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Veneen hoito ja hyvässä 
huoltotilassa pitäminen vaikuttaa: 

Talouteen
Käytettävyyteen
Veneilyn mielekkyyteen ja sen tuomaan 

iloon ja nautintoon.



Kunnossapidon 
laiminlyönneistä ja 
epäonnistumisista seuraa: 
Onnettomuusvaara
Käytettävyyden (= veneilyilon) väheneminen
Käyttökustannusten nousu
Yllättäviä korjaustarpeita
Veneen (ja omistajan) arvon aleneminen.



Kunnossapidon
toimintaympäristö
Nykyaikainen vene on 

teknisesti monimuotoinen.
Siinä on lukuisia erilaisia 

kohteita, jotka vaativat oman 
alansa kunnossapitoa.



Omistaja vastaa veneen 
kunnosta

Omistaja on viime kädessä 
vastuussa siitä, millaisessa 
kunnossapidossa vene 
pidetään.
Tämä vastuu ei delegoidu!



Kunnossapidon hallinta on 
oleellinen osa veneilyn 
osaamista.

OSAATKO SINÄ?



KUNNOSSAPIDON HALLINTA

Veneen kunnon ja huoltotilan 
seuraaminen.
Tapahtumien merkitsevyyden ja 

toimenpiteiden tärkeyden 
ymmärtäminen.
Kyky tehdä päätöksiä huollosta 

tai korjauksesta.



ENNAKOIVA TAI KORJAAVA 
HUOLTO

Kaksi tapaa huolehtia veneen
toimintakunnosta. 



Kyseessä ei ole äärimmäinen joko/tai –
valinta.

Vaikka ennakoiva huolto onkin selvästi 
edukkaampi, sitä ei voi soveltaa kaikkeen. 

On löydettävä sopiva suhde näiden 
toimintamallien välillä. 



Ennakoiva huolto

Ennakoivan huollon tavoitteena on 
varmistua siitä, ettei käytön aikana 
syntyisi toimintahäiriöitä ja että 
laitteen käyttöikä olisi odotusten 
mukainen.



Ennakoiva huolto kohdistuu toimivaan, 
ehjään kohteeseen. 

 Laitteen huoltotila ylläpidetään 
huoltamalla laitevalmistajan huolto-
ohjelman tai muuten hyväksi havaitun 
käytännön mukaisesti. 



Ennakoivat huollot tehdään määräaikaisina, 
käytön määrään tai aikaan perustuen tai 
harkinnan perusteella.

Suomen oloissa voidaan määräaikaiset huollot 
usein keskittää veneilykauden ulkopuolelle. 
Enemmän ajava joutuu kuitenkin huoltamaan 
myös kauden aikana.



Korjaava huolto

Korjaavaa huoltoa tehdään vioittuneen 
laitteen saattamiseksi takaisin 
toimintakuntoon. 

 Tehdään jälkipainotteisesti vasta sen 
jälkeen, kun veneessä ihan oikeasti on 
vika. 



Korjaavan huollon seurauksia:

Käyttöhyödyn menetys koska huollon 
ajankohtaa ei voi valita. 

Suuret yllättävät korjauskustannukset. 
Kaluston ennenaikainen kuluminen ja 

käyttöajan lyheneminen.



Harkinnanvaraiset huollot

Huoltoja joudutaan tekemään 
harkinnanvaraisesti koska kaikkea ei 
voi ennakoida.

Huollon harkinta perustuu 
osaamiseen, kokemukseen ja 
tehtyihin havaintoihin.



Syntyy koulukuntakysymyksiä ja 
epätietoisuutta huollon tarpeesta.

Ehdotuksia ja mielipiteitä on usein 
saatavilla.

Ratkaisun tekee kuitenkin omistaja 
joka myös vastaa tuloksesta.



Määräaikaiset huollot
osa ennakoivaa huoltoa

Huollot, joiden suoritus perustuu 
määräaikaan joko kalenterin tai veneen 
käyttömäärän mukaan. 

Huoltotarve määräytyy usein koneen tai 
laitteen  huolto- tai käyttöohjeen mukaisesti 
eikä vaadi omaa harkintaa.



Kaikki ei löydy kirjoista
eivätkä kaikki kirjat ole tallessa

 Lukuisten kohteiden ennakoiva huollon 
tarve ja sisältö joudutaan arvioimaan. 

Vaatii osaamista monelta alalta.

Apua on osattava kysyä – ja saatuja 
ohjeita on osattava arvioida.

 Tämä on osa veneilyn osaamista.



Esimerkkejä määräaikaishuolloista

 Moottorin ja vaihteen määräaikaishuollot.
 Akkuhuolto.
 Paukkuliivien ja pelastuslautan huolto
 Pohjan puhdistus.
 Pesu, kiillotus ja vahaus.
 Ankkurivintturin herkistys.
 Purjevinssien ja rikin huolto.
 Puurungon lakkapintojen vuosihuolto (kevyt hionta ja 

ylilakkaus)
 Ym…



Moottorin määräaikaishuolto      esimerkki

Huoltovälin mittarina on yleensä moottorin 
käyttötunnit. Tieto löytyy ohjekirjasta ja 
tunnit luetaan mittarista.

Uusissa moottoreissa voi olla CAN väylän 
tietojen mukaan toimiva 
huoltoindikaattori.

Käyttöaineiden kuten öljyn vaihtoon 
vaikuttaa myös kalenteriaika.



Huoltotarve voi määräytyä 
useamman tekijän seurauksena

Esimerkiksi:
Moottorin öljyn vaihto tehdään joko 

käyttötuntien tai kalenteriajan tultua 
täyteen.
Öljyn laadulla on myös vaikutusta 

vaihtoväliin. 



Harkintaan perustuvat 
ennakoivat huollot

Huolto perustuu ennakoivaan 
harkintaan osan tai kohteen 
huoltamisen tarpeesta ennen 
vaurion tai heikkenemisen 
ilmenemistä. 



Esimerkkejä harkintaan 
perustuvista huolloista:

Merivesisuodattimien puhdistus.
Laturin ja startin huolto.
Sähköliittimien, lampun kantojen  ja 

sulakkeiden puhdistus.
Letkujen uusinta ennakkoon.
Pulttien, muttereiden ja 

klemmareiden kiristys.



Kuomun ompeleiden parannus.
Luukun tiivisteiden vaihto.
Ankkurivintturin huolto.
Pohjaläpivientien uusinta.
Jne…



Syntyneeseen tarpeeseen 
perustuvat huollot
Vaurion tai kulumisen seurauksena 

syntyy tarvetta korjauksiin tai 
huoltoon. 

Tapahtumia ei ole voitu ennakoida ja 
niihin reagoidaan tarpeen mukaan.



Mahdollisia syitä:

Äkkinäiset vauriot.
Kuluminen tai muu 

vanheneminen on edennyt 
havaittavan pitkälle.
Osan tunnettu käyttöikä on tullut 

täyteen.
Muu syy…



A, B ja C huollot
Huoltojen jako ryhmiin

Huoltoja on vaativuuden 
osalta erilaisia. 
On  järkevää jakaa ne 

mielessään vaikkapa kolmeen 
ryhmään: A, B ja C.



Ryhmiin jako helpottaa huoltojen 
suunnittelua ja toteutusta. 
Auttaa tiedon ja osaamisen 

hankinnassa ja aikataulutuksessa. 
Huviveneilyssä ryhmäjako on 

”kevyesti ohjeellinen”.



A – huolto 
Tulevat eteen päivittäisessä 
käytössä. 
Tarvitaan yleisosaamista, 
jokamiestaitoja  ja ohjekirjat.
Osattava itse.



A: ”Veneen käyttäjän rutiinityöt”

Polttoaineen ja veden tankkaus.

Käyttöaineiden (öljy, nesteet…) määrän tarkastus 
ja lisäys.

Septitankin tyhjennys.

Hihnan kireyden tarkastus ja kiristys.

Vuotojen ja kiinnitysten seuranta.

Käyntiarvojen seuranta mittaristosta.



 Laitteiden toimivuuden seuranta käytön 
aikana.

Sulakkeen ja polttimon uusinta.

Rikin ja purjeiden kunnon seuranta.

Veneen osien ja huoltojen tunnistaminen 
töiden tilaamiseksi.

Yms.



A –tason huollot on jokaisen 
veneilijän itse hallittava

Yleisosaamista
Ohjekirjat
Veneseurojen ja firmojen lyhyitä 

kursseja
Yhteisöllinen oppiminen eli kaverilta 

oppii



Tunnistettava laitteiden tarkastus- ja 
huoltokohteet:
Pohjahanat
Koneisto: Moottori, akseli…
Sähköjärjestelmä: Katkaisijat ja 

sulakkeet, akut…
Jäähdytysjärjestelmä
Ohjausjärjestelmä
Polttoaine: Suodin, tankit, täyttö…



B: ”Suuremmat huollot”
Tehdään suunnitellusti  joko itse tai teettäen

 Määräaikaishuollot ja pienet korjaukset.
 Komponentin vaihto ja korjaamossa käyttäminen, esim. 

laturi. *)
 Elektronisen laitteen kytkentä ja konfigurointi.
 Yksinkertaisen osan irrotus ja kiinnitys, esim. kansiluukku, 

peräsin tai suuri perämoottori.
 Pohjan maalaus.
 Maston irrotus talveksi.
 Puupintojen hionta ja lakkaus. 



B – huollot tulevat eteen huolto-
ohjelman mukaisesti tai 
vikatilanteessa.
Voi tehdä itse tai teettää. 
Vaativat osaamista ja välineitä. 
Korjaamokäsikirja, tekniset ohjeet, 
varaosaluettelo…



Kyky selvitä B – tason huolloista on 
veneilijän turvallisuusosaamista.
Vikatilanteissa oma apu on nopein 

apu.
Se voi olla ainoa apu, minkä ehtii 

saada. 
Oma ymmärrys vikatilanteessa 

nopeuttaa tilanteesta selviytymistä.



C: ”Peruskorjaukset ja 
vaativat tai suuret työt” 
Teetetään harkinnan jälkeen tarpeen esiintyessä

C –huollot tulevat eteen vasta monien 
vuosien käytössä. 

Vaativat erityistä osaamista. 
Yleensä korjaamotyötä.
Itse tulee olla perillä siitä, mitä tehdään.



Tyypillisiä C – tason huoltoja:

Koko moottorin tai vaihteen 
peruskorjaus.

Suuren runko- tai kansivaurion korjaus.
Puurungon ”ottaminen puulle”.
Sisustuksen uusinta/peruskorjaus.
Elektroniikan suuret korjaukset.



Itse voi osallistua…

Kaikkiin töihin saattaa liittyä 
itse tehtävissä olevia irrotus- ja 
asennustöitä tai näiden 
valmisteluja. 
Omalla työllä voi olla 

merkittävä kustannusvaikutus. 



JÄRJESTELMÄT

Monet veneen toiminnot 
perustuvat järjestelmiin, joiden 
puitteissa eri laitteet ja niiden 
tarvitsemat apulaitteet on liitetty 
toimimaan yhdessä. 



Tyypillisiä järjestelmiä:
Sähkö
Merenkulkuelektroniikka
Polttoaine
Merivesi
Makeavesi
Septi
Kaasu
Jne.



KAAVIOT

Järjestelmien toiminnan ymmärtämiseksi 
on laitteiden keskinäinen liitäntä esitetty 
kaavioissa.

Kaavoista on suuri hyöty vianetsinnässä.

Niiden tulee kuitenkin olla ajantasaisia 
jotta niitä voisi käyttää.

Pidä veneessä mukana!



Tyypillisiä kaavioita

Sähköjärjestelmät 
Polttoainejärjestelmä
Koneenhallintajärjestelmä
Merenkulkulaitteiden (NMEA2000 ja 

NMEA 183) järjestelmät



Kaavio voi olla yksityiskohtainen, 
komponenttitasolle asti menevä

tai
lohkokaavio, jossa esitetään eri yksiköt 
ja toimilaitteet kokonaisina.



Tyypillinen 
kaaviokuva



Tyypillinen keskuksen 
kytkentäkuva



TUTUSTU VENEESI KAAVIOIHIN JA SELVITÄ MISSÄ 
KUKIN PÄÄKOMPONENTTI SIJAITSEE. 



SYSTEMAATTINEN HUOLTOTÖIDEN 
SEURANTA

Sinun täytyy tietää missä 
huoltotilassa veneesi on.
Oikeat huollot oikeaan aikaan.



Huoltojen teko ajallaan
Huoltojen tarvemääritys
Huoltojen sisältö oikein
Huoltojen kustannustehokas 

toteutus
Huoltohistoria



KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄ

Kirjallinen luettelo tehtäväksi 
suunnitelluista huolto- ja korjaustöistä.

Perustuu laitteiden huolto-ohjeisiin, 
vauriotietoihin ja yleiseen 
veneenhoidon osaamiseen.



EDUT

 Töiden etenemisen seuranta.

Valmiiden töiden kuittaus

 Tilannekuva tekemättömistä töistä

Apuneuvo töiden ja hankintojen 
suunnittelussa.



HUOLTOPÄIVÄKIRJA

 Auttaa seuraamaan mitä huoltoja on tehty ja 
milloin.

 Auttaa tietämään milloin on seuraavan huollon 
aika.

 Vastaa auton huoltokirjaa, mutta voi olla paljon 
laajempi.



Paperinen huoltokirja

 Perinteinen

 Yleissilmäys helppo nähdä.

 Ei muutu itsekseen

 Ei voi lajitella tietoja

 Pidetään vain yhdessä vihossa – ei voi lukea 
puhelimesta.



Sähköinen huoltokirja

 Helppo laajentaa ja modifioida

 Voi suodattaa ja lajitella tietoja.

 Voi käyttää matkapuhelimella, töissä, mökillä…

 Todennäköisesti aina mukana.





Veneen ja auton huollon 
ero:

Auto viedään huoltoon
mutta

Huolto tulee veneeseen



Vaikutus kustannuksiin, aikatauluun 
ja työn laatuun

Venehuolto kuljettaa mukanaan 
työvälineet ja varaosat. 

Usein puuttuu jotain.
Venehuoltajan aikaa kuluu tien 

päällä.



Venehuoltajalla ei ole kollegaa eikä 
työnjohtajaa vieressä jolta kysyä.

Työ tehdään usein ulkosalla.
Työ on vahvasti kausiluonteista. Kiire 

painaa päälle. Paineita pitää monet 
asiakkaat samanaikaisesti 
tyytyväisinä.



Vältä kustannuspyramidi omalla 
työlläsi*)

Erikoisosaamista vaativat työt on 
teetettävä erikoiskorjaamolla. 
Näin tekee myös venehuoltoliike ja 

jopa moottorin maahantuojakin.



Korjattava komponentti 
saattaa kulkea usean 
välikäden kautta veneestä 
korjaajalle.
Välikäsi laskuttaa.
Asentajan matkakustannukset 

ovat veneilyssä suuret!



Esimerkki äärimmäisestä 
kalleudesta
Vika: Moottori ei lähde käyntiin.

Veneen omistaja ei ymmärrä tapahtumaa ja 
tilaa venefirman korjaamaan vika.



Venefirma käy toteamassa, että 
starttimoottori on rikki.

Venefirma tilaa moottorin 
merkkihuollon paikalle, joka ottaa 
startin irti ja mukaansa.



Merkkihuolto lähettää startin 
alihankintana 
autosähkökorjaamoon. 
Täällä se oikeasti korjataan.



Startti palautuu saman ketjun kautta 
veneeseen ja asennetaan takaisin. 
Moottori lähtee taas käyntiin.

Jokainen välikäsi velottaa osuutensa, 
jonka veneen omistaja lopulta 
maksaa.



Tulos => 3 huoltokäyntiä 
ja 3 eri firmaa. 

EI IHAN 
HALPAA!



Hinta olisi ollut halvempi, jos

Veneilijä olisi itse osannut 
päätellä, että vika on 
starttimoottorissa.
Veneilijä olisi itse (tai kaverin 

kanssa) ottanut startin irti.



Veneilijä olisi itse ymmärtänyt 
viedä startin suoraan 
autosähkökorjaamoon.
Veneilijä olisi itse (tai kaverin 

kanssa) asentanut startin 
takaisin.



Huollon asiallinen hoitaminen 
ja se, että itse käsittää 

kunnossapitoon vaikuttavat 
asiat on myös oleellinen osa 

veneilyn turvallisuutta.



Varaosien hankinta
Huolto- ja vauriovaraosat ovat 

osa kunnossapidon ja veneilyn 
kustannusrakennetta.

Näissä voi säästää – ja jopa 
laadusta tinkimättä.



Vene koostuu lukuisista osista, 
joilla on omat valmistajansa.
Veistämö on valinnut veneeseen 

asennettavat osat eri 
vaihtoehtojen välillä.
Samoin tekevät moottorin, 

takilan ja muiden osien 
valmistajat.



Harva osa on venemallille 
täysin yksilöllinen.
Moni osa tai tarvike ei ole 

erityisesti veneeseen 
valmistettu.
Tällaisille osille löytyy useita 

valmistajia.



Alkuperäisen valmisteen lisäksi 
saattaa löytyä saman asian 
ajava toisenlainen osa. 
Veneeseen sopivien osien 

valmistajia ja myyjiä löytyy kun 
hakee.



Rikkinäinen osa saattaa 
olla korjauskelpoinen.

Osa voidaan korjata 
sellaisenaan.
Osa voidaan vaihtaa toiseen, 

joka on valmiiksi korjattu eli 
tehdaskorjattu. 



Osa voidaan ehkä valmistaa

Osia voidaan tarvittaessa 
valmistaa. 
Tarvitaan materiaalia, 

työvälineet ja osaaminen.
Näitä kaikkia voi myös ostaa. 



Käsitteitä
 Alkuperäisosa: Päälaitteen myyntiorganisaation myymä laite 

tai osa.

 Tehdasuusi: Uudesta materiaalista tehtaan valmistama uusi 
laite tai osa.

 Tehdaskorjattu: Teollisesti tehtaalla valmistettu 
uudenveroinen laite tai osa, jonka valmistuksessa on käytetty 
myös uudenveroisiksi kunnostettuja käytettyjä osia.

 Peruskorjattu: Laite tai osa, joka on kauttaaltaan korjattu 
vastaamaan uuden laitteen tai osan vaatimuksia. 

 Korjattu/kunnostettu: Tiedossa olleiden vikojen osalta 
kunnostettu laite tai osa.



Alkuperäisosa

Päälaitteen valmistajan nimellä myytävä.

Päälaitteen valmistajan hyväksymää 
jälkiasennuslaatua. 

Varma valinta.

 Todennäköisesti kallein vaihtoehto.



Tehdasuusi
joko alkuperäisosa tai tarvikeosa

Voi myös olla osavalmistajan omalla 
nimellä myytävä.

Saattaa olla samaa mitä päälaitteen 
valmistaja käyttää tuotannossa ja 
jälkimarkkinoinnissa. 

Alkuperä tai valmistajan maine on syytä 
selvittää.



Tehdaskorjattu
 Laite on tehtaalla rakennettu puretuista ja 

uusista osista vastaamaan uuden 
alkuperäisosan laatuvaatimuksia.

Osa on käytännössä uuden veroinen ja 
sillä on vastaava takuu.

 Toiminnallisesti ja ulkoisesti ei poikkea 
uudesta.

Kustannustehokas ja nopea tapa.



Vanhasta osasta eli rungosta saa 
hyvityksen, joka alentaa hintaa edelleen.

Osan on oltava korjauskelpoinen eli ei rikki.

Uuden laitteen saa kaupasta heti.

Haasteena on se, ettei tehdaskorjausta 
sovelleta kuin hyvin rajattuun määrään 
veneessä käytettyjä osia ja laitteita. 



Tehdaskorjaus toimii ajoneuvopuolella. 
Tyypillisiä veneessä tarvittavia 
tehdaskorjattuina saatavia kohteita:

Käynnistinmoottori
Laturi
Ruiskutuspumppu
Raskas hydrauliikka
Ym.



Ekologista kiertotaloutta

 Tehdaskorjattu, uutta vastaava osa tai laite on 
ekologisesti merkittävä valinta. Se on osa 
kiertotaloutta ja säästää sekä raaka-aineiden, 
että valmistuksen energian kulutusta. 

 Veneen monia osia voitaisiin kierrättää 
hylkäämisen ja uusimisen sijasta viemällä 
teollisen tehdaskorjauksen periaate laajemmin 
veneiden varaosahuoltoon. Näin ei vielä ole.



Peruskorjattu
Korjaus kohdistuu olemassa olevaan 

laitteeseen. Tämä asennetaan takaisin 
korjauksen jälkeen.

Ajallisesti pitkä prosessi.

Ei sarjatyötä.

Ei kustannustehokkain.

Kustannustaso dieselmoottorilla noin 60% 
uuden hinnasta.



Kunnostettu

Työn laatu ja lopputulos vaihtelevat 
suuresti.

Vaikeata määrittää mitä kuuluu 
tehdä ja millä tasolla.

Mitä on korjattu ja mitä ei?
Tulos on osattava arvioida yksilöllisesti.



Huoltovaraosat
Huoltoon liittyen uusittava, käytössä kuluva 
laitteen osa

Laitteen – varsinkin moottorin –
valmistaja ei itse valmista kaikkia 
laitteen osia.

Erityisesti huoltovaraosilla on useita 
alan valmistajia, joilta myös 
moottoritehdas hankkii tarvitsemansa 
osat.



TYYPILLISIÄ HUOLTOVARAOSIA

Suodattimien panokset.
Hihnat
Siipipyörä
Sytytystulpat
Sinkit
Jne. 



Luettelo eri huoltovaraosien 
valmistajakohtaisista tyypeistä 
auttaa hankkimisessa.
Pitäydy luotettavissa merkeissä 

– vaikka olisi hieman 
kalliimpikin.



Cummins 4B 3.9

Voiteluöljyn suodin

Fleetguard LF 3345

MANN W 940/34

Fram PH 3900

M Filter MH 392

Donaldson P558616

Polttoainesuodin 1

MANN WxK 9165

Fleetguard FS1280

Polttoainesuodin 2

MANN WK 731

Fleetguard FF5052

Tiedot erään moottorin 
suodintyypeistä. Tällä 
”reseptillä” asiointi 
autotarviketavaratalossa 
nopeutuu.



Yleiset varaosat
Nämä eivät ole merkkisidonnaisia mutta niille on olemassa 
vaatimuksia.

 Ruuvituotteet ja muut kiinnittimet

 Kuulalaakerit

 Tiivistenauhat ja –levyt

 Letkut metritavarana ja muotokappaleina sekä klemmarit

 Akselilaakerit ja –tiivisteboksit

 Sulakkeet, polttimot 

 O – renkaat ja huulitiivisteet

 Lämpöeristeet, suojakankaat

 …ja paljon muuta



Apuaineet

 Rasvat

 Tiivistemassat ja liimat

 Lukitteet

 Maalit

 Lämpömassat



KÄYTTÖAINEET
VENEEN KÄYTÖSSÄ TARVITTAVAT AINEET



Tyypillisiä käyttöaineita

Polttoaine
Moottori- ja vaihdeöljy
Rasvat
Hydraulinesteet
Jäähdytinneste (pakkasneste, glykoli)
Lämmittimen ja keittimen polttoaine
Kaasu



Laadun valinta

Useimmille aineille löytyy tekniset 
laatumääreet (SAE, API, GL, EN…)

 Laatuvaatimukset löytyvät ohjekirjoista ja 
niitä voi syventävästi hakea luotettavilta 
nettisivuilta. 

MUISTA: LUOTETTAVA LAATU!



Voiteluaineiden yleiset laatumääreet 
muodostavat laatuvaatimuksen rungon. 

Tämä ei aina riitä, sillä käyttö veneoloissa 
asettaa mm. öljyt hieman poikkeavien 
vaatimusten eteen kuin esimerkiksi 
maantiellä. 

Tunnetaan myös venemoottoreiden 
rakenteita, joiden voiteluun ei riitä öljy, 
joka yleisesti on sopiva kyseisentyyppisiin 
kohteisiin.



Moottorikohtaiset laatuvaatimukset

Yleisten laatuvaatimusten lisäksi 
moottoreiden valmistajat saattavat 
edellyttää myös moottoritehtaan 
omaa öljyn hyväksymistä.

Moottorivalmistajat testaavat öljyjä 
öljyfirman pyynnöstä.



Hyväksytyistä öljyistä julkaistaan 
luetteloita.

Testaus maksaa ja öljyt muuttuvat 
joten luettelo ei aina ole 
ajanmukainen.

Kaikki moottorinvalmistajat eivät toimi 
läpinäkyvästi.



Ajomääräkin vaikuttaa
Venemoottoriöljyn ominaisuudet on 

painotettu pientä tuntimäärää ja hyvää 
suojauskykyä varten. 

Mikäli veneellä ajetaan paljon, eivät 
nämä vaatimukset nouse pinnalle ja 
voidaan käyttää yleisempään käyttöön 
kuten maantieliikenteeseen tarkoitettua 
öljyä. Se ei lähtökohtaisesti ole huono 
valinta muutenkaan. 



DOKUMENTIT
MINULLAKO PITÄÄ OLLA JOTAIN 
PAPEREITA?



Dokumentteja tarvitaan, koska:

Ihmisen muisti on rajallinen. 
Huollon organisoimiseen ja 

vikojen hallintaan tarvitaan 
asiakirjoja.



Tekniset Asiakirjat
Huoltotöiden tueksi

Käyttäjän ohjekirjat
Asennusohjeet
Korjausohjeet 

(korjaamokäsikirjat)



Varaosaluettelot
Huolto- ja varaosamyynnin 

toimipisteet
Riippumattomat ohjeet.
Omat kokemukset.



Lisäksi on hyvä olla oma 
huoltotöiden ohjelma

Tästä enemmän toisessa esityksessä.



Paperilla vai sähköisesti?

Oleellista on asiakirjan 
käytettävyys tarvehetkellä. 
Yleisohjetta ei ole.



Tiedostona vai netistä?

Talletettu tiedosto, kuten 
paperiversiokaan, ei muutu. 
Päivitys voi olla hyödyllinen, 

mutta saattaa yhtä hyvin 
koskea vain saman tuotteen 
uudempia versioita. 



Rajataan omalle laitteelle

Ohjekirjat käsittävät usein 
monia samaa mallisarjaa ja 
versiota olevia laitteita. 
Tämä voi haitata tiedon 

käyttöä.



Modifioi vastaamaan asennettua 
laitetta.

Poista tai viivaa yli turhat.
Korosta aiheelliset.
Kirjoita mukaan tarvittavat 

tunnistetiedot. 



Korjaamokäsikirja 
käsittää koko 
mallisarjan 4 – 6 syl. 
turbolla ja välijäähdyt-
timellä sekä ilman. 
On viivattu yli ne 
kohdat, jotka eivät 
koske omaa moottoria.



TUNNISTETIEDOT 
Kirjaa muistiin asennetun 
laitteen tiedot
Tilanteen ollessa päällä, ei 

tietojen nopea löytyminen ole 
niinkään varmaa.



LAITELUETTELO, kätevä 
kokonaisluettelo

Kaikki asennetut laitteet
Merkki, malli, tyyppi ja 

suoritusarvot.



Sarjanumero jos on.
Myyjä ja huolto
Hankintavuosi



KOPIO VAKUUTUSYHTIÖLLE

Auttaa arvioitaessa veneen 
vakuutusarvoa.

Auttaa korvaustilanteessa arvioimaan 
veneen ja sen varusteiden arvon.





Valokuvan käyttö apuna
Nykyään on helppoa ottaa valokuvia.

Talleta kameralla veneen kunnossapidon 
kannalta arvokkaita tietoja .  

Talleta kuvat siten nimettynä, että 
vuosien jälkeen ne löytyvät ja tiedät mitä 
ne esittävät.

Talleta kotiin ja veneeseen.



Yleiskuvaus

Kuvia eri suunnista ulkoa siten, että vene 
näkyvin varustein käy selvästi ilmi. 

Kuvia myös alhaalta.

Kuvia sisältä eri tiloissa eri suunnissa. 
Järjestelyn ja osien tulee käydä ilmi.



Yksityiskohtien kuvaus

Yksityiskohtaisempia kuvia laitteista ja 
varusteista.

 Lähikuvia laitteiden malli- ja tyyppikilvistä 
sarjanumeroineen.

Kuvia kytkennöistä ja asennuksista.

Kuvia ”muistettavista” asioita.



Osien dokumentointi

Viallisen osan kuva varaosan 
hankkimiseksi

Varaosat ja niiden merkinnät. 
Arvo- ja tyyppikilvet. 
Paketin etiketin voi myös kuvata.
Sarjanumerot.



Esimerkki



Työvaiheiden dokumentointi 
kuvan avulla
Työvaiheet purkamisessa ja 

kokoonpanossa.
Osajärjestys.
Käyttö ja hallinta.



Ota kuvia ennen kuin irrotat tai purat 
laitteita.

Ota kuvia irrotuksen eri vaiheista.
Merkitse osat tarvittaessa.
Käytä kuvia kootessasi laitteen 

takaisin. 



Kuviin voi lisätä merkintöjä 
asian selventämiseksi 



Johdot osattiin kytkeä takaisin…



LOPUKSI
…



Jollet kuitenkaan 
itse viitsi  hoitaa 
venettäsi…



… niin ainahan voi yrittää tätä!

If you cannot afford a crew,
Then, marry one!



Kiitos 
mielenkiinnosta
…



KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄ

Teollisuudesta ja infran kunnossapidosta 
on opittavissa yksinkertaisia asioita, joilla 
veneilyyn käytetty aika ja varat tulevat 
positiivisemmin käyttöön. 

© Klaus Salkola 2022



• Huollon kokonaisuutta on vaikeata pitää 
muistissa.

• Tiesitkö, tuliko kaikki edes tehdyksi?
• Oliko vene edes vesillelaskukunnossa kun 

nosturi tuli?



“Kevätkunnostuksesta” tulee 
improvisoitua hätäilyä, jossa työt 

yritetään tehdä muistivaraisesti muilta 
kiireiltä liikenevässä ajassa.



ONKO TÄMÄ MIELESTÄSI 
OIKEA TAPA SUHTAUTUA 

VENEESI ARVOISEEN 
OMAISUUTEEN?



SYKSYN JA TALVEN TÖITÄ

Veneilykausi on 12 kk/vuosi
Puolet ajasta ollaan vesillä
Toinen  puoli pidetään veneestä huolta ja 
kohennetaan sen tasoa.

Telakointikaudella on kaikilla vapaata 
aikaa ja hinnatkin saattavat joustaa.



TELAKOINTIKAUDEN TÖITÄ

Töiden ja muutosten suunnittelu.
Erikoistöiden teettäminen heti alulle –
keväällä on ruuhka.

Hankinnat rauhassa harkiten ja 
hintatietoisesti.

Osien ja töiden tekoa verstaalla ja 
vastaavissa paikoissa.



OSAN TÖISTÄ VOI TEHDÄ 
”ETÄNÄ”
Talvella voi valmistaa osia kotona ja 
verstaalla. 

Käy veneessä ottamassa mittoja – älä 
palelemassa.

Pahvimallit ja paperisabluunat.



KEVÄTKIIREEN TYÖT

Pyri siihen, että keväällä olisi 
mahdollisimman vähän töitä jäljellä eli 
hyviä ilmoja vaativat.

Aikaisemmin tehtävät työt ovat valmiina 
tai hyvin alullaan kun venenäyttely on 
ohi. 



PERUSTA 
KUNNOSSAPITOJÄRJESTELMÄ
Kerää listaa koko kauden aikana sitä 
mukaa kun aihetta syntyy.

Erottele ja priorisoi.
Muista myös suunnittelu ja hankinnat.
Toteuta listan töitä syksystä alkaen. 

.



Merkitse heti ylös kun huomaat 
puutteen tai tarpeen, joka pitää hoitaa. 

Sopivaan aikaan vie tiedot vuotuiseen 
työlistaan. 

Kun työ on valmis, tee siitä merkintä 
listaan tai poista työ listalta.



KOLME OSIOTA

1. Vuotuiset huoltotyöt (toistetaan kopioimalla). 
Sisältää myös muodolliset työt.

2. Kyseisellä kaudella tarpeelliset korjaus- ja 
kunnostustyöt sekä päätetyt lisätyöt.

3. Työt, joita olisi mahdollisuuksien rajoissa 
mukava saada tehdyksi, mutta eivät ole 
välttämättömiä. (Joulupukin lista).



LISTAN TEKO ALOITETAAN KOPIOIMALLA 
VALMIINA OLEVAT JOKAISEN VUODEN 
VAKIOTYÖT LISTAN POHJAKSI.

Normaalit kevätkunnostustyöt
Jokavuotiset huollot
Vesillelaskun työt
Kuluneella kaudella tekemättä jääneet 
(toivottavasti toisarvoiset) työt.

Byrokratia





NÄIHIN LISÄTÄÄN KAUDELLE ERÄÄNTYNEET 
TYÖT

Kauden aikana kertyneet muistiinpanot 
kertaluonteisista huolloista ja korjauksista.

Päätetyt lisävarustelu- ja muutostyöt.
Mahdolliset vaihtoehtoiset työt 
huomioidaan.

Alempaa priorisointia olevat ”toivetyöt”. 



ALEMMAN PRIORISOINNIN TYÖT

”Toivetyöt” kannattaa merkitä 
esimerkiksi harmaalla jotta niiden 
alempi priorisointi tulisi esille.

Ne näkyvät kuitenkin mukana ja niitä ei 
tarvitse muistella erikseen.





TOTEUTUS

Onnistuu tietokoneella, esimerkiksi 
taulukkolaskennalla (Excel)

Voi myös tehdä vaikka paperille.
Muoto on vapaa ja omat tarpeet voi 
huomioida siinä.



AIKATAULUN YLLÄPITÄJÄ

Lista toimii myös aikatauluna, josta voi 
katsoa, missä vaiheessa veneen 
kunnossapito on. 

Voi tuntua epämukavalta masokismilta, 
mutta jos vaihtoehtona on 
kunnossapidon epäonnistuminen…



KUNNOSSAPIDON HISTORIA

Työlista toimii myös veneen 
kunnossapidon historian tallenteena. 

Säilyttämällä vuotuiset listat näkee, 
milloin mikin työ on tehty ja voi 
ennakoida tulevat työt. 

Tarvittaessa listaan voi laittaa 
päiväyksiä, käyttötunteja ja vastaavia.



HUOLTO-OHJELMA

Veneen vuotuisten töiden ohjelma 
voidaan myös esittää taulukon avulla.

Ohjelma osoittaa kunakin vuonna 
tehtävät huoltotyöt kauas 
tulevaisuuteen.



OPETTAVAINEN TOIMINTA

Huolto-ohjelman tekemiseksi on käytävä 
läpi kaikkien koneiden ja laitteiden huolto-
ohjeet ja päätettävä ilman huolto-ohjeita 
olevien kohteiden huollosta.

Ohjelman tekeminen lisää näin myös omaa 
tietoisuutta ja osaamista huolloista.





Excel

ESIMERKKI VENEKOHTAISEN HUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEKSI
Kalenteriaikaan sidotut työt x Tehty

Välivuosi
Laaditaan jokaisesta alaryhmästä tapauskohtainen ohjelma. Tulee tehdä

HUOMIOI MYÖS VUOSITYÖLISTALLE MERKITYT TYÖT

Vuosi 20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

Sähköjärjestelmä
Liitokset kuivassa 5 v Tarkasta kireys, puhdista tarvittaessa x

Liitokset kulkona 2 v Tarkasta kireys, puhdista tarvittaessa, tarkasta syöpymien varalta, suojavaha tarvittaessa x

Johdot 5 v Tarkasta kiinnitys, eristeet, vauriot x

Käynnistysakku 1 v Kuormituskoe x x x

Käynnistysakku 2 v Napojen puhdistus x x

Käyttöakku 1 v Kuormituskoe x x

Käyttöakku 2 v Napojen puhdistus x x

Laturi 1 v Latausjännitteen mittaus, hihnan kunnon tarkastus x x x

Purjevarustus
Masto, 1 v Suoruus, liitokset, x x x

Mastovarusteet 1 v Saalingit, antennit, anturit, lippusiimat… x x x

Mastojalka 1 v Tiiveys, rakenne… x x x

Seisova riki 1 v Vaijerit ja päätteet, sokat, tapit, kiinnityslevyt, togglessit… x x x

Juokseva riki 1 v Fallit, skuutit… x x x

Vinssit, tarkastus 1 v Kokeilu, voitelu… x x x

Vinssit, huolto 5 v Purkaminen osiin, tarkastus, voitelu, kokoonpano… x

Rustiraudat, ulkoa 1 v Muoto, istuvuus, tiiveys, reikien muoto… x x x

Rustiraudat, kiinnitys 5 v Liittyminen runkoon ja laipioihin x

Purjeet, oma tarkastus 1 v Silmämääräinen tarkastus, kokeilu, ompelimoon tarvittaessa x x x

Korjausvälineet 1 v Inventointi x x x

Varaosat 1 v Inventointi x x x

Purjeet, ompelimohuolto 5 v Viedään ompelimoon huoltoa varten x

Lämmityslaite
Suotimen uusinta 1 v x x x

Puhdas polttoaine 1 v x x x

Liitäntöjen kiristys 1 v x x x

Pakoputken tarkastus 1 v Ehjä, kiinni, ei palojälkiä, ei vuotojälkiä x x x

Puhallusputken tarkastus 1 v Ehjä, kiinni, ei vuotojälkiä, suuttimet ja jakoventtiili kunnossa x x x

Koekäyttö 1 v Yleinen toiminta, lämmitys x x x

Syöttöjännitteen mittaus 1 v Käynnistys ja käydessä. Vertaa akun jännitteeseen. x x x

Tiiviys käydessä 1 v x x x

Lämmitinhuolto 5 v Irrotus ja käyttäminen lämmitinhuollossa x

Moottori
Moottorin valmistajan huolto-ohjelman mukaisesti

Merivesipumppu 1 v Kokoonpano, tarkastus x x x

Jäähdytysjärjestelmä 1 v Puhdistus, tarkastus ja kokoonpano x x x

Siipipyörä 1 v Tarkastus, uusinta käyttötuntien ja harkinnan mukaisesti x x x

Varaosat 1 v Inventointi x x x
Koekäyttö 1 v Maalla ja vesillelaskun jälkeen x x x

…seuraava



OHTAn huolto- ja kunnossapitotyöt

2021 - 2022 Demoversio PAVE
Tehty, valmis
Aloitettu
Aloittamatta

Ei välttämätön
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YLEISTÄ
Lokikirjan teko
Inventaarin vienti paikoilleen
Liinavaatekaappi Tyhjennys syksyllä
Loppusiivous
Talvipeite Pressun poisto
Talvipeite Telineen purku
Kuljetus Kuljetuksen tilaus
Kuljetus Kuljetuskuntoon laitto
Polttoaine Bunkraus
Turvakaavio päivitys

KONEISTO
Moottori Kiinnityksen ja korvien tarkastus

Koekäyttö

Merivesipumppu Siipipyörä
Kokoonpano
Pumpun asennus moottoriin

Jäähdyttimet Jäähdyttimen tuubisarja Perushuolto Raision jäähdytin ky
Jäähdyttimen päätyjen uusinta Kumiset tai modifikaatio
Pakosarjan kuntotarkastus

Öljynjäähdytin, 2 kpl Perushuolto Raision jäähdytin ky

Jäähdytin/pakosarjan peruskorjaus Mittaukset suunnittelua varten
Paisuntasäiliö
Tuubisarja
Sijoittuminen

Suunnittelu
Materiaalihankinnat



Konepajatyöt
Pakosarjan irrotus ja purku
Järjestelmän huuhtelu
Pakosarjan tarkastus ja puhdistus
Hitsaus
Koekokoonpano Uudet tiivisteet ja mutterit
Pakosarjan asennus
Koeponnistus
Täyttö

Jäähdytysjärjestelmä Kokoonpano talven jälkeen

Akseli Välysten mittaus
Laakereiden uusinta tarvittaessa
Sinkin uusinta

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ

SB TANKKI Tiiveyden tarkastus

RACOR Tyhjennys ja puhdistus
varaosan tarkastus

CUMMINS suotimet Tyhjennys ja tarkastus
varaosan tarkastus

TÄYTTÖHELAT Uusinta

PERÄSIN
Lehti Sinkkien uusinta
Alalaakeri Välyksen tarkastus
Alalaakeri Tiivisteen säätö

OHJAUSJÄRJESTELMÄ
Hydrauliikka Nestepinnan tarkastus
Hydrauliikka Kokeilu

SÄHKÖ
Kulkuvalot SB sivuvalo Uusinta

Tarkastus ja kokeilu

MK sähkötaulu Volttimittarin korjaus



USB lataus Latausboksin USB laturit Tarkastus
Kajuutan USB rasiat Tarkastus

Moottorin instrumentointikaapelit
Vanhojen dokumentointi
Vanhojen purku
Uusiminen
Kytkennän läpikäynti
Kaapelikaavion tarkastus ja piirto

Harmaavesipumppu
Katkaisijan uusinta
Uusi katkaisijan paikka
Superseal liitin pumpulle

TYHJENNYSPUMPUT
Käsipumppu Imusuodin ø 35 mm

MK LAITTEET
Järjestelmä Koekäyttö
Uusi Loisto päivitys
Tietokoneen vaihto Ostettu, mutta Innocodella lainassa/kehitystyössä

Monitori Häikäisysuojan teko ja asennus

NAVICO Navionics Karttojen päivitys
NSS 16 Softapäivitys Navico
HALO 4 Softapäivitys Navico
AP / AC Softapäivitys Navico
gps kompassi Softapäivitys Navico

VHF Furuno Kokeilu
Shipmate Kokeilu
Biltema Lataus ja tarkastus

PRM Lataus

Valaisimet Otsalamppu Lataus ja tarkastus



Käsivalaisin Lataus ja tarkastus
Käsivalaisin Uuden hankinta
Valonheitin Lataus ja tarkastus

PALONTORJUNTA
Palokalusto Sammutinhuolto
Palopumppu Imuputkiston kokoonpano ja kokeilu
Sprinkler Kontaktien puhdistus ja mittaus perä tehty

Uusi aerosolisprinkler lykätty

VARUSTELU

Merkinnät TROSSI -tarran kiinnitys vappuun mennessä
Makeavesi Putkiston kokoonpano + suodin
Makeavesi Tankin täyttö ja kokeilu
Lippunarut Tarkastus
Liput Tarkastus
Harmaavesitankki Huolto

WC lavuaarin poistoventtiili Uusinta
Harmaavesijärjestelmän päivitys
Polkupyörien huolto
Avotilan pohjahanojen herkistys

Ankkurivintturin perushuolto
Irrotus
Purku verstaalla
Arviointi
Korjaus tai uusinta
Asennus takaisin

Vara-ankkuri
Mantusankkurin purku (varastossa)
Laatikon kunnostus tai valmistus
Vaihto veneeseen

Pääankkuri Leikarin tarkastus
Pleissin tarkastus
Telineen tarkastus

Mantus 2 – tyypin mock-up
Kokeilu paikalleen

Aerosolispriklerjärjestelmä Tarkastus tai päivitys



MK pulpetin lippa Uusinta taitettuun malliin

Jääkaappi Jäähdytysilman parannus

ELEKTRONIIKKA
LTE antennin asennus

Asetelman kokoonpano 4 ruuvia, mutterit ja holkit alkureikä ø10
Asennus katon peräosaan 3 ruuvia uppokannalla reikä ø7
BB kappojen irrotus
WC läpiviennin modifiointi
WC kaapelikourun uusinta 700 mm
Räystäskatteen irrotus
Perälaipion läpivienti
Kaapelin veto paikalleen
Katkaisu ja liittimien asennus
Kytkentä
Osien takaisin asennus

NMEA183 dataliikenteen tarkastus

LÄMMITYS
Reflex Pieni huolto

Regulaattorin irrotus ja lähetys tehtaalle
Päätös korjauksesta tai regul. uusimisesta
Regulaattorin asennus
Koekäyttö

Uuden Reflexin hankinta Tilatarkastelu
Asennuksen suunnittelu
Kaukalon uusiminen
Hankintapäätös ja hankinta
Putkitus
Koekäyttö

RUNKO
Kyljet Peruspuhdistus
Kyljet Vahaus
Kansi Peruspuhdistus
Hytti Peruspuhdistus
Avotila Peruspuhdistus
Pohja Huoltomaalaus
Anturit Maalaus
Peräkofferit Tulpat kiinni
Avotila Penkkikoteloiden tyhjennys ja puhdistus



SISUSTUS
Lieden puhdistus
Keittiön puhdistus
Pilssin puhdistus
Petarin pesu

VARAOSAHANKINNAT Kiilahihna Tarkastetaan varaosavarastosta ensin p.o. 1 kpl 13 x 900
Moniurahihna Tarkastetaan varaosavarastosta ensin p.o. 1 kpl
Siipipyörä p.o. 1 kpl
Polttoaineen täyttöhelat 2 kpl diesel ø 50 mm



OHTAn vuotuiset huolto- ja kunnossapitotyöt

PAVE esimerkki

YLEISTÄ
Lokikirjan teko
Inventaarin vienti paikoillen
Liinavaatekaappi Tyhjennys
Merkinnät TROSSI -tarran kiinnitys
Loppusiivous
Talvipeite Pressun poisto
Talvipeite Telineen purku
Kuljetus Kuljetuksen tilaus Ekblad
Kuljetus Kuljetuskuntoon laitto
Polttoaine Bunkraus

KONEISTO Yleistarkastus nesteet, vuodot, korroos, kiinnitys...
Merivesijäähdytys Kokoonpano talven jälkeen
Merivesijäähdytys Siipipyörän uusinta ja pumpun kokoonpano Siipipyörän hankinta varaosaksi
Makeavesijäähdytys Nestemäärä, vaihtotarve…
Hihnat ja jakkipyörät Tarkastus ja säätö tarvittaessa
Vaihde Yleistarkastus nesteet, vuodot, korroos, kiinnitys...
Moottori Koekäyttö maissa nesteet, vuodot, korroos, kiinnitys...

PROPULSIO
Akselikytkin Kiinnitys ja yleistarkastus
Tiiviste Tulkkaus ja säätö tarv.
Vannasletku Kunto ja kireys
Voiteluvesi Letku ja liitäntä
Potkuri Tarkastus ja huolto tarvittaessa
Potkuri Sinkin uusinta

OHJAUS
Peräsin Sinkkien uusinta
Peräsin Laakerivälysten tarkastus HUOM: Kuivana tai märkänä!
Hydrauliikka Nestepinnan tarkastus
Hydrauliikka Vesipitoisuuden mittaus
Autopilotti Kokeilu maalla
Käsiohjaus Kokeilu maalla
Kaukosäätölaitteet Kokeilu maalla

SÄHKÖ
Kulkuvalot Tarkastus ja kokeilu
Muu valaistus Tarkastus ja kokeilu

PUMPUT, järjestelmät



Käsipumput Kokeilu 
Sähköpumput, tyhjennys Kofferdamin pumppu kokeilu, huom. rajakytkin

Peräosasto kokeilu, huom. rajakytkin
Makeavesipumppu Kytkentä ja kokeilu
Keskuslämmityksen kiertopumppu Kokeilu 
Polttoaineen siirtopumppu Kokeilu 

MK LAITTEET Järjestelmä Koekäyttö
Karttajärjestelmä Uusi Loisto päivitys Innocode Oy
Navionics Karttojen päivitys tarvittaessa
NSS 16 Softapäivitys Navico Oy
HALO 4 Softapäivitys Navico Oy
AP / AC Softapäivitys Navico Oy
HS - 60 Softapäivitys Navico Oy
Peräsinkulman mittari Tarkastus
VHF Furuno Kokeilu
VHF Shipmate Kokeilu
VHF Biltema Lataus ja tarkastus
Otsalamppu Lataus ja tarkastus
Valonheitin Lataus ja tarkastus

VARUSTELU
Palokalusto Sammutinhuolto Havantola, Espoo
Palopumppu Imuputkiston kokoonpano ja kokeilu
Ankkuripeli Pyörän huolto
Makeavesi Putkiston kokoonpano + suodin
Makeavesi Tankin täyttö ja kokeilu
Lippunarut Tarkastus
Liput Tarkastus
Harmaavesitankki Huolto

LÄMMITYS
Reflex Pieni huolto
Reflex Koekäyttö

RUNKO
Kyljet Peruspuhdistus ja kiillotus
Kansi Peruspuhdistus ja kiillotus
Hytti Peruspuhdistus ja kiillotus
Avotila Peruspuhdistus ja kiillotus
Pohja Huoltomaalaus
Peräkofferit Tulpat kiinni
Avotila Penkkikoteloiden tyhjennys ja puhdistus
Anturit Maalaus

SISUSTUS
Yleispuhdistus




