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Neste polttoöljyt
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Suomi haluaa olla 
hiilineutraali vuonna  

2035
Ilmastonmuutos vaatii nopeita, heti toimivia 
ratkaisuja, joiden avulla myös urakoinnin  
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
pienentää.

Kaikkia ratkaisuja tarvitaan. Haluamme jatkossa 
tukea asiakkaitamme saavuttamaan omat 
kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa tieliikenteen 
lisäksi myös urakoinnissa. 
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Muutosmatkamme
Paikallisesta öljyntuottajasta maailman johtavaksi 
uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen valmistajaksi

Neste perustetaan 
turvaamaan Suomen 
öljyntarjonta

2019

1948

1996

2000s

2021

Uusiutuvat polttoaineet 
80 % Nesteen 
tuloksesta 

Saavutamme hiilineutraalin 
tuotannon vuoteen 2035 
mennessä 

2035

2025

2030

Autamme asiakkaitamme 
pienentämään heidän 
kasvihuonekaasupäästöjä 
jopa 20 miljoonaa tonnia

Tavoitteena lisätä jätteiden 
ja tähteiden osuutta 
raaka-aineissa 100 % 
vuoteen 2025 mennessä

Sitoutuminen tukea 
hiilineutraalia 
lentämistä 

Tavoitteena prosessoida yli 
miljoona tonnia jätemuovia 
2030 vuodesta eteenpäin

2007-2011
Investoinnit Porvoon, 
Singaporen ja 
Rotterdamin 
uusiutuvan 
polttoaineen 
tuotantoon

Kokeiluja 
uusiutuvan 
dieselin 
valmistuksessa



Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja
asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin

20111980-
2000 2007 20152013 2017 2018

Vähärikkinen 
laivapoltto-

aine

Lyijyttömät 
ja rikittömät 
polttoaineet

2021
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Biopolttoöljyn jakeluvelvoite

• Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä voimaan 

vuoden 2021 alussa 3 % velvoitteella

• Edistää biopolttoöljyn käyttöä kevyen polttoöljyn 

korvaamiseksi työkoneissa, kiinteästi 

asennetuissa moottoreissa sekä lämmityksessä 
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FAME:n haasteet vs. MY Diesel
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• ei rajoitteita kylmäominaisuuksissa
• ei sisällä liukenemattomia epäpuhtauksia
• “hylkii” vettä
• ei aiheuta muutoksia kumiosissa, ainut NBR 

jos ollut kosketuksissa FAME/ aromaattinen 
diesel

• Ei parasta ennen päivää

My Diesel

• rajoitetut kylmäominaisuudet
• liukenemattomia epäpuhtauksia mitkä 

saattavat saostua jo samepisteen yläpuolella
• liuottaa vettä, -> bakteeri ja mikrobi haasteet
• aggressiivinen kumiosille (tiivisteille, letkuille)
• Concawen ohjeen mukaan käytettävä 6kk 

sisällä, eli herkkä hapettumaan.

Fame



keskimäärin

90 % 
pienempi 

hiilijalanjälki
yritykselle

drop-in
soveltuu 

työkoneisiin 
sellaisenaan 

100 % 
jätteistä 

ja tähteistä 
valmistettu 

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy

Tuote on saatavilla Porvoon, Kokkolan ja Kemin terminaaleista. 



Elinkaaren aikaiset päästöt 
(polttoaineen hiilijalanjälki)

● Fossiilisten polttoaineiden osalta suurin osa 
hiilijalanjäljestä syntyy polttoaineen käytössä

● Neste MY Uusiutuvan Polttoöljyn käytössä ei synny 
kasvihuonekaasupäästöjä, koska hiili kiertää 
ekosysteemissä 

Fossiilisen polttoöljyn ja Neste My 
Uusiutuvan Polttoöljyn vertailu

94
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(GHG, gCO2eq/MJ)

Fossiilinen diesel raakaöljystä
Neste MY Uusiutuva Diesel jätteistä ja tähteistä

90%
vähemmän 
päästöjä*

* The methodology for calculating life cycle emissions and emissions reduction complies with the 
European Union’s Renewable Energy Directive II (2018/2001/EU)

Raaka-
materiaali Kuljetus Polttoaineen 

jalostus
Polttoaineen 

kuljetus
Polttoaineen 

käyttö
GHG

päästöt 
yhteensä

+ + + + =
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EN590 vs. EN15940
Neste MY uusiutuva diesel ja polttoöljy täyttää 
EN15940 -polttoainestandardin 
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EN590 EN15940

Tiheys 800−845 765-800

Setaaniluku >51 >70
Setaaniluku kuvaa polttoaineen syttymisherkkyyttä. Luvun suuretessa kylmäkäynnistys nopeutuu, 
melu, savutus ja päästöt vähenevät

Kokonaisaromaatit Ei määritelty <1.1
Matalampi aromaattipitoisuus pienentää erityisesti pakokaasujen hiukkaspäästöjä

Polyaromaatit 8 Sisältyy 
kokonaisaromaatteihin

Ihmiselle haitallisia karsinogeenejä

Rikki <10 mg/kg <5mg/kg
Polttoaineessa oleva rikki aiheuttaa ilmaston ja maaperän happamoitumista ja hiukkaspäästöjä

Lämpöarvo 43 MJ/kg 44 MJ/kg
Lämpöarvo ilmaisee aineen täydellisessä palamisessa kehittyvän lämpöenergiamäärän aineen 
massayksikköä kohden



                  Uusiutuvan polttoöljyn päästöt
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Uusiutuvien raaka-aineiden valikoima 92%
jätteitä ja tähteitä

(2021)

Neste hankkii lisäksi biopohjaista etanolia sekoitettavaksi biokomponenttina 95 E10 ja 98 E5 -bensiiniin. 
Yhtiö käyttää myös mäntyöljypikeä yhtenä Naantalin jalostamon raaka-aineena.

Eläinrasva 
elintarviketeolli
suuden 
jätteestä

Raakapalmuöljy

Kasviöljyjalostuksen 
jätteet ja tähteet
(mm. PFAD, PES, 
SBEO)

Soijaöljy

Käytetty
paistorasva

Camelinaöljy
Kalarasva 
elintarviketeolli
suuden 
jätteestä

Rypsiöljy JatrophaöljyTekninen
maissiöljy



Merkittävää kasvua jäte- ja tähderaaka-aineiden 
käytössä
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92 % 
jätteitä ja 
tähteitä 
(2021)

Jäte- ja tähdeöljyt ja -rasvat Kasviöljyt



Suomessa jalostetut 
Neste-polttoöljyt

•  Neste Pro™ moottoripolttoöljy työkoneille

•  Neste Tempera™ polttoöljy  energiakäyttöön

•  Neste MY Uusiutuva Polttoöljy
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Kevyt polttoöljy, ulkonäkö
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• Tuotteen on oltava selkeää, puhdasta ja läpikuultavaa

• Sameassa polttoaineessa on jotain ylimääräistä, joka tukkii 
suodattimia, ja huonontaa sumutusta

• Yleensä sameus tulee kosteudesta

• Samepisteen alitus aiheuttaa myös tuotteen samenemista

• Alimmaisessa kuvassa vasemmalla ”vetinen” diesel ja 
oikealla ”kuiva” diesel



Kevyt polttoöljy, samepiste

16

• Samepiste on alin lämpötila, jota kylmemmässä 
polttoainetta ei pidä varastoida

• Kylmemmässä kuin samepiste polttoaine samenee, ja 
pitkässä säilytyksessä parafiinit laskeutuvat pohjalle

• Turvallinen säilytyslämpötila on samepistettä 
lämpimämmässä

• Mikäli samepiste alitettu parafiinista eroon pääseminen 
vaatii lämpöä ja liikettä
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Kevyt polttoöljy, samepiste

• Samepiste -3°C

• Säilytetty -8°C 72 tuntia

• Parafiini pohjalla, pinta 
hyvännäköistä

• Samepiste -3°C

• Säilytetty +8°C 24 tuntia

• Parafiini valuu alimpaan 
kohtaan

• Samepiste -3°C

• Säilytetty +8°C 24 tuntia

• Ravistettuna tuote OK

• Ominaisuudet kunnossa

• Samepiste -3°C

• Säilytetty +8°C 24 tuntia

• Parafiini edelleen pohjalla, 
pinta hyvännäköistä
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Säiliössä olevat vedet
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• Pitkän ajan kuluessa voi säiliöön syntyä 
bakteerikasvustoa, jos läsnä on vettä ja sopiva 
lämpötila ja ruokana hiilivetyjä

• Myös muut epäpuhtaudet kertyvät veteen, samoin 
polttoaineesta mahdollisesti liuenneet lisäaineet



Neste Tempera polttoöljy energiakäyttöön
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Kylmäominaisuudet 
käyttökohteen 
mukaan

Kustannustehokas 
ratkaisu kaikkiin 
polttoöljykohteisiin
Soveltuu erityisesti lämmitys- ja 
energiakäyttöön, sekä myös moottorikäyttöön
 

Polttoöljy säilyy useita vuosia 
asianmukaisesti varastoituna. 
Korroosionestolisäaine suojaa tehokkaasti 
laitteistoa.

Soveltuu kaikkiin polttoöljyä käyttäviin 
lämmityslaiteratkaisuihin. 
Rikittömät polttoaineet takaavat 
puhtaammat savukaasut. 

Neste Tempera polttoöljy soveltuu myös Diesel 
moottoreille, täyttää EN590 dieselin 
laatuvaatimuksen

Kesä- ja Talvilaatu saatavilla ympäri vuoden koko 
Suomessa.
Arktinen laatu saatavilla Pohjois-Suomessa 
talvikaudella.

Rikitön polttoaine 
lämmitykseen

Säilyy ja suojaa 
laitteistoa

Myös 
moottorikäyttöön



Neste Pro™ moottoripolttoöljy pitää 
moottorissa suuttimet puhtaana

● Puhtaat suuttimet parantavat polttoainetaloutta ja suorituskykyä sekä vähentävät päästöjä

● Puhtailla suuttimilla moottorin käyttöikä pitenee

● Likaiset suuttimet vähentävät moottorin tehoa
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Likaantuva suutin

Puhtaana pysyvä suutin
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Neste Pro™ moottoripolttoöljy työkoneille
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Puhtaasti enemmän 
suorituskykyä

Puhtaampi moottori

Neste Pro MPO vähentää moottorin 
likaantumista. 
Puhdas moottori vähentää 
pakokaasupäästöjä.
 

Polttoaineen korroosionsuoja entistäkin 
parempi.
Polttoöljy säilyy useita vuosia 
asianmukaisesti varastoituna

Vaahtoaminen vähäisempää.

Uudella Neste Pro MPO:llä varmistat huolettomat 
urakat 
ja pidät kaluston aina valmiina seuraavalle 
työmaalle.

Puhtaammat suuttimet varmistavat suorituskyvyn 
 ja pienemmän polttoaineen kulutuksen.

Miellyttävämpi ja 
nopeampi 
tankkaustapahtuma

Parempi säilyvyys Parempi käyttövarmuus ja 
pienemmät ylläpito kustannukset



Oikea laatu oikeaan aikaan
● Neste-polttoöljyjä on saatavilla ympäri vuoden kesä- ja talvilaatuisena
● Pohjois-Suomessa on talvisin jakelussa myös arktinen laatu
● Kaikkia polttoöljylaatuja voidaan sekoittaa keskenään
● Kesä- ja talvilaatua sekoittaessa kylmäominaisuudet eivät muutu lineaarisesti, vaan 

kesälaatuinen heikentää seoksen ominaisuuksia merkittävästi
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Laatu
Alin 

varastointi
lämpötila

Jakeluaika

Kesälaatu
-0/-5

-5/-15
0 °C
-5 °C

1.5. – 31.8.
1.9. – 30.4.

Talvilaatu
-29/-38 -29 °C Ympäri vuoden

Arktinen laatu
-40/-40 -40 °C

Vain Pohjois-Suomi
1.12. – 28.2.

Kesälaatu (-5/-15) Talvilaatu 
(-29/-38)

Alin varastointi- 
lämpötila)

100% 0% -5 °C

75% 25% -8 °C

50% 50% -12 °C

25% 75% -18 °C

0% 100% -29 °C



Yhteistyö vastuullisuudessa



Uusiutuvan polttoöljyn liekinväri eroaa fossiilisesta

•Tavallinen kesälaatuinen polttoöljy
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•Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu 
HVO-tuote



Neste MY uusiutuva polttoöljy lämmityskäytössä

Soveltuvuus 
lämmityskäyttöön 

varmistettava aina 
laitevalmistajan kanssa 
kotilämmityspolttimissa 
ja myös suuremmissa 

laitoksissa

Tuote testattu 
Nesteen omissa, 

laitevalmistajien ja 
ulkopuolisen 

asiantuntijoiden 
tekemissä 
kokeissa

Tuote palaa hyvin 
ja päästöt 

pienenevät, mutta 
liekintunnistin 

vaihdettava 100 % 
tuotteella Korjaavana toimenpiteenä on 

liekintunnistimen vaihto  lämpötilaan 
perustuvaan IR-tunnistimeen

Liekintunnistimen vaihdon kustannus   
300-400 e/tunnistin

#
#
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Kiitos
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