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METSÄKONEIDEN ÖLJY JA LUONTO 

ÖLJYN KÄYTTÖ - JA JÄTEÖLJYN 
MÄÄRÄ - LISÄÄNTYY ... 

Tänä vuonna arvioidaan maassamme käytet 
tävän noin 90 000 tonnia voiteluöljyä, 
josta noin 60 % käytetään liikkuvassa 
kalustossa ja loput eri teollisuuslai
toksissa . Liikkuvan kaluston käyttämäs
tä öljystä uusitaan tällä hetkellä vain 
noin 1/6 mahdollisesta . Loput jäteöl
jystä hävitetään polttamalla, käyttämäl
lä vähemmän vaativiin voitelu- ja sito
mistarkoituksiin sekä kaatamalla maahan . 

. . . METSÄTALOUDESSAKIN 

Moottorisahan käytön lisääntymisen ja 
lähikuljetuksen koneellistamisen johdos
ta öljyjen käyttö on kasvanut merkittä
västi myös metsätöissä, lähinnä hakkuus
sa ja metsäkuljetuksessa . Karkean arvion 
mukaan metsätöissä käytetään tänä vuonna 
öljyä seuraavasti. 

moottori sahan 
voiteluöljyä 

moottori- ja 
vaihteistoöljyä 

hydrauliöljyä 

5 500 .•. 8 000 t/v 

700 . .. 1 800 11 

600 .. . 1 300 11 

yhteensä 6 800 •.. 11 100 t/v 

Näiden lisäksi metsäkoneissa käytetään 
huomattavat määrät polttoöljyä. Tarkkaa 
tietoa ei ole siitä, kuinka suuri määrä 
näistä öljyistä pääsee jätteenä maahan 
saastuttamaan luontoa. 

Kuva 1. Yli puolet maassamme käytetyistä voite
luöljyistä kulutetaan autoissa ja traktoreissa. 

HYDRAULIO L JYA 

600 ••• J 300 t /v 

M 0 0 TT 0 R 1- JA V A 1 H
TE 1 STOOLJYA 

) 

700 ••• 1800 t /v 

"OOTTOR 1 SAHAN = 
VO 1 TELUOLJYA = 
5500 ••• 8000 t/v~ 

Kuva 2 . Metsätöissä suurin öljyn käyttäjä on 
moottori saha . 
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MAAHAN JOUTUNUT ÖLJY ... 
VEDEN PILAAJA 

Koska kaikki öljyt ovat vettä kevyempiä 
ja siihen liukenemattomia, ne muodosta
vat veteen joutuessaan ohuen (0.0005 mm 
... 1 cm:n) kalvon veden pinnalle. Näin 
ne voivat vähäisinäkin määrinä saastut
taa suuren vesialueen. 

Niinpä jo 1 litra öljyä voi pilata 
1 miljoonan vesilitran maun ja hajun. 

Öljyn kulkeutuminen maassa ja mahdolli
suudet pilata vesiä r i i ppuvat mm. öljyn 
ja maaperän laadusta, ilmastosta ja vuo
denajasta. Yleensä öljy tunkeutuu maa
han sitä helpommin, mitä kevyempää ja 
juoksevampaa se on ja mitä karkeajakoi
sempi ja kuivempi on maaperä. 

Öljyn määrän ollessa riittävä sitä valuu 
pohjavesiin saakka ja pohjaveden virta
usten mukana sitä saattaa tällöin joutua 
myös ihmisten käyttöveteen. Sekä maassa 
että pohjavedessä öljy säilyy vuosikym
menia muuttumattomana, ja nain voi vä
häinenkin jatkuva öljyvuoto ajan mittaan 
aiheuttaa vesien saastumista . 

Öljyä voi päästä myös pintavesiin , mil
loin sitä käsitellään avovesien välittö
mässä läheisyydessä tai kun talvella maa
han joutunut öljy ensiksi jähmettyy ja 
kulkeutuu sitten lumen sulamisen yhtey
dessä edelleen pintavesiin. 
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ÖLJYN PÄÄSYTAVAT MAAHAN 
TIEDETÄÄN ... 

• 0 

Moottorisahan voiteluöljy j outuu maahan 
joko sahan käytön tai sahan tankkauksa:i 
yhteydessä. Sahaa käytettäessä öljy le
viää pisaroina ympär i hakkuualuetta var
sin laajalle alalle eikä näin ollen muo
dosta merkittävää vaaratekijää . Tankka
uksen yhteydessä öljyä saattaa päästä 
maahan suuria määriä pienelle alalle . 

Hydrauliöljyä joutuu maahan ennen kaik
kea letku- ja liitinvaurioiden yhteydes
sä. Kyseessä ovat tällöin yleensä var
sin suuret öljymäärät , jotka valuvat 
suppealle alueelle . Sen sijaan tiivis
teistä yms. johtuvat öljyvuodot ovat mää
rältään ja vaikutuksiltaan vähäisempiä . 
Mer kittäviä öljyvuotoja tapahtuu maas
tossa tehtävien öljynvaihtojen ja hydrau
lijärjestelmän korjausten yhteydessä. 
Tällöin voi samaan paikkaan valua hyvin
kin suuri määrä öljyä . 

Moottori- ja vaihteistoöljyillä on yleen
sä mahdollisuus valua maahan vain öljyn
vaihtojen yhteydessä, silloin kun ne 
suoritetaan työmaalla. Myös koneen rik
koutuessa näitä öljyjä saattaa joutua 
maastoon. Dieselöljyä pääsee maahan ta
vallisesti vain tankkausten ja koneen 
kaatumisten yhteydessä . Lisäksi kaikil
la öljyillä on mahdollisuus saastuttaa 
luontoa öljyjen varastointivaiheessa rikko
naisten tai ruosteisten säiliöiden vuoksi 
sekä jäteöljyastioiden unohtuessa metsään. 



... MUTTA TIETÄVÄTKÖ KAIKKI 

Syinä siihen, että metsätöissä käytettyä 
Öljyä joutuu vuosittain maahan huomatta
via maaria, ovat vahinkojen ja tapatur
mien ohella ennen kaikkea 

• tietämättömyys 
• huolimattomuus 
• välinpitämättömyys 
• tarpeettomat korjaukset maastossa 
• riittämätön öljynkeruuvälineistö 

Seurauksena on, että korjausten, öljyn
vaihtojen ja öljyn varastoinnin yhteydes
sä öljyt pääsevät joko avoveteen tai 
maahan imeytymisen jälkeen pohjaveteen. 

ÖLJYVAHINKOJEN SYNTYÄ 
VOIDAAN ESTÄÄ 
Metsäkoneiden kuljettajat voivat estää 
vahinkojen syntyä ennen kaikkea seuraa
villa toimenpiteillä . 

• Välivarastoalueella säilytettävät öl
jysäiliöt suojataan ja sijoitetaan 
niin, etteivät ne joudu vahingoille 
alttiiksi. 

• Öljyastiat uusitaan säännöllisin vä
liajoin; nain vältytään astioiden 
ruostumiselta • 

•• 

• Öljysäiliöt ja jäteöljyn keruuastiat 
suojataan niin, ettei sadevesi pääse 
niihin. Muuten on vaarana öljyn va
luminen astian reunan yli . 

• Polttoaineet säilytetään varastoilla 
ns. farmaritankeissa. 

• Kaikki koneiden tankkaukset pyritään 
suorittamaan varastolla ja vältetään 
säiliöiden kuljetusta metsässä, koska 
tällöin on vaarana niiden kaatuminen 
ja ylivaluminen. 

• Koneiden suurimmat korjaukset ja öl
jynvaihdot pyritään suorittamaan kor-
jaamoilla ja huoltoasemilla. Jos 
niitä joudutaan suorittamaan maastos
sa, varmistetaan, että tarpeelliset 
öljynkeruuastiat ovat käytettävissä . 

• Koneen kuljettaja huolehtii talteen 
otetun jäteöljyn kuljetuksesta metsäs
tä jätteiden hävittä.mispaikkaan. 

• Koneen käytön aikana tarkkaillaan 
jatkuvasti mahdollisia vuotoja ja 
rikkoutumisia. Samoin päivittäisten 
huoltojen yhteydessä tarkistetaan 
letkujen yms. kunto. 

• Huolehditaan kaikkien öljyisten jät
teiden, trasseleiden yms ., talteen
otosta ja hävittämisestä. 

• • 
OIJg kuuluu koneeseen,e1111aahan 
Est.ä vuodot.- kerää jätcöijgt.. ! 
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ÖLJYVAHINKOJEN MÄÄRÄÄ VOIDAAN 
PIENENTÄÄ 

Jos metsässä tai varastolla havaitaan 
öljyä valuvan maahan tai sitä on jo 
päässyt maahan , voidaan saastumista es
tää oikeilla toimenpiteillä. Ensi ksi on 
huolehdittava ~2~2~--El~~~~~!~~~~~ · 
Jos öljyä on jo päässyt maahan, voidaan 

sen leviämistä estää esimerkiksi kaiva
malla -öJä~--Jötä--pitkin öljy johdetaan 
kuoppiin. Kuopista öljy kerätään asti
oihin. Jos öljyä on päässyt ojaan, oja 
voidaan E~~2~~ j a t ämän j älkeen kerätä 
öljy talteen. Kovalla maaperällä öljyn 
leviäminen voidaan estää !:iE~~~~~~~~ 
öljy esimerkiksi sahanpuruun , jonka jäl
keen puru kootaan ja hävitetään poltta
malla. 

Antero Koskinen 

5uojcle luontoa 1 litra Öljgä voi 
pilata miljoona li1raa 

vct.tä ! 
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