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This master’s thesis investigates the most potential solutions for environmentally friendly 

hydrogen production, especially for the needs of the petrochemical industry. This work fo-

cuses mainly on the production of hydrogen by electrolysis using electrical energy. The pa-

per describes the components of the electricity market and the basic principles of participat-

ing in the frequency control of the electricity grid. An optimization model is created to in-

vestigate the effect of flexible operation of hydrogen plants on hydrogen production costs. 

The cost and financial benefits of participating in the electricity market are demonstrated by 

the capacity of two different electrolysers. The optimization model is used to estimate the 

compensation paid for participating in the frequency control with several different sizes of 

hydrogen storage tank capacities. The work also examines the currently best-known hydro-

gen storage solutions, both short-term and long-term, and their costs. 
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1 JOHDANTO 

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen on tämän aikakauden ehkä puhutuin koko ihmiskun-

taa koskeva haaste. Tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on laadittu, niin kan-

sainvälisellä tasolla mm. Pariisin ilmastosopimuksessa, kuin kansallisella tasolla. Ilmasto-

toimien keskiössä on uusiutuvan energian lisääminen ja fossiilisen energian tuotannon as-

teittainen poistaminen. Uusiutuvan energian osuuden lisääntyminen asettaa uusia haasteita 

energiataloudelle. Uusiutuvan energian tuotanto ei ole yleisesti ottaen yhtä helposti kysyn-

nän tarpeisiin säädettävää, kuin fossiiliset tuotantomenetelmät.  

 

Uusituvat polttoaineet, kuten biopolttoaineet ja synteettiset polttoaineet nähdään yhtenä kei-

nona vähentää hiilidioksidipäästöjä, kun niillä voidaan korvata fossiilisien polttoaineiden 

käyttöä. Biopolttoaineiden GHG-vähenemä on laskennallinen ero fossiilisiin polttoaineisiin 

nähden. Biopolttoaineista vapautunut hiili sitoutuu uudelleen biomassaan, joka on biopolt-

toaineiden raaka-aine. Hiilen kierto säilyy näin suljettuna eikä uutta hiiltä vapauteta jatku-

vasti ilmakehään. 

 

UPM-Kymmene Oyj investoi vuonna 2012 179 miljoonaa euroa toisen sukupolven biopolt-

toaineita tuottavaan laitokseen, joka rakennettiin Lappeenrannan Kaukaan tehdasintegraat-

tiin. Biojalostamo aloitti kaupallisen tuotannon vuonna 2015 ja sen päätuotteet ovat liiken-

nepolttoaineiksi soveltuvat diesel ja nafta. Yksikön pääraaka-aine on mäntyöljy, jota syntyy 

selluntuotannon tähteenä. Mäntyöljy käsitellään katalyyttien avulla korkeapaineisessa ve-

dytysprosessissa, jossa sen hiiliketjujen ominaisuuksia muokataan. Keskeisessä roolissa 

polttoaineen valmistusta on vety, joka sitoutuu hiilen kanssa hiilivedyiksi. Lappeenrannan 

jalostamolla vety tuotetaan maakaasusta höyryreformoinnin avulla ja se on fossiilisena 

raaka-aineena suurin yksittäinen heikentäjä laskettaessa valmistettavan biopolttoaineen 

GHG-vähenemää. 

 

UPM-kymmene pyrkii jatkuvaan parantamiseen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. 

Osana tätä tavoitetta on kasvattaa Lappeenrannan biojalostamon biopolttoaineiden valmis-

tuksessa tarvittava vedyn lisäkapasiteettiä uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvalla teknolo-

gialla. Työssä on tarkoitus perehtyä tunnettuihin vedyntuotannon teknologioihin ja 
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tarkastella niitä ilmastotavoitteiden kannalta. Biopolttoaineiden sääntelyyn on historiansa ai-

kana tullut useita tiukennuksia eteenkin käytettävien raaka-aineiden osalta. On mahdollista, 

että tulevaisuudessa uusien tuotantolaitosten teknologian voidaan vaatia olevan entistäkin 

vähäpäästöisempää. Tässä työssä on tarkoitus selvittää tämänhetkistä sääntelyä ympäristöys-

tävälliseksi katsottavan vedyn luokittelussa. Myös valmisteilla olevan uusiutuvan energian 

direktiivin REDII (Renewable Energy Directive) päivitysten myötä mahdollisia tulevia bio-

polttoaineita koskevia muutoksia on tarkoitus tuoda esiin. Työssä pyritään kuvaamaan vety-

talouteen oleellisesti liittyvän sähkömarkkinoiden nykytilanne, sekä arvioidaan tulevaisuu-

den madollisia muutoksia ja niiden vaikutuksia. 

 

Tämä työ liittyy selvitykseen Lappeenrannan jalostamon tuotantokapasiteetin noston vaati-

man lisävedyn tuottamiseksi elektrolysaattorin avulla vedestä. Työn tarkoituksena on tarkas-

tella vedyn tuotantokustannusten muutosta, mikäli elektrolysaattorilla tuotetaan vetyä jous-

tavasti säätösähkömarkkinassa, vakiokuormitteisen ajotavan sijaan. Elektrolysaattorin jous-

tava käyttö taajuudensäätöreservinä, sekä sähkön markkinahinnan mukaan aiheuttaisi Lap-

peenrannan jalostamolla vedyn varastointitarpeen, koska biopolttoaineiden valmistuspro-

sessi vaatii jatkuvan tasaisen vetyvirtauksen. Työssä tarkastellaan vedyn varastoinnin vaih-

toehtoja ja pyritään löytämään kohteeseen parhaiten soveltuva varastointiratkaisu. 

 

Työssä rakennetaan optimointimalli selvittämään erikokoisten varastosäiliöiden tuoma kus-

tannushyöty, sekä elektrolysaattorin ajotapa. Myös jalostamon nykyisin käytössä olevan 

höyryreformoinnilla vetyä tuottavan laitoksen osallistuminen vetytaseen säätöön otetaan 

huomioon. Saatujen tulosten perusteella voidaan laskea varastosäiliön mahdollistama jous-

tavan ajotavan tuoma säästö verrattuna vedyn tuotantoon elektrolysaattorilla ilman joustoa 

suoraan prosessin tarpeen mukaisesti. Varastoinnin pääoma- ja käyttökustannusten avulla 

voidaan laskea varastosäiliön investoinnille takaisinmaksuaika. Tässä työssä rakennettua op-

timointimallia on tarkoitus kehittää edelleen ja hyödyntää myös uusien tuotantolaitosten ja 

niihin liittyvien teknologioiden päätöksenteossa. Tässä työssä rakennettava optimointimalli 

keskittyy sähköenergiaa vedyntuotannossa käyttävään teknologiaan. 
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2 VETY- JA ENERGIATALOUS 

2.1 Vedyn käyttö ja vetytalous 

Vety (H2) on erittäin kevyt kaasu ja se sisältää painoonsa nähden enemmän energiaa (142 

MJ/kg), kuin mikään muu aine maailmassa, lukuun ottamatta ydinpolttoaineita ja antimate-

riaa. Vedyn tiheys on kuitenkin erittäin alhainen normaaliolosuhteissa (0,09 kg/m3). Vetyä 

voidaan valmistaa ja polttaa aiheuttamatta hiilipäästöjä ja sillä voidaan korvata monia fos-

siilisten polttoaineiden sovelluksia. (BloombergNEF, 2019)  

 

Teollista vetyä käytetään lannoitteiden tuotannossa, petrokemian jalostusprosesseissa, me-

tallien valmistuksessa, elintarvikkeiden käsittelyssä ja puolijohteiden valmistuksessa  (Da-

wood et al., 2020). Vety on tärkeä raaka-aine kemian- ja öljyteollisuudessa, jossa kulutetaan 

noin 40 %, sekä ammoniakin valmistuksessa lannoiteteollisuudessa, jossa kulutetaan noin 

50 % maailmassa tuotetusta vedystä. Maailmanlaajuinen vetyteollisuus on liiketoimintana 

merkittävää ja vedyn kokonaistuotanto on noin 700 miljardia Nm3 (n. 60 000 kt). Vedyn 

valmistus perustuu lähes täysin fossiilisiin polttoaineisiin. Raaka-aineena maakaasun osuus 

on noin puolet ja jalostamoiden raakaöljyjakeet noin kolmasosa. (Ball and Weeda, 2015) 

Vesi-elektrolyysillä tuotetun vedyn osuus on vain noin 5 %  (IRENA, 2020). 

 

Ajatus vetypohjaisesta energiajärjestelmästä syntyi jo 1970-luvun öljykriisien aikoihin, jol-

loin ”vetytalous” termin loi ensimmäisenä General Motors, joka esitteli vetyä vaihtoehtoi-

sena liikenteen polttoaineena (Ball and Weeda, 2015). 1990-luvun lopussa polttokennotek-

niikan kehittäjien ja autoteollisuuden liian optimistiset lausunnot aiheuttivat ensimmäisen 

”hypen” vetyautoilusta ja tämän jälkeen innostus aiheen ympärillä on ollut vaihtelevaa. Bio-

polttoaineet ja sähköautot ovat 2000-luvun puolella osaltaan olleet hidastamassa vetyautoi-

lun yleistymistä. 

 

Vetytaloudesta puhutaan nykyisin laajempana käsitteenä, kuin pelkästään vaihtoehtoisena 

liikenteen polttoaineena. Vety ei itsessään ole energianlähde, mutta se toimii energian kan-

tajana (energy carrier) samoin kuin sähkö. Vetytaloutta on esitetty yhtenä vaihtoehtona uu-

siutuvien energian tuotantomuotojen, kuten tuuli- ja aurinkovoimaloiden, luonnostaan vaih-

televan tuotantotason tasaamiseksi. Uusiutuvan energian tuotannon ollessa kysyntää 
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korkeampi, voidaan sähköenergialla tuottaa vetyä varastoon myöhempää käyttöä varten ja 

se on muunnettavissa takaisin sähköenergiaksi. Varastointijärjestelmällä voidaan erottaa ky-

syntä ja tarjonta toisistaan siirtämällä tuotettua energiaa eri aikaväleillä (tunneittain, päivit-

täin, kausittain). Uusiutuva vety luo yhteyden uusiutuvien energialähteiden ja energianhan-

kinnan, liikenteen, teollisuuden ja uusiutuvan energian viennin välillä.  (Dawood et al., 2020) 

 

Yhdysvalloissa tutkittiin vuonna 2005 uusiutuvalla energialla elektrolyysin avulla tuotetun 

vedyn valmistuskustannuksia, kun vetykaasua tuotetaan 1000 kg päivässä. Investointikus-

tannukset huomioon otettuna, kustannusrakenteessa suuremaksi tekijäksi esitettiin sähkön 

hintaa, joka muodosti 59 % - 68 % kokonaiskustannuksista, riippuen ostettavan sähkön al-

kuperästä. Sähkön hinnan olisit pitänyt olla neljä kertaa halvempaa tutkimushetkellä, jotta 

tuuli- ja aurinkoenergian avulla tuotettu vety olisi kilpailukyinen fossiiliseen vedyntuotan-

toon nähden. (Levene et al., 2007) 

 

Etelä-Amerikassa tutkittiin vuonna 2019 Argentiinan ja Chilen sähköntuotantoympäristössä 

vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantoa. Tutkimukseen valituista neljästä sijainnista mallin-

nettiin tuuli- aurinkoenergialla tuotetun sähkön käyttöä elektrolyysissä vedyn valmistuk-

seen. Tutkimuksen mukaan tämän kaltaisissa paikoissa, joissa on tarjolla paljon aurinkoa ja 

tuulta, voitaisiin vihreää vetyä ja ammoniakkia pian tuottaa hinnalla, joka on lähes kilpailu-

kykyinen perinteisten fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtojen kanssa. Tutkimuksessa arvi-

oitu LCOH-arvo (Levelized Cost Of Hydrogen) on noin 2 USD/kg, kun taas perinteisellä 

höyrymetaanin reformoinnilla tuotetun vedyn viitearvo on 1-1,5 USD/kg. Tutkimuksessa 

arvioitiin tulevaisuuden fossiilisten polttoaineiden mahdollisien hintavaihteluiden ja koro-

tettujen hiiliverojen tekevän vihreän vedyn tuotannosta vieläkin kannattavampaa. (Armijo 

and Philibert, 2020) 

 

2.1.1 Vedyn käyttö petrokemiassa 

Vetyä käytetään monissa petrokemian prosesseissa, kuten polttoaineiden valmistusproses-

sissa, reaktioiden hallintaan. Hydrokonversio (Hydroconversion) termi sisältää vetykäsitte-

lyn (Hydrotreating), vetykrakkauksen (Hydro-cracking) ja hydrauksen (Hydrogeneation). 

Vetykäsittely kuvaa prosessia, jossa rikki, typpi ja metalliepäpuhtaudet poistetaan raaka-



10 

 

aineesta vedyllä katalyytin avulla. Vetykrakkaus on prosessi, jossa raaka-aine katalyyttisesti 

krakataan vedyn kanssa reagoimalla alhaisemman kiehumispisteen tuotteiksi. Hydrausta 

käytetään, kun aromaattiset aineet tyydytetään vedyllä vastaaviksi naftoiksi. (Fahim et al., 

2010) 

 

Vetykäsittelyprosessit ovat keskenään samankaltaisia pääosin ja ne voidaan yleensä esittää, 

kuten kuvassa 1. Vetykaasu sekoitetaan nestemäisen syötön joukkoon ja seos tuodaan esi-

lämmityksen kautta reaktiolämpötilaan, jonka jälkeen se syötetään kiinteäpetiseen katalyyt-

tiseen reaktoriin. Reaktorin jälkeinen tuotevirta erotellaan nesteiksi ja kaasuiksi korkea-

paine-erottimessa. Vetypitoisesta kaasusta erotellaan kevyet hiilivedyt, sekä puhdistetaan 

rikkivetyjä tarvittaessa ennen kiertokaasun palautusta prosessin syöttöön.  Vetyä kuluu pro-

sessin aikana epäpuhtauksien poistoon, sekä liukenemalla hiilivetyihin, joita ovat nestemäi-

nen tuote ja prosessissa syntyvät kevyet kaasut. (Fahim et al., 2010) 

 

 

Kuva 1 Vetykäsittelyn periaatekuva (Fahim et al., 2010). 

 

2.1.2 Synteettiset polttoaineet 

Sähköpolttoaineet ovat hiilipohjaisia polttoaineita, jotka on valmistettu hiilidioksidista 

(CO2) ja vedestä (H2O) ja joiden ensisijainen energialähde on sähkö. Sähköpolttoaineista 
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käytetään myös nimitystä e-polttoaineet, tai synteettiset polttoaineet. Synteettisillä polttoai-

neilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, eikä ne välttämättä vaadi suuria investointeja 

uuteen infrastruktuuriin. Vetyä ja hiilidioksidia voidaan yhdistää erilaisten energian kanta-

jien luomiseksi polttoainesynteesiprosesseissa, kuten metaanisynteesi, metanolisynteesi ja 

Fischer-Tropsch-synteesi. (Brynolf et al., 2018) Kuvassa 2 on esitetty mahdollisia menetel-

miä ja tarvittavia ainevirtoja synteettisien polttoaineiden tuottamiseksi. 

 

 

Kuva 2 Sähköpolttoaineet (Brynolf et al., 2018). 

 

Metaania (CH4) voidaan valmistaa vedystä (H2) ja hiilidioksidista / hiilimonoksidista (CO2 

/ CO) katalyyttisesti ja biologisesti. Prosessia käytetään synteettisen maakaasun tuottami-

seen kivihiilestä ja biomassasta johdetusta syntetisoidusta kaasusta. Metanointiin käytetään 

tyypillisesti katalyyttisiä reaktoreita. Biologisessa metanoinnissa mikrobit korvaavat kata-

lyytit. Biologinen metanointi voidaan yhdistää biokaasuprosessiin lisäämällä vetyä, tai se 

voidaan perustaa omavaraiseksi operaatioksi. Biologisen metanoinnin tekniikka on kuiten-

kin vielä kehitysvaiheessa. (Brynolf et al., 2018) 

 

Metanolia (CH3OH) voidaan käyttää, sekä polttoaineena, että kemianteollisuudessa. Meta-

nolia voidaan valmistaa yhdessä vaiheessa hydraamalla hiilidioksidi suoraan metanoliksi, tai 

kahdessa vaiheessa muuttamalla hiilidioksidi ensin hiilimonoksidiksi ja sitten hydrata se 
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metanoliksi. Fischer-Tropsch-synteesillä voidaan tuottaa erilaisia hiilivetyjä, mukaan lukien 

bensiini ja diesel, mutta teknologia kuitenkin vielä kehitysvaiheessa. (Brynolf et al., 2018) 

 

2.1.3 Polttokennotekniikka 

Polttokenno voidaan ajatella toimivan, kuten polttomoottori, joka tuottaa sähköenergiaa niin 

kauan, kuin se saa jatkuvasti polttoainetta. Energiaa vapautuu, kun vety- ja happikaasu rea-

goivat vedeksi ja polttokennot tuottavat sähköä suoraan tästä kemiallisesta reaktiosta (kuva 

3). Polttokennoilla on usein paljon korkeampi hyötysuhde, kuin polttomoottoreilla. Poltto-

kennon tuottama sähkövirta on käytännössä suoraan verrannollinen polttokennon pinta-

alaan ja ne voidaan skaalata pienestä 1W tehoisista energialähteistä suuriksi MW luokan 

voimalaitoksiksi. Polttokennot voivat olla täysin kiinteitä rakenteita, eli niissä ei ole liikku-

via osia. Tämä mahdollistaa erittäin luotettavan ja pitkäikäisen järjestelmän. Liikkuvien 

osien puuttuminen tarkoittaa myös sitä, että polttokennot ovat äänettömiä. Polttokennot eivät 

myöskään aiheuta ei toivottuja tuotteita, kuten typen oksideja (NOx), rikkioksideja (SOx) ja 

hiukkaspäästöjä. (O'hayre et al., 2016) 

 

 

Kuva 3 H2-O2 polttokennon yleinen rakenne (O'hayre et al., 2016). 

 

Taulukossa 1 on esitetyt kaikki viisi polttokennotyyppiä perustuvat samoihin sähkökemial-

lisiin periaatteisiin, mutta niillä on eri toimintalämpötilat, ne koostuvat eri materiaaleista, 

sekä eroavat polttoainekarenssinsa ja suorituskykyominaisuuksiensa puolesta. Polttokennot 

toimivat parhaiten vetykaasulla. Vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten bensiini ja metanoli, on 

vaikea käyttää suoraan polttokennossa ja ne yleensä reformoidaan käyttöä varten. Vaihtoeh-

toiset polttoaineet vaativat lisälaitteita, sekä heikentävät polttokennon suorituskykyä.  

(O'hayre et al., 2016) 
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Taulukko 1 Kuvaus yleisimmistä polttokennoista (O'hayre et al., 2016). 

 

 

2.2 Sähkömarkkinat 

Fingrid Oyj on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, joka toimii osana pohjoismaista sähköjärjes-

telmää ja sen tehtävänä on turvata varma sähkön saanti kaikissa tilanteissa. Sähkömarkkinat 

ovat kustannustehokas tapa sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa. Sähkön ku-

luttajat ja tuottajat muodostavat sähkömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan, jonka mukaan 

sähkön hinta määräytyy. Kuvassa 4 on esitetty sähkön kaupankäynnin markkinapaikat.  

(Fingrid, 2019a) 

 

 

Kuva 4 Sähkömarkkinoiden rakenne (Fingrid, 2019). 

 

Sähkömarkkinoilla tapahtuu kaupankäyntiä usealla aikavälillä alla kerrotun kuvauksen mu-

kaisesti. (Fingrid, 2019): 

❖ Finanssimarkkinoilla käydään johdannaiskauppaa, joilla voidaan varautua sähkön hin-

nan muutosten riskeihin pitkälle tulevaisuuteen, mutta myös lyhyelle aikavälille. 
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Johdannaiskauppaa voidaan käydä myös spekulatiivisista syistä, ilman osallistumista 

varsinaisesti sähkön ostamiseen tai myyntiin. 

❖ Vuorokausimarkkinoilla markkinatoimijat asettavat tarjouksia sähkön tuotannosta ja ku-

lutuksesta seuraavan päivän jokaiselle tunnille erikseen. Eurooppalaisilla sähkömarkki-

noilla Suomi on omana tarjousalueenaan. 

❖ Päivänsisäisillä markkinoilla käydään jatkuvaa kauppaa lähellä sähkön toimitushetkeä. 

Markkinatoimijat voivat korjata tuotanto- ja kulutussuunnitelmiaan esimerkiksi säästä, 

tai häiriöistä johtuvien muutosten aiheuttamina. 

❖ Säätösähkö- ja reservimarkkinoilla varmistetaan riittävä säätökykyinen kapasiteetti yllä-

pitämään sähköverkon tasapainoa. Tehoreservilaki velvoittaa turvaamaan sähkön toi-

mintavarmuuden, kun sähkön tuotanto ei riitä kattamaan ennakoitua kulutusta. 

❖ Taseselvityksessä tarkistetaan toteutuneet sähkön tuotannon ja kulutuksen erot. Markki-

natoimijoiden tasepoikkeama lasketaan ja toteuman mukaisesti markkinatoimijat mak-

savat tai saavat rahaa. Tasesähkön hinta kannustaa pyrkimään tasapainoon markkinoilla. 

 

Sähkömarkkinoilla päiväkohtainen keskihinta määräytyy ns. day-ahead-markkinoilla. 

Elspot on huutokauppa seuraavan päivän sähkön toimituksille. Osallistujat jättävät myynti- 

ja ostotarjouksia seuraavan päivän kullekin tunnille Nord Pool Spot -verkkopohjaisen kau-

pankäyntijärjestelmän kautta. Tarjouksia voi tehdä klo 08.00–12.00 välisenä aikana Keski-

Euroopan aikaa (CET, Central European Time). (Raviv et al., 2015) 

 

Raviv et al., selvittivät sähkön hintojen käyttäytymistä ja ennustettavuutta. Tutkimuksessa 

käytettiin pohjoismaiset sähkömarkkinat kattavan Nord Pool Spot -pörssin hintatietoja vuo-

desta 1992 vuoteen 2010. Sähkön hinnat olivat keskimäärin korkeammat päivällä kuin yöllä, 

sekä korkeimmillaan aamulla (08.00–12.00 CET) ja alkuillalla (17.00–19.00 CET). Näillä 

ruuhka-ajoilla oli suhteellisen suuri volatiliteetti, joka aiheutti äärimmäisempiä hintoja ja 

hintapiikkejä. Sähkön hinnoissa oli huomattavaa vaihtelua koko päivän ajan ja kaikkien tun-

tien keskihajonta oli yli puolet keskihinnasta. (2015) 
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2.2.1 Kysyntäjousto 

”Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tun-

neilta edullisempaan ajankohtaan tai käytön hetkellistä muuttamista tehotasapainon hallin-

nan tarpeisiin”. Suomessa sähköverkon tehotasapainoa on ylläpidetty jo pitkään sähkön ku-

lutusta mukauttamalla. Suurimmasta osasta ylläpidosta vastaavasta reservistä on vastannut 

suurteollisuus, kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuus. Kysyntäjouston tarve lisääntyy, 

kun joustamattoman tuotannon, kuten ydinvoiman ja uusiutuvan energian osuus verkossa 

lisääntyy. Joustamaton tuotanto aiheuttaa haasteita markkinamallille, jossa vain energialla 

käydään kauppaa. Kysyntäjoustoilla pyritään turvaamaan nykyisen markkinamallin säilymi-

nen jatkossakin. (Fingrid, 2017a) 

 

Kysyntäjousto tarjoaa mahdollisuuden osallistua säätösähkö- ja reservimarkkinoille ja osal-

listuminen voi tapahtua kaikilla samoilla markkinapaikoilla, kuin tuotantoresurssit. Reser-

veihin osallistuminen voi tarkoittaa esimerkiksi, vaikka vain muutaman sekunnin mittaista 

verkosta otettavan tehon vähennystä, tai tunnin katkoa kerran kymmenessä vuodessa. Kat-

koa ei välttämättä tarvitse lainkaan, jos tehoa voidaan säätää joustavasti. Kuvassa 5 on esi-

tetty kysyntäjoustokapasiteettien tilanne Suomessa. (Fingrid, 2017) 

 

 

Kuva 5 Kysyntäjouston tilanne suomessa 1.9.2020 (Fingrid). 

 

Uusina mahdollisuuksina nähdään säätösähkö- ja häiriöreservimarkkinoilla myös ns. aggre-

gaattorit, eli yritykset, jotka muodostavat pienkulutuksesta ja -tuotannosta isomman 
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kokonaisuuden, jolla voidaan osallistua eri markkinoille. Kuluttajan oma pientuotanto voi-

daan rinnastaa kysyntäjoustoon, mikäli se kykenee reagoimaan markkinatilanteeseen pie-

nentämällä kohteen sähkön ottoa verkosta. Esimerkiksi rakennusten ja liiketilojen varavoi-

makoneita voidaan hyödyntää siihen käyttöön. There Corporation, Fortum ja Helen ovat jo 

hyödyntäneet Elspot-markkinaan perustuvaa kysyntäjoustoa kuluttajamarkkinalla ohjaa-

malla kodin lämmitystä kuluttajille edullisiin ajankohtiin hinta-, kulutus- ja säätietoihin pe-

rustuvalla mallilla. (Fingrid, 2017) 

 

2.2.2 Säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat 

Fingrid yhdessä pohjoismaisten verkkoyhtiöiden kanssa ylläpitää säätösähkömarkkinoita. 

Tuotannon ja kuorman haltijat voivat osallistua säätösähkömarkkinoille antamalla säätöky-

kyisestä kapasiteetistaan tarjouksia, jonka edellytyksenä on säätösähkömarkkinasopimuksen 

tekeminen Fingridin kanssa. Tarjouksia aktivoidaan tarvittaessa manuaalisesti Fingrid Oyj:n 

kantaverkkokeskuksesta tehotasapainon hallitsemiseksi normaalitilanteessa, sekä häiriöti-

lanteessa. Säätökapasiteettimarkkinat on otettu käyttöön vuonna 2016 ja niillä varmistetaan, 

että Fingridillä on nopeaa häiriöreserviä myös omien ja vuokravoimalaitosten huolto- ja kor-

jauskeskeytyksissä. (Fingrid, 2017b)  

 

Kuvassa 6 on esitetty ylössäädöllä tarkoitetun sähkön tuotannon lisäämistä tai kulutuksen 

vähentämistä tarjouksen mukaisesti. Vastaavasti alassäädöllä tarkoitetusta sähkön tuotannon 

vähentämisestä, tai kulutuksen lisäämisestä voidaan antaa alassäätötarjous. Toistaiseksi 

Fingrid on hankkinut taajuusohjatussa häiriöreservissä vain ylössäätötuotteita ja alassäätö-

tuotteiden ensimmäinen hankintavuorokausi on 1.1.2022. (Fingrid, 2017) 
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Kuva 6 Säätötarjoukset ylös- ja alassäätöön (Fingrid, 2017). 

 

Säätösähkömarkkinoilla hinnat määräytyvät toteutettujen säätöjen perusteella ja jokaiselle 

käyttötunnille muodostuu sekä ylös- että alassäätöhinta. Fingrid maksaa sovitusta energiasta 

ylössäätötarjouksen mukaisen hinnan kaikille, joilta on tilannut ylössäätöä tunnin aikana, tai 

vähintään Nord Poolin Suomen hinta-alueen (Elspot FIN) hinnan. Vastaavasti alassäädöstä 

maksetaan halvimman käytetyn alassäätötarjouksen mukaisesti, tai enintään Nord Poolin 

Suomen hinta-alueen (Elspot FIN) hinta. Tasesähkön hinta määräytyy myös säätösähkön 

perusteella ja reservimyyjälle maksetaan marginaalihinnan mukaisesti, jonka korvauksen 

suuruus tarkistetaan hankintajakson jälkeen. (Fingrid, 2017) 

 

2.2.3 Sähköverkon taajuussäätö ja häiriöreservit 

Sähkön kulutus, sekä tuotanto on oltava jokaisena hetkenä samansuuruinen, jotta sähköver-

kon taajuus saadaan pidettyä mahdollisimman tarkasti 50 Hz taajuudessa. Sähköverkon 

kuormituksessa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka täytyy pystyä hallitsemaan, joko kulu-

tusta lisäämällä, tai vähentämällä. Sähkön kulutus ja tuotanto suunnitellaan etukäteen säh-

kömarkkinaosapuolten kesken. Käyttötuntien aikaisia poikkeamia varten Fingrid hankkii re-

servejä, joilla tarkoitetaan voimalaitoksia ja kulutuskohteita, jotka nostavat tai laskevat tehoa 

tarpeen mukaan. Lisäksi Fingrid täyttää nopean häiriöreservin velvoitteitaan omistamillaan 

varavoimalaitoksilla, sekä pitkäaikaisilla käyttöoikeussopimuksilla hankituilla varavoima-

laitoksilla. Varavoimalaitoksia ei käytetä kaupalliseen tuotantoon. Kuvassa 7 on esitetty säh-

kömarkkinoiden reservituotteet. (Fingrid, 2017c) 
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Kuva 7 Sähkömarkkinoiden reservituotteet (Fingrid, 2017). 

 

Taajuuden vakautusreservit (FCR), taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) ja taajuusohjattu 

häiriöreservi (FCR-D), ovat taajuudenmuutoksista automaattisesti aktivoituvia pätötehore-

servejä, joita käytetään jatkuvaan taajuuden hallintaan. Reservitoimittaja voi tarjota taajuu-

densäätöreserviä, joko vuosimarkkinoille tai tuntimarkkinoille. Molemmilla markkinoilla on 

samat tekniset vaatimukset. Vuosimarkkinoille järjestetään tarjouskilpailu kerran vuodessa, 

jolloin reservistä maksettava hinta kiinteä koko vuoden. Tuntimarkkinoille voidaan jättää 

tarjouksia päivittäin. (Fingrid, 2017d) 

 

Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) pyrkii pitämään sähköverkon taajuuden 49,9 Hz ja 

50,1 Hz välillä ja sen on kyettävä, sekä ylös-, että alassäätöön. Taajuusohjatun käyttöreservin 

säädön vähimmäiskoko on 0,1 MW ja aktivoitumisaika 3 minuuttia +/- 0,1 Hz askelmaisella 

taajuusmuutoksella. (Fingrid, 2017) 

 

Taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D) pyrkii pitämään sähköverkon taajuuden 49,5 Hz ja 

50,5 Hz välillä. Säädön vähimmäiskoko on 1 MW ja aktivoitumisaika 5 s / 50 % ja 30 s / 

100 %. Säätö tehdään askelmaisella taajuusmuutoksella 49,9 – 49,5 Hz tai 50,1 – 50,5 Hz 

riippuen siitä, onko kyseessä ylös- vai alassäätö. Aktivoidun kapasiteetin määrä tule olla 

verrannollinen taajuuspoikkeaman suuruuteen. (Fingrid, 2017) 
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Taajuuden palautusreservien (FRR, Frequency Restoration Reseve) on tarkoitus palauttaa 

taajuus 50 Hz:n nimellisarvoon ja vapauttaa aktivoituneita FCR reservejä. Taajuuden palau-

tusreservit jakautuvat kahteen tuotteeseen: automaattiset taajuudenhallintareservit (aFRR) ja 

manuaaliset taajuudenhallintareservit (mFRR). (Fingrid, 2021) 

 

Automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR) osallistuu taajuudensäätöön aktivoitumalla 

automaattisesti. Taajuuspoikkeama sähköverkossa lähettää tehonmuutossignaalin, joka ak-

tivoi tarvittavan säädön. Fingrid hankkii automaattista taajuudensäätöreserviä etukäteen il-

moitetuille tietyille aamu- ja iltapäivän tunneille ja toimijat voivat antaa tarjouksia tunti-

markkinoille omasta ylös- ja alassäätökykyisestä kapasiteetistaan. Säädön vähimmäiskoko 

on 5 MW ja aktivoitumisaika 5 minuuttia. Tarjoukset tulee jättää 1 MW:n tarkkuudella. Ka-

pasiteettikorvauksen lisäksi toimijalle maksetaan erillinen energiakorvaus toteuman mukai-

sesti. (Fingrid, 2019b) 

 

Manuaalinen taajuuden palautusreservi (mFRR) aktivoidaan manuaalisesti taajuuden palau-

tukseen. Säätötarjouksia voidaan jättää viimeistään 45 minuuttia ennen tarjouksen kohteena 

olevaa käyttötuntia, jonka jälkeen tarjoukset ovat sitovia. Elektronisesti tilattavien säätötar-

jousten vähimmäiskapasiteetti on 5 MW ja säätötarjoukset annetaan 1 MW tarkkuudella. 

Elektronisesti aktivoitavien säätötarjousten toimittaja voi myös jättää yhden alle 5 MW:n 

ylös- ja alassäätötarjouksen kutakin käyttötuntia kohden, jolloin säätötarjouksen vähimmäis-

kapasiteetti on 1 MW. Muutoin kuin elektronisesti tilattavien säätötarjousten vähimmäiska-

pasiteetti on 10 MW. (Fingrid, 2021) 

 

Nopea taajuusreservi (Fast Frequence Reserve, FFR) on Fingridin vuonna 2020 käyttöönot-

tama säätökomponentti, jolla se pyrkii hallitsemaan pienen inertian tilanteita. Pyöriviin mas-

soihin varastoituu liike-energiaa, jolla on kyky vastustaa taajuuden muutoksia sähköver-

kossa. Reservi hankitaan kansallisilta markkinoilta. Säätöön osallistuminen vaatii reservitoi-

mittajalta hyväksytysti suoritetun säätökokeen, jonka jälkeen Fingrid maksaa toimittajalle 

reservistä. (Fingrid, 2020) 

 

Olkiluoto 3 ydinvoimalalla on 1600 MW nettosähkötehollaan tuotantonsa aloittaessaan mer-

kittävä vaikutus sähköverkon tasapainoon ja äkisti verkosta irti kytkeytyessään aiheuttaisi 
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suuren riskin sähköjärjestelmälle. Fingrid pyrkii hallitsemaan riskiä sitä varten suunnitellulla 

järjestelmäsuojalla, johon osallistuu tarjouskilpailun perusteella valitut teollisuuskuormat. 

Fingrid maksaa markkinaperusteista korvausta kuormanhaltijoille noin 1,1 miljoonaa euroa 

vuodessa, sekä suojaan osallistumisesta aiheutuvat välittömät kustannukset 250 MW tehoon 

saakka. TVO (Teollisuuden Voima) vastaa 250 MW ylittävästä osasta. (Fingrid, 2017e) 

 

2.3 Uusiutuvan energian hankinta 

Euroopan komissio vahvisti joulukuussa 2020 Euroopan vihreän sopimuksen (EGD, Euro-

pean Green Deal), jonka tavoite on tulla ilmastoneutraaliksi vuonna 2050 ja vähentää kasvi-

huonekaasujen päästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä. EU:n aiempi 32 % tavoite uusiutu-

vista energialähteistä vuoteen 2030 mennessä nostetaan 38 – 40 prosenttiin ilmastotavoite-

suunnitelman (CTP, Climate Target Plan) mukaan. (European Comission, 2021) 

 

Tuulivoimalla katettiin 10 % koko Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2020 ja tuulivoima-

loiden tuottaman sähkön määrä kasvoi 32 % edellisvuodesta. Vuoden 2020 lopussa Suomen 

tuulivoimakapasiteetti ylsi yhteensä 2586 megawattiin. Tuulivoimayhdistyksen mukaan 

Suomeen rakennetaan vuosien 2021 ja 2023 välisenä aikana yhteisteholtaan yli 2500 MW 

uutta tuulivoimakapasiteettia. (2021) 

 

Uusiutuvan sähkön hankintaa voidaan tehdä PPA (Power Purchase Agreement) sopimuk-

sella, jotka ovat lisääntyneet voimakkaasti eteenkin tuulivoiman osalta. PPA-sopimuksella 

sovitaan tyypillisesti pitkäaikaisesta (esim. 10–20 vuotta) sähkön ostosta. Sopimus tarjoaa 

molemmille osapuolille ennustettavuutta ja vakautta. Sähkön ostajat ovat olleet tyypillisesti 

suuria teknologia- ja teollisuusyrityksiä, mutta myös keskisuuret sähkönkuluttajat ovat alka-

neet kiinnostua sopimuksista. PPA-sopimus takaa tuottajalle sovitun hintatason mukaisen 

tuoton ja se voi olla ehtona tuulivoimahankkeen rahoituksessa. Sopimus voidaan kuitenkin 

solmia milloin vain tuulivoimaprojektin aikana. (Tuulivoimayhdistys, 2019) 

 

PPA-sopimuksella voidaan taata sähkön ostajalle uusiutuvan energian saanti ennakoituun 

hintaan ilman, että sen tarvitsee sitoa omia pääomia tuotantolaitteisiin. Tuulivoimalla tuote-

tulle sähkölle voidaan hakea alkuperätakuu sen alkuperästä, joka on edellytys uusiutuvana 
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energiana markkinoidulle sähkölle. Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö 

Fingridin tytäryhtiö Finextra Oy. Sähkön ostaja voi sitoutua ostamaan tuulivoimatuotannosta 

tietyn profiilin, tai koko tuotannon kaikkine vaihteluineen. Sähkön keskimääräinen hinta on 

tyypillisesti edullisempi, kun sovitaan koko tuotannon hankinnasta. (Tuulivoimayhdistys, 

2019) 

 

PPA-sopimukset voidaan jakaa fyysiseen ja synteettiseen tyyppiin. Fyysisessä sopimuksessa 

sähkön tuottajan ja ostajan välillä on fyysinen sähkön siirtoyhteys. Fyysiset sopimukset voi-

vat olla kolmannen osapuolen kautta kierrätettäviä, tai suoria sopimuksia, joissa sähkön toi-

mitukseen ei käytetä kolmannen osapuolen sähköverkkoa. Synteettisessä sopimuksessa säh-

köä ei siirretä fyysisesti tuottajalta kuluttajan verkkoon, vaan kaupankäynti tapahtuu sähkö-

markkinoiden kautta. Synteettinen sopimus mahdollistaa tuotannon ja kulutuksen sijaitsevan 

eri alueilla. Synteettisessä sopimuksessa alkuperätakuut siirtyvät myyjältä ostajalle ostetun 

sähkön osalta. (Tuulivoimayhdistys, 2019) 

 

2.4 Vedyn ja sähkön ympäristöluokittelu 

Kirjallisuudessa puhutaan vedyn puhtaudesta (vähäpäästöisyydestä) ja sitä on kuvattu kol-

mella päävärikoodilla; harmaa, sininen ja vihreä (kuva 8). Vihreän vedyn avulla on mahdol-

lisuus pienentää hiilipäästöjä monista teollisista sovelluksista, tai toimia puhtaan energian 

kantajana uusiutuvan energian varastointiin ja hyödyntämiseen. Vedyn väri määräytyy vain 

sen energian tyypin, tai lisätekniikan avulla, jota käytetään kyseisen vedyn tuottamiseen, 

arvioimatta syvällisesti vedyn puhtautta. Myös joitakin muita värejä käytetään joskus kirjal-

lisuudessa kuvaamaan vetyä, kuten ruskeaa (ruskohiilestä tuotettua vetyä), keltaista (sähkö-

verkon, tai auringon energialla toimivaa elektrolyysiä) ja violettia (ydinvoimalla toimiva 

elektrolyysi). (Dawood et al., 2020) Lisäksi metaanista pyrolyysillä tuotettua vetyä kuvataan 

turkoosilla värillä (IRENA, 2020). Vedyn värikoodauksessa on paljon vaihtelua lähteittäin 

ja se aiheuttaa siten helposti sekaannusta. 

 

Harmaata vetyä, jonka raaka-aineena on yleensä maakaasu tai kivihiili, pidetään saastutta-

vana vetylajina. Sininen vety voi olla muutoin vastaava kuin harmaa vety, mutta määrittelyn 

mukaan sen tuotannossa käytetään hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS, CO2 
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Capture and Storage). Vihreä vety viittaa 100-prosenttisesti uusiutuvaan energialähteeseen 

vedyn tuotannossa ja siksi vihreää vetyä pidetään puhtaana vetyenergiana. Toisinaan siitä 

käytetään myös nimitystä ”uusiutuva vety”. Nykyiset värikoodausmallit eivät kuitenkaan 

pysty määrittämään tarkasti kuinka puhdasta vety todellisuudessa on, koska se ei huomioi 

kasvihuonekaasuja tuotantoprosessin, osajärjestelmien, tai käytettyjen laitteiden elinkaaren 

aikana. Myöskään vihreän vedyn CO2 päästön rajaa ei ole kuvattu. (Dawood et al., 2020) 

 

 

Kuva 8 Vedyn puhtauden indeksi  (Dawood et al., 2020). 

 

Dawood et al., esittävät oman näkemyksensä vedyn puhtauden (vähäpäästöisyyden) luokit-

telusta (kuva 8), joka ottaisi huomioon myös kaikki elinkaaren aikaiset päästöt. Myös tuo-

tantolaitteiden ja minkä tahansa osajärjestelmän, kuten puhdistuksen tai puristuksen osuus 

asetetaan yksilölliselle tasolle arvioinnin syvyydessä. Tällä menetelmällä voitaisiin määri-

tellä tarkasti, kuinka harmaata on harmaa vety, kuinka sinistä on sininen vety ja kuinka vih-

reää on vihreä vety. (2020) 

 

IRENA (International Renewable Energy Agency) on kattavassa analyysissään antanut omat 

suosituksensa vihreän vedyn valmistuksen sääntelyssä huomioon otettavista asioista. Tär-

keänä elementteinä IRENA nostaa esiin uusiutuvan sähkön riittävyyden elektrolyysilaitosten 

lisääntyessä ja suosittelee kannustimia vihreän vedyn valmistamiseksi ylijäämäsähköllä, 
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jolle ei muutoin ole kysyntää. IRENA suosittaa myös tukemista ja nopeuttamista vihreän 

vedyn käyttöön teollisissa sovelluksissa, joissa vetyä käytetään jo, kuten jalostus, sekä me-

tanolin ja ammoniakin tuotanto. (2020) 

 

Uusiutuvista energialähteistä annetussa REDII direktiivissä annetut tavoitteet ovat kasvaneet 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja siksi Euroopan komissio on esittänyt heinäkuussa 

2021 julkaistussa ehdotuksessaan muutoksia ja tarkennuksia direktiiviin. Liikenteen kasvi-

huonekaasupäästöjen laskennassa käytetään joitakin kertoimia ja kannustimia ympäristöys-

tävällisemmän teknologian edistämiseksi. Seuraavassa on lueteltuna joitakin tämän työn ai-

healueeseen liittyviä ehdotuksen kohtia (2021): 

 

1. Ei biologista alkuperää oleviin uusiutuviin polttoaineisiin (ml. vety)1 käytettävä uu-

siutuva sähkö voidaan katsoa olevan täysin päästötöntä. Tämä luo kannustimen uu-

siutuvan sähkön käyttöön. 

2. Sähköstä valmistettujen uusitutuvien polttoaineiden (ei biologista alkuperää) lasken-

taa koskevia sääntöjä sovelletaan riippumatta siitä, millä alalla tällaisia polttoaineita 

käytetään. 

3. Kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä tulee edistää eteenkin vaikeasti sähköistet-

tävissä sovelluksissa, ja niiden laskentaan käytetyt kertoimet tulee säilyttää ennal-

laan. 

4. Liikenteen sähköajoneuvoihin toimitetun sähkön osalta ei ole tarpeen luoda vaati-

musta uudesta sähköntuotannosta, koska liikenteen sähköistyminen edesauttaa uu-

siutuvan energian tuotannon lisääntymistä. 

 

1 Biopolttoaineiden valmistuksessa vedyn tuotannon GHG-päästöjen laskennassa, tulee tä-

män ehdotuksen perusteella todennäköisesti käyttää todellisia arvoja, koska vety on poltto-

aineiden välituote, eikä lopputuote.  
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3 VEDYN VALMISTUS JA TEKNOLOGIAT 

3.1 Valmistusmenetelmät 

Vety esiintyy luonnollisesti kemiallisten yhdisteiden muodossa, useimmiten vedessä ja hii-

livedyissä ja vaatii siten yhdisteiden prosessointia puhtaan vetykaasun irrottamiseksi. Vedyn 

tuottamisen menetelmiä on esitetty kuvassa 9. Vedyn valmistuksessa tarvittavan raaka-ai-

neen perusteella ne voidaan jakaa neljään luokaan: hiilivedyt, vesi, biomassa ja muut. Hiili-

vedyt ovat tällä hetkellä maailmassa tuotetun vedyn pääraaka-aine. Suurin osa tuotetusta 

vedystä tehdään reformoinnin avulla fossiilista polttoaineista (78 %) ja hiilestä kaasuttamalla 

(18 %). Loput 4 % tuotetaan muilla keinoin, joista keskeisin tekniikka on vesielektrolyysi. 

(David et al., 2019) 

 

 

 

Kuva 9 Vedyn valmistusmenetelmiä (David, et al., 2019). 

 

Vedyn valmistukseen on lukuisia menetelmiä ja monessa eri kehitysvaiheessa. Tässä pyri-

tään esittelemään käytetyimpiä, potentiaalisimpia, sekä hiilidioksidipäästöjen alentamisen 

kannalta mielenkiintoisimpia ratkaisuja. 
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3.2 Raaka-aineena hiilivedyt 

Höyryreformointi on yleisin vedyn valmistuksessa käytetty teknologia. Maakaasun höyry-

reformoinnilla (SMR, Steam Methane Reforming), tuotetaan 48 prosenttia maailman vety-

tuotannosta. Prosessissa höyry ja hiilivedyt reagoivat katalyytin avulla vedyksi ja hiilidiok-

sidiksi. Katalyytit ovat esimerkiksi nikkelipohjaisia, joita operoidaan 750 – 1000 °C lämpö-

tilassa ja 3 – 25 baarin paineessa. Reaktio on endoterminen, joten se tarvitsee ulkopuolista 

lämpöä. Reformoinnin jälkeen kaasuvirta sisältää ylimääräistä hiilimonoksidia (CO), joten 

kaasuvirta johdetaan kaksivaiheiseen CO-vaihtimeen (CO-shift) vetypitoisuuden kasvatta-

miseksi. Lopuksi kaasuvirta johdetaan PSA-yksikköön (Pressure Swing Adsorption) puh-

distettavaksi, jonka jälkeen vetypitoisuudeksi voidaan saada 99,9995 %. Kuvassa 10 on esi-

tetty yksinkertainen esimerkki SMR-prosessista. (Calise et al., 2019) 

 

 

Kuva 10 Maakaasun höyryreformointi (Calise et al., 2019).  

 

SMR-laitoksessa syntyy hiilidioksidipäästöjä raaka-aineessa olevien hiiliatomien hapettu-

misen seurauksena (n. 60 %), sekä reformeriuunissa tapahtuvan palamisen seurauksena (n. 

40 %). Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen, sekä synteesikaasusta, että savukaasusta. CO2 

talteenoton vaihtoehtoisen prosessin kohdat on merkitty punaisilla nuolilla kuvassa 10. Jos 
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hiilidioksidia ei oteta talteen, se poistuu uunin tuottaman savukaasun mukana. Hiilidioksidin 

talteenotosta ja varastoinnista käytetään nimitystä CCS, joka on sinisen vedyn tuotannossa 

määritelty menetelmä. Suurin osa suorista hiilidioksidipäästöistä voitaisiin välttää lisäämällä 

esipolton talteenottolaitos hiilidioksidin talteen ottamiseksi synteesikaasusta. CCS teknii-

kalla voidaan saavuttaa höyryreformoinnissa GHG-päästöjen väheneminen 35 prosentista 

yli 100 prosenttiin, riippuen käytettävästä raaka-aineesta. (Antonini et al., 2020) 

 

Maakaasun ja biojätepohjaisen biometaanin käytössä raaka-aineena on vain erittäin pieniä 

teknisiä eroja. Biometaanin käyttö raaka-aineena voi johtaa jopa negatiivisiin GHG-lukui-

hin. MDEA (Methyl diethanoamine) on laajasti käytetty ratkaisu CO2 talteenotossa. Kuvassa 

11 on esitetty erilaisilla MDEA toteutuksilla saavutettavissa olevia hyötysuhteita ja CO2 tal-

teenoton tehokkuutta. (Antonini et al., 2020) 

 

 

Kuva 11 CO2 talteenoton tehokkuus ja hyötysuhteet (Antonini et al., 2020). 

 

Antonini et al. arvioivat tutkimuksessaan koko vedyntuotannon elinkaaren GHG-päästöjä. 

Vertailtaessa elektrolyysiä, jossa käytetään Euroopan sähköntuotannon keskimääräistä 

GHG-arvoa, on elektrolyysi 50 % saastuttavampaa, kuin maakaasun reformointi CCS:n 

kanssa. CCS-teknologia ei kuitenkaan tee maakaasun reformoinnista vertailukelpoista uu-

siutuvalla energialla syötetyn elektrolyysin kanssa. (2020) 
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3.3 Raaka-aineena vesi 

Elektrolyysi on menetelmä, jolla vesimolekyyli erotetaan vedyksi ja hapeksi käyttämällä 

sähkövirtaa. On olemassa erilaisia elektrolyysin menetelmiä, mutta niissä kaikissa on sama 

reaktio (David et al., 2019). Elektrolyysillä voidaan hyödyntää suoraan uusiutuvista energia-

lähteistä peräisin olevaa ylijäämäsähköä, mikä voi olla ratkaiseva tekijä vetytalouden ympä-

ristöystävällisen kehityksen kannalta.  

 

3.3.1 AEL 

Alkalisesta elektrolyysistä käytetään lyhennettä AEL ja sen periaate on esitetty kuvassa 12. 

Elektrodit upotetaan nestemäiseen elektrolyyttiin, jossa kunkin kennon anodi- ja katodialu-

eet on erotettu kalvolla. Elektrolyytti on yleensä 25–30 % kaliumhydroksidi (KOH) vesi-

liuos. Sitä kierrätetään tuotteen kaasukuplien ja lämmön poistamiseksi, joko pumpuilla, tai 

luontaisella kerrolla. Elektrolyytti varastoidaan kummallekin tuotekaasulle (O2 ja H2) omaan 

säiliöönsä, jotka toimivat myös kaasun ja nesteen erottimena. Vetykaasun puhtaus kuivauk-

sen jälkeen on tyypillisesti 99,5–99,9 % ja happikaasun 99–99,8 %.  (Buttler and Spliethoff, 

2018) 

 

 

Kuva 12 Alkalielektrolyysin periaatekuva (Buttler and Spliethoff, 2018). 
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Alkalielektrolyysiä on käytetty yli 100 vuoden ajan kemian- ja metalliteollisuudessa sekä 

lannoitteiden valmistuksessa. Alkalielektrolyysiä voidaan operoida, joko ilmakehän pai-

neessa, tai paineistetuissa olosuhteissa. Paineistettujen olosuhteiden käytön hyöty perustuu 

pienempään energiantarpeeseen paineistetun vedyn tuotannossa. Tämä kuitenkin alentaa 

hyötysuhdetta ja vedyn puhtautta. (Brynolf et al., 2018) 

 

3.3.2 PEM 

Proton Exchange Membrane (PEM) on elektrolyytti, jossa polymeerikalvo mahdollistaa pro-

tonien (H+) vaihdon. Tämä kalvo yhdessä elektrodien kanssa muodostaa niin kutsutun kal-

voelektrodikokoonpanon (MEA, Membrane Electrode Assembly). Anodissa vesi hapettuu 

happikaasuksi O2 ja vapauttaa protoneja, jotka kulkevat kalvon läpi ja pelkistyvät katodilla 

muodostaen vetykaasua H2. (David et al., 2019) 

 

PEM-elektrolyysin periaate on esitetty kuvassa 13. Protonivaihtokalvo erottaa kaksi puoli-

kennoa, ja elektrodit asennetaan yleensä suoraan kalvoon. Kokoonpanosta käytetään nimi-

tystä kalvoelektrodikokoonpano (MEA, Membrane Electrode Assembly). Protoninvaihto-

membraani on syövyttävän hapan järjestelmä ja se vaatii jaloja materiaaleja, kuten iridiumia 

anodille ja platinaa katodille. PEM-elektrolyysin tuottama vedyn puhtaus on kuivauksen jäl-

keen yli 99,99 %. (Buttler and Spliethoff, 2018) 
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Kuva 13 PEM elektrolyysin periaatekuva (Buttler and Spliethoff, 2018). 

 

PEM-elektrolyysilaitteet eivät ole olleet markkinoilla yhtä kauan, kuin alkaliset elektroly-

saattorit, joten niitä valmistavia yrityksiä on vähemmän ja ne on pääasiassa mukautettu pie-

nempiin kapasiteetteihin. PEM-elektrolysaattorit voivat saavuttaa 80 bar ja korkeammankin 

operointipaineen. (Brynolf et al., 2018). On raportoitu jopa yli 350 bar paine-erolla toimivia 

laitteita (Buttler and Spliethoff, 2018). 

 

3.3.3 SOE 

Solid Oxide Electrolysis (SOE), tai toisinaan käytettään lyhennettä SOEL, tunnetaan kor-

kean lämpötilan elektrolyysinä (HTE, High Temperature Electrolysis). HTE:llä voidaan to-

teuttaa vesihöyryn elektrolyysi korkeissa lämpötiloissa ja käyttää hukkalämpöä osaan tarvit-

tavan sähköenergian sijasta. HTE-tekniikka mahdollistaa paremman hyötysuhteen (käytän-

nössä jopa 90 %), verrattuna PEM ja alkali elektrolyyseihin. (David et al., 2019) 

 

SOEL järjestelmän periaate on esitetty kuvassa 14. Kennosto koostuu tyypillisesti 

sähköisesti sarjaan kytketyistä tasomaisista kennoista, jossa operointilämpötila on 700 – 900 

°C. Syöttövesi tai höyry esilämmitetään talteenottimessa kennostosta poistuvilla kuumilla 

tuotevirroilla. Lisäksi yleensä tarvitaan sähkölämmitys haihtumislämmön huomioon 

ottamiseksi. Höyryä ja kierrätettyä vetyä syötetään katodiin ylläpitämään kennon 
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olosuhteita. Kennostosta ulostulevan höyryn ja kaasun seos erotetaan jäähdyttämällä, jolloin 

höyry tiivistyy vedeksi. (Buttler and Spliethoff, 2018) 

 

 

Kuva 14 SOEL periaatekuva (Buttler and Spliethoff, 2018). 

 

SOEL: n mielenkiintoinen piirre on hiilidioksidin ja höyryn yhteiselektrolyysin kyky tuottaa 

vetyä ja hiilimonoksidia (CO) sisältävää synteesikaasua synteettisien polttoaineiden tarpee-

seen. (Buttler and Spliethoff, 2018). HTE tekniikka ei kuitenkaan ole vielä valmis kaupal-

listettavaksi, vaativista olosuhteista johtuvien komponenttien kestävyysongelmien vuoksi  

(David et al., 2019).  

 

3.3.4 AEM 

Anion Exchange Memrane electrolysis (AEM) tekniikassa on sama solurakenne, kuin PEM-

kennossa, sillä erolla, että kalvo kuljettaa anioneja (OH-) protonien (H+) sijasta. Tässä mie-

lessä elektrodien reaktiot ovat samat, kuin perinteisessä alkalikennossa. Alla on lueteltu 

AEM- tekniikan joitakin etuja verrattuna muihin aiemmin esitettyihin. (David et al., 2019): 

 

1. Niissä ei ole karbonaattien saostumista metallikationien puutteen vuoksi.  

2. Niillä on pienempi resistanssi, koska AEM on ohuempi, kuin perinteiset kalvot.  

3. Membraanikalvo on halvempi, kuin PEM-elektrolysaattorissa.  

4. Niihin ei tarvita tiivistettyä kaliumhydroksidi (KOH) -liuosta, mikä tekee asennuksesta 

vähemmän kriittistä ja helpomman käyttää.  
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5. Niihin ei tarvita platinaryhmän metalleja. 

 

AEM tekniikka on kuitenkin vielä kehitysvaiheessa. Ratkaiseva asia AEM teknologian käy-

tön kannalta on alkalikalvon kestävyys, koska sen kemiallinen stabiilisuus on heikko. (David 

et al., 2019) 

 

3.4 Raaka-aineena biomassa 

Biomassan käyttöä vedyn valmistuksessa tutkitaan nykyisin paljon. Vetyä voidaan tuottaa 

biomassasta vastaavasti, kuin fossiilisista polttoaineista. Aluksi suoritetaan kaasutus, jossa 

kaasu koostuu tavallisesti vedystä, hiilimonoksidista ja metaanista. Metaani muunnetaan ve-

dyksi ja hiilimonoksidiksi, kun se reformoidaan höyryllä. Prosessissa syntyvää vetykaasua 

voidaan käyttää polttokennossa sähkön tuotantoon. Prosessin sivutuotteena syntyvän hiilidi-

oksidin ei katsota aiheuttavan kasvihuonepäästöjä, koska se on biomassasta lähtöisin. (Calise 

et al., 2019)  

 

Biomassan pyrolyysissä saadaan raakaöljyn kaltaista nestettä, jota kutsutaan bioöljyksi. Raa-

kaöljyyn verrattuna bioöljy sisältää erittäin reaktiivisia hapetettuja yhdisteitä biomassassa 

olevista hiilihydraateista ja ligniinistä johtuen. Nämä yhdisteet voidaan muuttaa moniksi eri 

tuotteiksi, kuten vedyksi. (Calise et al., 2019) 

 

Kiinteää biomassaa, jonka kosteuspitoisuus on vähintään 35 % voidaan kaasuttaa hapen (O2) 

avulla. Kaasutuksessa syntyvä terva estää höyryreformoinnin käytön, mutta kaasutuotteista 

voidaan tuottaa vetyä vesi-kaasu siirtoreaktion (water-gas shift) avulla. Kaasutuksella pyri-

tään tuottamaan kaasutuotteita, kun taas pyrolyysin tavoitteena on tuottaa bioöljyä ja hiiltä. 

Kaasutusprosessi on kaasutuotteiden takia vedyntuotantoon sopivampi menetelmä. (Calise 

et al., 2019) 

 

3.5 Muut raaka-aineet ja tuotantomenetelmät 

Mikrobielektrolyysi ja biofotolyysi erotellaan prosessinsa takia tässä yhteydessä muut tuo-

tantomenetelmät osuuteen. 
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Mikrobielektrolyysi on biologisista vedyn tuotannon tekniikoista mainitsemisen arvoinen. 

Mikrobielektrolyysillä voidaan saavuttaa vedyn tuotannossa energiatehokuudella mitattuna 

korkea hyötysuhde (78 %), kun mahdollista puhdistusta ei ole huomioitu. Lisäksi sitä pide-

tään monipuolisena eri käyttövaihtoehtojen kannalta. Teknologia tarvitsee vielä kehitystä ja 

skaalautuvuuden testausta, mutta se vaikuttaa lupaavalta ja kilpailukykyiseltä. (David et al., 

2019) 

 

Biofotolyysit voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan menetelmään. Suorassa biofotolyysissä 

tuotetaan vetyä biologisessa prosessissa mikrolevien (sinilevä ja eukaryoottiset mikrolevät) 

avulla auringon valosta ja vedestä anaerobisissa olosuhteissa. Epäsuorassa biofotolyysissä 

levät sitoutuvat hiilihydraattivarastoon, minkä jälkeen ne muuttuvat vedyksi omassa käy-

misprosessissa. Biofotolyysin reaktioiden tehokas hallinta on kuitenkin haasteellista ja reak-

tiot voivat jäädä lyhytikäisiksi, sekä vedyn tuotantotaso alhaiseksi. (Calise et al., 2019) 

 

Vetyä on huomattavia määriä polttokaasuna käytettävissä petrokemian jalostamoiden jäte-

kaasuvirroissa ja kaasuvirtauksista voidaan saada vetyä talteen eri menetelmillä (Calise et 

al., 2019):  

1. Kryogeeninen tislaus, joista yleisimmin käytetty menetelmä on osittainen kondensaatio-

prosessi, erottelee vetykaasua jäähdyttämällä vety/hiilivetyvirtoja kondensoitumispis-

teeseen. Prosessi on erittäin energiaintensiivinen. 

2. Absorptioprosessissa poistetaan metaania ja raskaampia hiilivetyjä vetypitoisesta kaa-

susta sopivalla liuottimella. Kyseistä tekniikka voidaan käyttää eritysesti biomassaperäi-

sissä prosesseissa erottamaan hiilidioksidi vedystä, jolloin epäorgaanista hiililiuosta voi-

daan käyttää viherlevien kasvatukseen. Absorptiossa vedyn puhtaus jää kutenkin mata-

laksi. 

3. Adsorbtiotekniikoista yleisimmin käytetyt ovat PSA ja TSA (Temperature Swing Ad-

sorption), joita on käytetty kaasun puhdistuksessa 1960- luvulta lähtien. Adsorption 

etuina on tehokas hiilidioksidien erotuskyky, mutta se on herkkä puhdistettavan kaasun 

kosteudelle. 

4. Kalvoerotuksella voidaan puhdistaa jätekaasuvirtoja 90 % hyötysuhteella. Kalvot voivat 

olla valmistettu, joko orgaanisesta, tai epäorgaanisesta materiaalista. 
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3.6 Teknologian valinnassa huomioitavaa 

Taloudellisesti edullisimpia menetelmiä vedyn tuotannossa ovat metaanin höyryreformointi, 

sekä kivihiilen ja biomassan kaasutus. Myös ydinvoiman termokemialliset syklit ovat kil-

pailukyisiä fossiilisiin raaka-aineisiin ja biomassaan nähden. (Calise et al., 2019) Vedyn val-

mistus biomassasta on hieman saastuttavampaa, kuin elektrolyysillä, mutta biomassaa esite-

tään fossiilisten raaka-aineiden korvaajaksi (David et al., 2019). Suuntaus välttää fossiilisia 

polttoaineita ja muita hiilivetyjä raaka-aineena, vauhdittaa kuitenkin uusiutuvalla energialla 

syötetyn vesielektrolyysin käyttöä päästöttömän vedyn tuotannossa (Dawood et al., 2020).  

 

Tällä hetkellä kaksi teollisen mittakaavan tuotantoon soveltuvaa elektrolyysiin perustuvaa 

vedyn tuotantoteknologiaa ovat PEM- ja alkalielektrolyysi, joista alkalielektrolyysilaitteet 

ovat selkeästi eniten myytyjä. Muut elektrolyysi teknologiat ovat vielä kehittely- ja tutki-

musvaiheessa eikä niiden hyviä kaupallisia ratkaisuja ole odotettavissa lähiaikoina. PEM- 

elektrolysaattorin etuina ovat korkea virran tiheys, suuri operointipainealue ja vedyn puh-

taus. Suurimpana heikkoutena PEM- elektrolysaattorissa on komponenttien kestävyys ja 

korkeammat materiaalikustannukset. (Brynolf et al., 2018) 

 

Alkalisten elektrolyysilaitteiden tärkeimmät edut nykyään verrattuna PEM ja SOE ovat al-

haiset pääomakustannukset, suurten laitekokojen saatavuus ja pitkä käyttöikä. Haittapuolina 

ovat alhainen virrantiheys ja korkeat ylläpitokustannukset (koska järjestelmä on erittäin syö-

vyttävä). Kylmäkäynnistysajat ovat minuutista tuntiin, ja vaihtelevakuormitteinen operointi 

on mahdollista (20 % – 150 % kapasiteetista), mutta siitä voi aiheutua ongelmia. Nykyisin 

PEM elektrolysaattoreilla saavutetaan vastaava hyötysuhde, kuin alkalisilla elektrolysaatto-

reilla, mutta ne ovat kalliimpia pääasiassa kalvon ja jalometallien vuoksi. (Brynolf et al., 

2018) 

 

Taulukossa 2 on esitetty alkali- PEM- ja SOE- elektrolyysien suorituskykyä ja ominaisuuk-

sia. 
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Taulukko 2 Elektrolyysien suorituskykyvertailu (David et al., 2019). 

 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon koko tuotantoketjun hiilidi-

oksidipäästöt. Tutkimuksissa, joissa on otettu huomioon kaikkien sähkölähteiden, mukaan 

lukien sähköverkon keskimääräiset päästöt, vaikuttaa elektrolyysillä tuotettu vety ei-ympä-

ristöystävälliseltä. Elektrolyysi on kuitenkin ympäristöystävällinen menetelmä, mikäli sitä 

käytetään yhdistettynä uusiutuviin energialähteisiin. (David et al., 2019) 
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4 VEDYN VARASTOINTI 

4.1 Varastointimenetelmät 

Vetyä voidaan fossiilisten polttoaineiden tapaan varastoida suuria määri ja pitkiä ajanjaksoja 

ilman, että sen ominaisuudet heikkenevät. Yhteen kuutiometriin mahtuu normaaliolosuh-

teissa (ilmanpaineessa ja 0° C lämpötilassa) ainoastaan 90 grammaa vetyä. Vety vie kahdek-

san kertaa maakaasun tarvitseman tilavuuden saman massamäärän varastoimiseksi. (Bloom-

bergNEF, 2019) Vedyn varastoinnin teknologiat voidaan jakaa kuvassa 15 esitettyihin ryh-

miin, joiden kaksi pääryhmää ovat fyysiset varastot ja materiaalipohjaiset varastot (Moradi 

and Groth, 2019). Tässä yhteydessä esitellään vain käytetyimmät ja potentiaalisimmat va-

rastot ja niiden ominaisuudet. 

 

Kuva 15 Vedyn varastointimenetelmiä (Moradi and Groth, 2019). 

 

Vetyvarastot voidaan jakaa käyttötarkoituksen mukaan edelleen, kiinteisiin varastoihin ja 

mobiilisovelluksiin (ajoneuvokäyttöön). Kiinteät varastot on tarkoitettu pääasiassa paikan 

päällä tapahtuvaan varastointiin tuotanto- ja käyttöpisteessä. Mobiilisovelluksilla tarkoite-

taan, joko varastoidun vedyn kuljettamista, tai vedyn käyttöä ajoneuvossa. (Moradi and 

Groth, 2019) 
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4.2 Paineistettu säiliö 

Paineistetun vedyn varastointiin tarkoitetut säiliötyypit I - IV on esitetty kuvassa 16. Säiliöt 

ovat tyypillisesti sylinterinmuotoisia, mutta myös muita rakenteita on olemassa. Metalliset 

painesäiliöt ovat tyyppiä I. Tyypin II painesäiliössä on paksu metallinen vuoraus, jonka ym-

pärille on kääritty kuituhartsikomponentti. Tyypin III säiliöt ovat mekaanisen kestävyyden 

vaateen takia metallivuorattuja komposiittiratkaisuja, jotka on kääritty kuituhartsikompo-

nenttiin. Tyypin IV säiliöt ovat pääasiassa polymeerivuorellisia ja ulkopuolelta kuituvahvis-

tettuja. (Barthelemy et al., 2017) On myös Tyypin V (kokonaan komposiitti) säiliö, joka on 

suhteellisen uutta teknologiaa ja tarkoitettu kaasujen varastointiin, mutta sitä ei kuitenkaan 

ole vielä testattu vetykäyttöön (Reddi et al., 2018). 

 

 

 

Kuva 16 Painesäiliöt tyypit I, II, III ja IV (Barthelemy, Weber and Barbier, 2017). 

 

Teollisissa sovelluksissa vetyä varastoidaan tyypillisesti 20–30 MPa:n tasolla tyypin I me-

tallipulloihin, joiden massasäilytyshyötysuhde on noin 1 painoprosentti varastoitua vetyä. 

Komposiittipullojen markkinaosuus on melko pieni johtuen niiden korkeammista kustan-

nuksista verrattuna metallipulloihin. Tyypin III ja IV säiliöillä päästään 70 MPa operointi-

paineeseen ja niillä voidaan täyttää EU:n ajoneuvoille asettama vedyn varastointikyvyn ta-

voite, joka on 4,8 massaprosenttia. (Barthelemy et al. 2017) 

 

Vaikka useimpia kaasuja voidaan arvioida suurella tarkkuudella yksinkertaisen ideaalikaa-

sujen tilanyhtälön (𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇) avulla, vedyn käyttäytyminen poikkeaa merkittävästi ideaa-

likaasun yhtälön ennusteesta. Vetykaasu vie laajentuessaan enemmän tilaa, kuin tilanyhtälö 

ennustaa. Vedyn tilavuussuhde esimerkiksi 1 bar ja 700 bar paineisella vedyllä on 440. Yksi 

yksinkertaisimmista tavoista korjata tätä ennustetta on lisätä reaalisuuskerroin, joka on 
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merkitty symbolilla Z (yhtälössä 1), jolloin yhtälön ennuste saadaan vastaamaan todellista 

kaasun käyttäytymistä. Reaalisuuskertoimet, jotka esitetään vetykaasulle kuvassa 17, on joh-

dettu kokeilla saaduista tiedoista ja ne riippuvat lämpötilasta, sekä paineesta. Reaalisuusker-

roin 1 vastaa ideaalikaasua. Erityisesti matalissa lämpötiloissa (50 K) ja korkeissa paineissa 

(>200 bar) vetykaasun käyttäytyminen poikkeaa selvästi (>20 %) ideaalikaasusta. (Carri-

veau and Ting, 2016) 

 

 𝑝𝑉 = 𝑛𝑍𝑅𝑇 (1) 

 

 

Kuva 17 Vedyn reaalisuuskerroin (Carriveau and Ting, 2016). 

 

Paineistetut säiliöt soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa varastoitavan vedyn määrä on 

suhteellisen pieni ja säiliön täyttö- / tyhjennyssykli on tiheä. Paineistetussa säiliössä ei ole 

häviöitä käytännössä lainkaan. Vedyn paineistukseen tarvittava energiamäärä riippuu aloi-

tuspaineesta, sekä puristuksen aikana tapahtuvasta kaasun lämpenemisestä, eikä energian 

tarve ei ole suoraan verrannollinen paineen nousuun. Esimerkiksi paineistus 0 bar paineesta 

100 bar paineeseen vaatii huomattavasti enemmän energiaa, kuin paineistus 100 bar pai-

neesta 200 bar paineeseen. Tyypillisesti korkeisiin paineisiin paineistettaessa käytetään mo-

nivaiheisia kompressoreja ja kaasua jäähdytetään puristusvaiheiden välillä paremman ener-

giataloudellisuuden saavuttamiseksi. (Carriveau and Ting, 2016) 
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Paineistetun vedyn käsittelyyn tarkoitettuihin materiaalein on syytä kiinnittää huomiota. 

Kaasujen läpäisy on luontainen ilmiö kaikille kaasuille, jotka ovat kosketuksissa polymee-

rien kanssa. Se johtuu kaasumolekyylien liukenemisesta ja diffuusiosta polymeerimatrii-

sissa. Vedyn kohdalla läpäisevyys on erityisen hyvä, koska vety on pieni molekyyli. Turval-

lisuussyistä vedyn varastointiin tarkoitettujen säiliöiden suurin sallittu läpäisevyyden taso 

on määritelty standardeissa ja määräyksissä. (Barthelemy et al., 2017) 

 

Vetyhaurastuminen (hydrogen embrittlement) on teräksissä tapahtuva ilmiö ja se on tärkeää 

huomioida vedyn varastoinnin materiaaleissa. Vetyhaurastumista lisää kaksi tekijää: vedyn 

paineen kasvu ja terässeoksen lujuuden kasvu. Teräksen alhaisempi murtumislujuus pienen-

tää jännitystä halkeaman juuressa, jonka takia halkeaman leviäminen vaatii enemmän jänni-

tystä. (Moradi and Groth, 2019) Vetyhaurastumisen vaikutus havaitaan yleensä ympäristön 

lämpötiloissa ja sitä korkeammissa lämpötiloissa, joten se voidaan usein jättää huomioimatta 

nesteytetyn ja kryo-kompressoidun vedyn varastoinnissa  (Barthelemy et al., 2017). 

 

4.3 Nesteytetty vety 

Vedyn kiehumispiste on -253°C (20K) normaalissa ilmanpaineessa, joten sen varastointi 

nestemäisessä olomuodossa vaatii paljon jäähdytystä. Nesteytetty vety painaa kiehumispis-

teessään 70,8 kg/m3, joten vedyn energiatiheys on myös nestemäisenä huomattavasti alhai-

sempi, kuin esimerkiksi bensiinin, joka painaa kiehumispisteessään n. 700 kg/m3. Yli 40 % 

vedyn energiasta kuluu nesteytyksessä, ja prosessi on lisäksi aikaa vievää. Nesteytettyä ve-

tyä on vaikea varastoida pitkiä aika johtuen kiehumisen aiheuttamasta hävikistä. Nesteytetyn 

vedyn energiatiheys on kuitenkin hyvä, joten sitä käytetään muun muassa avaruusohjelmissa 

polttoaineena. (Barthelemy et al., 2017) 

 

Nesteytettyä vetyä voidaan kuljettaa raskaalla kalustolla, kuten rekoilla ja laivoilla, varas-

toitavaksi kulutuspaikkojen kiinteisiin varastosäiliöihin. Varastointikäytössä tarvitaan kor-

kean tehokkuuden tyhjöeristetyt säiliöt, jotka koostuvat sisäisestä paineastiasta ja ulkoisesta 

suojavaipasta. Sisäsäiliön ja ulkovaipan välisen tilan lämmönjohtavuuden vähentämiseksi 
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käytettään perliittiä (jauherakenne), tai supereristystä (alumiinifilmi kerros kääreitä). (Bart-

helemy et al., 2017)  

 

Kryo-kompressoidut varastot ovat yhdistelmä, sekä paineistetun, että nesteytetyn varaston 

ominaisuuksia. Ne on kehitetty vähentämää kiehumisesta johtuvia häviöitä. Varastointijär-

jestelmät täytyy olla hyväksyttyjä kryogeenisiin olosuhteisiin, lämpötila 20 K ja paine vä-

hintään 300 bar. Kryo-kompressio varastointi on taloudellisempi ratkaisu, kuin nesteytetty 

varasto. (Barthelemy et al., 2017) 

 

4.4 Maansisäiset varastot 

Kaasun varastointiin tarkoitetut suolaluolat ovat tyypillisesti 0,5 km – 2 km syvyydessä ole-

via liuottamalla muokattuja maanalaisia rakenteita, joihin voidaan varastoida vetyä jopa 

useita tuhansia tonneja. Suolaluolat ovat suhteellisen kehittynyt menetelmä kaasun ja öljyn 

varastoinnissa ja niissä voidaan varastoida vetyä 45 bar – 275 bar paineessa. Suolaluolan 

ympäröivien seinämien paine on korkeampi, kuin kaasun paine, joten vuotoja ei juurikaan 

synny. Fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksiensa takia suolaluolan varastoissa on erit-

täin pienet häviöt ja vedyn puhtaus säilyy hyvänä varastoinnin aikana. Suolaluolat ovat tyy-

pillisesti käytetty lyhyen ja keskipitkän aikavälin varastoina. Kaasua varastoidaan matalan 

kulutuksen aikana (esim. viikonloppuisin) ja kulutetaan kysyntäpiikkien aikana (esim. arki-

aamuisin ja iltaisin). Kaivosvarastoja voidaan täällä tavalla operoida suhteellisen vähäisellä 

painevaihtelulla, +/- 10 bar päivässä. Suolaluolat ovat kuitenkin soveltuvia myös pidemmän 

aikavälin, niin kutsuttuun kausittaiseen energian varastointiin. Merkittävänä haittana suola-

luolien käytössä varastoinnissa on niiden maantieteelliset rajoitteet, jotka esimerkiksi Suo-

messa poistaa kyseisen varastoinnin mahdollisuuden. (BloombergNEF, 2019) 

 

Kallioon kaivetut luolat ovat mahdollinen vaihtoehto vedyn varastointiin, jos suolaluolat ei-

vät ole maantieteellisesti mahdollisia. Kallioluolat ovat tyypillisesti useista kymmenistä sa-

toihin tuhansiin kuutiometreihin tilavuudeltaan olevia louhittuja luolia. Kallioluolat ovat 

yleinen tapa säilöä öljyä, mutta kaasun varastointiin niitä ei tällä hetkellä juurikaan käytetä. 

Vetykaasun varastoinnissa kallioluolat on pinnoitettava vuotojen estämiseksi, sekä vedyn 
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puhtauden säilyttämiseksi. Kallioluolat ovat Suomessa maansisäisistä varastoista ainoa mah-

dollinen vaihtoehto. (BloombergNEF, 2019)  

 

Tyhjentyneet kaasu- ja öljykentät on esitelty mahdollisiksi vaihtoehdoiksi vedyn varastoin-

tiin. Niitä ei tarvitse muokata kaivamalla tai poraamalla, kuten suola- ja kallioluolia. Kaasu- 

ja öljykenttien oletetaan olevan kaasutiiviitä niiden aiempaan varastointikykyynsä perus-

tuen. Matalat pääomakustannukset voidaan lukea tämän tyyppisten varastojen parhaimpiin 

etuihin. Vanhojen öljy- ja kaasukenttien olosuhteet ovat epäedulliset puhtaan vedyn varas-

tointiin, koska vetymolekyylit sekoittuvat luolassa aiemmin olleiden hiilivetyjen kanssa, 

sekä reagoivat seinämien kiviainesten kanssa. Epäpuhdasta vetyä ei sellaisenaan voida käyt-

tää polttokennoissa, vaan se pitäisi ensin puhdistaa membraanien avulla. Varastossa tapah-

tuvista reaktioista on kuitenkin hyötyä, jos halutaan muuntaa vetyä metaaniksi varastoon 

pumpatun hiilidioksidin avulla. Öljy- ja kaasukentät ovat yleensä tilavauudeltaan valtavia, 

joten varastoinnin aloittaminen vaatii suuren määrän paineistuskaasua varaston paineen nos-

tamiseksi operointipaineeseen. Aloituspaineistuksessa tarvittavaa kaasua ei voida hyödyntää 

käytössä, joten se aiheuttaa merkittäviä varaston perustamiskustannuksia. (BloombergNEF, 

2019)  

 

4.5 Metallihydridit 

Vety voidaan varastoida metallihydrideihin, jotka muodostuvat kemiallisen reaktion avulla, 

mutta ne toimivat, kuten fyysinen varasto. Vety muodostaa metallihydridejä joidenkin me-

tallien ja seosten kanssa, mikä mahdollistaa kiinteän olomuodon varastoinnin. Periaatekuva 

vetypartikkelien sitoutumisesta hydridivarastossa on esitetty kuvassa 18. Varastot toimivat 

kohtuullisessa lämpötilassa ja paineessa, mikä antaa niille tärkeän turvallisuusedun kaasun 

ja nesteen varastointimenetelmiin nähden. (Sakintuna et al., 2007) Metallihydridisäiliöillä 

on suhteellisen suuri tilavuusenergiatiheys, hyvä varastointitehokkuus ja ne voivat ottaa, tai 

vapauttaa vetyä pienillä paineenmuutoksilla, mikä tekee niistä yhden lupaavimmista ratkai-

suista (Abe et al., 2019).  

 

Metalliseoksen tyyppi ja kemiallinen koostumus ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä metalli-

vety-järjestelmässä. Erilaisilla seoksilla vaikutetaan mm. varastointikykyyn, rakenteen 
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painoon, sekä reaktiolämpöön. Esimerkiksi magnesiumhydridillä saavutetaan vedyn varas-

tointitiheys (6,5 H atomia / cm3), joka on paljon suurempi kuin vetykaasulla (0,99 H atomia 

/ cm3), tai nestemäisellä vedyllä (4,2 H atomia / cm3). (Abe et al., 2019) 

 

 

Kuva 18 Metallihydridi vetyvarasto (Abe et al., 2019). 

 

Metallihydrideillä voidaan paineistaa vetyä termodynamiikan avulla, joka tapahtuu 4 vaihei-

sessa prosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa vety imeytyy (absorption) alhaisessa paineessa 

ja lämpötilassa muodostaen hydridin. Tässä reaktiossa vapautuu lämpöä. Toisessa vaiheessa 

hydridiä lämmitetään, kunnes haluttu paine on saavutettu. Kolmannessa vaiheessa vety va-

pautetaan (desorption) korkeassa paineessa ja lämpötilassa. Prosessin aikana tarvitaan ulko-

puolista lämpöä endotermisen reaktion kompensoimiseksi. Viimeinen vaihe on järjestelmän 

jäähdytys alkutilaan. Suurin osa metallihydridikompressorin tarvitsemasta energiasta on 

lämpöä vedyn vapauttamiseksi, kun taas hydridin lämmittämiseen tarvittava lämpö on alle 

10 % kokonaisenergiakulutuksesta. (Bellosta von Colbe et al., 2019) 

  

Metallihydrideistä vapautettu vety on yleensä puhdasta ja sitä voidaan käyttää PEM poltto-

kennosovelluksissa. Metallihydridivarastojen elinkaari on suhteellisen lyhyt, tyypillisesti 2 

– 3 tuhatta sykliä. Metallijauhe muuttuu hienommaksi ja hienommaksi jokaisen syklin jäl-

keen ja se voi aiheuttaa aineen kulkeutumisen ei toivottuihin paikkoihin, kuten venttiileihin, 

aiheuttaen turvallisuusriskejä. (BloombergNEF, 2019) 

 

Metallihydridivarastot ovat suhteellisen painavia ja ovat soveltuvat siten käytettäväksi par-

haiten kiinteästi asennettuina paikallisina varastoina. Myös liikkuvat sovellukset, joissa pai-

nosta on hyötyä, kuten vastapainotrukit tai kaivosajoneuvot, voivat olla potentiaalisia 
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kohteita. Kun uusia kevyempiä materiaaliratkaisuja löydetään, metallihydridien käyttäminen 

mobiilisovelluksissa on todennäköisempää. Metallihydridivarastoja on kaupallisesti saata-

villa, mutta tekniikka ei ole kovin laajalle levinnyttä, joten niistä ei todennäköisesti tule mer-

kittävää varastoratkaisua lähivuosina. (Abe et al., 2019)   

 

4.6 Ammoniakki 

Ammoniakki (NH3) on normaaliolosuhteissa väritön ja voimakkaan hajuinen kaasu. Jos se 

jäähdytetään -33°C lämpötilaan tai puristetaan 8,58 bar paineeseen, se muuttuu nesteeksi ja 

sillä on erittäin korkea vetytiheys (107 - 121 kg-H2 / m
3) verrattuna nestemäiseen vetyyn 

(70,8 kg/m3). Ammoniakki on myrkyllinen ja syttyvä kaasu ympäristön lämpötilassa ja pai-

neessa, joten ammoniakkivaraston mahdollinen vuoto muodostaa merkittävän turvallisuus-

riskin. (BloombergNEF, 2019) 

 

Ammoniakkia toimii vetyvarastona, sitä valmistetaan vedystä tai maakaasusta ja muunne-

taan takaisin vedyksi ja typeksi krakkerissa termolyysin avulla käänteisessä ammoniakki-

synteesissä. Vedyn muuntaminen ammoniakiksi ja takaisin tapahtuu yleensä korkeassa läm-

pötilassa (n. 900 °C) ja on paljon energiaa kuluttava prosessi. Vedyn muuntaminen ammo-

niakiksi ja takaisin vaatii laitteistot, jotka ovat verrattavissa vedyn nesteytetykseen tarvitta-

vaan laitteistoon. Ammoniakista krakatun vedyn puhtaus ei ole kuitenkaan riittävä PEM 

polttokennosovelluksissa. Ammoniakki voidaan myös polttaa sellaisenaan tai käyttää säh-

köntuotantoon kiinteän oksidin polttokennon (SOFC, solid oxide fuel cell) avulla, mutta suo-

rapolttotekniikka ei ole kuitenkaan vielä kunnolla tunnettu. (BloombergNEF, 2019) 

 

4.7 Liquid organic hydrogen carriers LOHC 

Nestemäiset orgaaniset vedyn kantajat (LOHC) ovat orgaanisia vetyä sitova yhdisteitä, ku-

ten MCH (methylcyclohexane), PDBT (perhydro-dibenzyltoluene) ja DNEC (dodecahydro-

N-ethylcarbazole).  Ne ovat nestemäsiä normaaliolosuhteissa molemmissa tiloissa, sekä ve-

dyllä rikastettuna (hydrattuna), että hapetettuina (vedytön). Vetysidoksien muodostaminen 

ja vapauttaminen tapahtuu esimerkiksi 400 – 500 °C lämpötilassa katalyyttien avulla. 
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LOHC-nesteillä on kuitenkin kemiallisille kantajille tyypillisesti suuret häviöt vetykäytössä. 

(BloombergNEF, 2019) 

 

Suurimpana etuna LOHC tekniikassa on aineen kuljettamisen helppous, koska se ei tarvitse 

jäähdytystä pysyäkseen nestemäisessä muodossa ja voidaan hyödyntää raakaöljylle tarkoi-

tettua infrastruktuuria. LOHC teknologia on hyvin tunnettua, mutta ei ole kovin kehittynyt 

kaupalliseksi ratkaisuksi. Lisäksi nesteet ovat myrkyllisiä ja syttyviä, joten ne voivat aiheut-

taa terveys ja turvallisuusriskejä. (BloombergNEF, 2019) 

 

4.8 Varastojen kustannuksia 

Varastoinnin kustannuksia voidaan arvioida LCOS menetelmällä (Levelized Cost Of Sto-

rage), joka pyrkii ottamaan huomioon kaikki varastointiin liittyvät investointi- ja operatiivi-

set kustannukset (CAPEX + OPEX). BloombergNEF on raportissaan arvioinut erilaisille 

vedyn varastointiratkaisuille pienimpiä, sekä suurimpia LCOS kustannuksia. Kustannuk-

sissa on otettu huomioon kaikki tarvittava laitteisto vedyn saamiseksi varastoon ja pois. Lait-

teisto käsittää kaikki suoraan varastointiin liittyviä komponentit, kuten pumput, kompresso-

rit, varastoin putkiston ja nesteyttimet. Kustannukset eivät sisällä kuljetukseen liittyviä kus-

tannuksia. Kustannukset on esitetty USA:n dollareina vetykiloa kohden ($ / kg). (2019) 

 

Kuvassa 19 on esitetty edellä mainitun raportin mukaisia ylimpiä ja alimpia LCOS kustan-

nuksia erilasille varastointiratkaisulle. Kuvassa esitetään yksivärisenä nykyhetkinen tilanne 

varastointimenetelmien kustannuksista. Raportissa on myös esitettynä raidoitetulla palkilla 

arvio varastojen kustannuksista tulevaisuuden parhaassa tapauksessa. Tulevaisuuden paras 

tapaus tarkoittaa, että teknologia on laajasti käytössä, jolloin saavutetaan suuremmat mitta-

kaavat ja parantunut tehokkuus. Kehityksen nopeus ja mittakaava määrittävät milloin ja 

kuinka kustannusten lasku tapahtuu. (BloombergNEF, 2019) 
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Kuva 19 Kustannukset vedyn varastointiratkaisuille (BloombergNEF, 2019). 

 

Paineistetut säiliöt osoittautuvat raportin mukaan kaikkein edullisimmiksi vaihtoehdoiksi ly-

hyen aikavälin (joitakin päiviä) varastointiin. Paineistettujen säiliöiden kustannusten lasku 

aiheutuu tulevaisuudessa pääosin materiaalien halpenemisesta. Pidemmän aikavälin (vii-

koista vuosiin) varastoista suolaluolat ovat edullisin menetelmä. Maantieteellinen sijainti ra-

jaa suolaluolien mahdollisuutta ja jotkin maat ovat onnekkaampia sen suhteen. Pohjois-

maissa kallioluolat ovat pitkän aikavälin varastoinnin mahdollisuuksista potentiaalisimpia, 

joskin menetelmä on vielä kehitysvaiheessa. Vedyn varastointi on kuitenkin teknologiasta 

riippumatta vaikeampaa ja kalliimpaa, kuin esimerkiksi maakaasun varastointi. Lisäksi vety 

tarvitsee noin 3,8 kertaisen tilavuuden varastoidakseen maakaasun energiasisältö vastaavan 

määrän. (BloombergNEF, 2019) 
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5 CASE STUDY - UPM BIOJALOSTAMO 

5.1 Vedyn tuotantokapasiteetin nosto 

Petrokemia on kemianteollisuuden ala, jossa jalostetaan öljypohjaisia raaka-aineita, kuten 

polttoaineet ja muoviteollisuus. Öljynjalostuksessa käytetään suuria määriä vetyä reaktioi-

den hallintaan ja hiilivetyjen ominaisuuksien muokkaamiseen. Perinteisen raakaöljystä polt-

toaineita valmistavan teollisuuden rinnalle on tullut biopolttoaineita valmistava teollisuus. 

Biopolttoaineilla saavutetaan hiilidioksidipäästöjen väheneminen ja niiden tuottaminen on 

tarkasti säänneltyä. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle on eteenkin biopolttoaineiden val-

mistuksessa voimakkaat rahalliset kannustimet.  

 

UPM-kymmenen Lappeenrannan biojalostamo tuottaa edistyneitä toisen sukupolven bio-

polttoaineita sellun tuotannon tähteenä syntyvästä mäntyöljystä. Biojalostamo tarvitsee ve-

tyä biopolttoaineiden valmistusprosessissa hiiliketjujen muokkauksen reaktioiden hallin-

taan. Vety on oleellinen komponentti valmistuksessa ja sen jatkuva riittävä saatavuus on 

ehdoton edellytys turvallisiin ja hallittuihin reaktioihin. Toistaiseksi kaikki biojalostamolla 

tarvittava vety tuotetaan maakaasua raaka-aineena käyttävällä maakaasun höyryreformoin-

tilaitoksella (SMR).  

 

Biojalostamo on kyennyt nostamaan polttoaineiden tuotantokapasiteettiaan kymmeniä pro-

sentteja alkuperäisestä suunnittelukapasiteetista ja nykyinen vedyntuotanto on asettanut ra-

joitteita tuotantokapasiteetin nostamiseksi edelleen. SMR vetylaitoksen tuotantokapasiteet-

tia voidaan nostaa jonkin verran kohtalaisen pienellä investoinnilla, mutta sillä saavutetta-

vissa oleva taso ei ole riittävä suunniteltuun polttoaineiden tuotannon kapasiteetin nostoon.  

 

Vedyn tuotannon lisäkapasiteetista on käynnistetty selvitysprojekti, jossa elektrolyysiä arvi-

oidaan yhtenä vaihtoehtona tarvittavan lisävedyn tuottamiseksi. Suunnitellun erillisen vety-

laitoksen etuna voidaan pitää prosessien reaktioiden turvallisuuden varmistaminen. Jos ny-

kyisen SMR vetylaitoksen tuotanto katkeaa, voitaisiin erillisellä vetylaitoksella tuottaa re-

aktioiden turvalliseen hallintaan tarvittava vety. Elektrolyysilaitteistot kykenevät teknologi-

asta riippuen nopeaan, tai suhteellisen nopeaan tuotantotason muutokseen. Valittava 
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teknologia perustuu kustannusten lisäksi vetylaitoksen suunniteltuun kuormitustapaan ja 

onko nopeille tuotantotason muutoksille tarvetta.  

 

SMR vetylaitoksen käynnistyminen tuotannolle vaatii useiden tuntien, yleensä lähes vuoro-

kauden mittaisen ajan, kun laitos on alkutilanteessa täysin sammuksissa. Käynnistymiseen 

tarvittavan ajan määrittää prosessien lämpeneminen, joissa valmistetaan korkeapaineista 

höyryä ja kuumennetaan prosessikaasua. Laitoksen ollessa käynnissä ja normaalilla tuotan-

nolla, sillä voidaan tehdä noin 5 % / 15 min tuotantotason muutoksia.   

 

5.2 Optimointimalli 

Tässä selvityksessä on tarkoitus mallintaa elektrolyysin joustavan ajotavan vaikutusta vedyn 

tuotantokustannuksiin, verrattuna vakiokuormitteiseen ajotapaan. Elektrolyysi kuluttaa pal-

jon sähköä vedyn valmistuksessa ja teollisen mittakaavan tuotantoon tarkoitetun laitoksen 

sähkötehot ovat huomattavan suuret. Elektrolyysiä voidaan käyttää joustona sähkömarkki-

noilla sähköverkon taajuussäädössä varakapasiteettina tasoittamaan kuormitusvaihteluita ja 

tästä maksetuilla korvauksilla on mahdollisuus saada säästöjä tuotantokustannuksiin. Myös 

spot markkinoilta ostetun sähkön hinnan vaihtelu kysynnän ja tuotantotilanteen mukaan vai-

kuttaa elektrolyysillä tuotetun vedyn tuotantokustannuksiin.  

 

Selvitystä varten rakennettiin optimointimalli, joka etsii optimaalisen ajotavan ja säätömark-

kinoilta saatavilla olevan kustannussäästön erikokoisilla vetykaasun varastosäiliöillä. Opti-

mointimalli käyttää historiadataa taajuudensäätöreservin ja spot-markkinoiden hinnoista. 

Malli antaa tuloksena parhaimmalla mahdollisella ajotavalla saavutettavissa olevan suurim-

man kustannussäästön tarkasteltavalta menneeltä ajanjaksolta. Malli ei ota kantaa tuotanto-

laitteiston, varastosäiliön, tai säätöjärjestelmän rakentamisen investointikustannuksiin. Op-

timointimallin taseet, markkinakomponentit ja riippuvuudet on esitetty visuaalisesti periaa-

tekuvassa 20. Optimointimallin komponenttien väliset riippuvuudet on kuvattu pistekatko-

viivalla. 
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Hiilivetyjä muokkaava vedytysyksikkö tarvitsee jatkuvan tasaisen vetyvirtauksen prosessin 

reaktioiden hallintaan, koska tuotantotason muutokset ovat haasteellisia säätää nopealla ai-

kataululla vaikuttamatta tuotteiden laadun optimointiin. Vetykäsittelyn tuotantotapa määrit-

tää vedyn valmistusprosessin ulostulokeskeiseksi (output oriented), eli vetyvirtaus pääpro-

sessiin on oltava tässä mallinnuksessa vakio. Optimointimalliin määritellään elektrolysaat-

torin, sekä SMR vetylaitoksen kapasiteetit. Yhteenlaskettu tuotantokapasiteettien ylijäämä, 

verrattuna vedytysyksikön vaatimaan jatkuvaan tuotantokapasiteettiin, muodostaa joustavan 

ajotavan liikkumarajat.   

 

Vetytaseesta kulutetaan vakiotilavuusvirta vetyä vedytysprosessiin ja vastaava määrä vetyä 

on tuotava taseeseen, joko varastosäiliöstä, tai tuottamalla vetyä. Optimointimalli valitsee 

taseeseen tuotettavan vedyn tuotantokustannusten perusteella, joko elektrolyysistä, tai SMR-

vetylaitokselta. Malli suorittaa optimoinnin annetuilla varastosäiliön kapasiteeteilla portait-

tain ja antaa tuloksia saatavilla olevasta säästöstä jokaista varastosäiliön kapasiteettiä koh-

den. Vedyn varastoinnista aiheutuville häviöille voidaan määritellä ehdot optimointimalliin. 

 

Vedyn tuotannolle laskettiin yksikkökustannukset molemmille tuotantotavoille. SMR-vety-

laitoksen hyötysuhde on laskettu todellisilla prosessiarvoilla kulutetun maakaasun ja tuote-

tun vedyn mukaisesti eri tuotantotasoilla. Tiedot on ladattu tehtaalla käytössä olevasta Val-

met DNA automaatiojärjestelmästä historiadatan raportointityökalujen avulla Excel-tiedos-

toon ja keskiarvoistettu neljässä pisteessä eri tuotantotasoilla. Hyötysuhteelle laskettiin so-

vite, jonka avulla maakaasun kulutus tuotantoon nähden on laskettavissa SMR laitoksen 50 

– 100 % kuormalla, jokaisessa pisteessä. Elektrolysaattorin hyötysuhde on laskettu erään 

merkittävän PEM-elektrolyysin laitteiston valmistajan ilmoittaman vedyn tuotannossa käy-

tetyn sähkönkulutuksen mukaan. Elektrolyysilaitoksen hyötysuhde on oletettu vakioksi kai-

kissa kuormitustilanteissa. Elektrolyysi tai SMR vetylaitosten ikääntymisestä johtuvaa hyö-

tysuhteen laskua ei ole huomioitu mallinnuksessa.  
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Kuva 20 Optimointimallin taserakenne ja komponentit 
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Optimointimallin toteutuksessa käytettiin Python ohjelmointikieltä. Optimointimallin kaikki 

komennot kirjattiin selainpohjaiseen Jupyter Notebook muistioalustaan. Muistiossa viitataan 

kaikkiin tarvittaviin taulukoihin, kuten historiatietoihin sähkön tuntihinnoista ja kapasiteet-

timarkkinoilta maksetusta korvauksesta. Optimointimallin kaikki oleelliset osat on selitetty 

selkokielisesti muistiossa mallin asetusten muuttamisen helpottamiseksi, sekä myöhempää 

mallin kehittämistä varten. Varsinainen optimoinnin laskentaosuus tapahtuu Gurobi optimi-

zation laskentaympäristössä. Tulokset voidaan tallentaa automaattisesti Excel-tiedostoihin 

annettujen ehtojen mukaisesti. 

 

Vetytaseeseen liittyville vedyn tuotannolle ja varastoinnille määriteltiin optimointimalliin 

ehtoja, jotka asettavat rajoitteet joustavalle ajotavalle. Rajoitukset tuotantotason muutoksille 

ja varastoinnille on esitetty kuvassa 21. 

 

Kuva 21 Tuotantotason muutosten rajoitteet optimointimallissa. 

 

Kaasutaseesta kulutetaan SMR-vetylaitoksen tuotannon vaatimusten mukaisesti maakaasua. 

SMR:n vedyn tuotanto vetytaseeseen, sekä raaka-aineena käytettävä maakaasu on tilavuus-

virtausta (Nm3 / h). Maakaasusta maksetaan energiasisällön mukaisesti (€ / MWh), joten 

tilavuusvirtaus muunnettiin vastaamaan energiasisältöä olettamalla kaasun lämpöarvoksi 37 
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MJ / Nm3. Maakaasun hintana käytetään jokaisena tuntina keskimääräistä hintaa ja se on 

muutettavissa malliin. Todellisuudessa kaasun hinta vaihtelee, mutta UPM:n biojalostamolle 

ostetun kaasun hinta on erittäin vakaa, joten keskimääräisen hinnan käyttö aiheuttaa suhteel-

lisen pienen virheen. Mikäli maakaasun kaupankäynnin strategia muuttuu oleellisesti, tulisi 

se ottaa huomioon myös optimointimallissa. 

 

Sähkötaseen komponentit koostuvat Spot ja IntraDay markkinoilta ostetusta sähköenergi-

asta, sekä taajuuden säätön osallistumisesta mFFR markkinoilla. Optimointimallissa käyte-

tyn sähkön hinta määräytyy toteutuneiden hintojen perusteella, kuten sähköä olisi ostettu, tai 

tuotantolaitos olisi osallistunut ylös- / alassäätöön. Sähkötaseesta kulutetaan vedyn varas-

tonnissa tarvittava sähköenergian määrä määritellyn hyötysuhteen mukaisesti. 

 

Kapasiteettitase koostuu FCR-D ja FCR-N komponenteista. Kapasiteettimarkkinoilta mak-

settu korvaus muodostuu tuntimarkkinoilla toteutuneiden käyttöönotettujen tarjousten mu-

kaan. Kapasiteettitase ja kaupankäynti kapasiteettimarkkinoilla riippuu varastosäiliön varas-

tointitasosta, sekä elektrolysaattorin joustovarasta. Jokaisena hetkenä varastosäiliössä on ol-

tava tarpeeksi vetyä häiriöreserveihin osallistumisen mahdollistamiseksi.  

 

Vihreän vedyn käyttö biopolttoaineiden valmistuksessa aiheuttaa lopputuotteen GHG-vä-

henemän ansiosta positiivisen kustannusvaikutuksen tuotteiden hinnoitteluun (biopreemio, 

vihreä arvo). Optimointimallissa vihreälle arvolle voidaan asettaa euromääräinen arvo, joka 

saadaan jokaisesta elektrolyysillä vetyä tuotetusta kuutiometristä (Nm3). Vihreä arvo on las-

kettu SMR:n ja elektrolyysillä tuotetun vedyn kustannuserosta lopputuotteen hintaan. Opti-

mointimallissa on oletettu elektrolyysiä syöttävän sähkön olevan kokonaan uusiutuvaa ja 

sitä on rajattomasti saatavilla. Optimointimallissa voidaan valita, tehdäänkö optimointi vih-

reän arvon perusteella, vai lasketaanko ainoastaan lopullinen saavutettu vihreä arvo tuotetun 

vetymäärän mukaisesti. Vihreän arvon optimoinnilla on suuri vaikutus, mikäli uusiutuvan 

sähkön saatavuus on rajoitettu ja osa sähköenergialla tuotetusta vedystä ei kasvata biopree-

miota. 
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6 TULOKSET 

Tuloksissa arvioidaan ainoastaan vetyvaraston mahdollistamia kustannussäästöjä. Esitetyt 

säästöt ovat koko vuoden ajalta. Säästöt on esitetty eri varastosäiliön kapasiteeteilla verrat-

tuna alkutilanteeseen, jossa varastosäiliön kapasiteetti on 0, eli varastointia ei ole lainkaan. 

Varastointikapasiteetin ollessa 0, SMR ja elektrolyysi joustavat markkinahintojen mukai-

sesti ilman varastoa. Tässä osiossa esitettyihin tuloksiin ei ole käytetty kaikkia optimointi-

mallin ominaisuuksia.  

 

Esitetyt tulokset on saatu seuraavilla asetuksilla: 

❖ Käytetään Spot-markkinoiden sähkön tuntihintaa (historiadata vuodelta 2020). Ei han-

kita sähköä IntraDay markkinoilta, eikä osallistuta mFFR markkinoille. 

❖ Osallistutaan FCR-D ja FCR-N kapasiteettimarkkinoille ja käytetään toteumahintoja 

tunneittain (historiadata vuodelta 2020). 

❖ Käytetään maakaasun keskimääräistä hintaa jokaiselle tunnille. (Tässä käytetty 20 

€/MWh, sekä skenaariossa hinnan noususta 30 €/MWh.) 

❖ Varastoinnin häviöitä ei ole määritetty. 

❖ Vihreän arvon optimointia ei käytetty. 

❖ Operointiaika on 8760 tuntia vuodessa. 

 

Tuloksia tarkastellaan kahdessa osiossa: 

 

1. Ensimmäisessä osiossa 6.1 optimointimallin elektrolyysilaitoksen, sekä SMR-laitoksen 

yhteenlaskettu kapasiteetti on 300 Nm3 / h korkeampi, kuin vetykäsittelyssä vaadittu jat-

kuva vetyvirtaus. Tässä tarkastelussa joustovarat ovat suhteellisen pienet ja elektrolyy-

silaitos ajaa pääosan ajasta täydellä kuormalla. 

 

2. Toisessa osiossa 6.2 optimointimallin elektrolyysilaitoksen kapasiteettia nostetaan, jol-

loin tuotantolaitosten yhteenlaskettu kapasiteetti on 3000 Nm3/h korkeampi, kuin vety-

käsittelyssä vaadittu jatkuva vetyvirtaus. SMR-laitoksen kapasiteetti pysyy samana, kuin 

ensimmäisessä tarkastelussa. Tässä tarkastelussa joustovaraa syntyy huomattavasti 

enemmän. 
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Tuloksissa esitetyt tulot ja säästöt sisältävät FCR markkinoilta maksetut korvaukset, sekä  

maakaasun ja spot-markkinoilta ostetun sähkön kustannukset verrattuna alkutilanteeseen.  

 

6.1 Vetytaseen joustovara pieni 

Kuvassa 22 nähdään tulojen ja säästöjen muutos eri varastosäiliöiden kapasiteeteilla. Sääs-

tön kasvu varastosäiliön kapasiteetin kasvaessa johtuu elektrolysaattorin kyvystä laskea kal-

leimpien tuntien aikana tuotantoaan, sekä osallistua FCR-markkinoille. Selkeästi merkittä-

vin hyöty saadaan FCR- markkinoihin osallistumisesta. Tuotantokapasiteetin rajoittaessa 

FCR-markkinoille osallistumista, varastosäiliön kapasiteetin kasvu pystyy yhä hyödyntä-

mään spot-markkinoilla edullisempia sähkön hankintatilanteita.  

 

Kuvassa 23 nähdään taajuudensäätöön osallistumisesta maksettujen korvauksien suuruus ja 

jakauma. Selkeästi suurempi osuus korvauksista saadaan FCR-D säätöön osallistumisesta. 

Varastosäiliön koon kasvattaminen suuremmaksi, kuin 1800 Nm3 vähentää summan kasvua 

merkittävästi.  

 

Kuvassa 24 nähdään varastokapasiteeteittäin SMR- ja elektrolyysilaitosten tuotantomäärien 

kehitys suhteessa tilanteeseen, jossa varastointia ei ole. Varastointi lisää elektrolyysin mah-

dollisuuksia joustaa kuormaa pudottamalla, joten sen kokonaistuotantomäärä laskee varas-

ton kasvaessa. Käytännössä varastointi lisää SMR vetylaitoksen vuosituotantoa alkutilantee-

seen nähden.  
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Kuva 22 Joustavan ajotavan säästöt. 

 

 

Kuva 23 FCR-N ja FCR-D markkinoilta maksettu korvaus. 
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Kuva 24 SMR ja elektrolyysi vetylaitosten kokonaistuotantomäärän muutos. 

 

6.2 Vetytaseen joustovara suuri 

Kuvassa 25 nähdään suuremmalla elektrolysaattorilla vastaava ilmiö, kuin ensimmäisen 

osion säästöjen ja tuottojen tarkastelussa. Suuremman jouston mahdollistamana FCR-mark-

kinoilta maksetut korvaukset ovat kuitenkin selkeästi suurempia. Korvausten summan kasvu 

jatkuu suurempiin varastosäiliön kapasiteetteihin, kuin ensimmäisessä tarkastelussa. Tässä-

kin yhteydessä joustot tapahtuvat pääasiassa osallistumalla FCR markkinoille elektrolysaat-

torin kuormaa pudottamalla. 

 

Kuvasta 26 nähdään FCR markkinoille osallistumisesta maksettu korvaus ja jakauma. En-

simmäiseen osioon verrattuna voidaan nähdä, että suurempi joustokapasiteetti mahdollistaa 

FCR-N markkinoille osallistumisen huomattavasti ensimmäisen kohdan tarkastelua parem-

min.  

 

Kuvasta 27 nähdään SMR:n ja elektrolysaattorin kokonaistuotantomäärän muutos varasto-

kapasiteetin suhteen. FCR markkinoilta saatavan korvaus ohjaa elektrolysaattoria 
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joustamaan kuormaa pudottamalla. Lisäksi optimointimalli alkaa keskittyä korkeiden spot-

hintojen välttämiseen varastosäiliön kapasiteetin avulla. Tällöin SMR alkaa tuottaa vetyta-

seeseen enemmän vetyä. Mikäli maakaasun hinta nostetaan 20 eurosta 30 euroon MWh, 

elektrolysaattori tekee n. 2,6 milj. kuutiota vetyä enemmän ilman varastointia. Maakaasun 

korkeampi hinta ei kuitenkaan poista ilmiötä, jossa elektrolysaattori joustaa kuormaa pudot-

tamalla, kun varastosäiliö sen mahdollistaa. 

 

 

Kuva 25 Joustavan ajotavan säästöt. 
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Kuva 26 FCR-N ja FCR-D markkinoilta maksettu korvaus. 

 

 

Kuva 27 SMR ja elektrolyysi vetylaitosten kokonaistuotantomäärän muutos. 
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6.3 Tuloksien yhteenveto 

Molemmilla tarkastelluilla elektrolyysilaitosten kapasiteeteilla on havaittavissa potentiaali-

sin säästöalue varastosäiliön koon mukaisesti. Kapasiteettimarkkinoille osallistuminen mah-

dollistaa joustavan ajotavan suurimman rahallisen hyödyn. Pienemmällä joustovaralla voi-

daan osallistua suhteellisen hyvin FCR-D markkinoille. Joustovaran kasvaessa voidaan osal-

listua paremmin FCR-N markkinoille. 

 

Sähkön hinnan ollessa korkealla, optimointimalli joustaa elektrolysaattorin kuormaa pudot-

tamalla. Elektrolyysin tuotantokustannukset ovat useimmassa tilanteessa vuoden aikana kor-

keammat, kuin SMR laitoksen, joten käytännössä varastointi lisää SMR vetylaitoksen vuo-

situotantoa joustamattomaan ajotapaan nähden. 

 

Maakaasun hankintahinnan kasvattaminen lisää tilanteita, jolloin elektrolyysi on edullisempi 

tuotantomenetelmä. Tämä kasvattaa elektrolyysin vuosituotantoa. Kuitenkin suurimmassa 

osassa kuvassa 27 esitetyllä maakaasun hintaskenaariolla elektrolyysi on edelleen kalliimpi 

tuotantomenetelmä. Ilmiö on siis vastaava, kuin alhaisemmalla maakaasun hinnalla. 

 

Elektrolyysillä tuotettu vihreä vety nostaa kuitenkin biopolttoaineista saatavaa hintaa, joka 

tekee todellisuudessa elektrolyysin käytöstä esitettyjä tuloksia kannattavampaa. Vihreän ar-

von (”biopreemio”) vaikutus ei käy ilmi näistä tuloksista.  
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7 POHDINTA 

7.1 Tulosten luotettavuus ja optimointimallin kehittäminen 

Historiadatalla tuotetut tulokset osoittivat joustavan ajotavan mahdollistamia kustannussääs-

töjä, sekä alhaisemman sähkön kokonaishankintahinnan, että kapasiteettimarkkinoilta mak-

setun korvauksen ansiosta. Spot-markkinoiden sähkön hinnat ovat kuluneen vuoden 2021 

aikana poikenneet merkittävästi aiempien vuosien hintakehityksestä, joten sähkön hintaan 

liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Optimointimalli tekee päättelyt täydellisesti annetun 

historiadatan perusteella, joten sen antamat tulokset voivat olla käytännössä liian optimisti-

sia. Todellisemman säästön laskemiseksi olisi hyvä käyttää ennusteita, joiden mukaan säh-

kökauppaa käydään. 

 

Optimointimalliin ei sisällytetty mukaan kaikkia olemassa olevia sähkömarkkinoiden kom-

ponentteja. Tarkempaa ja moniulotteisempaa analyysiä varten ne voisi olla järkevää sisällyt-

tää mukaan. Mahdollisien tulevien sähkömarkkinoiden muutoksien yhteensopivuus opti-

mointimallin kanssa on arvioitava tapauskohtaisesti. 

 

Optimointimalli ei tässä työssä tehdyssä tarkastelussa arvioi varastointiin liittyviä energia-

häviöitä. Mikäli varastoinnin menetelmä ja haluttu ulostulopaine on tiedossa, voidaan varas-

toinnista aiheutuvat häviöt ottaa mallinnuksessa huomioon. Jatkuvasta varastosäiliön pai-

neen vaihtelusta aiheutuneilla häviöillä voi olla vaikutusta optimointimallin kaupankäynnin 

päätöksiin, joten ne olisi syytä ottaa huomioon investoinnin lopullista varastointikapasiteet-

tia määritettäessä.  

 

Elektrolyysin kokonaishyötysuhdetta voidaan parantaa hyödyntämällä reaktiossa syntyvät 

hukkalämpö ja happi. Mikäli hukkalämmölle ja hapelle määritetään käyttökohteessa saavu-

tettava hyöty, voidaan optimointimalliin lisätä sivuvirtojen tuomat kustannussäästöt tuotan-

toprofiilin mukaisesti. 

 

Kapasiteettimarkkinoilta maksetulla korvauksella on huomattava merkitys tuotantokustan-

nuksiin ja joustavalla ajotavalla saavutettavaan hyötyyn. Tulevaisuuden reservimarkkinoi-

den hintakehitys on vaikeasti ennustettava muuttuja. Häiriö- ja kapasiteettireservien tarve 
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lisääntynee edelleen tulevaisuudessa tuulivoimakapasiteetin lisääntyessä. Kapasiteettimark-

kinoilta maksetun korvauksen hinnan määrittää säätöön kykenevien kuormien tarjonta ky-

syntään, eli säätötarpeeseen nähden. Tulevaisuudessa pieniä kuormia, kuten liiketiloja ja 

asuinrakennuksia, suuremmiksi säätökokonaisuuksiksi yhdistävät toimijat voivat kyetä tar-

joamaan häiriöreserviä aiempaa edullisempaan hintaan. Teollisilla toimijoilla kuormien pää-

omakustannukset voivat olla merkittävästi korkeammat, kuin asuin- ja liiketilojen kuormien. 

 

Optimointimalli tekee päätökset tuotantotasojen säätämiseksi tuntitasolla. Käytännössä häi-

riöreserveihin osallistuminen vaatii elektrolysaattorilta nopeampia, minuuteissa tapahtuvia 

tehonmuutoksia. Elektrolysaattorin osalta säätöjärjestelmä on rakennettava reservimarkki-

noiden vaatimusten ehdoilla, mutta SMR vetylaitoksen säätäminen on toteutettava vetyta-

seen vaatimusten ehdoilla. Kokonaisuuden säätöjen hallinta olisi järkevä toteuttaa tietoko-

nesäädön (APC, Advanced Process Control) avulla, jolla voidaan optimoida myös polttoai-

neiden valmistusprossin muutoksien vaikutukset vedyn tuotantotarpeeseen. 

 

7.2 Vihreän vedyn tuotannon haasteet 

Vetytalouteen soveltuva teknologia on hyvin tunnettua ja kaupallisia ratkaisuja on markki-

noilla tarjolla. Vetytaloudessa on kuitenkin tällä hetkellä vielä paljon kustannustehokkuu-

teen liittyviä haasteista, jotka liittyvät infrastruktuuriin, varastointiin ja energiahäviöihin. 

Vetytalous on selkeästi uudessa murrosvaiheessa ja monet tahot haluavat saada ensimmäisen 

suuren mittakaavan hankkeen käynnistettyä. Valmistajat kehittelevät jatkuvasti uusia suu-

rempia elektrolysaattoreita (eritysesti PEM), jotka vievät kapasiteettiinsa nähden vähemmän 

tilaa ja ovat muiltakin osin kehittyneempiä. Haasteita investointipäätöksen ajoitukselle voi 

aiheutua, jos valmistajan tarjoama laitteisto on selkeästi vanhempaa sukupolvea, kuin lähi-

aikoina tuotantoon tuleva malli. Arvioitavaksi jää, kuinka paljon valmistajien määrän ja 

elektrolyysilaitteistojen tuotantomäärien kasvu vaikuttaa laitteiden hintoihin tulevaisuu-

dessa. Lisäksi korkean lämpötilan elektrolyysi (HTE) tekniikan mahdollinen kaupallistumi-

nen saattaa asettaa sen parhaimmaksi ratkaisuksi elektrolysaattorimarkkinoilla. Muun mu-

assa Neste Oyj on aloittanut HTE tekniikalla kehityshankkeen Hollannin Rotterdamissa, 

joka kokonaisuudessaan toteutuessaan olisi investointi 100MW laitteistoon (Petrova, 2020). 

 



60 

 

Petrokemianteollisuudella on merkittävä etu P2G (Power to Gas) teknologian käyttöön-

otossa verrattuna muuhun vetytalouteen hyötysuhteen näkökulmasta, kun vety on tarvittava 

tuote, eikä vain energiavarasto. Regulaatiot eteenkin biopolttoaineiden valmistuksessa tule-

vat todennäköisesti tulevaisuudessa vahvistamaan elektrolyysikonseptien kannattavuutta ve-

dyn valmistuksessa. 

 

Vedyn varastoinnin kustannukset on Lappeenrannan biojalostamon kaltaisessa kohteessa ar-

vioitava tarkasti, mikäli aiotaan osallistua säätösähkömarkkinoihin. Varastointiratkaisuista 

käytännössä ainoa tällä hetkellä sijaintinsa vuoksi ja teknologiselta kehitykseltään käypä rat-

kaisu on paineistettu säiliö. Paineistettujen komposiittisäiliöiden kehityksessä tapahtuu tällä 

hetkellä merkittävää edistymistä, joka vaikuttaa eteenkin niiden hintoihin ja saatavuuteen. 

BloobergNEF raportin mukaan eräs tutkimuksessa haastateltu toimittaja on laskenut hiili-

kuituun perustuvien painesäiliöiden hintojaan 40 % kolmen viime vuoden aikana ja hinnat 

tulevat edelleen laskemaan (2019). Tässäkin suhteessa investoinnin oikea-aikaisuus on tär-

keää arvioida. 

 

Keskeneräinen regulaatio vihreäksi luettavan vedyn valmistuksessa asettaa merkittäviä haas-

teita investointien suunnittelussa. Monet ulkoiset vaikuttimet, kuten hiilidioksidipäästöistä 

aiheutuvat kustannukset ohjaavat vedyntuotannon siirtymistä vihreään teknologiaan. Suu-

rena kysymyksenä on kuitenkin mikä lasketaan päästöttömäksi, tai vähäpäästöiseksi energi-

aksi ja mikä on sen saatavuus ja hinta. Suuritehoisten elektrolyysilaitteistojen investointi-

kustannukset ovat erittäin suuret, joten niiden käyttöaste halutaan varmasti useimmiten mah-

dollisimman korkeaksi. Sähkön hankinnasta voidaan tehdä sopimus vihreän sähkön toimit-

tajan kanssa, joka takaa esimerkiksi tietyn tuotantotason jokaisena hetkenä. Toisaalta esi-

merkiksi tuulivoiman tuotannossa tuuliprofiili määrittelee vihreän sähkön hintaa ja saata-

vuutta. Pelkästään ylijäämäsähkön hyödyntäminen voi johtaa elektrolysaattorin kuormituk-

sen voimakkaaseen vaihteluun. Investoinnin takaisinmaksuaikaa ja käytön kustannuksia ar-

vioitaessa on otettava huomioon sähkön hankintastrategia. Myös mahdollinen vihreäksi lu-

ettavan sähkön sääntely voi muuttua nopeastikin. Aluksi sääntelystä voidaan odottaa kevy-

empää ja vetytalouden hankkeiden lisääntyessä siirrytään tiukempaan sääntelyyn. Esimer-

kiksi vihreän sähkön hankita voidaan aluksi hyväksyä synteettisellä sopimuksella ja alkupe-

rätakuilla, mutta myöhemmässä vaiheessa voidaan tarvita fyysinen sähkön siirtoyhteys. 
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SMR-laitokset ovat laajalti käytettyä edistynyttä teknologiaa ja omaavat korkean hyötysuh-

teen. Monessa fossiilisia tuotteita valmistavassa petrokemian tehtaassa reformoinnin hiilen 

talteenotto voi vaikuttaa hyödyttömältä, tai vähäpätöiseltä. Biopolttoaineiden valmistuk-

sessa maakaasun reformoinnin päästöt ovat kuitenkin suhteellisesti merkittävät, joten tal-

teenottoteknologian käyttöön voisi olla kannustimet tällaisissa kohteissa. Biometaanin 

käyttö reformoinnissa vaikuttaa myös lupaavalta ympäristönäkökulmasta ja sen käyttömah-

dollisuuksia raaka-aineena on järkevää selvittää. 
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8 YHTEENVETO 

Tutkimusta alettiin tekemään selvityksenä, jonka ideana oli todentaa elektrolyysin joustavan 

ajotavan kustannusvaikutukset uskottavassa muodossa investointipäätöksiä varten. Tutki-

muksen aloitushetkellä ennakoitiin sähkömarkkinoilta tulevat säästöt huomattavasti pienem-

miksi, kuin mitä optimointimallin mukaan lopulta saatiin. Oletuksena alkutilanteessa oli, että 

joustavuudella ei todennäköisesti saavuteta riittäviä kustannussäästöjä joustavuudesta aiheu-

tuvien kustannusten järkevän takaisinmaksuajan mahdollistamiseksi. Tulosten osoitettua 

kuitenkin odotettua suurempia säästöjä, aiheutti se kiinnostusta hankkeen suunnittelussa. 

Joustavan ajotavan tarkempi selvitys tehdään vielä hankkeen suunnittelun aikana, kunhan 

tiedetään valmistuvan regulaation vaatimukset ja vaikutukset. 

 

Työn tavoitteena oli määrittää kohteeseen soveltuva vedyn varastointimenetelmä. Soveltu-

vat perinteiset varastointiratkaisut olivat lähtötilanteessa tiedossa ja tässä työssä oli tavoit-

teena tehdä katsaus uusien kehitysvaiheessa olevien varastointimenetelmien valmiuteen te-

olliseen käyttöön. Työn aikana ei selvinnyt uusia potentiaalisia varastointimenetelmiä, vaan 

kohteeseen voidaan suositella paineistettua varastosäiliötä ennakko-odotusten mukaisesti. 

Paineistettujen säiliöiden varastointikapasiteetille ja fyysiselle tilantarpeelle saatiin riittävät 

tiedot suunnittelun eteenpäin viemiseksi. 

 

Elektrolysaattorin vaatimukset joustavan ajotavan mahdollistamiseksi olivat lähtötilanteessa 

kohtalaisen hyvin tiedossa, ja työn aikana ei selvinnyt oleellisia uusia vaatimuksien sen suh-

teen. Sähkömarkkinoille osallistumisen toimintamalli vahvisti ennalta arvioitua näkemystä 

elektrolysaattorin teknologian valinnasta joustavalla ajotavalla. 

 

Vihreän vedyn valmistuksen keskeneräinen regulaatio vaikeuttaa päätöksentekoa hankkeen 

suunnittelussa monella osa-alueella. Mahdollisesti muuttuvien regulaation kannustimien oh-

jaamana joustavan ajotavan kannattavuus voi muuttua merkittävästi suuntaan, tai toiseen. 

Optimointimallia voidaan muokata ja hyödyntää nopeasti selvittämään uuden sääntelyn vai-

kutukset aiempiin arviointeihin verrattuna. 

 

Optimointimallin rakentamisessa hyödynnettiin UPM:n henkilöstön osaamista eri organi-

saatioista. Työn tavoitteet rajattiin yhdessä kehitysorganisaation alaisen 
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elektrolyysihankkeen vetäjän kanssa. Optimointimallin rakenne suunniteltiin yhdessä ener-

gialiiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa. Mallin rakentaminen toteutettiin yhteistyössä 

UPM:n oman advanced analytics tiimin kanssa, joka käytännössä vastasi ohjelmoinnista. 

Opinnäytetyön ohjaamisesta ja sisällöstä vastasi tutkimus- ja kehitysosaston asiantuntija. 

  



64 

 

LÄHTEET 

Abe JO, Popoola API, Ajenifuja E and Popoola OM (2019) Hydrogen energy, economy 

and storage: Review and recommendation. International Journal of Hydrogen Energy 

44(29): 15072-15086. 

Antonini C, Treyer K, Streb A, van der Spek M, Bauer C and Mazzotti M (2020) Hydro-

gen production from natural gas and biomethane with carbon capture and storage - A 

techno-environmental analysis. Sustainable Energy and Fuels. 

Armijo J and Philibert C (2020) Flexible production of green hydrogen and ammonia from 

variable solar and wind energy: Case study of Chile and Argentina. International Journal 

of Hydrogen Energy 45(3): 1541-1558. 

Ball M and Weeda M (2015) The hydrogen economy – Vision or reality?11This paper is 

also published as Chapter 11 ‘The hydrogen economy – vision or reality?’ in Compendium 

of Hydrogen Energy Volume 4: Hydrogen Use, Safety and the Hydrogen Economy, Edited 

by Michael Ball, Angelo Basile and T. Nejat Veziroglu, published by Elsevier in 2015, 

ISBN: 978-1-78242-364-5. For further details see: http://www.else-

vier.com.ezproxy.cc.lut.fi/books/compendium-of-hydrogen-energy/ball/978-1-78242-364-

5. International Journal of Hydrogen Energy 40(25): 7903-7919. 

Barthelemy H, Weber M and Barbier F (2017) Hydrogen storage: Recent improvements 

and industrial perspectives. International Journal of Hydrogen Energy 42(11): 7254-7262. 

Bellosta von Colbe J, Ares J, Barale J, Baricco M, Buckley C, Capurso G, et al. (2019) Ap-

plication of hydrides in hydrogen storage and compression: Achievements, outlook and 

perspectives. International Journal of Hydrogen Energy 44(15): 7780-7808. 

BloombergNEF (2019) Hydrogen: The Economics of Storage.  

Brynolf S, Taljegard M, Grahn M and Hansson J (2018) Electrofuels for the transport sec-

tor: A review of production costs. Renewable and Sustainable Energy Reviews 81: 1887-

1905. 

Buttler A and Spliethoff H (2018) Current status of water electrolysis for energy storage, 

grid balancing and sector coupling via power-to-gas and power-to-liquids: A review. Re-

newable and Sustainable Energy Reviews 82: 2440-2454. 

Calise, Francesco D'Accadia, Massimo DS, Massimo Lanzini, Andrea Ferrero and Dome-

nico (2019) Solar Hydrogen Production - Processes, Systems and Technologies - 3.1.2.2 

LPG Steam Reforming.  

Carriveau R and Ting DS- (2016) Hydrogen storage and compression 

. In: Anonymous Methane and Hydrogen for Energy Storage. : Institution of Engineering 

and Technology. 

http://www.elsevier.com.ezproxy.cc.lut.fi/books/compendium-of-hydrogen-energy/ball/978-1-78242-364-5.
http://www.elsevier.com.ezproxy.cc.lut.fi/books/compendium-of-hydrogen-energy/ball/978-1-78242-364-5.
http://www.elsevier.com.ezproxy.cc.lut.fi/books/compendium-of-hydrogen-energy/ball/978-1-78242-364-5.


65 

 

David M, Ocampo-Martínez C and Sánchez-Peña R (2019) Advances in alkaline water 

electrolyzers: A review. Journal of Energy Storage 23: 392-403. 

Dawood F, Anda M and Shafiullah GM (2020) Hydrogen production for energy: An over-

view. International Journal of Hydrogen Energy 45(7): 3847-3869. 

European Comission (2021) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIA-

MENT AND OF THE COUNCIL. EUROPEAN COMMISSION. Brussels. 

Fahim M, Alsahhaf T and Elkilani A (2010) Fundamentals of Petroleum Refining - 7.2.2 

Role of Hydrotreating.  

Fingrid (2021) Ehdot Ja Edellytykset Manuaalisen Taajuuden Palautusreservin (mFRR) 

Toimittajalle. : Fingrid Oyj. 

(2020) Ehdot Ja Edellytykset Nopean Taajuusreservin (FFR) Toimittajalle. : Fingrid Oyj. 

(2019a) Johdanto Sähkömarkkinoihin. Retrieved [22.11.2021] Available at: 

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/johdanto-sahkomarkki-

noihin/#taseselvitys. 

(2019b) Automaattisen Taajuudenhallintareservin Sovellusohje. : Fingrid Oyj. 

(2017a) Kysyntäjousto. Retrieved [22.11.2021] . 

(2017b) Säätösähkö- Ja Säätökapasiteettimarkkinat. Retrieved [22.11.2021] Available at: 

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/saatosahko--ja-saatokapa-

siteettimarkkinat/. 

(2017c) Reservimarkkinat. Retrieved [22.11.2021] Available at: https://www.fingrid.fi/sa-

hkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/#reservilajit. 

(2017d) Taajuusohjattu Käyttö- Ja Häiriöreservi. Retrieved [22.11.2021] Available at: 

view-source:https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/taajuusohjattu-

kaytto--ja-hairioreservi/. 

(2017e) Olkiluoto 3:N Järjestelmäsuoja. Available at: https://www.fingrid.fi/sahkomarkki-

nat/reservit-ja-saatosahko/olkiluoto-3n-jarjestelmasuoja/. 

IRENA (2020) Green Hydrogen: A Guide to Policy Making. Abu Dhabi: International Re-

newable Energy Agency. 

Levene JI, Mann MK, Margolis RM and Milbrandt A (2007) An analysis of hydrogen pro-

duction from renewable electricity sources. Solar Energy 81(6): 773-780. 

Moradi R and Groth KM (2019) Hydrogen storage and delivery: Review of the state of the 

art technologies and risk and reliability analysis. International Journal of Hydrogen En-

ergy 44(23): 12254-12269. 

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/johdanto-sahkomarkkinoihin/#taseselvitys
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/markkinoiden-yhtenaisyys/johdanto-sahkomarkkinoihin/#taseselvitys
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/saatosahko--ja-saatokapasiteettimarkkinat/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/saatosahko--ja-saatokapasiteettimarkkinat/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/#reservilajit
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/#reservilajit
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/taajuusohjattu-kaytto--ja-hairioreservi/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/taajuusohjattu-kaytto--ja-hairioreservi/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/olkiluoto-3n-jarjestelmasuoja/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/reservit-ja-saatosahko/olkiluoto-3n-jarjestelmasuoja/


66 

 

O'hayre, Ryan, Cha, Suk-Won, Colella, Whitney G, et al. (2016) Fuel Cell Fundamentals 

(3rd Edition) - Chapter Exercises.  

Petrova V (2020) Neste to Host Green Hydrogen Production at Rotterdam Refinery. Re-

trieved [12.10.2021] Available at: https://renewablesnow.com/news/neste-to-host-green-

hydrogen-production-at-rotterdam-refinery-690496/. 

Raviv E, Bouwman KE and van Dijk D (2015) Forecasting day-ahead electricity prices: 

Utilizing hourly prices. Energy Economics 50: 227-239. 

Reddi K, Elgowainy A, Rustagi N and Gupta E (2018) Techno-economic analysis of con-

ventional and advanced high-pressure tube trailer configurations for compressed hydrogen 

gas transportation and refueling. International Journal of Hydrogen Energy 43(9): 4428-

4438. 

Sakintuna B, Lamari-Darkrim F and Hirscher M (2007) Metal hydride materials for solid 

hydrogen storage: A review. International Journal of Hydrogen Energy 32(9): 1121-1140. 

Tuulivoimayhdistys (2021) Tuulivoimalla Katettiin Noin 10 % Suomen Sähkönkulutuksesta 

Vuonna 2020. Retrieved [18.11.2021] Available at: https://tuulivoimayhdistys.fi/ajankoh-

taista/tiedotteet/tuulivoimalla-katettiin-noin-10-suomen-sahkonkulutuksesta-vuonna-2020. 

(2019) Power Purchase Agreements – Pitkäaikaiset Sähkönostosopimukset 

Informaatiomateriaali. : Tuulivoimayhdistys Ry. 

 

 

 

https://renewablesnow.com/news/neste-to-host-green-hydrogen-production-at-rotterdam-refinery-690496/
https://renewablesnow.com/news/neste-to-host-green-hydrogen-production-at-rotterdam-refinery-690496/
https://tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tuulivoimalla-katettiin-noin-10-suomen-sahkonkulutuksesta-vuonna-2020
https://tuulivoimayhdistys.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tuulivoimalla-katettiin-noin-10-suomen-sahkonkulutuksesta-vuonna-2020

