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1. ALKUSANAT

Onneksi olkoon, olet hankkinut Suomessa  
valmistetun huipputuotteen!
Tämän ohjeen avulla saat riittävästi tietoa Fuelk IBC-pakkauksen sijoittamiseen, kuljettamiseen, tarkastamiseen ja 

huoltoon liittyvistä asioista. Huolimattomasti sijoitetut ja hoidetut sekä puutteellisesti varustetut polttoainepak-

kaukset ovat uhka maaperälle, lähivesistölle sekä erityisesti vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla 

pohjaveden puhtaudelle. Pidetään yhdessä huolta laadusta sekä ympäristöstämme.
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2. MÄÄRITELMÄT

IBC-PAKKAUS tarkoittaa kuljetettavaa pakkausta, joka saattaa ulkomuodoltaan näyttää säiliöltä,

mutta luokitellaan kuitenkin kuljetuksissa kappaletavaraksi. IBC:lle asetetut vaatimukset poikkeavat säiliöiden 

vaatimuksista niin rakenteen, hyväksynnän kuin käytönkin suhteen. Fuelk IBC-pakkaus on tarkoitettu III-ryh-

män polttoaineille, esimerkiksi dieselille ja polttoöljylle. Se kestää mekaanista käsittelyä, kuten siirtämistä, 

nostamista ja kuljettamista. Fuelk IBC-pakkaus on valmistettu jämerästä teräksestä.

PAINO  
TYHJÄNÄ

PAINO
TÄYNNÄ

KOKONAIS
PITUUS LEVEYS

LEVEYS
SANGAN 
KANSSA

KOKONAIS-
KORKEUS TILAVUUS

370 kg

225 kg

1 200 kg

675 kg

276 cm

151 cm

75 cm

75 cm

94 cm

95,5 cm

120 cm

119 cm

970 l

449 l

 Paikannuslaite  Polttoaineen virtausmittari  Käsipumppu, manuaali 
tai sähkökäyttöinen  Ylitäytönestin

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.

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. CAMLOCK-LIITIN
12. KORVAUSILMAVENTTIILI
Aukaise korvausilmaventtiili auki työkoneen 

tankkauksen ajaksi.

13. YLIPAINEVENTTIILI huolehtii ettei 

polttoainepakkauksen sisäinen paine pääse 

kasvamaan liian suureksi.

13.

11.

12.

2.

10.

9.
8. 7. 6.

5.5

4.

1.1.

4. OMINAISUUDET
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5. MERKINNÄT

IBC-pakkauksen varoitus- ja kilpimerkinnät tulee 

olla näkyvissä ja ehjät.

PALAVAA NESTETTÄ

YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN

EI SAA PINOTA

6. IBC-PAKKAUKSEN  
SIJOITTAMINEN
MAASTOSSA

Kun sijoitat siirrettävän IBC-pakkauksen maastoon,

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 käyt-

töolosuhteisiin. Suunnittelussa ja valmistuksessa 

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 ylipaineventtiilillä 

 sekä pallohanalla, joka avataan tankkauksen ajaksi.

 ■ Fuelk IBC-pakkauksen 2,5 vuoden välein 

 suoritettavat määräaikaistarkastukset tulee 

 olla voimassa.

 ■ Fuelk IBC-pakkaus soveltuu palavan nesteen 

 varastointiin työmailla.

Imeytysaineena voidaan käyttää turvetta tai 

teollisia imeytysaineita. Pidä niitä IBC-pakkauksen 

välittömässä läheisyydessä.

7. POLTTONESTEIDEN  
TIEKULJETUS JA
VIRANOMAISVALVONTA
Standardin SFS 2733 mukainen ns. vapaara-

ja moottoripolttoaineelle on 1 000 litraa. Mikäli 

kuljetettavan polttoaineen määrä ylittää vapaa-

rajan, vaaditaan kuljettajalta ADR-perusajolupa ja 

ADR-määräykset astuvat voimaan. Vapaarajamää-

rään ei lasketa kuljetusajoneuvon tai työkoneen 

kiinteässä polttoainetankissa

olevaa polttoainemäärää.
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Koneen mukana oleva IBC-pakkaus tulee olla kiin-

nitettynä kuormatilaan tai pankkoihin kuljetuksen 

aikana. Kuljettaja on aina itse vastuussa polttoai-

neen kuljetuksesta. Tukes valvoo markkinoille saa-

tettavien IBC-pakkausten vaatimustenmukaisuutta.

8. IBC-PAKKAUKSEN  
KUNNOSSAPITO
IBC-pakkauksen säännöllinen tarkistaminen ja 

varusteiden huolto pidentävät IBC-pakkauksen 

käyttöikää. IBC-pakkauksen pohjalle kertyvä ja 

IBC-pakkausta ruostuttava vesi ja sakka on poistet-

tava riittävän usein, sillä polttoaineen mukana ko-

neisiin joutuessaan ne aiheuttavat kalliita korjauk-

sia ja seisokkeja. IBC-pakkauksen omistajan/haltijan 

kunnossapitotoimet:

 ■ Tarkkaile IBC-pakkausta päivittäin ulkoisten    

 vaurioiden ja vuotojen havaitsemiseksi.

 ■ Tyhjennä ja puhdista IBC-pakkaus säännöllisesti.

 ■ Tarkistuta IBC-pakkauksen kunto ja mahdolliset 

 syöpymät säännöllisesti.

 ■ Huolehdi, että polttoaineletku on kunnossa 

 (ei murtumia).

 ■ Älä pidä IBC-pakkausta pitkään tyhjillään 

 sisäpuolisen ruostumisen estämiseksi.

 ■ Käytöstä poistettava IBC-pakkaus on tyhjennettävä 

 ja puhdistettava öljystä ja öljyisestä jätteestä.

 ■ IBC-pakkaus ja öljyinen jäte on toimitettava 

 asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

9. ÖLJYVAHINGOT
Vastuu IBC-pakkauksesta on pakkauksen omis-

tajalla/haltijalla, joka myös ensisijaisesti vastaa 

mahdollisen öljyvahingon puhdistuskustannuksista. 

Kaikista öljyvahingoista tai sen uhasta on tehtävä 

viipymättä ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112 sekä 

ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon 

leviämisen estämiseksi. Ilmoituksessa annetaan tie-

dot vuodosta, vuotopaikasta (kunta ja työmaa-alue) 

sekä mahdollisia lisätietoja, kuten esimerkiksi vuo-

taneen öljyn laji ja määrä sekä muista vahinkopai-

kan erityispiirteistä. Alueen pelastusviranomainen 

suorittaa aina vahinkopaikan tarkastuksen. Alueen 

pelastusviranomaisella on myös öljyvahingon rajoit-

tamis- ja torjuntatöiden ensisijainen johtovastuu. 

Usein öljyvahingon torjunnan onnistuminen vaatii 

kiireellisiä toimenpiteitä, jotta öljyn leviäminen 

saadaan pysäytetyksi ja vahinko kokonaisuudessaan 

torjutuksi. Useimmiten kiireellisiä toimenpitei-

tä vaativan torjuntatyön tekee pelastuslaitos. Jos 

pelastuslaitoksen kalustolliset voimavarat eivät riitä, 

apuna käytetään ulkopuolisia urakoitsijoita. Kunta 

vastaa tarvittaessa jälkitorjunnasta alueellaan.

Öljyvahinko voi syntyä myös pikkuhiljaa esim. tank-

kauksen yhteydessä tai IBC-pakkauksen vuotaessa 

vähitellen maaperään. Myös silloin on ryhdyttävä 

välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen 

estämiseksi ja mahdollisen vuodon tyrehdyttämi-

seksi. Välittömien toimenpiteiden jälkeen tulee olla 

yhteydessä alueen ELY-keskukseen. ELY-keskus 

antaa tarvittavat ohjeet pilaantuneen maaperän 

puhdistamismenettelyä varten. 

Öljyvahinkojen puhdistaminen on yleisesti

ottaen erittäin kallista. Useissa vahinkotilanteissa

mahdollisimman nopeasti hätäkeskukseen tehty 

öljyvahinkoilmoitus pienentää torjunta- ja vahinko-

kustannuksia. Ennaltaehkäisy on paras ja ehdotto-

masti halvin tapa hoitaa öljyvahinkoja.
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10. IBC-PAKKAUKSEN 
MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Fuelk IBC-pakkaukset kuuluvat määräaikaistarkas-

tusten piiriin. Alla olevassa taulukossa on esitetty 

IBC-pakkausten tarkastusten laajuus. Jos IBC-pak-

kausta on tarvetta kunnostaa tai korjata tai tehdä 

toimenpiteitä, jotka eivät ole säännöllistä kunnossa-

pitoa, on IBCpakkaukselle tehtävä tarkastus ennen 

käyttöönottoa. Tarkastukset ennen käyttöönottoa, 

määräaikaistarkastukset ja tarkastukset kunnostuk-

sen ja korjauksen jälkeen tekee Tukesin hyväksymä 

VAK-tarkastuslaitos tai VAK-määräaikaistarkastus-

laitos.

11. VAKUUTUKSET
IBC-pakkauksen ikä, laiminlyönnit IBC-pakka-

usten huollossa ja kunnossapidossa saattavat 

vähentää vahinkotilanteessa korvauksia merkit-

tävästi. Tärkeää onkin tutustua omaan vakuutuk-

seen ja sen ehtoihin.

12. TAKUU
Fuelk Oy antaa valmistuttamalleen Fuelk IBC-pak-

kaukselle 12 kuukauden takuun. Takuu alkaa tuot-

teen luovutuspäivästä.

TAKUUN PIIRIIN KUULUVAT:

 ■ Raaka-aine ja valmistusviat

 ■ Viallisen osan vaihto asianmukaisesti korjattuun 

 tai uuteen osaan harkintamme mukaan

 ■ Vikojen korjaamisesta tai osan vaihtamisesta 

 aƒsäiheutuvat työkustannukset

TAKUUN PIIRIIN EIVÄT KUULU:

 ■ Virheellisestä käytöstä johtuneet vahingot

 ■ Huolto-ohjeiden laiminlyönnistä johtuvat 

 vahingot

 ■ Onnettomuustapauksista johtuvat vahingot

 ■ Rahti ja matkakulut

 ■ Tavanomaiset kulutusosat, kuten letku, 

 tiivisteet ja liittimet

TOIMENPITEET  
MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSISSA

ENNEN
KÄYTÖÖN- 

OTTOA

5 VUODEN
VÄLEIN

2,5 VUODEN
VÄLEIN

KORJAUKSEN
JÄLKEEN

Vastaavuus hyväksytyn rakennetyypin  
kanssa, merkintä mukaan lukien   

Sisäinen kunto   

Ulkoinen kunto    

Käyttölaitteiden asianmukainen toiminta    

Tiiveyskoe    
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TAKUUKÄSITTELY EDELLYTTÄÄ, ETTÄ:

 ■ asiakas ottaa yhteyttä välittömästi Fuelk

 ■ Oy:n asiakaspalveluun vaurion tapahduttua

 ■ korjauksen suorittaa valmistajan valtuuttama 

 henkilö tai yritys.

 ■ asiakas antaa selvityksen vaurion syntymisestä.

Takuuaikana takuuseen annettujen uusien tai

korjattujen osien takuu päättyy takuuajan päättyessä.

Takuukorvatut osat siirtyvät Fuelk Oy:n omistuk-

seen heti takuuvaatimuksen tultua hyväksytyksi.
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14. FUELK-TOIMINTAMALLI 
POLTTOAINEHUOLTOON
Fuelk IBC-pakkaus on suunniteltu mahdollistamaan

polttoaineen työmaatoimitukset. Polttoainepakka-

uksen koko on mietitty siten, että työmaalle sijoite-

taan kaksi polttoainepakkausta. 

Pakkaukset ovat numeroitu numeroilla 1 ja 2. 

Työkoneet tankataan aina ensin pakkauksesta 
numero 1. Kun ensimmäinen pakkaus on tyhjä, 

tilataan polttoainetäyttö. Polttoainetoimituksen 

odotusaikana käytetään polttoainetta pakkauk-

sesta numero 2. Tällä toimintamallilla odotusajan 

polttoainekapasiteetti ei pääse normaaliolosuhteissa 

koskaan loppumaan ja työ voi jatkua keskeytyksittä.

Työmaasiirrossa Fuelk-polttoainepakkaukset noste-

taan ajokoneen kyytiin kuormatilan sivuille. Tällöin 

voit kuljettaa ajokoneen kuormatilan keskiosassa 

muita tarvittavia tavaroita, kuten paperirulla, levi-

tin ja punnus. IBC-pakkaus tulee olla kiinnitettynä 

kuormatilaan tai pankkoihin kuljetuksen aikana.

 

15. FUELK-SÄÄSTÖ-
TANKKAUSPALVELU
Fuelk Oy on kehittänyt polttoainepakkauksen 

rinnalle nykyaikaisen tilauspalvelun, jota kutsutaan 

Fuelk-säästötankkauspalveluksi. Palvelu mahdol-

listaa vaivattomat polttoainetilaukset mobiilisovel-

luksella tai tekstiviestillä. Polttoainetilaus sisältää 

karttalinkin, jonka avulla polttoainetoimitus löytää 

aina perille. Paikkatieto saadaan polttoainepakka-

ukseen 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-polttoainepakkauksista

3. ennen työmaasiirtoa, niin saat parhaan hyödyn irti 

polttoainehuollosta. 

4. Lukitse polttoainepakkauksien kannet, nosta pak-

kaukset ajokoneen kyytiin ja aja ajokone suojaiseen 

paikkaan, jos työmaalla ei ole ketään työmiehiä. Näin 

voit välttyä parhaiten polttoainevarkauksilta

2.

1.

IBC-Pakkaukset numeroidaan numeroilla 1 ja 2.
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MUISTIINPANOJA
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www.fuelk.com

KÄYNTIOSOITE
Nisulankatu 78

40720 JYVÄSKYLÄ
MYYNTI: 

p. 010 504 7611
ASIAKASPALVELU: 

p. 010 504 7610
info@fuelk.com


