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TIEDOTUSLEHTI nro  8/14.6.2002  

KEMIKAALI-  JA  KAASUSÄILIÖALUKSET  

IBC-  ja  BCH-koodien muutokset 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön  (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC)  ja  merellisen 
ympäristön suojelukomitea (MEPC) ovat hyväksyneet kemikaalialuskoodeja koskevat seuraavat 
muutokset: 

-  kansainvälisen kemikaalialuskoodin  (IBC-koodi) muutokset päätöslauselmilla 
MSC.102(73), MEPC.79(43)  ja  MEPC.90(45),  sekä 

- kemikaalialuskoodin (BCH -koodi) muutokset päätöslauselmilla  MSC. 106(73), 
MEPC.80(43)  ja  MEPC.91(45).  

Yhtenäinen aineluettelo  on  ainoastaan kansainvälisessä kemikaalialuskoodissa. 

Kemikaalisäiliöaluksia koskevat merkittävimmät muutokset ovat: 

- lastiletkujaja säiliöiden huohotinjärjestelmiä  koskevat uudet vaatimukset 
- rikkihiilikuljetuksissa  saa vaihtoehtoisesti käyttää suoj  ana  vesikerrosta  tai  sopivaa 

inerttikaasua.  

S 	IGC-  ja  GC-koodien muutokset  

Meriturvallisuuskomitea  on  hyväksynyt kaasualuskoodeja koskevat seuraavat muutokset: 

kansainvälisen kaasualuskoodin (IGC-koodi) muutokset päätöslauselmalla 
MSC.103(73), sekä 
kaasualuskoodin  (GC-koodi) muutokset päätöslauselmalla  MSC. 107(73). 

Koodimuutokset  saatavissa  Merenkulkulaitoksesta  

Koodien muutokset sisältyvät päätöslauselmiin  MSC. 102(73), MSC. 103(73), MSC. 106(73)  ja 
 MSC. 107(73). Päätöslauselmat  ovat nähtävinä  ja  saatavissa Merenkulkulaitoksen merenkulku- 

osastolla, joka antaa myös niitä koskevia lisätietoja. 
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Merenkulkulaitos  on 14.6.2002  antanut kemikaali-  ja kaasusäiliöaluksia  koskevan uuden 
määräyksen, jossa  on  otettu huomioon edellä mainitut kemikaali-  ja kaasualuskoodeihin  tehdyt 
muutokset. Määräys tulee voimaan  1.7.2002.  
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MERENKULKULAITOS 	MAARAYS 	 Antopäivä:  14.6.2002 
Dnro:  1/30/2002 

Sisältöalue: 	 Kemikaali-  ja  kaasusäiliöalukset 

Säädösperusta: 	Merilaki  (674/1994) 8 §:n 3  momentti 
Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä 

 (300/1979) 3 §:n 4  momentti 
Asetus kemikaali-ja  kaasusäiliöaluksista  (244/1982) 15 §  

Voimassaoloaika: 	1.7.2002 -  toistaiseksi 

Kumoaa 	 Merenkulkulaitoksen päätös kemikaali-  ja  kaasusäiliöaluksista  
määräyksen: 	 2.6.1998, Dnro 2/30/98 

S  
MERENKULKULAITOKSEN MAARA YS 

KEMIKAALI- JA KAASUSÄILIÖALUKSISTA  

Annettu Helsingissä  14  päivänä kesäkuuta  2002 

Merenkulkulaitos  on  päättänyt  15  päivänä heinäkuuta  1994  annetun merilain  (674/1994) 8 §:n 
3  momentin ja  aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä  16  päivänä maaliskuuta 

 1979  annetun  lain (300/1979) 3 §:n 4  momentin  nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen  on 
 laissa  433/1999  sekä kemikaali-ja  kaasusäiliöaluksista  26  päivänä maaliskuuta  1982  annetun 

asetuksen  (244/1982) 15 §:n  nojalla: 

Määritelmiä  

5 	Tässä päätöksessä tarkoitetaan:  
1) IMO:lla  Kansainvälistä merenkulkujärjestöä  (International Maritime Organization); 
2) M4RPOL  73/78  -yleissopimuksella  alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä 

vuonna  1973  tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää vuoden  1978 pöytäkirjaa 
(SopS 51/1983)  ja  siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia;  

3) kansainvälisellä kemikaalialuskoodilla IMO:n  17  päivänä kesäkuuta  1983 hyväksymää 
 vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakenne-  ja  varustelusäännöstöä 

 (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals 
in Bulk)  mukaan luettuna IMO:n meriturvallisuuskomitean  ja  merellisen ympäristön suojelukomi

-tean  tähän säännöstöön joulukuun  5  päivään  2000  asti hyväksymät muutossarjat  1 -  5; 
4) kemikaalialuskoodilla IMO:n  12  päivänä lokakuuta  1971 hyväksymää  vaarallisia kemikaaleja 

irtolastina kuijettavien alusten rakenne-  ja  varustelusäännöstöä  (Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk)  mukaan luettuna IMO:n meri-
turvallisuuskomitean  ja  merellisen ympäristön suojelukomitean tähän säännöstöön joulukuun  5  
päivään  2000  asti hyväksymät muutossarjat  1 -  15; 
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4 
 Katsastukset 

Suomalainen kemikaali-  tai kaasusäiliöalus on katsastettava  alusten katsastuksista annetun 
asetuksen  (1123/1999)  mukaisesti  sen  toteamiseksi, täyttääkö alus sitä koskevan kemikaali-  tai 
kaasualuskoodin  vaatimukset. 

Merenkulkulaitos  on  hyväksynyt seuraavat luokituslaitokset suorittamaan tässä määräyksessä 
tarkoitettuja katsastuksia:  

1)Det Norske Veritas  
2) Lloyd's Register 
3) Germanischer  Lloyd 
4) Bureau Veritas. 

Merenkulkulaitos  voi yksittäistapauksessa hyväksyä myös muun luokituslaitoksen suorittamaan 
katsastuksen. 

Merenkullculaitos  sopii luokituslaitosten kanssa katsastusmenettelyn yksityiskohdista. 

. 

Todistuskirfat 

Kemikaali-.  ja kaasusäiliöaluksella  tulee olla todistuskirja siitä, että alus täyttää sitä koskevan 
kemikaali-  tai kaasualuskoodin  vaatimukset. Todistuskirjasta tulee ilmetä lisäksi, mitä lasteja alus 
saa kuljettaa  ja  kuljetuksia mandollisesti koskevat erityisehdot.  

Jos  muu säiliöalus kuin kemikaalisäiliöalus kuljettaa  vain  MARPOL  73/78  -yleissopimuksen 
 Liitteessä  II  mainittuja luokan  D  aineita  tai Liitteen II säännössä  14  mainittuja öljymäisiä aineita, 

tulee aluksella olla yksinkertaistetun kaavan mukainen todistuskirja siitä, että alus täyttää 
yleissopimuksen määräykset. 

Merenkulkulaitos  antaa suomalaiselle alukselle todistuskirjan, joka  on  voimassa kerrallaan 
enintään viisi vuotta. 

Todistuskirja  annetaan alukselle  sen  jälkeen kun Merenkulkulaitokselle  on  toimitettu 
luokituslaitoksen  todistus siitä, mitä aineita aluksella saa kuljettaa  ja  kun Merenkulkulaitos  on 
tarkastanut luokituslaitoksen  laatiman raportin aluksen katsastuksesta.  

S 
6  

Valmiussuunnitelma  aluksen aiheuttaman meriympäristövahingon varalle 

Haitallisia nestemäisiä aineita kuljettavalla säiliöaluksella tulee olla valmiussuunnitelma 
meriympäristövahingon varalle. Valmiussuunnitelmasta säädetään erikseen.  

7 
 Henkilökunnan koulutus 

Jokaisella kemikaali-  tai kaasulastia käsittelevällä  aluksen henkilökuntaan kuuluvalla tulee olla 
Merenkulkulaitoksen antama säiliöaluksen henkilökunnan lisäpätevyystodistus. 
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Aluksella säilytettävät määräykset  ja  ohjeet 

Kemikaali-  ja kaasusäiliöaluksella  tulee olla nähtävänä tämä määräys, alusta koskeva kemikaali
-tai  kaasualuskoodi,  Kansainvälisen Merenkulkukamarin  (International Chamber of Shipping) 

 julkaisemat asianomaiset turvallisuusohjeet  "Tanker Safety Guide (Chemicals)" tai "Tanker Safety 
Guide (Gases)"  sekä Merenkulkulaitoksen julkaisemat ohjeet  ja käsikirjat,  joista selviävät eri lasti- 
lajien fysikaaliset  ja  kemialliset ominaisuudet.  

9 
Ilmoittautumisvelvollisuus 

Kemikaali-  ja kaasusäiliöaluksen ilmoittautumisvelvollisuudesta  säädetään erikseen.  

l0  
Ennakkoilmoitukset 

Kemikaali-  ja kaasusäiliöaluksen  on  vähintään  24  tuntia ennen saapumistaan satamaan 
ilmoiteftava satamaviranomaiselle seuraavat tiedot:  

1) aluksen nimi  ja saapumisaika;  
2) lastattavan  tai  purettavan aineen tekninen nimi, YK  (UN)  -numero, leimanduspiste  ja  määrä;  
3) onko aluksella voimassa oleva kemikaali-  tai  kaasusäiliöaluksen todistuskirja;  
4) aluksessa oleva muu kuin kohdassa  2  mainittu lasti;  
5) tiedossa olevat mandolliset puutteet aluksen rakenteessa  tai  varustuksessa sekä lastissa  matkan 

 aikana mandollisesti tapahtuneet kemialliset muutokset; sekä  
6) muut mandolliset puutteet, jotka saattavat olennaisesti vaikuttaa aluksen turvallisuuteen.  

11  § 
Voimaantulo  

Tämä määräys tulee voimaan  1  päivänä heinäkuuta  2002.  
Tällä määräyksellä kumotaan Merenkulkulaitoksen  2  päivänä kesäkuuta  1998  antama päätös 

kemikaali-  ja kaasusäiliöaluksista (Dnro  2/30/98).  

Helsingissä  14  päivänä kesäkuuta  2002 

Meriturvallisuusjohtaja 	 Jukka  Häkämies 

Merenkulunylitarkastaja 	 Magnus  Fagerström 



Unofficial translation 
Text only partially translated 

FINNISH MARITIME ADMINISTRATION 
REGULATIONS FOR CHEMICAL TANKERS AND GAS CARRIERS 

Issued in Helsinki, June 14th,  2002 

Section 1 
Definitions 

For the purpose of these regulations, 
1) IMO means the International Maritime Organization; 
2) M4RPOL  73/78 Convention means the Protocol of 1978 relating to the International 

Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as amended;  
• 	3) International Bulk Chemical Code means the International Code for the Construction and 

Equipment of Ships  Canying  Dangerous Chemicals in Bulk, adopted by IMO on 17 June 
1983, including amendments adopted by the Maritime Safety Committee and the Marine 
Environment Protection Committee on or before 5 December 2000,  i.e.,  amendments 1-5; 

4) Bulk Chemical Code means the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 
Dangerous Chemicals in Bulk, adopted by IMO on 12 October 1971, including amendments 
adopted by the Maritime Safety Committee and the Marine Environment Protection 
Committee on or before 5 December 2000,  i.e.,  amendments 1-15; 

5) International Gas Carrier Code means the International Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, adopted by IMO on 17 June 1983, 
including amendments adopted by the Maritime Safety Committee on or before 5 December 
2000,  i.e.,  amendments 1-4; 

6) Gas Carrier Code means the Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 
Liquefied Gases in Bulk, adopted by IMO on 12 November 1975, including amendments 
adopted by the Maritime Safety Committee on or before 5 December 2000,  i.e.,  amendments 
1-6; 

7) Gas Carrier Code for Existing Ships means the Code for Existing Ships Carrying Liquefied 
Gases in Bulk, adopted by IMO on 12 November 1975, including subsequent amendments 
adopted by the Maritime Safety Committee; 

8) Dangerous Liquid Chemicals means the chemicals and mixtures of chemicals referred to in 
Chapter 17 of the International Bulk Chemical Code or Chapter VI of the Bulk Chemical 
Code, and comparable chemicals and mixtures; and 

9) Liquefied Gases means the gases to be transported in liquid state which are referred to in 
Chapter 19 of the International Gas Carrier Code or Chapter  XIX  of the Gas  Carrrier  Code, 
and comparable gases. 

Section 2 
Implementation of the bulk chemical codes 

The construction and equipment of chemical tankers and the transport of dangerous liquid 
chemicals as well as the procedures on board a chemical tanker shall comply with the 
requirements of the relevant bulk chemical code and Chapter 3 of the Decree on the Prevention 
of Pollution from Ships (635/1993).  
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The International Bulk Chemical Code shall apply to ships the construction of which has 
commenced on or after 1 July 1986. 

For other chemical tankers the Bulk Chemical Code shall apply. 

Section 3 
Implementation of the gas carrier codes 

The construction and equipment of gas carriers and the transport of liquefied gases as well as 
the procedures on board a gas carrier shall comply with the requirements of the relevant gas 
carrier code. 

The International Gas Carrier Code shall apply to ships the construction of which has 
commenced on or after 1 July 1986. 

The Gas Carrier Code shall apply to ships the construction of which has commenced before 1 
July 1986 and 

a) for which the building contract has been placed after 31 October 1976, or 
b) in the absence of a building contract, the keel of which has been laid after 31 December 

1976, or 
c) the delivery of which has been after 30 June 1980, or 
d) which have undergone a major conversion after the dates mentioned in a)  -  c) above, but 

before 1 July 1986. 
For other ships the Gas Carrier Code for Existing Ships shall apply. 

Section 4 
Surveys 

A Finnish chemical tanker or gas carrier shall be surveyed in accordance with the Decree on 
Ship Surveys (1123/1999) so as to ensure that the ship complies with the requirements of the 
relevant bulk chemical or gas carrier code. 

The Finnish Maritime Administration has approved the following classification societies to 
conduct the surveys prescribed in these regulations: 

1) Det Norske Veritas  
2) Lloyd's Register 
3) Germanischer  Lloyd 
4) Bureau  Veritas.  
The Finnish Maritime Administration may on a case-by-case basis accept that some other 

classification society conducts a survey of a particular ship. 
The Finnish Maritime Administration shall come to an agreement with the classification 

societies on the details of the survey procedure. 

Section 5 
 Certflcation  

A chemical tanker or gas carrier shall have a certificate to the effect that the ship complies with 
the requirements of the relevant bulk chemical or gas carrier code. Furthermore, the certificate 
shall indicate the cargoes which the ship is  pennitted  to carry and any special conditions of 
carriage.  



A tanker other than a chemical tanker which carries only Category D substances referred to in 
Annex II or oil-like substances referred to in regulation 14 of Annex II of the  MARPOL  73/78 
Convention shall have a certificate of the simplified form stating that the ship complies with the 
requirements of the Convention. 

For Finnish ships, this certificate is issued by the Finnish Maritime Administration. The 
certificate is valid for a period not exceeding five years. 

The Finnish Maritime Administration will issue the certificate after being provided with a 
statement of compliance issued by the classification society and a survey report on acceptable 
inspection in accordance with these regulations. 

Section 6 
Shipboard Marine Pollution Emergency Plan 

Tankers carrying noxious liquid substances shall have a Shipboard Marine Pollution 
Emergency Plan. In regard to the emergency plan, special provisions have been enacted. 

Section 9 
Mandatory not JIcation 

In regard to mandatory notifications by chemical tankers and gas carriers, special provisions 
have been enacted. 

Section 10 
Advance notiJI cation 

A chemical tanker or gas carrier shall provide the port authorities with the following 
information not less than 24 hours before arrival in port: 

1) name of ship and estimated time of arrival; 
2) technical name, UN number, flash point and quantity of cargo to be loaded or unloaded; 
3) existence or absence of valid certificate for chemical tanker or gas carrier; 
4) cargo on board the ship, other than indicated in 2); 
5) any known deficiencies in the ship's construction or equipment or any chemical changes in 

the cargo during transport; and 
6) any other deficiencies that may have an essential bearing on the safety of the ship. 

Section 11 
Entry into force 

These regulations shall enter into force on July 1, 2002. 
These regulations repeal the Rules for Chemical Tankers and Gas Carriers adopted by the 

Finnish Maritime Administration (No. 2/30/98) on June 2, 1998. 

Helsinki, June 14th  2002 

Director of Maritime Safety 	 Jukka  Häkämies  

Senior Maritime Inspector 	 Magnus  Fagerström  
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