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Toiminta vaaratilanteessa

• Vaaratilanteesta ilmoitetaan
palokelloilla,hälytyskuulutus-
järjestelmällä, ja tarvittaessa
yleisellä vaaramerkillä.

• Noudata saamiasi ohjeita.

• Sisäkokoontumispaikka:
Aula infotiskin edessä

• Ulkokokoontumispaikka:
Rakennuksen edustalla

• Teollisuusalueella on oma
palokunta ja ensivaste-
yksikkö.

• Jos havaitset vaaratilanteen
tai onnettomuuden, soita
alueen hätänumeroon.

010 458 2222
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Puhtaampia tuotteita pitkin matkaa

67.11.2014

80-90
-luku 2007 2010 20112008 2014

Lyijyttömät
polttoaineet

Rikittömät
polttoaineet

Uusiutuva
NEXBTL-diesel

10 % uusiutuvaa
NEXBTL-dieseliä
sisältävä Neste
Green diesel

100 % uusiutuvaa
NEXBTL-dieseliä

sisältävä polttoaine
Neste Green 100

Uusiutuva NEXBTL
-lentopolttoaine

15 % uusiutuvaa
dieseliä sisältävä
Neste Pro Diesel

VHVI-perusöljyt

Uusiutuva
NEXBTL-nafta

Korkealaatuiset
Neste Futura -

polttoaineet

Uusiutuva
NEXBTL-isoalkaani

2013
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Väestöprofiilin muutos

Euroopassa vanhojen ikäluokkien osuus kasvaa
Väestönkasvu ja nuoret ikäluokat erityisesti Aasiassa
Kiina ja Intia vaurastuvat merkittävästi
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Megakaupungeista mega-alueiksi
vuoteen 2025



Source: IPCC

Matkustussuoritteet alueittain



Kulkutavat
kaupunki-
liikenteessä

Planning and design for sustainable urban mobility : global report on human settlements 2013 / United Nations Human Settlements Programme



Itä nousee kulutuksen keskiöön



Uudet autot myydään Aasiassa

Kuva lähteestä: Planning and design for sustain able urban mobility : global report on human settlements 2013 / United Nations Human Settlements Programme
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Henkilöautokannan ja autoistumisen
kehitysennuste vuoteen 2035

IEA 2010 lähteestä Planning and design for sustainable urban mobility: global report on human settlements 2013. United Nations, 2013.
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http://s01.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/corporate/Scenarios/Downloads/Scenarios_newdoc.pdfShell: New lens scenarios: Mountains

Shellin energiaskenaario 2060



Source: IPCC

Energiankulutus liikennemuodoittain



Source: IPCC

Henkilö- ja tavaraliikenteen
suoritteet alueittain
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Älykkyyden lisääntyminen kaikkialla



Eurooppalaista kaupunkiliikennettä



Pyöräilyn renessanssi Euroopassa



Source: IPCC

Euroopan tavarakuljetusten
jakautuminen liikennemuodoittain



Suurten massojen rautatiet

Kiina

Intia

Japani

Yhdysvallat

miljardia henkilökilometriä

Venäjä

Neuvostoliitto

Yhdysvallat

Kiina
Venäjä

Intia
Japani

miljardia tonnikilometriä

Neuvostoliitto

Lähde: UIC ym.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/China_high-speed_rail_network.png

Kiinan suurnopeusjunien verkosto 2020



Liikenteen toimintaympäristön
muutos USA:ssa

• Ympäristöllinen
• Poliittinen
• Taloudellinen

• Autoiluyhteiskunnasta kestävän
kehityksen suuntaan
§ Vapauden ja mukavuuden arvostus
§ Autoilun varaan rakennettu yhdyskunta







California
High-Speed Rail
By 2029, the system will run from

San Francisco to the Los
Angeles basin in under three
hours at speeds capable of over
200 miles per hour

The system will eventually extend
to Sacramento and San Diego,
totaling 800 miles with up to 24
stations

320 billion fewer vehicle miles
traveled over 40 years

146 million hours in traffic saved
annually

237 million gallons of auto fuel
saved annually

35 million gallons of aviation fuel
saved annually

California High-Speed Rail Authority. Big picture, August 2014
http://www.hsr.ca.gov/docs/newsroom/fact%20sheets/Big_Picture_FINAL_082214.pdf



High-speed rail strategic plan, April 2009
https://www.fra.dot.gov/Elib/Document/1468



Euroopan rautatiemahdit –
Ranska, Saksa ja Espanja

Työmatkapendelöintiä,
työasiamatkoja, vapaa-
ajan liikennettä
– Väestö keskittynyt

kaupunkiseuduille
– Kaupunkiseutujen välinen

vuorovaikutus
Nopea junaliikenne:

– Ranska: TGV
– Saksa: ICE
– Espanja: AVE
– Kilpailija ja kumppani

auto- ja lentoliikenteelle



Tietojen lähde: Boeing Current Market Outlook 2011
http://www.boeing.com/commercial/cmo/CMO_2011_data.xls

Globaali lentomatkustus 2010



Tietojen lähde: Boeing Current Market Outlook 2011
http://www.boeing.com/commercial/cmo/CMO_2011_data.xls

Globaali lentomatkustus 2030



The Geography of Transport Systems
http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch1en/appl1en/img/Map_Strategic_Passages.pdf
Source: Shipping density data adapted from National Center for Ecological Analysis and Synthesis, A Global Map of Human Impacts to Marine Ecosystems

Maailman meriliikenne



Maailmankauppa meritse
(miljardia tonnimailia)

Shipping Facts
http://www.ics-shipping.org/shipping-facts



Suomi osana maailmaa

Globalisaatio ja elinkeinorakenteen
muutosà Suomen riippuvuus
kansainvälisestä kaupasta ja
kommunikoinnista kasvaa kaikilla
aloilla

Miten turvataan Suomen menestys?
Liikenneyhteyksillä suuri merkitysà

liikennettä ja väyliä olisi aina
katsottava Suomen menestyksen
näkökulmasta

Kuva: NASA





Fuelling future
vehicles –
challenges and
opportunities

Anders Röj
coordinator fuels, Volvo & ACEA
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Fuelling future vehicles – challenges and
opportunities

Anders Röj
Fuels and Lubricants

Advanced Technology & Research
Volvo Group Trucks Technology

Neste Oil Tuoteseminaari, Sköldvik 2014-11-06



Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06

Volvo Penta

Trucks
Volvo Renault Mack UD Eicher

Construction
Equipment

Volvo SDLG

Buses

Volvo Prevost Nova Bus

Volvo Group



Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06

EU emissions legislation - On-road vehicles
…until now the main driver for fuel quality improvements



Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj

Primary emissions reduction options – Heavy Duty
EGR = Exhaust Gas Recirculation
SCR = Selective Catalytic Reduction
DPF = Diesel Particulate Filter

SCR
(EGR)

Euro IV Euro V Euro VI

SCR SCR
EGR

DPF

EGR EGR EGR

DPF
SCR
EGR

DPF

US’02 US’04 US’07 US’10

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06



Volvo Technology Corporation
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Importance of Fuel Quality

· The fuel is an engineering element - an essential part
in the engineering process

- choice of materials: metallic materials, polymers, lubricants…
- the fuel properties dictate limits for engine calibration and
optimisation: emissions, power output, driveability….

· The fuel is an integrated part of the quality assurance
system

- technical functionality and performance: we have a responsibility
towards our customers

- emissions: no deterioration over engine life (in-use compliance)
- warranty issues



Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj
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Importance of Fuel Quality

· How to secure good performance over the whole engine
life?

- vehicle manufacturers should give clear instructions on what fuel to use

- our customers should always use specified/recommended fuels.

- the fuel marketers (oil-companies) should always and everywhere provide
good quality fuels.

Key to success:
standardisation and international harmonisation



Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj

Matching Emissions Legislation and Fuel Quality is mandatory
Europe – A good example!

Emissions Fuel quality
- EU Directives

Fuel quality
- CEN Standards

pre 1993 Gasoline: benzene, lead
Diesel fuel: sulphur

only national standards

1993 Euro 1 Gasoline: benzene, lead
Diesel fuel: sulphur

EN228:1993 (E5)
EN590:1993 (no FAME)
First European standards!

1996 Euro 2 Gasoline: benzene, lead
Diesel fuel: sulphur

EN228:1996 (E5)
EN590:1996 (no FAME)

2000 Euro 3 Dir 98/70/EC
Environmental parameters!

EN228:1999 (E5)
EN590:1999 (B5)

2004 Euro 4/ IV revised:  2003/17/EC EN228:2004 (E5)
EN590:2004 (B5)

2009 Euro 5/ V revised: 2009/30/EC
All gasoline and diesel fuel
< 10 ppm sulphur!

EN228:2012 (E5, E10)
EN590:2009 (B7)

2014 Euro 6/ VI Dir 2009/30/EC EN228:2012 (E5, E10)
EN590:2013 (B7)

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06



Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj

World Wide Fuel Charter (WWFC)
Automotive industry contribution to fuel harmonisation

· The world automotive industry’s guiding
document describing improved and
harmonized market fuel quality
- gasolines and diesel fuels

· New version of the WWFC was issued in
September 2013

· Available on www.acea.be

· Gasoline and diesel fuel quality in five quality
levels (Category 1,2,3,4,5), matching
emissions and other performance
requirements

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06

http://www.acea.be/


Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj
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World Wide Fuel Charter 2013
Description of the quality Categories

Category 1
Markets with no or first level of emissions control; based primarily on fundamental vehicle/engine performance and protection of emissions control
systems, for example, markets requiring US Tier 0 or Euro 1 or equvalent emissions standards

Category 2
Markets with requirements for emissions control or other market demands, for example, markets requiring US Tier 1, Euro
2/II, Euro 3/II or equivalent emission standards

Category 3
Markets with more stringent requirements for emissions control or other market demands, for examples,
markets requiring US LEV, California LEV or ULEV, Euro 4/IV (except lean burn gasoline) or equivalent
emission levels

Category 4
For markets with advanced requirements for emissions control, for example, markets
requiring  USTier 2, US Tier 3 (pending), US2007/2010 Heavy Duty On-highway, US Non-road
Tier 4, California LEV II, Euro 4/IV, Euro 5/V, Euro 6/VI, JP2009 or equivalent emissions
standards. Category 4 fuels enable sophisticated NOx and PM after-treatment technologies.

Category 5
Markets with highly advanced requirements for emission control and fuel
efficiency, for example, markets that require US 2017 light duty fuel economy,
California LEV III or equivalent emission control and fuel efficiency standards in
addtion to Category 4-level emission control standards



Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj
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1. Development of future vehicles
for future fuels

2. Compatibility of vehicles in the
fleet with

• Higher blends of some biofuels (for
instance FAME, B7 -> B10 -> Bxx)

• Fundamental changes in base fuel
characteristics (for instance
lubricity in sulphur-free diesel fuels)

→ Evolution of fuel specifications and
new fuel grades are taken into  account
in the developing process

→ Backward compatibility of  fuel
changes is a very difficult issue

• Not in line with the normal engine
development process

• Difficult to cover all the vehicle generations
and models

- Reliability risks for the customers
- Risk for vehicle manufacturers in

meeting legal commitments
- Costly

J

L

Market fuel standards for existing and future vehicles
The challenge of change

- We need protection for the existing fleet at any point in time
- We need sufficient lead-time and clear commitments regarding future fuel
specifications.



Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj

Some present European gasoline issues
FQD/EN228 and higher ethanol blends (E10+)

· FQD 2009/30EC – Annex I: max 10% ethanol, max 3.5% oxygen (”E10”)
· FQD 2009/30/EC – Article 3.3: requires ”protection grade” with max 5%

etanol, max 2.7% oxygen (”E5”)
No mentioning in FQD that member states could permit fuels with higher
ethanol contents
(E85 is allowed, not within the scope of FQD)

· Ongoing initiatives from COM DG Energy and CEN TC19 regarding a future
E20/E25 gasoline grade for Europe....but
- with present FQD: E20/E25 cannot legally be put on the EUmarket
- no intention from DG Clima to propose changes to FQD for at least 3 years...
- today’s ethanol is 1st generation(agri crop based) and will be so for next >10
years: EU agreement to limit such fuels to max 7% of the fuel pool
- so: who needs this new grade? Only the ethanol producers?

Joint ACEA/ Oil-industry position: E20/E25 grade is not needed
(we already have E5, E10, E85)

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06
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Some present European diesel fuel issues
EN590 and higher FAME blends (”B7+”)

· FQD 2009/30/EC - Annex II: max 7% FAME (”B7”)
(=> legal limit, environmental parameter)

· FQD 2009/30/EC – Article 4.1: member states may permit placing on the market
diesel fuel with higher FAME content than 7%....

· The FQD does not explicitely state that EN590 fuel has to be made available in all
EU countries....
....can we in the future have regions/countries where EN590 cannot be found at?

ACEA’s understanding: EN590 has to be put on the market everywhere in EU!

· In France: plans to move to ”B8” to be able to meet their national renewable fuels
target

ACEA and Oil-industry have jointly protested against the French ”B8” initiative
- all cars can not use >7% FAME containing fuels
- separate emissions certification for ”B8” for Euro VI HD necessary?
- sets a bad precedence, fragmentation: 10% in one country, 12% in the next?...etc?

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06
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Euro VI Heavy Duty Certification Fuels
(specifications in Euro VI Directive, Annex IX)

· Fuels for compression ignition engines

- Diesel fuel “B7” (6-7% FAME, EN14214 quality)
- Ethanol ED95

· Fuels for positive ignition engines

- Petrol E10 (9.5-10% ethanol, EN15376 quality)
- Ethanol E85 (83-85% ethanol)
- LPG
- NG/Biogas (three gases: GR, G23, G25)



Volvo Technology Corporation
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Euro VI certification diesel fuel - HD engines
(ref: Annex IX)

Parameter Euro V Euro VI

Cetane number 52 - 54 52 - 56

Density kg/m3 833 - 837 833 - 837

Sulphur, max ppm 10 10

Distillation T95 C 345 - 350 345 - 350

Polyaromatics % V/V 3  - 6 2  - 4

FAME % V/V not allowed 6.0 – 7.0



Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj
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Euro VI “universal fuel-type approval”



Volvo Technology Corporation
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Consequences of Euro VI ”universal fuel-type”
requirements

· Reading it strictly: any deviation (even minor) from EN590 has go through
parallell emissions certification

· For most parameters: the certification fuel is within EN590 ranges (with some
margin), for instance:
- density: 833-837 kg/m3 for certification, 820(800)-845 kg/m3 for market fuels

· For FAME level in fuels: certification fuel specification is at the max limit of what is
allowed in FQD/EN590

This means that even ”B8” or ”B10” would need separate Euro VI certification

· For HVO fuels (neat): density (too low).....and cetane is too high...
- minimum density is not a legal environmental parameter in FQD

Pure and high level blend of HVO needs new emissions certification
.....although HVO and other paraffinic fuels have a better emissions performance
than standard EN590 fuels....

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06
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Sulphur is still a concern outside EU!
Typical exhaust aftertreatment system for Euro VI

· DOC = Diesel Oxidation Catalyst
· DPF = Diesel Particulate Filter
· SCR = Selective Catalytic Reduction Catalyst
· ASC = Ammonia Slip Catalyst

D
O

C

DPF SCR

Diesel
(7th injector)

Oxidation
of CO, HC

Filtration
of PM

Reduction
of NOx

Oxidation
of NH3

AS
C Clean!

NOx sensor,
PM sensorUrea

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06
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<10/50 ppm
(directive
98/70/EC  and tax
incentives)
<350 ppm
(directive
98/70/EC)

<350/500 ppm
(directive
98/70/EC coming)

500-2000 ppm
(typical)

1000-5000 ppm
(typical)

Sulphur On-road Diesel Fuels – 2003/2004 (Euro III)
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<10 ppm
(directive
2010/30/EC)

<10-350/500 ppm

<50-2000 ppm

<500-5000 ppm

Sulphur On-road Diesel Fuels – 2013/2014 (Euro Và Euro VI)
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Fuels for the future
How should the alternatives be evaluated?

· Sustainability and sustainable availability
· Well-to-wheel energy efficiency and CO2 emissions
· Well-to-wheel regulated and unregulated emissions
· Economy & infrastructure
· Other considerations

– energy density
– safety and health (fuel handling)
– specific issues/concerns related to the different driveline applications

(trucks, buses, marine, stationary)
– political environment
– customer perceptions



Volvo Technology Corporation
Fuels and Lubricants,  Anders Röj

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06

Well-to-Wheels analysis
of future automotive fuels and powertrains

in the European context

A joint study by
EUCAR / JRC / CONCAWE



Volvo Technology Corporation
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· Main Volvo fuel options for the future:
- Methane fuels: biogas, natural gas (CBG/CNG, LBG/LNG)
- DME (dimethyl ether): bio-based or fossil

· Other alternatives of interest at present:
- Synthetic diesel (F-T), Hydrotreated vegetable oils (HVO) and
FAME (up to specified & acceptable blending levels) are accounted for
within normal engine development
- these fuels & components should be within regular market fuel
standards
- higher FAME-content fuels (for instance B30 or B100) may be of
interest for specific applications (but legal compliance an issue,
particularly for Euro VI!)

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06

Volvo Alternative Fuels

~ ”new” engines
required

~ closer to
”business as

usual”
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Concluding remarks
· Appropriate market fuel standards are absolutely necessary

- to support emissions requirements & technologies and to
ensure legal compliance
- for good technical functioning of all vehicles on the road (should
always fit for purpose!)
- to ensure smooth introduction of new fuels/ blends
- to ensure customer satisfaction

· The whole vehicle fleet should be able to use the standard
market gasoline and diesel fuels at any point in time
- special precautions for present/older vehicle fleet may have to
be taken if/when bio-contents are increased (“protection
grades”!)

· The aim should be world-wide harmonization of standards and
fuel regulations, both for conventional and biofuels
- fuel quality and emission regulation should go hand in  hand
- automotive industry contribution: World-wide Fuel Charter

· Future fuel choices have to be based on best possible well-to-
wheels energy efficiency and GHG reduction
- sustainable energy raw materials and production methods
- long term supply security, stable regulatory conditions



Volvo Technology Corporation
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Thank you for your attention!

Neste Oil Tuoteseminaari 2014-11-06
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Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä –

liikenne- ja viestintäministeriön näkökulma

Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö
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Miksi uusia käyttövoimia liikenteeseen?
§ Öljyriippuvuuden vähentäminen

– Vaihtotaseen parantaminen
– Huoltovarmuus
– Cleantech -mahdollisuudet

§ Ilmastonmuutoksen hillitseminen
– EU:n tavoite vuoteen 2030: vähintään 40 % (Eurooppa

neuvoston 23.-24.10.2014 päätelmät)
§ PKS-sektori 43 %, ei-pks-sektori 30 %
§ Ei-pks-sektori Suomessa 30-40 % ? 36 % ?

– Pitemmän aikavälin tavoite:
§ Ilmastotiekartta (10/2014): -80 % vuoteen 2050 mennessä
§ EU:n liikennepolitiikan valkoinen kirja (2011): -60 %

vuoteen 2050 mennessä

§ Muut ympäristökysymykset, esim. ilmanlaatu
ja melu
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Miten edetään?
§ (Fossiiliselle öljylle) vaihtoehtoisia käyttövoimia, tavoitteita ja toimia

kartoitettiin vuosina 2012-2013 LVM:n ”Tulevaisuuden käyttövoimat
liikenteessä” –työryhmässä

§ Työryhmän loppuraportti löytyy LVM:n nettisivuilta
http://www.lvm.fi/julkaisu/4147323/tulevaisuuden-kayttovoimat-
liikenteessa-tyoryhman-loppuraportti

§ Työryhmässä oli edustus 27 eri taholta, mukaan lukien eri ministeriöitä,
virastoja, tutkimuslaitoksia ja etujärjestöjä.

§ Työryhmä määritteli nykyisten liikennevälineiden ja niiden ennustetun
uusiutumisvauhdin pohjalta, millaiset käyttövoimat olisivat eri
liikennemuotojen osalta mahdollisia tulevaisuuden Suomessa, kuinka
laajassa mittakaavassa ja millaisin aikatauluin.

§ Työryhmä suositteli myös joukon toimenpiteitä, joihin Suomessa tulisi
ryhtyä haluttujen käyttövoimien käyttöön saamiseksi, mahdolliset
vastuut ja aikataulut toimenpiteiden toteuttamiseksi.

http://www.lvm.fi/julkaisu/4147323/tulevaisuuden-kayttovoimat-liikenteessa-tyoryhman-loppuraportti
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Tulevaisuuden käyttövoimat -
tavoitteet liikennemuodoittain
vuoteen 2050
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Raideliikenne

§ Raideliikennesuorite tuotetaan vuonna 2050
lähes sataprosenttisesti sähköllä.
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Lentoliikenne

§ Lentoliikenteessä biokerosiinin osuus vuonna
2050 vastaa EU:n tavoitetta ja on vähintään
40 prosenttia.

§ Lentokenttien [ja satamien] terminaaliliikenne
on vuonna 2030 lähes täysin päästötöntä
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Vesiliikenne

§ Yhdessä [kaasumaisten ja nestemäisten]
biopolttoaineiden käytön ja muiden toimenpiteiden
kanssa merenkulun khk-päästöt vähenevät EU-
tavoitteen mukaisesti 40 % vuoteen 2050 mennessä
erillisen LNG-toimenpideohjelman tuella ja
energiatehokkuutta parantamalla.

§ Veneilyliikenne on vuonna 2050 lähes täysin
päästötöntä.

§ [Lentokenttien ja] satamien terminaaliliikenne on
vuonna 2030 lähes täysin päästötöntä
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Henkilöautoliikenne

§ Henkilöautoliikenne on vuonna 2050 lähes
täysin päästötöntä.
– Vuonna 2020 rekisteröidyt henkilöautot ovat

vähäpäästöisiä (alle 95g/km) TAI vaihtoehtoisten
polttoaineiden tai vaihtoehtoisten käyttövoimien
käyttöön soveltuvia.

– Kaikki vuonna 2030 rekisteröidyt henkilöautot
ovat vaihtoehtoisten polttoaineiden tai
vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöön
soveltuvia.
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Raskas liikenne

§ Raskaassa liikenteessä nestemäisten ja
kaasumaisten biopolttoaineiden osuus vuonna
2050 on vähintään 70 %.

§ Sähkön osuus kaupunkien bussi- ja
jakeluliikenteessä on samaa luokkaa.
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Polttoaineet / käyttövoimat

§ Vuonna 2050 käytettävistä biopolttoaineista suurin osa
on joko nestemäistä 2. sukupolven biopolttoainetta tai
biokaasua. Käytössä olevien biopolttoaineiden
todennettu päästövähenemä on vuonna 2030
vähintään 60%. Liikenteessä käytettävää sähkön
kulutuksen kasvua vastaava osuus sähköntuotannosta
on päästötöntä.

§ Suomessa on 2020 EU:n velvoitteiden mukainen
vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuuri.

§ Suomessa on kestävästi tuotetun biopolttoaineen
tuotantokapasiteettia, joka määrältään vastaa
kotimaista tarvetta.
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Toimenpidesuositukset
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Raideliikenne

§ Jatketaan ratojen sähköistämistä ja tutkitaan
mahdollisuudet edistää sähköistettäväksi
suunniteltujen raideosien hankkeiden
aikaistamista. (Liikennevirasto)
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Lentoliikenne
§ Perustetaan valtionhallinnon ja elinkeinon yhdysverkko, jonka tehtävänä on seurata

aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä työtä biokerosiinin käyttöönoton edistämiseksi ja
tehdä toimenpiteitä koskevia aloitteita. (liikenne- ja viestintäministeriö)

§ Vaikutetaan kestävästi tuotetun biokerosiinin tuotannon ja käyttöönoton edistämiseen EU:n
tutkimusohjelmissa. (Ministeriöiden ja viranomaisten edustajat)

§ Toimitaan aktiivisesti kansainvälisellä tasolla (ICAO, EU ja ECAC) biokerosiinin
käyttöönoton edistämiseksi ja maailmanlaajuisten kestävyyskriteerien hyväksymiseksi.
(ministeriöt ja viranomaisten edustajat)

§ Edistetään suomalaisen osaamisen ja kestävästi tuotetun biokerosiinin tunnettavuutta sekä
sen käytön leviämistä Pohjoismaihin ja maailmalle. Tuetaan lentoyhtiöiden yhteistyötä
biokerosiinin käytön edistämiseksi sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämistä ”bio-
hubiksi”.

§ Selvitetään mahdollisuutta käyttää ja ohjata lentoliikenteen päästökaupan
huutokauppatuloja lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi sekä kehittää konsepti,
joka kilpailunäkökohdat huomioiden mahdollisimman tehokkaasti varmistaa, että
huutokauppatulot tukevat kotimaassa kestävästi tuotetun biokerosiinin käytön lisääntymistä.
(Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö
yhteistyössä)

§ Tuotetaan informaatiota kuluttajien käyttöön lentoliikennealan päästöjen vähentämiseen
tähtäävistä toimenpiteistä sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen polttoaineiden
kestävyyskriteerien täyttymisestä biokerosiinin raaka-aineiden osalta (Neste Oil Oy,
suomalaiset lentoyhtiöt sekä lentoasemayhtiö Finavia Oyj yhdessä)
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Vesiliikenne
§ Edistetään puhtaan teknologian projekteja ja energiatehokkuutta laivanrakennuksessa ja

tulevaisuuden laivamoottorien valmistelussa ja suunnittelussa, ja vaikutetaan riittävään
panostukseen näihin sektoreihin EU:n tutkimusohjelmissa

§ Luodaan valtionhallinnon, elinkeinon ja tutkimuslaitosten yhdysverkko, jonka tehtävänä on
seurata aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä työtä laivojen vaihtoehtoisten polttoaineiden
ja uusien käyttövoimien sekä raskaiden polttoaineiden käyttöön liittyvän
päästövähennysteknologian käytön edistämiseksi ja tehdä toimenpiteitä koskevia aloitteita

§ Edistetään LNG:n käyttöön ottoa laivaliikenteessä:
– Selvitetään meriliikennettä palvelevan kaasuinfran tarve ja toteutusmahdollisuudet Suomessa ja

edistetään sen toteuttamista merenkulun LNG-toimenpideohjelman kautta.
– Selvitetään taloudellisten kannustimien käyttöä LNG-infrastruktuurin rakentamisessa ja LNG-

käyttöisten laivojen hankinnassa, kuten investointitukien ja alushankintatakausten käyttöä,
tavoitteena sisällyttää tarvittavat määrärahat vuoden 2014 valtion talousarvioon.

– Toimitaan aktiivisesti kansainvälisellä tasolla (IMO, EU ja HELCOM) LNG:n käyttöönoton
edistämiseksi laivapolttoaineena, mukaan lukien LNG7 infrastruktuurin rakentaminen sekä LNG-
sääntelyn ja ohjeistuksen valmistelu erityisesti LNG-bunkrauksen osalta.

§ Tarkastellaan vuoden 2013 loppuun mennessä mahdollisuuksia kehittää kotimaista
biopolttoainetta laivaliikenteen käyttöön, erityisesti saaristo- ja sisävesiliikenteessä.

§ Edistetään maasähkön käytön lisäämistä laivojen satamassa käyntien yhteydessä

§ Edistetään tavoitetta siirtyä sisävesiliikenteessä päästöttömiin veneisiin vuoteen 2030
mennessä.

§ Edistetään älyverkkosovellusten, hajautetun sähköntuotannon (biomassa) ja sähkön
varastoinnin kehitystä täydentämällä keskeisimpien satamien voimantuotannon kapasiteettia.
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Tieliikenne
§ Jakeluinfran kehittämiseen liittyvät toimet:

– Huolehditaan sähköautojen latausinfran syntymisestä mm. huomioimalla asia
rakentamismääräyksissä ja rakentamisessa.

– Selvitetään raskasta liikennettä palvelevan kaasuinfran tarve ja
toteutusmahdollisuudet Suomessa.

– Hyödynnetään uusien käyttövoimien infrastruktuurissa tieto- ja viestintäteknologiaa ja
toteutetaan erityisesti sähkön jakelu verkon ja tuotannon kannalta parhaalla tavalla. Tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödynnetään myös jakelua tukevissa palveluissa.

§ Ajoneuvoteknologiaan vaikuttaminen:

– Vaikutetaan EU-tasolla yhtenäisten standardien ja politiikkojen aikaansaamiseksi.
– Selvitetään perinteisten autojen konvertoimiseen liittyvät hyödyt ja haitat. Tarkastelun tulee

kattaa kaikki teknologiat (muutos sähkö-, flexifuel- tai kaasuautoksi).
– Jatketaan eri ajoneuvoteknologioihin liittyvää tutkimusta sekä ympäristö-, turvallisuus- että

käytettävyysnäkökulmasta.
– Edistetään sähkö- ja hybridikäyttöisten hyötyajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden käyttöä

teollisuudessa, logistiikkakeskuksissa ja kaivoksissa tavoitteena siirtyminen näiden käyttöön
kokonaan vuoteen 2030 mennessä.

§ Uusien käyttövoimien kysyntään vaikuttaminen:

– Pyritään edistämään vaihtoehtoisia käyttövoimia tekniikkaneutraalisti laaja-alaisilla
toimenpiteillä.

– Kehitetään uusiin käyttövoimiin liittyvää informaatio-ohjausta.
– Pitemmällä aikavälillä liikenteen taloudellista ohjausta kehitetään niin, että se pystyy

vastaamaan energia-, ympäristö- ja liikennepoliittisiin tavoitteisiin sekä
valtiontaloudellisiin tarpeisiin.

– Huomioidaan uudet käyttövoimat julkisen sektorin hankinnoissa. Laaditaan suositukset ja
aikataulutus uusien käyttövoimien yleistymiseksi julkisella sektorilla.
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Biopolttoaineiden ja energian
tuotanto ja jakelu
§ EU-tasolla pyritään vaikuttamaan siihen, että toisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöönottoa kannustetaan

tehokkaasti, niin että ne eivät vaaranna kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista (YM, TEM)

§ Liikenteen taloudellisessa ohjauksessa huolehditaan ympäristö- ja ilmastotekijöiden huomioon ottamisesta nykyisiä
periaatteellisia linjauksia vastaavalla tavalla. Pääpaino tulee asettaa liikkumisen ohjaamisessa ympäristön kannalta
kestävimpiin muotoihin ja polttoaineisiin työryhmän vahvistaman tarvehierarkian mukaisesti. (LVM, VM)

§ Tuetaan innovaatiokeskittymien syntyä alueilla, joissa on resursseja ja osaamista biopolttoaineiden osalta. (TEM)

§ Kehitetään pitkäjänteiseen tutkimukseen ja uudenlaiseen yhteistyöhön soveltuvia rahoitusinstrumentteja, joiden
tavoitteena on osaamisen ja tuotannollisen infrastruktuurin varmistaminen seuraavan sukupolven biopolttoaineiden
kapasiteetin varmistamiseksi.

§ Käytettävissä olevia tukia tulisi kohdentaa myös 2. sukupolven biopolttoaineiden osuutta kasvattavien sekä
päästötöntä sähköä hyödyntävien liikennevälineiden demonstraatioihin. (TEM, LVM)

§ Selvitetään, mitä hyötyjä ja mitä haittoja olisi siitä, jos kaasualalle säädettäisiin samanlainen
jakeluvelvoitelaki kuin nestemäisten biopolttoaineiden jakelijoilla on. (TEM)

§ Huolehditaan yleisten energiapolitiikan ohjauskeinojen ja verotuksen yhdenmukaisuudesta liikenteen vähähiilisyyden
varmistamiseksi. (TEM, VM)

§ Laaditaan suunnitelma vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin laajuudesta riittävän
kattavuuden aikaansaamiseksi kustannustehokkaasti ja varmistetaan toteutus siltä osin kuin sitä ei voida
toteuttaa markkinavetoisesti. (TEM, LVM, Liikennevirasto, satamat, operaattorit)

§ Huolehditaan uusien käyttövoimien infrastruktuurissa myös kytkentä älykkäisiin järjestelmiin erityisesti sähkön jakelussa,
mutta myös palvelujen osalta. Pyritään erilaisten uusien käyttöönotettavien polttoaineiden jakelun osalta saamaan
aikaiseksi yhteensopivat veloitus- ja maksukäytännöt. (Palveluntuottajat)

§ Huomioidaan uudet käyttövoimat julkisen sektorin omassa toiminnassa valmisteilla olevan valtioneuvoston julkisten
hankintojen ympäristövaikutuksia koskevan periaatepäätöksen mukaisesti. Laaditaan suositukset ja aikataulutus uusien
käyttövoimien yleistymiseksi ajoneuvo- ja alushankinnoissa.
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Meneillään juuri nyt
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EU-ilmastotavoitteiden taakanjako
§ Neuvoston päätelmien (22.-23.10.2014) mukaan ” Vuoteen 2020 ulottuvan

taakanjakopäätöksen mukaista menetelmää, jota sovelletaan asetettaessa
kansallisia vähentämistavoitteita muilla kuin päästökauppajärjestelmään
kuuluvilla aloilla, jatketaan kaikilta osiltaan vuoteen 2030 saakka, ja
ponnistukset jaetaan asukaskohtaisen suhteellisen BKT:n perusteella. Kaikki
jäsenvaltiot osallistuvat EU:n kokonaisvähennykseen, ja vuoden 2030
tavoitteet vaihtelevat nollasta prosentista 40 prosenttiin vuoden 2005
tasoon verrattuna.”

§ Taakanjaosta eri jäsenmaiden kesken päätetään Pariisin ilmastokokouksen
jälkeen vuonna 2015

§ Taakanjako on ministeriön käsityksen mukaan tällä erää olennaisin
(tie)liikenteen päästöjen vähentämiseen ja vaihtoehtoisiin käyttövoimiin
vaikuttava politiikkatoimi lähiaikoina
– Harva maa päässee taakanjaon edellyttämiin päästövähennyksiin ilman

toimenpiteitä liikennesektorilla
– Näin myös liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat mitä todennäköisimmin

tarkasteluissa mukana
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Taakanjako -2
§ Neuvoston päätelmissä todetaan, että ”Liikennealalla on tärkeää vähentää

kasvihuonekaasupäästöjä ja riskejä, jotka liittyvät riippuvuuteen fossiilisista
polttoaineista. Eurooppa-neuvosto pyytää sen vuoksi komissiota
tarkastelemaan edelleen välineitä ja toimenpiteitä osaksi kokonaisvaltaista
ja teknologianeutraalia toimintatapaa, jolla edistetään liikenteen päästöjen
vähentämistä ja energiatehokkuutta, sähköistä liikennettä sekä uusiutuvien
energialähteiden käyttöä liikenteessä myös vuoden 2020 jälkeen. Eurooppa-
neuvosto kehottaa hyväksymään pikaisesti direktiivin, joka koskee bensiinin
ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/70/EY mukaisia laskentamenetelmiä ja
raportointivaatimuksia.”
– Tämä on LVM:n näkökulmasta hyvä kirjaus (ja Suomessa tuotettu!)

§ Hankalampi kirjaus löytyy em. kappaleen lopusta: ”Lisäksi Eurooppa-
neuvosto muistuttaa, että nykyisen lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltio voi
valita, sisällyttääkö se liikennealan päästökauppajärjestelmään.”
– LVM:n käsityksen mukaan liikenteen sisällyttäminen yleiseen päästökauppaan

siirtäisi toimenpiteet päästökauppasektorille ja katkaisisi liikenteen
päästövähennystoimenpiteiden hyvän kehityssuunnan
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Jakeluinfradirektiivi ja sen
kansallinen toimeenpano
§ Syksyllä 2014 hyväksyttiin direktiivi vaihtoehtoisten polttoaineiden

infrastruktuurin käyttöönotosta (jakeluinfradirektiivi)

§ Direktiivi asettaa jäsenmaille velvoitteen 2016 mennessä laatia kansallinen
toimintakehys liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden
kehittämiseksi ja asiaan liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi.
Direktiivi kattaa kaikki liikennemuodot ja kaikki vaihtoehtoiset polttoaineet
ja tavoitteissa tulee huolehtia kunkin liikennemuodon erityispiirteiden
huomioon ottamisesta.
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Jakeluinfradirektiivi ja sen
kansallinen toimeenpano -2
§ Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan jakeluinfradirektiivin mukaista

suunnitelmaa vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkoista. Suunnitelman arvioidaan
valmistuvan vuodenvaihteessa 2014/2015.

§ Suunnitelma pitää sisällään eri polttoaineiden ja sähkön jakelua koskevat kansalliset
tavoitteet sekä arvion kustannuksista ja tarvittavista toimista tavoitteiden
toteutumiseksi.

§ Öljyä korvaavia vaihtoehtoja selvityksessä ovat sähkö, vety, nestemäiset
biopolttoaineet kuten etanoli ja biodiesel sekä metaani eli maakaasu ja biokaasu.

§ Suunnitelmaa laatii Liikenteen ympäristöasiain neuvottelukunnan yhteydessä toimiva
epävirallinen työryhmä, jossa ovat edustettuina muun muassa valtionhallinto,
Kuntaliitto ja energiayhtiöt.

§ Tähän mennessä työryhmässä on käyty läpi eri toimijoiden jo käynnissä olevia
hankkeita ja tulevia suunnitelmia jakeluverkoista sekä toteuttamiseen liittyviä
hallinnollisia kysymyksiä ja esteitä.
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Ja lopuksi:
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Kaikki polttoaineet tai käyttövoimat eivät sovi
kaikkiin liikennemuotoihin samalla tavalla!

§ Polttoainehierarkiassa korkeimmalla
ovat ne liikennemuodot, joissa
kestävien vaihtoehtojen saatavuus on
teknisesti tai laadullisesti tarkastellen
niukinta. Näissä liikennemuodoissa
fossiilisia polttoaineita voidaan
korvata vain osittain.

§ Hierarkian alapäähän jäävissä
liikennemuodoissa vaihtoehtoja
fossiilisen polttoaineiden
korvaamiseksi on enemmän ja niiden
tekninen käytettävyys ja hinta eivät
muodosta estettä laajallekaan
korvaamiselle.

§ Niinpä pääsääntöisesti näin:
lentoliikenteeseen nestemäistä
biopolttoainetta, meriliikenteeseen ja
raskaaseen liikenteeseen nestemäisiä
ja kaasumaisia biopolttoaineita
(nesteytetyn maakaasun kautta),
raideliikenteeseen, henkilöautoihin ja
kaupunkien raskaaseen liikenteeseen
ensisijaisesti sähköä, lisäksi muuta!



Energiavaihtoehtojen
well-to-wheels CO2 -
ja energiatehokkuus

Nils-Olof Nylund
tutkimusprofessori, VTT
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Energiavaihtoehtojen
Well-to-Wheels CO2 - ja

energiatehokkuus
Neste Oil seminaari 6.11.2014

Nils-Olof Nylund, tutkimusprofessori
VTT



597.11.2014 59

Sisältö

§ LCA/WTW määritelmiä
§ Esimerkkejä järjestelmärajauksista
§ Tietolähteitä WTW tarkasteluihin
§WTW esimerkkejä busseille
§WTW esimerkkejä henkilöautoille
§ Henkilöautojen verokohtelu
§ Yhteenveto



Gerfried Jungmeier 2014
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Määritelmä – IEA Advanced Motor Fuels
Annex 40
§ Elinkaaritarkastelu (life cycle assessment LCA) on “kehdosta

hautaan” tarkastelu teollisille järjestelmille
§ “Kehdosta hautaan” prosessi alkaa tuotteen raaka-aineiden

hankkimisella ja päättyy siihen kun kaikki materiaali on palautettu
takaisin
§ LCA tarkastelee kaikkia tuotteen elinkaaren vaiheita olettaen että

kaikki vaiheet ovat toisistaan riippuvaisia
§ LCA mahdollistaa kaikkien tuotteen elinkaaren vaiheiden

kumulatiivisten ympäristövaikutusten arvioinnin, ja LCA sisältää myös
vaikutuksia joita ei huomioida perinteisimmissä tarkasteluissa (esim.
raaka-aineen louhinta, materiaalien kuljetukset, tuotteen lopullinen
hävitys jne.)
§ Koska LCA sisältää kaikki elinkaaren vaiheet, se antaa kattavan ja

todenperäisen kuvan tuoteprosessin ympäristövaikutuksista
mahdollistaen vertailun erilaisten tuotteiden välillä
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Elinkaaren kestävyystarkastelu
Life Cycle Sustainability Assessment
(LCSA):
§ Ympäristö: LCA – Life Cycle

Assessment
§ Talous: LCC – Life Cycle Costing
§ Yhteiskunta: sLCA – Social Life

Cycle Assessment

Elinkaaritarkastelun eri dimensiot
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LCA vs. WTW (JEC)

§ The WTW approach differs from a Life Cycle
Analysis (LCA), as it does not consider energy and
emissions involved in building facilities and the vehicles, or
end of life aspects.

§ Therefore, the WTW analysis by JEC focuses on:
§ fuel production (Well-to-Tank - WTT)
§ vehicle use (Tank-to-Wheel – TTW)
§ ...that is the major contributors to lifetime energy

use and GHG emissions.
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WTW (JEC)
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Well-to-Wheel perinteiselle biodieselille
IEA AMF Annex 40

Loppukäyttö
Tank-to-Wheel

TTW

Muu kuin loppukäyttö
Well-to-Tank WTT
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Energian käyttö ja CO2 päästöjen
muodostuminen

Energian
tuotanto
(WTT)

Ajoneuvon/energian
käyttö
(TTW)

Ajoneuvo
n

valmistus

Ajoneuvo
n

kierrätys/
hävitys

Energia

A
joneuvo

Perinteisillä polttoaineilla ja ajoneuvoilla
• WTT osuus energiaketjussa ~15 – 20 %
• Auton tasolla valmistus ~15 – 20 %

kokonaisenergiasta
Uudet polttoaineet/ajoneuvotekniikat
muuttavat näitä suhteita merkittävästi!



Gerfried Jungmeier 2014
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Well-to-Wheel tarkastelut

§ Mikä on suhteellisen helppoa?
§ Auton energiankulutuksen tai CO2 päästöjen määrittäminen
§ Mitataan polttoaineen/energian kulutus testisyklissä tai todellisessa

ajossa
§ Tank-to-Wheel osuus on siis mitattavissa

§ Mikä on haasteellista?
§ Polttoaineketjun alkupään arviointi
§ Haastavaa varsinkin biopolttoaineiden kohdalla, esim. keskustelu

biopolttoaineiden epäsuorista vaikutuksista maan käyttöön (ILUC)
§ Well-to-Tank osuus ei ole mitattavissa, vaan perustuu aina

arvioihin
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TTW= Mitataan kokonaisia ajoneuvoja

SAE 2012-01-1981

Tarkkuus energian kulutuksen osalta +1 %



707.11.2014 70

Mistä sitten saada WTT tai WTW lukuja?

§ Uusiutuvan energian edistämistä koskeva direktiivi 2009/28/EY
(RED)
§ Sisältää kasvihuonekaasupäästöjen vähennyslukuja suhteessa

fossiilisiin polttoaineisiin

§ JEC (Joint Research Centre JRC, Eucar, Concawe) Well-to-
Wheels
§ http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/downloads
§ Yksityiskohtaisia tarkasteluja eri vaihtoehtojen energian

kulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä
§ Jatkuvia päivityksiä

§ GHGenius (Kanada)
§ http://www.ghgenius.ca/

§ GREET (USA)
§ https://greet.es.anl.gov/
§ Hyvin monipuolinen laskentatyökalu

http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/downloads
http://www.ghgenius.ca/
https://greet.es.anl.gov/
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2009/28/EY (RED)
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http://www.ghgenius.ca/
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Biopolttoaineiden, sähkön ja vedyn
loppukäyttö
§ Ym. energiamuotojen loppukäyttö katsotaan hiilineutraaliksi

§ Polttomoottoriauton pakokaasuissa on tietenkin hiilidioksidia myös
biopolttoaineella ajettaessa, mutta pakoputkesta vapautuvan
hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan uudestaan luonnon kiertoon

§ Kasvuhuonekaasupäästöt liitetään energian tuotantoon

(Poikkeus: Argonnen GREET malli huomioi tailpipe CO2 päästöt
mutta laskee toisaalta biomassan kasvatuksen hiilinieluna)
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Esimerkkejä JEC arvoista eri
polttoainevaihtoehdoille

Polttoaine Valm.
MJ/MJ

WTT
g CO2ekv/MJ

TTW
g CO2ekv/MJ

Yhteensä
g CO2ekv/MJ

Diesel 0,20 15,4 73,2 88,6

GTL remote 0,63 23,4 70,8 94,2

CNG*) 0,21 16,1 55,1 71,2

DME remote 0,53 22,0 67,3 89,3

Vety terminen*) 1,05 117,7 0 117,7

Vety elektrolyysi
maakaasusähköstä*)

2,40 205,2 0 205,2

Hiilisähkö 1,81 292,4 0 292,4

HVO käytetystä ruokaöljystä 0,16 8,1 0 8,1

BTL puusta 1,20 7,0 0 7,0

Biokaasu yhdyskuntajätteestä 0,99 14,8 0 14,8

Etanoli oljesta 1,32 9,2 0 9,2

DME puusta 1,07 6,5 0 6,5

Vety elektrolyysi tuulisähköstä 0,94 4,2 0 4,2

*) Venäläinen maakaasu, putkikuljetus 4000 km
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JEC arvoja HVO:lle

Polttoaine Valm.
MJ/MJ

WTT
g CO2ekv/MJ

WTT
g CO2ekv/MJ

CO2 red. %

Diesel 0,2 15,4 73,2 0
HRO (NExBTL), meal as AF 1,12 56,6 36
HRO (UOP), meal as AF 0,99 57,1 36
HRO (NExBTL), meal to biogas 0,66 36,9 58
HSO (NExBTL), meal as AF 1,04 44,8 49
HSO (NExBTL), oil imported 2,51 55,1 38
HPO (NExBTL), no CH4 rec. 1,13 48,6 45
HWO (NExBTL), waste cooking
oil 0,16 8,1 91
HTO (NExBTL), tallow oil 0,44 24,5 72
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Sähkökään ei ole päästötöntä

Gerfried Jungmeier 2014

Suomalainen sähkö keskimäärin ~ 200 g/kWh
Nordpool sähkö ~ 100 g/kWh



IEA Technology Network Cooperation:
Fuel and Technology Alternatives for Buses

Overall energy efficiency and emission performance

SAE 2012 Commercial Vehicle Engineering Congress
October 2-3, 2012

Rosemont, Illinois USA
Kati Koponen & Nils-Olof Nylund

VTT Technical Research Centre of Finland

SAE 2012-01-1981
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Elements of the project

Well-to-tank
•ANL
•NRCan
•VTT

Overall assessment of energy, emissions,
externalities and costs
•ADEME
•ANL
•EC
•NRCan
•VTT

Outlook
AFC

Outlook
AMF

Outlook
AMT

Outlook
HEV

Outlook
Combustion

Outlook
Biofuels

Outlook
Hydrogen

Task and cost sharing Task sharing

Tank-to-wheel
•EC
•VTT
•AVL MTC (on-board)
•vTI (engine tests)
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Energy consumption of European vehicles
Braunschweig cycle
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Esimerkkejä WTW energiasta ja CO2
päästöistä
§ Perusteena IEA Bus hankkeessa mitattu bussien energian

kulutus
§ Haarukka 10,7…21,1 MJ/km

§ Lisäksi VTT:n mittaukset sähköbussille
§ Käytetty konservatiivista lukua 1,2 kWh= 4,3 MJ/km sisältäen

latauksen häviöt

§ Arvio polttokennobussista keskiarvo hybridibussin ja sähköbussin
luvuista
§ (4,3 + 10,8)/2= 7,6 MJ/km

§ WTW muodostettu ym. energiakulutusarvoista ja uusimmista
(2014) JEC WTT arvoista
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WTW energia busseille
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WTW CO2 päästöt busseille
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WTW energia ja CO2 henkilöautoille

4 l/100 km

Gerfried Jungmeier 2014
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Appraisal in e.g. taxation
Tailpipe CO2 110 g CO2/km 0 g CO2/km

Well-to-Wheels CO2 emissions
30 g CO2/km 150 g CO2/km

20 g CO2/MJ 1000 g CO2/kWh
Fuel / energy production

Recirculated
Carbon

Energy
consumption 1,5 MJ/km 0.15 kWh/km

1000 g CO2/kWh * 0.15 kWh/km = 150 g CO2/km20 g CO2/MJ * 1,5 MJ/km + (1,10 – 110) g CO2/km = 30 g CO2/km

http://www.google.fi/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pQ-4evG-T0aijM&tbnid=JNVfcTAnBsxMTM:&ved=0CAwQjRw&url=http://www.freeenterprise.com/regulations/its-great-have-jobunless-you-work-coal-power-plant-pennsylvania-ohio-or-maryland&ei=u7SeU825HcakPfD1gaAH&psig=AFQjCNFBpI9Ph97HMO8ELwmupIUj9py-VA&ust=1402996283731512
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RxlbB5iPBLKBIM&tbnid=KWKRev_rZRMj4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://chromblog.thermoscientific.com/blog/bid/90769/Chromatography-Analysis-for-Biofuel-Feedstock-Webinar&ei=NLWeU8a_B8mkO8K9gagC&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNE60o7IRH9VdwcMs_nx-OnhOiqtTQ&ust=1402996326381492
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Yhteenveto

§ Pelkkä auton suorituskyvyn tarkastelu (energian kulutus, CO2
päästöt) toimii ainoastaan perinteisiä polttoaineita käyttävien
perinteisten ajoneuvojen vertailussa
§ Vaihtoehtoisia energioita tulee tarkastella WTW periaatteella koko

energiaketju huomioiden
§ Uusissa ajoneuvotyypeissä (esim. sähköauto) tarkastelut pitäisi

ulottaa myös ajoneuvon valmistukseen ja kierrätykseen (LCA)
§ WTW energian käytössä kerroin ääripäiden välillä on

suuruusluokkaa 10
§ WTW kasvihuonekaasupäästöjen osalta huonoin vetyvaihtoehto

tuottaa 50 kertaa enemmän päästöjä kuin paras
biopolttoainevaihtoehto
§ Energiaintensiivinen biopolttoainevaihtoehto voi olla vähähiilinen jos

koko tuotantoketjussa käytetään uusiutuvaa energiaa



TEKNOLOGIASTA TULOSTA



Vaativan asiakkaan
näkökulma
ympäristömyönteiseen
kaupunkiliikenteeseen

Reijo Mäkinen
osastonjohtaja, HSL Liikennepalvelut
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Neste Oil tuoteseminaari 6.11.2014
Reijo Mäkinen HSL

Vaativan asiakkaan näkökulma
ympäristömyönteiseen
kaupunkiliikenteeseen



Sisältö

1. Tausta

2. Kilpailuttamisperiaatteet

3. Ympäristöbonus

4. Yhteenveto

Reijo Mäkinen



HSL strategia

Reijo Mäkinen

http://www.youtube.com/watch?v=Pf1_nWelXCs&feature=youtu.be


HSL – Strategia teoiksi



Sääntely

RES-direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin
olevan energian käytön edistämisestä

Kestävyyskriteerit biopolttoaineille
Suomessa säädetty biovelvoite liikennepolttoaineiden
jakelijoille

6 % vuoteen 2014/2015, sen jälkeen kasvaa 20 %:iin 2020
mennessä

Jäteperäiset ja eräät muut voidaan laskea kaksinkertaisena

Direktiivi 2009/33/EY puhtaiden ja energiatehokkaiden
tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä

Haitta-arvot päästökomponenteille

Reijo Mäkinen



Mistä bussien ympäristövaikutukset
muodostuvat?
• Suoritteet

määräytyvät palvelutason
perusteella

• Kaluston ominaisuudet
millaisilla autoilla ajetaan

• Polttoaineiden ominaisuudet
vaihtoehdot perinteiselle dieselpolttoaineelle

• Miten busseilla ajetaan
kuljettajan vaikutus merkittävä

Reijo Mäkinen



Mahdollisuudet vaikuttaa bussien
päästöihin
• Normaalisti päästövähenemät saadaan kaluston

uusiutumisen myötä.
Ø Uudet euroluokat, kaasubussit, hybridit, sähköbussit…
Ø Hidas tie, koska bussikannan uusiutuminen kestää 16 vuotta.

• Vaihtamalla polttoaine uusiutuvaan voidaan
päästöhyödyt saavuttaa koko bussikalustossa
välittömästi.

• Päästöjä voidaan myös vähentää tehokkaasti
lisäämällä vanhempiin busseihin pakokaasujen
jälkikäsittelylaitteet.

Reijo Mäkinen



Bussiliikenteen
kilpailuttaminen

Reijo Mäkinen



Lähipäästöjen pisteytys

HSL-
päästöluokka Euroluokka Pisteet

1 Euro 3 0

2 Euro 4 0,9

3 Euro 3 CNG 1,2

4 Euro 5 1,5

5 EEV Di 2,0

6 EEV energiatehokas 2,7

7 EEV CNG 4,1

8 Euro 6 5,3

9 Euro 6 energiatehokas 5,4

10 Sähköbussi 5,5

Reijo Mäkinen

Pisteytyksen
perusteena
lähipäästöjen =
NOx ja PM
VTT:n mittausten
mukaiset keskiarvot
eri Euro-luokissa ja
EU:n direktiivin
mukaiset
päästökomponenttien
haitta-arvot

Reijo Mäkinen



CO2 -pisteytys
CO2-vähennys referenssitasosta 2-akselinen 1200 g/km

Reijo Mäkinen

Vähenemä Pisteet

20 % 0,7

40 % 1,4

60 % 2,1

80 % 2,8

100 % 3,5



Kalustoskenaario vuoteen 2025

Reijo Mäkinen



Ympäristöbonus

Reijo Mäkinen



Päästöjen vähentäminen bonusmallilla
• Biopolttoaineet ja muut päästöjen vähentämiskeinot

samalle viivalle, saavutettu tulos ratkaisee:
Ei rajoita tarjouskilpailun avoimuutta ja tasapuolisuutta.

• Vuosittain jaettava ja määriteltävä bonus mahdollistaa
mallin pitämisen joustavasti ajan tasalla:

Eri toimenpiteiden hinta- ja verotusmuutokset
Teknologian kehittyminen ja seurantamittaukset
Päästölaskentamallien ja -normien kehittyminen
Voidaan nopeuttaa tai hidastaa bonusosuuden kasvua
saatujen tulosten ja HSL:n maksuvalmiuden mukaisesti.

Reijo Mäkinen



Bonusmalli käytännössä
• Päästökomponenteilla euroissa mitattavat haitta-arvot:

CO2, NOx ja PM voidaan käsitellä samassa bonuspotissa
CO2 = 30 €/tn, NOx = 8800 €/tn ja PM = 174 000 €/tn

Painotusta voidaan muuttaa EU:n direktiivin rajoissa

• Hyväksytään ainoastaan ns. kaksinkertaisesti
laskettavat jäteperäiset biopolttoaineet (RES-direktiivin
artikla 21, kohta 2).

• Vuosittain järjestetään tarjouskilpailu:
Yksinkertainen hintakilpailu, tarjous jo sopimuksissa olevat
toimenpiteet ylittävistä uusista päästövähennyksistä.
Tarjoukset yksikköhinnan mukaiseen järjestykseen, vuoden
bonussumman mukainen määrä tarjouksia hyväksytään.

Reijo Mäkinen



Bonusmallin vaikuttavuus 2013

Yhteenveto voittaneista tarjouksista:
Bonuspotti 600 000 €
Pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita 11 bussiin

Euro 3 -> EEV

NeXBTL-biodieseliä, jäteperäistä, vähentää sekä hiilidioksidi-
että lähipäästöjä, noin 3,3 milj. litraa
Jäteperäistä biokaasua nykyiseen kalustoon, vähentää
tehokkaasti hiilidioksidia, 350 000 kg
Kaluston vaihtoja puhtaampiin yhteensä 25 kpl

Euro 2 –> EEV

Reijo Mäkinen



HSL:n bussiliikenteen päästöt vähenivät
vuonna 2013 bonusmallin ansiosta

• Typen oksidit, NOx 2,7 % (19,8 tonnia/a)

• Hiukkaset, PM 6 % (0,7 tonnia/a)

• Hiilidioksidi  CO2 7 % ( 7372,5 tonnia/a)

Reijo Mäkinen



Reijo Mäkinen

Vuosien 2014-15 ympäristöbonus
• Toinen kilpailu, jossa kriteereitä kiristettiin

• Ympäristöhyöty ≥ hinta, tarjouskohtainen
• Tarjousmäärä romahti
• Saatiin vain biokaasua

• Uusi kilpailu muutetuilla pelisäännöillä
• CO2:n haitta-arvo 30 -> 58 €/t
• Hyväksyttyjen tarjousten päästöhyödyn oltava keskimäärin ≥

tarjoushinnat yhteensä

• Saatiin
• NeXBTL-biodieseliä 2,2 milj. litraa
• Biokaasua 800 000 kg
• Kaluston vaihtoja euro 2 -> 6 ja jälkikäsittelylaitteita



Päästöt vähenevät vuosina 2014-2015

• Typen oksidit, NOx 10,1 tonnia

• Hiukkaset, PM 0,3 tonnia

• Hiilidioksidi  CO2 6665 tonnia

Reijo Mäkinen



Analyysi

Bonus toimi alkuun hyvin, kun ei rajoitusta hyöty-
kustannus –suhteelle
• Tarjouksia tullut sen jälkeen niukasti
• Jäämme jälkeen päästövähennystavoitteista

Liikennöitsijöiden kiinnostus vähentynyt:
• Eivät näen business-mahdollisuutta
• Kertovat, että kalustovalmistajat eivät hyväksy yli 30%:n

NeXBTL pitoisuutta (tiheys); takuut raukeavat

Reijo Mäkinen



Reijo Mäkinen

Yhteenveto

Bussiliikenteen päästöihin voidaan vaikuttaa tehokkaasti
kahdella tavalla:

1. Pitkällä tähtäimellä ohjaamalla kilpailutuksella uusien
bussien hankinta puhtaimpiin saatavilla oleviin.

2. Ostamalla päästövähennyksiä ympäristöbonuksella
olemassa oleviin sopimuksiin.



Reijo Mäkinen

Kiitos!

Reijo Mäkinen



Kuinka Neste Oil
vastaa
tulevaisuuden
haasteisiin

Lars Peter Lindfors
teknologiajohtaja, Neste Oil Oyj
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Aiheina tänään

1. Vastuullisuus

2. Teknologianeutraalit tavoitteet liikenteen
päästöille ja energiankäytölle

3. Toiveet regulaatiolle
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Vastuullisuus
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Neste Oil - maailman johtava
uusiutuvan dieselin tuottaja

Myyty NEXBTL-määrä vastaa 2,6
miljoonan auton vuosikulutusta

Vahva markkina-asema
Euroopassa sekä Pohjois-
Amerikassa

Vuonna 2007 aloitettu uusiutuva
liiketoiminta on kasvanut
merkittäväksi liiketoiminnaksi

2013 tulos 273 M€,
liikevaihto 2,5 miljardia €

”drop in fuel”
Asiakkaat valitsevat NEXBTL:n
ylivoimaisen laadun sekä
joustavuuden takia

Saavutettu kasvihuonepäästöjen
vähenemä on 4,8 Mt



Neste Oilin vahvuudet

113

Vahva
markkina-

asema

Huippuluokan
tutkimus

ja
kehitys

Vastuullinen
liiketoiminta-

malli

Korkea-
laatuiset
tuotteet

6.11.2014



Maailma on jatkuvassa liikkeessä

114

Ihmisten ja
tavaroiden on

pysyttävä
liikkeellä

Paljonko luonto
vielä kestää?

Tarvitsemme
puhtaampia

liikenneratkaisuja

6.11.2014



Vastuullisuuden kulmakivet
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Strategia

Vastuulliset
toiminnot

Puhtaammat
tuotteet

Uusiutuvien
tuotteidemme
avulla yritys-
asiakkaamme
voivat pienentää
hiilijalanjälkeään

Asiakkaamme voivat
olla varmoja, että
heidän ostamansa
tuote on valmistettu
vastuullisesti läpi
toimitusketjun

Puhtaamman liikenteen
strategiamme perustuu
vastuullisiin ja innovatiivisiin
liikennepolttoaineratkaisuihin

Jaettu arvo
NEXBTL-dieselin käytöllä
vuonna 2013 saavutettu
kasvihuonekaasuvähenemä
vastasi 1,8 miljoonan henkilö-
auton päästöjä Suomessa



Uusiutuvien raaka-aineiden valikoima

Elintarviketeollisuuden
eläinrasvajäte

Kalanjalostuksen
rasvajäte

SoijaöljyTekninen
maissiöljy

MäntyöljypikiKasviöljyjalostuksen
jätevirrat

(mm. steariini ja PFAD)

Raakapalmuöljy Camelinaöljy Jatrophaöljy Rypsiöljy Käytetty
paistorasva

Neste Oil hankkii biopohjaista etanolia biokomponenttina 95 E10 ja 98 E5 -bensiiniin.

Tavoitteena on, että seuraavan sukupolven raaka-aineet sisältävät maatalous- ja
metsätähteitä sekä levää.

1166.11.2014



36 %

64 %

Jo yli 60 % Neste Oilin uusiutuvista
raaka-aineista jätteitä ja tähteitä

117

Jätteet ja tähteet
(esim. eläinrasvajäte, kalanjalostuksen rasvajäte,
rasvahappotisleet, tekninen maissiöljy)

Raakapalmuöljy

Neste Oilin raaka-
ainevalikoima H1/2014

Tavoitteena on
saavuttaa

mahdollisuus
hyödyntää raaka-
aineena 100 %:sti
jätteitä ja tähteitä

vuoteen 2017
mennessä

6.11.2014
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FAME = Fatty Acid Methyl Ester, conventional biodiesel

RME = Rapeseed Methyl Ester, conventional biodiesel

HVO = Hydrotreated Vegetable Oil, advanced biofuel i.e. renewable fuel

BTL = Biomass to Liquid

NEXBTL - täysin yhteensopiva
fossiilidieselin kanssa

Bio-based
hydrocarbon

(renewable diesel,
jet fuel, bionaphta,

biopropane)

Biodiesel
(FAME / RME) Fossil diesel

Renewable diesel
(HVO)

e.g. NEXBTL

Fischer-Tropsch
(BTL)

Vegetable oils &
animal fats (mainly

rapeseed oil)

Crude oil
(mineral oil)

Flexible mix of raw
materials

(vegetable oils
& waste fats)

BiomassRaw material

Esterification Traditional refining Hydrotreating Gasification &
Fischer-TropschTechnology

Ester-based,
conventional

biodiesel

Hydrocarbon
(gasoline, jet fuel,

diesel)

Bio-based
hydrocarbon

(renewable gasoline,
jet fuel, diesel)

End product

O
II

H3C-O-C-R

CnH2n+2
+ aromatics CnH2n+2 CnH2n+2

Chemical
composition

6.11.2014
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Vastuullisuutta ovat myös

Tuotelaatu Varma toimivuus

Kokonais-
kustannus-
tehokkuus

sopivuus
ajoneuvokantaan ja
tuotelogistiikkaan



Ettei käy näin...

120

Polttoainesuodatinten tukkeumat, Englanti
• yli 10 000 autoa talvi 2013 - 2014
• yli 8 000 autoa talvi 2012 - 2013

• lainsäädäntö kannusti öljy-yhtiöitä sekoittamaan
käytetyistä paistoöljyistä tehtyä FAME:a

• FAME täytti EN 14214 standardin
• dieselpolttoaine täytti EN 590 standardin

• öljy-yhtiöitä uhataan oikeustoimilla, vaikka tuote on
lain ja standardien mukainen

• kuka vastaa laadusta ja toimivuudesta kuluttajalle?
• öljy-yhtiö? kyllä!
• FAME:n toimittaja? tuskin
• standardin tai lain laatija? tuskin

10.3.2014

6.11.2014



Evoluutio

121

Autokanta uusiutuu hitaasti

• 2014 ostettava uusi auto
liikenteessä ...~ 2030

• 2014 markkinoille tuleva uusi
automalli

• valmistetaan ...~ 2017
• ”face-lift” ~ 2017

• valmistetaan ...~ 2020
• liikenteessä ...~ 2035

• kädet sidotut energian suhteen

Polttoaine mahdollistajana uuteen

• HVO (NEXBTLTM) voi käyttää
0 ... 100 %  nykyisessä
autotekniikassa

• toive: uusien autojen tyyppi-
hyväksynnät niin, että 100 % HVO
virallisesti sallittu polttoaine

=> merkittävä osa autokantaa voi
käyttää isoa biopitoisuutta 2020...

6.11.2014



Liikenteen polttoainetaloudellisuus
paranee merkittävästi vuoteen 2030

6.11.2014 122
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Other*

Oil demand in road transportation

* Including GTL, CTL, LNG and electricity

Source: ExxonMobil, The Outlook for Energy  2012; BP, Energy Outlook 2012

• Heavy duty fleets, aviation and city
traffic have limited ways to increase
renewable share - advanced biofuels,
e.g. NEXBTL, are a viable option

• Hybrid cars increase rapidly after 2020
(representing ~10 % of fleet in 2030)

• Electric / natural gas vehicles
expected to remain marginal due to
cost and functionality considerations



Teknologianeutraalit
tavoitteet liikenteen
päästöille ja energiankäytölle

6.11.2014 123
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CO2 takaisin kasvien kasvuun -88 g CO2/km

Well-to-tank 57 g CO2/km Tank-to-wheels   0 g CO2/km

Well-to-wheels 106 g CO2/km
Well-to-tank 18 g CO2/km Tank-to-wheels   88 g CO2/km

Well-to-wheels  24 g CO2/km

Well-to-tank 24 g CO2/km Tank-to-wheels   88 g CO2/km

Well-to-wheels  57 g CO2/km

Lähde: JEC-arvio vm. 2020 autolle

Sähkö
(keskim. EU)

Fossiilidiesel

HVO = mm.
NEXBTLTM
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CO2 takaisin kasvien kasvuun -88 g CO2/km

Well-to-tank 57 g CO2/km Tank-to-wheels 0 g CO2/km

Well-to-wheels 106 g CO2/km
Well-to-tank 18 g CO2/km Tank-to-wheels 88 g CO2/km

Well-to-wheels  24 g CO2/km

Well-to-tank 24 g CO2/km Tank-to-wheels 88 g CO2/km

Well-to-wheels  57 g CO2/km

Nykyinen
autolain-
säädäntö

Lähde: JEC-arvio vm. 2020 autolle

Sähkö
(keskim. EU)

Fossiilidiesel

HVO = mm.
NEXBTLTM



Sähkö
(keskim. EU)

Fossiilidiesel

HVO = mm.
NEXBTLTM
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CO2 takaisin kasvien kasvuun -88 g CO2/km

Well-to-tank 57 g CO2/km Tank-to-wheels 0 g CO2/km

Well-to-wheels 106 g CO2/km
Well-to-tank 18 g CO2/km Tank-to-wheels 88 g CO2/km

Well-to-wheels 24 g CO2/km

Well-to-tank 24 g CO2/km Tank-to-wheels 88 g CO2/km

Well-to-wheels 57 g CO2/km

Reilu well-to-
wheels -tapa

Lähde: JEC-arvio vm. 2020 autolle



Sähkö
(keskim. EU)

Fossiilidiesel

HVO = mm.
NEXBTLTM

6.11.2014 127

Well-to-tank 57 g CO2/km Tank-to-wheels 0 g CO2/km

Well-to-wheels 106 g CO2/km
Well-to-tank 18 g CO2/km Tank-to-wheels 88 g CO2/km

Well-to-wheels  24 g CO2/km
Well-to-tank 24 g CO2/km Tank-to-wheels 0 g CO2/km

Well-to-wheels  57 g CO2/km

Biopolttoaineille
reilu tapa

Lähde: JEC-arvio vm. 2020 autolle



Toiveet
regulaatiolle

6.11.2014 128



Case: HVO (NEXBTL) markkina EU:ssa

129

HVO ei hyväksytty biopolttoaineeksi

HVO jollain tavoin rajattu versus FAME
(kiintiöt, verotus,...)

Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) hyväksytty

6.11.2014



Toiveet regulaatiolle

Määrittelee
tarpeet,

mutta ei keinoja

Bio-
tai vaihtoehto-
energian tarve

GHG-
päästö-vähenemä

• well-to-wheels CO2/km

Rajaa haitalliset
pakokaasupäästöt

6.11.2014 130



6.11.2014 131

Toiveet regulaatiolle
Neutraali teknisesti ja kaupallisesti

otetaan huomioon vain
tuotantoketjun CO2/km

vapaa kehitykselle ja
innovaatioille

ei suosi nimettyjä energia-
vaihtoehtoja

kohtelee sähköä ja
biopolttoaineita samalla tavalla

xei valitse voittajia ja
häviäjiä etukäteen

biopolttoaineen CO2/km = 0
kuten RED-direktiivissä



Kiitos.


