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Vetytalous

”Vetytalous tulee – ennemmin tai myöhemmin”
Eero Vartiainen (Fortum) | 04 syyskuu 2020



Vety (Hydrogen,lat. hydrogenium)

• Maailmankaikkeuden yleisin alkuaine

• Englanninkielinen nimi hydrogen tulee latinasta "hydro" vesi, "gen" tuottaa eli veden tuottaja

• Vety on tunnettu energianlähteenä jo yli kahdensadan vuoden ajan

• Joustavana polttoaineena vety voi korvata maakaasun

• Tärkeässä roolissa myös teollisuuden hiilestä irtautumisessa, sillä se mahdollistaa teräksen ja 
kemikaalien hiilipäästöttömän jalostamisen ja tuotannon



Mitä vetytalous tarkoittaa? 

• Vetytalous tarkoittaa tulevaisuuden visiota, jossa vety on tärkeä osa 
energiajärjestelmää. 

• Vety toimii energiavarastona uusiutuvalle energialle. Vety on monipuolinen aine, 
josta voidaan tehdä uudestaan sähköä ja lämpöä, ja sitä voidaan käyttää myös 
liikennepolttoaineena. 

• Vety toimii myös tärkeänä kemikaalina teollisuuden prosesseissa yhdistettäessä 
hiilidioksidin hiilen kanssa. 

• Siirtymällä päästöttömästi tuotettuun vetyyn voidaan saavuttaa merkittävä 
vaikutus teollisuuden pyrkimyksissä kohti hiilineutraaliutta.







”Perämeri vetytalouden Persianlahtena”

Perämeren rannikon alueiden merkitys 
aidossa siirtymässä vetytalouteen on sekä 
Suomen että Ruotsin kannalta todella suuri.
Niin sanotulla Perämeren kaarella Kokkolan ja 
Uumajan välillä on yksitoista raskaan 
teollisuuden paikkakuntaa. Nämä paikat 
olisivat vedyn tuotannon ja kulutuksen 
kannalta merkittäviä.

"Meillä olisi mahdollisuus synnyttää tästä uusi 
Nokia”
-> valokatalyysi (https://yle.fi/uutiset/3-12135362)

(Oulun yliopiston elektronispektroskopian 
professori Marko Huttula)

https://yle.fi/uutiset/3-12135362






Kansallinen vetyklusteri  

• Vetyklusteri toimii yritysten yhteistyöverkostona

• Klusteriin on perustettu neljä työryhmää, jotka käsittelevät seuraavia teemoja: 
• Millä Suomi erottautuu?

• Innovaatio- ja investointihankkeet

• EU-verkostot

• Toimintaympäristö ja regulaatio. 

• Yritysten tarkoituksena näissä työryhmissä on kehittää synergistisiä 
yhteistyömahdollisuuksia ja samoin tunnistaa vetytalouteen siirtymiseen liittyviä 
esteitä ja esittää keinoja niiden poistamiseksi. Lisäksi etsitään mahdollisuuksia 
vaikuttaa EU:n vetytaloutta koskevaan päätöksentekoon niin, että Suomen 
intressit huomioidaan. 

• Kansallisesti puhutaan useiden satojen miljoonien eurojen summista

• EU jakaa vetytalouden tutkimukseen ja kehittämiseen useita miljardeja euroja ja 
niitä jaetaan useiden eri tukiohjelmien kautta.  



Miksi vetytaloutta tavoitellaan ja mitä hyötyä siitä on 
Suomelle? 

• Vetytaloutta pidetään tärkeänä askeleena kohti hiilineutraaliutta. 

• EU:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. 
Lisääntyvä uusiutuvan sähkön hyödyntäminen, energiatehokkuus ja 
siirtyminen vetytalouteen ovat keskeisimmät keinot tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

• Tähän arvioidaan tarvittavan yhteensä 200 - 500 miljardin euron investoinnit 
EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. 

• EU:n vetystrategia, siihen liittyvä regulaatio ja insentiivit tarjoavat suomalaisille 
yrityksille mahdollisuuden vähentää päästöjään, kehittää vähähiilisiä tai 
hiilineutraaleja tuotteita ja ratkaisuja esimerkiksi vetyinfrastruktuurin 
rakentamiseen tai sektori-integraation mahdollistamiseen.



Haasteena varastointi ja siirto

• Vedyn suurimpia haasteita ovat sen kemiallisesta luonteesta johtuen varastointi ja 
siirto. 

• Maanalaiset suolaesiintymät ovat lupaavimpia vedyn varastointipaikkoja. Tänä 
päivänä vain kuutta tällaista luolaa käytetään vedyn varastointiin koko maailmassa, 
mutta tuhansissa luolissa varastoidaan maakaasua. 

• Vetyä voidaan varastoida myös kallioluoliin tai ammoniakkina, nestemäisenä 
vetynä tai nestemäisinä orgaanisina yhdisteinä. Pienempien määrien varastointiin 
soveltuvat parhaiten paineistetut säiliöt.

• Paras tapa kuljettaa suuria määriä vetyä on kaasuputki. Suuren vetymäärän 
korkeapaineiseen siirtoon tarvittava kaasuputki on erilainen kuin maakaasun 
kuljetukseen käytettävä putki, mutta olemassa on jo tuhansia kilometrejä vedyn 
kuljetukseen soveltuvaa putkistoa eri puolilla maailmaa.

• Tulevaisuudessa vetyputket tehdään todennäköisesti komposiittimuoveista. Vetyä 
voidaan kuljettaa myös laivoilla tai rekoilla, mutta tämä on selvästi kalliimpaa kuin 
kaasuputkien käyttö.



https://yle.fi/uutiset/3-12331883

https://yle.fi/uutiset/3-10818795

https://yle.fi/uutiset/3-12062634

SSAB on ottanut johtoaseman matkalla kohti fossiilivapaata 
terästeollisuutta - SSAB

https://yle.fi/uutiset/3-12331883
https://yle.fi/uutiset/3-10818795
https://yle.fi/uutiset/3-12062634
https://www.ssab.fi/fossiilivapaa


Suomen vetyklusterin (H2 Cluster Finland) 
tavoitteita vetyosaamiselle

”…vuoteen 2030 mennessä vetytaloudesta on tullut Suomelle uusi 
viennin tukijalka…”

• Suomen tulee luoda ja vahvistaa maailmanluokan osaamistaan vetyyn liittyvissä teknologioissa 
ja liiketoiminnassa. Uusia taitoja ja osaamista tarvitaan kaikissa työtehtävissä. 

• Yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä tarvitaan 
uusiin vetyteknologioiden ja -sovellusten käyttöönottamiseksi ja osaajien kouluttamiseksi.

https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vetyklusteri-haluaa-suomesta-vetyliiketoiminnan-
globaalin-veturin

https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vetyklusteri-haluaa-suomesta-vetyliiketoiminnan-globaalin-veturin






Aurinko- ja tuulivoima varastoon vedyn muodossa
• Tänä päivänä vetyä käytetään pääasiassa kemianteollisuudessa ammoniakin ja 

metanolin tuotannossa sekä öljynjalostuksessa. Yli 99 prosenttia käytetystä 
vedystä tuotetaan reformoimalla fossiilisista polttoaineista, mikä aiheuttaa noin 
kaksi prosenttia maapallon vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä.

• Elektrolyysin avulla vedyn tuotantoprosessista voidaan kuitenkin saada täysin 
päästötön. Prosessissa vesimolekyylit hajotetaan sähkön avulla hapeksi ja 
vedyksi, joista jälkimmäinen varastoidaan. Tässä onkin tulevaisuuden 
vetypohjaisen energiantuotannon avain: kun aurinko- ja tuulivoiman tuotanto 
ylittää sähkön kulutuksen tarpeen, “ylimääräinen” sähkö voidaan käyttää vedyn 
tuottamiseen. Vety varastoidaan ja otetaan käyttöön, kun aurinko- ja tuulivoimaa 
ei ole saatavilla.

• Vetyä voidaan käyttää polttoaineena erityisissä kaasuturbiineissa, jotka voivat 
tuottaa siitä sähköä. Toinen tapa on käyttää vetyä polttokennoissa, mutta tällä 
hetkellä tämä on kallis vaihtoehto. Puhtaan vedyn polttamisesta ei synny lainkaan 
päästöjä – ainut lopputuote sähkön lisäksi on vesi.

Lähde: Eero Vartiainen, Fortum (Aurinkoteknologiapäällikkö ja aurinkosähkön pientuottaja.
Eero edustaa Fortumia ja Suomea Euroopan aurinkosähköteknologiakomiteassa.














