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Tekijä Sosiaalidemokraattinen ryhmä 

Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 
 

Jäsenehdotus vedyn käytöstä Pohjoismaissa 

Ehdotus 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se tutkii keinoja edistää vedyn käyttöä Pohjoismaissa ja laatii pohjois-

maisen vetystrategian. 

 

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että se tutkii keinoja edistää vedyn käyttöä. 

Taustaa 

Vety on avainasemassa energiaintensiivisen teollisuuden ja liikennesektorin päästö-

jen vähentämisessä. Näiden toimialojen osuus maailman kaikista päästöistä on yli 20 

prosenttia. Suurin osa tulee valmistusteollisuudesta. Ruotsissa tehdään suuria inves-

tointeja vedyn käyttöön terästuotannossa. Norjassa vetyä voitaisiin käyttää valmis-

tusteollisuudessa ja erityisesti alumiinin valmistuksessa. Vety voi saada tärkeän ase-

man myös tulevaisuuden muovituotannossa. Muovin osuus maailman kasvihuone-

kaasupäästöistä on tällä hetkellä 6 prosenttia. Pitkien merikuljetusten osuus pääs-

töistä on 80 prosenttia.  

 

Vedyn tai ammoniakin käyttö on tällä hetkellä kaikkein realistisin ratkaisu siirtymi-

sessä vihreään merenkulkuun. Vetyä voidaan käyttää myös raskaassa liikenteessä ja 

linja-autoissa sekä täydentämään sähköautoja henkilöliikenteessä. Yksistään Suo-

messa syntyy tällä hetkellä vetyä teollisuuden sivutuotteena niin paljon, että sillä voi-

taisiin kattaa noin 10 000 auton energiantarve. 

 

Vety antaa uusia mahdollisuuksia varastoida uusiutuvaa energiaa pitkäkestoisesti. 

Kesän aurinkoenergia voidaan varastoida vetyyn talvea varten. Vedyn ansiosta 

voimme tuottaa lähienergiaa, mikä parantaa turvallisuuttamme ulkoisten uhkien ja 

kriisien varalta. Energiaa voidaan varastoida käytettäväksi sähkökatkosten aikana. 

Teollisuus voi näin ollen jatkaa tuotantoaan sähkökatkoksista huolimatta.  
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Vedyn käyttö ajoneuvoissa auttaa vähentämään hiilidioksidin, typen oksidien ja hiuk-

kasten päästöjä teollisuus- ja liikennesektoreilla. Päästöt aiheuttavat suuret vahingot 

ja kustannukset yhteiskunnalle joka vuosi. Näin voidaan myös luoda paljon uusia työ-

paikkoja. Pelkästään Euroopassa voi tällä sektorilla syntyä 2,4 miljoonaa työpaikkaa 

vuoteen 2050 mennessä. Monet näistä työpaikoista voivat syntyä Pohjoismaihin, jos 

teemme oikeita priorisointeja. Pohjoismailla on hyvät edellytykset ja jo nyt paljon 

osaamista tällä alueella. Ehdotammekin, että tämä mahdollisuus selvitetään kun-

nolla. 
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