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Top-Nest hanke

 Nordic Energy Research (NER) rahoitteinen hanke (2012-2015)

 Johtaa NIFU (tutkimusinstituutti Norjasta, keskittynyt innovaatioihin, 

tutkimukseen ja koulutukseen), muut partnerit VTT:n lisäksi Lundin 

yliopisto, CIRCLE ja IMES Ruotsista, DTU (Risö) Tanskasta sekä 

Riikan teknillinen yliopisto

 Tavoitteena tunnistaa polkuja  pohjoismaisessa yhteiskunnassa 

tarvittavaan muutokseen kohti uusiutuvan energian käyttöä 

tieliikenteessä ja esittää politiikkasuosituksia näihin liittyen

 Hankkeen WP4 tavoitteena tunnistaa erityisesti tulevaisuuden 

uusiutuvan energian arvoketjuja tieliikenteen energiajärjestelmässä 

aina vuoteen 2050

 Hankkeessa tarkastellaan biopolttoaine-, sähkö- ja vetyenergia 

teknologiavaihtoehtoja
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Liikennejärjestelmä + energiajärjestelmä
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Arvoketjut projektin näkökulmasta

 Arvoketjut kuvaavat tulevaisuuden toimintamalleja (toimintoja ja 

toimijoita) uusiutuvaan energiaan perustuvassa liikennejärjestelmässä

 Tulevaisuuden arvoketjujen analyysiä tarvitaan järkevien 

politiikkasuositusten muotoilemiseksi

Arvoketju koostuu toiminnoista tai toimijoista, 

jotka tarvitaan tuotteen tai palvelun 

saattamiseksi markkinoille

Arvoverkosto koostuu toimijoista, jotka 

tekevät yhteistyötä hyödyttäen koko 

verkoston toimintaa, verkostot ovat 

olemassa tuotteiden tai palveluiden 

aikaansaamiseksi
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TOP-NEST –projektin pohjoismaiset liikenneskenaariot  
vuodelle 2050 – arvoketjujen toimintaympäristöt

Skenaario 1: 

”Älykkäät kylät”

Skenaario 2: 

”Urbaani syke”

Skenaario 3: 

”Pienet 

askeleet”

Skenaario 4: 

”Preeria”

Tavoitteellinen
kestävyysorientoitunut 

muutospolitiikka

Pirstaloitunut
politiikka
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Biopolttoaineet  ”Pienet askeleet” skenaariossa

Jakelu

Jakeluinfra

Kuluttaja
-yksityinen
-ammatinharjoittaja

Ajoneuvoinfra

Uusi kalustotarveAutoteollisuus

Huoltoasemien 
päivitystarve

Uusi verkosto, 
kaasuverkoston 
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T & K

Polttoaine-
tuotantoinfra
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teknologia
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Koneyrittäjät
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Raaka-aineet Muu jalostus

Kilpailu raaka-aineesta, vrt. mäntyöljy

Voimakas 
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olemassa oleva 

jakelu-infra
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Biopolttoaineet ”Älykkäät kylät” skenaariossa
Sivuvirrat, 
kylän hyvä
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Sähkö ja vety ”Älykkäät kylät” skenaariossa

• Uusi jakelu-infra
• Polttoaineen 

laadun varmistus
• Uusi tekniikka 
• Kevyet 

henkilökuljettimet, 
• Uudet 

liiketoimintakon-
septit
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Kriittisiä pisteitä, huomioita keskusteluista

• Uudet toimijat syntyvät todennäköisimmin energiajärjestelmän ja 
liikennejärjestelmän risteyskohtaan, esim. vetypolttoaineen laadun 
varmistus  laboratoriopalvelut

• Voimakas polkuriippuvuus, ei suuria muutoksia vuoteen 2050

– Biopolttoaine – ei voida nojata vain teollisiin sivuvirtoihin

– Sähköntuotanto

• Lähienergia on radikaali muutos - uusiutuva energia ja älykäs sähköverkko

• Keskittynyt sähkön tuotanto ei muuta järjestelmää -- sähkö käytetään vain 
liikkumiseen

– Teknologian kehittymisen hitaus

• Nyt suunniteltavat autot ovat käytössä vuonna 2050!

• Arvoketjun arvon muodostuksen kannattaisi olla jakautunut eri aloille, ei vain 
liikenteeseen  nopeuttaa markkinoiden kehittymistä

• Kotimaisten ja globaalien markkinoiden kehitys haasteellinen ennakoitava



TEKNOLOGIASTA TULOSTA


