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1 ALKUSANAT

Onneksi olkoon, olet hankkinut Suomessa val-
mistetun huipputuotteen!

Tämän ohjeen avulla saat riittävästi tietoa Fuelk 
IBC-pakkauksen sijoittamiseen, kuljettami-
seen, tarkastamiseen ja huoltoon liittyvistä 
asioista. Huolimattomasti sijoitetut ja hoide-
tut sekä puutteellisesti varustetut polttoaine-
pakkaukset ovat uhka maaperälle, lähivesis-
tölle sekä erityisesti vedenhankinnan kannalta 
tärkeillä pohjavesialueilla pohjaveden puhtau-
delle. Pidetään yhdessä huolta laadusta sekä 
ympäristöstämme.

2 MÄÄRITELMÄT

IBC-pakkaus tarkoittaa kuljetettavaa pakkaus-
ta, joka saattaa ulkomuodoltaan näyttää säili-
öltä, mutta luokitellaan kuitenkin kuljetuksissa 
kappaletavaraksi. IBC:lle asetetut vaatimukset 
poikkeavat säiliöiden vaatimuksista niin raken-
teen, hyväksynnän kuin käytönkin suhteen. 
Fuelk IBC-pakkaus on tarkoitettu III-ryhmän 
polttoaineille, esimerkiksi dieselille ja poltto-
öljylle. Se kestää mekaanista käsittelyä, kuten 
siirtämistä, nostamista ja kuljettamista. Fuelk 
IBC-pakkaus on valmistettu jämerästä teräk-
sestä.
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PAINO
TYHJÄNÄ

370 kg 1 200 kg 276 cm 75 cm 94 cm 120 cm 970 l

PAINO
TÄYNNÄ

KOKONAIS-
PITUUS LEVEYS

LEVEYS
SANGAN
KANSSA

KOKONAIS-
KORKEUS TILAVUUS

3 TEKNISET TIEDOT JA LISÄVARUSTEET
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1. POHJAPROPPU Polttoainepakkaus on mahdollista
tyhjentää täysin irrottamalla pohjaproppu.

2. SÄÄDETTÄVÄ JALKA Jalkojen välinen etäisyys on
säädettävissä sopivaksi koneen pankkojen väliin.

3. KYLKISANKA
Kylkisanka pitää polttoainepakkauksen paikallaan.
Sitomiseen ei tarvitse käyttää aikaa.

4. IRROTETTAVA PÄÄTYLEVY Päätylevy voidaan
irrottaa huollon tai tarkastuksen ajaksi.

5. ASTINRITILÄ Astinritilälle on helppo astua.
Se toimii alustana konetta tankatessa.

6. POLTTOAINELETKU Kiinteä polttoaineletku on aina
käyttövalmis sekä suojassa lumelta ja jäältä.

7. TÄYTTÖKORKKI Isokokoisesta täyttöaukosta on helppo 
tarkistaa polttoaineen määrä. Korkki on kierrettävissä myös 
hanskat kädessä.

8. KORVAUSILMAVENTTIILI Korvausilmaventtiili avataan 
tankkauksen ajaksi.

9. NOSTOSANKA Nostosangasta polttoainepakkausta on 
helppo liikutella.

10. LUKITTAVAT KANNET Lukollinen kansi mahdollistaa 
tavaroiden säilytyksen.

11. KORVAUSILMAVENTTIILI Aukaise korvausilmaventtiili 
auki työkoneen tankkauksen ajaksi.

12. CAMLOCK-LIITIN

13. YLIPAINEVENTTIILI huolehtii ettei polttoainepakkauksen 
sisäinen paine pääse kasvamaan liian suureksi.

Lisävarusteet
• Paikannuslaite
• Polttoaineen virtausmittari
• Käsipumppu, manuaali tai sähkökäyttöinen
• Ylitäytönestin

12.11.

13.
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5 MERKINNÄT

IBC-pakkauksen varoitus- ja kilpimerkinnät tu-
lee olla näkyvissä ja ehjät.

PALAVAA NESTETTÄ

YMPÄRISTÖLLE
VAARALLINEN

EI SAA PINOTA

6 IBC-PAKKAUKSEN SIJOITTAMINEN
MAASTOSSA

Kun sijoitat siirrettävän IBC-pakkauksen maas-
toon, tulee seuraavat asiat ottaa huomioon:

 etäisyys rakennuksesta ja toisesta IBC-
 pakkauksesta vähintään 1 metri
 etäisyys ojasta ja vesistöstä riittävä

 kantava alusta
	IBC-pakkaus on irti alustasta >100 mm
	IBC-pakkauksen ympärillä ei kasvillisuutta
 tai muuta palavaa materiaalia
 vuodonhallinta kunnossa

Fuelk IBC-pakkaus on suunniteltu työmaiden 
käyttöolosuhteisiin. Suunnittelussa ja valmis-
tuksessa on otettu huomioon IBC-pakkauksen 
mekaaninen käsittely ja siirtely sen ollessa 
täynnä. Huolehdi, että pakkaus on huollettu, 
hyväkuntoinen ja katsastettu.
	Fuelk IBC-pakkaus on varustettu ylipaine-
 venttiilillä sekä pallohanalla, joka avataan
 tankkauksen ajaksi.
 Fuelk IBC-pakkauksen 2,5 vuoden välein
 suoritettavat määräaikaistarkastukset tulee
 olla voimassa.
	Fuelk IBC-pakkaus soveltuu palavan nes-
 teen varastointiin työmailla.

Imeytysaineena voidaan käyttää turvetta tai 
teollisia imeytysaineita. Pidä niitä IBC-pak-
kauksen välittömässä läheisyydessä.

7 POLTTONESTEIDEN TIEKULJETUS JA
VIRANOMAISVALVONTA

Standardin SFS 2733 mukainen ns. vapaaraja 
moottoripolttoaineelle on 1 000 litraa. Mikäli 
kuljetettavan polttoaineen määrä ylittää vapaa-
rajan, vaaditaan kuljettajalta ADR-perusajolu-
pa ja ADR-määräykset astuvat voimaan. Va-
paarajamäärään ei lasketa kuljetusajoneuvon 
tai työkoneen kiinteässä polttoainetankissa 
olevaa polttoainemäärää.

Koneen mukana oleva IBC-pakkaus tulee olla 
kiinnitettynä kuormatilaan tai pankkoihin kul-
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jetuksen aikana. Kuljettaja on aina itse vas-
tuussa polttoaineen kuljetuksesta. Tukes val-
voo markkinoille saatettavien IBC-pakkausten 
vaatimustenmukaisuutta.

8 IBC-PAKKAUKSEN KUNNOSSAPITO

IBC-pakkauksen säännöllinen tarkistaminen 
ja varusteiden huolto pidentävät IBC-pak-
kauksen käyttöikää. IBC-pakkauksen pohjal-
le kertyvä ja IBC-pakkausta ruostuttava vesi 
ja sakka on poistettava riittävän usein, sillä 
polttoaineen mukana koneisiin joutuessaan 
ne aiheuttavat kalliita korjauksia ja seisokkeja. 
IBC-pakkauksen omistajan/haltijan kunnossa-
pitotoimet:
 Tarkkaile IBC-pakkausta päivittäin ulkoisten
 vaurioiden ja vuotojen havaitsemiseksi.
 Tyhjennä ja puhdista IBC-pakkaus säännöl-
 lisesti.
	Tarkistuta IBC-pakkauksen kunto ja mah-
 dolliset syöpymät säännöllisesti.
 Huolehdi, että polttoaineletku on kunnossa 
 (ei murtumia).
	Älä pidä IBC-pakkausta pitkään tyhjillään
 sisäpuolisen ruostumisen estämiseksi.
 Käytöstä poistettava IBC-pakkaus on tyh-
 jennettävä ja puhdistettava öljystä ja öljyi-
 sestä jätteestä.
	IBC-pakkaus ja öljyinen jäte on toimitettava
 asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

9 ÖLJYVAHINGOT

Vastuu IBC-pakkauksesta on pakkauksen 
omistajalla/haltijalla, joka myös ensisijaises-
ti vastaa mahdollisen öljyvahingon puhdis-
tuskustannuksista. Kaikista öljyvahingoista 

tai sen uhasta on tehtävä viipymättä ilmoitus 
yleiseen hätänumeroon 112 sekä ryhdyttävä 
välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviä-
misen estämiseksi. Ilmoituksessa annetaan 
tiedot vuodosta, vuotopaikasta (kunta ja työ-
maa-alue) sekä mahdollisia lisätietoja, kuten 
esimerkiksi vuotaneen öljyn laji ja määrä sekä 
muista vahinkopaikan erityispiirteistä. Alueen 
pelastusviranomainen suorittaa aina vahin-
kopaikan tarkastuksen. Alueen pelastusviran-
omaisella on myös öljyvahingon rajoittamis- ja 
torjuntatöiden ensisijainen johtovastuu. Usein 
öljyvahingon torjunnan onnistuminen vaatii 
kiireellisiä toimenpiteitä, jotta öljyn leviäminen 
saadaan pysäytetyksi ja vahinko kokonaisuu-
dessaan torjutuksi. Useimmiten kiireellisiä toi-
menpiteitä vaativan torjuntatyön tekee pelas-
tuslaitos. Jos pelastuslaitoksen kalustolliset 
voimavarat eivät riitä, apuna käytetään ulko-
puolisia urakoitsijoita. Kunta vastaa tarvittaes-
sa jälkitorjunnasta alueellaan.

Öljyvahinko voi syntyä myös pikkuhiljaa esim. 
tankkauksen yhteydessä tai IBC-pakkauksen 
vuotaessa vähitellen maaperään. Myös silloin 
on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin va-
hingon leviämisen estämiseksi ja mahdolli-
sen vuodon tyrehdyttämiseksi. Välittömien 
toimenpiteiden jälkeen tulee olla yhteydessä 
alueen ELY-keskukseen. ELY-keskus antaa tar-
vittavat ohjeet pilaantuneen maaperän puhdis-
tamismenettelyä varten.

Öljyvahinkojen puhdistaminen on yleisesti 
ottaen erittäin kallista. Useissa vahinkotilan-
teissa mahdollisimman nopeasti hätäkeskuk-
seen tehty öljyvahinkoilmoitus pienentää tor-
junta- ja vahinkokustannuksia. Ennaltaehkäisy 
on paras ja ehdottomasti halvin tapa hoitaa 
öljyvahinkoja.
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10 IBC-PAKKAUKSEN MÄÄRÄAIKAIS-
TARKASTUS

Fuelk IBC-pakkaukset kuuluvat määräaikais-
tarkastusten piiriin. Alla olevassa taulukossa 
on esitetty IBC-pakkausten tarkastusten laa-
juus. Jos IBC-pakkausta on tarvetta kunnos-
taa tai korjata tai tehdä toimenpiteitä, jotka 
eivät ole säännöllistä kunnossapitoa, on IBC-
pakkaukselle tehtävä tarkastus ennen käyt-
töönottoa. Tarkastukset ennen käyttöönottoa, 
määräaikaistarkastukset ja tarkastukset kun-
nostuksen ja korjauksen jälkeen tekee Tukesin 
hyväksymä VAK-tarkastuslaitos tai VAK-mää-
räaikaistarkastuslaitos.

11 VAKUUTUKSET

IBC-pakkauksen ikä, laiminlyönnit IBC-pak-
kausten huollossa ja kunnossapidossa saat-
tavat vähentää vahinkotilanteessa korvauksia 

merkittävästi. Tärkeää onkin tutustua omaan 
vakuutukseen ja sen ehtoihin.

12 TAKUU

Fuelk Oy antaa valmistuttamalleen Fuelk IBC-
pakkaukselle 12 kuukauden takuun. Takuu al-
kaa tuotteen luovutuspäivästä.

Takuun piiriin kuuluvat:
	Raaka-aine ja valmistusviat
 Viallisen osan vaihto asianmukaisesti korjat-
 tuun tai uuteen osaan harkintamme mukaan
	Vikojen korjaamisesta tai osan vaihtamisesta
 aiheutuvat työkustannukset

Takuun piiriin eivät kuulu:
	Virheellisestä käytöstä johtuneet vahingot
	Huolto-ohjeiden laiminlyönnistä johtuvat
 vahingot
	Onnettomuustapauksista johtuvat vahingot

 TOIMENPITEET MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSISSA

 Vastaavuus hyväksytyn rakennetyypin kanssa,
 merkintä mukaan lukien

 Sisäinen kunto

 Ulkoinen kunto

 Käyttölaitteiden asianmukainen toiminta

 Tiiveyskoe

ENNEN 
KÄYTTÖÖN-

OTTOA

X

X

X

X

X

5 VUODEN
VÄLEIN

X

X

X

X

X

2,5 VUODEN
VÄLEIN

X

X

X

KORJAUKSEN
JÄLKEEN

X

X

X

X

X
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	Rahti ja matkakulut
	Tavanomaiset kulutusosat, kuten letku,
 tiivisteet ja liittimet

Takuukäsittely edellyttää, että:
	asiakas ottaa yhteyttä välittömästi Fuelk 
 Oy:n asiakaspalveluun vaurion tapahduttua
	korjauksen suorittaa valmistajan valtuuttama
 henkilö tai yritys.
 asiakas antaa selvityksen vaurion syntymi-
 sestä.

13 KILPITIEDOT

Takuuaikana takuuseen annettujen uusien tai 
korjattujen osien takuu päättyy takuuajan päät-
tyessä. Takuukorvatut osat siirtyvät Fuelk Oy:n 
omistukseen heti takuuvaatimuksen tultua hy-
väksytyksi.

Sarjanro:

DATE: SIGN: DATE: SIGN:

DATE: SIGN: DATE: SIGN:

DATE: SIGN: DATE: SIGN:

INSPECTION:

Soveltuu palavan nesteen varastointiin työmailla.

Valmistaja:

Pivaset Oy
Valmistuttaja:

FUELK Oy
Tilavuus:

970 l
Taara: 

370 kg
Rungon materiaali ja väh. paksuus: 

Fe 4,0

w w w . f u e l k . f i

UN-merkintä: 

U
N  31A/Z/

FIN/VTT-nro:

FIN/VTT02FLK/0/1340
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14 FUELK-TOIMINTAMALLI POLTTOAINE-
HUOLTOON

Fuelk IBC-pakkaus on suunniteltu mahdollis-
tamaan polttoaineen työmaatoimitukset. Polt-
toainepakkauksen koko on mietitty siten, että 
työmaalle sijoitetaan kaksi polttoainepakkaus-
ta. Pakkaukset ovat numeroitu numeroilla 1 ja 
2. Työkoneet tankataan aina ensin pakkauk-
sesta numero 1. Kun ensimmäinen pakkaus on 
tyhjä, tilataan polttoainetäyttö. Polttoainetoi-
mituksen odotusaikana käytetään polttoainet-
ta pakkauksesta numero 2. Tällä toimintamal-
lilla odotusajan polttoainekapasiteetti ei pääse 
normaaliolosuhteissa koskaan loppumaan ja 
työ voi jatkua keskeytyksittä.

Työmaasiirrossa Fuelk-polttoainepakkaukset 
nostetaan ajokoneen kyytiin kuormatilan si-
vuille. Tällöin voit kuljettaa ajokoneen kuor-
matilan keskiosassa muita tarvittavia tavaroita, 
kuten paperirulla, levitin ja punnus. IBC-pak-
kaus tulee olla kiinnitettynä kuormatilaan tai 
pankkoihin kuljetuksen aikana.

15 FUELK-SÄÄSTÖTANKKAUSPALVELU

Fuelk Oy on kehittänyt polttoainepakkauksen 
rinnalle nykyaikaisen tilauspalvelun, jota kut-
sutaan Fuelk-säästötankkauspalveluksi. Pal-
velu mahdollistaa vaivattomat polttoainetila-
ukset mobiilisovelluksella tai tekstiviestillä. 
Polttoainetilaus sisältää karttalinkin, jonka 
avulla polttoainetoimitus löytää aina perille. 
Paikkatieto saadaan polttoainepakkaukseen 
kiinnitettävästä Fuelk-paikannuslaitteesta.

16 MUITA KÄYTTÖVINKKEJÄ

1. Työmaatoimituksissa voit tilata aina sään
 mukaisesti oikean polttoainelaadun ja 
 näin säästät merkittävästi kustannuksissa
 keväällä ja syksyllä

2. Tankkaa moto aina Fuelk-polttoainepak-
 kauksista ennen työmaasiirtoa, niin saat
 parhaan hyödyn irti polttoainehuollosta.

3. Lukitse polttoainepakkauksien kannet,
 nosta pakkaukset ajokoneen kyytiin ja aja
 ajokone suojaiseen paikkaan, jos työmaal-
 la ei ole ketään työmiehiä. Näin voit välttyä
 parhaiten polttoainevarkauksilta.
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FUELK OY   •   Nisulankatu 78, 40720 JYVÄSKYLÄ
Asiakaspalvelu p. 010 504 7610 | Myynti p. 010 504 7611

info@fuelk.fi

WWW.FUELK.FI

         


