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Uusiutuvat tuotteet

“Autamme 
asiakkaitamme 
pienentämään  

hiilijalanjälkeään 
jopa 90%."

Öljy-yhtiöt, vähittäismyyjät, 

tukkumyyjät, 

kuljetusliikkeet ja kunnat, 

kemianteollisuuden 

tuottajat ja merkittävät 

brändit.

TARJOAMME:

Uusiutuvia
tuotteita

Raaka-ainetta 

uusiutuvalle muoville

2,7
miljoonaa tonnia

vuodessa

PÄÄMARKKINA-ALUEET:

Eurooppa ja Pohjois-Amerikka

(diesel, lentopolttoaine, liuottimet)

KAISA HIETALA,

Liiketoiminta-alueen johtaja

UUSIUTUVAT TUOTTEETASIAKKAAT:

TUOTANTOKAPASITEETTI:



Broad range of renewable raw materials

Animal fat from 

food industry waste

Fish fat from fish 

processing waste

Vegetable oil processing

waste and residues
(e.g. PFAD, PES, SBEO)

Technical

corn oil

Used 

cooking oil

Crude palm oil Camelina oil Jatropha oilRapeseed oil Soybean oil
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Conventional fossil diesel
Renewable diesel (HVO)

e.g. Neste Renewable Diesel

Fischer-Tropsch

(BTL)

Biodiesel

(FAME / RME)

Raw material
Crude oil 

(mineral oil)

Flexible mix of

raw materials

(waste fats and vegetable oils)

Biomass

Vegetable oils

and animal fats

(mainly rapeseed oil)

Technology Traditional refining Hydrotreating
Gasification & 

Fischer-Tropsch
Esterification

End product
Hydrocarbon (gasoline,

jet fuel, diesel)

Bio-based hydrocarbon 

(renewable diesel, jet fuel, 

naphtha, propane)

Bio-based hydrocarbon 

(renewable gasoline, 

jet fuel, diesel)

Ester-based, 

conventional 

biodiesel

Chemical composition
CnH2n+2

+ aromatics
CnH2n+2 CnH2n+2

O

II

H3C-O-C-R

Fully compatible with fossil diesel

HVO = Hydrotreated Vegetable Oil, advanced biofuel, i.e. renewable fuel FAME = Fatty Acid Methyl Ester, conventional biodiesel 

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



Low-carbon Neste MY Renewable Diesel

On average 90%

smaller 

greenhouse gas

emissions 

Neste MY 

Renewable Diesel 

produced from 

waste and residues

*g CO2eq/MJ. Greenhouse gas balances calculated in accordance with the method defined in the EU RED Directive. 

83.8 g*

Conventional

diesel

25.0 g*

Neste MY 

Renewable 

Diesel produced 

from palm oil

8.0 g*



8.3
million tons

Equaling

permanent removal of

from the roads

3 million
passenger cars 

Neste’s renewable fuels produced in 2017 

reduced greenhouse gas emissions 



Heikkolaatuisista raaka-aineista 
korkealaatuisia tuotteita

Jätteiden ja tähteiden 

osuus on noin 

80 %
uusiutuvista 

raaka-aineistamme 

Olemme maailman 

numero

1
uusiutuvan dieselin 

tuottaja 2,7 miljoonan 

tonnin kapasiteetilla

Uusiutuvan polttoaineemme 

avulla vähensimme 

vuodessa yhteensä 

3
miljoonan henkilöauton 

verran 

kasvihuonekaasupäästöjä



• Forward-Thinking Fleets That Have Made the Switch

CASE

Vastuullisen valinnan tehneet kuljetusammattilaiset

Käyttävät Neste MY uusiutuvaa dieseliä 



Our international customers who have made 
responsible choices



Vastuullisia valintoja ilmassa:

Puhtaampia lentoja
Lufthansa ja KLM ovat käyttäneet Neste MY uusiutuvaa 

lentopolttoainetta kaupallisilla lennoillaan ja sitä on ollut 
tankattavissa myös Oslon Gardermoen lentokentällä.

CASE

1 187 
Lufthansan lentoa  

Neste MY 

uusiutuvalla 

lentopolttoaineella

Lufthansan koneilla toteutetut testilennot vuonna 2012 vähensivät 15000 tonnia CO2-päästöjä. Lentoja oli yhteensä 1187 

Frankfurtin ja Hampurin välillä, sekä yksi mannertenvälinen lento Frankfurtista Washington D.C:hen. 

“Neste MY uusiutuvalla lentopolttoaineella 
lennetyt yli 1 000 lentoa osoittavat, että 

polttoaine on valmis käytettäväksi 
päivittäisillä lennoilla.” 

JOACHIM BUSE, LUFTHANSA’S VICE PRESIDENT, BIOFUEL.




