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ALKUSANAT 

Tämä opasvihkonen on tarkoitettu pienien venemoot
torien käyttäjinä toimiville uitto- ja metsämiehille. Se 
käsittelee yksinomaan petrolimoottoreiden käytössä ja 
huollossa tavanmukaisesti esiin tulevia asioita. Koska 
opas on tarkoitettu jatkuvasti mukana pidettäväksi, se 
on tehty taskukokoon. 

Opasvihkonen on syntynyt Kymin Uittoyhdistyksen 
uittopäällikön, metsänhoitaja Ta p i o V a r i ks en aloit
teesta. Oppaan on kirjoittanut saman uittoyhdistyksen 
konetarkastaja, ylikonemestari Ta p i o N u r m i, joka 
toimessaan on perusteellisesti perehtynyt ko. alaan. 
Metsäteho on saanut ystävällisesti luvan painattaa tämän 
oppaan, joka oli alun perin tarkoitettu vain Kymin Uitto
yhdistyksen käyttöön, omassa julkaisusarjassaan kaikkien 
Suomen uittajien hyödyksi. Metsäteho haluaa täten lausua 
parhaimmat kiitokset edellä mainituille. 

Käsikirjoituksen ovat hyvöntahtoisesti tarkastaneet 
ins. Yrjö Korhonen Veitsiluoto Osakeyhtiöstä, ins. 
Keijo Vuori p a 1 o Uittokalusto Oy :stö ja teknikko 
K 1 a u s M i k ko 1 a Enso-Gutzeit Osakeyhtiöstä. Esitäm
me myös heille kiitokset arvokkaista ohjeista, neuvoista 
ja lisöyksistö. Opasvihkosen toimittamisesta on Metsö
tehossa huolehtinut dipl.ins., metsänhoitaja J a a k ko 
S a 1 m i ne n. 

Helsingissä huhtikuussa 1964 

METSATEHO 
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YLEISTÄ 

Tässä opasvihkosessa käsitellään paaasiassa pienta 
työ- ja kulkuveneiden moottoreita, jotka ovat nykyään 
useimmiten petroli-, mutta toisinaan myös bensiini- ja 
dieselkäyttöisiä. Dieselmoottoreita, jotka ovat tavallis ia 
hinausaluksissa, ei tässä kuitenkaan käsitellä. 

Kun polttomoottoreiden käyttö on nykyisin jo varsin 
yleistä, voitaneen edellyttää, että tämän kirjasen luki
jallekin ovat varsinkin nelitahtimoottorin toiminnan peri
aate samoin kuin moottorin rakennekin pääosiltaan tun
nettuja. 

Jokaisella moottorilla on sen valmistajan antama 
käyttö- ja huolto-ohjekirjasensa. Moottorin käyttäjän on 
tutustuttava tähän kirjaseen ja myös noudatettava siinä 
annettuja neuvoja. Kun alkuperäinen ohjekirja kuitenkin 
harvoin on aluksissa jäljellä, pyrkii tämä käyttö- ja huolto
opas poistamaan puutteen. Moottorin käyttäjä voi ha
vaita, että jotkut valmistajan ja tämän oppaan antamat 
ohjeet ovat keskenään hieman ristiriitaisia. Silloin on 
muistettava, että tämä on yleisopas erilaisille venemoot
toreille. Jos valmistajan ohjeet ovat käytettävissä ja niissä 
sanotaan toisin, on niitä siinä tapauksessa noudatettava. 

Moottorin totutuskäyttö {sisäänajo) 
Uutta tai vasta peruskorjattua moottoria ei sovi heti 

ajaa täydellä kierrosluvulla tai täydellä teholla, vaan se 
on ensin sisäänajettava (totutuskäyttö). Tämä on tehtävä 
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siitäkin huolimatta, että moottori on jo koeajettu täydellä 
teholla tehtaassa tai korjaamassa. Sisäänajon aikana 
männät, sylinterien seinämät, laakerit ja hammaspyörät 
saavat kulutusta kestävän sileän pinnan. Sisäänajon huo
lellisuudesta riippuu moottorin vastainen kuluminen. Seu
raavat säännöt on sisäänajoaikana pidettävä ohjeena. 

l. Koneesta ei saa ottaa täyttä tehoa tai täysiä kier
roksia ennen kuin sillä on ajettu vähintään 30 käyttötuntia . 

2. Ensimmäisinä päivinä on ajettava erityisen hiljaista 
vauhtia tahi hinattava tai varpattava vain pieniä kuormia. 

3. Moottorin tarpeetonta tyhjäkäyntiä on nimen
omaan sisäänajovaiheen aikana - mutta muulloinkin -
vältettävä. O n erehdys luulla, että tyhjäkäynti on edul
lista sisäänajossa ; tällöin toisiaan hankaavat pinnat sylin
tereissä ja laakereissa kyllä kiilloittuvat, mutta eivät sovit
taudu toisiinsa ja mikäli pinnat ovat päässeet kiilloittu
maan, ei niiden sovittautumista tapahdu myöhemminkään. 

4. Ens immäinen öljynvaihto sisäänajossa on toimitet
tava l 0-15 käyttötunnin kuluttua. Oljynvaihdon suori
tuksesta ks. tuonnempana kohtaa "Voitelu" {s. 14). 

5. Toinen öljynvaihto tapahtuu 50 käyttötunnin kulut
tua. Tämän jälkeen öljynvaihdot suoritetaan normaalisti 
(tavallisesti 50---100 tunnin välein}. 

HOITO JA KÄYTTO 

Toimenpiteet ennen käynnistämistä 

Ennen päivittäistä moottorin käynnistämistä on suo
ritettava tavanomaiset toimenpiteet, kuten tarkistettava 
polttoaineen määrä säiliössä, avattava polttoainesäiliöi-
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den hanat, kierrettävä 3-tiehana bensiinille, kierrettävä 
vaseliinikuppeja puoli kierrosta (myös potkurin holkki
laakerin kuppia) ja suljettava sylinterien jäähdytysvaipan 
ja vesipumpun tyhjennys.hanat. 

Ennen jokaista käynnistystä on erityisesti tarkastettava, 
että kampikammiossa on riittävästi öljyä, 
että jäähdytysvesipumpun pohjahana on auki, 
että kytkin on vapaalla (tanko keskiasennossa), 
että magneetto on myöhäisellä sytytyksellä. 

Käynnistäminen 
Moottoria ryypytetään ryyppyhanoista ja se käynnis

tetään jako käsin tai sähkökäynnistimellä. Varsinkin 
tavallista kylmemmällä säällä saattaa sattua, ettei moot
tori tahdo käynnistyä tai että se pysähtyy muutaman 
kierroksen jälkeen. Silloin on syytä sulkea kaasuttimen 
kuristusläppä ("ilma"- eli "ryyppyläppä"), ei kuitenkaan 
ihan kokonaan. Tällöin imu kohdistuu voimakkaampana 
suuttimeen ja moottori saa vahvemman seoksen. 

Kun moottori sytyttää ja lähtee käyntiin, on öljyn
painemittarin osoitettava painetta 10-15 sekunnin ku
luttua. Ellei näin tapahdu, on kone pysäytettävä ja mah
dollinen vika etsittävä. Oljynpaine on käyntiinpantaessa 
tavallisesti 2-3 kp/cm2, mutta öljyn lämmitessä se 
yleensä vähän alenee. 

On tarkastettava, että jäähdytys toimii ja että vettä 
alkaa tulla jäähdytysveden poistoputkesta. Tämä saattaa 
kestää 15-30 sekuntia käynnistyksestä, jopa kauem
minkin. 

Kierroslukua nostetaan tasaisesti eikä rynnättämällä. 
Kuristusläppää avataan asteittain ja mahdollisimman pian, 
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sillä ei ole edullista antaa moottorin käydä kauan liian 
vahvalla seoksella, se näet "pesee" voiteluäljyä sylin
terien seinämistä ja likaa tulpat. Moottori on käynnis
tämisen jälkeen saatava lämpiämään kuormittamalla sitä 
kevyesti verrattain pian. Tarpeettoman pitkä tyhjäkäynti
aika on epäedullinen. On siis viisaampaa lähteä hiljalleen 
ajamaan kuin käyttää konetta tyhjiltään rannassa. 

Ajaminen 
Liikkeellelähtö tapahtuu siirtämällä kytkinvipu joko 

"eteen"- tai "taakse"-asentoon tarpeen mukaan ja lisää
mäliä kaasua. Kuten äsken mainittiin, on hyvä saada 
moottori nopeasti lämpiämään, mutta aluksi on ajettavo 
hiljaa, kunnes öljy notkistuu. Nopeutta lisätään vähitellen 
kaasuvivulla ja täyteen vauhtiin voidaan siirtyä heti, kun 
öijynpaine öljyn lämmittyä on laskeutunut normaaliin 
arvoonsa, joka on n. 1.5--2 kp/cm2. Täyteen vauhtiin 
siirryttyä magneetto muutetaan aikaiselle sytytykselle. 

Moottorin saavutettua oikean käyntilämpötilansa kään
netään 3-tiehana petrolille. 

Jäähdytysveden lämpötila säädetään sopivaan ar
voonsa, n. +70°C, mikäli koneessa ei ole termostaattia, 
joka suorittaa säädön automaattisesti. Lämpötilan säätä
misestä tarkemmin kohdassa "Jäähdytys" (s. 16!. 

Jos ajo on vaihtelevaa, ts. jos a jetaan vuoroin täy
dellä teholla ja vuoroin hiljaisella nopeudella, saattaa 
olla tarpeen välillä säätää kaasuttimen neulaventtiiliä. 
On muistettava, että kaikki petrolimaottorit on yleensä 
suunniteltu ja rakennettu täysteholla ajoa varten jo täl
laiselle ajolle koasutinkin on tehtaalla viritetty. Uitto
töissä joudutaan kuitenkin usein ajamaan hiljaisella no-
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peudella, jolloin moottori saa liian vahvan seoksen polt
taen heikosti ja kostuttaen tulpat. Tällöin on pienennet
tävä neulaventtiilillä suuttimen saamaa polttoainemäärää. 
Tästä tarkemmin kohdassa "Polttoainelaitteet" (s. 18). 
On myös moottoreita, joissa on automaattisesti toimiva 
kaasutin ilman neulaventtiiliä. Näissä ei tietenkään ole 
mitään säätämistä. 

Edellä sanottu on tähde llistä muistaa varppausvinttu
rilla varustetuissa työveneissä. Varpattaessa moottori 
useinkin toimii alhaisilla kierroksilla ja osatehollo, niin 
että on jopa vaikeata pitää yllä jäähdytysveden oikeata 
lämpötilaa. Jos varppauslaitteessa on voihdeloatikko, on 
tällöin edullisempaa siirtyä pienempään vaihteeseen (suu
rempaan välitykseen) ja antaa moottorille vastaavasti 
enemmän kierroksia . Tämä on edullista myös koneen 
kulumisen kannalta, vaikka voidaan helposti luulla, että 
asia on täysin päinvastoin. Kuitenkin on niin, että mitä 
suurempi on koneen kierrosluku tietyllä teholla, sitä p ie
nempi on männän sylinterin seinämään kohdistama sivu
paine, joko aiheuttaa eniten kulumista. 

Kytkimen ja peruutuslaitteen käyttöön on kiinnitettävä 
huomiota. O n toimittava oikein. Moottorin kierrosluku 
on aina ennen jokaista kytkentää vähennettävä tyhjä
käynnille toi ainakin huomattavan alhaiseksi, sillä potku
rilla, akselilla ja kytkinelimillä on oma jatkuvuusvoimonso, 
joten ne eivät voi pysähtyä silmänräpäyksessä. Tämän 
vuoksi on myös muistettava, ettei milloinkaan saa työntää 
kytkinvipua suoraa päätä edestä taakse tai päinvastoin, 
vaan vipu on välillä pysäytettävä hetkeksi vapaa-asen
toon. Välittömästi kytkennän jälkeen lisätään kierroksia. 
Näin menetellen ei voida toimia oivan hetkessä, mutta 
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tämä on otettava huomioon jo aluksen ohjailussa. On 
virhe sinänsä yrittää käsitellä vedessä liikkuvaa alusta 
äkkinäisin ja terävin liikkein kuten autoa. Siten vain 
rasitetaan kytkintä ja peruutusloitetta tarpeettomasti. 

Jos öljynpaine ajon aikana äkkiä laskee, moottori on 
heti pysäytettävä jo etsittävä häiriön syy. 

Pysäyttäminen 

3-tiehono on käännettävä bensiinille muutamia minuut
teja ennen pysäyttämistä (jotta moottori ehtii polttaa 
kaosuttimesso olevan petrolin jo bensiiniä ehtii tulla 
tilalle). 

Koosuvipu asetetaan tyhjäkäynnille, kytkinvipu vapaal
le jo moottori pysäytetään painamalla mogneeton py
säytysnoppio. Rasittavan ajon jälkeen, moottorin ollessa 
kuuma, ei sitä pidä pysäyttää välittömästi, vaon sen on 
annettava käydä noin 5 minuuttia tyhjäkäynnillä, jotta 
lämpötila laskisi. Samaan tulokseen päästään tietenkin, 
jos lopputaivol ennen perilletuloo ajetaan hiljaa. 

Moottorin pysäyttämisen jälkeen suljetaan polttooine
säiliöiden hanat jo pohjohono. 

Voitelu 

Venemoottorissa on käytettävä tehtaan suosittelemaa 
öljylootuo jo äljynsokeutto. Nämä on usein mainittu 
moottorin kilvessä. Yleisesti voidaan suositella petroli
moottoreille kesällä hyvälootuisto, käyttöluokkiin MM toi 
MS tarkoitettua koosutinmoottoriöljyä, sokeus SAE 30. 
Jos keväin jo syksyin ajetaan alhaisessa lämpötilassa, 
on syytä siirtyä ohuempaan öljyyn, sokeus SAE 20 toi 
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SAE 20/20 W. Kaasutinmoottoriöljyjen asemesta voidaan 
yleensä käyttää vastaavan sakeusasteen dieselmoottori
öljyjäkin, ei kuitenkaan käyttöluokan DS öljyjä tai erikois
dieselöljyjä. 

Oljyn määrä kampikammiossa ei saa nousta mitta
tikun ylemmän viivan ylitse eikä laskea alemman viivan 
alle. Oljy on vaihdettava tehtaan ohjeiden mukaan tai 
yleisesti sanottuna joka 5(}-100 käyttötunnin kuluttua, 
riippuen moottorista ja käytetystä öljylaadusta. Vaihto
välin ollessa enemmän kuin 50 tuntia on käytettävä HD
öljyjä. Poikkeuksellisesti on sisäänajovaiheessa suoritet
tava ylimöäräiset öljynvaihdot lyhyemmin väliajoin, ks. 
alussa kohtaa "Moottorin totutuskäyttö" ls. 9). 

Käytetty öljy poistetaan ajon jälkeen moottorin ollessa 
kuumana. Työ suoritetaan imemällä öljy käsiruiskullo 
avatun kompikommion luukun, kompikommion huohotin
putken toi mittatikun reiän kautta, moottoristo riippuen. 
On tärkeätä sooda vanha öljy mahdollisimman tarkoin 
pois. Sentähden on tyhjentämisen jälkeen syytä odottaa 
vielä 10-15 minuuttia jo antaa öljyn valua, minkä jälkeen 
loppuöljy imetään pois ruiskulla. 

Oljynvoihdon yhteydessä on puhdistettova bensiinillä 
öljyn imusiivilä jo rokosuodotin, mikäli moottorissa on 
sellainen. Jos moottorissa on ponossuodotin, on panos 
vaihdettava uuteen joka 200 käyttötunnin kuluttua. 

Kampikammion huuhteluo ei öljynvoihdon yhteydessä 
suositella, sillö kaikissa hyvälootuisisso moottoriöljyissä 
on nykyään peseviä lisäoineito, jotka puhdistavat moot
toria. Jos öljynvoihto voin toimitetaan riittävän usein, 
pysyy moottori puhtaampana kuin konsanaan huuhtelun 
avulla. M ikäli huuhtelu suoritetaan, siihen on käytettävä 
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samaa öljylaatua kuin moottorissa yleensäkin, mutta vain 
sokeudeltaan ohuempaa, tai sitten ns. värttinäöljyä, mutta 
ei missään tapauksessa kaosuöljyä petrolista puhumat
takaan. 

Peruutuslaite saa tavallisesti voitelunsa moottorin öl
jystä kampiakselissa olevan porauksen kautta ja sen öljy 
vaihtuu samalla kun moottorinkin. Eräissä moottoreissa 
peruutuslaitteella ja varsinkin alennusvaihteella, mikäli 
sellainen on, on kuitenkin täysin erill inen öljytilansa. Oljy 
on tällöin vaihdettava näissä erikseen vaihtovälin ollessa 
n. 500 käyttötuntia, ts. vaihto on suoritettava kerran 
kesässä. Ellei kilvessä toisin mainita, saa käyttää samaa 
öljyä kuin moottorissakin. 

Rasvavoitelukohteita (vasel iinikuppeja) on tavallisesti 
jäähdytysvesipumpussa, potkurin akselin laakereissa ja 
peräholkissa. Niitä on kierrettävä puoli kierrosta kolme 
tai neljä kertoa. pä ivässä ajotuntimäärästä riippuen. Jääh
dytysvesi pumpussa ja peräholkissa on käytettävä veden 
pitävää vaseliinia. liian runsasta voseliininkäyttöä jääh
dytysvesipumpussa on varottava, koska siitä voi olla seu
rauksena rasvan kerääntyminen sylinterien vesivaippaan. 
Näin tapahtuu myös helposti, ellei käytetä vesivaseliinia. 
Tavallinen yleisrasva kestää vettä huonosti ja huuhtoutuu 
nopeasti pumpusta vesiva ippaan, jonne se jää. 

Jäähdytys 
Ellei moottorissa ole termostaattia, on jäähdytysveden 

lämpötilan säätö toimitettava käsin. Tämä tapahtuu 
chitusventtiilillä tai -hanolla, jolla osa vesivaipasta tule
vasta lämminneestä vedestä päästetään oh itusputken 
kautta takaisin pumpun imupuolelle. Jos siis jäähdytys-
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veden lämpötila on alhainen, se saadaan nousemaan 
ohitusventtiiliä avaamalla. Jos lämpötila nousee liikaa, 
on ohitusventt ii liä su liettava. 

Kaikissa moottoreissa ei o le ohitusventtiiliä. Jäähdytys
veden lämpötilaa on tällöin säädettävä pohjaventtiilillä 
tai pohjahanalla. 

Jäähdytysveden lämpötilan käsinsäätöä ei saada toi
mimaan kovinkaan tarkasti, joten lämpötila on vain pidet
tävä rajoissa +60- + 70°C. Tarkka säätä etenkin pohja
hanasta on vaikeata. Kylmän veden aikana pohjahanan 
pitäisi olla vain vähän raollaan, mutta tällöin pumpun 
imu saattaa katketa, jolloin moottori kuumenee liikaa. 
Silloin on tyydyttävä äsken mainittuun alhaisempaan 
lämpötilaan +60°C tai vieläkin vähempään. 

Vaikka jäähdytysveden lämpötilan käsinsäätö tuot
taakin usein hankaluutta, ei sitä silti pidä jättää teke
mättä, sillä moottorin liian kylmänä ajaminen aiheuttaa 
paitsi huonon palamisen myös sylinterien kohtuuttoman 
kulumisen. Säätöön on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
aion ollessa vaihtelevaa, kuten mm. varpattaessa, sillä 
jäähdytysveden lämpötila ei tällöin muuten pysy alkuun
kaan oikeana. On pyrittävä aina tasaiseen ja mahdol
lisimman korkeaan sallittuun jäähdytysveden lämpötilaan. 
Hylättävää on sellainen aiotapa, että vesivaipassa anne
taan kiertää veden, jonka lämpötila on sama kuin järven. 

Pakkasvaaran uhatessa on moottorin jäöhdytysvesi
vaippa ja -putkisto tyhjennettävä avaamalla tyhjennys
hanat, joita on tavallisesti vesivaipan alimmassa koh
dassa, jäähdytysvesipumpussa, pumpun imuputken alim
massa kohdassa, pakoputkessa ja mahdollisesti myös 
pakosarjassa. Ellei imuputkesta löydy tyhjennyshanaa, on 
lähin putkiliitos avattava. 
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Polttoainelaitteet 

Petrolimoottori on aina aiettava kuumaksi bensiinillä 
ennen kuin voidaan siirtyä petrolin käyttöön, koska kyl
mässä moottorissa petroli ei pala tyydyttävästi. Samasta 
syystä on jäähdytysveden lämpötila säädettävä riittävän 
korkeaksi ia yleensä vältettävä liian hidasta ajoa ia kovin 
alhaisia kierroksia, kuten jo aikaisemmin kohdassa "Aja
minen" mainittiin. 

Mikäli moottorissa on neulaventtiilillö varustettu kaa
sutin, on syytä silloin tällöin tarkistaa neulaventtiilin 
asema. Tarkistukseen ryhdyttäessä moottorilla pitää olla 
oikea käyntilämpötila, kaasulöpön on oltava täysin auki 
ja sytytyksen aikaisella. Sitten suljetaan neulaventtiiliö 
hitaasti kiertäen, kunnes moottorin kierrosluvussa havai
taan pientä vähenemistä. Nyt neulaventtiiliö avataan 
uudelleen 1/.i. - % kierrosta eli sen verran, että kierrosluku 
juuri nousee entiselleen. Tämä on neulaventtiilin oikea 
asento, joka olisi usein hyvä merkitä muistiin, esim. neulan 
nuppiin maalatulla vörimerkillö tms. 

Näin saatu neulaventtiilin oikea asento voidaan kui
tenkin säilyttää jatkuvasti vain, mikäli ajetaan yksinomaan 
täydellä teholla, ts. täysillä kierroksilla. Vaihtelevassa 
ajossa, etenkin ajettaessa pitempään alhaisilla kierrok
silla, on tarpeen pienentää neulaventtiilillö kaasuttimen 
antamaa polttoainemööröö, jottei seos tulisi liian vah
vaksi. 

liian vahva seos aiheuttaa epötöydellisen palamisen, 
tulppien kastumisen ja nokeutumisen, palamattoman 
polttoaineen kerööntymisen kampikammioon voiteluöliyn 
sekaan (joka tällöin näyttöä lisääntyvän) ja ennen kaik
kea moottorin huonon käynnin. On siis aiheellista säätää 
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kaasuttimen neulaventtiiliä. Kuten jo on mainittu, an 
koneen hyvän käynnin, ts. polttoaineen hyvän palamisen 
varmistamiseksi säädettävä samanaikaisesti myös jääh
dytysveden lämpötilaa. Juuri näiden säätämisen laimin
lyönnistä usein johtuu, että moottori aikoa lakkoilla eten
kin silloin, kun syystä tai toisesta on pakko ajaa osa
teholla. 

Kaasuttimeen tulee harvoin vikoja. Jos moottori lak
koilee, syy on tavallisimmin muualla eikä kaasuttimessa, 
jota ei pidä lähteä ruuvaamaan ja "rassailemaan". Kaa
suttimeen voi tulla häiriöitä lähinnä epäpuhtaan poltto
aineen mukanaan tuomasta liasta. Jos näin näyttää tapah
tuvan, kaasutin on avattava ja puhdistettava, mutta ellei 
aihetta ole, ei kaasutinta pidä suotta vain tarkastusmie
lessä avata. Kaasuttimet on nimittäin usein valettu kevyt
metalliseoksesta, ja niiden runko-osassa olevien kierre
reikien kierteet pilaantuvot helposti usein tapahtuvasta 
tai kovakouraisesta ruuvien kiertelemisestä. 

Kaasuttimen tai polttoaineputkessa olevan 3-tiehanan 
yhteydessä saattaa olla polttoainesiivilä ja vedenerotin 
(usein lasinen). Avaamalla ja puhdistamalla nämä riittä
vän usein vältetään epäpuhtauksien kulkeutuminen kaa
suttimeen. 

Sytytyslaitteet 

Venemoottorien tavallisin sytytysjärjestelmä on mag
neettosytytys. Harvemmin ja vain monisylinterisissä ko
neissa käytetään toisinaan paristosytytystä induktiopuo
lineen. 

Jos magneetos.sa epäillään olevan vikaa, on syytä 
kutsua paikalle asentaja tai lähettää magneetto erikois-
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korjaamoon tarkastettavaksi. Syynä heikkoon kipinään 
saattaa olla se, että katkojan kärkeen on muodostunut 
"helmi", joka haittaa virran kulkua ja muuttaa magneeton 
ajoitusta. Kätevä mies voi tällöin itsekin kunnostaa kat
kojan kärjet, mutta tähän on käytettävä kärkiväliviilaa. 
Ellei sellaista ole, jätettäköön korjausyritykset. 

Kärkien kunnostuksen yhteydessä voidaan myös tar
kastaa, että kärkiväli on oikea. Moottoria kierretään, 
kunnes katkojan kärjet avautuvat suurimmilleen. Raon on 
tällöin oltava moottorin ohjekirjan mukainen, tavallisim
min 0.3--0.4 mm. Raon mittaamiseen tarvitaan rakotulkki. 
Koska tällaista ei tavallisesti aluksessa ole, on kärkivälin 
säätö useimmiten jätettävä asentajan huoleksi. 

Sytytystulppien on oltava lämpöarvoltaan oikeat so
veltuakseen tiettyyn moottoriin. Sopivat tulpat on taval
lisesti nimetty moottorin ohjekirjassa; tulppia myyvillä 
liikkeillä on myös luetteloita, joista selviävät useimpien 
venemoottoreidenkin tarvitsemat tulpat. T ulppien ostoon 
moottorin ajajalla lienee kuitenkin harvoin syytä. 

Tulppien kärkiväli kasvaa vähitellen kärkien kuluessa, 
joten väli on ajoittain tarkastettava ja säädettävä. Tämä 
tapahtuu taivuttamalla sivukärkeä varovaisesti lähem
mäksi. Keskikärkeä ei saa milloinkaan taivuttaa. Sytytys
tulpan oikea kärkiväli ilmoitetaan ko. moottorin ohje
kirjassa. Magneettosytytyksellä se on tavallisesti 0.5--0.6 
mm. Mittaamiseen tarvitaan erikoinen kärkivälimitta tai 
rakotulkki. 

Tulppien likaantuminen vaikeuttaa moottorin toimintaa 
ja aiheuttaa käyntihäiriöitö. Jos tulpat ovat lömpöarvol
taan moottorille sopivat ja jos magneetto ja itse moottori 
ovat kunnossa ja moottoria ajetaan järkevästi (laske-
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matta sitä liian kylmäksi), niin tulppa kuumenee käytössä 
juuri niin paljon, että se polttaa itse itsensä puhtaaksi. 
Usein väitetään tulpan olevan huono, viallinen tai väärää 
mollia, vaikka syy todellisuudessa on moottorin heikossa 
kunnossa, sytytysjärjestelmässä tai ennen kaikkea sopi
mattomassa ajotavassa. 

Jos tulpat kuitenkin ovat likaantuneet, ne on puhdis
tettava. Kärkipäähän mahdollisesti kerääntynyt karsta -
tai nokikerros - voidaan poistaa kovalla puutikulla kaa
pimalla, messinkiharjalla tai bensiiniin kostutetulla rie
vulla, mutta ei missään tapauksessa puukonkärjellä tai 
muulla teräesineellä, jolla helposti vioitetaan keskikärjen 
eristettä. Vanha menetelmä on kääntää tulppa kärkipää 
ylöspäin ja täyttää kärkiontelo bensiinillä, joka sytytetään 
tuleen. Tuli polttaa eristimelle kerääntyneen noki- ja öljy
kerroksen. Voidaan myös sytyttää öljyinen trasselitukko 
palamaan ja polttaa sillä tulppa puhtaaksi. 

Puhdistuksen jälkeen tulpan kärkiväli on säädettävä 
oikeaksi siten kuin jo on mainittu. 

On tärkeätä, ettei tulppaa puhdistuksen jälkeen sijo i
teta samaan sylinteriin, josta se on otettu, vaan toiseen 
sylinteriin, jonka tulppa toimii moitteettomasti. Täten 
annamme puhdistetulle tulpalle, joka voi olla vielä hiukan 
likainen, paremmat toimintamahdollisuudet somalla kun 
sijoitamme öljyiseen sylinteriin kuivan sylytystulpan toi
sesta sylinteristä. Tällainen sytytystulppien vaihtaminen 
saattaa estää nokeutumisen ja öljyyntymisen uusiutumi
sen, mutta tämä on tietenkin mahdollista voin, jos likaan
tuminen on rajoittunut osaan sylintereistä. 

Sytytystulppien puhdistus jo kärkiväl in säätä on syytä 
suorittaa joko 100 käyttötunnin jälkeen. Jos tulppa on 
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kuiva ja keskikärjen eriste väriltään vaalean ruskehtava, 
on tämä merkkinä siitä, että tulppa on toiminut hyvin. 

Keväisin ennen uittokauden alkua on viisasta puhd is
tuttaa tulpat hiekkasuihkulla ja testauttaa ne paineen
alaisina . Tällöin saadaan selville, mitkä tulpat ovat vielä 
käyttökunnossa ja mitkä eivät. Puhdistus ja testaus voi
daan suorittaa tulppien tarkastuskojeessa autohuoltoase
milla, joita maaseudullakin on jo tiheässä. Vaikka tulpat 
huollettaisiinkin hyvin ja ne ovat toimineet moitteetto
masti, tulee kuitenkin aika, jolloin ne alkavat vanheta, 
sillä niiden elinikä on rajoitettu. Täl löin ne huononevat, 
ts. kipinän tehokkuus alenee nopeasti ja ne on syytä 
vaihtaa uusiin. T ulppien kestoa joksi voitaneen yleisesti 
laskea 300-400 käyttötuntia. 

Sytytysjohtimet voivat löystyä tai irtaantua, joten nii
den kireys on aika-ajoin kokeiltava. Jos johtimen eris
teeseen on tullut pienikin vuotokohta, sitä ei kannata 
yrittää korjata esim. eristysnauhalla, joka ei estä suur
jännitteisen virran· läpikulkua, vaan johdin on kokonai
suudessaan uusittava. 

KÄYNTIHÄIRIOISTÄ 

Tässä oppaassa ei pyritä antamaan ohjeita käytän
nössä esiintyville, luonteeltaan hyvinkin monenlaatuisille 
häiriötapauksille, vaan rajoitutaan yleisluonteiseen tar
kasteluun. O n hyvä, jos moottorin ajaja pystyy korjaa
maan koneessa esiintyviä vikoja, mutta vielä parempi on 
toimia niin, ettei käyntihäiriöitä pääse syntymäänkään. 
Tähän päästään lähinnä o ikealla ajotavalla ja moottorin 
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täsmällisellä huoltamisella. Kertaamme seuraavassa vielä 
eräät jo aikaisemmin mainitut ohjeet. 

Moottorin omaan käyttö- ja huolto-ohjekirjaan on 
tutustuttava (mikäli sellainen onJ ja sen neuvoja on myös 
noudatettava. 

Moottorin sisäänajo on suoritettava annettujen ohjei
den mukaan. 

On ajettava järkiperäisesti, siten että petrolimoottori 
pysyy kuumana ja polttaa petrolia. Tämän saavuttami
seksi on, mikäli suinkin mahdollista, vältettävä alhaisilla 
kierroksilla ajamista jo tarpeetonta tyhjäkäyntiä. 

Kytkimen jo peruutuslaitteen käytön on oltava harkit
tua jo rauhallista. Jos kytkin näyttää luistavan, se on vii
pymättä säädettävä, ts. kiristettävä. 

Jäähdytysveden lämpötila on erilaisissa ajo-olosuh
teissa pyrittävä pitämään tasoisen korkealla säätämällä 
sitä tarpeen mukaan, ellei ole termostoottio. 

Oljynvaihto on suoritettava määrätyin aikavälein. Jos 
moottori kuluttaa öljyä, jota on sen vuoksi usein lisättävä 
kampikommioon, ei tämä suinkaan korvaa öljynvoihtoo, 
joko silti on toimitettovo ojallaan. Jos öljyn määrä kompi
kommiossa lisääntyy sinne poosevän polomottomon 
polttoaineen vaikutuksesta, on öljynvoihto toimitettava 
normaalia lyhyemmin välein. Jo pienikin määrä koosu
öljyä toi petrolio voiteluöljyn seassa ohentaa voimak
kaasti voiteluöljyä jo tämä voi olla kohtalokasta moot
torin laakereille. 

Kaosuttimen antaman polttoaineseoksen on oltava 
sopiva. Vaihtelevissa ajo-olosuhteissa seosto on säädet
tävä koosuttimen neuloventtiilillä. 

Magneeton kotkojon kärjet on pidettävä kunnossa jo 
mogneetto puhtaana. 
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Sytytystulpat on torkostettova, puhdistettovo ja soa
dettävä määrätyin välein. Päältäpäin nokiset ja likaiset 
sytytysjohtimet ja -elimet voivat aiheuttaa virran ohitusto 
ja läpilyöntiä ulkopuolitse, joten ne on pidettävä puh
taina. 

Moottorin puhtaus päältäpäin on myös huomionorvoi
nen asia - jo yksinomaan poloturvollisuussyistäkin. 

Kaikkien edellä mainittujen seikkojen yksityiskohtainen 
jo tarkka toteuttaminen käytännössä johtoa omalta osal
taan samaan päämäärään: moottorin häiriöttömään jo 
pirteään toimintoon. Moottorin hoito- ja ajotapa paljas
tavat kuljettajan kyvykkyyden. 

MÄÄRÄAIKAISHUOL TO 

Joka päivä 

l . T orkostetaon moottoriöljyn määrä kampikammiosso. 

2. Voidellaan rasvovoitelukohteet )kierretään voseliini
kuppeja). 

3. Moottorin yleispuhdistus. 

4. Voidellaan vorppousloite, mikäli sellainen on. 

Kerran viikossa 

l. T orkostetoon öljynpinnon korkeus erillisessä peruutus
jo olennusvoihteesso, missä sellainen on. T orkostus 
voidaan suorittaa myös päivittäin, mikäli se käy 
helposti. 

2. T orkostetoon okkunesteen korkeus aluksissa, joissa 
on poristosytytys toi akut valaistus- ym. tarkoituksia 
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varten. Nesteenpinnan on oltava l cm levyjen ylä· 
puolella. Tarvittaessa on lisättävä tislattua vettä. 

Joka 50 käyttötunnin jälkeen 

l. Suoritetaan moottorin öljynvaihto, ks. tarkemmin koh
taa "Voitelu" (s. 14). (Jos käytetään laatuluokan HD
äljyjä, öljynvaihtoväliä voidaan pidentää enintään 
l 00 käyttötuntiin.J 

Joka 100 käyttötunnin jälkeen, edellä mainittujen lisäksi 

l. Tarkastetaan ja kunnostetaan magneeton katkoja n 
kärjet. 

2. Puhdistetaan sytytystulpat ja säädetään niiden kärki
väli. 

3. Puhdistetaan polttoaineen suodatin ja vedenerotin, 
mikäli niitä on. 

4. Tarkastetaan voiteluöljyn määrä aluksen mahdolli
sissa varppauslaitteissa (vaihdelaatikossa ja kartio
hammaspyörävaihteessa). 

Joka 200 käyttötunnin jälkeen, aikaisemmin jo mainittujen 
lisäksi 

l. Vaihdetaan voiteluöljyn suodatinpanos (kangas- tms. 
suodatin), missä sellainen on. 

2. Tarkistetaan ja tarvittaessa säädetään venttiilien vä
lykset. Liian pieni venttiilinvälys antaa hiljaisen äänen, 
mutta voi polttaa venttiilejä. Parempi on normaali
välys tai hiukan yli. 
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Joka kevät 

l. Sylinterien kannet avataan ja poistetaan karsta män
tien päältä ja palotilasta. Tarpeen mukaan venttiilit 
hiotaan. 

2. Ka;sutin avataan ja puhdistetaan. 
3. Suoritetaan moottorin öljynvaihto. {Vanha öljy on 

poistettava edellisenä syksynä viimeisen ajon jälkeen.) 
4. Voidellaan kaikki rasvavoitelukohteet. 
5. Puhdistetaan mahdollinen polttoainesuodatin ja ve

denerotin. 
6. Tarkastetaan ja tarvittaessa kunnostetaan magneeton 

katkojan kärjet. 
7. Puhdistetaan sytytystulpat ja säädetään niiden kärki

väli. !Tulpat on mieluimmin tarkastutettava ja kunnos
tutettava tarkastuskojeessa autohuollossa.) 

8. Suoritetaan öljynvaihto moottorin mahdollisissa erilli
sissä peruutus- ja alennusvaihteissa sekö mahdollisissa 
varppauslaitteissa. Jälkimmäisiin käytetään vaihteisto
öljyä, sokeudeltaan joko SAE 90 tai SAE 140. 

9. Mikäli moottorissa on latausdynamo ja käynnistys
moottori, niiden kollektorit ja hiiliharjat puhdistetaan 
bensiiniin kastetulla rievulla. 

10. Jos on akku, huolehditaan sen lataamisesta (lähim
mässä akkuhuollossa tai muualla). 

l l. Tarkastetaan termostaatin toiminta kuumassa vedessä. 
12. Yleistarkastus, -puhdistus ja -voitelu. 

O losuhteiden mukaan voidaan osa em. töistä, kuten 
karstan poisto ja kaasuttimen, suodattimien ja tulppien 
puhdistus yms. tietenkin suorittaa jo syksyllä. T eräaseilla 
tapahtunut edellä mainittujen osien naarmuttaminen ai
heuttaa normaalia nopeamman nokeutumisen. 
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MOOTTORIN TALVISÄILYTYS 

1. Jäähdytysvesi poistetaan ta r koi n vesivaipasta, 
-pumpusta ja putkista. 

2. Kampikammion öljy poistetaan sen vielä lämpimänä 
ollessa ajon jälkeen. Uutta öljyä ei ole aihetta laittaa 
kampikammioon talveksi. 

3. Magneetto, sytytystulpat ja muut sähkävarusteet, 
mikäli niitä on, irrotetaan ja viedään kuivaan, mie
luimmin lämpimähköön säilytyspaikkaan. 

4. Moottorin sylintereihin kaadetaan sytytystulpan reiäs
tä kuhunkin n. % dl moottoriöljyä tai mieluummin 
ruosteensuojaöljyä. Moottoria kierretään muutaman 
kerran, jotta öljy leviäisi sylinterien seinämille. Kampi
akseli jätetään sellaiseen asentoon, että kaikki vent
t iilit, mikäli mahdollista, ovat kiinni. Sytytystulppien 
reiät suljetaan puutulpilla. 

5. Termostaatti poistetaan pesästään ja vesivaippa täy
tetään ohuella öljyllä ruostumisen ehkä isemiseksi. 
(Tässäkin olisi hyvä käyttää ruosteensuojaöljyä .J 

6. Kaikki ruostumiselle alttiit osat voidellaan ohuesti 
rasvalla. 

Moottorille saadaan parhain suoja talveksi siten, että 
tyhjenneityyn kampikammioon pannaan ruosteensuoja
ö ljyä ja moottoria käytetään tällä öljyllä 5--10 min eli 
kunnes öljy on tunkeutunut kaikkiin voideltavi in kohtiin. 
Tämän jälkeen öljy voidaan poistaa kampikammiosta ja 
käyttää sitä seuraavaan moottoriin. Keväällä saa kampi
kammioon panna ilman muuta ao. moottoriöljyn. 

Mikäli si is on ruosteensuojaöljyä, tätä menetelmää suo
sitellaan käytettäväksi ennen edellä, 4. kohdassa ma init
tujen toimenpiteiden suorittamista. 
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VAROITUS. Ruosteensuojoöljynä on käytettävä moot
torin sisäpuoliseen suojaukseen tarkoitettua voit e 1 e
v a a ruosteensuojaöljyä, esim. Shell Ensis Oil 20, Esso 
Rust-Ban 623, Mobil-Kote 503 tai vastaavia. On varottava 
nimityksiltään hyvin samankaltaisia ruasteensuojanesteitä, 
jotka muodostavat metallin pinnalle kovan tai sitkeän 
kerroksen ja joita moottorissa ei millään muotoa sovi 
käyttää. 
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