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Mitä hyötyä EU:lle on uusiutuvasta vedystä?

Lue vetyenergian hyödyistä ja siitä, miten EU haluaa hyödyntää sitä mahdollisimman 
paljon vihreän siirtymän tukena.

©AFP/DAMIEN MEYER

Puhdas energia on ilmastoneutraalin Euroopan 
kannalta välttämätöntä
 
Kun siirrytään kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa ja puhtaampaa planeettaa, on olennaisen 
tärkeää uudistaa yleistä energiahuoltoa ja luoda täysin integroitu energiajärjestelmä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman avulla. EU:n talouden vihreä siirtymä olisi kytkettävä puhtaan, 
kohtuuhintaisen ja toimitusvarman energian tarjoamiseen yrityksille ja kuluttajille. 
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EU:lla on edessään haasteita, sillä vuonna 2018 sen energiantuotanto ja -kulutus tuotti 75 
prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä ja se on edelleen riippuvainen tuonnista, joka 
kattaa 58 prosenttia EU:n energiasta, eritoten öljystä ja kaasusta. 
 
Komissio ehdotti heinäkuussa 2020 vetystrategiaa ilmastoneutraalille Euroopalle. Strategian 
tavoitteena on nopeuttaa puhtaan vedyn kehittämistä ja varmistaa sen rooli ilmastoneutraalin 
energiajärjestelmän kulmakivenä vuoteen 2050 mennessä. 
 
Lue lisää EU:n puhtaan energian politiikasta.  
 

Onko vety uusiutuvaa energiaa?
 
Vetyä on useita eri tyyppejä. Vedyt luokitellaan tuotantoprosessin ja siitä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen mukaan. Puhdasta vetyä (”uusiutuva vety” tai ”vihreä vety”) 
tuotetaan vedestä elektrolyysillä uusiutuvista energianlähteistä saatavan sähkön avulla. 
Tuotannossa ei synny kasvihuonekaasuja. 
 
Parlamentin jäsenet korostavat vedyn tyyppiluokituksen merkitystä. He haluavat 
yhdenmukaisen EU:n laajuisen terminologian, jossa tehdään selkeä ero uusiutuvan ja 
vähähiilisen vedyn välillä. 
 
Mepit totesivat toukokuussa 2021 hyväksytyissä mietinnöissä, että ainoastaan uusiutuvista 
energialähteistä tuotettu vihreä vety voi edistää kestävällä tavalla ilmastoneutraaliuden 
saavuttamista pitkällä aikavälillä. 
 
Vedyllä on tällä hetkellä vain vähäinen merkitys energian kokonaistarjonnassa. 
Kustannuskilpailukykyyn, tuotannon laajuuteen, infrastruktuuritarpeisiin ja 
turvallisuusnäkemyksiin liittyy haasteita. 
Odotusarvona kuitenkin on, että vedyn ansiosta liikenteestä, lämmityksestä ja teollisista 
prosesseista tulee päästöttömiä ja energiaa on mahdollista varastoida kausien välillä. 
 
Parlamentin jäsenet haluavat, että komissio ja EU-maat edistävät uusiutuvista energialähteistä 
peräisin olevan polttoaineen tuotantoa ja käyttöä. 
 

Mitkä ovat vedystä saatavat hyödyt?
 
Vedyn osuus EU:n energialähteiden yhdistelmästä on noin kaksi prosenttia. Lähes kaikki vety – 
95 prosenttia – tuotetaan fossiilisista polttoaineista, joista vapautuu vuosittain 70‑100 miljoonaa 
tonnia hiilidioksidia. 
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Tutkimusten mukaan uusiutuvat energialähteet voisivat tuottaa merkittävän osan Euroopan 
energialähteiden yhdistelmästä vuonna 2050 ja vedyn osuus voisi olla jopa 20 prosenttia. 
Vetykysynnästä 20–50 prosenttia johtuisi liikenteestä ja 5–20 prosenttia teollisuudesta. 
 
Uusiutuvaan vetyyn perustuva talous voisi vähentää ilmaston lämpenemisen vaikutuksia 
huomattavasti enemmän kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuva talous. 
 
Uusiutuvaa vetyä käytetään pääasiassa raaka-aineena teollisuusprosesseissa mutta myös 
avaruusrakettien polttoaineena. 
 
Vety voi ominaisuuksiensa vuoksi olla hyvä polttoaine, koska

sen käyttö energiatarkoituksiin ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä (vesi on 
prosessin ainoa sivutuote)

• 

sitä voidaan käyttää muiden kaasujen ja nestemäisten polttoaineiden tuottamiseen• 

nykyistä infrastruktuuria (kaasun siirto ja kaasun varastointi) voidaan käyttää myös vetyyn sen 
energiatiheys on suurempi kuin akuilla, joten sitä voidaan käyttää kaukoliikenteessä ja 
raskaassa tavaraliikenteessä.

Mitä parlamentti haluaa?
Lisätään kysyntää kannustimilla, luodaan eurooppalaiset vetymarkkinat ja edistetään 
vetyinfrastruktuurin nopeaa käyttöönottoa

• 

poistetaan fossiilipohjainen vety asteittain käytöstä mahdollisimman pian• 
sertifioidaan kaikenlainen tuontivety samalla tavalla kuin EU:ssa tuotettu vety sekä 
tuotanto ja kuljetus hiilivuodon välttämiseksi

• 

arvioidaan mahdollisuutta muuttaa olemassa olevien kaasuputkien käyttötarkoitusta vedyn 
kuljetukseen ja maanalaiseen varastointiin. 
 

Vety yhtenä EU:n vaihtoehtoisista polttoaineista
 
EU pyrkii vähentämään riippuvuuttaan Venäjän fossiilisista polttoaineista ja täyttämään 
sitoumuksensa ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä. Siksi komissio esitteli vuonna 
2022 EU:n REPower-strategian, jotta energiasta tulisi kohtuuhintaisempaa, toimitusvarmempaa 
ja kestävämpää. Suunnitelman mukaan EU:n olisi lisättävä uusiutuvan vedyn tuotantoa vuoteen 
2030 mennessä nostamalla vedyn määrä 20 megatonniin vuodessa vuoden 2020 
vetystrategiassa ehdotetusta kymmenestä megatonnista vuodessa. 
 
Parlamentin jäsenet hyväksyivät lokakuussa 2022 kantansa luonnoksiin EU:n säännöiksi, 
joilla edistetään latausasemien ja vaihtoehtoisten tankkausasemien käyttöönottoa etenkin 
sähkön ja vedyn osalta. Säännöt ovat osa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevaa 
lainsäädäntöä, joka tunnetaan nimellä 55-valmiuspaketti. Vuonna 2021 EU:ssa oli 136 
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vetytankkauspistettä. Parlamentin jäsenet vaativat, että vetytankkausasemia perustetaan sadan 
kilometrin välein EU:n pääteiden varsille vuoteen 2028 mennessä. 
 
Tutustu EU:n strategiaan, jolla lisätään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä autoissa. 
 

Lue lisää EU:n puhtaan energian politiikasta
Uusiutuvaa energiaa koskevat maakohtaiset tavoitteet• 
Talojen ja rakennusten energiatehokkuus• 
Tietoa EU:n laitteiden energiatehokkuusmerkistä• 

Lisätietoa
Parlamentin mietintö vetystrategiasta
Euroopan komissio: Tulevaisuuden energiajärjestelmää ja puhdasta vetyä koskevat 
suunnitelmat
Euroopan komissio: Puhdas energia
EU:n vetypolitiikasta (englanniksi)
Video vedyn eri muodoista (englanniksi)
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