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Maailman johtava uusiutuvan 

dieselin tuottaja 

• Investoinnit yli1.5 miljardia 

euroa 

• Tuotantokapasiteetti 2 

miljonaa tonnia vuodessa 

• Uusiutuvien 

polttoaineiden liikevaihto 

2.5 miljardia euroa 2013 

• Päämarkkinat Eurooppa 

ja Pohjois-Amerikka 
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Elintarviketeollisuuden 

eläinrasvajäte 

Uusiutuvien raaka-aineiden valikoimamme 

18.9.2014 

Palmuöljy 

Kalanjalostuksen 

rasvajäte 

Camelinaöljy Jatrophaöljy Soijaöljy Rypsiöljy 
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Tekninen maissiöljy Mäntyöljypiki Kasviöljytuotannon 

tähteet (steariini, PFAD, 

käytetty valkaisusaviöljy) 

Neste Oil hankkii myös biopohjaista etanolia maailmanmarkkinoilta 

käytettäväksi biokomponenttina 95 E10 ja 98 E5 bensiinissä. 



Jäte-, tähde- ja sivutuotteiden hyödyntäminen 
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• Tavoitteet: 

• Lisätä jätteiksi ja tähteiksi 

laskettavien raaka-aineiden 

käyttöä merkittävästi 

uusiutuvien polttoaineiden 

valmistuksessa 

• Selvittää ei-ruoaksi 

kelpaavien raaka-aineiden, 

kuten mikrobi- tai leväöljyn 

käyttöä 

 

 

• 52 % Neste Oilin vuonna 2013 

käyttämistä uusiutuvista raaka-

aineista oli jätteiksi ja tähteiksi 

luokiteltavia (mm. 

elintarviketeollisuuden eläin-

rasvajäte, tekninen maissiöljy ja 

PFAD) 

• Kolme uutta jäteraaka-ainetta 

vuonna 2013: mäntyöljypiki, 

tekninen maissiöljy ja käytetty 

valkaisusaviöljy 



Merkittävä kasvu jätteiden ja tähteiden 
käytössä 
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Tonnia 

Pekka Tuovinen 



Jäte- ja tähderaaka-aineiden käytön 
lisääminen  

 Neste Oil tuotti vuonna 

2013 jäte- ja tähderaaka-

aineista yli miljoonan 

auton vuosittaista 

kulutusta vastaavan 

määrän uusiutuvaa 

polttoainetta 
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Tulevaisuuden 
raaka-aineet 



Raaka-ainevalikoiman laajentaminen 
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Eläinjäterasvat, jäteöljyt, jäte- ja 

tähdevirrat 

Ei-syötävät kasviöljyt 

LYHYT AIKAVÄLI PITKÄ AIKAVÄLI   

Mikrobiöljy 

Sadonkorjuutähteet ja biomassa 

 

Leväöljy 

 



Jätteistä ja sivuvirroista valmistettu mikrobiöljy 
– Uusiutuvan NEXBTL-dieselin raaka-aine 

BIOMASSA JA 

FRAKTIOINTI 

Maatalouden ja 

metsäteollisuuden tähteet, 

kuten oljet ja 

puubiomassa, muokataan 

sokereiksi 

KASVATUS JA ÖLJYN 

TALTEENOTTO 

Jätteistä ja tähteistä 

peräisin olevat sokerit 

muutetaan mikrobiöljyksi 

bioreaktorissa ja öljy 

otetaan talteen 

NEXBTL-PROSESSI 

Mikrobiöljy jalostetaan 

polttoaineeksi Neste Oilin 

kehittämällä NEXBTL-

prosessilla 

LOPPUTUOTE 

Huippulaatuinen uusiutuva 

diesel tai lentopolttoaine 
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Mikrobiöljyt 

18.9.2014 

• Voidaan valmistaa maatalouden ja  

teollisuuden jäte- ja sivuvirroista 

hiivojen ja homeiden avulla 

• Mikrobit eivät tarvitse kasvaakseen 

auringon valoa. Voidaan kasvattaa 

perinteisissä bioreaktoreissa, joita 

käytetään esim. panimo- ja 

bioteknologiateollisuudessa  

• Käyttävät ravinnokseen orgaanisia 

yhdisteitä, kuten sokereita. Kasvavat 

nopeasti 

• Varastoivat soluihinsa runsaasti 

rasvoja, tyypillisesti yli 50 % 

solumassasta  

 

 

• Mikrobien raaka-ainepotentiaalin 

keksiminen oli suomalainen 

innovaatio 

• Neste Oil haki vuonna 2010 

patentteja teknologialle, jolla jätteistä 

voidaan hiivojen ja homeiden avulla 

valmistaa mikrobiöljyä 

• Mikrobiöljystä on jo valmistettu 

uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä 

laboratorio-olosuhteissa  

• Neste Oilin Porvoon jalostamolla 

Euroopan ensimmäinen jätepohjaista 

mikrobiöljyä tuottava pilottilaitos 
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Leväöljyt 
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• Mikrolevälajeja on olemassa 
kymmeniä tuhansia - useat 
niistä tuottavat runsaasti 
solunsisäisiä rasvoja 

• Mikrolevät kasvavat kaikkialla, 
missä on saatavilla vettä ja 
valoa, myös suolaisessa 
merivedessä sekä viljelyyn 
soveltumattomilla maa-alueilla 

• Öljyntuottopotentiaali on 
moninkertainen nykyisiin 
öljykasveihin verrattuna 

• Neste Oil on mukana 
Hollannissa ja Australiassa 
toteutettavissa 
tutkimusprojekteissa, joilla 
kerätään kokemusta eri 
levälajien soveltuvuudesta 



Kiitos. 

Pekka Tuovinen 

Director, Sustainability  

pekka.tuovinen@nesteoil.com 


