Vaihtoehtoiset käyttövoimat
Varsinais-Suomessa

Lataus- ja kaasutankkausasemat sekä (bio)kaasutuotanto ja –
saatavuus
Erikoissuunnittelija Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto

Tavoitteet
• KAISU 2017 ja Marinin
hallitusohjelman tavoitteet
• Varsinais-Suomen tavoitteita
tarkastellaan ja työstetään
maakunnallisessa tiekarttatyössä
• Kuntien omat tavoitteet
• KAISU trendit:

• 90% kotimaan liikenteen päästöistä syntyy
tieliikenteessä; henkilöautot 58%, pakettija kuorma-autot 37%
• Sekoitevelvoite 20%
• Perusskenaariossa vuonna 2030
sähköautoja 120000 kpl
kaasuautoja 13000 kpl

Yleistä
• Sähkölatausverkosto laajentuu aktiivisesti yksityisten toimijoiden
toimesta, erityisesti huoltoasema- ja kauppaketjut sekä energia-alan
toimijat
• Sähkölatausverkoston laajuus ei välttämättä ongelma, sillä latauksen
voi tarvittaessa suorittaa ”hitaana” latauksena normaalista
pistorasiasta (yksityistalouksien latauspisteiden kartoittaminen lähes
mahdotonta, esim. taloyhtiöt, omakotitalot)
• Kaasuverkoston laajentuminen ainakin toistaiseksi vahvasti tukien
varassa, joka käytännössä ohjaa verkoston laajuutta. Pääasiallinen
toimija Gasum.

Bio- ja maakaasu
• Gasum laajentanut Topinojan biokaasulaitosta, joka mahdollistaa
kaasun nesteytykset. Lisäksi tuotantoa Vehmaalla.
• Gasumin Pansion LNG-terminaalin toteutus ei ole suunnitelmissa
lähivuosina, asemakaava hyväksytty. Laivaliikenteen tarpeet hoidetaan
säiliöautotankkauksin tarvittaessa (laivat Grace ja Turva). Terminaalille
mahdollisesti tarvetta, mikäli kulutus alueella lisääntyy merkittävästi.
• Qvidjan laitos ja tankkausasema Paraisilla.
• Paimioon vt 1, E18-tien varrelle suunnitteilla biokaasulaitos, tarkoitus
tuottaa biokaasua liikennekäyttöön.
• Muu biokaasutuotanto lähinnä maatilakohtaiseen energiatarpeeseen
tai lämmön/sähköntuotantoon

Kaasutankkaus
• Tankkauspisteitä tällä hetkellä
neljä, Gasum Turun satama,
Ikea Raisio, Piihovin ABC sekä
Qvidja Parainen
• Suunnittelilla
• Gasum: Turku Oriketo,
Kehätie Turku/Lieto
(raskasliikenne), Skanssi
(paikka haussa)
• Paraisten keskusta,
yksityinen toimija
• Gasumilla kaasukäyttöiset
ajoneuvot käytössä Kakolan
vedenpuhdistamon
lieteajossa

Ikea Raisio
Gasum, Turun satama

Turku Oriketo
Turku/Lieto kehätie
Turku Skanssi

Parainen

• Kaasutankkausasemien suhde
kaasuautoihin Euroopassa
• Suhdeluku Varsinais-Suomessa
tällä hetkellä noin 0,005 (806
kaasuautoa (CNG) tai bensakaasu-hybridiä ja neljä
tankkausasemaa)

Gasumin asiakaslehti Gasetti 2/2018

Kaasutankkausasemat vs kaasuautot Euroopassa
TankkausTankkausAjoneuvoja
asemia per
asemia
ajoneuvo
Suomi
5500
41
0,0075
Ruotsi
54400
180
0,0033
Norja
750
19
0,0253
Viro
1500
10
0,0067
Tanska
330
17
0,0515
Saksa
94000
890
0,0095
Bulgaria
69800
100
0,0014
Italia
1001600
1190
0,0012
Itävalta
7100
160
0,0225
Tsekki
15500
170
0,0110
Hollanti
11200
180
0,0161

• Biokaasutuotannon
potentiaali VarsinaisSuomessa 410 GWh/v
• Vastaa 13% osuutta
maakunnan henkilö- ja
pakettiautojen kulutuksesta
(2017)

Varsinais-Suomen materiaalivirtojen potentiaali kiertotalouden näkökulmasta, Gaia, 2017

Sähkölatauspisteet
• Useilla toimijoilla olemassa olevia latauspisteitä (ABC-ketju, Fortum, Turku Energia/ Virta, Tesla…)
• Suunnitelmia verkoston laajentamiselle K-ryhmällä, S-ryhmällä ja OP:lla. Turku Energialla ei
laajentumistarpeita tällä hetkellä, koska kysyntä olemassa oleviin latauspisteisiin vähäistä
• Tiedon saatavuus haasteellista, sillä yhtä kokoavaa sivustoa / tietolähdettä ei ole löytynyt
(esimerkiksi K-ryhmän ja Nesteen asemat omilla sivuilla)
• Tietoa ei myös saatavilla kattavasti yksityisistä tai yksittäisistä latauspisteistä (esimerkiksi taloyhtiöt,
parkkihallit, kaupat, jne.) Mm. Teslalla ”sopimuslatauspaikkoja”
• Verkosto kohtuullisen kattava Turun kaupunkiseudulla, hyvin vähäinen muulla maakunnassa.
Merkkejä kuitenkin näkyvissä, että latausverkosto laajentumassa myös seutukuntiin.
• Karttapalveluvertailun perusteella PlugShare-palvelulla näyttäisi tällä hetkellä olevan eniten
merkattuja latauspisteitä Varsinais-Suomen alueella
• Karttapalvelujen mukaan Varsinais-Suomessa on arviolta 85 latauspistettä, todellisuudessa
varsinaisia latauspaikkoja voi kuitenkin olla enemmän

Vaihtoehtoiset käyttövoimat
ajoneuvokannassa Varsinais-Suomessa
31.3.2020
Varsinais-Suomessa bensiiniä tai dieseliä ainoana käyttövoimana käyttäviä henkilöautoja on yli 98,2% ja vaihtoehtoisia käyttövoimia tai
ladattavia hybridejä 1,8% autokannasta
Eniten lisääntynyt hybridien osuus, johon vaikuttanut todennäköisesti Gasumin kampanjat (bensiini/maakaasu-ajoneuvot) sekä ajoneuvojen
tarjonta ja kehittyminen (bensiini/sähkö).
Vaihtoehtoisten käyttövoimien (mukaan lukien ladattavat hybridit) määrä ensirekisteröinneissä kasvanut merkittävästi. Varsinais-Suomessa
ensirekisteröidään noin 10 000 henkilöautoa vuodessa
Käyttövoima 31.3.2020
Varsinais-Suomi yhteensä
Bensiini
Diesel
Sähkö
Vety
Kaasu
Nestekaasu (LPG)
Maakaasu (CNG)
Etanoli
Bensiini/CNG
Bensiini/Sähkö (ladattava hybridi)
Bensiini/Etanoli
Diesel/Sähkö (ladattava hybridi)

Kappalemäärä

%-osuus

247598
182837
60386
481
0
0
0
315
0
491
2486
405
193

100
73,84
24,39
0,19
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,20
1,00
0,16
0,08

Ensirekisteröinnit
2018
66,74
29,48
0,43

2019
68,64
25,62
1,25

3/2020
62,06
24,83
2,27

0,07

1,39

1,92

2,67

3,02

8,80

0,09

0,05

0,09

Tulevaisuuden näkymiä

Kaasu (bio/uusiutuva), sähkö, hybridi, vaihtoehtoinen polttoaine (uusiutuva diesel) lisääntyvät ja
kaikki vähentävät liikenteenpäästöjä  vaihtoehtoja on ja kalustomäärä lisääntynyt, myös
vaihtoehtoiset polttoaineet/kalusto ovat kilpailukyvyltään paikoin jo parempi kuin perinteiset
Biokaasutuotannon lisäämiseen alueella paljon tahtotilaa, erityisesti biokaasun tuottaminen
liikennekäyttöön lisää taloudellista kannattavuutta verrattuna sähkön- ja lämmöntuotantoon
Sähkölatausverkosto laajenee ehkä enemmän palvelualan tarjonnan lisäämisenä mm. kaupanalalla (ei
perinteiset liikennealan yritykset).
Uutena polttoaineena vetyteknologia, tällä hetkellä ei vielä jakeluverkostoa Suomessa, mutta
ajoneuvoteollisuus kehittää kalustoa
Ainakin kaupunkiseutujen ulkopuolella tulee ajoneuvojen toimintasäteen tai tankkausverkoston
parantua merkittävästi, jotta liikkuminen on ”turvattua”.

