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Valtaosa Suomessa vuosittain käytettävästä 
n. 80.000.000 kg:n voiteluainemäärästä on 
valmistettu kotimaassa. Raaka-aineena käytetyt 
perusöljyt ja moninaiset lisäaineet tuodaan 
pääasiallisesti ulkomailta. Neste Oil valmis-
taa omissa tuotantolaitoksissaan Belgiassa ja 
Porvoossa korkealaatuisia PAO- ja EHVI-perus-
öljyjä. Perusöljyt tuodaan yleensä säiliölaivoilla 
ja lisäaineet useilta kansainvälisiltä lisäaineval-
mistajilta käyttömääristä riippuen joko laiva-, 
kontti- tai astiatoimituksina sekoittamoille. 

Voiteluaineiden valmistus perustuu kunkin  
öljy-yh tiön kehittämiin formulaatioihin. Neste 
Oil -tuotteet on kehitetty Suomessa. Kehitys-
työssä on erityisesti otettu huomioon maamme 
erityisolosuhteet.

Valmistus tapahtuu yleensä 1.000–30.000 kg:n 
erissä, jotka analysoidaan laadunvalvontalabora-
toriossa ennen pakkaamista. Näin varmistetaan, 
että valmis tuo te täyttää sille asetetut laatuvaa-
timukset.

Perusöljyt

Voiteluaineiden valmistuksessa voidaan käyttää 
joko raakaöljystä valmistettuja mineraaliperus-
öljyjä tai kemiallisen prosessin avulla valmistet-
tuja synteettisiä nesteitä.

Perusöljyn tai -nesteen valinta vaikuttaa  ratkai-
sevasti tuotteen laatu tasoon ja käyttöominai-
suuksiin. Mineraaliperusöljyjä ja synteettisiä 
perusöljyjä sekoittamalla voidaan myös valmis-
taa osasynteettisiä voiteluaineita, joiden ominai-
suudet ovat mineraaliöljyjen ja täyssynteettisten 
öljyjen välillä.

Voiteluaineiden valmistus

Mineraaliperusöljy
Nykyaikaiset mineraaliperusöljyt ovat pitkän 
ja monimutkaisen tislaus- ja jalostusprosessin 
tuloksia. Lähtöaineena on käytetty raakaöljyä. 
Tämä ei ole tasalaatuinen aine, vaan se koostuu 
useista tuhansista erilaisista hiilivety-yhdisteis-
tä, joissa alkuaineet, hiili ja vety, ovat kaikissa 
molekyyleissä ja osittain sitoutuneina muihin 
alkuaineisiin.

Hiilivedyt voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:  
parafi iniset, nafteeniset ja aromaattiset.

Parafi iniset hiilivedyt voidaan jakaa vielä 
kahteen alaryhmään,  normaaliparafi inisiin ja 
isoparafi inisiin. Parafi iniset hiilivedyt ovat yli-
voimaisesti parhaita voiteluaineina.

Jalostamon tislausprosessissa erotetaan raaka-
öljyn sisältämät hiilivedyt molekyylien koon 
perusteella jakeisiin.

Lisäksi prosessissa poistetaan mahdollisim-
man paljon ei-haluttuja aineita, kuten rikkiä, 
aromaattisia hiilivetyjä, parafi inivahaa ym. 
Mineraaliöljyn valmistusprosessi on siis fysi-
kaalista puhdistamista, jonka lopputuloksena 
saadaan ns. parafi ininen perusöljy. 

Siinä pääosa hiilivedyistä on parafi inisia, mutta 
se sisältää myös paljon nafteenisia ja aromaat-
tisia molekyylejä. Kun näistä sitten tehdään 
valmis voiteluaine, esim. moottoriöljy, käytetään 
useita lisäaineyhdisteitä vahvistamaan ja muut-
tamaan perusöljyn ominaisuuksia.

Lopputuloksena voi olla myös ns. nafteeninen 
perusöljy, jossa pääosa hiilivedyistä on naftee-
nisia. Pakkasta kestävinä näitä voidaan käyttää 
useisiin erikoistarkoituksiin.
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VHVI- ja EHVI-perusöljyt
Raakaöljystä erikoismenetelmin jalostetulle 
VHVI (Very High Viscosity Index)-öljylle voi-
daan saada lähes synteettisten öljyjen ominai-
suuksia. Öljynjalostuksessa syntyvästä parafi i-
nisesta vetykrakkausjakeesta poistetaan vahoja 
liuotinuuttomenetelmällä. Saatava öljy voidaan 
vedyttää ennen jakotislausta, jolloin saatavien 
tuotteiden ominaisuudet voiteluainekäyttöön 
paranevat.

Fortumin EHVI (Extra High Viscosity Index)-
perusöljyn valmistus perustuu edellisestä 
poiketen hiilivetymolekyylien katalyyttiseen 
isomerointiin ja vedytykseen, jolloin perusöljylle 
saadaan VHVI-öljyä paremmat stabiilisuus- ja 
kylmäominaisuudet.

Näiden perusöljyjen käyttö nykyaikaisten 
moottoriöljyjen perustana laajenee entistä 
vaativimpien ja vähäpäästöisempien moottori-
konstruktioiden ja autonvalmistajien uusien 
laatuvaatimusten myötä.

Synteettinen perusöljy
Synteettisten perusöljyjen ryhmään kuuluu 
monia erilaisia aineita: synteettiset  hiilivedyt, 
orgaaniset esterit, polyalkyleeniglykolit jne. 
Yhteistä synteettisille perusöljyille on niiden 
valmistaminen kemiallisen prosessin avulla.

Synteettiset PAO (Polyalfaolefi ini)-hiilivedyt on 
valmistettu prosessilla, josta saadaan tuloksena 
halutunlaisia hiilivetymolekyylejä, isoparafi i-
neja. Raaka-aineena käytetään eteenikaasun 
(C2H4) jatkojalosteita.

Kemiallisella reaktiolla valmistetaan siis tuote, 
joka on parasta mahdollista voiteluöljyä ja josta 
puuttuvat kokonaan ei-toivotut aineosat. Se on 
nykyaikaisissa moottorivoiteluaineissa eniten 
käytetty synteettinen perusöljy.

Eri voiteluainetyypit

Erilaisiin käyttökohteisiin soveltuvat voitelu-
aineet val mistetaan valitsemalla oikeantyyp-
pinen perusöljy tai perusöljyjen seos, johon 
lisätään käyttökohteen vaa timusten mukainen 
lisäaineistus. Valmistus ta pah tuu voiteluaine-
tehtaalla ja jokainen valmistuserä tut ki taan 
laboratoriossa laadun varmistamiseksi.

Lisäaineet

Voiteluöljyjen perusöljyt ovat jo valmistusvai-
heessa läpikäyneet monia laadunparantamis- ja 
puhdistusvaiheita, joiden ansiosta niillä on tule-
vaa käyttöä varten vaadittavia ominaisuuksia.

Lisäaineilla voidaan vielä parantaa öljyn kylmä-
kestävyyttä, viskositeetti-indeksiä ja hapettu-
miskestävyyttä, tehostaa syöpymisen-, pai-
neen- ja kulumisenestokykyä sekä estää öljyn 
vaahtoaminen.

Nykyisissä moottoriöljyissä käytetyt puhdistavat 
lisäaineet pitävät lisäksi männät ja moottorin 
sisäosat puhtaina karsta- ja lietekerrostumista, 
joita epäpuhtaudet ja korkeat käyntilämpötilat 
pyrkivät synnyttämään.
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Tiheys
Tiheydellä tarkoitetaan aineen tilavuuspainoa. 
Se ilmoitetaan öljyillä yleensä +15 °C tai +20 °C 
lämpötilassa, yksikkönä kg/m3. Voiteluöljyjen 
tiheydet vaihtelevat n. 700-950 kg/m3 välillä, 
riippuen perusöljyn laadusta, jäykkyydestä ja 
lisäaineistuksesta.

Viskositeetti
Mitä jäykempää neste on, sitä suurempi on sen 
viskositeetti. Voitelu öljyjen viskositeetti ilmoi-
tetaan ny kyään yleensä yksiköllä senttistoki 
(mm2/s) ja sent ti poisi (mPas).

Voiteluaineiden peruskäsitteitä

Viskositeetin mittaus 

kuvan Ubbelohde-

viskometrillä tapahtuu 

siten, että mitataan 

aika, joka kuluu öljyn 

valumiseen pisteestä 

m1. pisteeseen m2.

m1

m2

Senttipoisi (cP)
Senttipoisi on dynaamisen viskositeetin yksik-
kö, jolla usein ilmaistaan öljyn sisäistä kitkaa 
alhaisissa lämpötiloissa. cSt:n ja cP:n yhteys:  
cP = cSt x nesteen tiheys.

Lämpötila on aina mainittava ilmaistaessa vis-
kositeettia millä tahansa yksiköllä. Kaikki öljyt 
ohenevat voimakkaasti lämpötilan kohotessa. 
Tyypillinen moottoriöljy SAE 10W:n viskosi- 
teetti -20 °C lämpötilassa voi olla 2000 cP, 
mutta jos se lämpenee +100 °C lämpötilaan, on 
viskositeetti enää 5,2 cSt.

Viskositeetti-indeksi
Viskositeetti-indeksillä (V.I.) kuvataan nesteen 
taipumusta ohentua lämpötilan kohotessa. Mitä 
voimakkaammin neste ohenee, sitä pienempi 
on viskositeetti-indeksi.

Yksiasteisten moottoriöljyjen V.I. on n. 95-110, 
moniasteisilla jopa yli 200.

Leimahduspiste
Leimahduspisteellä kuvataan nesteen tulen-
arkuutta. Leimahduspiste on se lämpötila, 
jossa nesteestä tietyllä menetelmällä mitattuna 
höyrystyy syttyviä kaasuja niin paljon, että ne 
leimahtavat avoliekillä sytytettäessä, mutta nes-
te ei kuitenkaan jää palamaan.

Senttistoki (cSt)
Senttistoki on kinemaattisen viskositeetin 
yksikkö, joka perustuu nesteen sisäisen kitkan 
voittamiseen tarvittavan voiman suuruuteen.

* Erittäin helposti syttyvältä nesteeltä edellytetään lisäksi alle  
 +35 °C kiehumispistettä.

Palavien nesteiden luokitus määritellään 
leimahduspisteen perusteella.

0° 21° 55°

Erittäin 
helposti 
syttyvä*

Helposti
syttyvä

Palava
Syttyvä

100°
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Syttymispiste
Syttymispiste on lämpötila, jossa avoimessa 
upokkaassa kuumennettaessa nesteestä höyrys-
tyneet kaasut palavat vähintään viiden sekunnin 
ajan avoliekillä sytytettynä. Syttymispiste on 
yleensä 10-50 °C leimahduspistettä korkeampi.

Jähmepiste
Öljy jäykistyy lämpötilan laskiessa. Tietyssä 
lämpötilassa se ei enää virtaa omalla painollaan. 
Tätä lämpötilaa nimitetään jähmepisteeksi. 
Jähmepiste riippuu mm. öljyn viskositeetista ja 
kemiallisesta rakenteesta. Parafi inisilla öljyillä 
jähmettymisen saa aikaan öljyssä oleva vaha, 
joka erottuu kiteinä. 

Mitä enemmän öljy jäähtyy, sitä suuremmiksi 
kiteet kasvavat muodostaen lopulta virtauksen 
estävän verkoston öljyn joukkoon.

Nafteenisissa öljyissä on vähemmän tai ei ollen-
kaan vahaa ja ne pysyvät juoksevina alemmissa 
lämpötiloissa kuin parafi iniset. Jähmettymisen 
saa lopulta aikaan öljyn tuleminen niin jäy-

käksi, ettei se enää virtaa omalla painollaan. 
Täyssynteettiset öljyt eivät sisällä vahaa ja nii-
den kylmäkestävyys on erinomainen.

Jähmepistettä voidaan parantaa käyttämällä 
lisäainetta, joka estää vahakiteiden kasvun 
ja yhteenliittymisen. Jähmepisteellä voidaan 
likimääräisesti kuvata öljyn kylmäkäyttöomi-
naisuuksia, mutta useissa tapauksissa se ei riitä. 
Tärkeämpää on tuntea öljyn todellinen viskosi-
teetti käynnistyslämpötilassa.

Emäsvaraus
Moottorin käydessä öljyn sekaan joutuu poltto-
aineen palamisesta syntyviä happamia yhdis- 
teitä, jotka on neutraloitava metalliosien syöpy-
misen estämiseksi. Moottoriöljyssä on tämän 
takia lisäaineita, joilla saadaan aikaan emäsvara-
us. Sen määrä ilmaistaan kokonaisemäslukuna 
(TBN).

Kokonaisemäsluvun muutosta seuraamalla voi-
daan päätellä yhdessä eräiden muiden kokeiden 
kanssa käytetyn moottoriöljyn kunto.

E
m

äs
va

ra
us

uutena
korkea

nopea lasku
alussa

lasku
hidastuu

käyttöaika

Emäsvarauksen muutos öljyä käytettäessä
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Lisäaine Vaikutus

Jähmepisteen alentajat Parantavat öljyn juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa

Viskositeetti-indeksin 
parantaja lisäaineet

Vähentävät öljyn viskositeetin riippuvuutta 
lämpötilan vaihtelusta

Puhdistavat ja jakauttavat 
(nk. pestävät) lisäaineet

Estävät mäntien ja männänrengasurien karstoittumisen

Pitävät palamisesta syntyvän noen hienojakoisena öljyn joukossa

Kulumisenestolisäaineet Vähentävät mekaanista kulumista suurten kuormitusten 
alaisissa moottorin osissa

Vaahdonestolisäaineet Estävät öljyn vaahtoamisen

Hapettumisenestoaineet Estävät öljyn hapettumisen korkeissa lämpötiloissa

Syöpymisenestoaineet Neutraloivat polttoaineen rikin aiheuttamat happamat 
palamistuotteet etenkin dieselmoottoreissa

Emäksisyyttä antavat 
lisäaineet

Neutraloivat polttoaineen rikin aiheuttamat happamat 
palamistuotteet etenkin dieselmoottoreissa

Moottoriöljy voidaan valmistaa mineraaliperus-
öljyistä, synteettisistä perusöljyistä tai näiden  
seoksesta (osasynteettiset). Synteettisellä 
perusöljyllä saavute taan merkittäviä etuja sekä  

Moottoriöljyt

kylmäjuoksevuudessa että kuumakestävyydessä. 
Kaikkien perusöljyjen omi naisuuksia on vielä 
parannettava lisäaineilla polttomoottorikäyttöä 
varten.

Moottoriöljyjen luokituksia

SAE-luokitus
SAE  (Society of Automotive Engineers) on 
amerikkalaisten autoinsinöörien järjestö, joka 
on luokitellut autokäyttöön tarkoitetut moottori-
öljyt viiteen kesä- ja kuuteen kylmäviskositeetti-
luokkaan. Luokitus on tehty öljyn viskositeetin 
perusteella, ottamatta huomioon mitään muita 
ominaisuuksia.

Kesäluokat ovat SAE 20, 30, 40, 50 ja 60. Koska 
niiden voitelukyvyn tunteminen kuumana on 
tärkeintä, niiden viskositeetti on määrätty 
+100 °C:ssa cSt yksikköinä ja +150 °C:ssa suu-
ren leikkausnopeuden alaisina cP yksiköissä 
seuraavalla sivulla olevan taulukon mukaisesti. 
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Talviluokat ovat SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W ja 
25W. Talvi luokkien tunnuksena on W-kirjain 
(W = winter = talvi). Ne on otettu käyttöön öljyn 
oikean viskositeetin varmistamiseksi alhaisissa 
käynnistyslämpötiloissa. Näiden öljyjen viskosi-
teetin ja pumpattavuuden raja-arvot on määrätty 
porrastettuna lämpö-tiloissa -40 °C...–10 °C 
siten, että ohuemmat laadut mitataan alemmis-
sa lämpötiloissa.

Neste Oilin teknologiakeskuksessa mitataan 
talviluokkien käynnistysviskositeetti CCS (Cold 
Cranking Simulator) -laitteella. Se jäljittelee 
öljyn käyttäytymistä liukulaakerissa.

Öljyn pumpattavuus mitataan MRV-laitteella 
(Mini Rotary Viscometer). Se kuvaa öljyn kykyä 
virrata moottorin öljysiivilän ja pumpun imu-
putken läpi kylmäkäynnistyksen yhteydessä.

*2,9 (0W/40, 5W/40, 10W/40)   
 3,7 (15W/40, 20W/40, 25W/40, 40)

Painot

Eristys

Alumiinikuori

Ruostuma-
ton astia

Roottori

Jäähdytys-
neste

Roottorin
varsi

Kansi

Lanka

Ylälaakeri

MRV-rotaatio-
viskometri

SAE-   
luokka

Viskositeetti
cP

Pumpattavuus-
lämpötila

Viskositeetti cSt/100 °C HSHT Viskositeetti
150 °C  106 1/s

Max. Max. Min. Max.

0W 6200 / –35 °C –40 °C 3,8 – –

5W 6600 / –30 °C –35 °C 3,8 – –

10W 7000 / –25 °C –30 °C 4,1 – –

15W 7000 / –20 °C –25 °C 5,6 – –

20W 9500 / –15 °C –20 °C 5,6 – –

25W 13000 / –10 °C –15 °C 9,3 – –

20 – – 5,6 9,3 2,6

30 – – 9,3 12,5 2,9

40 – – 12,5 16,3 2,9–3,7*

50 – – 16,3 21,9 3,7

60 – – 21,9 26,1 3,7
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HSHT (High Shear High Temperature) visko-
siteetti mitataan nopeasti pyörivässä liukulaa-
kerin tyyppisessä mittalaitteessa, jossa öljyn 
lämpötila on +150 °C ja öljykalvoon kohdistuu 
suuri leikkausrasitus. Laitteella jäljitellään 
olosuhteita, jotka vallitsevat nopeasti pyörivän 
kuuman moottorin laakereissa ja nokka-akselin 
nokan ja venttiilin nostimen välissä.

Moniasteöljyt
Moniasteisten öljyjen viskositeetti vaihtelee läm-
pötilan muutosten vaikutuksesta vähemmän 
kuin yksiasteisten. Niiden jäykkyys voi esim. 
olla SAE 15W -20 °C lämpötilassa ja samalla 
SAE 40 alueella +100 °C lämpötilassa mitattu-
na. Tällaista öljyä merkitään SAE 15W-40. Sitä 
voi käyttää, milloin vaatimuksena on SAE 15W, 
20W, 20, 30 tai 40 -öljy tai jokin niiden monias-
teinen muunnos, esim. SAE 20W-40.

API-luokitus moottoriöljyille
Vuonna 1970 julkaistiin nykyisin käytössä oleva 
API-luokitus moottoriöljyille. Siinä määritellään 
sekä kaasutin- että dieselmoottoreille käyttö-
olosuhdeluokat ja kuvataan vastaavat öljyjen 
laatutasot. Lisäksi  luokitus määrittelee testit ja 
moottorikokeet, joilla selvitetään öljyjen suori-
tuskyky kussakin luokassa.

Luokitus jakaa käytön ja öljyt kahteen pääryh-
mään: S (bensiinimoottorit) ja C (dieselmoot-
torit). 

Täyssynteettisen Neste City Pro -moottoriöljyn pumpat-
tavuuden raja-arvo on 10 °C alhaisempi kuin tavallisella 
mineraaliöljyllä.

Moniasteöljyn viskositeetin määrittely

Pumpattavuus

ASTM D 3829 (MVR)
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Luokista ovat nykyisin käytössä seuraavat:

S-ryhmä (bensiinimoottoriöljyt)                  
SG (bensiinimoottorit) 
Vuoden 1989 moottoriöljyluokka, jonka mukai-
set öljyt soveltuvat nykyaikaisen bensiinimoot-
torin voiteluun valmistajan suosittelemin 
vaihtovälein. 

SH (bensiinimoottorit) 
Vuonna 1992 julkaistu öljyluokka, jonka mu-
kaiset öljyt sopivat nykyaikaisiin bensiinimootto- 
reihin. Laatuvaatimukset ovat SG luokkaa  
tiukemmat.

SJ (uudemmat bensiinimoottorit)
Vuonna 1996 julkaistu luokka, jonka mukaiset 
öljyt sopivat erityisesti uusiin vähäpäästöisiin 
bensiinimoottoreihin, joiden yhtey dessä käyte-
tään katalyyttista pakokaasunpuhdistusta.

SL (uudemmat bensiinimoottorit)
Vuonna 2001 julkaistu luokka, jonka täyttävät 
öljyt estävät entistä tehokkaammin moottorin 
karstaantumista, vähentävät öljyn kulutusta ja 
pidentävät katalysaattorin ikää.

SM (Uudet bensiinimoottorit) 
Vuonna 2005 julkaistu luokka, jonka mukaiset 
öljyt kestävät paremmin pidennetyt öljynvaihto-
välit kuin API SL, SJ, SG jne. öljyt. Voi käyttää 
myös vanhemmissa autoissa. 

C-ryhmä (dieselmoottoriöljyt)

CD (raskas dieselkäyttö) 
Ahdettuihin dieselmoottoreihin sopivat öljyt. 

CF (työkoneiden etukammiodieselit) 
Käyttö tyypillistä työkoneiden etukammio-

dieseleille, jotka käyvät vaihtelevan laatuisella 
polttoaineella, esim. rikkipitoisuus yli 0,5%.  
CF öljyjä voidaan käyttää CD öljyjen tilalla. 

CD–II (kaksitahtidieselit) 

CF–2 (kaksitahtidieselit) 
CD-II:sta edelleen kehitetty raskaassa käytössä 
olevien kaksitahtisten dieselmoottorien öljyt. 

CE (dieselmoottorit vuodesta 1983) 
Ahdetut ja superahdetut raskaassa käytössä 
olevat dieselit, jotka käyvät suurella kuormituk-
sella. 

CF–4 (dieselmoottorit vuodesta 1990) 
Nopeakäyntiset nykyaikaiset nelitahtidieselit, 
erityisesti rahtiliikenteessä.  

CG–4 (uudet vähäpäästöiset dieselit) 
Vähärikkisellä tai rikittömällä polttoaineella 
käyvät uudet dieselit, jotka on suunniteltu täyt-
tämään vuoden 1994 päästöstandardit.

CH–4 (uudet vähäpäästöiset dieselit) 
Polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on 0...0,5 %, 
käyttäviin uusiin vuoden 1988 päästöstandardit 
täyttäviin dieselmoottoreihin tarkoitetut öljyt. 
Noen sitomiskyky on parempi kuin CG–4 ja 
CF–4 -öljyillä. Voi käyttää myös vanhemmissa 
moottoreissa, joissa vaatimus on esim. CG–4 
tai CF–4.

CI-4 (uudet vähäpäästöiset dieselit)
Vuonna 2002 voimaan tullut luokka. Diesel-
moottoreihin, jotka täyttävät vuoden 2004 pääs-
töstandardit. Toimii hyvin myös EGR (Exhaust 
Gas Recirculation) ja katalysaattori -mootto-
reissa. Sopii pitkille vaihtoväleille. Suorituskyky 
parempi kuin CH–4, CG–4 ja CF–4 -öljyillä. 
Voidaan käyttää myös vanhemmissa mootto-



reissa, joiden vaatimus on esim. CH–4, CG–4 
tai CF–4.

ACEA moottoriöljyluokitus
ACEA on eurooppalaisten autonvalmistaji-
en järjestön, Association des Costructeurs 
d'Automobiles Du Marche Commun) ja siihen 
kuuluvat käytännöllisesti katsoen kaikki 
Euroopan kevyen ja raskaan autokaluston val-
mistajat. ACEA on laatinut uuden moottoriöljy-
jen laatuluokituksen, joka korvaa aikaisemman 
CCMC luokituksen.

Testauksessa käytettävät moottorit ovat pääosin 
eurooppalaisia ja ne yhdessä muiden vaatimus-
ten kanssa edellyttävät öljyiltä korkeampaa suo-
rituskykyä kuin API luokat.

Bensiinimoottorit

A1 Öljyt moottoreihin, jotka on erityisesti  
 suunniteltu ohuita pienikitkaisia öljyjä  
 varten. Eivät sovi kaikille moottoreille.

A2 Normaalikäyttöön ja normaalille vaihto- 
 välille sopivat öljyt.

A3 Huippuluokan öljyt, jotka sopivat suoritus- 
 kykyisiin moottoreihin, pitkiin vaihtovä- 
 leihin ja matalaviskositeettisina ympäri- 
 vuotiseen käyttöön.

A4 Varattu tulevaa suoraruiskutusmoottorei- 
 den luokkaa varten.

A5 Pidennettyjä vaihtovälejä kestäviä öljyjä  
 tehokkaisiin moottoreihin, jotka on suun- 
 niteltu toimimaan vähäkitkaisella ohuella  
 öljyllä. Eivät sovi kaikille moottoreille.

Henkilö- ja pakettiautojen diesel-
moottorit

B1 Öljyt moottoreihin, jotka on erityisesti  
 suunniteltu ohuita pienikitkaisia öljyjä  
 varten. Eivät sovi kaikille moottoreille.

B2 Normaalikäyttöön ja normaalille vaihto- 
 välille sopivat öljyt.

B3 Huippuluokan öljyt, jotka sopivat suoritus- 
 kykyisiin moottoreihin, pitkiin vaihtovälei- 
 hin ja matalaviskositeettisina ympärivuoti- 
 seen käyttöön.

B4 Öljyt, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti  
 suoraruiskutusdieseleihin.

B5 Pidennettyjä vaihtovälejä kestäviä öljyjä  
 dieselmoottoreihin, jotka on suunniteltu  
 toimimaan vähäkitkaisella ohuella öljyllä.  
 Eivät sovi kaikille moottoreille.

Raskaan kaluston dieselmoottorit

E2 Suorituskykyisemmät öljyt mahdollisesti 
 pidempiin vaihtoväleihin autonvalmistajan  
 suosituksen mukaan.

E3 Raskaaseen käyttöön, pidennetyille vaihto- 
 väleille ja vähäpäästöisiin Euro I ja  
 Euro II moottoreihin tarkoitetut öljyt.

E4 Erittäin pitkille vaihtoväleille uusiin diese- 
 leihin tarkoitetut öljyt.

E5 Vähäpäästöisiin ja vähärikkisellä poltto- 
 aineella toimiviin uusiin dieseleihin erit- 
 täin pitkille öljynvaihtoväleille sopivat öljyt.
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Vuonna 2004 ACEA -luokitus on uudistettu 
ja otetaan käyttöön pääasiassa vuonna 2005. 
Uudessa luokituksessa A- ja B-luokat on yhdis-
tetty A/B-luokiksi. Lisäyksenä on katalysaatto-
reiden ja hiukkassuotimien toiminnan kannalta 
parempi C-luokitus bensiini- ja dieselkäyttöisil-
le henkilö- ja pakettiautoille. Raskaan kaluston 
E-luokkia on tullut lisää.

A/B henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja  
 dieselmoottoriöljyt.

A1/B1 Pienikitkaiset ohuet erikoisöljyt.  
 Varoitus: Eivät sovi kaikkiin autoihin.  
 Tarkista sopivuus auton ohjekirjasta.

A3/B3 Huippulaatuiset yleiskäyttöön sopivat  
 öljyt tehokkaisiin moottereihin, pidenne- 
 tyille vaihtoväleille ja vaativiin olosuh- 
 teisiin.

A3/B4 Kuten luokka A3/B3, mutta paremmin  
 sopiva joihinkin suoraruiskutusdiesel- 
 moottoreihin. Voidaan käyttää autoissa,  
 joissa vaatimus on A3/B3.

A5/B5 Huippulaatuiset pienikitkaiset ohuet  
 erikoisöljyt pidennetyille vaihtoväleille.  
 Varoitus: Eivät sovi kaikkiin autoihin.  
 Tarkista sopivuus auton ohjekirjasta.

C: Katalysaattoreille paremmin sopivat  
 henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja  
 dieselmoottoriöljyt.

C1 Pienikitkaiset ohuet erikoisöljyt. Piden- 
 tävät katalysaattorin ja hiukkassuodat- 
 timen ikää. Sisältävät vähemmän rikkiä  
 ja fosforia kuin A1/B1-öljyt tai C2-luo 
 kan öljyt. Tuhkan muodostus alhainen.  
 Varoitus: Eivät sovi kaikkiin autoihin.  
 Tarkista sopivuus auton ohjekirjasta.

C2 Kuten luokka C1, mutta rikki-, fosfori- ja  
 tuhkarajat eivät yhtä alhaiset kuin C1-  
 luokassa. Varoitus: Eivät sovi kaikkiin  
 autoihin. Tarkista sopivuus auton ohje- 
 kirjasta.

C3 Huippulaatuiset öljyt, jotka pidentävät  
 katalysaattorin ja hiukkassuodattimen  
 ikää. Sisältävät vähemmän rikkiä ja  
 fosforia kuin A3/B4-öljyt. Tuhkan muo- 
 dostus alhainen. Varoitus: Eivät sovi  
 kaikkiin autoihin. Tarkista sopivuus  
 auton ohjekirjasta.

E:  Raskaan kaluston dieselmoottoriöljyt.

E2 Dieselmoottoriöljyt normaalikäyttöön  
 normaaleille vaihtoväleille. Vertaa aikai- 
 sempaan ACEA E2 -luokkaan.

E4 Huippuluokan erikoisöljyt mm.   
 Mercedes-Benz, MAN, DAF -diesel- 
 moottoreihin pitkille vaihtoväleille. 
 Sopivat Euro 1, 2, 3 ja 4 -moottoreihin.  
 Ei hiukkassuodattimella varustettuihin  
 autoihin. Tarkistasopivuus auton ohje- 
 kirjasta.

E6 Huippuluokan moottoriöljyt useimpiin  
 raskaan kaluston dieselmoottoreihin  
 pitkille vaihtoväleille. Sopivat hyvin  
 hiukkassuodattimella varustettuihin  
 autoihin ja käytettäessä vähärikkistä  
 polttoainetta (max 50 ppm). Tarkista  
 sopivuus auton ohjekirjasta.

E7 Huippuluokan erikoisöljyt dieselmoot- 
 toreihin pitkille vaihtoväleille. Sopivat  
 Euro 1, 2, 3 ja 4 -moottoreihin. Ei hiuk- 
 kassuodattimella varustettuihin autoi- 
 hin. Tarkista sopivuus auton ohjekirjas- 
 ta.
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Autonvalmistajien erityisvaatimukset
Useimpien ajoneuvojen valmistajien moottori-
öljysuositukset perustuvat edellä esitettyihin 
API tai ACEA spesifi kaatioihin. Niiden lisäksi 
tai tilalla on kuitenkin eräillä valmistajilla omia 
vaatimuksia öljyn suhteen. 

Mercedes Benz 
MB laatii omat öljyluokituksensa, jotka perus-
tuu heidän antamaansa öljykohtaiseen hyväk-
syntään. MB pitää listaa kaikista hyväksytyistä 
öljyistä.

Volkswagen 
Volkswagenilla on sekä bensiini- että diesel-
öljyjä varten laatuvaatimukset, jotka edellyttävät 
mm. testausta koemoottoreissa. Testit läpäis-
seille öljyille VW antaa kirjallisen hyväksynnän.

Ford
Fordilla on ollut omat erikoisöljyjen laatuvaati-
mukset vuodesta 1997 lähtien sekä bensiini- 
että dieselmoottoreille. Öljyt ovat ohuita ACEA 
A1/B1 -luokan öljyjä, joita saa käyttää vain niissä 
moottoreissa, joissa vaatimus on ACEA A1 tai B1.

GM, Opel, Saab
Opel- ja Saab- autojen erikoisöljyvaatimukset 
ovat vuodelta 2003. Öljyt täyttävät ACEA A3 ja 
B3 -luokat ja niitä voi käyttää useimmissa muis-
sa henkilö- ja pakettiautojen moottoreissa.

Volvo henkilöautot
Volvon erikoisvaatimukset ovat vuodelta 2004. 
Öljyt ovat ohuita ACEA A5/B5 -luokan erikoisöl-
jyjä, joita saa käyttää vain niissä moottoreissa, 
joiden vaatimus on A1, A5, B1 tai B5. Tällaisia 
ovat mm. uudet ranskalaiset Citroen, Peugeot  
ja Renault -henkilö- ja pakettiautot.

Volvo, MAN, Scania, DAF 
Volvolla on raskaan kaluston dieseleitä varten 
erikoisluokka, nk. Volvo VDS. Sen täyttäviä 
öljyjä voi käyttää pidennetyllä öljynvaihtovälillä. 
VDS perustuu Volvon valvonnassa hyväksyttä-
västi suoritettuun pitkäaikaiseen kenttäkokee-
seen. MANnilla on useita laatuluokkia, joista 
vaativimpien M3275 ja M3277 täyttävät öljyt 
hyväksytään  pitkille  vaihtoväleille. Scanialla, 
DAFilla ja eräillä muilla raskaan kaluston val-
mistajilla on myös vastaavia menettelyjä.

Kaksitahtimoottoriöljyt

Nykyaikaisten kaksitahtimoottoreiden suuri 
teho on saatu aikaan pääasiassa kierrosnopeutta 
nostamalla. Korkea kierrosluku vaatii öljy- 
polttoaineseokselta nopeaa, täydellistä ja karsta-
tonta palamista. Tämä saavutetaan käyttämällä 
vähätuhkaisia kaksitahtimoottoriöljyjä oikeassa 
seossuhteessa.

Moottorin valmistaja ilmoittaa seossuhteen, 
eikä siitä ole syytä poiketa. Liian laihalla seok-
sella saattaa voitelu kärsiä, ja toisaalta liian 
rikas seos aiheuttaa savuttamista ja moottorin 
karstoittumista.

Kaksitahtimoottoriöljyt ovat joko vähätuhkaisia 
tai täysin tuhkattomia. Ne voivat olla myös ns. 
esisekoitettuja, jolloin ne sisältävät 10 - 20 % 
liuotinta sekoittumisen ja pakkaskestävyyden 
parantamiseksi. Liuot timen määrää ei yleensä 
tarvitse huomioida seosta tehtäessä, ellei moot-
torin valmistaja sitä vaadi.

Perämoottoreiden sekä seos- että "tuorevoite-
lussa" käytetään tuhkattomia NMMA TC–W II 
eli API TD, tai etenkin suuremmissa mal-
leissa tehokkaampia NMMA TC–W3 öljyjä. 
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Ilmajäähdytettyihin ja maakulkuneuvojen vesi-
jäähdytettyihin moottoreihin ovat vähätuhkaiset 
API TC- luokan öljyt parempia, etenkin jos ne 
käyvät kuumina tai pitkiä aikoja ammattimai-
sessa toiminnassa.

Moottoriöljyn käyttö

Moottoriöljyn tehtävät
Öljyjen kehittyminen käy rinnan moottoreiden 
kehittymisen kanssa. Suuritehoisemmat  ja kes-
tävämmät moottorit vaativat parempia ominai-
suuksia moottoriöljyiltä toimiakseen odotusten 
mukaisesti. 

Tämän takia öljyteollisuus tuo jatkuvasti mark-
kinoille uusia laatuja, joissa on otettu huomioon 
moottoritekniikan tuleva kehitys.

Moottoriöljyn päätehtävä on vähentää liikkuvien  
osien välistä kitkaa muodostamalla öljykalvo 
niiden väliin. Öl jykalvon paksuus ja kestävyys 
riippuvat öljyn vis ko siteetista ja kulumisenesto-  
lisäaineista. Ohuella öl jyllä saadaan helppo 
käynnistyvyys pakkasella, mutta kuumana 
ollessaan sen muodostama öljykalvo voi ohentua 
liikaa.

Moniasteiset ja synteettiset öljyt sallivat laajem-
man käyttölämpötila-alueen, koska ne ohenevat 
vähemmän lämpötilan kohotessa kuin yksiaste-
öljyt. 

Kulumisenestolisäaineistuksella voidaan vahvis-
taa voitelukalvoa kovasti kuormitettujen osien 
välissä. Tällaisia osia on mm. venttiilikoneis-
tossa, jossa pintapaineet voivat olla jopa 1500 
MPa (15.000 bar.). Vaikka öljykalvo ei näissä 
olosuhteissa kestäisikään, estää kulumisenesto-
lisäaine vaurion.

Moottoria käynnistettäessä ja pysäytettäessä voi 
myös laakereitten öljykalvo pettää, jolloin tarvi-
taan nk. rajavoitelun parantamiseksi kulumise-
nestolisäainetta.

Jäähdytysjärjestelmä poistaa suurimman osan 
moottorin käydessä syntyvästä lämmöstä, mutta 
n. 1/3 siitä joutuu öljyyn. Öljy voi lämmetä 
kampikammiossa n. 150 °C ja männänrengas-
alueella lähes 300 °C. Näissä olosuhteissa öljyn 
on tiivistettävä männänrenkaiden ja sylinteri-
seinämien välit, kestettävä hapettumatta vaih-
tovälin ajan ja siirrettävä syntynyt lämpö pois 
moottorista. Tätä tehtävää varten on joihinkin 
autoihin asennettava erilliset öljynjäähdytti-

Öljykalvo

KuormaLiikesuunta

Liike-
suunta

Kuormitus

Kulumisenestolisäaineet vahvistavat öljykalvoa 
tarttumalla lujasti metallipintoihin.



met. Liiallinen kuumeneminen ohentaa öljyä 
voimakkaasti, jolloin on vaarana lisääntyvä 
moottorin kuluminen voitelukalvon ohenemi-
sen seurauksena.

Moottorin käydessä syntyy polttoaineen palami-
sen ja öljyn ylikuumenemisen seurauksena 
epäpuhtauksia. Ne pyrkivät kerääntymään 
mäntien rengasuriin ja vaippoihin kovina 
lakkamaisina kerrostumina ja karstana, jotka 
estävät  renkaiden vapaan liikkeen ja heiken-
tävät jäähdytystä. Palamisessa syntyvä noki ja 
vesi pyrkivät myös muodostamaan öljyn kanssa  
paksua lietettä, joka tukkii öljykanavat ja suo-
dattimet. Erityisesti tehostetun kampikammio- 
tuuletusjärjestelmän säätelyventtiili on arka 
tälle “kylmälietteelle”.

Moottorin käydessä syntyy polttoaineen pala-
misen ja öljyn ylikuumenemisen seuraukse-
na epäpuhtauksia. Ne pyrkivät kerääntymään 
mäntien rengasuriin ja vaippoihin kovina 
lakkamaisina kerrostumina ja karstana, jotka 
estävät  renkaiden vapaan liikkeen ja heiken-
tävät jäähdytystä. Palamisessa syntyvä noki ja 
vesi pyrkivät myös muodostamaan öljyn kanssa 
paksua lietettä, joka tukkii öljykanavat ja suodat-
timet. Erityisesti tehostetun kampikammiotuu-
letusjärjestelmän säätelyventtiili on arka tälle 
“kylmälietteelle”.

Moottoriöljyn puhdistavat ja jakauttavat lisäai-
neet estävät kerrostumien ja karstan muodostu-
misen mäntiin ja pitävät öljyn joukkoon joutu-
neet epäpuhtaudet ja noen hienoina hiukkasina, 
jotka eivät kasaannu suodattimiin ja öljykana-
viin. Öljynvaihdon yhteydessä epäpuhtaudet 
tulevat öljyn mukana pois ja moottori pysyy 
puhtaana. Tästä johtuu käytetyn öljyn musta 
väri etenkin dieselmoottorissa.
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Öljynkulutus
Käytön aikana moottoriöljyä kuluu aina jonkin 
verran. Männänrenkaat eivät pyyhi kaikkea öljyä 
sylinterin seinämiltä, jolloin sinne jäänyt öljy 
haihtuu ja palaa poistuen pakokaasun mukana. 
Venttiilien ohjaimista pääsee myös pieniä mää-
riä öljyä imukanaviin, etenkin moottorijarru-
tuksen kehittämän alipaineen imemänä.

Tämä luonnollinen öljynkulutus on kuitenkin 
vähäinen ja kompensoituu usein öljyyn pääs-
seellä polttoaineella varsinkin talviaikana ja 
lyhyitä matkoja ajettaessa.

Öljynkulutukseen vaikuttavat moottorin 
mekaanisen kunnon lisäksi eniten käytetyn 
öljyn viskositeetti, perusöljyn haihtumisomi-
naisuudet, täyttömäärä ja ajotapa. Ohutta öljyä 
kuluu yleensä enemmän kuin paksumpaa. Ohut 
öljy pääsee helpommin välyksistä palotilaan ja 
myös mahdollisten vuotavien tiivisteiden kautta 
moottorin ulkopuolelle.

Eräissä kokeissa on todettu, että  jopa 70 % nor-
maalin moottorin öljynkulutuksesta  tapahtuu 
haihtumalla. Valitsemalla sopiva tasalaatuinen 
perusöljy tai synteettinen öljy, jonka haihtumi-
nen on vähäistä, voidaan etenkin moniasteöljy- 
jen öljynkulutusta merkittävästi pienentää. 
Vähäinen haihtuminen estää  myös palotilan ja 
venttiilien karstoittumista. 

Jos öljyä täytetään yli mittatikun ylämerkin, sitä 
joutuu roiskumalla enemmän sylinterien seinä-
mille ja sitä kautta palotilaan, jolloin seurauk-
sena on suurempi öljynkulutus. Öljyn määrää 
ei pitäisi tarkistaa heti moottorin pysäytyksen 
jälkeen, vaan 2-3 minuutin kuluttua, jolloin öljy 
on ehtinyt palautua öljypohjaan. Lisäys on suori-
tettava vasta, kun pinta lähenee alamerkkiä. 
Öljyä lisätään korkeintaan ylämerkkiin asti.

Moottoriin pääsee aina kosteutta kondensoitu-
misen ja polttoaineen palamisen seurauksena. 
Yhdessä polttoaineen rikin kanssa vesi muo-
dostaa metalleja syövyttäviä happoja, jotka öljyn 
on tehtävä vaarattomiksi - neutraloitava. Lisäksi 
öljyn on estettävä ruostuminen kosteuden tiivis-
tyessä jäähtyvän moottorin metallipinnoille.

Moottoriöljyssä on emäksisiä lisäaineita, jotka 
neutraloivat happamat yhdisteet, ja lisäksi pinta-
aktiivisia ruosteenestoaineita, jotka peittävät 
metallipinnat tiiviillä suojakerroksella estäen 
kosteuden pääsyn niihin.

Lisäaine
Nokihiukkanen

Dispergoivat eli jakauttavat lisäaineet muodos-
tavat ohuen kalvon kaikkien öljyyn liuenneiden 
nokihiukkasten ympärille ja estävät näin niiden 
paakkuuntumisen suuremmiksi yksiköiksi. Näin 
öljykanavien ja öljynpuhdistimen tukkeentuminen 
sekä laakeripintojen naarmuuntuminen estyvät. 
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Ajotapa vaikuttaa ehkä eniten normaalin, 
kunnossa olevan moottorin öljynkulutukseen 
hyvänlaatuista öljyä käytettäessä. Jos moottorilla 
ajetaan lyhyitä matkoja, voi öljypinta varsinkin 
kaasuttimella varustetussa moottorissa jopa 
kohota runsaan rikas timenkäytön aiheuttaman 
bensiinilaimentuman seurauksena. Käytetyssä 
moottoriöljyssä voi olla jopa yli 10 %  bensiiniä.

Eniten öljynkulutusta lisää pitkä täydellä kaa- 
sulla ajaminen, johon sisältyy toistuvia moottori-
jarrutuksia. Tällöin öljy kuumenee ja ohentuu, 
jolloin moottorijarrutuksen alipaine imee sitä 
välysten kautta runsaasti palotilaan. Joskus pit-
kän kaupunkiajojakson jälkeen on öljyssä poltto-
ainetta, joka pitemmällä maantieajo-osuudella 
korkeammassa käyttölämpötilassa nopeasti 

haihtuu. Tämä aiheuttaa näennäisen runsaan 
öljynkulutuksen. Tällaisessa tapauksessa on 
suositeltavaa tarkastaa öljy n. 100 km:n  
maantieajon jälkeen, jolloin lisätty öljy yleensä 
pysyy moottorissa. 

Öljynkulutukseen vaikuttavat siis moottorin 
kunnon ja öljylaadun lisäksi monet inhimil-
lisetkin tekijät, joten luotettava kulutuksen 
mittaus ja vertailu eri öljyjen välillä on käytän-
nön olosuhteissa varsin vaikeaa. 

Nykyaikaisen henkilöautomoottorin öljyn kulu-
tus on erittäin pieni. Useimmiten lisäyksiä ei 
tarvita lainkaan. Isojen dieselmoottoreiden öljyn 
kulutusta on myös vähennetty rakenneteknisin 
keinoin. Pitkillä vaihtoväleillä niihin kuitenkin 
joudutaan lisäyksiä suorittamaan.

Moottorin öljynkulutus tapahtuu pääosin männänrenkaiden ja sylinterin seinämän välistä sekä venttii-
linvarsien ja ohjaimien välistä.
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Öljynvaihtovälit
Uusi moottoriöljy on tasalaatuinen, korkea-
luokkainen tuote, jolla on kaikki vaadittavat 
ominaisuudet. Öljy ei kuitenkaan pysy sellai-
sena. Korkeat käyntilämpötilat, vesi, palamisen 
synnyttämä noki ja rikkiyhdisteet sekä kiinteät 
kulumishiukkaset heikentävät öljyn kykyä suo-
riutua tehtävästään. Öljynlisäykset parantavat 
tilapäisesti eräitä ominaisuuksia, öljynsuodatin 
poistaa määrättyjä epäpuhtauksia, mutta öljyyn 
liuenneet hapot, vesi ja noki poistuvat vasta 
öljynvaihdon yhteydessä.

Öljy on aina vaihdettava viimeistään auton-
valmistajan ilmoittaman ajokilometrimäärän 
jälkeen. Talviajo, lyhyet ajomatkat, pölyiset olo-
suhteet jne. edellyttävät tätäkin lyhyempää vaih-
toväliä. Riittävän usein suoritettu öljynvaihto on 
halvin tapa pidentää moottorin käyttöikää.

Öljyjen sekoitettavuus
Samaan käyttötarkoitukseen tehtyjä ja samat 
laatuluokitukset täyttäviä öljyjä voi yleensä 
sekoittaa keskenään, olivatpa ne yksi- tai moni-
asteisia. Sen sijaan erilaiseen käyttöön, 
esim. diesel- ja bensiinimoottoreihin tarkoi-
tettujen öljyjen sekoittamista ei suositella. 
Eriperustaisten öljyjen, esim. mineraaliöljyjen, 
kasviöljyjen ja synteettisten öljyjen sekoitetta-
vuudesta antaa myyjä tarvittavat ohjeet.

Varmimmin taataan kuitenkin voiteluaineen 
tasalaatuisena pysyminen käyttämällä koko 
vaihtovälin ajan samaa öljyä.

Pakokaasujen jälkikäsittelylaitteistoiden 
erityisvaatimukset moottoriöljylle
Bensiinimoottoreiden katalysaattorin tehokas 
toiminta ja kunnossa pysyminen edellyttää lyi-
jyttömän bensiinin lisäksi myös moottoriöljyltä 
määrättyjä erityisominaisuuksia.

Öljyn on varmistettava moitteeton käynnisty-
vyys kovallakin pakkasella, koska katalysaat-
toriautoja ei saisi hinata käyntiin. Hinauksen ja 
toistuvien käynnistysyritysten aikana voi kataly-
saattoriin kulkeutua palamatonta polttoainetta, 
joka syttyessään tuhoaa sen.

Öljyn kulutuksen on pysyttävä pienenä. 
Palamaton öljyhöyry pinnoittaa katalysaattorin 
aktiivisen jalometallin ja estää pakokaasujen 
puhdistusreaktion.

Karstakerrostumat etenkin moottorin imu-
venttiileissä voivat muuttaa palotapahtumaa 
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siten, että katalysaattorin puhdistuskyky heik-
kenee. Täyssynteettiset API SL/SJ/SH -luo-
kan öljyt eivät muodosta karstaa, joten niillä 
saavutetaan paras katalysaattorin toiminta. 
Kylmäkäynnistyksen ja öljynkulutuksen suh-
teen ne ovat myös parhaita ja niiden lisäaineis-
tus on katalysaattorikäyttöön sopiva.

Nykyaikaisten pitkälle kehittyneiden ja puhtaas-
ti käyvien henkilöautojen dieselmoottoreiden 

pakokaasujen jälkikäsittelylaitteet esim. diesel-
partikkelisuodattimet vaativat moottori- 
öljyltä erityisominaisuuksia kuten alhaisen 
rikki, fosfori ja sulfaattituhkapitoisuuden. 
Alhainen tuhkan muodostus estää dieselhiukkas- 
suodattimien tukkeutumista ja pidentää pako-
kaasujen jälkikäsittelylaitteiden käyttöikää.

Nokea

Vettä

Happamia tuotteita

Epäpuhtauksia

Polttoainelaimentumaa

Pölyä
Likaa
Kosteutta

Happamien palamistuotteiden
muodotaminen

Bensiiniä

Ohipuhallus

Moottoriöljyä pilaavat monet tekijät.
Öljy on vaihdettava riittävän usein,
samoin suodatin.



Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyjen tärkein tehtä-
vä on estää hammaspyö rien ja laakereiden kulu-
minen. Lisäksi niiden on estettävä ruostuminen 
ja korroosio, siirrettävä syntynyt lämpö pois ja 
oltava kemiallisesti sopivia vaihteistoissa ja veto-
pyörästöissä käytettävien materiaalien kanssa. 

Joissain vaihteistoissa käytetään vielä öljyjä, 
jotka sisältävät vain korroosion- ja hapettumise-
nestolisäaineistuksen. Useimmissa vaaditaan 
kuitenkin tehokkaamman kulumisenestokyvyn 
antavia EP lisäaineita, jotka nykyisin yleensä 
ovat rikin ja fosforin yhdisteitä. Ne reagoivat 
metallikosketuksen aiheuttamassa korkeassa 
lämpötilassa teräksen kanssa, mikä estää osien 
kiinnihitsautumisen. EP-lisäaineet ovat välttä-
mättömiä mm. hypoidityyppisen vetopyörästön 
voitelussa.

Vaihteisto- ja    
vetopyörästöluokituksia

Vaihteistoöljyt luokitellaan viskositeetin perus-
teella SAE-luokkiin ja kulumisenesto- ja eräiden 
muiden ominaisuuksiensa mukaan API GL 
-luokkiin.

Vaihteistoöljyjen SAE-luokitus
SAE-luokitus määrittelee vaihteisto- ja vetopyö-
rästö-öljyjen juoksevuuden ottamatta mitään 
muita ominaisuuksia huomioon.

Talvikäyttöluokat ovat SAE 70W, 75W, 80W ja 
85W. Kesäkäyttöluokat ovat 90 ja 140. Luokkien 
viskositeettien raja-arvot ja maksimilämpötilat, 
joissa talviluokkien viskositeetin on oltava alle 
150.000 cP, ovat seuraavan sivun taulukossa.

Vaihteisto- ja
vetopyörästö-öljyt
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Moottori- ja vaihteistoöljyjen SAE-luokkien 
vertailu
Vaikka vaihteistoöljyjen SAE -luokkien numero-
arvot ovat korkeammat kuin moottoriöljyjen, 
eivät ne silti ole aina jäykempiä. Luokitukset 
ovat osaksi päällekkäisiä.

Rinnastus osoittaa moottori- ja vaihteistoöljyjen 
SAE -luokkien suhteet. Rinnastus on likimää-
räinen ja epävirallisiin arvoihin perustuva,  
mutta käytännön vertailun kannalta riittävä.

Moottoriöljyjä voidaankin usein käyttää vaih-
teistoöljyjen sijasta, jos vaatimuksena on taval-
linen nk. suora vaihteistoöljy. Moottoriöljyä ei 
milloinkaan pidä käyttää hypoidi- eli EP -vaih-
teistoöljyn sijasta.

API-luokitus vaihteistoöljyille
API  luokittelee autojen käsivalintaiset vaihteis-
tot ja vetopyörästöt hammastyyppien, kuormi-
tuksen ja nopeuksien sekä esiintyvien lämpö-
tilojen mukaan kuuteen luokkaan öljytyypin 
valitsemisen helpottamiseksi. 

Moottoriöljyt Vaihteistoöljyt

SAE 5W

SAE 10W

SAE 

SAE 30

SAE 40

SAE 50

SAE 70W

SAE 75W

SAE 80W

SAE 85W

SAE 90

SAE 140

SAE-luokka Maksimilämpötila 150.000 cP
Viskositeetti

Viskositeetti cSt/100 °C

Minimi Maksimi

70W –55 °C 4,1

75W –40 °C 4,1

80W –26 °C 7,0

85W –12 °C 11,0

90 13,5 24,0

140 24,0 41,0
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GL-1
Kevyesti kuormatut vaihteistot, joissa on pienet 
pintapaineet ja alhaiset liukunopeudet. Näissä 
voidaan käyttää puhdasta mineraaliöljyä. 
Hammaspyörät ovat tavallisesti suora- tai vino-
hammastettuja lieriöpyöriä. 

GL-4
Vastaa lähinnä autojen käsivalintaisissa vaih-
teistoissa vallitsevia olosuhteita, joissa on joko 
suuri  nopeus ja pienet hammaspaineet tai pieni  
nopeus  ja suuri hammaspaine.  Öljyssä  oltava 
pai neenkesto lisäaineita (EP-ominaisuudet).

GL-5
Monien nykyaikaisten autojen hypoidivetopyö-
rästöt, joissa esiintyy suurten nopeuksien ja 
kuormituksen lisäksi korkeita lämpötiloja ja 
iskumaista kuormitusta. Öljyt sisältävät erittäin 
tehokkaat huippupainelisä aineet ja täyttävät 
MIL-L-2 105B, C- tai D-vaatimukset.

Kitkalukolla varustetuissa tasauspyörästöissä 
käytetään API GL-5 tasoisia öljyjä, joihin on 
lisätty lukon toiminnan kannalta tarpeelliset 
kitkaa säätelevät lisäaineet. Näille ei toistaiseksi 
ole yleistä laatuluokitusta.

Hypoidipyörästöjen rakenteesta johtuen niissä 
esiintyy suuria pintapaineita ja liukuvaa liikettä 
hammaskosketuksessa.
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Automaattivaihteistoöljyt
Automaattivaihteistoissa ja nestekytkimissä 
käytetään öljyjä, joiden viskositeetti on alhainen 
ja jotka kestävät hyvin pakkasta. Öljyjen täytyy 
kestää hyvin hapettumista ja estää lietteen ja 
epäpuhtauskerrostumien syntyminen.

Automaattivaihteistoöljyjen spesifi kaatioita 
kehittävät perinteisesti Ford ja GM sekä uusim-
pana Chrysler. Van hempien Ford M2C-33F/G 
öljyjen kitkaominai suu det poikkeavat GM öljyis-
tä seuraavan kuvaajan mu kaisesti.

Automaattivaihteistoöljyjä ei luokitella SAE- tai 
API-järjestelmien mukaisesti.

Raskaan ajoneuvokaluston ja työkoneiden auto-
maattivaihteissa ja nestekytkimissä käytetään 
usein Allison C2, 3 tai 4 laatuvaatimusten 
mukaista nestettä. Useimmat GM Tyyppi A ja 
Dexron öljyt sopivat niihin samoin kuin monet 
dieselmoottoriöljyt.

Uudemmat Fordin vaatimukset voidaan täyttää 
yleisöljyillä, jotka sopivat myös GM:n ajoneuvoi-
hin taulukon mukaisesti.

    Ford M2C-33F/G Vaatii oman öljyn

    Ford M2C-138CJ Nämä spesifi kaatiot

    Ford M2C-166H voidaan täyttää yhdellä

    Ford M2C-185A Mercon yleiskäyttö-öljyllä

    GM Tyyppi A Suffi x A joka sopii useimpiin

    GM Dexron, Dexron II ja III automaattivaihteisiin.

    Chrysler Mopar Vaatii oman öljyn
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0 3 6 9 12 m/min
0.00

0.01

0.02 Ford

GM
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Nykyaikaiset hydrauliöljyt valmistetaan par-
haista perusöljyistä ja lisäaineistetaan eri-
tyisesti hydraulikäytön vaatimusten mukai-
sesti. Hydrauliöljyjä on sekä yksiasteisia että 
moniasteisia. Yksiasteiset on tarkoitettu yleensä 
sisäkäyttöön, moniasteiset taas vaihtelevissa 
lämpötiloissa toimiviin laitteisiin.

Hydrauliöljyiltä vaadittavia 
ominaisuuksia

Viskositeetti

Hydrauliöljyä valittaessa on eräs tärkeim-
mistä valintaperusteista öljyn viskositeetti. 
Ulkokäytössä on erityisesti huomioitava öljyn 
viskositeetti käynnistyslämpötilassa, mutta kui-
tenkin varottava niin ohuen öljyn käyttöä, että 
se ohenee liiaksi lämpötilan kohotessa käytön 
aikana.

Kulumisenestokyky

Kaikki ajoneuvohydrauliikassa käytettävät öljyt 
vaativat kulumista vastaan lisäaineistuksen. 
Kulumisenestoaineena käytetään yleensä sinkki-
yhdisteitä. Ne muodostavat pinnoille kerroksen, 
joka kestää paineen alaista liikettä paremmin 
kuin puhdas mineraaliöljykalvo.

Vaahtoamattomuus

Vatkattaessa öljyyn sekoittuu ilmaa kuplina.  
Kuplat aiheuttavat tärinää ja ylimääräistä kuu-
menemista. Lisäksi kierrolta palautuneesta 
öljystä vapautuu liuennutta ilmaa muodostaen 
vaahtoa säiliössä. Tämän vaahdon hajoamis-
nopeuden parantamiseksi käytetään hydrauli- 
öljyssä orgaanisia silikoniyhdisteitä, jotka  
pienentävät öljyn pintajännitystä.

Hydrauliöljyt

Hapettumiskestävyys

Yli 60 °C lämpötilassa öljy pyrkii hapettumaan 
kiihtyvällä nopeudella. Hapettuminen aiheuttaa 
viskositeetin kohoamista, happaman lietteen 
syntymistä säiliöön ja lakkamaisten kerrostumi-
en muodostumista metallipinnoille.

Hapettumisreaktiota kiihdyttävät epäpuhtaudet, 
vesi ja ilmakuplat. Eräät metallit, mm. kupari ja 
lyijy, nopeuttavat myös hapettumista. 

Hyvä hapettumiskestävyys hydrauliöljyihin saa-
daan perusöljyjen oikealla valinnalla ja tehok-

kaiden lisäaineiden käytöllä.

Vaahdonestoaine pienentää öljyn 
pintajännitystä ja aikaansaa 
vaahdon nopean häviämisen.

K
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Lämpötila 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C





ISO viskositeettiluokka Keskiviskositeetti 
cSt/40 °C

ISO-VG 2 2.2 1.98 2.42

ISO-VG 3 3.2 2.88 3.52

ISO-VG 5 4.6 4.14 5.06

ISO-VG 7 6.8 6.12 7.48

ISO-VG 10 10 9.00 11.0

ISO-VG 15 15 13.5 16.5

ISO-VG 22 22 19.8 24.2

ISO-VG 32 32 28.8 35.2

ISO-VG 46 46 41.4 50.6

ISO-VG 68 68 61.2 74.8

ISO-VG 100 100 90.0 110

ISO-VG 150 150 135 165

ISO-VG 220 220 198 242

ISO-VG 320 320 288 352

ISO-VG 460 460 414 506

ISO-VG 680 680 612 748

ISO-VG 1000 1000 900 1100

ISO-VG 1500 1500 1350 1650
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Ruostumisenestokyky

Liikkuvan kaluston hydrauliikassa saattaa jär-
jestelmän ja ulkoilman lämpötilaero muodostua 
suureksi. Tästä aiheutuu veden kondensoitu-
mista öljyyn. Se huonontaa voitelu-, ruostumisen-
esto- sekä kylmäkäyttöominaisuuksia. Vesi ei 
muodosta pysyvää seosta hydrauliöljyjen kans-
sa, vaan eroaa niistä suhteellisen nopeasti. Vesi 
olisikin säännöllisesti laskettava säiliön pohja-
tulpasta pois. Ruostumisenestolisäaineistus on 
nykyisin öljyssä niin tehokas, että ruostumista 
ei yleensä tapahdu.

ISO-luokitus ja SMR-normisto

Hydrauliöljyt, kuten muutkin teollisuusvoitelu-
öljyt, luokitellaan viskositeettinsa perusteella 
ISO-VG -luokituksen mukaisesti. Siinä öljyt 
jaetaan 18:aan luokkaan. Jakoperusteena on 
viskositeetti cSt/40 °C lämpötilassa.

Hydraulikäytössä ovat yleensä ISO-VG -luokkien 
10, 15, 22, 32, 46 ja 68 öljyt. Öljyn ISO-VG  
-luokan numero esiintyy usein tuotteen nimessä.

ISO-viskositeettiluokka kertoo ainoastaan öljyn 
viskositeetin +40 °C lämpötilassa. Ulkokäyttöön 
tarkoitetuille hydrauliöljyille määritellään 
laajemmin vaatimuksia saksalaisissa DIN ja 
ruotsalaisissa SS-standardeissa.

Viskositeettirajat cSt/40 °C
minimi          maksimi
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DIN 51524 osa 3: HVLP-hydrauliöljyt

– Öljyt merkitään ISO-viskositeettiluokkansa  
 mukaisesti DIN 51524-HVLP 15, 32, 46, 68 ja  
 100.

– Viskositeetit ilmoitettava kaikille laaduille  
 0 °C:ssa ja 15, 32 ja 46 -laaduille lisäksi –20  
 °C lämpötilassa. Raja-arvoa ei standardi kui- 
 tenkaan määrittele

– Viskositeetti-indeksin oltava 15, 32, 46 ja 68  
 -luokkien öljyillä vähintään 140 ja 100- 
 luokan öljyillä vähintään 120.

– Jähmepiste ISO-luokittain enintään –39  
 °C/15, –30 ° C/32, –27 °C/46, –24 °C/68 ja  
 –21 °C/100. Leimahduspisteille myös vastaa- 
 vasti minimiarvot +125 °C...+190 °C.

– Testivaatimukset teräs- ja kuparikorroosiolle  
 hapettumiskestävyydelle, vaikutuksille tiivis- 
 temateriaaliin, vaahtoamiselle, ilman ja  
 veden erottumiselle.

– Kulumisenestovaatimus 120 mg (kehä) ja 30  
 mg (siivet) Vickers-siipipumpulla suoritetta-    
  vassa testissä. Kuormitusastevaatimus vähin- 
 tään 10 FZG hammaspyörätestissä.

– Lisäksi standardissa määrätään ilmoitetta- 
 vaksi oheneminen Bosch-injektoritestissä,  
 tiheys, sulfaattituhka ja neutralointiluku,  
 mutta niille ei esitetä raja-arvoja. Myös vesi 
 pitoisuus ja kiinteät vieraat aineet huomioi- 
 daan.

Svensk Standard SS 15-, 54-, ja 34-
hydrauliöljyt.

– Öljyluokkia on kolme ISO-viskositeettiluo- 
 kan mukaan: 32, 46 ja 68.

– Öljyt jaotellaan kahteen pääryhmään:  

 V=vaatimukset ja M =ei vaatimuksia kylmä- 
 kestävyydelle.

– Öljyt jaotellaan lisäksi kolmeen ryhmään  
 hapettumiskestävyytensä perusteella: A, B  
 ja C, joista A edellyttää parasta ja C heikointa  
 kestävyyttä.

– Jos öljy täyttää määrätyt biohajoavuus-,  
 ympäristö- ja haitattomuusvaikutukset,  
 voidaan se merkitä lisäksi Miljöanpassad- 
 merkinnällä. Siten esim. biohajoavan syn- 
 teettisen ISO VG 46-luokan öljyn merkin 
 tä voisi olla: Hydraulvätska SS 15 54 34 BV 46  

 Miljöanpassad.

Standardin teknisiä vaatimuksia

– Viskositeettivaatimukset sekä uutena että  
     72 tunnin kylmäsäilytyksen jälkeen 32- 
 luokan öljyille –30 °C-lämpötilassa ja 46 ja  
 68-luokkien öljyille –20 °C:ssa. (Koskevat  
 vain V-ryhmän öljyjä).

– Viskositeettivaatimukset +100 °C-lämpötilas- 
 sa raskasta käyttöä simuloivan testin jälkeen.

– Testivaatimukset teräs- ja kuparikorroosiolle,  
 hapettumiskestävyydelle, vaikutuksille tiivis- 
 temateriaaliin, vaahtoamiselle, ilman ja  
 veden erottumiselle.

– Kulumisenestovaatimus 120 mg (kehä) ja 30  
 mg (siivet) Vickers-siipipumpulla suoritetta- 
     vassa testissä. Kuormitusastevaatimus vähin- 
 tään 10 FZG hammaspyörätestissä.

– Lisäksi standardissa määrätään ilmoitet 
 tavaksi tiheys ja leimahduspiste, mutta niille  
 ei esitetä raja-arvoja. Suodatettavuudelle ja  
 hydrolyyttiselle stabiliteetille on myös varat- 
 tu osat, mutta standardoitujen testimenetel 
 mien puutteessa vaatimuksia ei vielä ole.
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Hydrauliöljyn käyttö

Yhtä tärkeää kuin oikean ja korkealuokkai-
sen hydrauliöljyn valinta, on huolehtia siitä, 
että se myös käytön aikana pysyy sellaisena. 
Hydraulijärjestelmässä välykset ovat pienimmil-
lään vain muutamien tuhannesosa millimetrien 
luokkaa. Pienikin määrä silmälle näkymättömiä 
likahiukkasia riittää pilaamaan öljyn.

Öljyn käsittelyssä onkin noudatettava mitä 
suurinta huolellisuutta, ja suodattimien ja itse 
öljyn vaihto on suoritettava suositelluin välein. 
Hydrauliikassa ei myöskään ole suotavaa sekoit-
taa erityyppisiä öljyjä keskenään, siitä saattaa 
seurata esim. vaahtoamista tai korroosion- ja 
kulumisenestokyvyn heikkenemistä.

Biohajoavat hydrauliöljyt

Pohjavesialueilla, vesistöissä ja taajamissa 
käytettävien työkoneiden hydrauliöljyiltä edel-
lytetään enenevässä määrin ympäristöystäväl-
lisyyttä, koska esim. letkurikon seurauksena 
luontoon voi joutua suuria määriä öljyä. Näitä 
kohteita varten on kehitetty sekä rypsiöljyjä että 
niitä käyttöominaisuuksiltaan huomattavasti 
parempia synteettisiä öljyjä. Kummatkin hajoa-
vat luonnossa bakteeritoiminnan vaikutuksesta 
nopeasti ja niitä käyttämällä voidaan vahingon 
sattuessa välttää kalliit puhdistustoimenpiteet. 

Synteettiset öljyt vastaavat laadultaan parhaita 
hydrauliöljyjä ja kestävät pitkiä öljynvaihto- 
välejä. Rypsiöljyillä on rajoituksia sekä kylmä- 
että kuumakestävyydessä. 

Voitelurasva koostuu voiteluöljystä (joko mine-
raaliöljy tai synteettinen neste) ja saentimesta, 
joka useimmiten on metallisaippua.

Rasvan saippua on komponentti, joka sanelee 
suuressa määrin rasvan perusominaisuudet. 
Näinollen tieto rasvan saippuatyypistä jo taval-
lisesti ilmoittaa sen hyvät ja huonot puolet, edut 
ja rajoitukset. Ajoneuvokäyttöön sopivimpia ovat 
litiumrasvat.

Erilaisia voitelurasvoja

Kalsiumrasvat

Kalsiumrasvat kestävät hyvin vettä ja tarttuvat 
lujasti metallipintoihin. Kun niihin seoste-
taan sitkeyttä parantavat lisäaineet, saadaan 
erinomaisia kuormitusta, iskuja ja vettä kes-
täviä rasvoja esim. työkoneiden niveltappien 
voiteluun ja vesistössä työskentelevien laitteiden 
yleisvoiteluun.

Nykyaikaisten kalsiumrasvojen käyttölämpötila-
alue on noin -20° C...+100° C, kalsiumkomplek-
sirasvoilla päästään huomat-tavasti matalampiin 
ja korkeampiin käyttölämpötiloihin.

Litiumrasvat

Litiumrasvat ovat käytännöllisesti katsoen 
veteen liukenemattomia, joten niihin lisätään 
ruosteenestoaineita korroosion estämiseksi. 
Litiumrasvojen laaja käyttölämpötila-alue,  
-35 °C...+120 °C ja vedensietokyky on tehnyt niis-
tä hyvin suosittuja ajoneuvojen yleisrasvoja sekä 
vierintälaakereihin että alustojen yleisvoiteluun. 
Litiumkompleksirasvoilla on tavallisia litium-
rasvoja parempi kuumakestävyys ja pysyvyys 
tärisevissä laakereissa.

Voitelurasvat

DIN 51524-HVLP ja Svensk Standard SS 15 54 V 
-ryhmän mukaiset öljyt sopivat hyvin normaa-
leihin, nykyaikaisiin ulkona toimiviin hydrauli-
järjestelmiin.



Molybdenidisulfi dirasvat

Molybdenidisulfi dirasva on yleensä litiumrasva, 
johon on lisätty 1-3 % molybdenidisulfi dia. Sen 
tehokkaat voiteluominaisuudet perustuvat  
molybdenidisulfi dihiukkasten erinomaiseen 
kykyyn tarttua metallipintaan. Voideltavien pin-
tojen välinen liike siirtyy hiukkasten hilatasoja 
pitkin, jolloin kitka on pienempi kuin metallin 
ja tavallisen rasvan välillä. Metallipintoihin tart-
tunut molybdenidisulfi di voitelee vielä silloin-
kin, kun pääosa rasvasta on pursunut laakerista 
pois. Iskumaisia kuormituksia kestävänä tämä 
rasva sopii esim. kaivinkoneiden ja maansiirto-
koneiden puomien, kauhojen ja alustan liuku-
laakereihin. Käyttölämpötila-alue on sama kuin 
litiumrasvoilla.

Molybdenisulfi di-
rasvat sopivat hyvin 
mm. kaivinkoneiden 
puomin niveliin. 
Iskumaiset kovat 
kuormitukset puris-
tavat niistä tavalliset 
rasvat helposti pois.
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Keskusvoitelurasvat

Ajoneuvojen ja työkoneiden keskusvoitelulait-
teissa käytettäviltä rasvoil ta edellytetään hyvää 
pakkaskestävyyttä ja pumpattavuutta pitkissä, 
ohuissa putkistoissa. Samalla on kuitenkin 
huomioitava voideltavan kohteen vaatimukset. 
Kesällä voidaan työkoneissa joutua käyttämään 
jäykempää laatua, jos pehmeä pakkasta kestävä 
rasva ei pysy kuumentuneissa laakereissa. 
Sopivista rasvoista saa tietoa voitelulaitteiden 
valmistajilta.

Lisäaineet

Rasvojen käyttöominaisuuksia voidaan parantaa 
lisäaineilla. Lisäaineita käytetään mm. estä-
mään hapettumista, ruostumista ja korroosiota. 
Kulumista ja kitkaa pienentävinä lisäaineina 
käytetään rikki-, kloori- tai fosforiperustaisia 
EP-aineita. Kiinteitä lisäaineita, kuten grafi ittia 
ja molybdenidisulfi dia käytetään samaan tarkoi-
tukseen.

Rasvojen ominaisuuksia  
 
Tunkeuma

Rasvan konsistenssi eli kovuus riippuu paksun-
timen määrästä ja tyypistä sekä käytetyn öljyn 
visko siteetista. Kovuus ilmoitetaan NLGI-luo-
kituksen avulla (NLGI= National Lubricating 
Grease Institute). Luokitus ilmoittaa tunkeuma-
luvun, joka saadaan antamalla normin mukai-
sen kartion 5:n sekunnin ajan painua rasvaan, 
jonka lämpötila on +25 °C.

Tunkeutumissyvyys mitataan ja ilmoitetaan 
kymmenesosa millimet reinä. Mitä pienempi 
tunkeuma on, sitä isompi on rasvan NLGI-luku.

Ajoneuvokäytössä ovat yleensä NLGI- 1-2 luokki-
en rasvat. Keskusvoitelujärjestelmissä käytetään 
kuitenkin usein 0-000 rasvoja toiminnan var-
mistamiseksi kovalla pakkasella.

Tippumispiste

Rasvan tippumispiste on se lämpötila, jossa öljy-
osa alkaa erottua saippuaosasta. Tippumispiste 
mitataan standardi soi dulla menetelmällä ja 
se kuvaa rasvan lämmönkestävyyttä. Yleensä 
rasvan korkein sallittu käyttölämpötila on noin 
50 °C alhaisempi kuin sen tippumispiste.

NLGI-numero Tunkeuman raja-arvot

000 445–475

00 400–430

0 355–385

1 310–340

2 265–295

3 220–250

4 175–205

5 130–160

6 84–115
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Jätteenkäsittely 
öljynpuhdistus-
laitoksessa

Jäteöljyjen keräys

Uusiokäyttö, mm.
polttoöljy, moottori-
sahan telaketjuöljy,
johdeöljy, sahojen 
keskusvoiteluöljy

Voiteluaineet ovat luontoon joutuessaan hai-
tallisia pohjavedelle ja eliöstölle. Huolehdi sen 
takia vastuuntuntoisesti niiden varastoinnista 
ja käsittelystä. Ohessa joitakin vinkkejä oikeista 
toimenpiteistä:

– Varaston oltava mielellään katettu ja tasaläm- 
 pöinen.

– Lattia öljynkestävää materiaalia esim. betoni- 
 valua.

– Turvetta tai muuta öljyä imevää tuotetta saa- 
 tavilla vahingon varalta.

– Hyvä järjestys tuotekohtaisesti, jotta saata- 
 vuus on helppoa.

– Huolehdi öljyjätteestä! Toimita se jätteen- 
 käsittelypisteeseen.

Huolehdi öljyjätteestä  
asianmukaisesti

Astioiden varastointi

Käytetyt voiteluöljyt ovat ongelmajätteitä. Niihin 
on käytön aikana joutunut käyttökohteesta 
irronnutta metallia ja muita epäpuhtauksia, 
jotka lisäävät käyttäjän terveyteen kohdistuvia 
riskitekijöitä. 

Jäteöljystä on huolehdittava asianmukaisella 
tavalla, eikä sitä missään tapauksessa saa pääs-
tää luontoon tai viemäriverkostoon. Jo yksi litra 
öljyä riittää pilaamaan miljoona litraa talous-
vedeksi käytettävää pohjavettä.

Hyllyvarastointi kosteuden eliminoimiseksi:

Väärin Oikein

Ulkovarastointi:

Väärin Oikein
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Viranomaisten vaatimukset

Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteensä 
määrästä, laadusta ja alkuperästä eli yritystoi-
minnassa niistä on pidettävä kirjaa. Maahan 
joutunut öljy, myös biohajoava on kerättävä  
pois mahdollisimman tarkasti.

Jäteöljyjä ei saa itse hävittää polttamalla. 
Joustavimman ja edullisimman  ratkaisun 
löydät keskustelemalla Ekokemin (puh. 019-
7151) tai jonkin sen yhteistyöyrityksen kanssa. 
Joissakin kunnissa myös yritykset saavat viedä 
öljyjätteensä kunnan osoittamaan  keräilypaik-
kaan. Huoltoasemien jätteidenkeräystoiminta 
on tarkoitettu vain matkustavien yksityisautoi-
lijoiden palvelemiseen. 

Jatkokäsittelyn perusteella jäteöljyt jaetaan  
kolmeen ryhmään: 1) kirkkaat, 2) mustat ja  
3) kasviöljyt. Jäteöljyyn ei saa sekoittaa rasvoja, 
polttoaineita, liuottimia tai muita aineita, koska 
silloin koko erä käsitellään maksullisesti hävi-
tettävänä jätteenä. Jätesäiliössä olevat kirkkaat  
ja mustat öljyt keräysjärjestelmä noutaa säiliö-
autolla ja käsittelee vähintään 1000 kg:n erissä 
veloituksetta, kun vesipitoisuus on alle 10%.  
Jos vesipitoisuus on suurempi – esimerkiksi 
työstöemulsiot – tai jos jäteöljy on pakattu  
tynnyreihin, noudosta peritään maksu. 

Jäteöljyt

Jos jäteöljyä syntyy vähänkin suurempia määriä, 
sen lajittelu kannattaa. Kirkkaisiin öljyihin 
kuuluvat hydrauli- ja vaihteistoöljyt. Mustat 
öljyt ovat moottoriöljyjä. Synteettisyys ei vaikuta 
asiaan.  Kasviöljyt on ehdottomasti kerättävä 
erilleen.

Keräyssäiliöinä voi käyttää samoja 200 litran 
astioita, joissa öljy on ostettu. Jos öljyt ostetaan 
pakkaamattomina, on joko hankittava oma tai 
lainasäiliö. Ekokem sekä vuokraa että myy sopi-
via. Säiliöt, joihin jäteöljyä kerätään, kannattaa 
pitää suljettuna ettei niihin joudu vettä. 

Tyhjät öljypakkaukset

Tyhjiä öljypakkauksia ei saa viedä kaato- 
paikalle puhdistamatta. Onni Forsell Oy (puh. 
09-2766 980) noutaa käyttökelpoiset tynnyrit 
veloituksetta. Muovisten  pienpakkausten 
keräystä ja käsittelyä ei ole vielä ratkaistu, joten 
oikea osoite niille onkin tällä hetkellä kunnal-
linen jätteiden vastaanottopiste.

Kiinteät öljypitoiset jätteet

Öljysuodattimet, trasselit, polttoainesuodatti-
met ja käytetyt öljynimeytysaineet on kerättävä 
omaan astiaansa. Kunnalliset keräyspisteet otta-
vat niitä vastaan ja Ekokemin aluekeräilijät tar-
joavat jopa vaihtosäiliöpalveluja. Veloitushinta 
käsittää astian, tyhjennyksen, kuljetuksen sekä 
käsittelyn.  

Jäähdytin-,  jarru- ja kytkinnesteet

Käytetyissä jäähdytin-,  jarru- ja kytkinnesteis-
sä on raskasmetalli-, sinkki- ja kuparijäämiä, 
minkä vuoksi  niitä ei saa laskea viemäristöön 
eikä sekoittaa jäteöljyyn. Ne kerätään samaan 
merkittyyn astiaan  ja toimitetaan samaan osoit-
teeseen kuin öljyjätteet.

Öljyjätteiden hävittäminen
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Liuottimet ja öljynerotinkaivojen 
pinnat

Liuottimet ja öljynerotinkaivojen pinnat kerä-
tään samaan säiliöön. Erottimien pintakerros 
on poistettava säännöllisesti, ja koko erotin poh-
jalietteineen on tyhjennettävä vähintään kerran 
vuodessa. Erottimien pintoja ei kannata sekoit-
taa jäteöljyyn, koska silloin koko jäteöljymäärä 
muuttuu laskutettavaksi jätteeksi.

Jäteöljyjen säilyttäminen

Jäteöljyjen keräilyastioina ovat parhaita niiden 
alkuperäiset astiat. Astioiden saanti on ”auto-
maattista” eli uusia tulee kun ostetaan uutta 
öljyä. Niissä on tarvittavat varoitusmerkinnät 
öljyn jäljiltä valmiina ja ne ovat helposti suljet-
tavia sekä kohtuullisin ponnistuksin liikutel-
tavia. Yliviivaa aina etiketissä oleva tuotenimi 
näkyvästi ja merkitse ”öljyjäte”. Silloin tiedät, 
että kysymyksessä on jäteöljy. Varastoi jäte asi-
allisesti. Hyvä ongelmajätevarasto on katettu, 
tiivis pohjainen ja mieluimmin lukittava. Sinne 
on myös oltava esteetön kulkureitti.

Ympäristövastuu on yksi yrityksemme perusarvoista. 

Mitä tiukemmat ympäristövaatimukset, sitä parempi 

meille. Ja sinulle. 

www.nesteoil.fi 



Myynti ja markkinointi:

Neste Markkinointi Oy
PL 95, 00095 NESTE OIL
Puh. 010 45811
www.neste.fi 

Voiteluainetilaukset
Puh. 0800 1 9002
Faksi 09-698 7942
(arkisin klo 8–16)

Voiteluaineiden
tekninen neuvonta
Puh. 010 458 5410
(arkisin 8–16) 10
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