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Yhtiö tuotti jo vuonna 1913 
vihreää vetyä koskivoimalla.

Joko nyt, vety?
PÄÄKIRJOITUS

9. syyskuuta 2022

Dynamic innovation  
for static mixers
With Sulzer’s static mixers you can produce small 
volumes with an excellent mixing reliability. They can 
be easily installed, cleaned and maintained. Make use 
of leading and pace-making technology with the most 
energy efficient mixer designs for key markets. Benefit 
from our long-lasting experience and broad application 
know-how. Find our more on sulzer.com 
 

Please contact: 
 
Sulzer  
Tel. 010 234 3333
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SUOMI OLISI voinut olla jo pitkään vetytalou-
den mallimaa. Meillä voisi olla putkiverkosto, 
joka kuljettaisi vihreää, päästöttömästi tuotet-
tua vetyä liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin.

Näin sanoo Woikoski Oy:n neljännen polven 
omistaja Clas Palmberg, joka tietää tarkalleen, 
mistä puhuu. Hänen isoisänsä Bertil Palmberg 
oli kemisti ja visionääri, joka ajeli 95 vuotta sit-
ten Suomen ensimmäisellä vetyautolla ja jonka 
johdolla yhtiö tuotti jo vuonna 1913 vihreää ve-

tyä koskivoimalla.
Clas Palmberg itse on luotsannut perheyritystä kuudella vuosikymme-

nellä ja koettanut vuorollaan kirittää maatamme vety-yhteiskunnaksi. 
Muitakin yrittäjiä on ollut, mutta fossiiliset polttoaineet ovat kerran toi-
sensa jälkeen vieneet halpuudellaan voiton.

JOKO NYT olisi vedyn vuoro? Tämän lehden jutut Woikoskesta ja globaa-
lista vetytaloudesta piirtävät kuvaa alan riskeistä ja mahdollisuuksista. 
Molemmissa kupeissa on paljon.

On aika luopua ilmastonmuu-
tosta kiihdyttävistä raaka-aineista 
ja lopettaa Venäjän sotakoneiston 
voitelu. Vauraiden maiden on näytettävä esimerkkiä. Meidän valintamme 
ratkaisevat, millaisessa maailmassa lapsenlapsemme kasvavat.

Aikataulua ja voittavia teknologioita on asiantuntijoidenkin mahdoton 
ennustaa. Yhä useampi kuitenkin uskoo, että vedyn aika tulee – ennemmin 
tai myöhemmin.

❊  ❊  ❊  ❊  ❊

KAIKISTA MEDIAYRITTÄJÄN arkeen kuuluvista tehtävistäni viihdyn yhä 
parhaiten toimittajan työssä, josta nuorena kemian diplomi-insinöörinä 
aikoinani aloitin. Jokainen juttukeikka antaa jotain uutta, ja jokainen ta-
paaminen jättää jäljen.

Kesäinen käynti Voikoskella oli tavallista merkityksellisempi.
140-vuotiaan kemianyrityksen tarina ei ole ollut tasaista kasvua vaan 

kuoppaista kyytiä kriisistä toiseen. Jokainen Woikosken omistajapolvi on 
kohdannut vastoinkäymisiä, jotka olisivat voineet kaataa pakan.

Kriiseihin on sisältynyt mahdollisuus, johon on tartuttu. Nyt yhtiö on 
yksi niistä viidestä kaasuntuottajasta maailmassa, jotka ovat pysyneet 
historiansa ajan itsellisinä ja saman omistajasuvun hallussa.

Olin jo kuullut, että alkavan syksyn kolme Kemia-lehteä jäisivät tii-
mimme osalta viimeisiksi.

Kokeneen yrittäjäparin kohtaaminen antoi perspektiiviä. Kun tietää, 
mistä on lähtenyt, mihin tullut ja mitä siinä välissä tehnyt, voi suunnata 
avoimin ja päättäväisin mielin eteenpäin.

Vahdinvaihtoon asti hoidamme leiviskäämme niin hyvin kuin taidamme. 
Joulun alla ilmestyvässä erikoisnumerossa juhlimme kanssanne kemiaa, 
kemistejä ja 21-vuotista työvuoroamme hienon alan lipunkantajana.
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