
 

  



 

5 yleisintä virhettä, joilla 
öljynvaihto voi koitua sinulle 

HYVIN kalliiksi! 

#1: Tee-se-itse eli vaihdat öljyt itse. 
 

Öljynvaihto ei ole kovin vaikea toimenpide ja tee-se-itse voi 
vaikuttaa houkuttelevalta vaihtoehdolta, jolla voisit säästää hieman 
rahaa autonhuoltokuluissa. Eikä siinä mitään, jos autosi ei ole enää 
uusi etkä tarvitse leimoja huoltokirjaasi, mutta säästääkö siinä 
loppujen lopuksi rahaa? Puhumattakaan vaivasta? 

Tarvitset öljynvaihtoon ainakin seuraavat asiat: 

• öljyä 
• öljynsuodatin 
• tiivisteen 
• öljynsuodattimen avain 
• hylsyavain 
• nostotunkki 
• suojakäsineet 
• tratti 
• kaatokannu 
• rättejä 
• valutusastia 

Varsinkin jos olet vaihtamassa ensimmäistä kertaa öljyä niin sinulla 
ei ole välttämättä kaikki yllä olevia tarvikkeita. Auton nostaminen 
toki onnistuu IT-hallissa vuokraa vastaan. Nyt kun lähdetään 
ynnäämään paljonko kaikki materiaalikustannukset tekevät 
yhteensä niin hintaa taitaa tulla jo kiitettävästi. Mikäli tämän jälkeen 
käteesi jää vielä jotain säästöjä, niin mukaan kun lasketaan oma 
tuntipalkka ja vaatteiden pesut yms., niin taitaa tulla jopa 
edullisemmaksi viedä auto ammattilaisen käsiin. Pahimmillaan 
laitat autoosi väärää öljyä, joka aiheuttaa moottorivaurion ja lasku 
onkin sitten tuhansia euroja. 

Keskimäärin öljynvaihto maksaa n. 120 €. 



 

#2: Öljynvaihdon viivästys tai laiminlyönti 
 

Säännöllinen öljynvaihto pidentää auton käyttöikää ja on tärkeää 
noudattaa autonvalmistajan asettamia huoltovälejä. Useimmiten 
öljyt kannattaa vaihtaa 15-30tkm välein tai vähintään kerran 
vuodessa. 

Mikäli öljynvaihto viivästyy hieman, niin tästä tuskin aiheutuu 
autolle välitöntä haittaa, mutta jos vaihtoaika viivästyy kuukausia 
tai tuhansia kilometrejä niin pahimmillaan tämä voi johtaa 
moottorin vaurioitumiseen.  

Öljyn tärkeimmät tehtävät on voidella liikkuvia osia, jäähdyttää 
moottoria sekä kerätä epäpuhtauksia. Ajan kanssa, kun öljy saastuu 
ja vanhenee luonnollisesti, niin sen ominaisuudet myös muuttuvat 
- voiteluteho ja viilennysominaisuudet heikkenevät ja moottori alkaa 
kulua nopeammin, joka johtaa moottorin käyttöiän pienenemiseen. 

 

#3: Väärän moottoriöljyn käyttäminen 
 

Öljy kuin öljy... vai? Öljyä vaihtaessa voi tulla houkutus valita 
halvempi vaihtoehto ja säästää muutama sentti. Laadukkaat öljyt 
kuitenkin sisältävät yksilöllisiä ja laadukkaita lisäaineita ja niiden 
ominaisuudet ovat paremmat niin lämpötilan sääntelyssä kuin 
puhtaanapidossakin. Halvimmat öljyt eivät välttämättä täytä kaikkia 
valmistajan vaatimuksia ja niiden suorituskyky on heikompi. 
Halvempi öljy kuluu ja vanhenee nopeammin ja samalla kuluttaa 
myös autosi moottoria nopeammin. 

Valitse moottoriöljy aina valmistajamääräysten mukaisesti, jotta öljy 
sisältäisi tarvittavat ominaisuudet ja lisäaineet. Laatueroja voi olla 
merkkien välillä, mutta suuremmat öljymerkit ovat varmasti hyvä 
valinta. Mikäli väärää öljyä on käytetty ja moottori rikkoutuu sen 
seurauksena niin luonnollisesti auton takuu raukeaa, jos auto on 
takuunalainen.   



 

#4: Virheellinen öljyn määrä 
 

Autoissa on ollut jo vuosikymmeniä moottoriöljyn merkkivalo, joka 
varoittaa öljyyn liittyvissä ongelmatilanteissa. Öljyn vaihdon jälkeen 
merkkivalo saattaa hetkellisesti syttyä, kunnes öljynpaine 
tasaantuu.  

Öljyä on lisättävä tarkka määrä autovalmistajan ohjeiden 
mukaisesti. Liian vähäinen tai jopa liiallinen määrä öljyä voivat 
aiheuttaa moottorin vaurioitumisen. Keltainen merkkivalo viittaa 
yleensä vähäiseen öljymäärään. Tarkista öljyn määrä mittatikusta 
tai ajotietokoneesta - jos sitä on liian vähän, niin vie auto 
tarkistettavaksi vuotojen tai muiden ongelmien varalta. 

Punaisen valon syttyessä pysähdy äläkä jatka ajamista sillä tämä 
viittaa öljynpaineeseen ja voi nopeasti rikkoa moottorin. 

 

#5: Autokorjaamon valinta 
 

Kaikki autokorjaamot tarjoavat öljynvaihtopalveluita. Hinta vaihtelee 
jopa 40€ - 150€ välillä. Itse prosessi ei ole monimutkainen ja 
yleensä se tehdään riittävän hyvin huollossa kuin huollossa. Hintaa 
vertaillessa kannattaa miettiä onko merkkihuollon leimalla 
vaikutusta lopputulokseen tai auton arvon säilyttämiseen, vai 
tekisitkö huollon halvemmalla, mutta yrityksen työnlaatu tai 
ympäristöarvot voisivat olla kyseenalaiset.	

Merkkiliikkeen suorittama öljynvaihto on varmin ratkaisu, kun viivan 
alle jäävällä summalla ei ole merkitystä. Saat varmasti autoosi 
oikeaa öljyä ja auton jälleenmyynti ei jää kiinni huoltoleimasta. 

Pienet ja keskisuuret autokorjaamot haluavat erottua massasta 
tuottamalla laadukasta työtulosta, joten saat varmasti laadukkaan 
ja kustannustehokkaan tuloksen kunhan varmistat, että korjaamon 
arvostelut ovat hyvät. Hyvät korjaamot antavat työlleen myös 
takuun. Heillä on asiakaslähtöinen palvelu ja autoosi laitetaan 
varmasti laadukasta öljyä. Kustannuksia saadaan yleensä 



 

alemmaksi vaatimattomampien työtilojen ja pienempien 
henkilökustannusten vuoksi. Näissä yrityksissä öljynvaihdossa 
päästään yleensä n. 120 € hintaan. 

Halvoissa korjaamoissa kannattaa olla tarkkana ja varmistaa mitä 
öljyä laitetaan, ettei laiteta sitä yhtä ja samaa kaikkiin autoihin. 
Halvat autokorjaamot eivät välttämättä myönnä työlleen takuuta, 
joka voi näkyä myös hinnassa. Parin vuoden kuluttua tapahtuva 
moottorivaurio väärän öljyn käyttämisestä jäänee omaksi 
murheeksi. Eli halvin ei ole aina paras. 

Lopputulos 
 

Öljynvaihto ei ole kovin kallis huolto ja voit tehdä sen jopa ilman 
vuosihuoltoa tai määräaikaishuoltoa, mutta huomioi, että autosi 
takuu ei säily, jos korvaat vuosi- tai määräaikaishuollon 
öljynvaihdolla, sillä automerkistä riippuen pelkkä öljynvaihto ei ole 
riittävä toimenpide. Kannattaa perehtyä tarjontaan ja valita 
autokorjaamo, jossa työlle annetaan takuu, hinnoittelu on selkeää 
ja asiakaspalvelu yksilöllistä, sillä nämä yleensä kuvastavat 
yrityksen laatua ja luotettavuutta. Hyvä autohuolto tai korjaamo 
pitää aina huolta asiakkaistaan sekä niiden tyytyväisyydestä.   

Asiakastyytyväisyys =  

- Reilu ja selkeä hinnoittelu. -> Tiedät aina mistä maksat. 
- Laadukas työnjälki ja varaosat. -> Aivan kuin merkkihuollossa ellei 

parempi. 
- Erinomainen asiakaspalvelu ja selkeä viestintä. -> Ymmärrät mikä 

autossasi on vikana. 

Toivottavasti tästä oppaasta oli sinulle hyötyä 
seuraavaa öljynvaihtohuoltoa suunniteltaessa! 

TUTUSTU S-AUTOHUOLLON 
ÖLJYNVAIHTOPAKETTIIN SEURAAVALLA SIVULLA 

  



 

S-AUTOHUOLLON ÖLJYNVAIHTOPAKETTI 
 

Työ Hyöty 

Käytetään aina autonvalmistajan 
määräämää laadukasta öljyä 

Autosi moottori saa parhaimman 
voitelun sekä jäähdytyksen ja on 
pitkäikäisempi. 

Vaihdetaan uusi öljynsuodatin Uusi suodatin parantaa öljyn virtausta 
ja ottaa epäpuhtaudet paremmin 
talteen. 

Vaihdetaan tyhjennyspropun tiiviste Vanha tiiviste voi rikkoutuessa päästää 
öljyt ulos, joten tiiviste uusitaan aina. 

Työllä ja varaosilla on takuu Vaikka laadukas huoltomme tehdään 
tarkkaan autonvalmistajan ohjeiden 
mukaisesti, sinulla on aina takuu mikäli 
työn jälkeen tapahtuukin jotakin 
odottamatonta. 

Voit nauttia kupposen kuumaa tai 
kylmää sen aikana, kun autosi on 
käsittelyssämme. 

Tyytyväisyytesi on meille tärkeää!  

Juoma odotusaulassa on vain ekstraa 
"#$% 

 

Katso viimeisin hinta öljynvaihdolle tai pyydä 
tarjous! 

www.s-autohuolto.fi 
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