland.magnusson@energiavirasto.fi, puh. 

029 5050 111 

Tekninen asiantuntija Tuomo Hulkkonen, tuomo.hulkkonen@energiavirasto.fi, puh. 

029 5050 097 

Johtava asiantuntija Maiju Seppälä, maiju.seppala@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 

048 

Tekninen asiantuntija Miikka Martikainen, miikka.martikainen@energiavirasto.fi, puh. 

029 5050 057   
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