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Suomalaiset vähentäneet päästöjä 560 maailmanympärilennon verran Neste MY uusiutuvan 
dieselin avulla 
 

 
  
Neste teki vuoden alussa kaivatun avauksen tuomalla 100 %:sti jätteistä ja tähteistä valmistetun 
Neste MY uusiutuvan dieselin Suomen dieselmarkkinoille. Täällä se on auttanut kuluttajia 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä jo yli 1,5 miljoonaa kiloa. Luku vastaa päästöä, joka syntyisi 
henkilön lentäessä tilauslennolla maapallon ympäri noin 560 kertaa tai vaihtoehtoisesti yli 500 
henkilöauton vuosittaisten päästöjen verran. 
 
”Olemme erittäin iloisia, että suomalaiset ovat ottaneet Neste MY uusiutuvan dieselin innostuneesti 
vastaan. Kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisempia ja toivovat puhtaampia polttoainevaihtoehtoja. 
Neste MY uusiutuva diesel antaa heille ja yritysasiakkaillemme mahdollisuuden siirtyä kokonaan 
uusiutuviin polttoaineisiin”, Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoista 
vastaava johtaja Sam Holmberg sanoo. 
  
Kuluttajat arvostavat uusiutuvia raaka-aineita polttoaineiden tuotannossa 
 
Kuluttajien ympäristötietoisuudesta kielivät myös Nesteen toteuttaman kyselyn* tulokset. Kyselyyn 
vastanneista neljä viidestä kokee erittäin tärkeäksi vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. 
Merkittävää on kuitenkin se, että lähes puolet (45 %) vastaajista kokee voivansa vaikuttaa päästöihin 
vain vähän. Silti noin 90 % vastaajista kokee erittäin tai melko tärkeäksi, että polttoaineiden ja 
energian tuotannossa käytetään mahdollisimman paljon uusiutuvia raaka-aineita. 
 
Neste MY uusiutuvan dieselin tuotanto perustuu Nesteen kehittämään NEXBTL-teknologiaan, jonka 
avulla voidaan valmistaa huippulaatuista, uusiutuvaa dieseliä ja muita uusiutuvia tuotteita lähes mistä 
tahansa jäterasvasta tai kasviöljystä. Neste valmistaa uusiutuvaa dieseliä jo yli 10 raaka-aineesta. 



 

 

Yhtiö tekee jatkuvaa kehitystyötä laajentaakseen valikoimaa entisestään. Neste MY uusiutuvalla 
dieselillä voidaan saavuttaa jopa 90 prosenttia pienemmät kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen koko 
elinkaaren aikana perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna.  
 
Neste MY uusiutuvan dieselin käyttö ei vaadi mitään muutoksia ajoneuvoihin. Se on täysin 
yhteensopiva nykyisten diesellaatujen kanssa eli sitä voidaan lisätä polttoainesäiliöön, vaikka 
säiliössä olisi vielä perinteistä dieseliä jäljellä. Neste MY uusiutuva diesel on kaikilta ominaisuuksiltaan 
parempaa tai vähintään yhtä hyvää kuin maailman parhaat fossiiliset dieselit, mutta huomattavasti 
vähemmän ympäristöä kuormittavaa. Sen huippuominaisuudet takaavat puhtaamman palamisen, 
vähentävät moottorin melua sekä laskevat lähipäästöjä. 
  
* Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 295 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 960, vastausprosentti 15 %) 4.-
11.11.2016 välisenä aikana. 
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Lue lisää: 
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Nesteen asemien yhteystiedot asemahaun sivuilla 
  
  
Neste MY uusiutuva diesel lyhyesti 
 
Neste MY uusiutuva diesel on vetykäsitelty kasviöljy (HVO). Neste MY uusiutuva diesel ei ole 
samanlainen tuote kuin perinteinen biodiesel (FAME) vaan korkealaatuinen tuote, jota voidaan 
käyttää korkeina pitoisuuksina tai sellaisenaan kaikissa dieselmoottoreissa. Lue lisää uusiutuvan 
dieselin ja biodieselin eroista. 
  
Neste lyhyesti 
 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien 
tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa 
laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan 
yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun 
uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. 
Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja 
arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen 
mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää: neste.com 


