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Moottori ja pilssi puhtaaksi
Moottorin, moottoritilan ja pils-
sin puhdistaminen on sottainen 
ja työläs homma, jota valitetta-
van yleisesti lykätään niin pit-
kään kuin mahdollista. Toimen-
pide kuitenkin kannattaa, sillä 
mottoritilankin puhtaus on tur-
vallisuustekijä. Puhumattakaan 
siitä, että puhtailta pinnoilta 
mahdolliset vuodot ja viat voi-
daan havaita nopeasti, ja huolto-
toimetkin maistuvat paremmin 
näppejä liikoja likaamatta.
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☛ Öljyjäämät olivat kulkeutuneet 
pilssiveden mukana keulaan saakka ja 
pikeytyneet  vuosien myötä tiukasti 
kiinni runkoon.

 M oottorin ja teknisten 
tilojen likaantumi-
selta ei ajan mittaan 
voi välttyä. Esimer-

kiksi moottorin pesun, suodattimi-
en vaihdon tai huollon yhteydes-
sä pilssiin tahtoo aina valua öljyä. 
Jo muutama öljypisara saa aikaan 
uskomattoman paljon sotkua kun 
öljykalvo pääsee pilssiveden pin-
taa pitkin leviämään joka paikaan. 
Öljy sitoo aikaa myöden itseensä 
muuta likaa. Pilssin kunto on hyvä 
tarkistaa aina esimerkiksi syksyllä 
syyshuollon ja veneen muun pesun yhteydessä ja puhdis-
taa sekä pestä tarvittaessa.

Pitkään pilssissä lillunut öljyinen moska kulkeutuu ve-
teen sekoittuneena pieniinkin koloihin ja lokeroihin joka 
puolelle venettä. Se saattaa muodostaa uhkan myös tur-

☛ Poistimme pilssistä liiat vedet 
märkäimurilla ja sen jälkeen käytimme 
imuria vielä helposti irtoavan lian 
poistamisessa.

vallisuudelle, varsinkin jos venees-
sä on automaattinen pilssipumppu. 
Veneestä ulos pumpattavan öljyisen 
pilssiveden aiheuttaman ympäristö-
haitan lisäksi pilssissä oleva öljyinen 
liete saattaa tukkia pilssipumpun ja 
vaurioittaa sitä ja letkuja.

Pilssin pitämiseen puhtaana öl-
jystä on hyvä keino käyttää mootto-
ritilassa tarkoitukseen suunniteltua 
öljynimeytysmattoa tai -tyynyä, joka 
imee itseensä pilssiin valuneen öljyn. 
Öljyinen tyyny voidaan laittaa ongel-
majätteisiin ilman ympäristöhaittoja.

Pitkään pesemättä olleen pilssin putsaaminen on työ-
läs urakka, mutta se kannattaa kuitenkin tehdä. Puhdistim-
me ”ainakin” 10 vuotta pesemättä olleen liukuvarunkoisen 
7,5-metrisen veneen pilssin, joka ulottui koko veneen pituu-
delle. Urakka ei ollut helppo.

Märkäimuri on hyvä apuväline 
pilssin puhdistamisessa. 

Pilssin puhdistus
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☛ Päätimme kokeilla ympäristöystä-
vällistä Star Brite Heavy Duty Bilge 
Cleaner -pilssinpesuainetta. Käyttöoh-
jeessa kerrotaan, että yksi pullollinen 
riittää 7,5-metrisen veneen pilssin 
pesuun. Aine on tarkoitettu toimivaksi 
siten, että pilssiin kaadetaan (ellei siellä 
muuten jo ole) tarvittava määrä vettä, 
riittävästi koko pilssin pituudelle ja 
lisäksi pullollinen pesuainetta. Veneellä 
ajellaan päivä niin, että pilssiveteen 
sekoittunut pesuaine ehtii vaikuttaa ja 
imeä öljyt itseensä. Sen jälkeen pilssi 
pumpataan kuivaksi esimerkiksi 
venehuoltoasemalla olevalla pilssi-imu-
rilla. Tuloksena pitäisi olla puhdas ja 
hyvän tuoksuinen pilssi.

☛ Ohjeistettu määrä tuntui ainakin nyt 
kyseessä olevaan pilssiin aivan liian 
heppoiselta sekoitukselta, joten 
sovelsimme annostusta ja käyttöohjei-
ta. Kaadoimme ensi pullollisen pesuai-
netta keulan pilssiin ja harjasimme 
tiskiharjalla pinttynyttä öljyjäämää irti.

☛ Ruiskuttelimme tavallisella puutar-
haletkulla vähäisellä vesimäärällä liat 
irti ja jätimme vesi-pesuainesekoituk-
sen muhimaan pilssiin.

☛ Moottoritilassa ruiskuttelimme 
pilssinpesuainetta öljypikeytyneeseen 
pilssiin. Annoimme aineen muhia 
vähän aikaa…

☛ .. ja ruisku-
timme pilssiin 
vähäisen 
määrän vettä 
puutarhaletkulla 
ja painepesurilla. 
Veden jätimme 
muhimaan 
ohjeen mukaan 
pilssiin ja 
ajelimme 
veneellä, jotta 
pesuaineeseen 
sekoittunut vesi 
yltäisi joka 
paikkaan 
pilssissä.

☛ Ajolenkin jälkeen pilssissä oleva 
pesuvesi oli öljyisen harmaata. Pesuve-
den imuroimme pois märkäimurilla.

☛ Veteen sekoittunut öljy ja lika jäivät 
kuitenkin veden pinnan laskiessa 
ikävästi uudelleen kiinni pilssin reunoi-
hin. Tarvittiin yksi pesukerta lisää 
pesuaineella ja vedellä. Mopilla 
pääsimme hankaamaan loput liat irti ja 
kuivaamaan pilssin. Tulos ei ollut 
kiitettävä, mutta lähtökohtaan nähden 
kuitenkin tyydyttävä.

Pilssin puhdistus
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Moottorin pesu
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☛ Ennen moottorin pesun aloittamista, 
suojaa muovipussilla moottorista sellai-
set kohdat, joille vesi voi tehdä vahin-
koa. Dieselmoottorissa sellaisia 
kohteita ovat esimerkiksi ilmanotto ja 
erilaiset sähkörasiat. Bensiinimoottoris-
sa kaasutin, virranjakaja, sytytyspuola 
sekä mahdollisesti elektroniikan 
ohjausyksikkö. Laturi ei välttämättä 
tarvitse huputtamista, mutta vältä 
kuitenkin moottoria pestessä ruiskutta-
masta vettä paineella suoraan laturiin. 
Pesussa laturiin lentävät pienet vesi-
roiskeet eivät haittaa, sillä ne poistuvat 
laturin pyörimisliikkeen vaikutuksesta, 
kun moottori käynnistetään ja ajetaan 
lämpimäksi pesun jälkeen. Varminta on 
kuitenkin suojata myös laturi. Vältä 
starttimoottorin uittamista.

☛ Ruiskuta ensin joka puolelle mootto-
ria ohuesti moottorinpesu- tai rasvan-
poistoainetta ja anna sen vaikuttaa 
ohjeessa mainitun ajan.

☛ Likaisimmista 
ja ahtaimmista 
kohdista voit 
tässä yhteydessä 
puhdistaa likaa 
rti esimerkiksi 
maalipensselillä.

☛ Pese moottori painepesurilla. Pelkkä paineilmakin on oiva työkalu työnsä 
tehneen moottorinpesuaineen poistamiseen.

☛ Puhaltele moottori joka puolelta 
kuivaksi paineilmalla.

☛ Poista muovihuput ja käynnistä 
moottori. Käytä sitä noin 20–30 minuut-
tia lämpimäksi, jotta kaikki kosteus ehtii 
kuivaa. Lopuksi pese pilssi ja ime 
pesuvesi pois märkä- tai pilssi-imurilla. 
Älä pumppaa moottorin pesuvettä 
pilssipumpulla mereen. Pesuvesi on 
ongelmajätettä, joka pitää hävittää 
asianmukaisesti.

L Pilssin pesun yhteydessä on hyvä pestä samalla kertaa myös moottori tai oikeammin moottorin pesun jälkeen myös pilssin pesu on 
aiheellinen. Tässä tapauksessa pilssi oli niin pahasti likaantunut ja pikeentynyt, että päätimme pestä liiat liat ensin pilssistä, jotta likaista 
pesuvettä ei kertyisi liikaa pilssiin ja poispumpattavaksi.
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Öljyisessä pilssissä vuosikaudet lionnut 
automaattinen pilssipumppu on sanonut jo 
sopimuksensa irti ja muodostanut veneelle 
turvallisuusriskin. Öljyn imeytystyynynkin 
kapasiteetti on käytetty loppuun jo ajat sitten.

L Pilssin puhdistus liasta, pölystä ja sinne ker-
tyneistä roskista kannattaa tehdä vuosittain aina 
syksyllä veneen ylösnoston yhteydessä. Siisti 
pilssi moottoritilassa sekä puhdas moottori hel-
pottavat moottorin huolto- ja korjaustoimenpi-
teitä. Silloin myös esimerkiksi rungon läpivien-
tien kunnon tarkkailu ja pilssipumpun huolto on 
helpompaa.

Puhtaasta moottorista ja siististä konetilasta 
voi havaita myös helposti, mikäli moottorissa 
on alkavia öljy- tai nestevuotoja.

 
L Kun pilssissä ei ole vuosikausia sinne pikeen-
tynyttä likaa ja öljyä, voi myös kokeilemamme 
ympäristöystävällinen pilssin puhdistusaine toi-
mia. Pahoin pikeentyneisiin öljyjäämiin, kuten 
tässä esimerkkitapauksessa, tarvitaan kuitenkin 
huomattavasti tuhdimpaa tavaraa ainakin aluksi. 
Loppupesun ja rasvanpoiston pilssiin voi tehdä 
sitten vaikka tiskiaineella.

 
L Käyttipä moottorin ja pilssin pesuun mitä ta-
hansa pesuainetta, on pesuvesien jälkikäsitte-
lystä huolehdittava asianmukaisesti niin, että ne 
eivät aiheuta haittaa ympäristölle.

Joillakin venepalveluasemilla on käytössä eri-
tyisesti pilssin tyhjentämiseen tarkoitetut pils-
si-imurit. Pilssin puhdistusvedet voi poistaa ve-
neestä kätevästi myös märkäimurilla, josta ne 
voidaan tyhjentää asianmukaiseen öljynerotti-
milla varustettuun kaivoon.

 
L Öljyisten ja kemikaaleja sisältävien pesuve-
sien kuivaamisen pilssistä voi tehdä myös tar-
koitukseen suunnitelluilla öljyn imeytysmatoilla 
tai -tyynyillä, jotka voidaan kuljettaa ongelma-
jätepisteisiin. Kotikonsti on myös vauvojen ker-
takäyttövaippojen käyttö, kunhan muistaa, että 
näitä vaippoja ei voi jättää käytön jälkeen nor-
maaliin roskikseen. Lasten vaipat imevät itseen-
sä kuitenkin pääasiassa kosteutta. Öljy on pois-
tettava muilla konsteilla. l

Tilaan Kippari-lehden kestotilauksen   itselleni   lahjaksi
 12 kk 98,60 €   6 kk 52,50 €  

(Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postimaksu. Ruotsiin tilattaessa 
hintoihin lisätään alv 9% sijaan moms 6%.)

Muutan tilaukseni kestotilaukseksi,  
laskutusväli   12 kk   6 kk

 

ASIOI VERKOSSA TAI KÄYTÄ PALVELUKORTTIA, KUN 
•  tilaat lehden
•  ilmoitat osoitteenmuutoksestasi
 (Mikäli asiakastiedoissasi on merkintä VTJ, päivittyy osoitteesi   
 automaattisesti Väestörekisterin tietojen mukaisesti.)
•  irtisanot tilauksesi
Tilaukset, peruutukset ja osoitteenmuutokset tulevat voimaan 1-2 viikon 
kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Tilaajalla on KSL:n mukaisesti oikeus 
peruuttaa veloituksetta etämyyntinä tehty tilaus 14 vrk:n kuluessa laskun 
saapumisesta. Muissa tapauksissa asiakas on velvollinen maksamaan 
saamansa lehdet. Osoitteita voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointi-
tarkoituksiin (HTL).

ASIAKASPALVELU 
www.otavamedia.fi /asiakaspalvelu 
Puh. (09) 156 665 ma–pe klo 8.00–17.00
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PALVELUKORTTI 

SUKUNIMI     ETUNIMI

LÄHIOSOITE  

POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA  PUHELIN

SÄHKÖPOSTIOSOITE

Asiakasnumero laskusta tai osoitetiedoista

Entinen osoite tai lehden saaja                    

SUKUNIMI     ETUNIMI

LÄHIOSOITE  

POSTINUMERO POSTITOIMIPAIKKA  PUHELIN

Uusi osoite tai lahjatilauksen maksaja

KIRJE-
M

A
KSU

OTAVAMEDIA PALVELEE

Kestotilaajana olet Etuasiakas ja saat lehtesi aina vastaavaa määräaikais-
tilausta edullisemmin. Etuasiakkuus jatkuu automaattisesti valitun laskutus-
jakson mukaisesti voimassaolevaan kestotilaushintaan. Tilauksen voi irtisa-
noa milloin tahansa,mieluiten kuukautta ennen uuden laskutusjakson 
alkua. Lue lisää www.otavamedia.fi /etuasiakas
Kippari ilmestyy 12 kertaa vuodessa.

 Irtisanon tilaukseni maksetun jakson loppuun

 Osoitteenmuutos alkaen  __ /__ 201_
ajaksi __ /__ 201__ – __ /__ 201_

OT 267109

Antamalla sähköpostiosoitteesi saat tietoa asiakaseduista ja tarjouksista sähköisesti.
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