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Vuosi Neste MY uusiutuvan dieselin lanseerauksesta Suomessa – vähennetyt ilmastopäästöt
vastaavat lähes 7 000 henkilöauton poistamista liikenteestä

Kokonaan jätteistä ja tähteistä valmistettu Neste MY uusiutuva diesel™ on vähentänyt
ilmastopäästöjä Suomessa jo vuoden ajan. Tänä aikana se on auttanut suomalaisia autoilijoita,
yrityksiä, kaupunkeja ja tapahtumia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä yli 20 miljoonaa kiloa,
joka vastaa lähes 7 000 henkilöauton vuosittaisia päästöjä.
“Olemme erittäin iloisia siitä, kuinka innostuneesti suomalaiset ovat ottaneet Neste MY uusiutuvan
dieselin vastaan. Asiakkaat ovat entistä ympäristötietoisempia ja toivovat puhtaampia
polttoainevaihtoehtoja. Tämä huipputuotteemme on antanut heille mahdollisuuden siirtyä kokonaan
uusiutuviin polttoaineisiin ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi. Neste MY:n käytöllä
Suomessa saavutettu ilmastopäästövähennys vastaa lähes 7 000 henkilöauton poistamista
tieliikenteestä vuodeksi. Määränä se on yhtä suuri kuin esimerkiksi pienen suomalaisen kaupungin
koko liikennekäytössä oleva henkilöautokanta”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoimintaalueen Suomen toiminnoista vastaava johtaja Sam Holmberg.
Yritykset, kaupungit ja tapahtumat toimivat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
Neste MY uusiutuva diesel lanseerattiin Suomen kuluttajamarkkinoille vuoden 2017 alussa. Vuoden
aikana sen jakelua on laajennettu niin, että tuotetta saa tällä hetkellä yhteensä 10 kevyen liikenteen
asemalta ja 12 raskaan kaluston Neste Truck -asemalta.
Lanseerauksen jälkeen tuotteen ovat Suomessa ottaneet käyttöön esimerkiksi Porvoon kaupunki ja
Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus sekä yritykset kuten Lassila & Tikanoja ja DB Schenker.
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.
Myös monet suomalaiset edelläkävijätapahtumat käyttävät Neste MY uusiutuvaa dieseliä
sähköntuotannossaan tai ajoneuvoissaan. Kesällä 2017 sellaisia olivat Turun ja Kotkan Tall Ships
Races -purjelaivatapahtumat, Neste Rallin Saalahden Neste MY Areena ja tapahtumajärjestäjä AKK:n
organisaatioautot sekä elektronisen musiikin Weekend Festival.
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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) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme
asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin
jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen.
Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka
osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia
euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

