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____________________________________________________________________ 

 

Sekä meripelastus että ammattimerenkulku muuttuvat koko ajan toiminnaltaan laite-

keskeisemmiksi. Koska käytössämme on jatkuvasti enemmän teknisiä laitteita, koneita 

ja välineitä, on niiden käyttöön ja huoltoon liittyvä tietotaito tärkeä osa turvallista toi-

mintaa. Lukuisten laitteiden ja koneiden huoltoon ja käyttöön liittyvä osaaminen – 

etenkin harvoin käytetyissä toiminnoissa – on vaikea ylläpitää pelkästään muistinva-

raisesti. 

  

Opinnäytetyön tarkoituksena on vastata tähän tarpeeseen tuottamalla Suomen Meripe-

lastusseuran (SMPS) koulutusalukselle PR Jenny Wihurille kuvalliset konehuoltokor-

tit määräaikaishuoltojen tueksi. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Satakunnan Ammat-

tikorkeakoulun ja Suomen Meripelastusseuran kanssa. SMPS käyttää toiminnassaan 

ohjekortteja mm. kouluttamisen ja kenttätoiminnan tukena. 

  

Ohjekortit laadittiin selkeiksi ja helppokäyttöisiksi, jotta aluksen miehistö voi käyttää 

niitä paitsi huoltojen tukimateriaaleina, myös mm koulutuksissa. Ohjekortit ovat A4 

kokoisia laminoituja kortteja. 

  

Ohjekortit on suunniteltu niin, että vapaaehtoiset meripelastajat voivat käyttää kone-

huoltokortteja konevikatilanteissa ja toteuttaa peruskonehuoltoa turvallisesti ja oikea-

oppisesti. 

  

Opinnäytetyön teoriaosuuteen on koostettu taustatietoa ja esimerkkejä ohjekorttien 

käytöstä opetuksen tukena, sekä niiden merkityksestä turvallisuuskulttuuriin eri työ-

ympäristöissä. Ohjekortteja on käytetty laajasti mm tukemaan kriittisesti sairaan poti-

laan hoitoa akuutti- ja ensihoidossa. Ohjekortteina toimivia tarkastuslistoja käytetään 

myös niin ilmailussa, raideliikenteessä, kuin vaikkapa voimalaitoksissa. Ohjekorttien 

käytöstä löytyy kuitenkin toistaiseksi niukasti tutkimustietoa. 
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Both Maritime Search and Rescue (SAR) and professional seafaring are becoming 

more and more device and equipment oriented. As the range of technical devices, ma-

chines and equipment in our use continues to increase, it is essential to keep up the 

know-how on the use and maintenance of each device. This task is very demanding if 

it is dependent on human memory, especially if the operation in question is performed 

infrequently. 

The purpose of this thesis is to meet this demand by developing illustrated machine 

maintenance task cards for the Finnish Lifeboat Association’s (Suomen Meripelastus-

seura or SMPS) rescue and training vessel PR Jenny Wihuri to support scheduled 

maintenances. This thesis was done in co-operation with Satakunta University of Ap-

plied Sciences and the Finnish Lifeboat Association. The Finnish Lifeboat Association 

already uses task cards in its operations, for instance in training and field work. 

One of the aims of this thesis was to make these task cards as clear and user friendly 

as possible to allow the rescue vessel crew to use them not only as support material 

during machine maintenance but also for training purposes. The task cards are lami-

nated in A4 size. 

Because of their design, the task cards can also be used to guide volunteer sea rescuers 

in machine breakdown situations and allow them to handle basic maintenance tasks 

safely and correctly. 

The theoretical part of this thesis includes background information and examples of 

task card use in teaching situations. It also emphasizes the importance of task cards on 

the safety culture in different working environments. Task cards are used widely in a 

variety of demanding settings, for example to support critically ill patients’ acute and 

emergency care. Check lists that also work as task cards are also used in aviation, 

railway settings and power plants. Even though task cards are recognized to be an 

important and widely used tool, there is very little research on their use. 
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1 JOHDANTO 

Niin meripelastus kuin ammattimerenkulkukin muuttuvat koko ajan toiminnaltaan lai-

tekeskinäisemmiksi. Koska käytössämme on jatkuvasti enemmän teknisiä laitteita, ko-

neita ja välineitä, on niiden käyttöön ja huoltoon liittyvä tietotaito tärkeä osa turvallista 

toimintaa. Lukuisten laitteiden ja koneiden huoltoon ja käyttöön liittyvä osaaminen – 

etenkin harvoin käytetyissä toiminnoissa – on vaikea ylläpitää pelkästään muistinva-

raisesti. Ohjekorteilla voidaan tukea turvallista toimintaa (VSSHP 2014, Virtanen 

2011) ja huollon laatua.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Suomen Meripelastusseuran (SMPS) koulu-

tusalukselle Pelastusristeilijä Jenny Wihurille konehuoltokortit määräaikaishuoltojen 

tueksi. Ohjekortit on suunniteltu niin, että vapaaehtoiset meripelastajat voivat käyttää 

konehuoltokortteja konevikatilanteissa ja toteuttaa peruskonehuoltoa turvallisesti ja 

oikeaoppisesti. 

 

Määräaikaishuolloiksi eli peruskonehuolloksi katson kuuluvan pää- ja apukoneiden 

öljyjen vaihdot suodattimien kera, polttoainesuodattimien vaihdon, ilmasuodattimien 

vaihdon tai puhdistamisen. MPAs1:llä ei ole kirjallista ohjetta mitä määräaikaishuol-

toihin kuuluu, lukuun ottamatta valmistajan antamia ohjeita. Suomen Meripelastus-

seuran koulutusjärjestelmässä ei oteta tiukasti kantaa siihen, mitä määräaikaishuoltoi-

hin kuuluu, vaan ne perustuvat koneen valmistajan ohjeisiin. 

 

Suomen Meripelastusseura on vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten kes-

kusjärjestö. Suomen Meripelastusseuran vapaaehtoisten tarkoituksena on pelastaa ja 

avustaa merihätään joutuneita ihmisiä merellä ja sisävesillä. SMPS:n toiminta perus-

tuu vapaaehtoisten meri- ja järvipelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään vapaaeh-

toistyöhön. (www.meripelastus.fi) 

 

PR Jenny Wihuri on SMPS:n valtakunnallinen koulutusalus ja lippulaiva. PR Jenny 

Wihurilla koulutetaan vuosittain useita vapaaehtoisia meripelastajia eri puolelta Suo-

mea erilaisilla kursseilla ja koulutusristeilyillä. Tämän lisäksi PR Jenny Wihuri toimii 

Meripelastusasema1:n (MPSa1) päivystävänä aluksena. Pr Jenny Wihurilla on oma 



 

vapaaehtoisista koostuva laivaväki, joka pääsääntöisesti huolehtii aluksen määräai-

kaishuolloista. Koneen avaamista vaativat huollot toteuttaa valtuutettu CAT-

huoltoliike.  

 

Ohjekorteista itsestään löytyy niukasti laadukasta lähdemateriaalia. Niiden käytöstä 

opetuksen tukena on jonkin verran tutkimusnäyttöä. Tässä työssä olen lisäksi hyödyn-

tänyt lähteinä mm. työssä käytettyjen koneiden huoltomanuaaleja ja tutkimustietoa tar-

kastuslistojen käytöstä. Erittäin tärkeänä lähteenä minulle ovat toimineet sekä omat 

että useiden muiden vapaaehtoisten meripelastajien lukuisat kokemukset, kertomukset 

ja tarinat toiminnastaan vapaaehtoisina Suomen Meripelastusseurassa vuosina 2001 – 

2018. Tämä niin sanottu hiljainen tieto on tärkeä osa uusien ihmisten kouluttamisessa 

ja tiedon siirtämisessä niin vapaaehtoistyössä, ensihoidossa kuin ammattimerenkulus-

sakin. 

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämän opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön tarkoituksena on 

tuottaa kuvalliset ohjekortit Suomen Meripelastusseuran, Pr Jenny Wihurin alukselle 

miehistön suorittamista määräaikaisista konehuolloista. Opinnäytetyön tavoitteena on 

tarjota ohjekortit tukemaan aluksen miehistön koulutusta sekä parantaa aluksen huol-

lon laatua ja käyttöturvallisuutta.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena ei ole tuottaa uutta tietoa, vaan koota olemassa oleva tieto 

sellaiseen muotoon, jossa se on helposti hyödynnettävässä esimerkiksi huoltojen tuke-

miseksi.  

 

Ohjekortit on tarkoitus tehdä selkeiksi ja helppokäyttöisiksi, jolloin aluksen miehistö 

voi käyttää niitä tukena koulutuksissa, sekä huoltojen tukimateriaalina että muistilis-

tana. Ohjekortit tehdään A4-koossa ja laminoidaan aluksen mukana kulkevan materi-

aalin joukkoon. Tällöin ohjekortit pysyvät käyttökuntoisina, vaikka niitä pidettäisiin 

mukana huollossa. 



 

3 MISTÄ OHJEKORTEISSA ON KYSE? 

Ohjekortteja hyödynnetään oppimisen tukena ja muistin virkistäjänä hyvin erilaissa 

työtehtävissä. Itse olen kohdannut ohjekortteja ensimmäisiä kertoja ensihoitajan työs-

säni, jossa niiden tarkoituksena on varmistaa laadukas ja yhdenmukainen ensihoito. 

Myöhemmin toimiessani ensiapukouluttajana ohjekortit ovat mahdollistaneet kurssi-

laisille mielekkään ja toiminnallisen oppimistavan. (RedNet 2016) Oman empiirisen 

kokemukseni ja kurssilaisilta saamani palautteen mukaan ohjekorttien käyttäminen on 

koettu hyödylliseksi sekä tehokkaaksi. 

 

Oppimistilanteissa ohjekortteja on hyödynnetty myös niin liikunnanopetuksessa, kuin 

elvytysopetuksessakin. Tutkimusten mukaan ohjekorttien avulla opettamalla saadaan 

aikaan hyviä oppimistuloksia. (Icerbyt, P. 2011; Icerbyt, P. 2014) 

 

Suomen Meripelastusseurassa käytetään ohjekortteja tarkastuslistojen muodossa hy-

vin laajalti, sekä miehistön, että päällystön kouluttamisessa, osaamisen ylläpitämisessä 

ja toiminnan turvaamisessa (Virtanen 2011). Etenkin tehtävissä, jotka tulevat yhdelle 

henkilölle eteen suhteellisen harvoin (kuten määräaikaishuollot), ohjekortit tukevat oi-

kean toiminnan suorittamista ja auttavat tekijöitä muistamaan työjärjestyksen sekä työ-

tehtävän oikein. Tämän opinnäytetyön ohjekorteissa kuvataan johdonmukaisesti PR 

Jenny Wihurin pää- ja apukoneiden määräaikaishuollot työvaiheittain. Kortit kuvite-

taan valokuvilla niiden selkeyttämiseksi. Ohjekortit eivät sellaisenaan ole käyttökel-

poisia muihin aluksiin, mutta niitä voidaan käyttää pohjana vastaavien ohjekorttien 

laatimiseen jatkossa. 

 



 

Esimerkkejä ohjekorteista: 

Kuva 1. RedNet 2016 



 

 

Kuva 2. Kesäpurje Oy 2012 



 

4 OHJEKORTIT JA TURVALLISUUSKULTTUURI 

Erilaisia onnettomuustilanteita tutkittaessa nousee usein esiin ihmisen, eli inhimillisen 

tekijän tai inhimillisen virheen rooli onnettomuudessa. Esimerkiksi Tshernobylin ja 

Three Mile Islandin ydinonnettomuuksissa työntekijöiden ja organisatoristen proses-

sien osuus turvallisuuteen nousi voimakkaasti esiin. (Oedewald & Reiman 2006) Näi-

den seurauksena ydinvoimateollisuudessa huomattiin, että ihmisen toimintaan tulee 

kiinnittää huomiota turvallisuuden varmistamiseksi. Vastaavaan on päädytty niin am-

matti-ilmailussa, kuin esimerkiksi terveydenhuollossakin (Flin & al 2009). 

WHO jaottelee inhimillisen tekijän vaikutukset seuraavasti (Flin & al 2009): 

 

Kuvio 1. Flin & al 2009:10 Inhimillisen tekijän vaikutukset. 

 

Nämä periaatteet ovat mainiosti sovellettavissa myös meripelastukseen ja ammattime-

renkulkuun.  

 

Kirjallisilla ohjeilla on vahva rooli erilaisten organisaatioiden turvallisen toiminnan 

ohjaamisessa. Ohjeiden tarkoituksena on paitsi kouluttaa henkilökuntaa, myös yhte-

näistää toimintaa ja tehdä siitä luotettavampaa. Eli tavoitteena on minimoida inhimil-



 

lisen riskitekijän vaikutus. Ohjeita laadittaessa täytyy toki muistaa, että nekin ovat ih-

misten tekemiä ja siten alttiita virheille. (Oedewald & Reiman 2006) Ohjeet voidaan 

Halen ja Swusten mukaan jakaa kolmeen luokkaan: 

 

1. Ohjeet, jotka määrittelevät tavoitteita (esim. korkein mahdollinen turvallisuu-

den taso) 

2. Ohjeet, jotka määrittelevät miten päätöksiä toimintatavoista ja toimenpiteistä 

tulee tehdä (esim. jos normaaleja toimintatapoja ei voida käyttää, niin valvon-

tahuoneen vuorovastaava ja huollon esimies päättävät yhdessä käytettävistä 

toimenpiteistä) 

3. Ohjeet, jotka määrittelevät konkreettisia toimenpiteitä tai vaadittavia järjestel-

män tiloja (esim. suojalaseja tulee käyttää aina laboratoriotiloissa) 

 

Kolmas ohjeluokka jättää vähiten valinnanvaraa toiminnan suhteen ja siten maksimoi 

ohjeiden hyödyt, mutta myös niiden haitat (Hale & Swuste 1998). Sellaiset ohjeet, 

jotka määrittelevät toimet tarkasti, minimoivat inhimillisen tekijän vaikutuksen, mutta 

toisaalta heikentävät innovatiivisuutta ja oppimista. Lisäksi pakottavien ohjeiden yllä-

pitäminen ja valvominen on työlästä. Ohjeita laadittaessa on siis tärkeä arvioida, mitä 

niiltä halutaan. Kun ohjeet laaditaan yhteistyössä ohjeiden käyttäjien ja ohjeiden laa-

tijoiden kanssa, saadaan ohjekorteista irti paras mahdollinen hyöty. (Hale & Swuste 

1998; Oedewald & Reiman 2006) 

 

Ohjekorttien tavoitteena on myös toimia tarkistuslistana ja varmistaa, että tärkeät ja 

kriittiset työvaiheet tehdään konehuoltojen yhteydessä oikein ja oikeassa järjestyk-

sessä. Näin varmistetaan laadukas, turvallinen ja toimintavarma konehuollon toteutu-

minen sekä vältetään ylimääräisiä riskejä, jotka johtuvat vääristä toimintatavoista. 

Vastaavan tyyppisiä tarkastuslistoja käytetään laajasti maailmalla esimerkiksi lääke-

tieteessä, raideliikenteessä, merenkulussa ja ilmailussa. Niiden on todettu mm. vähen-

tävän leikkauskomplikaatioita ja kuolleisuutta, tukevan toimintaa onnettomuuspai-

kalla sekä nopeuttavan elintärkeitä hoitotoimenpiteitä (Haynes & al 2009; Just & al 

2015, Virtanen 2011, VSSHP 2014). Ohjekorttien käytettävyys laadukkaina tarkistus-

listoina edellyttää, että niitä käytetään oikeassa työjärjestyksessä, vaiheita hyppimättä 

tai sisältöä soveltamatta.  



 

5 SUOMEN MERIPELASTUSSEURA 

Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu valtakunnallinen vapaaehtois-

ten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäis-

ten meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön.  Meripelastusseuran pää-

tehtävä on auttaa merihätään joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Lisäksi Suomen Me-

ripelastusseura edistää toiminnallaan yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää merimies-

tapaa jakamalla tietoa sekä pyrkimällä vaikuttamaan asenteisiin. (www.meripelas-

tus.fi) 

 

Suomen Meripelastusseuralla on noin 130 pelastusalusta rannikolla ja sisävesillä Han-

gosta Inariin. Alukset ovat sijoitettuina viidelle eri toiminta-alueelle: Suomenlahdelle, 

Saaristomerelle, Pohjanlahdelle ja Pohjois-Suomeen, Päijänteelle ja Kokemäenjoelle 

sekä Vuoksen vesistöalueelle. Suomen Meripelastusseuran toiminta- ja koulutuskes-

kus sijaitsee Bågaskärissä Inkoon ulkosaaristossa. (www.meripelastus.fi) 

 

Vapaaehtoinen meripelastustoiminta on merkittävä osa valtakunnallista pelastuspalve-

lua. Meripelastusseuran miehistöt auttavat joka vuosi vesillämme yli kolmeatuhatta 

ihmistä, josta noin parikymmentä pelastetaan todennäköiseltä menehtymiseltä. Avun-

saajista pääosan muodostavat huviveneilijät, joiden matka katkeaa tekniseen vikaan 

tai merimiestaidolliseen virheeseen. Vapaaehtoisyksiköiden ympärivuorokautinen 

päivystys avovesikaudella sitoo vuosittain yli 730 miestyövuotta (jonka arvo noin 34 

M€). (www.meripelastus.fi) 

 

Meripelastusseuralla on käytössään 130 alusta, josta Pohjanlahdella 34, Päijänteellä 

Kokemäenjoen vesistössä 30, Saaristomerellä 18, Saimaan vesistöalueella 21 ja Suo-

menlahdella 28. (www.meripelastus.fi) 

 

Suomen Meripelastusseura kouluttaa oman koulutusjärjestelmänsä mukaisesti kaikki 

toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset meripelastajat. Tavoitteena on taata vapaa-

ehtoisille sellainen tieto- ja taitopohja, jonka turvin he kykenevät turvalliseen ja tehok-

kaaseen vapaaehtoistoimintaan meripelastusaluksilla. Omat koulutetut vapaaehtoiset 

toteuttavat suurimman osan koulutuksesta. Koulutusjärjestelmä on jaettu päällystön ja 

miehistön koulutussuunnitelmiin. Suomen Meripelastusseuralla on valtakunnallinen 



 

koulutuskeskus Inkoon Bågaskärissä ja SMPS:n lippulaiva PR Jenny Wihuri toimii 

valtakunnallisena koulutusaluksena. (www.meripelastus.fi) 

6 PR JENNY WIHURI  

PR Jenny Wihuri on Uudenkaupungin Työvene Oy:n vuonna 1999 rakentama alumii-

nirunkoinen pelastusvene. Tämä 23,8 m pitkä ja 45 T painava alus kykenee 22 solmun 

vauhtiin kahden suoralla akselilla varustetun pääkoneensa ansiosta.  PR Jenny Wihuri 

kuuluu Meripelastusasema 1 (MPAs1) alaisuuteen, joka on puolestaan suoraan Suo-

men Meripelastusseuran alaisuudessa toimiva pelastusasema. Nykyinen PR Jenny Wi-

hurin asemapaikka sijaitsee Helsingin keskustassa, Kauppatorin vieressä, Vironal-

taalla. MPAs1:n muodostaa pelastusristeilijä Jenny Wihuri, sen apuvene AV Antti 

sekä niiden vapaaehtoisista koostuva laivaväki. 

 

Kuva 3. PR Jenny Wihuri. Karjalainen digilehti 26.6.2017 

 

PR Jenny Wihurin pääasiallinen tehtävä on osallistua normaaliin SMPS:n operatiivi-

seen toimintaan, sekä toimia koulutusaluksena vuosittain pidettävillä koulutuspurjeh-

duksilla, jotka suuntautuvat enimmäkseen Suomen aluevesille. PR Jenny Wihuri on 

myös osallistunut useana vuonna maailman suurimpaan meripelastusharjoitukseen 



 

Baltic Sarex:iin. Pisimmät aluksella pidetyt koulutusristeilyt ovat suuntautuneet aina 

Tanskaan ja Saksaan saakka. PR Jenny Wihuri soveltuu tyypillisten meripelastusteh-

tävien lisäksi myös tukialukseksi onnettomuuspaikanjohtajalle ja on kykenevä osallis-

tumaan suuronnettomuuspaikkojen pelastustehtäviin. PR Jenny Wihurin toiminta-alue 

ulottuu pääkaupungin edustalta aina Porkkalaan ja Tallinnan rannikolle saakka.  

(www.meripelastus.fi) 

 

Ympärivuorokautisesti asuttavaan alukseen mahtuu 12 hengen miehistö, joista vähin-

tään päällikkö, konemies ja kansityöskentelyn johtaja (Kansi-1) ovat aluksella nor-

maalisti toimivaa miehistöä. Koulutuspurjehduksien aikana tapahtuva koulutus toteu-

tetaan pääasiassa käytännön harjoitteluna miehistön ja kouluttajan opastuksella. Koska 

SMPS toimii vapaaehtoisten voimin, on koulutuksissa pyritty hyödyntämään jokaisen 

miehistön jäsenen ammattiosaamista. Esimerkiksi koulutuspurjehduksilla pidettävä 

ensiapukoulutus on usein lääkärin tai sairaanhoitajan tai ensihoitajan pitämä koulutus. 

Vastaavasti konekoulutus on usein teknisen puolen ammattilaisen pitämää koulutusta. 

 

Kaikki koulutuspurjehdukset aloitetaan perehdyttämällä koulutettavat aluksen hätätoi-

mintoihin sekä normaaliin tehtävien aikaisiin toimintoihin. Harjoitteleva miehistö toi-

mii osana aluksen normaalia miehistöä ensimmäisestä irrotuksesta lähtien, ja he jatka-

vat koko koulutuspurjehduksen ajan loppusatamaan asti. Tämä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että aluksella majoittuva ryhmä jaetaan kahteen vahtivuoroon, joissa he toimivat 

aluksen ollessa liikenteessä. Kouluttaja tai päällikkö määrää tehtävät kummankin vah-

tivuoron jäsenille. Tehtäviä vaihdetaan sopivissa ajanjaksoissa, jotta vältetään liika ra-

sittuminen yhdessä tehtävässä ja maksimoidakseen koulutuksellinen hyöty.  Yleisim-

mät koulutettavien tehtävät aluksen ollessa liikenteessä ovat yleisen turvallisuuden yl-

läpitäminen, navigointi, ohjailu, tähystäminen ja konekierroksien tekeminen. Pelastus-

, avustus-, tai ensiaputehtävälle lähdettäessä aluksen minimimiehistömäärä on 5 hen-

kilöä (päällikkö, perämies, kaksi kansimiestä ja konemies). 

6.1 PÄÄMOOTTORIT 

PR Jenny Wihurissa käytetään kahta päämoottoria, jotka ovat malliltaan Caterpillar 

3412 V12. Ne ovat nopeita nelitahtimeridieselmoottoreita. Pääkoneiden yhteisteho on 



 

1452 kW / 1980 hv (2100 rpm). Pääkoneet on sijoitettu konehuoneeseen keulan puo-

leiseen päätyyn heti vesitiiviin laipion jälkeen. Molempien pääkoneiden ympärillä ky-

kenee liikkumaan, vaikka varsinaista kulkuväylää ei ole jätetty kuin pääkoneiden vä-

liin. Kaikki pääkoneiden käytön aikaista seurantaa vaativat osat ovat helposti havait-

tavassa paikassa. Pääkoneet on myös rakennettu peilikuvina toisilleen, mikä mahdol-

listaa hallintalaitteiden ja tärkeiden instrumenttien sekä osien sijoittamisen kohti kul-

kuväylää. Näillä turvallisuutta lisäävillä toimilla vältytään liikkumiselta mm. koneen 

ja kyljen väliin, mikä aiheuttaisi vaaratilanteita koneiden ollessa käynnissä.  

 

 

Kuva 4. Caterpillar 1998: 5. Yleiskuva Caterpillar 3412 

 

 



 

6.1.1 Polttoainejärjestelmä 

PR Jenny Wihurissa on kaksi polttoainesäiliötä, joiden kummankin vetoisuus on 3400 

l, yhdistettynä siis 6800 l. Tämä polttoainemäärä takaa Jenny Wihurin toimintasäteeksi 

550 merimailia, joka riittäisi Helsingistä melkein Saksan Rostockiin. Polttoaine on 

kytketty tankista suoraan omaan pääkoneeseen, eikä tankista voi ajaa polttoainetta toi-

seen pääkoneeseen siirtämättä sitä ensin siirtopumpulla toiseen polttoainesäiliöön. Oi-

keanpuoleisesta polttoainesäiliöstä otetaan myös apukoneen tarvitsema polttoaine. 

Tämä aiheuttaa aikanaan aluksen kallistumaa, koska kulutus oikeanpuoleisessa säili-

össä on nopeampaa vasempaan verrattuna. Kallistumaa ja kulutusta kompensoidaan 

tarvittaessa siirtopumppauksilla polttoainesäiliöstä toiseen. 

 

 

Kuva 5. Caterpillar 1998: 19. Polttoainejärjestelmä 

 



 

Polttoaine säilytetään ympäröivän olosuhteen lämpöisenä, eikä tankkia voi lämmittää 

erillisillä lämmittimillä, esimerkiksi höyryllä. Tankista on suora yhteys koneeseen, 

missä huolehditaan primäärinen suodatus ja vedenpoisto, siirtopumppaus, sekundaari-

nen suodattaminen sekä säännöstely ja ruiskuttaminen palotilaan. Ainoa välikytkentä 

tankin ja pääkoneen välissä on polttoaineen hätäsulku välittömästi tankin jälkeen. Tä-

män hätäsulun käyttöpiste on takakannella oven vieressä.  Caterpillar 3412 toimii jat-

kuvasyöttöisenä, jolloin koneen käyttämätön polttoaine tulee paluulinjasta takaisin 

tankkiin. Tämä ylimääräinen kierto nostaa hiljalleen polttoaineen lämpöä tankissa sekä 

suodattaa, eli puhdistaa polttoainetta.  

6.1.2 Voitelujärjestelmä 

Meripelastuskäytössä Caterpillar 3412 -moottoreissa pidetään voiteluaineena CAT 

10W30 moottoriöljyä, jonka käyttöikä PR Jenny Wihurilla on 250 h tai maksimissaan 

yksi vuosi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että öljyt joudutaan vaihtamaan kaksi 

kertaa toimintakauden aikana. Öljyjen toimivuus on todettu käyttöympäristöön ja olo-

suhteisiin nähden hyväksi. Poiketen kauppaliikenteen aluksissa, jossa moottorit pyri-

tään mm. käynnistämään lämpiminä, ei PR Jenny Wihurilla pidetä ylläpitolämpöä pää-

koneissa kuin kylmällä kaudella ja tiettyjen sovittujen ajankohtien tai syiden takia. 

Näin ollen pääkoneet joudutaan käynnistämään viileinä, jolloin niiden lämpötila on 

alhainen, jopa vain 20 ⁰C. Tämä kylmäkäynnistys lisää vaatimuksia voiteluaineen omi-

naisuuksille, mikä puolestaan vähentää koneen kulumista ja siten pidentää elinaikaa. 

Voiteluaineen on myös todettu huolehtivan järjestelmän puhtaana pysymisestä koh-

tuullisen tehokkaasti. 



 

 

Kuva 6. Caterpillar 1998: 31. Voitelujärjestelmä 

 

Suomen Meripelastusseuralla on käytössä toimintamalli, jossa voiteluaineet ja jäähdy-

tysnesteet lähetetään analysoitavaksi jokaisen öljynvaihdon yhteydessä. Otetusta näyt-

teestä saadaan raportti, josta ilmenee öljyssä esiintyvät metallit sekä muut toimintaan 

vaikuttavat aineet, kuten pakkasneste, polttoaine, vesi, hapettuminen, noki, suolainen 

vesi sekä polttoaineen leimahduspiste ja viskositeetti. Tuloksia pidemmälle analy-

soidessa voidaan todeta, onko koneessa kaikki hyvin vai esiintyykö kulumaa, vuotoa 

tai virheellistä säätöä. Raportti itsessään kertoo, jos on syytä epäillä esimerkiksi tiivis-

temateriaalin pääsyä öljytilaan.  



 

 

Kuvio 2. Witraktor 2017 Öljynäyteraportti 

6.1.3 Jäähdytysjärjestelmä 

Moottoreiden voimanlähde eli diesel tuottaa palaessaan paljon lämpöenergiaa, 10,05 

kWh/litra. Tätä energiamuotoa käytetään hyödyksi sekä koneen lämmittämisessä käyt-

tölämpötilaan, että mm. lämmittämään aluksen yleisiä tiloja. Lämpöenergiaa muodos-

tuu kuitenkin niin paljon, että sitä on pakko johtaa ulos. Toimimaton jäähdytysjärjes-

telmä voi johtaa hyvinkin nopeasti moottorin kiinni leikkaamiseen ja rikkoutumiseen. 

Jäähdytysjärjestelmän keskeisimmät osat ovat lämmönvaihtimet, joissa merivesi ja 

moottorissa kiertävä jäähdytysneste sekä voiteluöljy jäähtyvät, sekä kiertopumput, joi-

den ansiosta saadaan riittävä jäähdyttävä kierto kaikille jäädytystä tarvitseville koh-

teille. 



 

 

Kuva 7. Caterpillar 1998: 45. Jäähdytysjärjestelmä edestä 

 

Merivesikierto viilentää koneessa kiertävää jäähdytysnestettä. Merivesi imetään put-

kistoon pääkoneiden etupäästä, jonka jälkeen se suodatetaan ja johdetaan lauhdutti-

meen. Hieman lämmennyt jäähdytysvesi johdetaan seuraavaksi öljyn lämmönvaihti-

meen, jossa se viilentää koneen kuumimmissa osissa kiertävää voiteluöljyä. Edelleen 

kuumentunut merivedestä koostuva lauhdevesi kierrätetään hydrauliikan lämmönvaih-

timeen ja johdetaan pakokanavan kautta takaisin mereen. 



 

 

Kuva 8. Caterpillar 1998:34. Jäähdytysjärjestelmä sivusta 

 

Caterpillarin, kuten muidenkin koneiden sisäinen jäähdytysjärjestelmä toimii kahdella 

tavalla. Öljyllä toimiva järjestelmä on jatkuvasyöttöinen, koska voitelu toteutuu aina 

koneen ollessa käynnissä ja järjestelmän toimiessa normaalisti. Öljyjärjestelmä huo-

lehtii koneen sisäisten ja voitelua tarvitsevien osien jäähdyttämisestä. Näitä järjestel-

miä ovat mm. kiertokanki, mäntä, sylinterin sisäpinta, keinovivut, nostotangot, kanna-

tinlaakerit, männänlaakerit, päälaakerit sekä nokka-akselin laakerit. Toinen pääasialli-

nen jäähdytysjärjestelmä koneen sisällä on jäähdytysnesteellä, glykolilla toimiva nes-

tekierto. Kierto huolehtii koneen suurista jäähdytyskohteista, kuten sylinterin ja run-

gon välisestä pinnasta. 

6.2 APUMOOTTORI 

Jenny Wihuriin on päivitystöiden yhteydessä ja entisen apumoottorin tultua elinkaa-

rensa loppupäähän asennettu talvella 2015-2016 uudeksi apumoottoriksi Caterpillar 



 

2.2 turbo. Apumoottori on mitoitettu pelastusristeilijän käyttöön siten, että sillä kye-

tään toimimaan kaikissa olosuhteissa ja sähköverkon kuormituksen ollessa maksimis-

saan. Lisäksi apumoottorin on kyettävä antamaan apuvirtaa ulkopuolisille aluksille 

sekä 12 V että 24 V -järjestelmiin. Caterpillarin 2.2 turbo kykeneekin tuottamaan 24.5 

kW, 400 V. Apumoottori pyörittää aluksen Hiab® -nosturin ja ankkurivinssin käyttä-

mää hydrauliikkapumppua vaivattomasti ja takaa tällä aluksen hydraulisten järjestel-

mien toimintavarmuuden. 

 

Apumoottori on sijoitettu PR Jenny Wihurin konehuoneen takaosaan, pääkoneiden ak-

selilinjojen väliin niin, että moottorin kaikkiin huoltokohteisiin pääsee hyvin ja moot-

torin kaikkia oleellisia toimintoja pääsee tarkkailemaan ja säätämään ajon aikana. 

Moottorin varsinaiset hallintalaitteet on sijoitettu komentosillan takariviin, jossa on 

konemiehen paikka normaalitilanteessa. Ainostaan apukoneen päävirtakytkin on sijoi-

tettu apukoneen taakse konehuoneen takaseinälle.  

 

Vapaaehtoiset meripelastajat toteuttavat pääkoneiden ja myös apukoneen määräaikais-

huollot. Sen vuoksi meripelastajat koulutetaan tuntemaan apukoneen käytönaikainen 

toiminta ennen huoltoihin siirtymistä. 

 

 

Kuva 9. Apukoneen yleiskuva kyljestä. 



 

Kuva 10. Apukoneen yleiskuva päädystä. 



 

7 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa tuotetaan konkreettinen toiminnallinen 

osio, eli toimintaohjekortit, sekä opinnäytetyön raportti (Vilkka & Airaksinen 2003: 

51). Ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä opiskelija syventää ammatillista osaamis-

taan usein työelämän kanssa yhteistyössä. Opinnäytetyö voi olla tutkimuksellinen tai 

toiminnallinen.  

 

Tavoitteenani opinnäytetyössä oli hyödyntää omaa aiempaa työhistoriaani ensihoi-

dossa ja harrastustaustaani meripelastuksessa. Nämä yhdistettynä tulevaisuuden am-

mattiini tekivät toiminnallisen opinnäytetyön, ohjekortit, hyödylliseksi sekä tilaajalle, 

Suomen Meripelastusseuralle, että itselleni oppijana. Opinnäytetyötä tehdessäni voin 

hyödyntää kokemustani mm. ensihoidon toimintaohjekorteista ja tarkastuslistoista, 

sekä kiinnostustani Meripelastusseuran koneosaamisen kehittämiseksi.  

 

Toiminnallisen opinnäytetyöni lopputuotos tulee olemaan 5 kpl laminoituja kuvallisia 

huolto-ohjekortteja (pääkoneen öljynvaihto, pääkoneen PA-suodattimien vaihto, pää-

koneen apulaitehihnan kiristys, apukoneen öljynvaihto ja apukoneen PA-suodattimien 

vaihto), jotka toimivat tarvittaessa tarkastuslistoina. Apukoneen apulaitehihnan kiris-

tyksestä ei vielä tehdä ohjekorttia, sillä sitä ei tähän uuteen koneeseen ole kertaakaan 

vielä tehty. Tämän vuoksi kortin tekeminen siirrettiin myöhempien huoltojen yhtey-

teen. Valokuvaajina ovat toimineet valokuvausta harrastavat vapaaehtoiset meripelas-

tajat: Sanna Lehtonen, Jonni Lehtimäki, Meri Haahtela sekä allekirjoittanut. Valoku-

vat on otettu PR Jenny Wihurin määräaikaiskonehuoltojen yhteydessä. Valokuvissa 

esiintyvät henkilöt on pyritty rajaamaan niin, ettei heitä kyetä tunnistamaan kuvista. 

Kaikilta kuvattavilta sekä kuvaajilta on pyydetty lupa kuvien käyttämiseen tässä opin-

näytetyössä. 

8 SELVITYS OHJEKORTTIEN LAATIMISESTA 

Koneiden huolto-ohjekortit laadittiin havaitun tarpeen pohjalta, sillä määräaikaishuol-

tojen toteuttamisesta ei ole olemassa kirjallisia aluskohtaisia ohjeita. Huolto-ohjekortit 

laadittiin monivaiheisesti: 



 

 

1. Arvioitiin tarve. 

2. Tutustuttiin valmistajan ohjeistukseen koneiden huollosta. 

3. Mietittiin, millaisia kortteja PR Jenny Wihurin huoltojen tueksi tarvitaan. 

4. Mietittiin, mitkä työvaiheet kortteihin on tarkoituksenmukaista kuvata. 

5. Otettiin kortteihin tarvittavat valokuvat tehdyissä määräaikaishuolloissa 2017. 

6. Laadittiin alustavat kortit maaliskuussa 2018. 

7. Lähetettiin kortit kommenttikierrokselle maaliskuussa 2018. 

8. Kirjoitettiin raportti eli tämä opinnäytetyö. 

9. Kommenttikierroksen perusteella tehdään tarpeelliset korjaukset ja täydennyk-

set keväällä 2018. 

10. Kortit otetaan koekäyttöön kaudelle 2018. 

11. Lopulliset huolto-ohjekortit valmistuvat talvella 2018-2019 koekäytössä tar-

peelliseksi havaittuine, korjauksineen ja täydennyksineen. Jatkossa niitä päivi-

tetään tarpeen mukaan. 

 

Käytännössä tämä opinnäytetyö ehtii valmistua ennen huolto-ohjekorttien kahta vii-

meistä vaihetta, eli kommenttikierroksen perusteella tehtäviä korjauksia ja koekäyttöä. 

Tämä johtuu allekirjoittaneen omasta valmistumisaikataulusta. Opinnäytetyö eli ra-

portti käsittelee siten huolto-ohjekorttien laatimista kommenttikierrokselle lähettämi-

seen saakka. 

9 POHDINTA 

Ohjekorttien tekeminen on ollut projektina mielenkiintoinen ja haastavakin. Materiaa-

lin kokoaminen on ollut kaiken kaikkiaan mielenkiintoista ja mielekästä. Aiheen rajaus 

tuotti ajoittain ongelmia, etenkin kirjallisen osuuden suhteen, sillä oli ajoittain vaikea 

arvioida, mitä kaikkea materiaaliin tulisi sisällyttää, jotta se olisi riittävän kattava, 

mutta kuitenkin kompakti ja lukukelpoinen. Ohjekorttien suhteen rajaaminen oli yk-

sinkertaisempaa, sillä aiemman tiedon ja kokemusten perusteella minulla oli selvä vi-

sio siitä, millaisia ohjekorteista pyrin tekemään. Käytännössä tämäkin visio hiukan eli 



 

matkan varrella eikä lopullinen tuote siten täysin vastaa alkuperäistä ideaani. Jotta val-

miit ohjekortit ovat riittävän helppokäyttöisiä, päädyin tekemään ne Word-pohjaan, 

mistä ne voi tulostaa ja laminoida valmiiksi korteiksi. Harkitsin taitto-ohjelman käyt-

töä, mutta se olisi tehnyt päivittämisestä monimutkaisempaa, Word-ohjelma kun on 

helpommin kaikkien saatavissa ja päivitettävissä. 

  

Ohjekorteissa käytettyjä valokuvia otettiin huoltojen yhteydessä. Tämä, sekä käytettä-

vissä oleva välineistö aiheuttivat omalta osaltaan haasteita kuvien laadulle, sillä ahtaat 

tilat ja ajoittain hyvin niukka valaistus eivät ole omiaan parantamaan valokuvien laa-

tua. Tästä haasteesta valokuvausta harrastavat vapaaehtoiset selviytyivät mainiosti. 

Kuvissa näkyy myös vapaaehtoisten kuvaajien perehtyneisyys meripelastustoimintaan 

ja kiinnostus konehuoltoihin. Kuvaajista kaksi on koulutustasoltaan konemiehiä, ja 

yksi konemestari, neljäntenä kuvaajana toimin itse. Tästä seuraa myös se, että jatkossa 

kuvia on suhteellisen vaivatonta saada otettua lisää, jos ohjekortteja halutaan muokata.  

  

Tämän opinnäytetyön kirjallinen osuus on toteutettu valikoiden kerätyllä tutkimuskir-

jallisuudella. Laajuudessaan se ei vastaa systemaattista kirjallisuuskatsausta, vaan ky-

seessä on luonteeltaan kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Lähteiden löytämisen - ja etenkin 

laadukkaiden sellaisten – koin haasteelliseksi. Pyrin minimoimaan muiden lähteiden 

kuin tutkimusten käytön, sillä esimerkiksi kirjat ja opinnäytetyöt eivät ole tieteellisesti 

kovin laadukkaita lähteitä. Jonkin verran lähteiden saatavuutta rajoitti myös niiden il-

mainen saavutettavuus. Opiskelijana minulla ei ollut mahdollisuutta tilata muutamaa 

itseäni kiinnostanutta tutkimusartikkelia, sillä niitä ei ollut saatavilla koulujen ja kir-

jastojen ilmaisten väylien kautta. 

  

Suuri haaste oli myös se, että koneiden valmistaja Caterpillar ei luovuta mitään tar-

kempaa teknistä informaatiota koneistaan maksutta. Pääsin käyttämään ja selaamaan 

aluksella olemassa olevia manuaaleja, mutta lisätiedon tilaaminen maksutta oli mah-

dotonta. 

  

Vaikka ohjekortit ovat monessa organisaatiossa aktiivisessa käytössä, tutkimustietoa 

niistä on ylipäänsä vähän. Tarkastuslistoista sen sijaan löytyy laadukasta tutkimustie-

toa, mutta merenkulun puolella sitäkin on niukasti. Näistä syistä päädyin käyttämään 

lähteinäni pitkälti tutkimuksia, joissa oli em. ohjeistuksia tutkittu kokonaan muiden 



 

alojen puolella. Toisaalta tätä voi pitää myös työni suurena rikkautena, sillä samat me-

netelmät ovat laajalti sovellettavissa eri aloille, ja ohjekortit menetelmänä universaa-

leja. 

 

Näitä ohjekortteja laatiessa on moneen otteeseen herännyt kysymys siitä, missä muu-

alla vastaavanlaisia kortteja voitaisiin käyttää ja soveltaa. Tällainen ohjekorttien käyt-

täminen opetuksen ja muistin tukena toimisi mainiosti esimerkiksi merenkulun ope-

tuksessa, aina navigaatioharjoituksista pelastautumiskoulutuksiin, ja koneopetukseen. 

Erityisesti oppilaitoksissa voitaisiin käyttää ohjekortteja onnettomuustilanteiden simu-

laatio-opetukseen, sekä konehuoltoihin. Tällöin kortteja voitaisiin käyttää myös ver-

taisopetuksessa.  

 

Myös kauppamerenkulussa tällaiset ohjekortit toimisivat mainiosti esimerkiksi onnet-

tomuustilanteessa toimimisessa. Ohjekortit on toteutettavissa niin, että jokaiseen teh-

tävään on olemassa omansa, kuten vaikkapa OSC:lle (on scene co-oordinator), 

LICO:lle (Local Incident Co-ordinator), Medical Leader:lle helikopterivinssausta 

aluksella koordinoivalle henkilölle jne. Etenkin harvoin tai epätodennäköisesti toteu-

tuvissa tilanteissa, joissa edellytetään nopeaa toimintaa kovan paineen alla, on toimin-

taohjekorttien hyöty ilmeinen. Tämän huomasimme myös mm Baltic Sarex suuron-

nettomuusharjoituksessa, jossa olisimme kaivanneet onnettomuustoimintaa johtaville 

henkilöille vastaavanlaisia ohjekortteja. Merkittävää tällaisissa korteissa on myös se, 

että niiden käyttämisen on huomattu sekä rauhoittavan toimintaa, että tekevän siitä 

organisoidumpaa. Tämä on kriittisessä tilanteessa ensiarvoisen tärkeää. Hyvät ohjeet 

myös lisäävät toimijoiden luottamusta ja varmuutta onnistumiseensa ja kykyynsä toi-

mia kyseisessä tilanteessa. 

 

Suomen Meripelastusseurassa ohjekortteja käytetään jo monessa tilanteessa. Itse nä-

kisin kehittämiskohteena korttien vielä aiempaa systemaattisemman käyttöönoton esi-

merkiksi harjoittelijoiden koulutuksessa, tai vaikkapa pelastustekniikkakursseilla 

päällikön ja miehistön toiminnan tukena. Näiden lisäksi merellinen ensivastetoiminta 

hyötyisi ohjekorttien käyttöönotosta. Niitä toki käytetäänkin jo joissakin sairaanhoito-

piireissä ensivastetoiminnassa, mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, 

jossa ensivastetoimintaan on tehty omat ohjeensa (VSSHP 2014). 
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