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MERENKULKULAITOS 	MÄÄRÄYS 	 Antopäivä:  5.7.2002  
Dnro:  3/30/2002  

Sisältöalue: 	 Säiliöaluksen kaksoispohja 

Säädösperusta: 	Laki öljysuojarahastosta  (379/1974) 2 §:n 5  momentti 

Voimassaoloaika: 	1.8.2002 -  toistaiseksi 

Kumoaa määräyksen: 	Merenkulkuhallituksen päätös öljysäiliöaluksen kaksoispohjasta  
5.2.1990  Dnro 296/30/90 

MERENKULKULAITOKSEN  MÄÄRÄYS 
SÄILIÖALUKSEN KAKSOISPOHJASTA 

Annettu Helsingissä  5  päivänä heinäkuuta  2002 

Merenkulkulaitos  on  päättänyt öljysuojarahastosta  24  päivänä toukokuuta  1974  annetun  lain 
(379/1974) 2 §:n 5  momentin  nojalla, sellaisena kuin  se on  laissa  1287/1 989: 

1  

Öljy-  tai kemikaalisäiliöaluksella on öljysuojarahastosta  annetun  lain (379/1974) 2 §:n 
1  momentissa tarkoitettu kaksoispohja,  jos  aluksella  on  koko  lastisäiliöosan  alueella kaksoisrunko 

 tai kaksoispohja,  joka täyttää seuraavat vaatimukset:  
1) kaksoisrunko-  tai kaksoispohjasäiliöt  ovat kokonaan erillään lastiputkistosta eikä säiliöiden 

läpi kulje lastiputkia; sekä  
2) kaksoispohjan  korkeus pohjalaidoituksen malliviivasta mitattuna aluksen keskiviivalla  on 

 vähintään  1/15  aluksen suurimmasta mallatusta leveydestä keskilaivalla, mutta kuitenkin vähintään 
 760  millimetriä. Kaksoispohjan korkeuden ei kuitenkaan tarvitse ylittää  2000  millimetriä sekä  

3) kaksoisrungon  tai kaksoispohjan  rakenne täyttää luokituslaitoksen asettamat vaatimukset. 
Merenkulkulaitoksen  alueellinen merenkuluntarkastustoimisto antaa hakemuksesta lausunnon 

tulliviranomaisille siitä, että aluksella  on öljysuojarahastosta  annetun  lain 2 §:n 1  momentissa 
tarkoitettu kaksoispohja. 

Lausunto annetaan tämän määräyksen liitteenä olevan kaavan mukaisena.  

2  

Alueelliselle merenkuluntarkastustoimistolle osoitettavaan hakemukseen  on  liitettävä 
tarpeellinen selvitys siitä, että alus täyttää  I §:ssä  asetetut vaatimukset. Selvityksen voi muodostaa:  

1) riittävä piirustusaineisto, johon kuuluvat teräspiirustukset, tankkikaavio sekä lasti-ja 
 painolastiputkistokaavio;  tai 

2) todistus siitä, että alus täyttää  
a) MARPOL  1973/78 -yleissopimuksen liitteen I  säännön  13F  määräyksen;  tai 
b) IBC-koodin kohdan  2.6.1 tarkoittamaa  tyyppiä  1 tai 2  olevalle kemikaalisäiliöalukselle 

asetetut vaatimukset  ja  että aluksella  on kaksoispohja  koko  lastisäiliöosan  alueella;  tai 

. 



3) luokituslaitoksen tai  aluksen lippuvaltion lausunto  tai  todistus siitä, että alus täyttää  1 §:ssä 
 asetetut vaatimukset.  

3 

Merenkulkulaitos  voi hakemuksesta antaa kaksoispohjalausunnon myös seuraavissa tapauksissa:  
1) MARPOL  1973/78 -yleissopimuksen samanarvoisuusmääräysten  perusteella,  jos  aluksen 

säiliöidenjärjestelyillä  tai  muilla järjestelyillä saadaan vastaava suoja öljyn mereen pääsyn 
estämiseksi kuin  I §:ssä tarkoitetuillajärjestelyillä; tai 

2) yksittäistä matkaa varten,  jos  alus kuljettaa tällöin öljyä  vain säiliöissä,  joiden osalta  I §:n 
 mukaiset vaatimukset täyttyvät;  tai 

3)jos  aluksella  on kaksoisrunko tai kaksoispohja,  joka täyttää  I §:n  mukaiset vaatimukset 
oleellisilta osin  ja  vaatimusten toteuttaminen muilta osin edellyttäisi kohtuuttoman vaikeita 
rakennemuutoksia. 

Hakemukseen  on  liitettävä asianmukainen selvitys  I §:n  mukaisten vaatimusten täyttymisestä. 
 Hakemus  on I  momentin  2  kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tehtävä ennen matkaa  ja 

 selvitykseen  on  liitettävä myös säiliöiden käyttöä koskeva vakuutus.  

4  

Lausunto  on  voimassa edellyttäen, ettei alukseen ole myöhemmin tehty sellaisia muutoksia. 
joiden vaikutuksesta  1 tai 3 §:n  mukaiset vaatimukset eivät täyty. Lausunto voidaan peruuttaa, 

 jos  on  aihetta epäillä, että tällaisia muutoksia  on  tehty.  

5  

Merenkulkulaitos  pitää luetteloa aluksista, joita koskevia tässä määräyksessä tarkoitettuja 
kaksoisrunko-  tai kaksoispohj a-asioita  se on  käsitellyt.  

S 
	 6 

Tämä määräys tulee voimaan  1  päivänä elokuuta  2002.  
Tällä määräyksellä kumotaan Merenkulkuhallituksen  5  päivänä helmikuuta  1990  antama päätös 

ölj ysäi  I iöaluksen kaksoispohj asta (Dnro 296/30/90).  

Helsingissä  5  päivänä heinäkuuta  2002  

Toimistopäällikkö 	 Reijo  Gustafsson 
Meriturvallisuusjohtajan  sijainen 

Merenkulunylitarkastaja 	 Jorma Kämäräinen 
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LAUSUNTO SÄILIÖALUKSEN KAKSOISPOHJASTA 
 UTLÅTANDE  OM  DUBBELBOTTEN  I  TANKFARTYG 

 STATEMENT CONCERNING DOUBLE BOTTOM IN TANKER  

Aluksen nimi 	Tunnuskirjairnet 	IMO-numero 	Lippuvaltio  
Fartygets namn 	Signalbokstäver 	IMO-nummer 	Flaggstat  
Name of the ship 	Call sign 	 IMO number 	Flag state 

on  varustettu  öljysuojarahastosta  annetun  lain (379/1974) 2 §:n 1  momentin,  sellaisena kuin  se on 
22  päivänä joulukuuta  1989  annetussa laissa  (1287/1 989),  tarkoittamalla kaksoispohjalla.  

är  försett med sådan dubbelbotten som avses i  2  §  I mom.  lagen om  oljeskyddsfonden,  sådant 
detta lagrum lyder i  lag  av  den 22  december  1989 (1287/1989). 

is fitted with a double bottom in accordance with section 2(1) of the Act on the Oil Pollution 
Compensation Fund (379/1974), as amended on 22 December 1989 by Act 1287/1989. 

Paikka 	 Päivämäärä  
Ort 	 Datum 
Place _________________________________ 	Date 	________________________ 

Allekirjoitusja  nimen  selvennys 
 Underskrift och  namnffirtydligande 

 Signature  

Lausunnon antaneen viranomaisen leima 
 Den  utfärdande myndighetens stämpel 

 Stamp of the issuing authority  

Maksu  
Avgift  
Fee 	 € 
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