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I  

Asia: Säiliöalusten  turvallisuus  - 
 ohjesääntö  

Merenkulkuhallituksessa  on  val-

mistettu  säiliöalusten turvallisuusoh-

jesääntö  ja  sitä tullaan jakamaan etu-

päässä  säiliöalusvarustamoille  sekä 

öljy -yhtiäille. 

Ohjesäännössä  annetaan  velvoit-

tavina määräyksinä  yleisten  turvalli-

suusmääräysten  lisäksi ohjeita tupa

-kanpoltosta  ja  avoimien  tulien  käsit-

telystä sekä kiinnitetään huomiota 

mandollisen staattisen sähkön 	syn- 

nyttämiin vaaroihin. 	Edelleen siinä 

annetaan ohjeita  turvallisuusnäkökoh

-tien  huomioimisesta  aluksen ollessa 

satamassa yleensä sekä erityisesti 

 lastatessa  että  purkaessa  vaarallisia 

lasteja samoin kuin aluksen  kaasut-

tomaksi  tekemisen  ja  tankkien puh-

distuksen yhteydessä.  

Ärende: Säkerhetsreglemente 
för tankfartyg 

Inom sjöfartsstyrelsen har ut-

arbetats säkerhetsregler för tank-

fartyg och  de  kommer att utdelas 

främst  åt  tankfartygsrederierna och 

oljebolagen.  

I  detta 	säkerhetsreglernente  

gives  förutom allmänna  skerhetsbe-

stämmelse  r,  obligatoriska anvisnin-

gar angående tobaks rökning och han-

tering av öppen eld samt fästes  

dessutom uppmärksamhet vid  de fa - 

for ,  som uppkommer genom före  - 

komst  av statisk elektricitet. Vidare 

ges anvisningar för  iakttagandet  av 

 de  krav säkerheten ställer,  då  far-

tyget ligger i hamn samt speciellt 

vid lastning och lossning av farlig 

 last  samt vid rengöring av tankar 

och i samband med avgasning.  



Tämä 	turvallisuusohjesääntö 

noudattaa pääpii rteittäin 	yleisesti 

säiliöaluksissa  ja öljysatamissa kan-

sainvälis  esti omaksuttua käytäntöä  ja 

 on  periaatteessa yhdenmukainen eri 

maissa olevien tätä koskevien  tur-

vallisuusohjeiden  kanssa. 

Ohjesääntö  on  laadittu  varsin 

 lyhyeksi  ja  se on  tarkoitettu ensi-

sijaisesti käytännön käsikirjaksi niil-

le, jotka palvelevat säiliöaluksissa, 

mutta asian luonteesta johtuen myös-

kin öljysatamissa työskenteleviä ke-

hoitetaan tutustumaan siihen. 

Turvallisuusohjesääntö  on  pi-

dettävä säiliöaluksilla kaikkien näh-

tävänä  ja  aluksilla  on  huolehdittava 

siitä, että näitä turvallisuusohjesään-

töjä noudatetaan. 

Detta säkerhetsreglemente föl-

jer i huvudsak internationell  praxis 

 för tankfartyg och oljehamnar och 

 är  i princip analogt med motsvaran-

de föreskrifter i andra länder. 

Föreskrifterna  är  tämligen kort-

fattade och  är I  första  hand  avsed-

da att användas som  en  praktisk 

handbok för dem som tjänstgör  på 

 tankfartyg,  men  även  de,  som ar-

betar i oljehamnarna, uppmanas att 

studera dem. 

Säkerhetsreglementen bör hål-

las  till  påseende för alla ombord  på 

 tankfartyg och  man  bör övervaka att 

dessa föreskrifter åtföljs. 
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