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Ympäristönäkökohtien merkitys puunhankinnassa 
on lwsvanut viime vuosina. Metsäkoneissa ja puuta
vara-autoissa käytettävien mineraaliöljyjen tilalle 
on hehitetty luonnossa hajoavia, ympäristölle ystä
vällisiä vaihtoehtoja. Kokemukset lwsviöljyjen käy
töstä hakkuukoneiden ja moottorisahojen teräketjun 
voiteluöljyinä sekä metsäkoneiden ja puutavara-au
tojen hydrauliikkaöljyinä ovat olleet lupaavia. 

Kasviöljyt ovat soveltuneet erittäin hyvin teräketjun 
voiteluun. Kasviöljyä on tarvittu selvästi vähemmän 
kuin mineraaliöljyä. Lisäksi teräketjutja -levyt ovat 
kuluneet vähe1nmän kuin mineraaliöljyä käytet
täessä. 

Hydrauliikkaöljyn käyttökokemukset ovat olleet pää
osin hyviä. J{uitenkin niiden kestävyys kovilla pak
kasilla, suodattuvuus ja eri öljyjen sekoitettavuus 
vaativat lisäselvityksiä. 

Kasviöljyjen hinta on yleensä 2 - 3-kertainen verrat
tuna vastaaviin mineraaliöljyihin. Kasviöljyjen hy
vät tekniset ominaisuudet kompensoivat kalliimpaa 
hintaa erityisesti teräketjun voitelussa. Kasviöljyjen 
suuri ongelma on ollut se, että ne likaavat lwneiden 
pintoja. 

Kasviöljyn lisäksi teräketjuöljynä voidaan käyttää 
mäntyöljyä tai jäteöljystä valntistettua uusiaöljyä ja 
hydrauliikkaöljynä synteettistä esteriä. 

Ympäristönäkökohtien merkitys on kasvanut 
suomalaisessa puunkorjuussa. Kaikki valok. 
Metsäteho 

~METSÄTEOLLISUUS 



TAUSTAA 

Ympäristönäkökohtien merkitys puunhankinnassa 
on kasvanut viime vuosina. Metsäkoneissa käytet
tävien haitallisten öljyjen tilalle kehitetään luontoa 
säästäviä vaihtoehtoja. Luonnossa hajoavien voite
luaineiden käyttö puunkorjuussa on yleistä Ruotsis
sa, Saksassa ja Itävallassa. 

Suomessa luontoystävällisten öljyjen käyttöä voite
luaineina alettiin tutkia jo 1970- ja 1980-lukujen 
vaihteessa (Sauli Takalo, Metsäntutkimuslaitos). 
Moottorisahojen teräketjuöljyinä kokeiltiin mm. 
rypsi- ja mäntyöljyä. Vuonna 1985 Raision Yhtymä 
toi rypsiöljystä valmistetun moottorisahojen terä
ketjuöljyn markkinoille. Metsäkoneiden biohajoavia 
hydrauliöljyjä ja hakkuukoneiden ja moottorisaho
jen teräketjun voiteluaineita kokeiltiin käytännössä 
vuonna 1992. 

Myös Suomessa on aloitettu metsäkoneiden bio
hajoavien hydrauliöljyjen sekä hakkuukoneiden ja 
moottorisahojen teräketjun voiteluaineiden kokeilu 
vuonna 1992. Voiteluaineena on käytetty rypsistä 
jalostettua kasviöljyä. 

Kokeilu painottui öljyjen teknisiin ominaisuuksiin 
sekä niiden käytöstä saatuihin kokemuksiin. Käyttö
kokeen rahoitti kauppa- ja teollisuusministeriön 
energiaosasto ja se kuului Energia ja ympäristö 
-tutkimusohjelmaan SIHTI. Kokeilun päävastuu oli 
Raision Yhtymällä, seurannasta ja raportoinnista 
vastasi VTT:n polttoainetekniikan laboratorio. 
Tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa-antavina, 
sillä aineisto oli pieni ja seurantajakso lyhyt. 

Tämä julkaisu perustuu alan kiijallisuuteen, käyt
täjien kokemuksiin ja vuoden 1992 kokeilun tulok
siin. 

KÄSITTEITÄ 

Mineraaliöljyt ovat raakaöljyistä eli maaöljyistä 
valmistettuja hiilen ja vedyn yhdisteitä. 

Kasviöljyt ovat kasveista valmistettuja öljyjä. 

Synteettiset öljyt valmistetaan kemiallisten 
reaktioiden avulla hiiltä ja vetyä sisältävistä raaka
aineista. 

Uusioöljyt valmistetaan käytetyistä öljyistä (= jä
teöljyistä) kemiallisesti. Esimerkiksi käytetystä hyd
rauliöljystä voidaan tehdä hakkuukoneen ja moot
torisahan teräketjun voiteluun soveltuvaa bio
hajoavaa öljyä. 

Teräketjuöljyn tehtävänä on vähentää teräket
jun ja -levyn välistä kitkaa ja kulumista. 
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Hydrauliöljyn tehtävänä on energian siirto hyd
raulipumpulta toimintalaitteelle. 

Öljyn biohajoavuudella tarkoitetaan joko alku
peräisen aineen muuttumista ympäristölle ystäväl
lisiksi yhdisteiksi tai tuotteen hajoamista vedeksi, 
hiilidioksidiksi, biomassaksi ja yksinkertaisiksi 
epäorgaanisiksi aineiksi. 

Viskositeetilla tarkoitetaan nesteen juoksevuutta 
eli nesteen sisäistä kitkaa. Viskositeetin lukuarvo on 
sitä suurempi, mitä jäykempää öljy on. 

Viskositeetti-indeksi on lukuarvo, joka kuvaa öl
jyn viskositeetin muuttumista lämpötilan mukaan. 

Jähmepiste eli jähmettymispiste on se lämpö
tila, jossa öljy hitaasti jäähdytettäessä lakkaa 
valumasta omasta painostaan. Hydraulijärjes
telmässä öljy tulee käyttökelvottomaksi korkean 
viskositeetin takia jo ennen jähmepistettä. 

ÖLJYPÄÄSTÖJEN MERKITYS 
PUUNKORJUUSSA 

Metsäkoneissa ja moottorisahoissa käytettävien 
öljyjen ympäristöä rasittavia vaikutuksia ei ole 
tutkittu. Puunkoijuussa öljyä joutuu metsään hak
kuukoneiden ja moottorisahojen teräketjuöljynä ja 
metsäkoneiden hydrauliöljyjen vuotoimi. Teräket
juöljyn kulutus on 2 - 5 litraa ja metsäkoneiden 
hydrauliöljyn kulutus 1 - 2 litraa sataa puukuutio
metriä kohti. Näiden lisäksi öljytuotteita käytetään 
metsäalan urakoinnissa mm. maanmuokkauksessa, 
kaivutöissäja puutavaran kuljetuksessa. Moottorin 
ja vaihteiston vuodoissa metsään joutuu vähäisiä 
öljymääriä. 

Koneellisessa hakkuussa teräketjuöljyä kuluu 
vähemmän kuin käsinsahauksessa, sillä teräketju e 
pyörii ainoastaan puun kaato- ja katkontavaiheissa. 
Teräketjuöljyä kulkeutuu metsästä pois pölkkyjen 
leikkauspinnoissa. Osa öljystä jää metsään puru
kasoihin, jotka ovat hyviä alustoja öljyä hajottaville 
mikrobeille. Pieni osa öljystä haihtuu ilmaan. Loput 
käytetystä teräketjuöljystä jää kenttäkerroksen 
kasvillisuuteen. 

Metsäympäristöönjoutuvan hydrauliikkaöljyn mää
rä on vähentynyt koneiden, hydrauliikkaletkujenja 
tiivisteiden sekä liittimien materiaalien parannuttua. 
Öljytuotteiden käsittely on muuttunut huolellisem
maksi viime vuosina. Hydrauliletkut ovat myös 
entistä paremmin suojattuina. Rikkoutumat ovat 
yleisimpiä puomin letkuissa, jolloin vuotomäärät 
ovat vähäisiä, yleensä 1- 5 litraa kerrallaan. Huo
noimmassa tapauksessa metsäkoneen öljyvuodon 
suuruus voi olla kymmeniä litroja muutaman neliö
metrin alueelle. 
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BIOHAJOAMINEN JA SEN TESTAAMINEN 

Ympäristölle ystävällisten öljyjen tärkein ominaisuus 
on niiden hajoaminen luonnossa. Biohajoamisen 
testimenetelmiä on useita, ja eri menetelmien käyttö 
on vielä selkiytymätön. 

CEC L33T82 -menetelmä on laajimmin käytetty tes
ti, ja se on tulevaisuudessa todennäköisin bio
hajoavuutta määrittävien standardien testi. Mene
telmä on alunperin kehitetty Sveitsissä mittaamaan 
kaksitahtisten perämoottoreiden voiteluaineiden 
hajoamista vesistöihin. Testi ilmoittaa aineen bio
logisen hajoamisen optimioloissa. Biohajoavasta 
voiteluaineesta vähintään 70 prosenttia pitää hajota 
21 vuorokauden aikana. Toinen yleisesti käytetty 
biohajoavuuden testimenetelmä on DIN 38412, 
jossa mitataan öljyn hajoamista maa-vesi-lietteessä. 

Tavallisista mineraaliöljypohjaisista öljyistä hajoaa 
testeissä noin 10 - 30 %. Synteettisistä estereistä 
hajoaa yli 50 % riippuen tuotteen valmistusmene
telmästä ja käytetyistä lisäaineista. Kasviöljyt 
hajoavat testeissä lähes täydellisesti. 

Luonnossa hajoaminen on yleensä testejä hitaam
paa lähinnä alemman lämpötilan vuoksi. Hajoami
selle optimaalinen lämpötila on Suomen olosuhteissa 
vain muutamana kesäkuukautena. Hajoaminen 
tapahtuu suurelta osin lämpötilan ollessa +5 asteen 
yläpuolella eli kasvukauden aikana. Huomattava 
osa puusta korjataan talvella, jolloin bakteeri
toiminta on .vähäistä. Testimenetelmien puutteena 
voidaan pitää sitä, että kokeiden tulokset vaihtele
vat samallakin aineella jonkin verran eri testi
kerroilla. Myös hajoamattoman aineen myrkyllisyys 
tulisi aina selvittää. 

Biohajoavuuden lisäksi ympäristölle ystävällinen 
öljy ei saa ärsyttää ihoa, silmiä tai hengityselimiä ja 
sen pitää ollamyrkytön. Tuotteessa ei saa olla luonnon 
kiertokulkuun kerääntyviä haitallisia aineita. Myr
kyttömyys korostuu erityisesti moottorisahatyössä. 
Myös metsäkoneiden hydrauliöljyjä joudutaan usein 
huoltojen yhteydessä käsittelemään paljain käsin. 

ÖLJYTUOTTEIDEN YMPÄRISTÖMERKIT 

Ympäristöä vähemmän kuormittaville tuotteille on 
määritelty useita kriteerejä. Parhaiten tunnettuja 
ympäristömerkkejä Euroopassa lienevät saksalainen 
Sininen enkeli sekä pohjoismainen Joutsenmerkki, 
jonka Suomessa myöntää Suomen Standardisoimis
liitto (SFS). Suomalaiselle Raision teräketjuöljylle 
on jo myönnetty Joutsenmerkki. Hydrauliöljylle ei 
ole vielä määritetty Joutsenmerkin kriteereitä. 

Joutsenmerkin myöntämiskriteerit teräketju
öljylle: 

tuotteen raaka-aineissa ei saa olla myrkyllisiksi 
tai ympäristölle haitallisiksi luokiteltuja aineita 

tuotteen, sen raaka-aineiden ja lisäaineiden on 
oltava vähintään 60 - 70 % biohajoavia testi
menetelmästä riippumatta 

tuote ei saa kerääntyä ravintoketjun mihinkään 
vaiheeseen 

- lisäaineita saa olla enintään 5 % 

- jos lisäaineen pitoisuus on yli prosentin, aineen 
täytyy olla biohajoava ja myrkytön 

- tuotteen valmistuksessa ei saa syntyä ongelma
jätettä 

- tuote ei saa aiheuttaa iho-, silmä-, eikä hengitys
elinärsytystä 

- tuotannon laadunvalvonnalle ja pakkausmate
riaaleille asetetut kriteerit on täytettävä 

- tuotteen on täytettävä normaalin käytön aset
tamat vaatimukset. 

Sininen enkeli -merkin myöntämiskriteerit: 

- tuotteen jokaisen komponentin, jonka pitoisuus 
on suurempi kuin 5 %, on hajottava vähintään 
70 % CEC L33T82 -kokeessa 

- jokaisen komponentin, jonka pitoisuus on alle 
5 %, on oltava vähintään 20 % biohajoava 
Zähn-Wellens-kokeessa 

tuotteessa ei saa olla Saksan lainsäädännössä 
vaarallisiksi luokiteltuja aineita 

- tuotteessa ei saa olla kloori- tai nitriittipitoisia 
komponentteja 

tuotteen tulee läpäistä OECD-toksisuustestit 
nisäkkäille, kaloille, kasveille ja bioakkumu
laation suhteen. 

KASVIÖLJYT JA NIIDEN OMINAISUUDET 

Käytössä olevat ympäristöystävälliset kasviöljyt on 
pääasiassa valmistettu rypsistä. Muita vaihtoehtoisia 
valmistuskasveja ovat mm. rapsija auringonkukka. 
Ilman lisäaineita kasviöljyn voiteluominaisuudet 
ovat paremmat kuin mineraaliöljyn. Tämä johtuu 
rasvahappojen pitkistä hiiliketjuista ja rasvojen 
polaarisuudesta. Tarttumalla toisesta päästään kiin
ni voideltavaan pintaan ne muodostavat kestävän 
voitelukalvon. Mineraaliöljyyn verrattuna kasviöljyn 
etuna on myös viskositeetin pienempi riippuvuus 
lämpötilasta ja paineesta. 

Kasviöljyn voiteluominaisuudet ovat hyvät ja kulu
minen vähäistä niin kauan kuin kasviöljy säilyy 
hapettumattomana. Hapettumisen seurauksena öljyn 
viskositeetti kasvaa ja öljy muuttuu jäykemmäksi. 
Puhdas kasviöljy hapettuu huomattavasti nopeam
min kuin mineraaliöljy. Hapettumista voidaan estää 
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lisäaineiden avulla. Kasviöljy pilaantuu nopeasti 
suojaamattomana, esim. auringon säteilyn vaiku
tuksesta. 

Kasviöljyn molekyylit kiinnittyvät metalleihin ja 
muodostavat ohuen kalvon niiden pinnalle. Tarttu
misella on hyvän voiteluominaisuuden lisäksi myös 
haittavaikutuksensa. Kasviöljy soveltuu tämän 
vuoksi huonosti vaihteistoöljyksi, sillä synkronoin
tilaitteet eivät toimi hyvin, kun niiden pintaan on 
tarttunut voiteluainetta pysyvästi. Saman ilmiön 
takia myös märkäjarrujen pito heikkenee. Lisäksi 
metallipinnoilta on vaikea puhdistaa öljyroiskeita 
niiden kuivumisen jälkeen. 

Rypsiöljypohjaisen kasviöljyn kestävyyttä pakkasil
la on parannettu lisäaineiden avulla, ja nykyiset 
kasviöljyt jähmettyvät vasta noin -40 asteessa. Jos 
kasviöljy pääsee jähmettymään, sulaminen alkaa 
vasta lämpötilan noustua 10- 15 astetta. 

Kasviöljyjen hinta on yleensä 2 - 3-kertainen 
verrattuna vastaaviin mineraaliöljyihin. Kasviöljyjen 
hyvät tekniset ominaisuudet kompensoivat kalliim
paa hintaa erityisesti teräketjun voitelussa. 

Biohajoavien kasviöljyjen käyttö voidaan varmistaa 
myös käytännön olosuhteissa vesitestin avulla: pisara 
kasviöljyä hajoaa täydellisesti veteen, kun taas 
mineraaliöljyt muodostavat veden pintaan yhtenäi
sen kalvon. 

MUUT BIOHAJOAVAT ÖLJYT 

Käytetystä mineraaliöljystä voidaan valmistaa myös 
kemiallisesti biohajoavaa teräketjun voiteluöljyä 
(= uusioöljy). Myös hydrauliöljynä käytettyä kasvi
öljyä voidaan käyttää teräketjun voitelussa. Lisä
aineiden avulla voidaan parantaa perusöljyjen hajoa
mista luonnossa, jolloin jopa mineraaliöljyistä voi 
tulla ympäristöystävällisiä. 

Myös mäntyöljyä on kokeiltu moottorisahan teräket
jun voitelussa. Kokemukset voiteluominaisuuksista 
ovat olleet lupaavia. Sahakäytön lisäksi öljyä kokeil
laan myös hydrauliikka- ja dieselöljynä. Mäntyöljyä 
syntyy selluteollisuuden sivutuotteena. Mäntyöljy 
on hinnaltaan edullista, mutta toistaiseksi sitä ei ole 
vielä yleisillä markkinoilla saatavana. 

Synteettiset öljyt soveltuvat hyvin metsäkoneiden 
hydrauliöljyksi. Niitä voidaan valmistaa kasvi- tai 
eläinrasvoista tai täysin kemiallisesti mineraali
öljyistä. Valmistusmenetelmä ja öljyn lopullinen 
koostumus vaikuttavat suuresti öljyn biohajoa
vuuteen. 

Kasviöljypohjainen synteettinen esteri on lisäainei
talukuunottamatta täysin biohajoava (noin 95 %:sti). 
Molekyylirakenteen ansiosta öljy kestää hyvin pak
kasta ja jäykistyy hitaasti kovassakin pakkasessa. 
Jähmettynyt öljy notkistuu nopeasti lämpötilan 
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noustessa. Synteettisessä esterissä ei ole vapaita ras
vahappoja, minkä vuoksi sen pilaantumisherkkyys 
on pieni. Synteettisten estereiden suurin heikkous 
on tällä hetkellä niiden kasviöljyjä korkeampi hinta. 

Alkoholipohjaiset tuotteet, esim. propyleeniglykoli 
(PRG ), voivat olla tulevaisuudessa varteenotettava 
vaihtoehto öljytuotteiden valmistuksessa. PRG täyt
tää biohajoavuudelle asetetut ehdot ja on käyttäjäl
le vaaraton. 

KOKEMUKSET ÖLJYJEN KÄYTÖSTÄ 

Biohajoavien öljyjen käyttöönotto 

Biohajoavien öljyjen käyttö ei vaadi metsäkoneilta, 
puutavara-autoilta eikä moottorisahoilta rakenteel-
lisia muutoksia. Kone- ja laitevalmistajat ilmoitta-
vat hyväksyvänsä biohajoavien öljyjen käytön 
koneissaan, vaikka komponenttien valmistajat eivät 
vielä hyväksy kaikkien biohajoavien öljyjen käyttöä 
hydrauliöljyinä. Uusiin metsäkoneisfn biohajoavat e 
hydrauliöljyt soveltuvat hyvin. 

Kaikki biohajoavat öljyt eivät sovellu mineraali
öljyjen kanssa sekoitettaviksi. Käytännössä hyd
rauliöljyn vaihdon yhteydessä vanhaa öljyä jää 
hydraulijärjestelmään. Sen vuoksi ennen öljynvaih
toa pitää selvittää biohajoavan hydrauliöljyn sovel
tuvuus mineraaliöljyn kanssa sekoitettavaksi. Jos 
öljyt eivät sovellu sekoitettaviksi keskenään, hyd
raulijärjestelmä täytyy huuhdella huolellisesti öljyn 
vaihdon yhteydessä. 

Muutamissa tapauksissamineraaliöljyn vaihtaminen 
kasviöljyyn on aiheuttanut ongelmia mm. tiiviste
kumien ja venttiHien kanssa. 

Käyttö moottorisahojen teräketjuöljynä 

Metsureiden kokemukset kasviöljystä moottorisahan e 
teräketjuöljynä ovat olleet hyvin myönteisiä. Terä
ketjuöljyn kulutusta on yleensä voitu vähentää 
30 - 50 % mineraaliöljyyn verrattuna. Säätämah
dollisuuksia ei ole ollut kaikissa sahoissa riittävästi. 
Kesäkautena öljyn kulutusta voitaisiin vielä pie
nentää öljyn viskositeettia lisäämällä. 

Kasviöljyn käytöstä on saatu positiivista palautetta 
työhygienian osalta. Mineraaliöljyihin verrattuna 
kasviöljyä on pidetty iholle selvästi parempana. Myös 
"öljykatkuja" on pidetty kasviöljyjä käytettäessä 
vähäisinä. Tämä johtunee öljyn koostumuksesta, 
pienentyneestä öljymäärästä ja sen hyvästä tarttu
vuudesta teräketjuun. 

Metsurit pitivät kasviöljypohjaista teräketjuöljyä 
hyvänä mutta kalliina tuotteena. Teräketjuöljyn 
pieni kulutus sekä terälevyjen ja -ketjujen pitempi 
käyttöaika kompensoivat huomattavasti kokonais
kustannuksia. 



Käyttö hakkuukoneen teräketjuöljynä 

Kasviöljy on toiminut hyvin myös hakkuukoneen 
teräketjun voitelussa. Teräketjuöljyn kulutusta on 
voitu selvästi pienentää kasviöljyn parempien 
voiteluo~~naisuuksien ansiosta mineraaliöljyyn 
nähden. Oljyn kulutuksen pienentäminen vaatii 
h akkuukoneelta tarkkaa teräketjuöljyn kulutuksen 
säätömahdollisuutta. Teräketjuöljyn syöttö on 
mitoitettu hakkuukoneissa mineraaliöljyn mukaises
ti , minkä vuoksi kasviöljyn pienempää voiteluöljyn 
~~rvetta ei yleensä pystytä täysin hyödyntämään. 
Oljynkul utusta on pystytty vähentämään 30- 40 % 
mutta tarkemmalla öljynsyötöllä kulutus voitaisii~ 
vähentää noin puoleen mineraaliöljyyn verrattuna. 
Biohajoavaa, käytettyä hydrauliöljyä voidaan 
käyttää teräketjun voitelussa esim. sekoitettuna 
uuden kasviöljyn kanssa. 

Teräketjujenja -levyjen kuluminen sekä teräketjun 
kiristämisen tarve on myös vähentynyt. Ruotsissa 
yksioteharvestereilla tehdyssä testissä kasviöljyä 
kului noin puolet vähemmän kuin mineraaliöljyäja 
terälevyn sekä -ketjun käyttöaika piteni huomat
tavasti . Yksioteharvestereiden teräketjujaja -levyjä 
ei yleensä kuitenkaan pystytä käyttämään loppuun 
asti, vaan ne rikkoutuvat esim. kiveen sahauksessa 
tai vääntyessään kaadon yhteydessä. 

Hakkuukoneen teräketjuöljyä joutuu paljaisiin kä
siin lähinnähuoltojenyhteydessä. Haavaumien para
nemista on . pidetty kasviöljyä käytettäessä nope
ampana kuin mineraaliöljyä käytettäessä. Kasviöljy 
ei ole aiheuttanutallergisia reaktioita iholle. Toisaalta 
kasviöljyn (Binol) lisäaineet ovat aiheuttaneet 
Ruotsissa yhdelle käyttäjälle allergisia reaktioita. 

Kasviöljypohjaisen teräketjuöljyn suurin haittapuoli 
on sen likaavuus erityisesti kesäaikana. Sumumai
nen teräketjuöljy tarttuu kiinni koneiden pinnoille 
ja ikkunoihin. Jotta kone pysyy puhtaana, se täytyy 
kesäaikana pestä päivittäin. Muuten öljy kerää 
pölyä ja tarttuu erittäin lujasti koneen metalli- ja 
maalipinnoille . Käytännössä koneen peseminen 
metsässä on vaikeaa. Valmistajien mukaan markki
noille on tullut tehokkaita, ympäristölle ystävällisiä 
pesuaineita. 

Käyttö metsäkoneiden ja puutavara-autojen 
hydrauliöljynä 

Kasviöljystä valmistetun hydrauliöljyn käyttö
kokemukset ovat olleet hyviä hakkuukoneissa, 
kuormatraktoreissa ja puutavara-autoissa. Lisä
aineiden avulla kasviöljyn ominaisuudet on saatu 
yhtä hyviksi kuin mineraaliöljyistä valmistettujen 
hydrauliöljyjen ominaisuudet. 

Normaaleissa lämpötilan vaihteluissa kasviöljy on 
säilyttänyt viskosi teettinsa paremmin kuin vastaava 

Biohajoavia öljyjä voidaan käyttää hakkuukoneessa 
sekä teräketju- että hydrauliöljynä 

mineraaliöljy. Sen vuoksi kasviöljy pysyy kesällä 
mineraaliöljyä jäykempänä ja pakkasella notkeam
pana. Jos kasviöljy hapettuu, sen viskositeetti nou
see ja öljy jäykkenee. Lisäaineiden avulla kasviöljyn 
hapettumista on voitu vähentää huomattavasti . 
Kuitenkin muutaman koneen öljynäytteet ovat olleet 
hapettuneita Suomessa tehdyssä kokeilussa. 

Kesäolosuhteissa kasviöljypohjainen hydrauliöljy on 
alentanut selvästi koneiden öljyjen lämpötilaa. Liian 
korkea lämpötila hidastaa koneiden liikkumista ja 
liikkeitä. Kaivoskuormaimilla tehdyssä testissä 
kasviöljyn käyttö hydrauliöljynä pienensi selvästi 
kuormaimen polttoaineen kulutusta. Metsäkonei
den polttoaineen kulutuksen ei kokeilun aikana 
havaittu oleellisesti vähenevän. 

Suomen olosuhteissa hydrauliöljyn täytyy kestää 
koviakin pakkasia. Kasviöljyn kestävyyttä pakkasil
la on nostettu lisäaineiden avulla (esim. Raision 
rypsiöljyn tuoteselostuksen mukaan -39 asteeseen). 
Vuoden 1992 kokeilun aikana lämpötila oli alim
millaan noin -25 astetta, eikä se aiheuttanut on
gelmia. Ruotsalaisen laboratoriossa tehdyn kokeen 
perusteella esim. Raision kasviöljy (Bio Safe 32) 
kesti 7 päivää -30 asteen lämpötilassa toiminta
kunnossa. Kun lämpötila laskettiin -35 asteeseen 
öljy jäähtyi vuorokaudessa lähelle jähmettymis~ 
pistettä . Hydrauliöljyn lämpötila voi laskea nopeasti 
ulkoilman lämpötilaan ajoviiman vaikutuksesta 
puutavara-autojen ajon aikana ja metsäkoneiden 
lavettisiirroissa. 

!:~~!toj~~ ja letkurikkojen yhteydessä hydrauli
olJya vo1 Joutua paljaille käsille. Kasviöljyä on ollut 
yleensä miellyttävämpi käsitellä, ja se on ollut ihol
le ystävällisempää kuin mineraaliöljyt. 

J:Iydrauliöljyn huonona puolena pidetään öljyn 
hkaa~~~tta letkurikkojen ja vuotojen yhteydessä. 
KasvwlJy muodostaa sylintereiden pinnalle kesä-
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Puutavara-auton hydrauliöljyksi soveltuu myös 
biohajoava öljy 

olosuhteissa nopeasti likaa ja pölyä keräävän kal
von. Erityisesti auringonvalossa öljy tarttuu nope
asti pinttyneeksi kerrokseksi sylinterin käyttä
mättömän osan pintaan. Jos sylinteriä ei käytetä 
muutamaan päivään, likakerros on erittäin vaikea 
irrottaa. Mikäli likaista sylinteriä käytetään, tiivis

. teet alkavat vuotaa ja likaisuusongelma pahenee. 
Ongelma voitaneen poistaa käyttämällä sylintereitä 
päivittäin ääriasennoissa ja puhdistamalla ne 
huolellisesti ennen pitempiä taukoja. Pinttynyt lika 
on ollut tähän asti erittäin vaikea poistaa. 

Hydraulijä:rjestelmän kulumista ei voida vielä arvi
oida lyhyen käyttökokeilun perusteella. Esimerkiksi 
suojatuissa paikoissa olevissa venttiileissä ei ole 
havaittu kasviöljykokeilun aikana mineraaliöljyistä 
poikkeavaa kulumista. 

Turvesoiden urakointikoneissa vaaditaan jo nyt 
biohajoavat hydrauliöljyt. Puuta käyttävien tehtai
den terminaalien koneissa ja nostureissa sekä uitto
kalustossa on jo aloitettu biohajoavien öljyjen käyt
tö. Biohajoavien hydrauliöljyjen käyttö soveltuu 
hyvin myös kaivutöihin. 

Käyttökokemukset Ruotsissa 

Biohajoavia öljyjä käytetään Ruotsis&a vuonna 1993 
noin 1 000 metsäkoneessa. Sen sijaan puutavara
autoissa biohajoavat öljyt ovat harvinaisia. Pääosa 
öljyistä on kasviöljyjä, mutta Pohjois-Ruotsissa 
käytetään myös synteettistä esteriä hydrauliöljynä. 
Biohajoavien öljyjen käyttöä yleensä suositellaan 
yrittäjille ja siitä maksetaan heille erillinen korvaus. 

Kasviöljyjen käyttökokemukset teräketjuöljynä 
ovat olleet erittäin hyviä. Myös hydrauliikkaöljy
kokemukset ovat olleet myönteisiä. Niiden kestä
vyyttä pakkasilla ei ole vielä testattu käytännön 
olosuhteissa leutojen taivien takia. Jos keskenään 
sopimattomat öljyt sekoittuvat öljynvaihdon yhtey
dessä, hydraulijärjestelmään voi tulla ongelmia 
erityisesti suodattuvuuden kanssa. Tiivistekumien 
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soveltuvuus käytettävän öljynkanssa tulisi varmistaa 
etukäteen. 

Kasviöljyn vaihtaminen käytettyyn metsäkoneeseen 
voi irrottaa hydraulijä:rjestelmään kertyneitä epä
puhtauksia, minkä vuoksi suodattimet tulisi vaihtaa 
lyhyen käytön jälkeen. Suodattimien kuntoa pitäisi 
tämänkin jälkeen tarkkailla ja vaihtaa ne aina tar
vittaessa uusiin. Jos metsäkoneiden suodattimet oli
sivat suurempia ja tehokkaampia, pienet epä
~uhtaudet e_~vät aiheuttaisi ongelmia hydraulijär
Jestelmään. Oljyn puhtaus ja sen huolellinen käsitte
ly vaikuttavat aina oleellisesti hydraulijärjestelmän 
toimintaan. 

KUSTANNUSVERTAILU 

Biohajoavien teräketjuöljyjen korkeampaa hintaa 
mineraaliöljyihin nähden kompensoi niiden pienempi 
kulutus. Metsäkoneiden hydrauliöljyn kulutus 
johtuu öljyn vaihdon lisäksi hydraulijärjestelmän e 
vuodoista ja letkurikoista. Mineraaliöljyjä käytet
täessä tarvitaan kesä- ja talvikaudella erilaiset öljyt . 
Biohajoavia öljyjä voidaan käyttää läpi vuoden 
jos öljyt eivät hapetu. ' 

Biohajoavien öljyjen käytön kustannusvaikutusta 
mineraaliöljyihin nähden kuvaa oheinen laskelma. 
Laskelman työmäärä, koneiden käyttötuntimäärä 
j~. öljytuotteiden kulutus perustuvat VTT:n raport-
tnn 12.8.1993 (Matti Kytö). Metsäkoneiden 
hydrauliöljy vaihdetaan kerran vuodessa. 

Taloudellisissa laskelmissa ei ole otettu huomioon 
terälai_Pan, _ketjujen ja komponenttien pienempää 
kulUinlstaetkä myöskään biohajoavien öljyjen parem-
paa vaikutusta iholle ja hengitykselle. Toisaalta 
kasviöljyjen likaantumisesta johtuvaa puhdistus-
aikaa ei oteta laskelmassa huomioon. Mineraali
öljyjen hinnat ovat tarkoitukseen soveltuvien ~ 
öljyjen keskimääräisiä hintoja. W 

Koneellisen hakkuun vuotuiset teräketju- ja hyd
rauliöljyjen kustannukset ovat 40 000 kuutiometrin 
työmäärällä kasviöljyjä käytettäessä 26 400 mk ja 
mineraaliöljyjä käytettäessä 14 300 mk. Hakattua 
kuutiometriä kohti kustannusten ero on noin 0 30 
mk. Mikäli hydrauliöljynä käytetään synteetti~tä 
esteriä, kokonaiskustannukset nousevat noin 31800 
mk:aan. Hakattua kuutiometriäkohti tämä aiheuttaa 
noin 0,44 mk:n lisäkustannukset mineraaliöljyn 
käyttöön verrattuna. 

Metsäkuljetuksessa vuotuiset lisäkustannukset 
syntyvät lähinnä hydrauliöljyn hintaeroista. Mine
raalihydrauliöljyjen kustannukset ovat noin 3 500 
mk, kasviöljyn noin 7 000 mk ja synteettisen esterin 
noin 10 000 mk. Kuljetettua kuutiometriä kohti 
kasviöljyn lisäkustannukset ovat noin 0,09 mk ja 
synteettisenesterinnoin 0,16 mk. 
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Alla olevan laskelman mukaan koneellisen puun
km:juun lisäkustannukset mineraaliöljyyn nähden 
ovat kasviöljyä käytettäessä noin 0,40 mk ja 
synteettistä esteriä hydrauliöljynä käytettäessä noin 
0,60 mk kuutiometriä kohti. 

Lasken tap erusteet 

Kmjuumäärä, m3 40 000 

Käyttötunnit, h 
- hakkuukone 2 500 
- kuormatraktori 2 000 

Teräketjuöljyn kulutus, litraa1m3 
- mineraaliöljyä 0,05 
- kasviöljyä 0,03 

Hydrauliöljyn kulutus, litraa/käyttötunti 
- hakkuukone 0,3 
- kuormatraktori 0,2 

Teräketjuöljyn h inta, mk/litra 
- mineraaliöljy 4,00 
-kasviöljy 11,50 

Hydrauliöljyn hinta, mk/litra 
- mineraaliöljy 7,00 
-kasviöljy 14,00 
- synteettinen esteri 20,00 

Kustannukset vuodessa 

Hakkuukoneen teräketjuöljy, mk 
- mineraaliöljy 8 000 
-kasviöljy 13 000 

Hakkuukoneen hydrauliöljy, mk 
- mineraaliöljy 6 300 
-kasviöljy 12 600 
- synteettinen esteri 18 000 

Kuormatraktorin hydrauliöljy, mk 
- mineraaliöljy 3 500 
-kasviöljy 7 000 
- synteettinen esteri 10 000 

Biohajoavista öljyistä aiheutuvat korjuun 
lisäkustannukset 

Kasviöljy 

mk/vuosi mk/m3 

15 600 0,39 

Synt. esteri 
hydra uliöljynä 

mk/vuosi mkfm3 

24 000 0,60 

Biohajoavien ja mineraaliöljyn käytön välinen 
hintaero tasoittunee tulevaisuudessa jonkin verran 
seuraavista syistä: 

Teräketjuöljyn kulutusta saadaan vähennettyä 
tarkemman annostelusysteemin ansiosta. 

Käytettyä biohajaavaa hydrauliöljyä voidaan 
käyttää teräketjun voiteluun. 

Teräketjujen ja -levyjen kuluminen pienenee 
jonkin verran . 

Biohajoavien öljyjen hinta laskee suurempien 
käyttömäärien ja eri öljynvalmistajien välisen 
kilpailun ansiosta. 

- Kotimaiset, ympäristölle ystävälliset tuotteet 
voivat saada valtiolta tukea esim. verohelpo
tuksina. 

PÄÄTELMÄT 

Ympäristön merkitys puunhankinnassa on viime 
vuosina korostunut. Öljytuotteiden huolellisempi 
käsittely ja koneiden tekniikan kehittyminen ovat 
vähentäneet luontoon joutuvaa öljymäärää huo
mattavasti. Käyttämällä biohajoavia öljyjä moottori
sahojen ja hakkuukoneiden teräketjuöljynä sekä 
metsäkoneiden ja puutavara-autojen hydrauliikka
öljynä maaperälle ja vesistöille aiheutuvia haittoja 
voidaan entisestään vähentää. Lähivuosina ympä
ristölle ystävälliset hydrauli- ja teräketjuöljyt yleis
tyvät myös suomalaisessa puunhankinnassa. 

Kasviöljyn käyttökokemukset moottorisahojen ja 
hakkuukoneiden teräketjuöljynä ovat olleet erittäin 
hyviä. Myös hydrauliikkaöljyn käyttökokemukset 
ovat olleet pääasiassa hyviä. Kuitenkin niiden kes
tävyys kovilla pakkasilla, suodattuvuus ja eri öl
jyjen sekoitettavuus vaativat lisäselvityksiä. Bio
hajoavien öljyjen käyttöönottoa hidastaa niiden 
mineraaliöljyjä selvästi korkeampi hinta. Myös kas
viöljyjen käytöstä aiheutuvan lian puhdistaminen 
koneiden pinnoista vaatii tehokkaiden, ympäristölle 
ystävällisten pesuaineiden kehittämistä . 

Biohajoavien öljyjen käytöstä puutavara-autojen ja 
niiden kuormainten hydrauliikkaöljynä tiedetään 
vasta vähän. Tämän vuoksi olisi tarpeellista tutkia 
sekä k asviöljyjen että erilaisten synteettisten 
estereiden käyttöä puutavara-autojenja kuormain
ten hydrauliikkaöljynä erityisesti Pohjois-Suomen 
kylmissä oloissa. 

Asiasanat: metsätyö, biohajoavat öljyt 
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BIODEGRADABLE OILS IN FORESTRY WORK 

Environmental aspects have received increasing 
emphasis in timber procurement during the past few 
years. Biodegradable, environmentally friendly 

. altematives have been developed for mineral oils 
used in forestry machines and timber trucks. 
Experiences in the use ofvegetable oils as lubricants 
for saw chain and bar in logging machines and 
chainsaws and as hydraulic oils in forestry machines 
and timber trucks have been promising. 

Vegetable oils have been found to be extremely 
appropriate for lubricating the saw chain. The con
sumption ofvegetable oil has been clearly less than 
that ofmineral oils. In addition, saw chains and bars 
have been observed to wear less than when using 
mineral oils. 

METSÄTEHO ~ 

User experiences with hydraulic .oil have been 
primarily positive ones. Nevertheless, their perfor
mance in low temperatures, their filtering charac
teristics and characteristics when mixed with other 
oils need further study. 

Vegetable oils are 2 - 3 times more expensive than 
corresponding mineral oils. However, their good 
technical properties make up for the higher price, 
especially in the case of saw chain lubrication. A 
major problem with vegetable oils is that they tend to 
foul up the surfaces of machines. 

Other altematives as saw chain lubricants include 
pine oil and oil purified from waste oil. Synthetic 
esthers can be used as hydraulic oil. 

Key words: forestry work, biodegradable oils 
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