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  Huolla sisäperä-
moottori jo syksyllä

Veneilykauden päättyessä on nyt hyvää aikaa valmistella vene ja sen moottori talvisäilytystä 
varten. Jos haluaa varmistaa, että tulevana keväänä pääset uuteen veneilykauteen ilman huolia, 
tarkista ja huolla moottori kuntoon jo hyvissä ajoin. Näillä vinkeillä voit valmistella bensiini-
käyttöisen sisämoottorisi talven odotukseen. L  Te k s T i  j a  k u v a T  s T a f f a n  W e s T e r l i n g

L Bensiinin säilyvyydestä on tullut 
ongelma. Ennen polttoaine pysyi tal-
ven yli kunnossa ja moottorin käyn-
nistyminen oli lähes varmaa. Nyky-
bensan kanssa se on hankalaa, jotta 
polttoaineen ominaisuudet säilyisi-
vät talvisäilytyksen ajan ja moottorin 
käynnistyminen olisi turvattu kevään 
ensireissun ollessa käsillä.

Ennen syksyn viimeistä venereissua 
on hyvä kaataa tankkiin polttoaineen 
stabilointiainetta. Näitä säilöntäai-
neita, jotka pitävät bensiinin ominai-
suudet tallella, voi ostaa kaikista hy-
vin varustetuista venemyymälöistä ja 
huoltoasemilta. Annosteluohje löytyy 
yleensä pullon kyljestä. Aine estää tal-
ven aikana polttoaineen kuivumisen ja 

Polttoaineen säilyvyys
kiteytymisen talven myötä kivikovaksi 
hartsiksi, joka tukkii suuttimet ja aihe-
uttaa ongelmia heti keväällä.

Moottoriin voi ajaa myös pienkone-
bensiiniä, jonka ominaisuudet säilyvät 
muuttumattomina tavallista bensiiniä 
huomattavasti paremmin. Ainakin suu-
rempaan tankiin on syytä viimeisessä 
tankkauksessa ostaa 98 E5 -bensaa, 
jonka säilyvyys on paljon parempaa 
kuin 95 E10 -bensan.

Kolmas vaihtoehto on ajaa syksyl-
lä bensiini loppuun ja tankata uutta 
”tuoretta” bensiiniä vasta kevään en-
simmäiselle reissulle lähdettäessä. Vii-
meisiksi bensoiksi, jotka jäävät koneen 
järjestelmään, suositellaan pienkone-
bensaa.
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L Kun vene on jo nostettu kuiville, on hyvä 
käyttää painepesuria mahdollisimman pian, 
jotta veneen pohjassa oleva lima ei ehdi kui-
vua ja jämähtää kiinni – varsinkin jos pohjan 
eliönestomaalauksessa on edellisenä kevää-
nä hieman laiskoteltu.

Pohjan pesussa ovat hyvänä apuna kunnol-
liset harjat ja pesusienet. Tehokas putsaus ja 
korkeapaine tekevät ihmeitä. Huuhtele runko 
puhtaalla vedellä niin, että lima ja näkinkuoret 
irtoavat. Harjaa pohja mahdollisimman puh-
taaksi ja käy läpi huolellisesti ja varovaisesti 
myös perävetolaitteen palkeet ja moottorin 
trimmisylinterit.

Tiukassa istuviin näkkeihin sopivat näkin-
poistoaineet, joiden käyttöohjeita on seurat-
tava tarkasti. Aineissa on yleensä happoa.

Kun työvire on päällä, kannattaa saman 
tien vaikka vahata runko valmiiksi ensi kaut-
ta ajatellen. Ainakin on yksi työvaihe vähem-
män keväällä tehtävänä.

Pese vene  
ja moottori

Vaihda 
moottoriöljy 
ja suodatin

L Kun moottori on lämmin, on helppo vaih-
taa moottoriöljy ja öljynsuodatin. Kylmänä öl-
jy ei tule kunnolla moottorista ulos. Kun teet 
sen nyt, voit käyttää moottoria uudella öljyllä, 
kun ajat jäähdytysjärjestelmään jäänestoai-
neet. Se suojaa moottorin osia talven aikana. 
Vanhan öljyn myötä poistuu myös moottoria 
vaurioittava kosteus.

Öljyn ja suodattimen vaihtoa suositellaan 
100 tunnin välein tai vähintään kerran kau-
dessa. Hyvä tapa saada öljy pois moottorista 
on käyttää tyhjiöpumppua, jonka voi ostaa 
mistä hyvänsä venetarvikeliikkeistä. Aloita 
vaihto avaamalla öljykorkki ja vedä öljyn mit-
tatikku paikaltaan.

Laita pumpun ohut letku mittatikun reikään 
ja pumppaa säiliöön tyhjiö, jolloin se alkaa 
imeä öljyä moottorista. Jos öljy on kuumaa, 
se virtaa helpommin. Kylmän öljyn pumppaa-
minen on paljon hitaampaa.

Löysää öljynsuodatin suodatinavaimella ja 
kierrä se pois paikaltaan. Käytä rättiä apuna 
estämässä öljyä valumasta pilssiin. 

Laita vanha suodatin astiaan, jossa voit toi-
mittaa sen asiallisesti venekerhon tai jonkun 
huoltoaseman ongelmajätepisteeseen.

Laita hieman öljyä uuden suodattimen ku-
mitiivisteeseen ennen asennusta. Sitten ruu-
vaa suodatin tiukasti käsin paikalleen ja täytä 
tuoretta öljyä moottoriin. Käyttöoppaasta nä-
et, kuinka paljon öljyä moottorisi tarvitsee.

Tarkista mittatikulla oikea taso.

L Ennen kuin raakavesijäähdytteiseen koneeseen ajetaan glykolit sisään, var-
mistetaan, että kaikki moottorin jäähdytyskanavissa oleva vesi on valutettu var-
masti pois, jotta talven pakkasissa vesi ei pääse jäätymään eikä halkaisemaan 
koko moottorilohkoa.

Tyhjennettäessä järjestelmää, on tärkeä tietää, missä tyhjennystulpat ovat, 
jotta kaikki vesi tulee ulos. 
Ne saattavat olla hankalas-
ti löydettävissä, joten katso 
tarvittaessa neuvot käyttöop-
paasta.

Ellei vettä ala tulla ulos, voi-
vat reiät olla esimerkiksi ruos-
teen takia tukossa. Koita puh-
distaa reiät jollain keinolla. 
E Nykyaikaiseen MerCruiser 
-moottorin tyhjennys on yk-
sinkertaista pumpun ja hel-
posti esillä olevien pistokkei-
den avulla.

Tyhjennä vedet  
moottorista
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Siipipyörän 
tarkistus  
ja vaihto

L Vaihda moottorin jäähdytysjärjestelmäs-
sä vesipumpun siipipyörä vähintään kolmen 
vuoden välein. Siipipyörän tehtävänä on 
pumpata jäähdytysnestettä moottorin jääh-
dytysjärjestelmään. Siivet ovat kumia, jonka 
riesana on ikääntyminen. 

Jos siipipyörä on menettänyt elastisuuten-
sa tai se on rikki, ei jäähdytysvesi enää kierrä 
niin kuin sen pitäisi ja moottori kuumenee 
nopeasti. Pienetkin repeämät ja halkeamat 
kertovat vaihtotarpeesta.

Katso jo irrotusvaiheessa miten siivet ovat 
hieman taipuneet, jotta näet pyörimissuun-
nan. Varmista, että uusi siipipyörä asettuu 
samalla tavalla.

Huuhtele jäähdytysjärjestelmä
L Seuraavana työ-
vaiheena on raaka-
vesijäähdytteisessä 
moottorissa kytkeä 
huuhtelumuhvi kiinni 
jäähdytysvedenotto-
aukkojen päälle. Muh-
veissa voi olla mootto-
rikohtaisia eroja, joten 
tarkista ennen käyttöä 
minkälainen muhvi ko-
neellesi soveltuu. Kytke 
muhviin letku ja huuh-
tele jäähdytysjärjestel-
mä puhtaalla vedellä.

E Jos moottorin ve-
sipumppu on sisällä 
moottoritilassa, eikä 
perävetolaitteessa, ku-
ten edellä, syötetään 
siihen jäähdytysvet-
tä pohjan läpiviennin 
kautta. Sitä varten on 
saatavilla omanlaisen-
sa muhvi.

Jäähdytysnestettä 
järjestelmään

L Irrota jäähdytysveden tuloletku rungon lä-
piviennistä ja laita letku isoon astiaan, jossa 
on valmiina pakkasnestettä, jossa on sekoi-
tettuna puolet glykolia ja puolet vettä.

Kuvissa on 25 litran astian kanteen liitetty 
letku. Aseta säiliö niin, että vesipumppu voi 
imeä seoksen moottorin jäähdytysjärjestel-
mään. Käynnistä moottori ja anna sen käydä 

niin kauan, että pakoputkesta tulee pak-
kasnestettä jäähdytysveden mukana. 
Pidä alla isoa astiaa, ettei glykolia mene 
maaperään.

Pakkasnesteen tarkoitus on estää 
moottoriin jäähdytyskanavia ruostu-
masta ja samalla se estää kanaviin jää-
nyttä vettä jäätymästä pakkasella. Jos 
pakkasnestettä ei ajeta koneeseen, voi 
pahimmassa tapauksessa kanaviin jää-
tyvä vesi rikkoa moottorin.

Sammuta moottori heti, jos seos 
pääsee loppumaan astiasta, jotta väl-
tytään moottorin ylikuumenemiselta ja 
vesipumpun vaurioilta. Puhdista meri-
vesisuodattimet.

Makeavesijäähdytteisten moottorien 
jäähdytys tapahtuu myös merivedellä, 
joten lämmönvaihdin on myös syytä 
tyhjentää ja huuhdella. Vaihda moot-
toriin uudet glykolit. Joissain moot-
toreissa on sinkkianodeja myös läm-
mönvaihtimessa. Ne on tarkistettava 
ja uusittava tarvittaessa.

5

6

7



E

   Kippari 10/2012    45

Vaihteisto-
öljyn 

vaihtaminen
L Tarkista perävetolaitteen öljymäärä ja miltä 
öljy näyttää. Tarkista ohjekirjasta, mitkä kaikki 
kohteet pitää tarkistaa ja toimi sen mukai-
sesti. Avaa tulppa, joka sijaitsee vetolaitteen 
alaosassa. Käännä sitten myös tasotulpan tai 
mittatikun, joka sijaitsee puolen / päälle talon 
junassa. Nykyaikaisissa vetolaitteissa saattaa 
olla myös erillinen öljysäiliö moottoritilassa, 
jonka öljytaso on myös tarkistettava. 

Tyhjennä öljyt pois. Jos se on mustaa ja 
tuoksuu palaneelta, on korkea aika vaihtaa 
uudet öljyt. Jos öljyn väri on maitokahvimais-
ta, öljyn sekaan on päässyt jostain vettä.

 Yleensä vuodot eivät lakkaa itsekseen, 
joten laiminlyönti tässäkin tapauksessa voi 
tulla kalliiksi, kun vaihteistoon pääsee vettä 
taas ensi kesänä. On siis syytä kääntyä pe-
rävetolaitehuoltoja tekevän liikkeen puoleen. 
Siellä vaihteisto voidaan koeponnistaa ja vuo-
tokohta löytää. Älä jää odottamaan kevättä, 
silloin huolloissa on ruuhkaa.

Kun öljy on valutettu pois, on aika täyttää 
säiliö uudella. Vaihda tarvittaessa tulppien tii-
visteet ja ruuvaa tyhjennystulppa ensin kiinni. 
Katso ohjekirjasta mikä on oikea öljytaso ja 
toimi sen mukaisesti. 

8

Suojaöljyä 
moottoriin

L Vaikka jäähdytysjärjestelmä on saanut 
suojakseen glykolit, niin myös moottori 
on hyvä suojata sisäpuolelta. Se onnis-
tuu helposti kaasutinmoottorissa ruiskut-
tamalla kaasuttimen kurkkuihin erityistä 
suojaöljyä. Käynnistä kone ja ruiskuta 
suojaöljyä kaasuttimen kurkkuun, kun-
nes koneen käynti alkaa muuttua epäta-
saiseksi.

Jos sinulla on ruiskutusmoottori, kata-
lysaattorilla tai ilman, voit hoitaa saman 
asian kytkemällä polttoainejärjestelmään 
erillisen polttoainesäiliön, jossa on 2–3 
prosenttista öljyseosta, jonka ajat poltto-
ainejärjestelmän läpi.

Vaihda 
vedenerotus-

suodatin
L Polttoainejärjestelmän vedenerotus-
suodatin/polttoainesuodatin kannattaa 
uusia vuosittain sen varmistamiseksi, et-
tei moottorille menevän polttoaineen se-
kaan pääse vettä.

Laita jokin riittävän astia suodattimen 
alle ja irrota vanha suodatin. Anna poltto-
aineen valua astiaan. Levitä hieman öljyä 
uuden suodattimen kumitiivisteeseen ja 
ruuvaa suodatin kiinni käsin.

Tarkista 
hihnat

L Tarkasta kaikkien moottorin hihnojen 
kunto moottorin etupuolelta. Jos hihna 
on kovettunut tai siinä on havaittavissa 
selkeitä halkeamia ja rispaantumista, 
vaihda se välittömästi. Hihnojen kireys on 
myös hyvä tarkistaa ja säädä kireys oike-
aksi jo nyt, keväällä sen saattaa unohtaa 
veneilykuumeen iskiessä.

Oikea kireys on yleensä kerrottu moot-
torin käyttöohjekirjassa, mutta yleensä 
sääntönä pätee myös se, että kun hihnaa 
painetaan sormella hihnapyörien puolivä-
listä, pitäisi hihnan antaa periksi muuta-
mia millimetrejä. Silloin hihna on jotakuin-
kin oikeassa kireydessä.

Liian löysä hihna voi luistaa ja pompata 
pois paikoiltaan ja vastaavasti liian tiukalle 
kiristetty hihna saattaa katketa ja se rasit-
taa myös hihnapyörien laakereita. 

Vinkkinä mainittakoon, että veneessä 
kannattaa aina olla mukana myös varahih-
noja, jotta matka ei katkea, vaikka hihna 
katkeaisi. Harjoittele hihnan vaihtoa en-
nen veneilykauden alkua, jos et ole aiem-
min niitä vaihtanut.

L Irrota kaikki sytytystulpat. Uusi ne, jos 
ne ovat kuluneet. Jos ajat vähän kesän 
aikana, saattaa riittää, kun vaihdat ne joka 
toinen vuosi. 

Jos kaikki näyttää olevan kunnossa, 
puhdista sytytystulpat noesta ja tarkista 
onko kärkiväli ohjekirjan mukainen. Moot-
torien käyttöoppaassa on yleensä tiedot 
kärkiväli suuruudesta ja tulppien vaihto-
välistä.

Sytytys-
tulppien 
tarkastus
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Voitelu-
aineet ja 

korroosio-
suoja

L Pyyhi sytytystulpan johdot ja virranjakajan 
kansi. Suihkuta moottorilohko, sähkökompo-
nentit ja sähköliitokset voiteluaineella, joka 
antaa suojan korroosiolta. CRC, WD-40 tai 
joku vastaava sprayaine syrjäyttää kosteuden 
ja suojaa hapettumiselta ja korroosiolta.

Tärkeiden 
osien voitelu

L Jotkut kohdat moottorissa tarvitsevat ve-
denkestävää rasvaa vuosittain. Pidä ohja-
uskaapelit hyvässä kunnossa voitelemalla 
niiden päät, samoin kuin kaasu -ja vaihde-
kaapelin. Käytä kosteuden kestävää vaselii-
nia ja varmista, että sitä menee kaapelin vai-
pan sisäpuolelle.

Potkuriakseli on myös voideltava. Muu-
ten potkuri saattaa jämähtää kiinni potkuri-
akseliin ja ongelma tulee tietysti esiin vas-
ta silloin, kun on esimerkiksi tarve vaihtaa 
potkuria. Ongelmalta välttyy ennakoimalla ja 
rasvaamalla akselin.

Niille, joilla on veneessään tavanomainen 
kaapeliohjaus, on tärkeää pitää huolta sen 
asiallisesta rasvauksesta. Vanha rasva kovet-
tuu jolloin ohjaus ei ehkä toimi kuten pitäisi. 
Se hidastuu ja pahimmassa tapauksessa jä-
mähtää kiinni. 

Näin tapahtuu helposti esimerkiksi aikai-
sin keväällä ja myöhään syksyllä, kun ilma 
viilenee.

Poista ensin vanha rasva ja vasta sitten si-
vele uutta rasvaa tilalle.

⓭
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Moottori-
trimmin 
öljytaso

L Varmista myös, että moottoritrimmin 
nestepinta on oikealla tasolla. Tiedot löydät 
moottorin ohjekirjasta. Jos nestettä ei ole 
tarpeeksi, täytä ohjekirjan neuvomaa öljyä 
oikea määrä.

Tarkista kaikki letkut
L Katso, onko 
moottoritilan let-
kuissa – on ne sitten 
polttoaine-, jäähdy-
tys tai pakokaasu-
järjestelmään liitty-
viä – havaittavissa 
halkeamia. Jos on, 
niin uusi letkut. Ku-
mi kovettuu ja hau-
rastuu iän myötä, 
joten on tärkeää 
tunnustella ja pu-
ristella niitä, jotta 
pystyt havaitsemaan missä kunnossa 
ne ovat ja voit ennakoida mahdollisen 
vaihtotarpeen.

Tarkista myös, et-
tä kaikki letkunkiris-
timet ovat riittävän 
tiukassa. Vuotavat 
jäähdytysnestelet-
kut voivat aiheuttaa 
moottorin ylikuume-
nemisen ja mootto-
ritilan täyttymisen 
vedellä ja uppoa-
misvaaran.

Pakokaasujärjes-
telmän letkuista voi 
päästä veneeseen 

häkää ja myrkyllisiä kaasuja. Vaihda let-
kut heti, jos vähänkään epäilet niiden 
olevan jo vaihtokunnossa.

⓯

⓰

Pako-
putken ja 

vetolaitteen 
liitos

L Kallista vetolaitetta ja tutki sen ja pakoput-
ken liitokset ovat hyvässä kunnossa. Tarkista 
myös letkun kiristimet. Jos palkeet ovat koh-
tuullisen pehmeät, ne ovat todennäköisesti 
vielä kunnossa. Kovettuessaan ne haurastu-
vat nopeasti ja ne on uusittava, jotta vesi ei 
pääse tunkeutumaan läpi.

Laita rasvanippoihin vedenkestävää ras-
vaa. Rasvauskohteet löydät ohjekirjasta.

⓱
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L Varmista, että veneen alle tulevat tuet ovat tukevat ja pysyvät varmasti pai-
koillaan. Varmista myös, että veneen suojaksi tulevan pressun tukirakenteet ovat 
tukevat ja lappeet riittävän jyrkät, jotta päälle satava lumi valuu varmasti pois, 
eikä synny rakenteiden romahtamisvaaraa veneen päälle.

Pidä huoli, että ilma pääsee kiertämään pressun alla, mutta varmista, että 
suojapressu on riittävän tiukalla. Löysänä tuulessa heiluva pressu menee tal-
ven mittaan helposti rikki ja saattaa jättää myös veneeseen ikäviä hankausjälkiä, 
joiden meikkaamisessa menee keväällä aikaa ja rahaa.

Jotta veneen vetolaitteeseen ei jäisi vettä, 
joka talvella jäätyessään saattaa rikkoa ra-
kenteita, laske perävetolaite ala-asentoon, 
jotta kaikki vesi varmasti valuisi sieltä ulos.

Laske vetolaite alas pystysuoraan asen-
toon. Silloin sinne ei talvella pääse sata-
maan lunta tai vettä, ja samoin siellä oleva 
vesi valuu varmasti pois. Yläasentoon jäte-
tyn vetolaitteen pakoaukko, samoin kuten 
perämoottorissakin, toimii suppilona, joka 
kerää sateella vettä ja pakkasen myötä syn-
tyy kallis vahinko.

Laita lopuksi veneen kajuuttaan kuivapal-
lo. Sen tarkoitus on imeä sisäilmasta kos-
teutta, jota kertyy veneeseen talven aikana 
aina, vaikka vene olisi kuinka ilmavasti ja 
tuulettuvasti pantu talvisäilöön. Kuivapal-
lon tyypistä riippuen käy tarkistamassa se 
keskellä talvea. Jos vaihtotarvetta ilmenee, 
niin uusi kuivapallo. Jotta ilma kiertäisi, jätä 
hytin ovi ja kaappien ovet auki. Se vähentää 

homehtumisen vaaraa. Myös moottoritilan kansi on hyvä jättää ainakin raolleen, 
jotta ilma pääsee kiertämään.

Älä unohda poistaa veneen peräpeilin alareunassa olevaa tyhjennysproppua, 
jotta pilssiin mahdollisesti kertynyt vesi pääsee valumaan pois rungosta. Älä 
keväällä sitten unohda ruuvata sitä takaisin paikoilleen ennen vesillelaskua!

Jotkut veneseurat järjestävät jäsenilleen myös huoltokursseja ja niille kannat-
taa osallistua, jos epäilee, ettei ihan kaikkea tiedä ja osaa tehdä itse. Kaikki oman 
moottorisi tiedot löydät käyttöohjekirjasta. Jos olet epävarma jostain asiasta, 
kysy neuvoja joltain, joka tietää tai ota yhteyttä venehuollon ammattilaisiin.

Akusta 
huolehtiminen
L Irrota akku, tarkista nestetaso jos se on 
akun tyypin huomioiden mahdollista. Li-
sää tislattua vettä tarvittaessa. Lataa akkua 
kolmen kuukauden välein talvella, jotta se 
ei menettäisi lataustaan. Tyhjä akku jäätyy 
talvella helposti. Puhdista kaapelikengät ja 
voitele ne rasvalla, samoin kuin akun navat. 
Säilytä akku mieluimmin viileässä ja kuivas-
sa paikassa.

Vaihda  
suoja-anodit

L Tarkista , että kaikki kaikki sinkkianodit 
ovat kunnossa. Niiden tehtävänä on ”uhrau-
tua” ja siten estää korroosiota moottorissa 
ja vetolaitteessa. Tarkista ovatko anodit syö-
pyneet, ja jos korroosiota on havaittavissa, 
uusi ne. 

Jos olet välinpitämätön uusimisen suh-
teen, niin galvaaninen korroosio alkaa rous-
kuttaa esimerkiksi vetolaitetta anodien si-
jasta. Anodit eivät ole kalliita osia ja niiden 
vaihtaminen onnistuu yleensä perustyöka-
luin, joten uusiminen kannattaa. Sen laimin-
lyönti voi tulla hyvin kalliiksi.

Vaurioita 
potkurissa?

L Jos potkurissa tai vetolaitteen evässä on 
havaittavissa näkyviä vaurioita, irrota osat ja 
toimita korjattavaksi talven aikana. Älä odota 
kevääseen, sillä silloin huoltoliikkeissä on kii-
reitä ja vesillepääsy saattaa pitkittyä. 

Pienet mitättömät kolhut ja naarmut voi 

meikata piiloon merkkihuollosta saatavalla 
Touch-up -maalilla. Rikkinäisellä potkurilla ei 
kannata ajaa, sillä harmittomankin näköiset 
kolhut saattavat lisätä polttoaineenkulutusta, 
heikentävät nopeutta ja pahasti epätasapai-
noisena pyörivä potkuri lisää värinöitä ja saat-
taa aiheuttaa myös vetolaitteen laakerivauri-
on, jolloin korjaaminen tulee kalliiksi.

Osta tulevaa kesää varten varapotkuri lisä-
turvaksi veneeseesi.

Pese kone-
huoneessa

L Kun kaikki on lähes valmista, puhdista vie-
lä moottoritila rasvanpoistoaineella, jotta en-
si kaudella mahdolliset öljyvuodot tms. voi 
havaita helpommin. Suunnitelmallisuus on 
hyvä edellytys huolettomaan tulevaan ke-
sään. l
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Vinkkejä 

talveen


