VESIALUEIDEN ÖLJYNTORJUNTAPALVELUT
Toimintaympäristön muuttuessa öljyntorjuntavalmiuteen ja -kykyyn liittyviä vaatimuksia on siirretty edelleen
vesialueistaan vastaaville tahoille. Vastuu on suuri, sillä onnettomuuden sattuessa on tehokas öljyntorjunta
aloitettava viipymättä herkkien vesialueiden suojelemiseksi, vahinkojen minimoimiseksi ja resurssien
säästämiseksi.
Tehokas öljyntorjunta vesialueilla vaatii erikoisosaamista. Arctian erikoisosaamisen avulla vastuu vesialueiden
öljyntorjunnasta on kannettavissa keveämmin.

Valitsemalla öljyntorjuntapalvelumme
valitset kerralla enemmän
• Säästöt öljyntorjunnan kustannuksissa
Moderni kalustomme tekee öljyntorjuntatyöstä tehokasta,
ja monipuolinen kalustomme on heti käytettävissä ilman
kalliita investointeja.
• Jälkitorjuntaoperaation kokonaisvaltainen toteutus
Kanssamme tarve asioida lukuisten eri toimijoiden kanssa
poistuu. Tämä säästää aikaa ja rahaa onnettomuusaikana,
joka jo itsessään syö resursseja.
• Nopea vasteaika
Käymme öljyntorjuntatyöhön viipymättä. Tämä mahdollistuu kattavan toimipisteverkoston ansiosta.
• Korkea ympäristöturvallisuus
Noudatamme työturvallisuuslainsäädännön vaatimuksia ja
turvallisuusviranomaisten antamia määräyksiä.
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Palvelusopimuksella saat edullisen valmiuspalvelun vesialueiden öljyntorjuntaan
ja tehokkaan jälkitorjuntatyön onnettomuustilanteisiin
Öljyntorjunnan valmiuspalvelut ovat sopimuksella käytössänne 48 tunnin vasteajalla. Vahinkoilmoituksen jälkeen
toimitamme tarvittavat resurssit jälkitorjuntatyön aloittamiseksi, jotta ympäristövahingot pystytään minimoimaan
ja ympäristön ennallistaminen voidaan aloittaa mahdollisimman nopesti.
Onnettomuustilanteessa palvelumme sisältää mm. ennakkosuunnitelman laadinnan, vesialueen öt-puomituksen
suunnittelun ja alueen kunnostuksen. Hoidamme myös raportoinnin sidosryhmille kuten pelastuslaitokselle ja vakuutusyhtiöille. Tuomme tehokkuuden jälkitorjuntaan. Läpinäkyvän hinnoittelumme ansiosta tilaajalla on aina reaaliaikainen tieto kustannuksista.

Öljyntorjuntakoulutus osaksi
palvelusopimusta
Varmistamme henkilöstönne valmiuden ja osaamisen torjuntatyöhön kouluttamalla tiloissanne ja kalustollanne.
Käsiteltäviä aiheita ovat:
• Keskustelu varautumisesta ja toimintatavoista sekä
käytössä olevasta kalustosta
• Öt-puomin purku ja käyttöönotto vesialueella
• Onnettomuusalueen rajaaminen puomilla
• Puomin maa- ja vesiankkuroinnit ja pitävyyden varmistus
• Keskustelu sisältäen havainnot ja kehitysehdotukset

Palvelumme pähkinänkuoressa
Arctian vesialueiden öljyntorjuntapalvelut on aina asiakkaan tarpeiden mittainen kokonaisuus ja se voi käsittää
esimerkiksi:
•
•
•
•

Öljyntorjuntavalmiuden 48 h vasteajalla
Torjuntaoperoinnin erillisten yksikköhintojen mukaisesti
Öljyntorjuntavastaavien henkilöiden koulutuksen on-site
Öljyntorjuntaan ja varautumiseen liittyvät konsultointityöt ja suunnitelmien päivitykset

Palvelumme ainutlaatuisuus
Öljyntorjuntapalvelumme toteutetaan nopealla vasteajalla ympäristövahinkojen ja kustannusten ehkäisemiseksi ja
minimoimiseksi. Käytössämme on moderni kalusto ja osaava henkilöstö, jonka vahva ammattitaito ei petä haastavissakaan olosuhteissa. Osaamisemme perustuu käytännön kokemukseen lukuisista kotimaan vesialueiden öljyntorjuntaoperaatioista viime vuosilta.
Olemme Suomen suurin väylänhoitopalvelujen tuottaja, ja käytössämme on laaja väyläaluksien ja väylänhoitoveneiden
kalusto. Meillä on yli 20 toimipistettä Suomen vesialueilla. Olemme tuottaneet öljyntorjuntapalveluita luotettavasti ja
ammattitaidolla jo lähes 30 vuoden ajan yhteistyössä asiakkaidemme, viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa.
Solmimalla palvelusopimuksen kanssamme voit jättää kaikki öljyntorjuntatarpeet meidän harteillemme!
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