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1. TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 

Finncont Jerry 450 säiliö on tarkoitettu moottoripolttoöljyn ja dieselin 

(pr III) maantiekuljetuksiin, varastointiin ja jakeluun. Säiliöt on suunni-

teltu, testattu ja valmistettu kansainvälisten vaarallisten aineiden kul-

jetusmääräysten vaatimusten mukaisesti (ADR/UN regulations).  

 

 

2. TEKNISET TIEDOT JA VARUSTEET 

2.1. Mitat 

Finncont Jerry 450 säiliön osien päämitat ja tilavuus 

 

KANSI  

Pituus mm 546 ± 1% 

Leveys mm 670 ± 1% 

Korkeus mm 244 ± 1% 

Paino kg  2,2 

 

 

 

SÄILIÖ  

Nimellistilavuus litraa 450 

Pituus mm 1005 ± 1% 

Leveys mm 957 ± 1% 

Korkeus mm 757 ± 1% 

Paino kg (perusvarustein) 40  

 

 

 

 

VALUMA-ALLAS 20%  

(LISÄVARUSTE) 

 

Pituus mm 1012 ± 1% 

Leveys mm 1020 ± 1% 

Korkeus mm 200 ± 1% 

Paino kg 17  
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2.2. Rakenne 

Pääkomponentit  

OSA NIMI 

1. Säiliö 450ltr 

2. Akkupumppu 12/24VDC 

3. Tankkausletku 

4. Tankkauspistooli 

5. D100 tankkausyhde & korkki 

6. Huohotin 

7. Akkukengät & akkukaapelit 

8. Valuma-allas 20% 

9. Kiinnitysraudat + reunanauhat 

10. Kansi 

11. Lukkohela 

12.   Tarrat 2+2kpl (mukana käyttöohjepussissa) 
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2.3. Varusteet 

Säiliön vakiovarustukseen sisältyvät seuraavat käyttövarusteet: tank-

kausvarustepaketti (polttoainepumppu 12/24VDC, ¾” jakeluletku 4 m 

ja alumiininen täyttöpistooli, 2 m:n akkukaapelit, imulinjan suljin ¾” 

palloventtiili, imuputki pohjaan ja sihti), 2” paineentasaaja ja täyttöyh-

de DN100 korkilla. 

 

Lisävarusteena on saatavissa automaattinen täyttöpistooli ja 20%:n 

valuma-allas. 

 

2.4. Materiaali 

Tuotteen muoviosat on valmistettu rotaatiovalamalla polyeteenistä. 

Säiliö, kansi ja valuma-allas on valmistettu UV- stabiloidusta MDPE -

raaka-aineesta (engl. Medium Density PolyEthylene, keskilujuuspo-

lyeteeni). Käytännössä osien värisävy saattaa pitkällä aikavälillä hiu-

kan haalistua auringon vaikutuksesta. Mahdollinen muutos on kui-

tenkin kauttaaltaan tasainen, eikä se heikennä tuotteen kestävyyttä 

tai turvallisuutta. 

 

3. SÄILIÖN OPEROINTI 

3.1. Mekaaninen käsittely 

Säiliötä voidaan käsitellä sekä pohjasta että ylhäältä nostaen. Poh-

jasta tapahtuvat nostot voidaan tehdä kahdesta vastakkaisesta 

suunnasta trukilla (kts. kuva 1). Täytenä säiliön ylhäältä nosto voi-

daan suorittaa kaikkien neljän kahvan läpi nostoliinoilla tai säiliön alta 

(kts. kuvat 2 ja 3). Liinojen nostokulma säiliöön nähden ei saa olla 

jyrkempi kuin 45º. Valuma-altaallista säiliötä käsitellään trukilla ja 

pumppukärryillä altaan aukoista (kts. kuva 4). Vastaavasti täyden säi-

liön nostossa liinat pujotetaan valuma-altaan alta (kts. kuva 5). 

 

SÄILIÖIDEN PINONTA TÄYTENÄ ON KIELLETTY!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Säiliön trukkikäsittely                  Kuva 2.  Säiliön nosto täytenä        Kuva 3. Säiliön nosto täytenä 



                   KÄYTTÖOHJE D7826, Versio 1.3, 2.9.2011           4(7) 

 

 

 

 

 

 

 

                           Kuva 4. Säiliön trukkikäsittely               Kuva 5. Valuma-altaallisen säiliön nosto täytenä 

3.2. Säiliön täyttö ja tilavuus 

Säiliön täyttö suoritetaan päällä olevan täyttöyhteen (DN100) kautta. 

Polttoaineen vaahtoamista voi ehkäistä suuntaamalla tankkauspis-

toolin säiliön sisällä olevaan loiskelevyyn. Tarkkaile säiliön täyttymis-

tä ylitäytön estämiseksi. 

Säiliössä on n. 4%:n paisuntatila. Säiliön tilavuus kasvaa polttoai-

neen vaikutuksesta n.3-4% säiliön käyttöönotosta, saavuttaen nimel-

listilavuutensa muutaman kuukauden kuluttua. Säiliö myös viruu ko-

ko elinikänsä ja tilavuus kasvaa hieman ajan myötä. 

 

3.3. Säiliön tankkauskäyttö 

Tankkauskäytön välineet ovat sijoitettuna säiliössä olevaan kauka-

loon. Ennen tankkauksen aloittamista avaa täyttöyhde (DN100) kor-

vausilman varmistamiseksi ja pumpun imupuolen sulkuventtiili. Kiin-

nitä akkukaapelit (ensin punainen +, sitten musta -) Tarkasta käyttö-

jännite arvokilvestä (12/24VDC)!. Aseta tankkauspistooli paikoilleen 

tankattavan ajoneuvon säiliöön. Käynnistä pumppu ja avaa tank-

kauspistoolin kahva. Tarkista pumpun toiminnallisuus tarkemmin sen 

omasta käyttöohjeesta. Pumppujen tyypillinen yhtämittainen käyttö-

aika on 20-30min. ja 30s. tankkauspistooli suljettuna. Tarkkaile täyt-

tymistä ylitäytön estämiseksi ja lopuksi sulje yhteet. Polttoaineiden 

käsittelyn yhteydessä sammuta tankattavien koneiden moottorit ja 

kytke niistä virta pois. 

  

3.4. Säiliön tyyppihyväksyntä ja määräaikaistarkastukset 

Vaarallisten aineiden kuljettaminen yleisessä tieliikenteessä edellyt-

tää, että säiliö on tarkastettu valtuutetun tarkastajan toimesta 2,5 

vuoden välein, kts. kohta 7. Tieto tarkastuksista on merkittynä säiliön 

UN-kilpeen, jossa on tarkastajan puumerkki, kuukausi ja vuosi edelli-

sestä tarkastuksesta. Säiliön pakkaaja ja viimekädessä kuljettaja 

ovat vastuussa tarkastuksien voimassaolosta.  
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Vaarallisten aineiden kuljetuskäytössä muovisten IBC-pakkausten 

käyttöikä on virallisesti viisi (5) vuotta. 

 

Poikkeuksena edelliseen LVM vapautus 1.1.3.1.c polttoaineen kulje-

tus 450litraa tai alle: 

Kuljetus vapautuu kokonaan VAK-määräyksistä, kun urakoitsija kul-

jettaa työmaille työkoneiden käyttövoimaksi polttoainetta tilavuudel-

taan enintään 450 litran astiassa. Kuljetusyksikössä saa kuljettaa 

enintään 1000 litraa polttoainetta eli esimerkiksi kaksi 450 litran asti-

aa. Astian tulee täyttää yleiset pakkausvaatimukset, mutta siltä ei 

vaadita tyyppihyväksyntää. Vapautus ei vapauta sisäistä jakelua tai 

hankintoihin liittyvää kuljetusta VAK-määräyksistä. Tämän vapautuk-

sen alle luetaan myös tyyppihyväksytetyt IBC-pakkaukset (Jerry 450) 

-> vapautus määräaikaistarkastuksista ja 5v. käyttöiästä. 

 

Kuljetukseen liittyvästä vapautuksesta huolimatta Tukes suosittelee 

vaarallisten aineiden kuljettamiseen hyväksyttyjen IBC-pakkausten 

(Jerry 450) tai muiden astioiden käyttämistä myös pelkässä polttoai-

neen kuljettamisessa työmaille. 

 

3.5. Puhdistus 

Säiliön ulkopinnat voi pestä normaalisti esim. painepesurilla. Yhde-

kaukalon painepesussa varottava sähkökomponentteja. Imuputken 

sihti puhdistetaan täyttöaukon kautta irrottamalla sihti imuletkusta. 

 

4. VAATIMUKSET KULJETTAVALLE AJONEUVOLLE JA KULJETTAJALLE 

Alle vaarallisten aineiden vapaarajakuljetusten (1000ltr polttoöljyä) 

oleva kuljetusajoneuvo on suositeltavaa varustaa 2kg jauhesammut-

timella. Säiliö tulee olla merkitty kahdelta vastakkaisilta sivuiltaan pa-

lavan nesteen- ja ympäristölle vaarallinen merkinnöillä (2+2kpl). Mer-

kintätarrat toimitetaan tuotteen mukana tämän ohjeen yhteydessä. 

Tarrat tulee kiinnittää säiliöön ensimmäisen täytön yhteydessä. Alle 

vapaarajan oleva vaarallisten aineiden kuljetus ei vaadi kuljettajalta 

erillistä ajolupaa, ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti on riit-

tävä.  
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5. KULJETUS JA VARASTOINTI 

Yleisellä tiellä tehtävän kuljetuksen aikana säiliön kaikki yhteet tulee 

olla suljettuina ja säiliö sidottuna kuljettavaan ajoneuvoon huolellises-

ti. Yli/alipaineventtiili huolehtii kuljetuksen aikaisesta paineentasaa-

misesta. Paras säiliön kiinnitystapa on asettaa kuormaliinat säiliön 

neljällä sivulla olevien kahvojen läpi ja kiinnittää esim. kuljetusauton 

lattiakiinnikkeisiin. 

 

Jerry 450 IBC –pakkaus täyttää varastosäiliön vaatimukset (KTM 

313/1985). Pakkauksen valuma-altaan tilavuus on 20 % säiliön ni-

mellistilavuudesta. Varastoitaessa tulee huolehtia myös riittävästä 

vuodon hallinnasta säädösten ja viranomaisohjeiden mukaisesti. 

Huomioi, että paikallisissa ympäristösuojelumääräyksissä saattaa ol-

la esitettynä lisävaatimuksia vuodon hallintaan ja varastointiin liittyen. 

 

 

6. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 

6.1. Työturvallisuus 

Öljyt ja öljytuotteet ovat orgaanisina yhdisteinä palavia aineita -> 

TUPAKOINTIKIELTO! Monet niistä ovat helposti haihtuvia ja syttyvät 

hyvin alhaisissa lämpötiloissa. Poolittomina yhdisteinä hiilivedyt ovat 

rasvaliuottimia, joten niiden ja muiden liuottimien käsittelyssä on va-

rottava ihokosketusta -> käytä soveltuvia käsineitä (nitriili). Öljyt ja öl-

jytuotteet ovat väärin käytettyinä terveydelle vaarallisia. Koska ne 

haihtuvat helposti, on varottava hengittämästä niiden höyryjä. Bensii-

ni ja dieselöljy sisältävät myös karsinogeeneja, esimerkiksi bent-

seeniä. Öljyä tai öljytuotetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, 

mihin se on alkuaan tarkoitettu. Näin siitä huolimatta, että tuotteella 

olisi myös muihin käyttötarkoituksiin sopivia ominaisuuksia. Kts. 

myös Diesel polttoöljyn kemikaalikortti liitteessä 5. 

 

6.2. Öljyisen maan ja veden puhdistaminen pienimuotoisissa vahingoissa 

Veteen kaatunut öljy tulee kerätä astioihin veden pinnalta. Jäljelle 

jäänyt öljy imeytetään johonkin huokoiseen materiaaliin kuten villa-

huopakääreeseen tai turpeeseen. Turve on käyttökelpoista myös 

maahan kaatuneen öljyn poistamisessa. Jos öljyä on käytetyssä tur-

peessa paljon, turve pitää toimittaa jäteöljyn keräyspisteeseen. Tur-

ve, jossa on öljyä vähän, voidaan hävittää polttamalla tai se voidaan 

kompostoida, jolloin maaperän pieneliöt hajottavat sen. 
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Edellä kerrottu koskee vain pienimuotoista vahinkoa. Isommissa öljy-

vahingoissa torjunta- ja puhdistustoimet on aina annettava asian-

omaisten viranomaisten ja asiantuntijoiden hoidettaviksi. 

 

6.3. Palovaara 

Haihtuvia palavianesteitä käsiteltäessä ei lähistöllä saa olla avotulta. 

Tupakanpoltto ja tupakansytyttimien käyttö on ehdottomasti kielletty.  

Mahdollisessa palotilanteessa sammutustyö kannattaa tehdä tukah-

duttamalla palamattomalla aineella, jauhe-, hiilidioksidi- tai jau-

hesammuttimella. Vettä sammuttamisessa ei saa käyttää, koska täl-

löin palo vain leviää. Vettä voidaan käyttää ainoastaan konttien jääh-

dyttämiseen, jos ympärillä oleva palo vasta uhkaa kontteja. 

 

 

7. TARKASTUKSET JA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT 

Polttoaineen kuljetukseen tarkoitetut IBC-pakkaukset pitää tarkastaa 

ja tarvittaessa huoltaa kahden ja puolen välein ko. toimintaan valtuu-

tetulla tarkastajalla (kts. alla).  

 

Polttoainesäiliöiden huolto ja varaosat keskitetysti virka-aikaan (klo. 

8-16): 

 

 
Finncont Oy 

Sampolantie 3 

PL44 

34801 VIRRAT 

Puh. +358-3-485 411 

Fax. +358-3-4854 200 

E-mail: finncont@finncont.com 

www.finncont.com 
 

 

8. TAKUU 

Polttoainesäiliöllä varusteineen on (1) yhden vuoden takuu vastaan-

ottopäivämäärästä lukien, muuten sovelletaan yleisiä sopimusehtoja 

NL 09. 
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