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Kokkolaan suunnitellaan Suomen 
suurinta vedyntuotantolaitosta 
Projektikehitysyhtiö Flexens Oy ja KIP Infra Oy ovat allekirjoittaneet 
aiesopimuksen maanvuokrasopimuksesta, jolla Kokkola Industrial Parkin 
alueelle rakennettaisiin kapasiteetiltaan noin 300 megawatin kokoinen 
vedyntuotantolaitos. Laitos varmistaisi Suomen energian ja ammoniakin 
tuotannon omavaraisuuden parantumisen. Laitoksen päätuotteiksi on 
suunniteltu vihreää vetyä ja ammoniakkia, ja sen on tarkoitus olla 
tuotantokäytössä vuoden 2027 lopulla. Elinkeinoministeri Mika Lintilä pitää 
uutista iloisena niin Keski-Pohjanmaalle kuin suomalaiselle vetytalouden 
kehittymiselle. 

Kokkolaan rakentuva vedyntuotantolaitos jatkaa Suomen vetyteollisuuden konkreettista 
kehitystä Suomen suurimpana hankkeena. Kokkolan laitos vastaa osaltaan myös koko 
Euroopan energiantarpeeseen ja vahvistaa lannoitteiden tuotannon omavaraisuutta.  

”Markkinanäkymät vihreälle vedylle ja ammoniakille ovat erinomaiset. Pohjanlahden ja 
Perämeren alueelle rakentuvan Pohjoisen vetylahden, BotH2nian, on arvioitu voivan 
täyttää merkittävän määrän koko Euroopan energiantarpeesta vedyn muodossa. Myös 
Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa asetetusta kotimaisesta 1000 megawatin 
tuotantokapasiteetista Kokkolan 300 megawatin kokoinen laitos täyttäisi jo 
kolmanneksen”, Flexens Oy:n toimitusjohtaja Berndt Schalin sanoo. 

”Tämä on todella iloinen uutinen sekä Keski-Pohjanmaalle, että myös suomalaiselle 
vetytalouden kehittymiselle. Syväsataman ja teollisuuskeskittymän myötä Kokkola on 
todella houkutteleva investointikohde. Kiinnostus vihreän vedyn ja ammoniakin 
tuotantoon on kasvanut valtavasti viime vuosina. Toteutuessaan tämä hanke parantaa 
energiaomavaraisuutta sekä vahvistaa kotimaista lannoitetuotantoa maataloudelle”, 
elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo. 

Vedyn tuotanto on välttämätöntä, kun siirrytään uusiutuvaan energiaan. 

”Vedyn rooli Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa määritellyn 
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa on tärkeä. Lisäksi vedyntuotanto avaa 
merkittäviä vienninedistämisen mahdollisuuksia sekä houkuttelee investointeja ja 
jalostusarvoa Suomeen. Sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla toimiva yhteiskunta 
vaatii tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä, joka on kuitenkin sääriippuvaista. Vety auttaa 
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varastoimaan energiaa ja sitä voidaan jatkojalostaa ammoniakiksi, jota puolestaan 
tarvitaan maatalouden tuotannon ja omavaraisuuden varmistamisessa”, Schalin 
kommentoi. 

 

KOKKOLAN INDUSTRIAL PARK TARJOAA ERINOMAISEN YMPÄRISTÖN 

VEDYNTUOTANNOLLE 

Uusi vedyntuotantolaitos rakentuu Kokkolan Industrial Parkiin. Kokkola valikoitui 
laitoksen sijainniksi, sillä alueella sijaitsee tuotantolaitokselle sopiva 
teollisuusekosysteemi. 

”Kokkolassa on jo vedyntuotantoa, joka takaa vakiintuneen turvallisen 
toimintaympäristön. Lisäksi alueella on satama. Länsirannikolle onkin muodostumassa 
eräänlainen Suomen ”vetyhub”, koska alueella on saatavissa vedyntuotannossa 
tarvittavaa tuulivoimaa ja vihreää sähköä”, Schalin sanoo. 

Kokkolalle laitoksen rakentaminen merkitsisi myös uusia työpaikkoja. KIP Infra Oy kuuluu 
Kokkolan kaupunkikonserniin. 

”Olemme iloisia Flexensin hankkeesta. Olemme määrätietoisesti kehittäneet Kokkola 
Industrial Parkia, KIP:iä, aluetta ja sen teollista infraa, ja Flexensin päätös on osoitus 
toimivasta ekosysteemistä. Haluamme omalta osaltamme olla mukana rakentamassa 
suomalaista vetytaloutta, ja tämä hanke on merkittävä osa sitä. Hanke parantaa myös 
olemassa olevan teollisuuden kilpailukykyä. Tulevat uudet työpaikat vahvistavat edelleen 
meidän kasvuamme kaupunkina”, KIP Infra Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jonne 
Sandberg sanoo. 

Lisäksi Kokkolan Energia Oy neuvottelee vedyntuotantolaitoksen hukkalämmön 
hyödyntämisestä kaukolämpönsä tuotannossa. 

”Toteutuessaan hanke vahvistaa Kokkolan suurteollisuusalueen energiaverkkoja, kuten 
sähkö- ja lämpöverkkoa. Tämä mahdollistaa merkittävän hukkalämmön talteenoton, ja 
luo meille sekä työpaikkoja että liikevaihtoa. Hanke myös tukee 
vähähiilisyysstrategiamme tavoitteita, kuten kaukolämmön ja logistiikan päästöjen 
vähentämistä sekä vedyn ja vetypohjaisten polttoaineiden mahdollistamista alueella. 
Neuvottelemme hankkeessa ainakin energiainfran rakentamisesta sekä 
mahdollisuuksista mm. hukkalämmön talteenottoon. Olemme avoimia erilaisille 
liiketoimintamalleille ja uusille ideoille”, sanoo Kokkolan Energia Oy:n toimitusjohtaja 
Mikko Rintamäki. 
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NORDIC HYDROGEN ROUTE BOTHNIAN BAY -

VEDYNSIIRTOINFRASTRUKTUURIN KEHITYSHANKE TUKEE ALUEEN 

VETYTALOUDEN KEHITYSTÄ  

Kokkolan vedyntuotantolaitoshankkeen yhtenä tärkeänä kumppanina on toiminut 
Gasgrid Finland Oy, joka kehittää yhteistyössä ruotsalaisen Nordion Energin kanssa 
Nordic Hydrogen Route Bothnian Bay-vedynsiirtoinfrastruktuurihanketta. Nordic 
Hydrogen Route Bothnian Bay -hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjanlahden ja 
Perämeren alueelle 1000 km pitkä vedynsiirtoverkko ja avoin vetymarkkina vuoteen 2030 
mennessä.  

Vedyntuotantolaitoksen rakennushanke sekä Nordic Hydrogen Route Bothnian Bay -
hanke ovat toisilleen sekä alueen vihreän teollistumisen kannalta erittäin merkittäviä, 
sillä ne voivat edistää vetytalouden kehitystä niin Kokkolan alueella kuin laajemminkin. 
Kokkolan tuotantolaitoksen tuottamaa vetyä voidaan jatkossa kuljettaa ja varastoida 
alueelle kehittyvässä vedynsiirtoverkossa, johon useat tuottajat ja kuluttajat voivat liittyä. 
Näin syntyy edellytyksiä vedyn laajemmalle kaupankäynnille sekä vetyinfran ja -
markkinan kehittymiselle. 

”Kokkolan vedyntuotantolaitoshanke on konkreettinen askel alueen vetytalouden 
toteutumiseksi ja laajan vedynsiirtoinfrastruktuurin ja markkinan kehittymiseksi. 
Kokkolan tuotantolaitoksen kaltaiset pioneerihankkeet edistävät myös 
vedynsiirtoinfrastruktuurin jatkokehitystä”, sanoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli 
Sipilä. 

Gasgrid ja Flexens aikovat toteuttaa yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa 
selvityksen paikallisen, ja sitä kautta myös alueellisen ja kansallisen vetyinfrastruktuurin 
kehittämisen tarpeista.  

”Kutsumme alueen toimijat mukaan Flexensin ja Gasgridin yhteisselvitykseen ja 
kehittämään aktiivisesti alueen vetytalouden kehitystä”, kommentoi Schalin. 

 

LISÄTIETOJA 

Berndt Schalin, Flexens Oy Ab, berndt.schalin@flexens.com, +358 (0) 408 429 469 

Olli Sipilä, Gasgrid Finland Oy, olli.sipila@gasgrid.fi 

Jonne Sandberg, KIP Infra Oy, jonne.sandberg@kokkola.fi 

Mikko Rintamäki, Kokkolan Energia Oy, mikko.rintamaki@kokkolanenergia.fi  
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LUE LISÄÄ 

Gasgridin sivuilta: https://gasgrid.fi/category/kaikki-tiedotteet/  

 

PARTNERIT 

 

Flexens Oy Ab on hankekehittäjä ja sijoittaja, joka toteuttaa kriittisiä teknologioita täysin 
uusiutuvilla energialähteillä toimivien yhteiskuntien mahdollistamiseksi. Flexens perustettiin 
vuonna 2018 hyödyntämään osaamista, jota on luotu maailman johtavan RES-demoalustan 

Smart Energy Ålandin rakentamisessa. 

https://flexens.com/ 
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https://www.kokkolanenergia.fi/ 
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