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Miksi vaihtoehtoja tarvitaan?

1. EU:n energiaomavaraisuus on heikko

• Öljy kattaa 94% liikenteen polttoaineista, josta syntyy  

merkittävä tuontitarve, noin miljardi €/päivä

2. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä

• Liikennesektorin tulee vähentää CO2 päästöjä vähintään 60% 

2050 mennessä 

3. Ilmanlaatu on useissa jäsenmaissa heikko ja tieverkko 

ruuhkautunut

• Tarvitaan uusia ja puhtaampia liikkumistapoja

4. EU:n teollisuuden kilpailukykyä on parannettava

• Puhtaat liikennevälineet ja työkoneet tuovat kilpailukykyä, 

kasvua ja työpaikkoja

Lähde: Kemal Önel/DG Transport @ Clean Transport & Sustainable Urban Mobility Stockholm, 22 May 2014 



Tulevaisuuden moottoripolttoaineen tulee olla…

Uusiutuva ja 
kestävästi 

valmistettu

Yhteensopiva kalustoon

Vähähiilinen 
tai 

hiilineutraali
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”Recycling”
”Bionizing”
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Saatavuus
Abundance

Jakelu
Refuelling infrastructure

Kriittiset tekijät
Critical Issues

Yhteensopiva kalusto
Compatible engines&vehicles

Joku näistä 
rajoitteista 

määrää 
tason, johon 

enintään 
ylletään!



©Marc Steen/JRC 2014

BIOPOLTTOAINEET
SOPIVAT KAIKKIIN 
LIIKENNEMUOTOIHIN!

SÄHKÖ EI
”RIITÄ”
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Käyttökohteiden ”hierarkia”

Lentoliikenne

Meriliikenne

Tieliikenteen raskaat ajoneuvot

Raideliikenne

Tieliikenteen kevyet ajoneuvot 
ja kaupunkiliikenne
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Vuoteen 2020 asti käytössä 
on ns. kaksoislaskenta, jossa
kehittyneet biopolttoaineet 

lasketaan kertoimella 1,5

Vuodesta 2021 ei enää 
kaksoislaskentaa

446/2007 - Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä
Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2007
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419/2019 - Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2019

Vuoteen 2020 asti käytössä 
on ns. kaksoislaskenta, jossa
kehittyneet biopolttoaineet 

lasketaan kertoimella 1,5

Vuodesta 2021 ei enää 
kaksoislaskentaa
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418/2019 - Laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä
Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2019
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Kaupallisessa jakelussa olevia liikenne-
polttoaineita ja niiden osuudet energiasta
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Vuoden 2019 tilanne

Uusiutuva
diesel

Fossiilinen  
Diesel
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0…7 % (+XTL osuus)

80 %

2019 mix
6,7 %

0…100%  (ka.50%)

8 %

92 %

tehokkain 
bioenergian
kantaja

Kaupallisessa jakelussa olevia liikenne-
polttoaineita ja niiden bio-osuudet energiasta



Työkoneet raskaan liikenteen ”serkkuja”
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TEKNOLGIAA

NON-ROAD

ON-ROAD



Työkoneet raskaan liikenteen ”serkkuja”
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TEKNOLGIAA

NON-ROAD
Suureksi osaksi 

samanlaisen
teknologian 

vuoksi 
samanlaiset 

vaatimukset ja 
edellytykset 

vaihtoehtoisille 
ratkaisuille

ON-ROAD
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NON-ROAD

ON-ROAD

Yleensä laaja, 
rajoittamaton 
toiminta-alue

Yleensä suppea, 
rajattu toiminta-alue



Biopolttoainevaihtoehdot raskaalle kalustolle

Biodiesel

Etanoli

Biokaasu 
(metaani)



”Biodiesel” vs. ”Uusiutuva diesel”



Biodiesel

 ”Biodiesel” –nimitystä käytetään yleensä ns. ensimmäisen sukupolven 

kasviöljypohjaista, esteröidyistä polttoaineista, nimike ”FAME” tai ”RME”  

 Nykyinen EU:n polttoaineistandardi EN590 rajoittaa FAME:n määrän max. 

7%  (B7), mutta …

 Eräillä valmistajilla on tuotevalikoimissa erikoismoottoreita, jotka on 

hyväksytty käyttämään jopa 100% FAMEa, jonka standardi on EN14214

 CO2-vähenemä raaka-aineesta ja valmistustavasta riippuen 50 … 90%

 Suomessa on erittäin vähän tämän tyyppistä 

tuotetta jakelussa, koska niillä on…

• Huonot kylmäominaisuudet

• Eivät kestä pitkäaikaisvarastointia



Biodieselin valmistus

Hiilen 
”takaisinotto”

CO2 -50% ... -80%



Uusiutuva, parafiininen diesel

 ”Uusiutuva diesel” on Nesteen käyttöön ottama nimike parafiiniselle 

dieselpolttoaineelle, jonka raaka-aineina käytetään kasvi- ja eläinperäisiä 

rasvoja ja monenlaisia elintarviketeollisuuden tähteitä ja jätteitä

 Kauppanimellä ”Neste MY” myytävä tuote täyttää parafiinisen dieselin 

standardin EN15940, eikä sillä ole sekoitusrajaa, vaan sitä voi käyttää 

– mikäli moottorin valmistaja on sen hyväksynyt – aina 100% saakka

 Parafiinisiin dieseleihin luetaan myös esim. maakaasusta valmistetut, ns. 

GTL-tuotteet (gas-to-liquids)

 Parafiinisille polttoaineille on tyypillistä:

• Korkea setaaniluku ja hyvä palaminen

• Hyvät kylmä- ja varastointiominaisuudet 



Keskimäärin 90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt

• Palaa moottorissa puhtaasti, jolloin haitalliset lähipäästöt 
vähentyvät ja vaikutus esimerkiksi kaupunkien ilmanlatuun 
on merkittävä

100 % jätteistä ja tähteistä

• Rikitön, hapeton sekä aromaatiton diesel, mikä yhdessä 
korkean setaaniluvun kanssa mahdollistavat puhtaan 
palamisen
• Tuote vastaa tai ylittää parhaiden fossiilisten dieselien 
ominaisuudet
• Ei sisällä FAMEa tai RMEtä – ei varastointiongelmia

Ei vaadi investointeja - soveltuu kalustoon sellaisenaan

• Soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin ja olemassa olevaan 
polttoainelogistiikkaan

https://nestemy.fi/



UPM BioVerno -diesel on kestävä kotimainen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. 
Se toimii kaikissa dieselmoottoreissa täysin tavallisen dieselin tapaan ja sopii 

saumattomasti myös olemassa oleviin jakelujärjestelmiin. 
Toisin kuin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineilla, UPM BioVerno -dieselillä ei 

ole sekoitusrajaa, joten jakelijat voivat käyttää sitä jopa 100-prosenttisena.



Biodieselien käyttö on ”luvanvaraista”

 Seoskäyttö EN590 standardin 

mukaisena on vapaata, mutta…

 … vaikka uusiutuvalla dieselillä ei ole rajaa 

sekoitussuhteelle, on sen ja muidenkin 

biopolttoaineiden käytölle oltava 

valmistajan tuki ja hyväksyntä, sillä…

 pakokaasumääräykset edellyttävät, että 

tyyppihyväksymistestit suoritetaan 

hyväksyttävästi kaikilla polttoaineilla, 

kuten HVO100 tai FAME100, erikseen 

 Myös takuu raukeaa, jos käyttää väärää 

polttoainetta!





Biokaasu on 100% uusiutuva polttoaine

Biokaasulaitokset Suomessa

 Kaatopaikkakaasun talteenottoa: 36 kpl

 Yhteismädätyslaitoksia: 30 kpl

 Jätevedenpuhdistamojen laitoksia: 18 kpl

 Teollisuuden laitoksia: 5 kpl

 Maatalouden laitoksia: 20 kpl

 Tuotanto vuonna 2018 n. 1 TWh (86 ktoe)

 Potentiaali n. 9 TWh (770 ktoe), josta 80% 

maatalouden biomassoissa

 Koko Suomen tieliikenne vastaa n. 3800 ktoe

25.8.2020 31
Lähde: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry



Biokaasu soveltuu hajautettuun tuotantoon



Biokaasun tuotanto on merkittävä osa 
kiertotaloutta

 Biokaasun tuotannon 

ympärille on myös 

mahdollista syntyä 

erilaisia, alueellisia 

ekosysteemejä, 

joiden keskeisenä 

”moottorina” voivat 

toimia hyvinkin 

erilaiset päämäärät

25.8.2020 VTT – beyond the obvious 33Kuva: Sitran selvityksiä 111, 5/2016
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nykyiset pakokaasuvaatimukset tuntevat vain dieselin

UUSIN PÄIVITYS SISÄLTÄÄ DIESEL/KAASU-YHDISTELMÄN
Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the 
Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous 

and particulate pollutant emission limits and type-approval for 
internal combustion engines for non-road mobile machinery

2011 >> 2016



Kaasutraktoreita on jo markkinoilla
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NEW HOLLAND T6.180 METHANE POWER

VALTRA N103.4, N113 & N123

SI-MOOTTORI

DUAL-FUEL CI-MOOTTORI

DEUTZ-FAHR

STEYR

SI-MOOTTORI





15%

21%

51%

13%

Bybyssar i Stockholms Län

CBG EtOH RME HVO

Biopolttoainevaihtoehdot raskaalle liikenteelle

https://sl.se/sv/info/om-sl/hallbarhet/miljo/

 Kaikki suur-Tukholman 

kaupunkibussit liikkuvat 

biopolttoaineilla!

ED95



Etanolidiesel (ED95)

 Scanian uusimman sukupolven etanolidiesel (ED95)

 13-litran dieselmoottori, teho 410 hp / 2125 Nm, korkea CR (28:1)

 Polttoaine ei ole yleisessä jakelussa, mutta NEOT toimittaa sitä omaan säiliöön

25.8.2020 VTT – beyond the obvious 38https://www.neot.fi/tuotteet/etanolidiesel-ed95/
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BioSata
- Korkeaseosteisilla 
biopolttoaineilla 
hiilettömään kaupunki-
liikenteeseen



https://smartclean.fi/en/projects/busses-work-machines-biofuels/



Tavoitteet ja osatehtävät

 Esivaihe - edellytykset mahdollisimman suurelle biopolttoaineiden 

osuudelle

• Tarvittavat jakeluinfrastruktuurin täydennykset 

• Polttoainevaihtojen kasvattamiseksi tarvittavien kalustohankintojen aikataulu 

• Lisäksi tuli ratkaista mahdolliset hallinnolliset ja teknilliset haasteet (mm. kilpailutus)

 Toteutusvaihe

• Hankintamenettelyjen käytännön järjestäminen (liikenteen tilaaminen, polttoainehankinnat, 

ajoneuvohankinnat) 

• Polttoainejakelun järjestäminen 

• Biopolttoaineita käyttävien autojen seurannan järjestäminen 

• Kustannusten jako eri toimijoiden välillä 

• Koordinointi ja viestintä 



Käyttökohteet joukkoliikenteessä ja 
kaupunkien työkoneissa



Käyttökohteet joukkoliikenteessä ja 
kaupunkien työkoneissa



Tutkimuskysymykset ja kokeet

 Kokeellisessa osuudessa tuli tutkia mm. seuraavat seikat:

• Polttoaineiden käytännön suorituskyky ja toimivuus 

• Vaikutukset energiatehokkuuteen ja polttoaineen kulutukseen

• Vaikutukset lähipäästöihin 

• Vaikutukset moottorien ja pakokaasupuhdistusjärjestelmien toimintaan 

• Vaikutukset huollon tarpeeseen

 Mittauksia tehtiin sekä laboratoriossa että tien päällä busseille ja erikseen 

työkoneille niiden käyttökohteissa  

 Laboratoriomittauksissa hyödynnettiin VTT:n pakokaasulaboratoriota ja kenttä-

mittauksissa käytettiin PEMS-laitteistoa (Portable Emission Measurement System)



Koejärjestelyt - laboratorio & todellinen käyttö

Laboratoriossa voidaan mitata 
tarkasti suuri joukko säänneltyjä ja 
ns. ei säänneltyjä päästöjä sekä 
polttoaineen kulutus

PEMS-laitteistoa 
käytettiin sekä busseille 

että työkoneille

PEMS

PEMSELPI

FTIR



Esimerkki tuloksista

 Polttoaineen litramääräinen kulutus

Lue lisää: https://smartclean.fi/en/2020/01/14/the-bio100-project-
resulted-in-the-helsinki-metropolitan-area-switching-to-bio-based-fuels/



Yhteenveto ja 

johtopäätöksiä
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Uusiutuvan dieselin käyttö raskaassa 
kalustossa ei ole teknillinen ongelma

 Polttoainestandardi on olemassa (EN15940)

 Valmistajien hyväksynnät ovat olemassa

 Käyttöominaisuudet, ml. kylmäominaisuudet ovat vähintään vastaavalla 

tasolla kuin perinteisellä dieselillä, mutta …

 Kustannukset voivat olla ongelma, ellei CO2-jalanjälkeä hinnoitella 

millään tavalla, sillä …

 Polttoaineen litrahinta on korkeampi (n. 0,20 €/L), ja …

 Tilavuuspohjainen polttoaineen kulutus on hieman korkeampi, koska 

polttoaineen tiheys on pienempi kuin EN590-dieselin

 Lisäksi uusiutuva diesel on – ainakin toistaiseksi – saatavissa vain 

korkeammin verotettuna tieliikennepolttoaineena – ei 100% bio-MPÖ!
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Polttoaineen riittävyys on haaste

 Koko maailman HVO-dieselin tuotanto on nyt noin 6 Mtoe/a

 Euroopassa dieselin kokonaiskulutus on noin 200 Mtoe/a, eli…

 HVO:ta riittäisi siten alle kahden viikon ajoihin! 

 Myös hyvä ja kohtuuhintainen raaka-ainepohja on rajoitettua

 Uusiutuvien lentopolttoaineiden kysyntä on myös voimakkaassa 

kasvussa*, ja kilpailee samasta ”poolista” kuin raskas dieselliikenne

25.8.2020 VTT – beyond the obvious 50*COVID-19 pandemia saattaa ainakin siirtää kasvua myöhemmille vuosille



HVO Tuotanto (2017 tilanne)
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GLOBAL  n. 6,0 MT

EUROPE
https://www.greenea.com/publication/new-players-join-the-hvo-game/

Location: Singapore
Capacity 1,300,000 MT

Aviation Grade

1,155 MT

0,230 MT

3,120 MT

1,420 MT

4,5 MT @ 2022*

*https://www.neste.com/fi/tiedotteet-ja-uutiset/nesteen-jalostamon-laajennusta-juhlittiin-singaporessa
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… aika loppuu!

Kiitos mielenkiinnostanne!
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Kysymyksiä?
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