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Läpivienti on tärkeä  
turvallisuustekijä

Runkoläpiviennit ovat veneen 
pinnalla pysymisen kannalta kriit-
tisimpiä ja vaurioherkimpiä koh-
tia rungossa. Niissä piilevät viat 
ja kulumat ovat usein myös sa-
lakavalia, toisin sanoen niitä voi 
olla vaikea havaita päällepäin, en-
nen kuin on jo myöhäistä. 
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N
yrkkisääntö on se, et-
tä päällepäin epäilyt-
tävän näköinen läpi-
vienti on syytä joka 

tapauksessa tarkistaa. 
Läpivienteihin ei sinänsä liity 

mitään tähtitiedettä, mutta muu-
tamat perusasiat on kuitenkin 
syytä ottaa huomioon.

Rungon vahvuus on hyvä tar-
kistaa läpiviennin kohdalla. Laminaattivahvuuden tu-
lisi olla niin suuri, että esimerkiksi läpiviennin hanaa 
avattaessa ja suljettaessa ei asennus saa elää yhtään. 
Mikäli näin on, tulee läpivienti vahvistaa rungon sisä-
puolelle liimattavalla aluslevyllä. Epoksiliimalla kiin-
nitetty vaneri- tai metallilevy voi täyttää tehtävänsä, 
mutta viisaampaa olisi laminoida vähintään muutaman 
millimetrin kerros lujitemuovia (n.15 cmx15cm).

Käytä ainoastaan venekäyttöön tarkoitettuja heloja ja 
osia. Älä missään nimessä asenna vesilinjan alapuo-
lelle kotitalouskäyttöön tehtyjä messinkiheloja. Hapon-
kestävä teräs ja pronssi ovat varmoja valintoja, mutta 

mikäli messinkiheloja käyttää, tu-
lee niiden olla varustettu sopivilla 
laatuluokitusmerkinnöillä.

CW617N on tavallista messin-
kiä, kun taas CW602N on hyvin 
korroosiota kestävää seosta, jos-
sa sinkkikato on minimaalista. 
DZR tai DR –merkinnät kertovat 
sinkin oleva sinkkikatoa kestäviä. 

Yleisellä tasolla tulisi kaikkien 
läpivientien komponenttien täyttää ISO 9093-1 korroo-
sionkestovaatimukset. Vältä myös usean eri metallilajin 
sekoittamista.

Joskus näkee jopa läpivientejä maadoitetun veneen 
sähköjärjestelmän kanssa. Tämä on kuitenkin väärin, 
eikä läpivientien siis tule olla missään sähköisessä yh-
teydessä veneen muiden osien kanssa.  Tämä on syytä 
tarkistaa esimerkiksi moottorin jäähdytysveden sisää-
nottojen kohdalla, jossa usein käytettään teräslangalla 
vahvistettuja letkuja. Tarkista yleismittarilla, ettei moot-
torin rungon ja läpiviennin välillä ole johdetta.
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☛ Tässä vesilinjan alla olevassa 
läpiviennissä vaatii moni asia paran-
nusta. Letku on jo aikoja sitten kovettu-
nut, letkunkiristimiä on vain yksi ja koko 
komeuden kruunaa sulkuhanan puute. 
Vanhojen osien irrotusta helpottaa 
irrotusöljyn käyttö.

☛  Vanhojen osien irrottaminen saattaa 
vaatia kovia otteita, jos korroosio on jo 
kauan tehnyt tehtäviään. Paikallaan 
pyörivää ja juuttunutta läpivientihelaa 
voi olla mahdoton saada irti rikkomatta. 
Tehokkain apu on kulmahiomakone ja 
katkaisulaikka, jolla ulkopuolinen 
huullos rikotaan ja lopulta koko hela 
lyödään sisään. 

☛ Asennuspinta puhdistetaan ja karhennetaan ennen uusien osien asennusta.

☛ Sovita uusi hela paikoilleen ja puhdista pinnat esimerkiksi jarrupintojen 
puhdistus-suihkeella, jotta tiivistemassa tarttuisi hyvin.

☛ Pursota tiivistemassaa helan juuren tiivistekouruun. Älä liioittele annostuksessa, 
massaa tarvitaan loppujen lopuksi melko vähän, joten kasakaupalla ylipursuavat 
möntit aiheuttavat vain suunnatonta sotkua.

☛ Tiivistä myös sisä-
puolen kiristysrengas.
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☛ Läpiviennin sisäpuolella on 
yleensä väkäset, joista saa tukea 
pitämään helaa paikoillaan sitä 
kiristettäessä. Kiristä helat tiukkaan, 
mutta muista, että kyseessä ei 
kuitenkaan ole mikään voimailulaji.
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P Isot jakoavaimet tai sopivan 
 kokoiset kiintoavaimet
P Lukkopihdit ja säätöleukapihdit
P Iso ruuvimeisseli
P Puukko
P Viiloja ja hiomapaperia
P Rasvaa poistava puhdistusaine
P Irrotusöljyä ja rättejä
P Vahvistettua, paineen kestävää 
 letkua sekä letkunkiristimiä
P Tarvittavat helat
P Kierreteippiä
P Jatkuvaan upotusrasitukseen 
 soveltua tiivistemassaa

☛ Oikein mitoitettu massa pursuaa 
kiristyksessä juuri sopivaksi renkaaksi 
helan ympärille, jolloin viimeistelyä ei 
välttämättä tarvita. Liiat voidaan 
pyyhkiä pois.

☛ Hanojen ja letkuhelojen toisiinsa 
liittämistä varten käytetään kierteisiin 
juuri sen verran kierreteippiä, että 
kiristettäessä tuntuu napakka vastus. 
On helpompi ensin kasata hana ja 
mahdolliset muut osat yhdeksi 
kokonaisuudeksi ennen kiinnittämistä 
runkohelaan. 

☛ Varmistu sovittamalla enenen 
lopullista asennusta, että sulkuhana 
mahtuu liikkumaan esteettä ja käytä 
aina vesilinjana alapuolelle menevissä 
läpivienneissä kahta letkunkiristintä! 

Läpivientiremontissa 
yleisimmin 
tarvittavat välineet:


