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VENEPOLTTOAINEASEMAT
- Suomessa n 180 kpl          1800 tot

- Suomenlahti    30 
- Saaristomeri     37 
- Ahvenanmaa 16
- Pohjanlahti       27 
- Sisävedet         70

- Suurin osa, > 100 kpl ovat White-pump stations
- Ketjuihin kuuluvia asemia n 50 kpl
- Seapoint ainoa joka keskittyy veneasematoimintaan
- 20-30M litraa/v   ( 0,5% Suomen volyymistä )   



TÄMÄN PÄIVÄN POLTTOAINEET

- Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät 
biokomponenttejä vaihtelevin määrin.

- Bensiiniin lisätään etanolia ja dieseliin biodieseliä/uusiutuvaa dieseliä
- 95 E10   - max 10% etanolia    
- 98 E5     - max 5% etanolia  
- E85        - max 85% etanolia    
- Pienmoottoribensiini (Alkylaatti) 

- Diesel - fossiilinen  max 7% FAME biodieseliä
- Diesel - fossiilinen jopa 30% uusiutuvaa dieseliä         
- Uusiutuva diesel 100% HVO (My diesel) 
- Moottoripolttoöljy



BENSIINIT 

- Enintään 10% etanolia sisältävä bensiini 95 E10 tuli Suomeen myyntiin tammikuussa 
2011, osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Viroon se tuli esim. vasta 1.4.2019. 

- Epäselvyys sen sopivuudesta johti siihen että 95 poistui pitkälti veneasemilta

- 98 E5 tuli moottoreille, jotka vaativat korkeamaa oktaanilukua tai joiden 
materiaalit eivät kestäneet yli 5 % etanolia sisältävää bensiiniä.

- Kaikki uudemmat venemoottorit toimivat kyllä 95 E10, joten vene jonka tankissa on 
suuri kierto, hyvä vedenerotin ja suodattimet muuten kunnossa voi hyvin ajaa sillä. 

- Etanoli liukenee täysin veteen, joten venekäytössä missä kosteutta kertyy väkisin, 
huohotusputki, kondenssi, pitää olla hereillä. Kun vettä on liikaa, painuu veden ja 
etanolin seos säiliön pohjalle, jolloin polttoaineenkin koostumus muuttuu etanoli-
vesi-faasin erottuessa (greippibensa). Veneille tyypilliset pitkät seisonta-ajat 
lisäävät erottumisen mahdollisuutta. Pidemmän ajan kuluessa etanoli-vesiseos voi 
muodostaa orgaanisia happoja, jotka saattavat syövyttää ̈ polttoainesäiliön tai 
polttoainejärjestelmän metallisia osia.

- E85 en suosittele venekäyttöön. Pitäisi teoriassa toimia esim. Etec moottorissa..... 



PIENMOOTTORIBENSIINI / ALKYLAATTI
- Alkylaattibensiini on huikeasti tavallista bensiiniä puhtaampaa, eli parempi ihmisille, koneille ja 

ympäristölle. Alkylaattineste, mistä lopputuote tehdään on puhtain mahdollinen 
raakaöljytuote ja koostuu lähes 100% parafiineista.

- Täydellinen polttoaine pienimille perämottoreille, mitkä muutenkin ajetaan aika vähän ja sitten 
seisovat. 

- Pienmoottoribensiini vastaa oktaaneiltaan 98-oktaanista bensiiniä ja palaa erittäin puhtaasti 
jolloin moottorin likaantuminen on vähäisempi. Moottorin käyntilämpötila on myös alhaisempi. 

- Pienmoottoribensiini on tarkoitettu pienmoottoreihin, mutta se on myös erinomainen säilytys- ja 
huoltopolttoaine mihin tahansa moottoreihin, joita joudutaan seisottamaan pidempään 
käyttämättömänä.

- Estää mahdollisten lakkakerrosten syntymisen kaasuttimiin eikä se ei hapetu, eikä hartsiinnu 
tankissa. 



DIESELIT
- Dieseliin on jo pitkään lisätty biokomponenttejä, ei etanolia vaan bio- tai uusiutuva dieseliä
- Biodiesel, FAME, RME, HVO, RENEWABLE  

• 1. sukupolven biodiesel   FAME  /  RME    (alussa laatu ja puhtaus haasteet)      
• 2. sukupolven biodiesel   HVO  / Renewable / Uusiutuva  / Kehittynyt biopolttoaine      

- Perinteinen 1. sukupolven biodiesel (FAME eli Fatty Acid Methyl Ester) ja korkealaatuinen uusiutuva 
2. sukupolven biodiesel (HVO eli Hydrotreated Vegetable Oil) sekoitetaan usein toisiinsa. Ne ovat 
kuitenkin täysin eri tuotteita, vaikka molemmat valmistetaan eloperäisistä biomassoista ja liuoksista.

Mitä on perinteinen biodiesel?

Biodiesel on ns. ensimmäisen sukupolven perinteistä biopohjaista dieseliä eli rasvahapon metyyliesteriä, 
jota merkitään kirjainyhdistelmällä FAME. FAME-biodieseliä voidaan nimittää myös syöttöaineen 
mukaan, jolloin esimerkiksi rypsiöljystä valmistettua biodieseliä kutsutaan RME:ksi (Rapeseed Methyl
Ester). Lopputuote on siis esteri. Biodieselit (FAME ja RME) eroavat näin kemialliselta koostumukseltaan 
niin fossiilisesta kuin uusiutuvasta dieselistä, jotka ovat koostumukseltaan hiilivetyjä. 



Mitä on uusiutuva diesel?

Esim. Nesteen kehittämä ja patentoima My diesel, valmistetaan NEXBTL- teknologialla (Next 
Generation Biomass to Liquid) ja se luokitellaan parafiiniseksi dieseliksi, ja se täyttää parafiinisen 
dieselin standardin EN15940.

Uusituvan dieselin raaka-aineina käytetään kasviöljyjä sekä erilaisia jätteitä ja tähteitä. 

Uusiutuvan dieselin laatu on sama riippumatta siitä, mitä raaka-ainetta valmistuksessa käytetään.

Perinteistä biodieselin valmistuksessa lopputuotteen ominaisuudet, kuten esim. 
kylmäominaisuudet, ovat taas riippuvaisia käytetyistä raaka-aineista.



Biodieselin ja uusiutuvan dieselin sekoitettavuus

Biodieseliä saa käyttää dieseltuotteissa maksimissaan 7% pitoisuutena. Sen sijaan uusiutuvan 
dieselin käytölle ei ole rajoitteita: uusiutuva on kemialliselta koostumukseltaan fossiilisen dieselin 
kaltaista. Siksi sitä voidaan sekoittaa fossiiliseen dieseliin kaikissa sekoitussuhteissa, aina 100% 
saakka. 

Uusituvan dieselin lisääminen fossiiliseen dieseliin tekee seoksesta laadukkaampaa muun muassa 
parantamalla setaanilukua ja kylmäominaisuuksia. FAME-biodieselin lisääminen taas usein 
heikentää seoksen laatua esimerkiksi huonontamalla tuotteen pitkäaikaissäilyvyyttä.

Uusiutuva diesel säilyy fossiilisen dieselin tapaan pitkään ilman että sen ominaisuudet merkittävästi 
muuttuvat. Sen kyky sitoa vettä itseensä on rajallinen, kun taas perinteiseen biodieseliin vesi 
liukenee helpommin. Näin myös vedestä aiheutuvien ongelmien ja mahdollisten
biokasvustojen riski on pienempi, kun biovelvoitteet on täytetty uusiutuvalla dieselillä eikä 
biodieselillä (FAME:lla). 



DIESELBAKTEERI 

- Dieselpolttoaineissa esiintyviä mikrobeja tutkittiin jo 1970 luvulla. 
- Koska dieselpolttoaine on orgaanista, tarjoaa se ihanteellisen kasvualustan 

mikroskooppisille sienille, hiivalle ja bakteereille.
- Mikrobeja voi tulla polttoaineeseen lähes mistä tahansa: maasta, ilmasta, vedestä 

jopa iholta.

- Se että ongelmat ovat yleistyneet viime vuosina voi selittyä muutamilla asioilla 
jotka kaikki edesauttavat bakteerin selviytyminen ja voimakkaampi kasvamien:

• aikoinaan ajettiin ”löpöllä” jossa oli rikkiä
• moottoreissa ja polttoainejärjestelmissä oli mm kupariosia
• biodieselin (FAME) sekoittaminen dieseliin (ravinto)
• Veneillä ajetaan vähemmin, tankeissa huono kierto

- FAME-sisältävällä dieselillä on taipumus edistää polttoaineen bakteeri- ja 
eliöstökasvua, mikäli muut olosuhteet polttoainejärjestelmässä ovat kasvustolle 
suotuisia (mm. kosteus ja epäpuhtaudet).

- Bakteeri elää dieselissä, mutta vaatii vettä lisääntyäkseen



- Markkinoilla on saatavilla muutamia eri valmistajien bakteeritestejä

- Markkinoilla on myös saatavilla useita eri valmistajien aineita/biosiidejä mikrobien 
tuhoamiseen. Näissä vähän haasteita ymmärtää mitä moottorivalmistajat ovat 
mieltä ja täyttääkö polttoaine vielä aineen käytön jälkeen EN590 standardin.

- Mekaaninen puhdistaminen aina suotavaa 

- Kosteuden / veden kertyminen tankkiin on ehkä tärkein seurattava asia. 
- Liikaa vettä on jo itsestään ongelma, mutta ilman sitä bakteerit eivät pääse 

kasvamaan.    

- On olemassa vesipasta testejä 

- Markkinoille tulossa kosteuden / veden 
poistoon tarkoitettuja tuotteita



Turvallisuus aspekti

• Yleisin syy ”konevika” tilanteisiin merellä, ovat tukossa olevat suodattimet
• Kun tankin pohjaan kertynyttä kuollutta biomassaa / likaa pääsee 

liikkumaan, saattaa se aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.
• biomassa irtoaa tankin pohjasta juuri syysmyrskyillä, jolloin moottorin 

käyntihäiriöitä ei todella toivota.
• Kuona tukkii moottorin suodattimet ja matka katkeaa.



TALVISÄILYTYS / PITKÄ SEISONTA
- Perinteinen polttoaine on orgaaninen tuote jonka kuuluu käyttää eikä varastoida. 

Paras tapa säilyttää on kuivassa, pimeässä ja tasalämpöisessä paikassa. Pieni   
ylipaine tankissa ei olisi haitaksi.               

- Dieselin säilyvyys on parempi kun bensiinin, joten tankin täyttäminen talveksi on 
ihan järkevää, eteenkin jos vene talvehtii ulkona. Hyvä olisi tarkistaa että tankin 
pohjalla ei ole vettä ja että dieseli ei sisällää perinteistä biodieseliä/FAME:a joka 
kykenee sitomaan itseensä vettä, mikä voi aiheuttaa herkemmin biokasvustoa 
polttoainetankkiin varastoinnin aikana.

- Bensiinitankin voi tietenkin myös täyttää, estääkseen kondenssin kertymisen. 
Toinen ajatus on varmistua hyvästä vedenerotuksesta ja keväällä tankata
tuoretta talvibensiiniä päälle (ennen 1.6) joka korjaa esim. höyrypaineen laskua     
(kevyiden yhdisteiden haihtuminen) jota ei voi lisäaineella estää.

- Toinen ratkaisu on käyttää viimeisessä ajossa ennen seisontaa 
pienmoottoribensiiniä, jonka höyrynpaine ei juuri laske ja joka samalla estää 
mahdollisten lakkakerrosten syntymisen kaasuttimeen eikä hartsiinnu tankissa.






