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1. Johdanto
•

Pääministeri Marinin hallitus on asettanut Suomelle kunnianhimoisen tavoitteen olla
hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittäviä
päästövähenemiä lukuisilla sektoreilla, joista kenties merkittävimpinä lämmitys- ja
liikennesektorit.

•

Kevään/kesän 2020 aikana valmistuneissa eri toimialojen hiilitiekartoissa pyrittiin
selvittämään kustannustehokkaimmat keinot ja aikataulu päästövähennysten
saavuttamiseksi. Merkittävänä päästövähennyskeinona on useissa yhteyksissä
tunnistettu sähköistymisen vauhdittaminen (sektorikytkentä), joka voi tarkoittaa esim.
sähköajoneuvojen yleistymistä, lämpöpumppujen hyödyntämistä lämmityksessä tai
Power-to-X teknologioita.

•

Hiilitiekarttojen tuloksena saadaan oivat lähtökohdat arvioida sektorikytkennän
mahdollistamista päästövähenemistä avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia sähkön
parissa toimiville yrityksille.

•

Tässä hankkeessa on a) muodostettu kokonaiskuva sektorikytkennästä erityisesti
sähkön hyödyntämisen näkökulmasta; b) tunnistettu keskeisimmät kytkennät ja niihin
liittyvät arvoketjut; sekä c) arvioitu kytkentöihin liittyvää potentiaalia viidellä eri mittarilla.

•

Toteutettu hanke toimii pohjana tarkemmalle jatkotyölle, jossa on tarkoitus arvioida
kvantitatiivisesti sektorikytkentään liittyvän markkinan ja liiketoiminnan kehitysnäkymiä
sekä liiketoiminnan muutoksena syntyviä talous- ja työllisyysvaikutuksia Suomessa ja
suomalaisille yrityksille.

2. Kokonaiskuva sektorikytkennästä ja työn rajaus
•

Sektorikytkennällä tarkoitetaan tyypillisesti järjestelmää, jossa
sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennejärjestelmät on
integroitu laajaksi ja älykkääksi energiajärjestelmäksi.
Sektorikytkennän avulla on mahdollista mm. pienentää
energiantuotannosta ja –käytöstä aiheutuvia CO2-päästöjä,
lisätä energiajärjestelmien joustavuutta sekä parantaa toimitusja huoltovarmuutta.

•

Sektorikytkentä voidaan nähdä vielä edellä mainittua laajemmin
sisältäen kytkennät eri teollisuusalojen prosesseihin. Samoin
siihen voidaan tulkita kuuluvan erilaiset Bio2X-ratkaisut, joissa
X voi olla sähköä, lämpöä, polttoainetta, tekstiilikuitua, muovin
korviketta tms.

•

Tämä työ rajataan sähköjärjestelmän sektorikytkentään, jotta se
kohdentuu järkevästi STEK:n kannalta. Rajaus huomioiden työ
sisältää olennaiset sähköiset teollisuusprosessit sekä Bio2CHP
tarkastelun (esim. metsäteollisuuden sivuvirroista sähköä ja
lämpöä sekä höyryä takaisin metsäteollisuuden prosesseihin).
Muutoin Bio2X-ratkaisut rajataan tarkastelun ulkopuolelle.

•

Samoin puhtaasti kaasu- tai lämpöjärjestelmään liittyvät asiat
rajataan työn ulkopuolelle (esim. kaasusta lämpöä).
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3. Sektorikytkennät – sähkö keskiössä
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SÄHKÖ
Sähköautot
Lämpöpumput

Sähkökattilat

Elektrolyysi

CO2-talteenotto

Typpi ym.

Malmi

Vety

Akut

Lataus-

Geokaivot,

infra

hukkalämpö

Pelkistys
Metanointi

Liikenne

Lämmitys &
jäähdytys

Kaasu
(CH4)

Synteesi

(Liikenne)-

Kemikaalit

polttoaineet

(CH3OH, NH3)

5

Ruoka

Teräs

4. Keskeiset kytkennät
1. Sähköinen liikenne

2. Geolämpö

6. Power-to-Gas
7. Synteettiset hiilineutraalit nestemäiset
liikennepolttoaineet

3. Hukkalämpö

8. Synteettiset hiilineutraalit kemikaalit*

4. Sähkölämpö

9. Vetyteräs

5. Bio2CHP

10. Ruokaa sähköllä

* Esim. metanoli ja ammoniakki
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5. Kytkentöihin liittyvien arvoketjujen kuvaus
• Edellisellä kalvolla esiteltyjen kytkentöjen arvoketjut on kuvattu seuraavassa kvalitatiivisesti. Samalla arvoketjujen
vaikutukset on arvioitu suuntaa-antavasti viidellä mittarilla perustuen Gaian aiempiin selvityksiin:
•

Käytetyt mittarit ovat: liiketoimintapotentiaali, vientipotentiaali, päästövähenemä, vaihtotase, työllisyys

•

Päästövähenemä, vaihtotase ja työllisyysvaikutus kuvastavat tehokkuutta suhteessa liiketoimintaan, joten absoluuttinen vaikut us
on ko. mittarin ja liiketoimintapotentiaalin tulo.

• Kvalitatiivisen kuvauksen ja arvioinnin perusteella voidaan valita arvoketjut tarkempaan kvantitatiiviseen analyysiin,
jossa mallinnetaan ketjun (tai osaketjun kuten akut) aluetalousvaikutuksia Gaian aluetalousmallilla.
•

Kvalitatiivisen arvioinnin tarkkuustaso on karkea (mutta riittävä ketjujen valitsemiseksi jatkotarkasteluun), koska pääosa ha nkkeen
resursseista halutaan kohdentaa tarkempaan kvantitatiiviseen tarkasteluun.

•

Tätä kautta voidaan tunnistaa liiketoiminnat, joissa suomalaisilla yrityksillä on suurimmat mahdollisuudet kasvattaa
liiketoimintaansa sekä alueet, joissa riski liiketoiminnan pienenemiseen on suurin.

• Lähtökohtana kaikissa kuvauksissa on, että sähkön tuotanto tulee keskipitkällä aikavälillä olemaan päästötöntä tai
vähäpäästöistä.
• Lämmöntuotantoon liittyvien kytkentöjen päästövaikutusta pienentää oletus, että myös lämmöntuotanto kehittyy
nopeasti kohti vähäpäästöisyyttä.

CONFIDENTIAL

KYTKENTÖIHIN LIITTYVIEN ARVOKETJUJEN KUVAUS

5.1. Sähköinen liikenne
Arvoketjun
päävaiheet
Kaivostoiminta

Akkujen valmistus

• Akkumineraalien jalostus
• Katodi, anodi, elektrolyytti

Täydentävät
arvoketjut

Ajoneuvojen
tuotanto
• Sähköinen
voimansiirto
• Sähköjärjestelmät

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• Sähköisen liikenteen keskeisiä kustannuselementtejä ovat akkujen ja ajoneuvojen valmistus

Ajoneuvojen käyttö

• Latausinfra
• Yhteiskäyttö
• Liikkumisen
rahoituspalvelut

Akkujen kierrätys ja
uudelleenkäyttö

• Huolto, ylläpito
• Jälleenmyynti
• Älykäs latauksen
hallinta

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali
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Vientipotentiaali

5

Päästövähenemä

5

Vaihtotase

4

Työllisyys

3

sekä latausinfrastruktuurin rakentaminen.

• Vientipotentiaali on merkittävä, jos Suomi nousee arvoketjussa akkuraaka-aine tuottajasta
kohti korkeamman jalostusasteen tuotteita ja palveluita, mikä vaatii aktiivisia satsauksia
toiminnan ja osaamisen kehittämiseen.
• Kysyntä ja kilpailu kansainvälisillä markkinoilla kovaa, mutta Suomen omat mineraalivarannot
antavat etulyöntiaseman akkujen valmistukseen.
• Mahdollisuus kasvattaa Suomen hiilikädenjälkeä muissa maissa.
• Sähköisillä ajoneuvoilla voidaan korvata ulkomaisen polttoaineen käyttöä.

• Akkujen lataus lisää sähkön kulutusta, mutta myös järjestelmän joustavuutta.

KYTKENTÖIHIN LIITTYVIEN ARVOKETJUJEN KUVAUS

5.2. Geolämpö
Arvoketjun
päävaiheet
Suunnittelu ja
maaperän tutkimus

Lämpökaivon
poraus
•
•
•

Täydentävät
arvoketjut

Asennus

Liittimet
Putket
Muu teknologia

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• Geolämmön keskeinen kustannuselementti on kaivon porauksen investointi.

•
•
•

Lämmön tuotanto
ja varastointi

Lämpöpumppu
Kylmäaineet
Lämmönvaihtimet

•

Geolämmön
hyödyntäminen

Automaatio ja ohjelmistot

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

2

Vientipotentiaali

2

Päästövähenemä

4

Vaihtotase

3

Työllisyys

2

Myös lämpöpumppu ja kylmäaineet ovat merkittäviä kustannuseriä, sekä
keskisyvissä lämpökaivoissa koaksiaaliputki.
• Lämmöllä korvataan osittain ulkomaisten polttoaineiden käyttöä kotimaassa
tehtävällä investoinnilla, mikä vaikuttaa päästöihin ja vaihtotaseeseen.
• Vientipotentiaalia rajoittaa lämmön rajallinen kysyntä muualla maailmassa
• Mahdollisuus lämmön varastointiin lisää energiajärjestelmän joustavuutta.

KYTKENTÖIHIN LIITTYVIEN ARVOKETJUJEN KUVAUS

5.3. Hukkalämpö
Arvoketjun
päävaiheet
Lämpöpumppujen
valmistus

Hukkalämmön
automaatio/ohjaus
•
•
•

Täydentävät
arvoketjut

Liittimet
Putket
Muu teknologia

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• Hukkalämmön keskeinen kustannuselementti on investointi lämpöpumppuun.

Asennus

•
•
•

Lämmön tuotanto

Hukkalämmön
hyödyntäminen

Lämpöpumppu
Kylmäaineet
Lämmönvaihtimet

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

2

Vientipotentiaali

2

Päästövähenemä

4

Vaihtotase

3

Työllisyys

2

Myös automaatio ja kylmäaineet ovat merkittäviä kustannuseriä, kuten
mahdollisesti investointi siirtoputkeen hukkalämmön tuottajalta verkkoon.
• Lämmöllä korvataan osittain ulkomaisten polttoaineiden käyttöä kotimaassa
tehtävällä investoinnilla, mikä vaikuttaa päästöihin ja vaihtotaseeseen.
• Vientipotentiaalia rajoittaa lämmön rajallinen kysyntä muualla maailmassa.
Toisaalta investointikustannukset kaukolämpöverkossa ovat maltilliset ja

lämmönlähde on ilmaista.

KYTKENTÖIHIN LIITTYVIEN ARVOKETJUJEN KUVAUS

5.4. Sähkölämpö
Arvoketjun
päävaiheet
Suunnittelu

Sähkökattiloiden
valmistus
•
•
•

Täydentävät
arvoketjut

Liittimet
Putket
Muu teknologia

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• Sähkölämmön keskeinen kustannuselementti on investointi sähkökattilaan.

Asennus

•

Lämmön tuotanto
ja varastointi

Lämmön
hyödyntäminen

Lämmönvaihtimet

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

2

Vientipotentiaali

1

Päästövähenemä

3

Vaihtotase

2

Työllisyys

2

Myös asennus ja suunnittelu ovat merkittäviä kustannuseriä.
• Lämmöllä korvataan osittain ulkomaisten polttoaineiden käyttöä kotimaassa
tehtävällä investoinnilla, mikä vaikuttaa päästöihin ja vaihtotaseeseen.
• Vientipotentiaalia rajoittaa lämmön rajallinen kysyntä muualla maailmassa
• Lämmön tuotanto sähköllä lisää energiajärjestelmän joustavuutta.
Sähkölämmöllä voidaan hyödyntää myös ylijäävää uusiutuvaa energiaa

lämmitykseen ja lämmön varastointiin.

KYTKENTÖIHIN LIITTYVIEN ARVOKETJUJEN KUVAUS

5.5. Bio-to-CHP
Arvoketjun
päävaiheet
Polttoaineen
arvoketju

Suunnittelu

Kattiloiden
valmistus
•
•
•

Täydentävät
arvoketjut

Liittimet
Putket
Muu teknologia

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• BioCHP:n keskeinen kustannuselementti on investointi lämpökattilaan. Myös

Asennus

•

Lämmön tuotanto
(Lämmön varastointi)

Lämmön
hyödyntäminen

Lämmönvaihtimet

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

2

Vientipotentiaali

2

Päästövähenemä

3

Vaihtotase

3

Työllisyys

4

asennus ja suunnittelu ovat merkittäviä kustannuseriä.
• Lämmöllä korvataan osittain ulkomaisten polttoaineiden käyttöä kotimaassa
tehtävällä investoinnilla, mikä vaikuttaa päästöihin ja vaihtotaseeseen.
• Raaka-aineen tuotannon arvoketju on työvoimaintensiivinen.
• Vientipotentiaalia rajoittaa lämmön rajallinen kysyntä muualla maailmassa.
• BioCHP:ssä syntyy biomassaa poltettaessa biogeenisiä päästöjä. Oletetaan,

että hyödynnettävä biomassa on enimmäkseen tähdettä.

KYTKENTÖIHIN LIITTYVIEN ARVOKETJUJEN KUVAUS

5.6. Power-to-Gas
Vedyn
tuotanto

Arvoketjun
päävaiheet

CO2:n
talteenotto
Täydentävät
arvoketjut

•

Kuljetus

Metanointi ja
paineistus

Kaasun siirto /
verkkoonsyöttö
•
•

Vedyn varastointi

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• P2G keskeinen kustannuselementti on vedyn tuotanto (sähkö ja investoinnit).

Loppukäyttö

Energian tuotanto
Ajoneuvojen
valmistus ja huolto

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

3

Vientipotentiaali

4

Päästövähenemä

3

Vaihtotase

4

Työllisyys

3

Myös CO2-talteenotto sekä metanointilaitos ovat merkittäviä kustannuseriä.
• Lämmöllä ja liikennepolttoaineella korvataan osittain ulkomaisten
polttoaineiden käyttöä kotimaassa tehtävillä investoinneilla.
• Vetytalousratkaisuilla on merkittävä kansainvälinen vientipotentiaali
• Mahdollisuus sähkön varastointiin ja energiamuodon konversioon lisää
energiajärjestelmän joustavuutta, erityisesti sähkön ylituotantotilanteissa.

• Mahdollisuus liikennesektorin päästövähennyksiin
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KYTKENTÖIHIN LIITTYVIEN ARVOKETJUJEN KUVAUS

5.7. Synteettiset hiilineutraalit nestemäiset
liikennepolttoaineet
Vedyn
tuotanto

Arvoketjun
päävaiheet

CO2:n
talteenotto
Täydentävät
arvoketjut

•
•

Kuljetus

Synteettisen
dieselin/(bensiinin)
valmistus

Kuljetus
jakeluasemille

Loppukäyttö

Vedyn varastointi
Lopputuotteen varastointi

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• Synteettisten polttoaineiden keskeiset kustannuselementit ovat vedyn

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

4

Vientipotentiaali

4

Päästövähenemä

4

Vaihtotase

4

Työllisyys

3

tuotanto, CO2-talteenotto ja polttoaineen valmistus.
• Liikennepolttoaineilla korvataan ulkomaisten polttoaineiden käyttöä
kotimaassa tehtävällä investoinnilla.
• Vetytalousratkaisuilla on merkittävä kansainvälinen vientipotentiaali.
• Sikäli kuin vety tuotetaan uusiutuvalla sähköllä ja CO2 on
biomassapohjaista/hiilineutraalia, synteettiset polttoaineet pienentävät

liikenteen päästöjä dramaattisesti.
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KYTKENTÖIHIN LIITTYVIEN ARVOKETJUJEN KUVAUS

5.8. Synteettiset hiilineutraalit kemikaalit
Vedyn
tuotanto

Arvoketjun
päävaiheet

CO2:n talteenotto
(hiilipitoiset
kemikaalit)
Täydentävät
arvoketjut

•
•

Kuljetus

Vedyn varastointi
Lopputuotteen varastointi

Synteettisten
kemikaalien
valmistus (metaani,
metanoli,
dimetyylieetteri,
ammoniakki…)

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• Synteettisten kemikaalien keskeiset kustannuselementit ovat vedyn tuotanto,

Kuljetus

Loppukäyttö /
jatkojalostus

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

3

Vientipotentiaali

3

Päästövähenemä

4

Vaihtotase

2

Työllisyys

2

CO2-talteenotto (hiilipitoiset kemikaalit) ja kemikaalin valmistus.
• Kemikaaleilla voidaan korvata ainakin osittain tuontikemikaalien käyttöä
kotimaassa tehtävällä investoinnilla.
• Vetytalousratkaisuilla on merkittävä kansainvälinen vientipotentiaali.
• Sikäli kuin vety tuotetaan uusiutuvalla sähköllä ja CO2 on
biomassapohjaista/hiilineutraalia, synteettiset kemikaalit pienentävät

kemikaalituotannon päästöjä merkittävästi

15

KYTKENTÖIHIN LIITTYVIEN ARVOKETJUJEN KUVAUS

5.9. Vetyteräs
Arvoketjun
päävaiheet
Vedyn tuotanto

Täydentävät
arvoketjut

•

Vedyn kuljetus

Rautamalmin
vetypelkistys

Raudan sulatus
sähkömasuunissa
•

Vedyn varastointi

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• Vetyteräksen keskeiset kustannuselementit ovat vedyn tuotanto ja sähkö sekä

Sähkölinjan
vahvistus

Lopputuotteen
valmistus
•

Kuljetus

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

3

Vientipotentiaali

5

Päästövähenemä

5

Vaihtotase

4

Työllisyys

2

uuteen teknologiaan tehtävät investoinnit.
• Vetyteräksellä korvataan hiilipohjaista pelkistystä, joka käyttää suuria määriä
kivihiiltä tai maakaasua. Globaalisti teräksen valmistuksen päästöt ovat
2 GtCO2/a luokkaa. Vetypelkistyksessä ei synny hiilidioksidia.
• Vetytalouteen perustuvilla teknologioilla on suuri vientipotentiaali ja Suomi voi
olla oikeilla satsauksilla teknisen kehityksen kärkimaita.

• Mahdollisuus sähkön joustavaan hyödyntämiseen ylituotantotilanteissa.
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KYTKENTÖIHIN LIITTYVIEN ARVOKETJUJEN KUVAUS

5.10. Ruokaa sähköllä
Arvoketjun
päävaiheet
Ravintoaineiden ja
vedyn tuotanto
Täydentävät
arvoketjut

•
•

Mikrobit
Typpi, rikki, fosfori

Bioreaktori

•

Prosessointi

Proteiinin
hyödyntäminen
•

Hiilidioksidin
talteenotto

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• Sähköisen ruoanvalmistuksen keskeinen kustannuselementti on vedyn valmistus sekä

Ruokateollisuus

Myynti kuluttajalle

•
•

Vähittäismyynti
Ravintolatoiminta

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

3

Vientipotentiaali

5

Päästövähenemä

5

Vaihtotase

4

Työllisyys

1

uuteen teknologiaan tehtävät investoinnit.

• Ruoantuotanto vastaa karkeasti neljänneksestä maailman kasvihuonekaasupäästöistä.
Toimenpiteellä vähennetään vaikeasti vähennettäviä ruoantuotannon päästöjä koko
toimitusketjussa.
• Suomella on oikeilla toimilla mahdollisuus päästä pioneeriasemaan kansainvälisillä
sähköruokamarkkinoilla. Samalla korvataan nykyistä ruoantuotantoa korkean lisäarvon
vientiteknologialla.
• Toisaalta toimenpide voi myös vähentää ruoantuotannon työllistävyyttä.

• Mahdollisuus sähkön joustavaan hyödyntämiseen ylituotantotilanteissa.
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6 Yhteenveto vaikutuksista
Liiketoimintapotentiaali

Vientipotentiaali

Päästövähenemä

Vaihtotase

Työllisyys

1. Sähköinen liikenne
2. Geolämpö
3. Hukkalämpö
4. Sähkölämpö
5. Bio-to-CHP
6. Power-to-gas

5
2
2
2
2
3

5
2
2
1
2
4

5
4
4
3
3
3

4
3
3
2
3
4

3
2
2
2
4
3

7. Synteettiset hiilineutraalit
nestemäiset liikennepolttoaineet

4

4

4

4

3

8. Synteettiset hiilineutraalit kemikaalit

3

3

4

2

2

9. Vetyteräs
10. Ruokaa sähköllä

3
3

5
5

5
5

4
4

2
1

Sektorikytkentä yhteenveto (Desktop, Web, Mobile)
CONFIDENTIAL

Arvoketjujen vaikutusten ja liiketoimintapotentiaalin
kvantitatiivinen arviointi
TIIVISTELMÄ

YHTEENVETO MALLINNUKSESTA JA TULOKSISTA (1/3)

Kuvaus mallinnuksesta
• Mitä: Työssä mallinnettiin kaksi sähköisen
liikenteen arvoketjua: akkuteollisuus ja
ajoneuvojen lataus, sekä niiden alihankintaketjut.
Mallinnuksen perusteella laskettiin arvoketjujen
vaikutukset työllisyyteen ja verokertymään
Suomessa eri skenaarioissa.
• Miksi: Tarkoituksena on tunnistaa toiminnot, joissa
suomalaisilla yrityksillä on suurimmat
mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaansa sekä
ne arvoketjujen osat, jotka vaikuttavat
merkittävimmin työllisyyteen ja verokertymään.

Akkukapasiteetin valmistamisen arvoketju (akkupaketin hinta 140 €/kWh)

Sähköajoneuvon latauksen arvoketju (ladatun sähkön hinta 24,5 snt/kWh)

• Miten: Mallinnuksen perusajatuksena on seurata
kassavirtojen kulkeutumista arvoketjussa, jossa ne
päätyvät ketjun yritysten palkkoihin, veroihin,
materiaaleihin, palveluihin, laitteisiin ja voittoon.
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YHTEENVETO MALLINNUKSESTA JA TULOKSISTA (2/3)

Akkuteollisuuden arvoketjun vaikutukset 2040
•

•

•

26 000

Suurin osa akkujen arvosta muodostuu akkusolun ja akkupaketin
valmistuksesta. Siksi panostamalla arvoketjun loppupäässä vaadittavaan
infrastruktuuriin ja osaamiseen luodaan suurimmat työllisyysvaikutukset.

40 000

Tulokset on laskettu eri skenaarioiden työllisyys- ja verovaikutuksille
vuonna 2040:

20 000

•

•

Skenaarioiden työllistävä vaikutus 2040 (HTV)

Skenaario 1: Suomessa tuotetaan 35 GWh akkukapasiteettia kotimaisilla
ja ulkomaisilla mineraaleilla. Muut Suomen kobolttivarannot jalostetaan
eteenpäin muualla.

•

Skenaario 2: Suomessa tuotetaan 100 GWh akkukapasiteettia
kotimaisella koboltilla ja ulkomailta tuoduilta mineraaleilla.

•

Skenaario 3: Skenaario 2 + Suomessa kootaan 200 GWh valmiita
akkupaketteja ulkomailla valmistetuista akkusoluista.

Mallinnuksen perusteella skenaarion 3 työllistävyys (38 000 htv) on yli
kolminkertainen skenaarioon 1 verrattuna (12 000 htv), jossa Suomi
keskittyy ensisijaisesti mineraalitoimittajan rooliin.
Kunkin arvoketjun vaiheen vaikutukset sisältävät myös sitä tukevien
laitteiden valmistuksen sekä palveluiden vaikutukset arvioidulla
kotimaisuusasteella.

Mallinnukset perustuvat seuraaviin tietolähteisiin: Tilastokeskuksen toimialakohtainen yritystietopalvelu (kustannus - ja
palkkarakenteet), Business Finland, Euroopan Komission arviot, Bloomberg New Energy Finance, Avicienne, US National
Renewable Energy Laboratory, Terraloop, SNResearch, GTK
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YHTEENVETO MALLINNUKSESTA JA TULOKSISTA (3/3)

Sähköajoneuvojen latauksen arvoketjun vaikutukset 2030
Skenaarioiden työllistävä vaikutus 2030 (HTV)
•
•

Laskettavat vaikutukset syntyvät sähkön hankinnasta, latausinfran
valmistamisesta, asentamisesta ja huollosta sekä latauspalveluista.
Tulokset on laskettu eri skenaarioiden työllisyys- ja verovaikutuksille vuonna 2030:
•

•

•
•

Skenaario 1: Sähköautojen latausinfra ja -volyymit vastaavat LVM:n hiilettömän
liikenteen 2045 toimenpideohjelman perusteella arvioitua tarvetta.

•

Skenaario 2: Skenaario 1 + latauspalveluiden tuottaminen 5%:lle EU:n
sähköajoneuvokannasta.

•

Skenaario 3: Skenaario 1 + latauspalveluiden tuottaminen 20%:lle EU:n
sähköajoneuvokannasta.

Laskennassa ei huomioida sähkön, latausinfran sekä palveluiden hintamuutoksia
eikä mahdollisia muutoksia latauspisteiden tarpeessa per ajoneuvo.

•

Lisäksi oletetaan, että palveluntuotannon työllistävyyden muutos on suoraan
verrannollinen sen liikevaihdon muutokseen.

Huomionarvoista on myös, että työllisyyttä syntyy sekä sekä ns. valko- että
sinikaulusaloille. Samalla vahvistetaan palvelualan ja -viennin työllisyyttä.
Kunkin arvoketjun vaiheen vaikutukset sisältävät myös sitä tukevien laitteiden
valmistuksen sekä palveluiden vaikutukset arvioidulla kotimaisuusasteella.

Mallinnukset perustuvat seuraaviin tietolähteisiin: Tilastokeskuksen toimialakohtainen yritystietopalvelu (kustannus - ja palkkarakenteet),
Sitran julkaisut, Tampereen Yliopisto, Sähköajoneuvojen latausinfran ARA-avustus, Tieliikennesuoritteet, Motiva, LVM:n hiiletön liikenne
2045 toimenpideohjelma, International Energy Agency
* Latauslaitteiden valmistuksen oletettu kotimaisuusaste on 30%
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Mikäli suomalaiset toimijat tarjoaisivat latauspalveluja (ohjelmistoja) 20%:lle
Euroopan sähköisestä liikenteestä, luotaisiin noin 2 500 htv lisää työpaikkoja kuin
toimiessa pelkillä kotimaan markkinoilla.
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Arvoketjujen vaikutusten ja liiketoimintapotentiaalin
kvantitatiivinen arviointi

7. ARVOKETJUJEN VAIKUTUSTEN JA LIIKETOIMINTAPOTENTIAALIN KVANTITATIIVINEN ARVIOINTI

Mallinnuksen periaatteet
•

Työvaiheessa mallinnettiin sähköisen liikenteen 2 arvoketjua (akkuteollisuus ja ajoneuvojen lataus) sekä niiden
alihankintaketjut, ja laskettiin mallinnettujen arvoketjujen vaikutukset yritysten liikevaihtoon ja työllisyyteen Suomessa.

•

Tarkoituksena oli tunnistaa toiminnot, joissa suomalaisilla yrityksillä on suurimmat mahdollisuudet kasvattaa
liiketoimintaansa. Tuloksissa tunnistettiin lisäksi ne parametrit ja arvoketjujen osat, jotka vaikuttavat merkittävimmin
työllisyyteen ja verokertymään.

•

Mallinnuksen perusajatuksena on seurata kassavirtojen kulkeutumista toimitusketjussa, jossa se päätyy ketjun yritysten
palkkoihin, veroihin, materiaaleihin, palveluihin, laitteisiin ja voittoon.

•

Eri alojen kustannusrakenteet ja palkat perustuvat Tilastokeskuksen toimialoittaiseen yritystietopalveluun, jonka
perusteella arvioidaan tietyn alan yrityksen kustannuserien ja voiton osuudet sen liikevaihdosta. Täten saadaan selville
kuinka kunkin toimitusketjun vaiheen tuottama liikevaihto jakautuu:
•

Toimitusketjun edeltäviin vaiheisiin

•

Palkkoihin ja veroihin sekä voittoon kyseisessä toimitusketjun vaiheessa

•

Muihin palveluihin ja laitteisiin kyseisessä toimitusketjun vaiheessa (ns. sivuarvoketjut)

•

Työllistävä vaikutus perustuu kunkin toimitusketjun vaiheen henkilöstökuluihin ja palkkarakenteeseen.

•

Verovaikutuksessa eritellään ansio- ja yhteisöverojen vaikutus kunnalliseen ja valtion verokertymään.

•

Kunkin arvoketjun vaiheen vaikutukset sisältävät myös sitä tukevien laitteiden valmistuksen sekä palveluiden vaikutukset
arvioidulla kotimaisuusasteella.
•

Laitevalmistuksen oletettu kotimaisuusaste 50% ja palveluiden 100%.

Tilastokeskus toimialoittainen yritystietopalvelu: https://www.stat.fi/tup/yritystietopalvelu/index.html
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7.1 Sähköisen liikenteen akkuteollisuus

7.1 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Sähköisen liikenteen akkuteollisuus – arvoketju
Arvoketjun
päävaiheet
Kaivostoiminta

Akkujen valmistus

• Akkumineraalien jalostus
• Katodi, anodi, elektrolyytti

Täydentävät
arvoketjut

Ajoneuvojen
tuotanto
• Sähköinen
voimansiirto
• Sähköjärjestelmät

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• Sähköisen liikenteen keskeisiä kustannuselementtejä ovat akkujen ja ajoneuvojen valmistus

Ajoneuvojen käyttö

• Latausinfra
• Yhteiskäyttö
• Liikkumisen
rahoituspalvelut

Akkujen kierrätys ja
uudelleenkäyttö

• Huolto, ylläpito
• Jälleenmyynti
• Älykäs latauksen
hallinta

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

5

Vientipotentiaali

5

Päästövähenemä

5

Vaihtotase

4

Työllisyys

3

sekä latausinfrastruktuurin rakentaminen.

• Vientipotentiaali on merkittävä, jos Suomi nousee arvoketjussa akkuraaka-aine tuottajasta
kohti korkeamman jalostusasteen tuotteita ja palveluita, mikä vaatii aktiivisia satsauksia
toiminnan ja osaamisen kehittämiseen.
• Kysyntä ja kilpailu kansainvälisillä markkinoilla kovaa, mutta Suomen omat mineraalivarannot
antavat etulyöntiaseman akkujen valmistukseen.
• Mahdollisuus kasvattaa Suomen hiilikädenjälkeä muissa maissa.
• Sähköisillä ajoneuvoilla voidaan korvata ulkomaisen polttoaineen käyttöä.

• Akkujen lataus lisää sähkön kulutusta, mutta myös järjestelmän joustavuutta.

7.1 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Tausta: Liikenteen sähköistyminen räjäyttää
akkumarkkinat
•

Globaalien päästötavoitteiden keskeisenä osana on liikenteen
sähköistyminen, joka nojaa pitkälti lithium-ioni akkuihin.

•

Viime vuosikymmennellä Li-ion -akkujen valmistuksen (kWh) vuosittainen
kasvuvauhti oli noin 25%*.

•

Euroopan komissio** on ennustanut, että Li-ion akkujen globaali myynti
voi kasvaa vuoden 2018 noin 100 GWh:sta 10-kertaiseksi vuonna 2030 ja
40-kertaiseksi vuonna 2040.
•

Samaan aikaan markkinan koko kasvaa nykyisestä 15 miljardista 200 miljardiin
euroon vuonna 2040. Akkujen hinnan ennustetaan putoavan nykyisestä noin
puoleen vuoteen 2030 mennessä.

•

Akkujen arvoketju on merkittävä työllistäjä materiaalin louhinnasta ja
jalostuksesta akkusolun ja moduulin valmistukseen sekä akkupaketin
kokoamiseen. Se myös kytkeytyy muihin arvoketjuihin ja luo
tulevaisuudessa tärkeää liiketoimintaa ja osaamista.

•

Selvityksen tavoitteena on esittää avoimesti ja läpinäkyvästi teollisuuden
alan kasvun vaikutuksia Suomessa ja havainnollistaa miten vaikutukset
eroavat riippuen suomalaisten yritysten positiosta Li-ion akkujen
arvoketjussa.

* Adolfsson-Tallqvist et al. 2019: Batteries from Finland
** Euroopan komissio 2018: Lithium-ion batteries for mobility and stationary storage applications - scenarios for costs and market growth
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7.1 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Laskennan lähtötiedot (1/3)
•

BNEF (2019) arvion mukaan valmiin akkupaketin hinnasta (156 $/kWh) vuonna 2019 noin
¾-osaa muodostui akkusoluista ja loput ¼-osaa akkumoduulien ja paketin kokoamisesta.

•

Akkusolun valmistuksesta noin 50-75 % syntyy materiaaleista (Avicenne 2017, NREL 2016):

•

•

•

25-30 % katodista (litium, koboltti, nikkeli) ja anodista (grafiitti)

•

25-40 % elektrolyytistä (litium), väliaineesta ja muista materiaaleista

Suomessa on arvioitu esiintyvän merkittäviä nikkeli-, koboltti-, kupari-, litium- sekä
suomugrafiittivarantoja, joita voitaisiin hyödyntää kasvavan sähköisen liikenteen tarpeisiin.
•

Suomessa on noin 4% nikkelin ja 11% maailman koboltin jalostuksesta .

•

Suomi on Euroopan suurin litiumakkumetallien tuottaja. Nornickel Harjavalta tuottaa vuodessa
50-60 000 tonnia nikkeliä ja Freeport Cobalt 11 000 tonnia kobolttia. Keliber Oy:n suunniteltu
litiumin vuosituotanto on 1 700 tonnia (Kauranen et al. 2018).

Tällä hetkellä suomalaiset toimijat tuottavat lähinnä puolivalmisteita, jotka menevät pitkälti
Kauko-Itään akkumateriaalivalmistajille jatkojalostettavaksi (Kauranen et al. 2018).
•

•

Avicenne 2017

Mutta mm. Salossa, Kokkolassa, Kokemäellä, Hamina-Kotkassa sekä Vaasassa on suunnitteilla
akkujen valmistuksen arvoketjun eri vaiheisiin kohdistuvia hankkeita.

Teslan 35 GWh Gigafactory tarvitsisi nykyteknologialla arviolta 5-6 kt litiumia sekä 6-7 kt
nikkeliä ja kobolttia vuodessa (Kauranen et al 2018).
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BNEF (2019): Powering The EV Revolution
Avicenne 2017: Lithium-ion battery raw material supply and demand 2016-2025
NREL 2016: Automotive Lithium-ion Cell Manufacturing: Regional Cost Structures and Supply Chain Considerations
Kauranen et al. 2018: Suomi kestävän akkutuotannon ja kiertotalouden mallimaaksi

Kauranen et al .2018

7.1 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Laskennan lähtötiedot (2/3) –
Tyypilliset sähköauton akun mineraalit
Akkuteknologiat vaihtelevat riippuen auton valmistajasta. Eri tyyppiseen akkuun kuluu eri määrä mineraaleja.
Ohessa on esitetty esimerkkejä valittujen automallien akkujen sisältämistä mineraaleista.

http://www.sneresearch.com/_new/eng/sub/sub1/sub1_01_view.php?mode=show&id=959&sub_cat=2
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7.1 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Laskennan lähtötiedot (3/3)

Kaivostoiminta

Metallien jalostus

Komponenttien
valmistus

Akun valmistus

Akkupaketin kasaus

•

Arvoketjussa on huomioitu kaivostoiminta, metallien jalostus, komponenttien valmistus, akun valmistus ja akkupaketin kasaus. Jokaisesta arvoketjun
osasta on huomioitu materiaalit, palkat, verot, palvelut, laitteet ja muut kulut. Pääarvoketjun sivuarvoketjut (sen tarvitsem at laitteet ja liiketoiminnan
palvelut) on lisäksi mallinnettu työllisyys- ja verovaikutuksissa. Näistä on saatu arvioitua palkka-, vero- ja työllisyysvaikutukset koko arvoketjussa.

•

Rahavirran jakautuminen eri komponentteihin on arvioitu akkupaketin kasauksessa ja akun valmistuksessa alakohtaisen tiedon mu kaan (ks. alla).
Komponenttien valmistus, metallien jalostus ja kaivostoiminta perustuu Tilastokeskuksen tilastoihin alakohtaisen rahavirran j akautumisesta.

•

•

Akkupaketin ja akkusolun hinnat sekä sähköautojen akkumarkkinoiden koko vuoteen 2030 asti (Bloomberg NEF, 2019) sekä vuonna 2 040
(Euroopan komissio, 2018)

•

Akkusolun valmistuksen kustannusrakenne (Avicienne, 2017)

Lisäksi laskentaa tarkennetaan ja validoidaan seuraavilla tietolähteillä:
•

Akunvalmistukseen tarvittavien materiaalien markkinat (Mining.com, 2020; Energy and Capital, 2020)

•

Autonvalmistajien tiedot eri autotyyppien akkuihin tarvittavista materiaalimääristä (SNEResearch, 2017)

•

Mineraalivarantojen määrä Suomessa (Kauranen, 2018; GTK, 2020)

BNEF (2019): Powering The EV Revolution
Avicenne 2017: Lithium-ion battery raw material supply and demand 2016-2025
Euroopan komissio 2018: Lithium-ion batteries for mobility and stationary storage applications - scenarios for costs and market growth
SNEReseearch 2017: http://www.sneresearch.com/_new/eng/sub/sub1/sub1_01_view.php?mode=show&id=959&sub_cat=2
Kauranen et al. 2018: Suomi kestävän akkutuotannon ja kiertotalouden mallimaaksi
GTK 2020: http://tupa.gtk.fi/julkaisu/bulletin/bt_410.pdf
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7.1A SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Arvon jakautuminen per 1 kWh valmiin akkupaketin
tuotantoketjussa
•

Arvoketjuun sisään tulevan kassavirran määräksi (akkupaketin hinta) on arvioitu 140 €/kWh, joka jakaantuu arvoketjun eri vaih eille.

•

Yhden kWh akkupaketin kasauksesta syntyy palkkaa 39 euroa ja veroja 18 euroa koko arvoketjussa

•

Arvoketjun ensimmäisen vaiheen eli kaivostoiminnan osuus koko ketjun arvosta on noin 10%. Jalostusarvo ja siten liiketoiminta potentiaali
kasvaa merkittävästi, kun siirrytään arvoketjussa ylöspäin akkukomponenttien, -solujen ja -pakettien valmistukseen.

•

Liiketoimintapotentiaalia syntyy myös pääarvoketjun sivuketjuissa tuotettavista laitteista ja palveluista.
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7.1 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Laskentaskenaariot
Työllisyys- ja verovaikutuksia on arvioitu Li-ion akkujen tuotannon arvoketjuille seuraavissa skenaarioissa:
• Skenaario 1: Suomessa tuotetaan 35 GWh akkukapasiteettia (yksi Gigafactory) kotimaisilla ja ulkomaisilla
mineraaleilla. Muut Suomen kobolttivarannot jalostetaan eteenpäin muualla.
• Skenaario 2: Suomessa tuotetaan 100 GWh akkukapasiteettia kotimaisella koboltilla ja ulkomailta tuoduilta
mineraaleilla.
• Skenaario 3: Skenaario 2 + Suomessa kootaan 200 GWh valmiita akkupaketteja ulkomailla valmistetuista
akkusoluista.

Skenaarioissa on oletettu että tuotantomäärä kasvaa lineaarisesti kohti maksimikapasiteettia, joka
saavutetaan vuonna 2040.
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7.1 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Tulokset: Skenaario 1
• Skenaariossa 1, kun akkuja tuotetaan 35 GWh Suomessa vuonna 2040 ja muuten akkumineraalit jalostetaan
Suomen ulkopuolella. Työllisyysvaikutus on suurimmillaan vuonna 2030 lähes 12 000 henkilötyövuotta. Vertailun
vuoksi Suomen lisätyöllisyystavoite Marinin hallitusohjelmassa on 30 000 henkilötyövuotta.
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300

Kaivostoiminta

7.1 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Tulokset: Skenaario 2
• Skenaariossa 2 on arvioitu, että rajoittava mineraali on koboltti. Tällä hetkellä Suomen koboltin tuotanto on noin 13
000 t/v. Lisäksi Terrafamen kaivos on käynnistämässä vuonna 2021 akkumineraalien tuotannon ja he ovat arvioineet
tuottavansa 7 400 t/v kobolttia. Tämä vastaa noin 100 GWh akkutuotannon tarpeita.
• Työllisyysvaikutukset ovat suurimmillaan noin 30 000 henkilötyövuotta ja verotulot yli 600 miljoonaa euroa vuodessa.
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7.1 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Tulokset: Skenaario 3
• Skenaariossa 3 kotimaisella koboltilla ja ulkomailta tuoduilla mineraaleilla valmistetun akkukapasiteetin (100 GWh)
lisäksi valmiista akkusoluista kasatuista akkupaketeista (200 GWh) syntyy lisäarvoa. Suurimmillaan kyseisen
skenaarion työllisyysvaikutus on 38 000 henkilötyövuotta ja verot lähes 800 miljoonaa euroa vuodessa. Muuten
vaikutukset mukailevat skenaariota 2.
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2025

Verot €

Kaivostoiminta

7.1 SÄHKÖISEN LIIKENTEEN AKKUTEOLLISUUS

Tulokset: Skenaarioiden vertailu vuonna 2040
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7.2 Ajoneuvojen lataus

7.2 AJONEUVOJEN LATAUS

Ajoneuvojen lataus - arvoketju
Arvoketjun
päävaiheet
Kaivostoiminta

Akkujen valmistus

• Akkumineraalien jalostus
• Katodi, anodi, elektrolyytti

Täydentävät
arvoketjut

Ajoneuvojen
tuotanto
• Sähköinen
voimansiirto
• Sähköjärjestelmät

Lyhyt kuvaus kytkennän vaikutuksista
• Sähköisen liikenteen keskeisiä kustannuselementtejä ovat akkujen ja ajoneuvojen valmistus

Ajoneuvojen käyttö

• Latausinfra
• Yhteiskäyttö
• Liikkumisen
rahoituspalvelut

•
•
•
•

Akkujen kierrätys ja
uudelleenkäyttö

Huolto, ylläpito
Jälleenmyynti
Älykäs latauksen hallinta
Energian tuotanto, siirto

Kytkennän vaikutusten alustava arvio
Liiketoimintapotentiaali

5

Vientipotentiaali

5

Päästövähenemä

5

Vaihtotase

4

Työllisyys

3

sekä latausinfrastruktuurin rakentaminen.

• Vientipotentiaali on merkittävä, jos Suomi nousee arvoketjussa akkuraaka-aine tuottajasta
kohti korkeamman jalostusasteen tuotteita ja palveluita, mikä vaatii aktiivisia satsauksia
toiminnan ja osaamisen kehittämiseen.
• Kysyntä ja kilpailu kansainvälisillä markkinoilla kovaa, mutta Suomen omat mineraalivarannot
antavat etulyöntiaseman akkujen valmistukseen.
• Mahdollisuus kasvattaa Suomen hiilikädenjälkeä muissa maissa.
• Sähköisillä ajoneuvoilla voidaan korvata ulkomaisen polttoaineen käyttöä.

• Akkujen lataus lisää sähkön kulutusta, mutta myös järjestelmän joustavuutta.
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Arvoketjun tarkempi kuvaus
•

Arvoketjussa on huomioitu sähköisten henkilöautojen
ja bussien lataukseen tarkoitettujen latauslaitteiden
valmistus, asennus ja huolto; lataukseen liittyvät
palvelualustat ja niiden päälle rakentuva
palveluliiketoiminta sekä itse ajoneuvojen lataus ja
niiden tarvitsema sähköntuotanto ja –siirto.

•

Jokaisesta arvoketjun osasta on huomioitu materiaalit,
palkat, verot, palvelut, laitteet ja muut kulut.

•

Näistä on saatu arvioitua palkka-, vero- ja
työllisyysvaikutukset koko arvoketjussa.

•

Arvio rahavirran jakautumisesta varsinaiseen
lataukseen ja palvelualustoille (90% / 10%) perustuu
ko. palveluliiketoimintaa harjoittavan yrityksen
näkemykseen.

10 %
latauksen
hinnasta

Palvelualustan tarjonta
• Esim. Virta

Latausinfra
90 %
latauksen
hinnasta

• Materiaalit ja
latauspisteiden valmistus
• Asennus + sähkötyöt
• Huolto ja korjaukset

Ajoneuvojen
lataus

Sähkönsiirto
• Siirto + häviöt
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Sähköntuotanto
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Laskennan lähtötiedot (1/2)
•

Keskeisimmät laskentaan liittyvät lähtöoletukset on esitetty alla näkyvissä taulukoissa.

•

Yhtä henkilösähköautoa kohden on oletettu tarvittavan 1 kotilatauspiste, joka voi olla latauspiste kotona tai työpaikalla, 0,1 julkista (keskinopeaa) latauspistettä sekä 0,01
julkista pikalatauspistettä. Lisäksi on oletettu, että 90 % latauksista tehdään kotilatauspisteestä ja 10 % julkisista latauspisteistä, mikä vaikuttaa mm. sähkön siirto- ja
energiamaksuihin. Julkisista latauspisteistä oletetaan maksettavan T1-kuluttajan sähkönhintaa.

•

Latausaseman investointikustannuksesta 66% kohdistuu asennuskustannuksiin ja loput latauslaitteeseen.

•

Latauslaitteen valmistuksen kotimaisuusasteen on oletettu olevan 30 %, ja vastaavasti asennus- ja huoltotyön kotimaisuusasteen 100%.

•

Kaikelle lataukselle on käytetty korkeampaa sähköveroluokkaa. Sähköverojen on oletettu pysyvän samalla tasolla huolimatta mahdollisesti muuttuvasta verokannasta.

•

Muilta osin kustannusrakenteet ja lähtöoletukset perustuvat Tilastokeskuksen yritystietopalvelun tietoihin sekä Suomen hiilettömän liikenteen toimenpideohjelmaan.

•

Skenaarioissa on huomioitu latausinfrastruktuurin kehittyminen, siten että latauslaitteiden materiaali - ja asennuskustannukset on laskettu kattamaan vuosittaisen kannan
lisäyksen tarpeet. Työssä ei huomioida mahdollisia hintatason muutoksia tai muutoksia yhden sähköajoneuvon tarvitsemassa lata uspisteiden määrässä.
Sähköenergia, siirto ja verot (12kk keskiarvo)
Kuluttaja K2: pääsulake 3x35A, sähkön käyttö 5000 kWh/vuosi
Sähköenergia

0,08 €/kWh

Sähköbussien ja sähkökuorma-autojen lähtöoletukset
Ajokilometrit

45 000

Kulutus

1,15

km/v

kWh/km

Sähkönsiirto

0,074 €/kWh

Latausaseman investointikustannus

64 470

€

Sähkövero

0,028 €/kWh

Huoltokustannus - 2% investoinnista

1 289

€/v

Kuluttaja T1: Pienteollisuus, sähkön käyttö 150 000 kWh/vuosi, tehontarve 75 kW

Sähköbussin latausinfran elinikä

Sähköenergia

0,044 €/kWh

Sähkönsiirto

0,043 €/kWh

Ajokilometrit

Sähkövero

0,009 €/kWh

Kulutus

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/103384/1526304073.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://energiavirasto.fi/sahkon-hintatilastot
https://media.sitra.fi/2018/11/30103309/cost-efficient-emission-reduction-pathway-to-2030-for-finland1.pdf
https://www.motiva.fi/files/2263/Sahkoajoneuvot_Suomessa_-_selvitys.pdf
http://www.aut.fi/tilastot/liikennesuoritteet
https://www.tampere.fi/tiedostot/k/N0mMVIuLj/KariLappalainen_Sahkoautojen_latausinfra_avustus__ARA.pdf
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vuotta

Sähköautojen ja -pakettiautojen lähtöoletukset

Latausasemien investointikustannus

13 800
0,2
1876

km/v
kWh/km
€

Huoltokustannus - 2% investoinnista (julkisille latauspisteille)

28

€/v

Sähköauton latausinfran elinikä

20
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Laskennan lähtötiedot (2/2) – Sähköajoneuvokannan oletettu
kehittyminen Suomessa LVM:n mukaan
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000

1 000 000
500 000
0

Henkilöautot
Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 (LVM 2018)
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Linja-autot

Pakettiautot

Kuorma-autot
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Henkilöauton latauksen kustannusten jakautuminen
(0,24 €/kWh) per auto
Sähkövero; 0,03 €; 12 %
Palveluntarjoaja; 0,024 €; 10 %
Latauslaitteen asennus; 0,02
€; 9 %
Sähkönsiirto; 0,07 €; 29 %
Latauslaitteen huolto; 0,01 €; 4
%
18 %
Latausinfra

Latauslaite; 0,01 €; 5 %
Sähköenergia; 0,08 €; 31 %
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Arvon jakautuminen per 1 kWh sähköajoneuvon
latauksen arvoketjussa
•

Arvoketjuun sisään tulevan kassavirran määräksi (latauspisteestä ajoneuvoon ladattu sähkö) on arvioitu 24,5 snt/kWh*, joka
jakaantuu arvoketjun eri vaiheille. Latauslaitteiden kustannukset on arviossa jaettu niiden käyttöiälle eli 20 vuodelle.

•

Yhdestä ajoneuvoon ladatusta kWh:sta syntyy palkkaa 2,6 snt ja veroja 4,1 snt koko arvoketjussa.

•

Sähköntuotannon osuus kassavirrasta on 31 %, sähkönsiirron 29 % ja palveluntarjonnan sekä laitteiden valmistuksen, asennuksen ja
huollon yhteenlaskettu osuus 29 %. Loppu 11 % allokoituu sähköveroille.

* Kuvassa kaikki arvot on kerrottu kymmenellä havainnollistamisen helpottamiseksi.
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Bussin latauksen kustannusten jakautuminen
(0,22 €/kWh) per bussi
Palveluntarjoaja; 0,022 €; 10 %
Sähkövero; 0,03 €; 13 %
Latauslaitteen asennus; €0,04 ; 18 %

38 %
Sähkönsiirto; 0,04 €; 19 %

Latausinfra

Latauslaitteen huolto; €0,02 ;
11 %

Latauslaite; €0,02 ; 9 %
Sähköenergia; 0,04 €; 20 %
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Skenaariot
Talous- ja työllisyysvaikutuksia on arvioitu sähköisen liikenteen latausinfran arvoketjuille
seuraavissa skenaarioissa:
• Skenaario 1: Sähköautojen latausinfra ja –volyymit vastaavat LVM:n hiilettömän liikenteen 2045
toimenpideohjelman perusteella arvioitua tarvetta. Ei latauspalveluiden vientiä.
• Skenaario 2: Skenaario 1 + latauspalveluiden tuottaminen 5%:lle EU:n sähköajoneuvokannasta.
• Skenaario 3: Skenaario 1 + latauspalveluiden tuottaminen 20%:lle EU:n sähköajoneuvokannasta.
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Tulokset: Skenaario 1
Sähkövero M€

• Työllisyysvaikutukset ovat vuonna 2050 yhteensä noin 6 900
henkilötyövuotta. Suurimmat työllisyysvaikutukset syntyvät
latauslaitteiden asennuksesta sekä latauspalveluista.

200

• Vuonna 2050 yhteisö- ja palkkaverokertymä on noin 150 M€
ja sähköverokertymä 182 M€.

100

• Työllisyysvaikutukset kohdistuvat erityisesti latauslaitteiden
asennukseen.
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Yhteisö- ja palkkaverot M€

Työllisyysvaikutukset HTV

2020

2030

2050

0
2020

2030
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Sähkönsiirto

Sähköntuotanto

Sähkönsiirto

Sähköntuotanto

Latauslaitteiden valmistus*

Latauslaitteiden asennus

Latauslaitteiden valmistus*

Latauslaitteiden asennus

Latauslaitteiden huolto

Palveluntarjoaja

Latauslaitteiden huolto

Palveluntarjoaja
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*30% laitteiden valmistuksessa tapahtuu Suomessa
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Skenaariot 2 ja 3 - Lisälähtötiedot
• IEA on arvioinut sähköautokannan kehittymistä vuoteen 2030 mennessä sekä sähköautojen sähköntarvetta
maanosittain. Tämän hankkeen arvioinnissa on käytetty IEA:n Stated Policies –skenaariota.
Globaali sähköajoneuvokanta vuonna 2019 ja 2030

Sähköajoneuvojen sähkönkulutus maittain ja alueittain
vuonna 2030

TWh
1 250

million
250

1 000

200

750

150
100

500

50

250

0

2019

2030

0

2030 – Stated Policies
Scenario

2030 – Sustainable
Development Scenario
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https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020#the-global-electric-vehicle-fleet-expanded-significantly-over-the-last-decade-underpinned-by-supportive-policies-and-technology-advances
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Tulokset: Skenaario 2
•

Työllisyysvaikutukset ovat vuonna 2030 yhteensä noin 2000 henkilötyövuotta, mikä on noin 600 henkilötyövuotta enemmän kuin
skenaariossa 1.

•

Yhteisöveroista ja palkkaveroista syntyy noin 49 miljoonaa euroa veroja vuonna 2030, mikä on 13 miljoonaa euroa enemmän kuin
skenaariossa 1.

•

Työllisyysvaikutukset kohdistuvat erityisesti latauslaitteiden asennukseen sekä latauspalvelujen tuotantoon.

•

Palveluntuotannon työllisyys- ja verovaikutusten on laskennassa oletettu olevan suoraan verrannollisia liikevaihdon kehittymiseen.

Verot M€

Työllisyysvaikutukset HTV
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Sähkönsiirto

Sähköntuotanto

Sähkönsiirto

Sähköntuotanto

Latauslaitteiden valmistus*

Latauslaitteiden asennus

Latauslaitteiden valmistus*

Latauslaitteiden asennus

Latauslaitteiden huolto

Palveluntarjoaja

Latauslaitteiden huolto

Palveluntarjoaja

*30% laitteiden valmistuksessa tapahtuu Suomessa
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2030
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Tulokset: Skenaario 3
•

Skenaariossa on arvioitu, että suomalaiset palveluntarjoajat kattaisivat 20% eurooppalaisista markkinoista sähköautojen
ja –bussien latauspalveluiden tuottamisessa.

•

Työllisyysvaikutukset ovat vuonna 2030 yhteensä noin 4 000 henkilötyövuotta, mikä on 2 500 henkilötyövuotta enemmän
kuin skenaariossa 1.

•

Yhteisöveroista ja palkkaveroista syntyy noin 88 miljoonaa euroa veroja vuonna 2030, mikä on 52 miljoonaa euroa
enemmän kuin skenaariossa 1.

•

Palveluntuotannon työllisyys- ja verovaikutusten on laskennassa oletettu olevan suoraan verrannollisia liikevaihdon
kehittymiseen.

Verot €

Työllisyysvaikutukset HTV
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*30% laitteiden valmistuksessa tapahtuu Suomessa
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2030

Sähköntuotanto
Palveluntarjoaja
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Tulokset: Skenaarioiden vertailu vuonna 2030
• Yhteenveto kolmesta skenaariosta osoittaa, että työllisyyttä syntyy niin asennuksessa kuin palveluntarjoamisessa.
Mikä vastaa eri osaamistarpeisiin ja luo työllisyyttä eri osa-alueilla.
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