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Merikuljetukset ja kalustohuolto
alusöljyvahingossa

Tarvike- ja laitehuolto

Kaluston ylläpito ja korjaus
•
Kalusto ja laitteet tulee koekäyttää ennen työmaalle toimittamista.
•
Maansiirtokoneita ja muita kuljettavia työkoneita käytettäessä varmistetaan, että katsastukset ovat voimassa ja
muut vaadittavat tarkastukset on tehty. Sama pätee aluksiin.
•
Henkilöstö tulee kouluttaa laitteiden oikeanlaiseen käyttöön. Sitä tulee myös ohjeistaa laitteiden todennäköisistä pikkuvioista, joiden havainnoiminen ja korjaaminen on suhteellisen helppoa.
•
Jokaiselle työmaalle tulee nimetä oma mekaanikko ja huoltopisteet tulee varustaa.
•
Koko kalusto käydään läpi työviikon lopussa: Huolto → Puhdistus → Korjaus.
•
Pidä laitteiden huoltokirjat ajan tasalla. Kun laitevioista ja huolloista pitää kirjaa, saadaan kirjanpidolla tarvittaessa perusteltua laitteen vaihtaminen uuteen.
Kaluston suojaaminen ja säilytys
•
Kalustoa ei ole tarpeen kuljettaa pois työmaalta päivän päätyttyä, mikäli se sijoitetaan aallokon ulottumattomiin.
Kalusto tulee kuitenkin suojata huonon sään varalta.
•
Paras säilytyspaikka kalustolle on kuiva, ilmastoitu halli. Kosteudelle, lämpötilojen vaihtelulle sekä ultraviolettisäteilylle altistuminen lyhentää laitteen käyttöikää.
•
Turvatoimet on huomioitava kaluston säilyttämisessä (ks. manuaalin osa 18).
•
Työmaalle ja erityisesti huoltopisteisiin on järjestettävä valvonta ja työmaakopit on lukittava.
•
Viikonloppujen ja suurempien taukojen ajaksi kalusto siirretään valvotulle alueelle. Älä jätä työmaakoppeihin
mitään arvokasta tai työn etenemisen kannalta oleellista tavaraa.
Huoltopiste ja pesulinjasto
•
Alue suojataan pressuin ja imeytysmatoin. Kalustolle tehdään omia ”kaukaloita”.
•
Alue eristetään ja kulkureitit rajataan.
•
Pesuvesien talteenotto järjestetään tarpeen mukaan.
•
Myös tarvittavat tarvikkeet, varaosat, huoltokirjat ja manuaalit jne. tulee järjestää.
Kaluston saapuessa huoltopisteeseen jaa kalusto tyypeittäin omille paikoilleen:
1. henkilösuojaimet, suoja-asut, hengityssuojaimet
2. mittausvälineet
3. pumput, letkut, skimmerit
4. altaat, säiliöt, astiat
5. käsityökalut
•
•
•
•
•

6. puomit ja poijukalusto
7. vuodonpaikkauskalusto
8. erikoiskalusto (mopsit yms.)
9. alukset, veneet, perämoottorit ja venevarusteet
10. ajoneuvot, kontit, peräkärryt

Kalusto jaetaan pesuun meneviin (hyvät sekä korjauskelpoiset) ja poistettaviin.
Pesty ja kuivattu kalusto tarkastetaan huolellisesti. Osa siirtyy mahdollisesti vielä poistoon.
Havaitut viat ja poikkeamat korjataan.
Kalusto siirtyy takaisin työmaalle tai varastoon.
Poistetun kaluston ja käytettyjen varaosien tilalle hankitaan uusia.
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