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Hydrauliöljyksi on kehitetty luonnossa hajoavia vaih
toehtoja. Tässä tutkimuksessa selvitettiin biohajo
avien synteettisten öljyjen ja kasviöljyjen soveltu
vuutta puutavara-autojen nostureiden hydrauli
öljyksi Pohjois-Suomessa. 

Autoyrittäjät epäilivät biohajoavien öljyjen toimi
vuutta varsinkin kovilla pakkasilla. Käytännössä 
öljyt toimivat hyvin, eikä ongelmia ollut sen enem 
pää kuin mineraaliöljyjä käytettäessä. Varsinkin 

synteettiset öljyt toimivat autoyrittäjien m ielestä erit
täin hyvin. Myös kasviöljyt toimivat hyvin, mutta 
niiden likaavuus aiheutti ongelmia. Biohajoavien 
öljyjen sekoittuminen aikaisemmin käytetty ihin mi
neraaliöljyihin ei aiheuttanut ongelmia. Hydrauli 
öljy istä otetut näy tteet olivat kirkkaita, eivätkä ne 
sisältäneet haitallisia määriä k ulumametalleja. Bio
hajoavien öljyjen korkeaa hintaa pidettiin suurim
pana esteenä niiden käytön lisäämiselle. 

~METSÄTEOLLISUUS 



JOHDANTO 

Metsäteho aloitti vuoden 1993 lopussa projektin "Bio
hajoavien öljyjen käyttö puutavara-autojen hydrau
liöljynä Pohjois-Suomessa". Projekti toteutettiin 
yhteistyössä VTT Kemiantekniikan, Metsäalan 
Kuljetusyrittäjät ry:n, öljy- ja laitevalmistajien sekä 
kuljetuksenantajien kanssa . 

Metsäteho kokosi syksyllä 1993 kokemukset ja tut
kimustulokset biohajoavien öljyjen käytöstä ja jul
kaisi ne Metsätehon katsauksessa 8/1993. Kasviöljy 
soveltui hyvin hakkuukoneen ja moottorisahan te
räketjun voiteluun. Kasviöljyä ja synteettistä öljyä 
oli käytetty myös metsäkoneiden hydrauliöljynä. Sen 
sijaan biohajoavien öljyjen käytöstä puutavara-au
tojen nosturien hydrauliöljynä tarvittiin lisää tie
toa. 

Projektin tavoitteena oli selvittää markkinoilla ole
vien erilaisten biohajoavien öljyjen soveltuvuus puu
tavara-autojen nosturien hydrauliöljyiksi. Öljyjen 
käyttäytyminen tutkittiin sekä kylmissä oloissa tal
vella että lämpimässä kesällä. Projektissa selvitet
tiin myös mahdollisia öljyjen sekoittamisessa synty
viä ongelmia. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimuskohteiksi valittiin Metsähallituksen sopi
musautoja Lapin läänistä. Mukana oli yhteensä 19 
autoa 15 autoyrittäjältä. Ennen autojen valintaa 
selvitettiin autoilijoiden hankkimien biohajoavien 
hydrauliöljyjen merkki ja laatu. Tutkimukseen saa-
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Kuva 1. Öljynäytteen ottaminen 
hydrauliöljysäiliöstä V-tyylillä 

tiin Nesteen, Shellin ja Teboilin valmistamia syn
teettisiä estereitä ja Binolin sekä Shellin valmista- A 
mia kasviöljyjä. Lisäksi tutkimustietoa kerättiin koi- W' 
mesta Mikkelin läänissä puutavaraa kuljettavasta 
autosta, joiden hydrauliöljy oli Raision kasviöljyä. 

Tutkittavien autojen nosturien hydrauliöljyistä py
rittiin ottamaan kolme näytettä. Ensimmäinen näy-
te otettiin mahdollisimman pian öljyn vaihdon jäl-
keen eli heti, kun auton osallistuminen tutkimuk-
seen oli varmistunut. Toinen näyte otettiin huhti
kuussa kylmän kaudenjälkeen ja kolmas näyte elo
kuussa. Näytteen koko oli 0,2 - 0,5 1. Se otettiin 
muoviletkulla suoraan hydrauliöljysäiliöstä tiiviisti 
suljettavaan pulloon (kuva 1). 
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VTT Kemiantekniikka analysoi kunkin auton vii
meisestä öljynäytteestä metallipitoisuuden ja vis
kositeetin. Mikäli näytteen kulumametallien pitoi
suus oli suuri, se mitattiin myös ensimmäisestä ja 
toisesta näytteestä. Jos öljyn toimivuudessa oli on
gelmia, näytteistä mitattiin myös suotautuvuus. 

Tutkimukseen osallistuneita autoyrittäjiä haasta
teltiin sekä puhelimitse heti tutkimuksen alettua 
että henkilökohtaisesti tapaamaHa huhti- ja elokuun 
aikana. Lisäksi maaliskuussa tehtiin postikysely 
Metsähallituksen, Veitsiluoto Oy:n ja Metsäliiton 
autoyrittäjille Lapin läänissä. Veitsiluoto Oy:n ja 
Metsäliiton autoyrittäjät olivat mukana siksi, että 
saataisiin selville normaalien mineraaliöljyjen käy
tön hankaluudet kovilla pakkasilla. 

Tutkimusajan lämpötiloja kuvaamaan valittiin Ro
vaniemen maalaiskunnan mittausaseman (Apukka) 
lämpötilatiedot (kuva 2). Vuoden 1994 tammi-hel
mikuussa oli tutkimuksen kannalta riittävän kylmä 
jakso, jolloin biohajoavien öljyjen ominaisuudet ko
vissa pakkasissa saatiin selvitettyä. Silloin ilman 
keskilämpötila oli yhtäjaksoisesti 12 vuorokautta 
kylmempi kuin -20°C jakson alimman lämpötilan 
ollessa -39,5 °C. Kesäkaudella vuorokauden ylin läm
pötila oli noin 30 päivänä yli 20°C, mutta vain viite
nä päivänä lämpötila oli yli 25°C, joten öljyjen omi
naisuudet kovimmissa helteissä jäivät selvittämättä. 

TULOKSET 

Öljynäytteet 

Ensimmäinen öljynäyte saatiin vain 13 auton hyd
rauliöljystä. Tämä johtui siitä, että kaikki autoyrit
täjät eivät saaneet biohajoavaa hydrauliöljyä heti 
vuoden alussa ja että osalla öljynvalmistajista oli 
ongelmia näytepullojen toimittamisessa auto
yrittäjille. Osa autoyrittäjistä ei alkuvuoden suuri
en kuljetusmäärien takia ehtinyt ottaa ensimmäistä 
näytettä. Toinen ja kolmas öljynäyte saatiin lähes 
kaikista autoista. Yhdeltä yrittäjältä kolmas näyte 
jäi ottamatta, koska öljysäiliö tyhjentyi suurelta osin 
letkuvaurion vuoksi ja tilalle oli lisätty uutta öljyä. 

Öljynäytteiden kulumametallipitoisuudet analysoi
tiin 19 öljynäytteestä VTT Kemiantekniikassa 
atomiemissiospektrometrisesti ICP-tekniikalla 
SOAP10-ohjelmaa käyttäen. Öljynäytteiden ana
lyysissä todettiin, että yksikään näyte ~i sisältänyt 
kulumametalleja haitallisia määriä. Oljynäytteet 
sisälsivät eniten rautaa, jonka osuus oli yleensä 
moninkertainen muihin metalleihin verrattuna (tau
lukko 1). Seuraavaksi eniten oli kuparia, mag
nesiumia, piitä ja kromia. Muiden kulumametallien 
pitoisuudet olivat erittäin vähäisiä. 

Metallipitoisuuksien lisäksi jokaisesta näytteestä 
mitattiin viskositeetti 40 asteen lämpötilassa 

TAULUKKO 1 Kulumametallien pitoisuudet 
öljynäytteissä elokuussa 

Kulumametallin pitoisuus, mg/kg 

Biohajoava 
Mag-hydrauliöljy 

Rauta Kromi Kupari ne- Pii 
sium 

Synteettinen 
18,4 1,2 3,5 3,8 3,9 esteri 

Kasviöljy 9,4 0,8 4,5 2,7 2,4 

TAULUKKO 2 Öljynäytteiden viskositeetit elokuussa 

Biohajoava Viskositeetti 

hydrauliöljy 
min max keskiarvo 

Synteettinen 
19,6 30,0 25,7 esteri 

Kasviöljy 24,5 36,3 33,1 

ASTM D 445 -standardin mukaisesti. Kovilla pak
kasilla alhainen viskositeetti pitää öljyn notkeam
pana, kun taas lämpimään aikaan korkea viskosi
teetti pitää öljyn jäykempänä. Öljynäytteiden vis
kositeetit erosivat toisistaan huomattavasti. Näyt
teiden keskimääräinen viskositeetti oli synteettisil
lä öljyillä 25,7 ja kasviöljyillä 33,1 (taulukko 2). 
Ulkoisesti tarkasteltuna öljynäytteet olivat kirkkai
ta. 

Autoyrittäjien haastattelut 

Kaikkia tutkimuksessa mukana olleita autoyrittäjiä 
haastateltiin puhelimitse tutkimuksen alettua. Li
säksi 13 autoyrittäjää haastateltiin henkilökohtai
sesti sekä huhtikuun lopussa että elokuun puolessa 
välissä. 

Öljyjen vaihto ajoittui melko pitkälle aikavälille. 
Ensimmäiset autoyrittäjät olivat vaihtaneet biohajoa
vat hydrauliöljyt autoihinsajoulukuun puolivälissä. 
Viimeiset saivat haluamansa öljyt vasta h elmi
kuussa. Öljynvaihdon yhteydessä hydraulijärjestel
mää ei oltu erityisemmin puhdistettu. Hydraulijär
jestelmään jääneen vanhan mineraaliöljyn määräk
si arvioitiin keskimäärin 28 litraa (18 % öljymää
rästä) vaihteluvälin ollessa 10 - 100 litraa . Hyd
rauliöljysäiliö oli kooltaan keskimäärin 157 litraa. 

Biohajoavien öljyjen ominaisuuksiin suhtauduttiin 
epäilevästi. Varsinkin öljyjen toimivuutta kovilla 
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pakkasilla epäiltiin. Osasyy epäilyihin oli tiedon 
puute. Erilaisia huhuja oli liikkunut paljon, mutta 
todellista tietoa oli saatu vähän tai ei ollenkaan. 
Tietoa öljyistä oli saatu Metsähallitukselta sekä öljy
yhtiöiden mainoksista. 

Kaikki öljy-yhtiöt eivät olleet varautuneet biohajoa
vien öljyjen kysyntään, joten öljyjen saatavuus oli 
alussa huono. Nyt öljyjä saajoko heti tai tilaamalla 
viikon tai kahden viikon toimitusajalla. 

Vastoin useiden autoyrittäjien epäilyjä öljyt toimi
vat hyvin koko alkuvuoden, vaikka kylmimmillään 
ilman lämpötila oli useina päivinä -30°C - -40°C. 
Useat synteettisten öljyjen käyttäjät olivat jopa sitä 
mieltä, että uudet öljyt olivat kylmällä notkeampia 
ja parempia kuin aiemmin käytössä olleet saman 
viskositeetin mineraaliöljyt. Kasviöljyjen käyttäjät 
kertoivat öljyjen olleen hieman jäykkiä kovimmilla 
pakkasilla. Öljyjen oli pitänyt antaa lämmitäjonkin 
aikaa ennen nosturin käyttämistä. 

Osa autoyrittäjistä oli hankkinut aluksi kylmille 
ilmoille liian jäykkää öljyä (viskositeetti 46), joka oli 
pitänyt vaihtaa notkeampaan öljyyn (viskositeetti 
15). Saman valmistajan öljyjä voidaan sekoittaa kes
kenään, joten keväällä ja kesällä yrittäjät lisäsivät 
korkeamman viskositeetin öljyä talvilaadun sekaan. 
Vastaavasti syksyllä ilman kylmetessä autoyrittäjät 
kertoivat lisäävänsä alhaisemman viskositeetin öl
jyä. Osa autoyrittäjistä piti viskositeetiltaan alhai
simpia (viskositeetti 15) synteettisiä öljyjä liiankin 
notkeina tavanomaisiin talviolosuhteisiin. 

Muutenkin öljyjen toimivuuteen oltiin yleensä tyy
tyväisiä. Kasviöljyjen likaavuutta kuitenkin moitit
tiin (kuva 3). Hydraulisylinterien pinnat olivat 
tummuneetja auton ja nosturin rakenteisiin roisku
nut kasviöljy oli takertunut tiukasti kiinni. Yksi 
kasviöljyä käyttänyt yrittäjä ei pitänyt likaavuutta 
ongelmana, mutta hän pesi ja öljysi autonsa viikot
tain. Synteettisillä öljyillä ei likaavuutta esiintynyt. 
Lisäksi kasviöljyjen epäiltiin syövyttävän joitain 
letkutyyppejä, koska alussa oli ollut tavallista enem
män letkuvuotoja. Letkujen vaihtamisenjälkeen on
gelmia ei enää ollut. Osa yrittäjistä piti kasviöljyä 
mineraaliöljyä parempana lämpimissä olosuhteissa. 
Yksi kasviöljyn käyttäjä piti öljyä miellyttävämpänä 
käsitellä kuin mineraaliöljyä. 

Suurimmaksi ongelmaksi biohajoavien öljyjen käy
tössä todettiin niiden korkea hinta. Synteettisten 
öljyjen hinnaksi autoyrittäjät ilmoittivat 20- 25 mk/ 
litra, joka on 3 - 4 kertaa enemmän kuin mineraa
liöljyn hinta (5 - 7 mk/1). Kasviöljyt olivat edullisem
pia (13 - 14 mk/1) kuin synteettiset öljyt, mutta 
nekin olivat selvästi kalliimpia kuin mineraaliöljyt. 
Jonkin verran öljyjen kalleutta kompensoi öljyn
kulutuksen väheneminen, koska autoyrittäjät ker
toivat tarkkailevansa öljyletkujen kuntoa ja mah-
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Kuva 3. Autoyrittäjät pitivät kasviöljyjen suurimpana 
ongelmana niiden likaavuutta 

Kuva 4. Hydrauliletkujen kuntoon on kiinnitettävä 
suurta huomiota sekä biohajoavia että mineraaliöljyjä 
käytettäessä 

dollisia öljyvuotoja öljyjen korkean hinnan takia 
entistä paremmin ja korjaavansa vuotokohdat heti. 
Useat yrittäjät kertoivat myös vaihtaneensa öljylet
kut uusiin öljynvaihdon yhteydessä, jolloin letku
rikkojen määrä väheni selvästi (kuva 4). Autoyrittä
jät käyttivät korkealaatuisia hydrauliletkuja ja tii
visteitä, mikä lisäsi varaosien kustannuksia. 



Postikysely 

Postikyselyyn saadut vastaukset koskivat yhteensä 
45 Lapin läänissä toimivaa puutavara-autoa, joiden 
nosturien hydrauliöljynä oli tavallinen mineraali
öljy. 

Mineraaliöljyjä käyttävien Metsäliitonja Veitsiluoto 
Oy:n autoyrittäjien asenteet biohajoavia öljyjä koh
taan olivat hyvin samanlaiset kuin Metsähallituksen 
autoyrittäjillä ennen uusien öljyjen käyttöönottoa. 
Biohajoavien öljyjen, varsinkin kasviöljyjen, toimi
vuutta kovilla pakkasilla ja kesäheiteillä epäiltiin. 
Tietoa biohajoavista öljyistä autoyrittäjät olivat saa
neet toisilta autoyrittäjiltä ja öljy-yhtiöiltä. Uusien 
öljyjen hintaa pidettiin liian korkeana. 

Suurin osa autoyrittäjistä (84 %) ilmoitti, että talvi
kauden aikana ei ollut lainkaan hydrauliöljystäjoh
tuvia ongelmia. Loput 16 % vastasi, että ongelmia 
oli ollut. Mm. hydrauliletkuja oli hajonnut runsaasti 
ja kovilla pakkasilla öljyt olivat olleet liian jäykkiä. 
Yleensä ongelmien syyksi ilmoitettiin kylmille il
moille liian jäykät öljyt. 

PÄÄTELMIÄ 

Ennakko-odotukset biohajoavia öljyjä kohtaan oli
vat epäileviä, koska tietoa niiden ominaisuuksista ei 
ollut saatavissa. Käytännössä öljyt toimivat hyvin, 
eikä ongelmia ollut sen enempää kuin tavallisten 
mineraaliöljyjen käyttäjillä. Näin ollen biohajoavat 
hydrauliöljyt soveltuvat puutavara-autojen nosturi
en hydrauliöljyiksi sekä talvi- että kesäkaudella. 
Varsinkin synteettisten öljyjen ominaisuudet kovil
la pakkasilla olivat autoyrittäjien mielestä hyvät. 
Myös kasviöljyt toimivat melko hyvin lukuun otta
matta niiden likaavuuttajajäykkyyttä kylmimmillä 
ilmoilla. Kesällä sekä synteettiset öljyt että kasvi
öljyt toimivat hyvin. 

Useimmat tutkimuksen synteettistä öljyä käyttä
neistä autoyrittäjistä käyttivät kesällä viskositeetil
taan alhaisia öljyjä. Talvella käytettiin viskositeet
tiluokan 15 öljyjä, ja keväällä ja kesällä säiliöön 

lisättiin viskositeettiluokan 32 tai 46 öljyjä. Lisätyt 
määrät olivat niin vähäisiä, että öljyn viskositeetti 
oli noussut vain vähän kesän loppuun mennessä. 
Autoyrittäjien mielestä öljyt toimivat kuitenkin 
moitteettomasti myös lämpimillä ilmoilla. 

Biohajoavat öljyt eivät aiheuttaneet tutkimuksen 
aikana puutavara-autojen nostureiden rikkoontumi
sia. Korjaus- ja huoltokustannusten vertaaminen 
mineraaliöljyä käyttäviin nostureihin vaatisi pitem
män seurantajakson. 

Metsähallituksen Kehittämisyksikkö teki joulu
kuussa 1994 puhelinkyselyn metsäkoneyrittäjille bio
hajoavien hydra uliöljyj en käyttökokemuksista (Met
sähallituksen Kehittämisyksikön Tiedote 7/1994). 
Kyselyn mukaan hydrauliletkuvauriot olivat lisään
tyneet 39 %:lla koneista, joissa oli käytetty kasviöl
jyjä ja 12 %:lla koneista, joissa oli käytetty syn
teettisiä öljyjä. Tiivistevauriot olivat vastaavasti 
lisääntyneet 50 % ja 21 %. 

Suurin este biohajoavien öljyjen käytön lisäämiselle 
on niiden kallis hinta. Vaikka autoyrittäjät ymmär
tävätkin ympäristönsuojelun tärkeyden, he eivät 
mielellään lisää kustannuksiaan. Lisäksi biohajo
avien öljyjen todellinen ympäristöystävällisyys mi
neraaliöljyihin verrattuna on vielä selvittämättä. 

Biohajoavia synteettisiä öljyjä ja kasviöljyjä kehite
tään edelleen, ja niiden rinnalle on tulossa myös 
uusia vaihtoehtoja. Mm. mäntyöljystä on kehitteillä 
biohajoava hydrauliöljy. 

Asiasanat: puutavaran autokuljetus, 
biohajoavat öljyt 
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Metsäteho Review 4/1995 

BIODEGRADABLE HYDRAULIC OILS IN TIMBER TRUCKS 
IN NORTHERN FINLAND 

Biodegradable alternatives are now available as hy
draulic oils. The study looked into the suitability of 
biodegradable synthetic oils and vegetable oils as 
hydraulic oils for timber truck cranes in northern 
Finland. 

The truck owners had some doubts as to the lubri
cating properties of biodegradable oils, especially in 
extreme subzero t emperatures. However, these oils 
performed well and there were no more problems 
with them than when using mineral oils. Synthetic 
oils were especia lly good performers, the truck 

METSÄTEHO ~ 

owners said. Vegetable oils did well also but their 
dirtying property caused problems. Biodegradable 
oils mixed well with previously used mineral oils. 
The hydraulic oil samples were clear and did not 
contain harmful amounts of worn metal. The high 
price of the biodegradable oils was felt to be the main 
obstacle to their more widespread use. 

Key words: truck transportation of timber, 
biodegradable oils 
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