VÄYLÄNHOITOPALVELUT
Merenkulun turvalaitteet, viitat, poijut, linjataulut ja loistot muodostavat keskeisen osan turvallista merenkulkua.
Ne osoittavat turvallisen väyläalueen sijainnin ja auttavat paikanmäärityksessä. Viranomainen edellyttää, että
väylänpitäjä vastaa omien väyliensä tietojen oikeellisuudesta ja siten myös turvallisuudesta. Väylänpitäjä on muun
muassa vastuussa siitä, että turvalaitteet ovat ehjinä oikeissa paikoissa. Väylänpitäjän onkin tarkastettava nämä tiedot
säännöllisesti ja raportoitava tulokset viranomaiselle.
Arctian väylänhoitopalvelujen avulla väylänpitäjien viranomaisvastuusta huolehtiminen helpottuu. Huolehdimme
kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme vastuulla olevan vesialueen turvalaitteiden ja muiden vesiliikennemerkkien
vuotuisesta tarkastamisesta, korjaamisesta ja tarvittaessa uusimisesta yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti.

Palvelusopimus asiakkaan tarpeisiin
Tarjoamme väylänpitäjälle merenkulun turvalaitteiden
hoitoon ja ylläpitoon liittyvät palvelut vuosikymmenten
kokemuksella ylivertaista paikallistuntemusta hyödyntäen.
Vuosittainen väylänhoitopalvelu voi sisältää esimerkiksi
turvalaitteiden sijainti- ja kuntotarkistukset, poikkeamaraportoinnin, korjaustoimenpide-ehdotukset, turvalaitekorjaukset sekä kirjallisen ilmoituksen turvalaitteiden asianmukaisuudesta Traficomille.
Väylänhoitosopimukseen voidaan liittää muita palveluja
asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sopimuksen voi laajentaa kattamaan esimerkiksi kaukohallittavat turvalaitteet
lisäämään vesiliikenteen turvallisuutta. Moderni teknologia
vähentää myös hiilijalanjälkeä tarkastustoiminnan tehostuessa.
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Ulkoistamalla palvelusi Arctialle saat kustannussäästöjä
Teemme keväisin asiakkaan kelluvien turvalaitteiden sijainti- ja kuntotarkistukset sekä kirjallisen ilmoituksen
turvalaitteiden asianmukaisuudesta viranomaiselle heidän asettamien määräaikojen mukaisesti. Raportoimme
asiakkaalle kaikki poikkeamat ja annamme korjaustoimenpide-ehdotukset kustannusarvioineen. Myös kaikki vikatilanteet hoidetaan ripeästi asiakkaan tilauksesta tai ne voidaan sisällyttää suoraan palvelusopimukseen. Vikaantumiset kuitataan korjauksen jälkeen viranomaisen turvalaitejärjestelmään. Palveluun voidaan liittää muun muassa syyshuollot turvalaitteille ja ankkuroinnin tarkastukset säännöllisin väliajoin.
Arctian väylänhoitopalvelut säästävät resursseja ja tuovat kustannustehokkuutta. Ammattitaitoinen kenttähenkilöstömme ja laaja vesialueiden kunnossapitotöiden asiantuntemuksemme takaavat asioinnin vaivattomuuden ja
kulujen ennakoitavuuden sekä budjetoitavuuden – todistetusti!

Väylänhoidon palvelusopimuksemme
sisältää:
• Turvalaitteiden sijainti- ja kuntotarkistukset keväisin, sisältäen vesiliikennemerkit ja taulut viranomaisten asettamien määräaikojen mukaisesti.
• Poikkeamaraportoinnin ja korjaustoimenpide-ehdotukset
sekä turvalaitekorjaukset.
• Vikatilanteiden hoitamiset ja niiden kuittaukset viranomaisjärjestelmään.
• Vuosittaiset raportoinnit viranomaiselle ja kirjalliset
ilmoitukset turvalaitteiden asianmukaisuudesta ja niiden vika-ajoista viranomaisten asettamien määräaikojen
mukaisesti.
• Sovittaessa tarkastusraportti sisältäen merkkien yleiskunnon, käytetyt materiaalit ja sijainnit sekä tallentamisen
InSea-portaaliin.
• Sovittaessa pienet korjaus- ja kunnossapitotyöt (vesominen jne.) tarkastuskäyntien yhteydessä sisällytettynä
palvelumaksuun.
• Tarkastuspalvelu voidaan jakaa kahteen eri laajuuteen
asiakastarpeen mukaisesti.
• Sovittaessa myös turvalaitteiden syyshuolto ja kettinkien
sekä ankkuroinnin tarkastukset ja muut vesialueen kunnossapitotyöt.

Arctia kumppaninasi voit keskittyä
omaan tekemiseesi
Huolehdimme, että alueesi turvalaitteet ja merkit ovat aina
tarkastettuina ja kunnossa. Sinun ei tarvitse investoida
esimerkiksi vesialueilla tarvittavaan kalustoon tai huolehtia
vuosittaisista huolto- ja telakointitoimenpiteistä.
Palvelumme myötä saat kiinteän hinnoittelumallin ja siten
tarkan kontrollin kustannuksistasi – budjetin ylitykset ovat
kanssamme historiaa. Hoidamme myös aikaa vievän ja
vaivalloisen byrokraattisen työn puolestasi.
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