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Espoon kaupunki ottaa käyttöön Neste MY uusiutuvan dieselin - matka kohti hiilineutraalia 
kaupunkia 
 

 
 
Espoon kaupunki ottaa käyttöön kaupunkitekniikan keskuksen dieselkalustossaan kokonaan jätteistä 
ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaineen. Siirtyminen uusiutuvaan dieseliin 
on osa Espoon kaupungin tavoitetta olla täysin hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on, 
että koko Espoon kaupungin dieselkalusto voisi ottaa uusiutuvan dieselin käyttöönsä vaiheittain. 
 
“Yksi strategiamme eli Espoo-tarinan kulmakivistä on tulla hiilineutraaliksi kaupungiksi seuraavan 
kahdentoista vuoden aikana. Tärkeä askel tässä on Neste MY uusiutuva diesel, joka tulee käyttöön 
dieselillä toimiviin työkoneisiimme sekä muuhun liikkuvaan kalustoomme. Tuotteen avulla voimme 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjämme jopa 90 %, ja sillä saavutettava päästövähennys vastaa 
vuositasolla noin 400 henkilöauton poistamista liikenteestä. Tämä luku on selvästi enemmän kuin 
kaupunkitekniikan keskuksella on henkilöautoja käytössään. Onkin hienoa, että voimme aloittaa 
uuden vuoden uusiutuvalla dieselillä ja huomattavasti pienemmällä hiilijalanjäljellä”, kertoo Espoon 
kaupunkitekniikan keskuksen johtaja Harri Tanska.  
 
“Olemme iloisia, että voimme osaltamme auttaa Espoon kaupunkia sen kunnianhimoisissa 
päästötavoitteissa. On hienoa voida tehdä Espoon kaupunki-ilmasta puhtaampaa työkoneiden ja 
hyötyajoneuvojen kuljettajille että kaikille kaupungissa liikkuville. Kuten Tampereen teknillisen 
yliopiston tutkimustulokset osoittavat, voivat lähipäästöt pienentyä yhdessä yössä useita kymmeniä 
prosentteja Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöön siirtymisen myötä“, sanoo Nesteen Marketing & 
Services -liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoista vastaava johtaja Sam Holmberg. 
 
 
 
 



 

 

Neste MY uusiutuvan dieselin jakelu laajenee Neste Espoo Muuralan liikenneasemalle 
 
“Laajensimme vuodenvaihteessa Neste MY uusiutuvan dieselin saatavuutta Neste Espoo Muuralan 
liikenneasemalle, joten tätä huipputuotetta saa nyt yhteensä yhdeksältä kevyen liikenteen asemalta ja 
12 raskaan kaluston Neste Truck -asemalta. Haluamme kiittää Neste Espoo Muuralan aseman 
kauppiaita siitä, että he ovat edelläkävijöinä ottaneet tuotteen valikoimiinsa”, Holmberg jatkaa. 
 
“Olemme erittäin ylpeitä siitä, että liikenneasemaltamme on saatavilla nyt myös Neste MY uusiutuvaa 
dieseliä. On hienoa olla tätä kautta omalta osaltamme mukana myös Espoon kaupungin 
ilmastotalkoissa”, lausuu Neste Espoo Muuralan kauppias Martti Lipponen. 
 
Neste MY uusiutuva diesel on Suomessa jo Porvoon kaupungin sekä yritysten kuten Lassila & 
Tikanoja ja DB Schenker käytössä. Myös Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokenttäbussit ja 
vaatteiden kierrätysjärjestö UFF:n logistiikkaketju kulkevat Neste MY uusiutuvalla dieselillä. Osana 
kehittyneiden biopolttoaineiden BioSata-hanketta Neste toimittaa tuotetta myös Helsingin kaupungin 
rakentamispalveluliikelaitos Staran työkoneiden ja muiden hyötyajoneuvojen käyttöön. 
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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. Se on kaikilta 
ominaisuuksiltaan parempaa tai vähintään yhtä hyvää kuin maailman parhaat fossiiliset dieselit, mutta 
se kuormittaa ympäristöä huomattavasti vähemmän. 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. Lisätietoa: neste.com/fi 


