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Tarkoituksemme on

luoda elinvoimaisempi 

maapallo lapsillemme



ASIAKKAAMME
vähensivät 

kasvihuonekaasu-

päästöjään 

7,9 milj. tonnilla 

uusiutuvien 

tuotteidemme avulla

MEITÄ ON

5 500
omistautunutta 

ammattilaista

TEIMME 

1 422 M€ 
liikevoittoa, 

josta 69 % tuli 

uusiutuvista 

tuotteista

Tarkoituksemme ohjaa meitä

*Luvut vuodelta 2018.

Meidät on valittu 

MAAILMAN 3. 

VASTUULLISIMMAKSI 

YRITYKSEKSI



2. Biopolttoaineet



Energian tarve kasvaa

– kuinka vastata haasteeseen?

Tavoitteita 

kasvihuone-

kaasupäästöjen 

vähentämiseksi 

asetetaan ympäri 

maailmaa.

EU:n tavoitteena 

vähentää 

kasvihuonekaasu-

päästöjä 

80 % vuoteen 2050 

mennessä.

Ilmastonmuutos

vaatii 

vaihtoehtoisten

energialähteiden

ja polttoaineiden

tutkimista.



Biopolttoaineet ovat osa ratkaisua

Riippuvuuden 

vähentäminen 

fossiilisesta

öljystä ja 

tuontienergiasta

Energia-

varmuuden 

parantaminen ja 

turvaaminen

Taistelu

ilmastonmuutosta

vastaan ja 

liikenteestä

aiheutuvien 

päästöjen

vähentäminen
(biomandaattien 

täyttäminen)



Sekoitetaan bensiiniin

Liikenteen biopolttoaineet
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Sekoitetaan dieseliin

Etanoli
HVO 

= Uusiutuva diesel

FAME 

= Biodiesel

Voidaan sekoittaa 0–10 % fossiiliseen 

polttoaineeseen

Voidaan sekoittaa 0–7 % fossiiliseen 

polttoaineeseen 

Voidaan sekoittaa 0–100 % fossiiliseen 

polttoaineeseen 

Maissi, viljat, sokerit Elintarviketuotannon jäte- ja tähderasvat sekä kasviöljyt



3. Neste MY Uusiutuva Diesel



1993 Idea 

uusiutuvista 

polttoaineista 

syntyy Nesteellä

1995 Ensimmäisiä 

kokeiluja 

100 %:sen 

uusiutuvan 

polttoaineen 

kehittämiseksi

1996 Ensimmäinen 

patenttihakemus 

NEXBTL-

teknologialle

2001 NEXBTL-

teknologia-projekti 

käynnistyy

2007 Ensimmäinen 

uusiutuvan dieselin 

laitos Porvooseen

2008 Ensimmäinen 

patenttihakemus 

uusiutuvalle 

lentopolttoaineelle

2011 Uusiutuva 

lentopolttoaine 

hyväksyttiin 

kaupalliseen 

käyttöön + 

ensimmäiset 

kaupalliset lennot

Uudet laitokset:

2009 Porvoo #2, 

2010 Singapore

2011 Rotterdam

2009 EU:n tavoite: 

uusiutuvan 

energian osuus 

liikenteessä 

10 % 2020 

mennessä

2020 jälkeen:

Lentoliikenteen 

biopolttoaineet 

lainsäädännössä 

yhtenä 

hiilipäästöjen 

vähentämisen 

keinona

Uutta tuotanto-

kapasiteettia

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

2017: 

NesteMY brändi

Nesteen uusiutuvien tuotteiden kehitys

2008 Raaka-aine-

valikoiman

laajentaminen

jätteisiin ja 

tähteisiin



Hyviä tuloksia uudistusten myötä



Tuotantokapasiteetti 2,9 miljoonaa tonnia vuodessa

Laitos Kapasiteetti Vuosi Investointi

Suomi #1 200 000 t/vuosi 2007 100 milj. euroa

Suomi #2 200 000 t/vuosi 2009 > 100 milj. euroa

Singapore 1 200 000 t/vuosi 2010 550 milj. euroa

Rotterdam 1 300 000 t/vuosi 2011 670 milj. euroa

ISCC-EU = International Sustainability & Carbon Certification; mahdollistaa uusiutuvan dieselin tuotannon myymisen EU:n markkinoilla

EPA = Environmental Protection Agency; mahdollistaa uusiutuvan dieselin tuotannon myymisen Yhdysvaltain markkinoilla

Kaikilla Nesteen uusiutuvien tuotteiden laitoksilla on ISCC-EU-sertifiointi ja EPA-hyväksyntä.

Yhtiön tavoitteena on nostaa tuotantokapasiteetti 3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä, ja uuden laitoksen

myötä 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022.



Fossiilinen diesel
Uusiutuva diesel (HVO)

esim. Neste uusiutuva diesel

Fischer-Tropsch

(BTL)

Biodiesel

(FAME / RME)

Raaka-aineet
Raakaöljy

(mineraaliöljy)

Joustava valikoima erilaisia 

jäterasvoja ja kasviöljy
Biomassa

Kasviöljyt ja eläinrasvat 

(pääosin rypsiöljy)

Teknologia Perinteinen jalostus
Vetykäsittely &

isomerointi

Kaasutus & 

Fischer-Tropsch
Esteröinti

Lopputuote

Hiilivety 

(bensiini, lentopolttoaine, 

diesel)

Biopohjainen hiilivety 

(uusiutuvat diesel, 

lentopolttoaine, bionafta ja -

propaani)

Biopohjainen hiilivety

(uusiutuvat bensiini, 

lentopolttoaine ja diesel)

Esteripohjainen perinteinen

biodiesel

Kemiallinen koostumus
CnH2n+2

+ aromaatit
CnH2n+2 CnH2n+2

O

II

H3C-O-C-R

Neste MY uusiutuva diesel on täysin yhteensopiva 
fossiilisen dieselin kanssa

HVO = Hydrotreated Vegetable Oil, vetykäsitelty kasviöljy, edistynyt biopolttoaine eli uusiutuva polttoaine FAME = Fatty Acid Methyl Ester, perinteinen biodiesel

RME = Rapeseed Methyl Ester, perinteinen biodiesel BTL = Biomass to Liquid



Vastuullisia valintoja kaupungissa: 

Staran puhtaammat työkoneet
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran työkoneet ja 

muut hyötyajoneuvot käyttävät Neste MY uusiutuvaa dieseliä osana 

Euroopan suurinta biopolttoaineiden käyttöä edistävää projekti 

BioSataa.

CASE

“Siirtyminen uusiutuvaan dieseliin 
vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä 

paikallisia pienhiukkas- ja 
typpioksidipäästöjä 
kantakaupungissa.”

SAMI AHERVA, STARA, YKSIKÖNJOHTAJA

Yhteensä noin 

200
Staran työkonetta ja 

hyötyajoneuvoa kulkee 

uusiutuvalla dieselillä



Asiakkaamme valitsevat Neste MY uusiutuvan dieselin
sen merkittävästi pienempien CO2-päästöjen ja 
käytön helppouden takia 

Keskimäärin 

90%

pienemmät 

kasvihuone-

kaasupäästöt

Neste MY 

uusiutuva diesel/ 

jätteet ja tähteet

Neste MY

uusiutuva diesel 

/ palmuöljy

Fossiilinen diesel

*g CO2eq/MJ. Greenhouse gas balances calculated in accordance with the 

method defined in the EU RED Directive. 

83.8 g* 40.0 g* 13.0 g*



16

80 % 

jätteitä ja 

tähteitä

Eläinrasva 

elintarvike-

teollisuuden jätteistä

Kalanrasva 

kalanjalostus-

teollisuuden 

jätteistä

Kasviöljyjen jalostuksen

jätteet ja tähteet

(esim. PFAD, PES, SBEO)

Tekninen 

maissiöljy

Käytetty 

paistorasva

Palmuöljy Camelinaöljy JatrophaöljyRypsiöljy Soijaöljy

Laaja valikoima globaalisti hankittuja ja 

vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita 



Heikkolaatuisista raaka-aineista 
korkealaatuisia tuotteita

Jätteiden ja tähteiden 

osuus on yli 

80 %
uusiutuvista raaka-

aineistamme

Olemme maailman 

numero

1
uusiutuvan dieselin 

tuottaja 2,9 miljoonan 

tonnin kapasiteetilla

Uusiutuvan 

polttoaineemme avulla 

vähensimme vuodessa 

yhteensä 

1,2
miljoonan EU-kansalaisen 

hiilijalanjäljen verran 

kasvihuonekaasupäästöjä



4. Tulevaisuuden raaka-aineet



Panostamme innovaatiotyöhön raaka-
ainevalikoiman laajentamiseksi ja uusien 

ratkaisujen kehittämiseksi

Biologiset prosessit Termokatalyyttiset 

prosessit

Fotosynteesi

(esim. leväöljy)

LYHYT AIKAVÄLI PITKÄ AIKAVÄLI

Fossiilisen jätteen 

nesteytys

(esim. muovi)

Eläinrasvajäte, 

öljyjätteet, tähteet ja 

sivutuotteet



Uusiutuvien 

raaka-aineiden lisäksi:

Neste tutkii

nesteytetyn muovijätteen 

hyödyntämistä 

tulevaisuuden raaka-

aineena perinteisessä 

fossiilisessa jalostuksessa ja 

petrokemian prosesseissa.

Nesteen kunnianhimoisena 

tavoitteena on saavuttaa 

kyky prosessoida  

>1 Mt/vuosi
jätemuovia vuoteen 2030 

mennessä.



Kiitos.

Jenni Nortio, Associate (diesel)
jenni.nortio@neste.com


