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Agenda

• Markkinakatsaus

• Vaikutukset dieseliin

• Vaikutukset AdBluehun

• Porvoon jalostamoon liittyvä lehdistötiedote

• Nesteen strategiatavoitteet

• Neste My Uusiutuva Diesel

• Asemaverkoston kehitys 

• Palvelut

• Nimitysuutinen
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Markkinakatsaus
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● Venäjän pakotteet ovat leikanneet maan 

öljyntuotantoa ja kiristäneet globaaleja 

tuotanto-kysyntä balansseja

● Euro heikentynyt voimakkaasti dollaria 

vastaan – tämä on nostanut osaltaan 

pumppuhintoja Euroopassa, vuoden sisällä 

EUR/USD kurssi heikentynyt n 15% ja 

saman verran vastaavasti raakaöljyn hinta 

kallistunut euromääräisesti, 

heikentyminen johtunut hyvin haastavasta 

Euroopan taloustilanteesta



Vaikutukset dieselin hintaan

● Alkuvuodesta 2023 uudet vielä tiukemmat Venäjän vastaiset pakotteet astuvat voimaan 

ja leikkaavat niin öljy- kuin diesel-virran Eurooppaan. Tarjonta vähenee ja kysyntä kasvaa 

entisestään, kun huippukallista maakaasua on pyritty korvaamaan keskitisleillä.

● Maakaasua tarvitaan myös dieselin jalostukseen, lisäksi jalostamot joutuneet 

muokkaamaan tuotantoaan kun venäläistä raaka-öljyä on korvattua muilla raaka-öljyillä, 

diesel hinta on jäänyt suhteellisesti kalliimmalle tasolle kuin bensa, koska bensan 

kysyntänäkymät myös heikentyneet selkeästi kesän jälkeen, dieselissä taas kysyntä 

jatkuu edelleen kovana yhdistettynä supistuneeseen tarjontaan

● Markkinatilanne selittää siis suhteellisesti kallista dieselin hintaa vaikka Brentin hinta on 

tullutkin alas viime aikoina

● Euroopassa energia on ennätyskallista, maailmalla polttoaineiden pumppuhinnat olivat 

ennätystasolla kesän aikana
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AdBlue-tilanne

● Tuotetta saatavilla Neste-verkostosta normaalisti

● Keväällä tuote olisi riittänyt normaaliin kysyntään, mutta hamstraus aiheutti ongelmia. 

Saatavuuden varmistamiseksi meidän hintataso keväällä oli normaalia korkeampi

● AdBlue-valmistajien urean ja ammoniakin tuonti Venäjältä loppunut ja ne on korvattu 

uusilla toimitusketjuilla

● Maakaasua tarvitaan adbluen valmistuksessa -> nostaa adbluen hintaa. Välillä AdBlue-

valmistajat keskeyttäneet valmistusta juuri korkean maakaasun hinnan takia
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Lehdistötiedote
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Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on 
valtava haaste. Haaste, jota meistä 
kukaan ei ratkaise yksin. Haaste, johon 
tarvitaan kaikkia ratkaisuja.

Jokaiselta yritykseltä, niin pieneltä kuin suurelta, 

odotetaan entistä vastuullisempia tekoja 

tulevaisuudessa. Samalla tulee myös ymmärtää ja 

viestiä vastuullisten tekojen ilmastovaikutukset. 

Pienetkin teot merkitsevät matkalla kohti hiilineutraalia 

tulevaisuutta, ja yhteistyöllä voidaan saada ihmeitä 

aikaan. 

Kutsumme mukaan jokaisen yrityksen, joka 

haluaa rakentaa kestävämpää tulevaisuutta 

toiminnallaan. 

Yrityksen, joka on askeleen verran edellä. 

828.10.2020



Ilmastonmuutos vaatii nopeita, heti toimivia ratkaisuja, joiden avulla 

kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Kaikkia ratkaisuja 

tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ‒ yksi asiaa tukeva 

tekijä on jakeluvelvoite, jolla täytetään EU-direktiivin vaatimus 

sisällyttää liikenteeseen uusiutuvaa energiaa. 

Pyrimme edistämään tieliikenteen puolella sitä, että Ruotsissa 

käytössä oleva biopolttoaineiden veromalli saataisiin myös 

Suomeen. Uusiutuvien polttoaineiden tarjoaminen yli 

jakeluvelvoitteen mahdollistaisi sen, että jokainen yksittäinen 

kuluttaja, yritys ja kunta voisi oman hiilijalanjäljen pienentämisen 

lisäksi tuoda merkittäviä lisävähennyksiä koko Suomen päästöihin. 

Tieliikenteen ilmastopäästöt nopeammin alas ‒ Neste ja kuljetusalan 

kumppanit edistävät uusiutuville polttoaineille 

uutta veromallia Suomeen
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Suomi haluaa olla hiilineutraali

vuonna 2035

https://www.neste.com/fi/tiedotteet-ja-uutiset/renewable-solutions/tieliikenteen-ilmastopaastot-nopeammin-alas-neste-ja-kuljetusalan-kumppanit-edistavat-uusiutuville
https://www.neste.com/fi/tiedotteet-ja-uutiset/renewable-solutions/tieliikenteen-ilmastopaastot-nopeammin-alas-neste-ja-kuljetusalan-kumppanit-edistavat-uusiutuville
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Muutosmatka kohti 
hiilineutraalia tulevaisuutta
Paikallisesta öljyntuottajasta maailman johtavaksi 

uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen valmistajaksi

Neste perustetaan 

turvaamaan Suomen 

öljyntarjonta

2019

1948

1996

2000s

2022

Uusiutuvat 

polttoaineet 80 % 

Nesteen tuloksesta 

Saavutamme hiilineutraalin 

tuotannon vuoteen 2035 

mennessä 

2035

2025

2030

Autamme asiakkaitamme 

pienentämään 

kasvihuonekaasupäästöjä 

jopa 20 miljoonaa tonnia

Tavoitteena lisätä jätteiden ja 

tähteiden osuutta raaka-aineissa 

100 % vuoteen 2025 mennessä

Sitoutuminen 

hiilineutraalin 

lentämisen 

tukemiseen

Tavoitteena prosessoida yli 

miljoona tonnia jätemuovia 

2030 vuodesta eteenpäin

2007-2011

Investoinnit 

Porvoon, Singaporen 

ja Rotterdamin 

uusiutuvan 

polttoaineen 

tuotantoonKokeiluja 

uusiutuvan 

dieselin 

valmistuksessa



Hiilijalanjäljen 

pienentäminen 

tieliikenteessä

Hiilijalanjäljen 

pienentäminen 

työkoneissa

Autamme vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjä 

työkoneissa Neste MY Uusiutuvalla 

Polttoöljyllä

Hiilijalanjäljen 

pienentäminen 

ilmailussa ja 

liikelentämisessä

Autamme vähentämään 

tieliikenteen 

kasvihuonekaasupäästöjä Neste 

MY Uusiutuvalla Dieselillä

Autamme pienentämään 

lentoliikenteen hiilijalanjälkeä Neste 

MY Uusiutuvalla Lentopolttoaineella

Vastuullisella yhteistyöllä
kohti hiilineutraalia tulevaisuutta



Askel askeleelta, pisara pisaralta

Neste MY Uusiutuva Diesel™
- Nopein keino pienentää yrityksen 

hiilijalanjälkeä tieliikenteessä



Neste MY Uusiutuva Diesel valmistetaan

100 % jätteistä ja tähteistä

Raaka-aineet: Esikäsittely: NEXBTL prosessi: Lopputulos:

Neste MY Uusiutuva 

Diesel valmistetaan 100 

% jätteistä ja tähteistä 

Uusiutuvat 

raaka-aineet 

puhdistetaan

Esikäsitellyt uusiutuvat 

raaka-aineet prosessoidaan 

jalostamoilla Suomessa 

kehitetyllä NEXBTL 

teknologialla 

3,2 miljoona tonnia Neste MY 

Uusiutuvaa Dieseliä vuodessa; 

kasvaa 4,5 miljoonaan tonniin 

vuosittain vuoteen 2023 

mennessä Singaporen 

laajennuksen jälkeen



Tieliikenne Lentoliikenne
Polymeeerit ja 

kemikaalit

Autamme asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeä yli 10 

miljoonaa tonnia vuosittain uusiutuvilla tuotteilla  

RAAKA-AINEIDEN LÄHTEITÄ

Nyt Keskipitkän ja pitkän aikavälin vaihtoehtoja

CO2Jätemuovi LevätLignoselluloosaJäteöljyt ja -rasvat Yhdyskuntajäte
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Nopea ratkaisu yrityksen hiilijalanjäljen 
pienentämiseen tässä ja nyt 

17

Neste MY Uusiutuva 

Diesel pienentää yrityksesi 

hiilijalanjälkeä keskimäärin 

90 %
koko tuotteen elinkaaren ajalta 

verrattuna fossiiliseen dieseliin. 

Pienemmät lähipäästöt

vanhemmassa kalustossa. 

100 %
vastuullisesti hankituista jätteistä ja tähteistä valmistettu. 

Käytämme noin 10 erilaista raaka-ainetta globaalisti, ja tutkimme 

jatkuvasti uusia entistä heikkolaatuisempia raaka-aineita. 

Vastuulliset valinnat ovat myös 

investointi mielikuvaan. Neste 

MY Uusiutuvan Dieselin tunnistaa 

suomalaisista jopa 

51 %*
*2020, IRO Research  

DROP-IN
Tuote ei vaadi muutoksia 

kalustoon eikä 

jakeluverkostoon ja on 

saatavilla yli 160 

asemalla ympäri 

Suomen sekä 

Baltiassa. 
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Verkosto laajenee jatkuvasti ympäri maan 
sekä raskaan että kevyen kaluston asemilla 

Suomessa tuote on jakelussa 

tällä hetkellä

yli 160 

asemalla 

Vuoden 2022 loppuun mennessä 

asemia on 168.
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Lisäykset Truck -verkostoon 2022 

Vastuulliset valinnat ovat myös 

investointi mielikuvaan. Neste 

MY uusiutuvan dieselin tunnistaa 

suomalaisista jopa 

51 %*
*2020, IRO Research  

UUDISKOHTEET 
2060 Pälkäne Aapiskukko

2331 Laitila Garpintie

2353 Vaasa Kiitokaari

2842 Juva Tulostie

NESTE MY LISÄYKSET TRUCK-ASEMILLE
3831 Forssa Autokeidas

2291 Sipoo Bastukärr

2283 Hollola Hopeakallio

2200 Vantaa Ansakuja

2216 Oulu Rusko

2314 Helsinki Tattarisuo

2417 Heinola Vierumäki

2342 Hartola Yhdystie (v2023)

3844 Hankasalmi Pieksämäentie (v2023)

ADBLUE LISÄYKSET TRUCK-ASEMILLE
2422 Lahti Saksala KTK

2730 Raahe Rautaruukki (ei julkinen)

3708 Ähtäri

2840 Pudasjärvi

2595 Orivesi Tikkaajantie

2924 Rovaniemi VR Puulastauslaituri

2579 Mietoinen
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Neste Äpillä hallitset maksutapoja helposti ja 

varmistat vähäpäästöisemmät kuljetukset

Neste Äppi on heti saatavilla kuljettajille ja tällä tavoin lisää joustoa 

yrityksesi maksutapojen hallintaan. Ostorajoitusten avulla voit määritellä 

tuotteet, joita kuljettajat voivat tankata. Rajaus uusiutuvaan dieseliin 

mahdollistaa vähäpäästöisemmän liikkumisen varmentamisen. 

Lisäksi Äpillä kuljettaja voi seurata omaa hiilijalanjälkeään

sekä löytää lähimmät Neste MY -asemat. 

“Mobiilimaksu on helppo sen takia, että 

sen avulla on mahdollisuus kontrolloida, 

kuka korttia käyttää, missä sitä käytetään 

ja paljonko sillä kerralla ostetaan.” 

- Neste Äpin yrityskäyttäjä 



Neste MY Hiilijalanjälki-palvelu
Tukenasi kuljetusten ja liikkumisen päästöjen vähentämisessä 

Seuraa helposti yrityksesi liikennepolttoaineiden kulutusta, 

uusiutuvan dieselin osuutta ja päästövaikutuksia.

Todenna ja raportoi luotettavasti päästövaikutukset ja 

uusiutuvan dieselin käyttö.

Viesti positiivista ympäristövaikutuksista ja tee 

vastuullisuudesta kilpailuetu.
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Saat polttoaineen omassa säiliössä luoksesi Neste Oma Asema 

-palvelun avulla. Tankkaat aina samasta säiliöstä, jonka 

täytämme automaattisesti puolestasi. Palvelulla säästät aikaa, 

turhia ajokilometrejä ja varmistat, että kalustosi on aina valmiina 

lähtöön.

“Oma Asema -palvelu toi Neste MY Uusiutuvan Dieselin sekä 

AdBluen meille omalle varikolle, helposti ja vaivattomasti. 

Savonlinja -konserni säästää helpompien tankkausten ansiosta 

työaikaa, sekä tätä kautta myös selvää rahaa.”

– Harri Leskinen, toimialajohtaja, Savonlinja
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Neste Oma Asema

Tuo polttoaineen luoksesi, automaattisesti 



Nimitysuutinen

● Tuomas Kulola siirtynyt 1.8.2022 talon 

ulkopuolelle uusiin haasteisiin

● Uutena henkilönä Head of B2B Sales -

roolissa aloittaa Markus Lindkvist 

1.10.2022



Kiitos
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