
 

 

 

 

Taustaa   

Vety energiankantajana ja polttokennojärjestelmä, joka muuntaa vedyn kemiallisen 

energian sähköksi ovat avain tulevaisuuden sähköiseen liikenteeseen. Sähköautot ovat 

nyt vahvasti yleistymässä, mutta nykyisillä ratkaisuilla on rajansa. Vetyteknologia 

tarjoaa täydentäviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat puhtaan energiantuotannon 

ajoneuvoissa. Seuraavassa joitakin keskeisiä kysymyksiä ja Michelinin vastaukset, 

jotka auttavat ymmärtämään vetyteknologian ajankohtaisuuden ja merkityksen 

kestävän liikenteen kehittymiselle.  

 

Q&A  

 

Q1: Eikö vetykäyttöinen liikenne ole utopiaa?   

A1: EU:lla on kunnianhimoinen ohjelma, jossa vedyllä on huomattava osa mentäessä 

kokonaisvaltaisen energiasiirtymän mukaisiin ratkaisuihin vuosien 2024 ja 2030 välillä. 

Tavoitteena on, että EU:n alueella tuotetaan vuoteen 2030 mennessä 10 miljoonaa litraa 

uusiutuvaa vetyä. Kuljetussektorilla vedyn koko potentiaali hyödynnetään puhtaamman 

kuljetusliikenteen tarpeisiin. Tämän tavoitteen saavuttamisessa tärkeä rooli on EU-

komission perustamalla Euroopan Puhtaan Vedyn Allianssilla (European Clean Hydrogen 

Alliance), jonka puheenjohtajana toimii Michelin-yhtymän pääjohtaja Florent Menegaux.  

 

Q2: Tuleeko Michelinin ja Faurecian joint venture -yrityksellä Symbiolla olemaan 

keskeinen osa tavoitteen saavuttamisessa?  

A2: Näin olemme arvioineet. Michelin ja Faurecia ovat määrittäneet innovaatiotoiminnan 

keskeiseksi tekijäksi yhteisyrityksensä Symbion polttokennojärjestelmien tuotannossa. 

Symbio tähtää 12 prosentin markkinaosuuteen vuonna 2030 ja massatuotanto on nyt 

alkamassa. Yrityksen uusi polttokennotehdas rakennetaan Ranskaan Lyonin lähelle. 

Kahdeksan hehtaarin tontille valmistuu parin vuoden sisällä yksi suurimmista 

huipputeknologisista polttokennojen tuotantolaitoksista, tutkimus- ja tuotekehityskeskus, 

koulutuskeskus sekä yrityksen pääkonttori. 

 

Q3: Eikö ladattavilla akuilla toimivia sähköautoja ole tulevaisuudessa eniten? 

Polttokennoautot ja ladattavat sähköautot täydentävät toisiaan ja avaavat tietä kohti 

päästötöntä liikkumista. Vetyjärjestelmiä tullaan kehittämään ennen kaikkea pitkänmatkan 

kuljetusliikenteeseen, missä energiantarve on suuri. Vetyteknologia valtaa alaa 

tieliikenteen hyötyajoneuvoissa kuten kuorma-autoissa, turistibusseissa ja SUV-autoissa. 

Myöhemmässä vaiheessa mukaan tulevat lentokonetekniikka ja meriliikenteen 

energiaratkaisut.      

 

Michelin arvioi, että hyötyajoneuvot ja taksiautot ovat ensimmäisiä vetyteknologian 

hyödyntäjiä. Ne kuuluvat yleensä yrityskalustoon ja palaavat siksi ajovuorostaan aina 

samalle paikalle, jolloin ne voidaan tehokkaasti tankata yhdessä paikassa. Lisäksi 

tekninen kehitys ja tuotannon lisääminen ovat ratkaisevia talouden kannalta. Siksi 



 

 

GROUP 

Michelin ja Symbio tähtäävät massatuotantoon niin, että vuoteen 2030 mennessä 

tuotannon määrä nousee 200 000 yksikköön.  

 

Q4: Eikö vetyteknologiaa ole kehitetty lähinnä teollisuuden tarpeisiin?  

A4: Nykytilanteessa pitää paikkansa, että 90 prosenttia vetyteknologiasta on käytössä 

teollisissa prosesseissa. Liikenteen suhteen olemme alkuvaiheessa, mutta kuorma-

autoihin, busseihin ja muihin autoihin polttokennojärjestelmiä kehitetään nopeutuvassa 

tahdissa, ja nykyisten 25 000 vetokäyttöisten ajoneuvojen määrä tullaan laskemaan 

miljoonissa. Markkinatutkijat raportoivat voimakkaasta kysynnän kasvusta. Vedyn ja 

polttokennojen valmistajien yhdessä tekemän tutkimuksen mukaan markkinat ovat valmiit 

polttokennobusseille ja kuormaa kantaville maantiekuljetusten ajoneuvoille vuoteen 2025 

mennessä. Vetykäyttöiset kuorma-autot tulevat olemaan laajalti käytössä vuonna 2030. 

Lisäksi arvioidaan jopa 40 prosentin kaikista uusista kuorma-autoista olevan vetykäyttöisiä 

vuonna 2050. Jo pelkästään Euroopan markkinoilla lasketaan olevan 33 miljoonaa 

vetyautoa vuonna 2050.  

 

Q5: Miten Michelin voi rengasvalmistajana olla polttokennojärjestelmien asiantuntija? 

A5: Michelin on strategiassaan vahvasti sitoutunut kestävän liikkuvuuden edistämiseen. 

Yhtiöllä on yli 15 vuoden kokemus polttokennoteknologiasta alkaen sen soveltamisesta 

laivoihin ja busseihin suunnitelluista ratkaisuista. Michelinin asiantuntemus innovaatioiden 

teollistamisessa ja noin 680 miljoonan euron T&K-budjetti sekä yhtiön globaali infrastruktuuri 

antavat sille tarvittavat edellytykset kasvaa markkinajohtajaksi polttokennoteknologian alalla. 

 

Michelin ja Faureci ovat investoineet 140 miljoonaa euroa polttokennojen valmistukseen ja 

niiden massatuotannon edistämiseen joint venture -yrityksensä Symbion kautta. Symbion 

tavoitteena on saavuttaa runsaan 1,4 miljardin euron liikevaihto vuoteen 2030 mennessä. 

Yhteisyrityksellä tulee olemaan kolme tuotantolaitosta, jotka toimittavat 

polttokennojärjestelmiä maailman suurimmille automarkkinoille. Symbio valmistaa jo nyt 

polttokennojärjestelmiä ja kasvattaa nopeasti tuotantoaan ensiasennukseen. Symbion 

StackPack-System on tehdasasennettuna Renault’n vetykäyttöiseen Kangoo Hydrogen -

malliin. Lisäksi PSA-yhtymä on tilannut Symbiolta polttokennot sataan ensimmäiseen 

yritysasiakkaille tarkoitettuun vetyautomalliinsa, jotka on tarkoitus esitellä vuoden 2021 

aikana.  

 

 

 


