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Marpol 73/78 –yleissopimuksen I liite 

L I I T E  

1 LUKU – YLEISTÄ 

1 sääntö 

Määritelmät 

Tässä liitteessä: 

1 Öljy tarkoittaa mineraaliöljyä sen kaikissa muodoissa, mukaan luettuina 
raakaöljy, polttoöljy, liete, jäteöljy sekä jalostetut tuotteet (muut kuin mineraaliöljyyn 
pohjautuvat kemikaalit, joita tämän yleissopimuksen II liitteen määräykset koskevat) ja, 
rajoittamatta edellä olevan yleisyyttä, käsittää aineet, jotka on lueteltu tämän liitteen I 
lisäyksessä. 

2 Raakaöljy tarkoittaa kaikenlaista luonnossa maaperässä esiintyvää öljypitoista 
nestemäistä seosta, joka on joko käsitelty sopivaksi kuljetukseen tai jätetty käsittelemättä ja 
joka sisältää: 

.1 raakaöljyä, josta tiettyjä tislausosia voi olla poistettu; ja 

.2 raakaöljyä, johon tiettyjä tislausosia voi olla lisätty. 

3 Öljypitoinen seos tarkoittaa seosta, jolla on mikä tahansa öljypitoisuus. 

4 Öljypolttoaine tarkoittaa kaikkia niitä öljyjä, joita käytetään polttoaineena sen aluksen 
käyttö- ja apukoneiston yhteydessä, jossa näitä öljyjä kuljetetaan. 

5 Öljysäiliöalus tarkoittaa alusta, joka on rakennettu tai muutettu sellaiseksi, että 
se pääasiassa kuljettaa öljyä irtolastina lastitiloissaan, ja käsittää yhdistelmäalukset, tämän 
yleissopimuksen II liitteessä määritellyt ”NLS-säiliöalukset” sekä SOLAS 74:n, sellaisena 
kuin se on muutettuna, II-I luvun 3 säännön 20 kappaleessa määritellyt kaasualukset niiden 
kuljettaessa irtolastina tai osairtolastina öljyä. 

6 Raakaöljysäiliöalus tarkoittaa öljysäiliöalusta, jota käytetään raakaöljyn 
kuljettamiseen. 

7 Tuotesäiliöalus tarkoittaa öljysäiliöalusta, jota käytetään muun öljyn kuin raakaöljyn 
kuljettamiseen. 

8 Yhdistelmäalus tarkoittaa alusta, joka on suunniteltu kuljettamaan joko öljyä tai 
kiinteitä lasteja irtolastina. 

9 Merkittävä muutos: 

.1 tarkoittaa aluksen muutosta: 
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.1 joka oleellisesti muuttaa aluksen mittoja tai lastinottokykyä; tai 

.2 joka muuttaa aluksen tyyppiä; tai 

.3 jonka tarkoituksena on hallinnon mielestä oleellisesti pidentää aluksen 
ikää; tai 

4 joka muutoin niin muuttaa alusta, että jos se olisi uusi alus, sitä 
koskisivat tietyt tämän pöytäkirjan määräykset, jotka eivät siihen 
vanhana aluksena sovellu. 

.2 Tämän määritelmän määräyksistä huolimatta: 

.1 sellaisen viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1982 luovutetun, 1 säännön 
28 kappaleen 3 kohdassa määritellyn öljysäiliöaluksen, jonka 
kuollutpaino on vähintään 20 000 tonnia, muuttamista tämän liitteen 
18 säännön vaatimukset täyttäväksi, ei katsota tässä liitteessä 
tarkoitetuksi merkittäväksi muutokseksi; ja 

.2 ennen 6 päivänä heinäkuuta 1996 luovutetun, 1 säännön 28 kappaleen 
5 kohdassa määritellyn öljysäiliöaluksen muuttamista tämän liitteen 19 
tai 20 säännön vaatimukset täyttäväksi ei katsota tässä liitteessä 
tarkoitetuksi merkittäväksi muutokseksi. 

10 Lähin maa. Käsite ”etäämpänä lähimmästä maasta” tarkoittaa luettuna 
perustasosta, josta kyseessä olevan alueen aluemeri lasketaan kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti, kuitenkin niin, että kun kysymys on Australian koillisrannikosta, tämän 
yleissopimuksen sanonta ”etäämpänä lähimmästä maasta” tarkoittaa: siitä viivasta, joka 
kulkee pisteestä 11° eteläistä leveyttä ja 142°08' itäistä pituutta, jatkuen 

siitä pisteeseen 10°35' eteläistä leveyttä ja 141°55' itäistä pituutta, 
siitä pisteeseen 10°00' eteläistä leveyttä ja 142°00' itäistä pituutta, 
siitä pisteeseen 9°10' eteläistä leveyttä ja 143°52' itäistä pituutta, 
siitä pisteeseen 9°00' eteläistä leveyttä ja 144°30' itäistä pituutta, 
siitä pisteeseen 10°41' eteläistä leveyttä ja 145°00' itäistä pituutta, 
siitä pisteeseen 13°00' eteläistä leveyttä ja 145°00' itäistä pituutta, 
siitä pisteeseen 15°00' eteläistä leveyttä ja 146°00' itäistä pituutta, 
siitä pisteeseen 17°30' eteläistä leveyttä ja 147°00' itäistä pituutta, 
siitä pisteeseen 21°00' eteläistä leveyttä ja 152°55' itäistä pituutta, 
siitä pisteeseen 24°30' eteläistä leveyttä ja 154°00' itäistä pituutta ja 
siitä Australian rannikon pisteeseen 24°42' eteläistä leveyttä ja 153°15' itäistä pituutta. 

11 Erityisalue tarkoittaa merialuetta jossa, tunnustetuista teknisistä syistä, liittyen 
sen meritieteelliseen ja ekologiseen tilaan sekä liikenteen erikoiseen luonteeseen, erityisten 
pakollisten menetelmien käyttöönotto on tarpeen öljyn aiheuttaman meren pilaantumisen 
ehkäisemiseksi. 

Tässä liitteessä erityisalueet määritellään seuraavasti: 
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.1 Välimeren alue tarkoittaa varsinaista Välimerta siinä olevat lahdet ja meret 
mukaan luettuina. Rajan Välimeren ja Mustan meren välillä muodostaa 
leveyspiiri 41° pohjoista leveyttä, ja Välimeri rajoittuu lännessä Gibraltarin 
salmiin pituuspiirillä 5°36' läntistä pituutta; 

.2 Itämeren alue tarkoittaa varsinaista Itämerta sekä Pohjanlahtea, Suomenlahtea 
ja Itämeren sisääntuloväylää, jonka rajana on Skagenin leveyspiiri 57°44,8' 
pohjoista leveyttä Skagerrakissa; 

.3 Mustanmeren alue tarkoittaa varsinaista Mustaamerta, rajan Välimeren ja 
Mustanmeren välillä muodostaa leveyspiiri 41° pohjoista leveyttä; 

.4 Punaisenmeren alue tarkoittaa varsinaista Punaistamerta mukaan luettuina Suezin ja 
Aqaban lahdet, joita rajoittaa etelässä Ras si Anen (12°28,5' pohjoista leveyttä ja 
43°19,6' itäistä pituutta) ja Husn Muradin (12°40,4' pohjoista leveyttä ja 43°30,2' 
itäistä pituutta) välinen loksodromi; 

.5 Lahden alue tarkoittaa merialuetta, joka sijaitsee luoteeseen Ras al Haddin (22°30' 
pohjoista leveyttä ja 59°48' itäistä pituutta) ja Ras al Fastehin (25°04' pohjoista 
leveyttä ja 61°25' itäistä pituutta) välisestä loksodromista; 

.6 Adeninlahti tarkoittaa Punaisenmeren ja Arabianmeren välistä Adeninlahden osaa, 
jonka läntisenä rajana on Ras si Anen (12°28,5 pohjoista leveyttä ja 43°19,6’ itäistä 
pituutta) ja Husn Muradin (12°40,4’ pohjoista leveyttä ja 43°30,2’ itäistä pituutta) 
välinen loksodromi ja itäisenä rajana Ras Asirin (11°50’ pohjoista leveyttä ja 51°16,9’ 
itäistä pituutta) ja Ras Fartakin (15°35’ pohjoista leveyttä ja 52°13,8’ itäistä pituutta) 
välinen loksodromi; 

.7 Etelämantereen alue tarkoittaa merialuetta leveysasteen 60° eteläistä leveyttä 
eteläpuolella; 

.8 Luoteis-Euroopan vesiin kuuluvat Pohjanmeri ja sen sisääntuloväylät, Irlanninmeri ja 
sen sisääntuloväylät, Kelttien meri, Englannin kanaali ja sen sisääntuloväylät sekä 
välittömästi Irlannista länteen sijaitseva Koillis-Atlantin osa. Alueen rajoina ovat 
viivat, jotka yhdistävät seuraavat pisteet: 

48°27' pohjoista leveyttä Ranskan rannikolla, 
48°27' pohjoista leveyttä ja 6°25' läntistä pituutta 
49°52' pohjoista leveyttä ja 7°44’ läntistä pituutta 
50°30' pohjoista leveyttä ja 12° läntistä pituutta 
56°30' pohjoista leveyttä ja 12° läntistä pituutta 
62° pohjoista leveyttä ja 3° läntistä pituutta 
62° pohjoista leveyttä Norjan rannikolla 
57°44,8' pohjoista leveyttä Tanskan ja Ruotsin rannikoilla; 

.9 Arabianmeren Omanin alue tarkoittaa seuraavien koordinaattien rajaamaa 
merialuetta: 

22°30,00’ pohjoista leveyttä ja 59°48,00’ itäistä pituutta 
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23°47,27’ pohjoista leveyttä ja 60°35,73’ itäistä pituutta 
22°40,62’ pohjoista leveyttä ja 62°25,29’ itäistä pituutta 
21°47,40’ pohjoista leveyttä ja 63°22,22’ itäistä pituutta 
20°30,37’ pohjoista leveyttä ja 62°52,41’ itäistä pituutta 
19°45,90’ pohjoista leveyttä ja 62°25,97’ itäistä pituutta 
18°49,92’ pohjoista leveyttä ja 62°02,94’ itäistä pituutta 
17°44,36’ pohjoista leveyttä ja 61°05,53’ itäistä pituutta 
16°43,71’ pohjoista leveyttä ja 60°25,62’ itäistä pituutta 
16°03,90’ pohjoista leveyttä ja 59°32,24’ itäistä pituutta 
15°15,20’ pohjoista leveyttä ja 58°58,52’ itäistä pituutta 
14°36,93’ pohjoista leveyttä ja 58°10,23’ itäistä pituutta 
14°18,93’ pohjoista leveyttä ja 57°27,03’ itäistä pituutta 
14°11,53’ pohjoista leveyttä ja 56°53,75’ itäistä pituutta 
13°53,80’ pohjoista leveyttä ja 56°19,24’ itäistä pituutta 
13°45,86’ pohjoista leveyttä ja 55°54,53’ itäistä pituutta 
14°27,38’ pohjoista leveyttä ja 54°51,42’ itäistä pituutta 
14°40,10’ pohjoista leveyttä ja 54°27,35’ itäistä pituutta 
14°46,21’ pohjoista leveyttä ja 54°08,56’ itäistä pituutta 
15°20,74’ pohjoista leveyttä ja 53°38,33’ itäistä pituutta 
15°48,69’ pohjoista leveyttä ja 53°32,07’ itäistä pituutta 
16°23,02’ pohjoista leveyttä ja 53°14,82’ itäistä pituutta 
16°39,06’ pohjoista leveyttä ja 53°6,52’ itäistä pituutta 

12 Veteen pääsevän öljyn määrä tiettynä hetkenä tarkoittaa öljyn tyhjentämisnopeutta 
litroina tunnissa tiettynä hetkenä jaettuna aluksen nopeudella solmuina samana hetkenä. 

13 Säiliö tarkoittaa suljettua tilaa, jonka muodostaa aluksen pysyvä rakenne ja joka on 
suunniteltu kuljettamaan nestettä irtolastina. 

14 Aluksen kylkeen ulottuva säiliö tarkoittaa mitä tahansa säiliötä, joka rajoittuu 
sivulevytykseen. 

15 Keskisäiliö tarkoittaa mitä tahansa säiliötä, joka on pitkittäislaipion sisäpuolella. 

16 Jätesäiliö tarkoittaa säiliötä, joka on erityisesti osoitettu säiliöiden tyhjennysten, 
säiliöiden pesuvesien ja muiden öljypitoisten seosten keräämiseksi. 

17 Puhdas painolasti tarkoittaa painolastia säiliössä, jonka sen jälkeen, kun siinä 
viimeksi on kuljetettu öljyä, on niin puhdistettu, että siitä laskettu poistovesi, jos se 
tyhjennettäisiin paikallaan olevasta aluksesta puhtaaseen tyyneen veteen kirkkaana päivänä, ei 
aiheuttaisi veden pinnalle eikä siihen liittyvälle rantaviivalle näkyvää jälkeä öljystä eikä 
aiheuttaisi lietettä tai emulsiota, joka laskeutuisi veden pinnan alle tai siihen liittyvälle 
rantaviivalle. Jos painolasti tyhjennetään hallinnon hyväksymän öljyn seuranta- ja 
valvontajärjestelmän kautta, tällaiseen järjestelmään perustuvat todisteet, jotka osoittavat, että 
poistoveden öljypitoisuus ei ylittänyt 15 miljoonasosaa, ovat ratkaisevia siinä suhteessa, että 
painolasti oli puhdasta riippumatta näkyvien jälkien läsnäolosta. 

18 Erillinen painolasti tarkoittaa painolastivettä, joka on laskettu säiliöön, joka on 
täydellisesti erotettu öljylasti- ja öljypolttoainejärjestelmistä ja joka on pysyvästi varattu 
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painolastin kuljetukseen tai muiden kuin öljyn tai haitallisten aineiden, niin kuin nämä on eri 
tavoilla määritelty tämän yleissopimuksen liitteissä, muodostaman painolastin tai lastin 
kuljettamiseen. 

19 Pituus (L) tarkoittaa 96 prosenttia kokonaispituudesta vesiviivalla, joka on 85 
prosentin korkeudella pienimmästä mallisivukorkeudesta mitattuna kölin päältä, tai pituutta 
keularangan etureunasta peräsinvarren keskiöön mitattuna samalla vesiviivalla, jos tämä 
pituus on suurempi. Aluksissa, joiden köli on suunniteltu kaltevaksi, tulee vesiviiva jolla tämä 
pituus mitataan, olla suunnitellun vesiviivan suuntainen. Pituus (L) tulee mitata metreissä. 

20 Keula- ja peräpystysuorien on katsottava kulkevan pituuden (L) keula- ja peräpään 
kautta. Keulapystysuoran tulee yhtyä keularangan etureunaan sen vesiviivan kohdalla, millä 
pituus mitataan. 

21 Keskilaiva on pituuden (L) keskipisteen kohdalla. 

22 Leveys (B) tarkoittaa suurinta leveyttä mitattuna keskilaivan kohdalla kaaren 
malliviivaan aluksessa, jossa on metallinen levytys, ja rungon ulkopintaan aluksessa, jonka 
levytys on jotakin muuta ainetta. Leveys (B) tulee mitata metreissä. 

23 Kuollutpaino (DW) tarkoittaa erotusta tonneissa aluksen uppouman (vedessä, jonka 
ominaispaino on 1,025, ja lastivesiviivalla, joka vastaa määriteltyä kesävaralaitaa) ja 
kevytpainon välillä. 

24 Kevytpaino tarkoittaa aluksen uppoumaa metrisissä tonneissa ilman lastia, 
öljypolttoainetta, voiteluöljyä, painolastivettä, makeaa vettä ja syöttövettä säiliöissä, kuluvia 
varastoja, matkustajia ja heidän matkatavaroitaan. 

25 Täyttymä. Jokin tilan täyttymä tarkoittaa suhdetta sen tilavuuden, joka kyseisessä 
tilassa oletetaan täyttyvän vedellä, ja kyseisen tilan kokonaistilavuuden välillä. 

26 Tilavuudet ja pinta-alat aluksessa on kaikissa tapauksissa laskettava malliviivoihin 
saakka. 

27 Vuosipäivä tarkoittaa kunkin vuoden päivää ja kuukautta, joka vastaa kansainvälisen 
meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan todistuskirjan voimassaolon päättymispäivää. 

28.1 Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1979 luovutettu alus tarkoittaa alusta: 

.1 jonka rakennussopimus on tehty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1975; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei rakennussopimusta ole, jonka köli on laskettu tai joka 
on vastaavassa rakennusvaiheessa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1976; tai 

.3 jonka luovutus on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1979; tai 

.4 jolle on suoritettu merkittävä muutos: 

.1 josta sopimus on tehty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1975; tai 
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.2 siinä tapauksessa, ettei sopimusta ole, jonka rakennustyö on aloitettu 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1976; tai 

.3 joka on saatu valmiiksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1979. 

28.2 31 päivänä joulukuuta 1979 jälkeen luovutettu alus tarkoittaa alusta: 

.1 jonka rakennussopimus on tehty 31 päivänä joulukuuta 1975 jälkeen; tai 

.2 siinä tapauksessa ettei rakennussopimusta ole, jonka köli on laskettu tai joka 
on vastaavassa rakennusvaiheessa 30 päivänä kesäkuuta 1976 jälkeen; tai 

.3 jonka luovutus on 31 päivänä joulukuuta 1979 jälkeen ; tai 

.4 jolle on suoritettu merkittävä muutos: 

.1 josta sopimus on tehty 31 päivänä joulukuuta 1975 jälkeen; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei sopimusta ole, jonka rakennustyö on aloitettu 
30 päivänä kesäkuuta 1976 jälkeen; tai 

.3 joka on saatu valmiiksi 31 päivänä joulukuuta 1979 jälkeen. 

28.3 Viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1982 luovutettu öljysäiliöalus tarkoittaa 
öljysäiliöalusta: 

.1 jonka rakennussopimus on tehty viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1979; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei rakennussopimusta ole, jonka köli on laskettu tai joka 
on vastaavassa rakennusvaiheessa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1980; tai 

.3 jonka luovutus on viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1982; tai 

.4 jolle on suoritettu merkittävä muutos: 

.1 josta sopimus on tehty viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1979; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei sopimusta ole, jonka rakennustyö on aloitettu 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1980; tai 

.3 joka on saatu valmiiksi viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1982. 

28.4 1 päivänä kesäkuuta 1982 jälkeen luovutettu öljysäiliöalus tarkoittaa an 
öljysäiliöalusta: 

.1 jonka rakennussopimus on tehty 1 päivänäkesäkuuta 1979 jälkeen; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei rakennussopimusta ole, jonka köli on laskettu tai joka 
on vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä tammikuuta 1980 jälkeen; tai 
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.3 jonka luovutus on 1 päivänä kesäkuuta 1982 jälkeen; tai 

.4 jolle on suoritettu merkittävä muutos: 

.1 josta sopimus on tehty 1 päivänä kesäkuuta 1979 jälkeen; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei sopimusta ole, jonka rakennustyö on aloitettu 1 
päivänä tammikuuta 1980 jälkeen; tai 

.3 joka on saatu valmiiksi 1 päivänä kesäkuuta 1982 jälkeen. 

28.5 Ennen 6 päivä heinäkuuta 1996 luovutettu öljysäiliöalus tarkoittaa 
öljysäiliöalusta: 

.1 jonka rakennussopimus on tehty ennen 6 päivä heinäkuuta 1993; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei rakennussopimusta ole, jonka köli on laskettu tai joka 
on vastaavassa rakennusvaiheessa ennen 6 päivä tammikuuta 1994; tai 

.3 jonka luovutus on ennen 6 päivä kesäkuuta 1996; tai 

.4 jolle on suoritettu merkittävä muutos: 

.1 josta sopimus on tehty viimeistään 6 päivänä heinäkuuta 1993; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei sopimusta ole, jonka rakennustyö on aloitettu 
ennen 6 päivä tammikuuta 1994; tai 

.3 joka on saatu valmiiksi ennen 6 päivä kesäkuuta 1996. 

28.6 6 päivä heinäkuuta 1996 tai sen jälkeen luovutettu öljysäiliöalus tarkoittaa 
öljysäiliöalusta: 

.1 jonka rakennussopimus on tehty 6 päivänä heinäkuuta 1993 tai sen jälkeen; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei rakennussopimusta ole, jonka köli on laskettu tai joka 
on vastaavassa rakennusvaiheessa 6 päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen; 
tai 

.3 jonka luovutus on 6 päivänä heinäkuuta 1996 tai sen jälkeen; tai 

.4 jolle on suoritettu merkittävä muutos: 

.1 josta sopimus on tehty 6 päivänä heinäkuuta 1993 tai sen jälkeen; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei sopimusta ole, jonka rakennustyö on aloitettu 
ennen 6 päivä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen; tai 

.3 joka on saatu valmiiksi 6 päivänä heinäkuuta 1996 tai sen jälkeen. 
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28.7 1 päivänä helmikuuta 2002 tai sen jälkeen luovutettu öljysäiliöalus tarkoittaa 
öljysäiliöalusta: 

.1 jonka rakennussopimus on tehty 1 päivänä helmikuuta 1999 tai sen jälkeen; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei rakennussopimusta ole, jonka köli on laskettu tai joka 
on vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä elokuuta 1999 tai sen jälkeen; tai 

.3 jonka luovutus on 1 päivänä helmikuuta 2002 tai sen jälkeen; tai 

.4 jolle on suoritettu merkittävä muutos: 

.1 josta sopimus on tehty 1 päivänä helmikuuta 1999 tai sen jälkeen; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei sopimusta ole, jonka rakennustyö on aloitettu 1 
päivänä elokuuta 1999 tai sen jälkeen; tai 

.3 joka on saatu valmiiksi 1 päivänä helmikuuta 2002 tai sen jälkeen. 

28.8 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen luovutettu öljysäiliöalus tarkoittaa 
öljysäiliöalusta: 

.1 jonka rakennussopimus on tehty 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen; 
tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei rakennussopimusta ole, jonka köli on laskettu tai joka 
on vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä heinäkuuta 2007 tai sen jälkeen; 
tai 

.3 jonka luovutus on 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen; tai 

.4 jolle on suoritettu merkittävä muutos: 

.1 josta sopimus on tehty 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen; tai 

.2 siinä tapauksessa, ettei sopimusta ole, jonka rakennustyö on aloitettu 1 
päivänä heinäkuuta 2007 tai sen jälkeen; tai 

.3 joka on saatu valmiiksi 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen. 

29 Miljoonasosa (ppm) tarkoittaa veden tilavuuden öljypitoisuuksia miljoonasosina. 

30 Rakennettu tarkoittaa alusta, jonka köli on laskettu tai joka on vastaavassa 
rakennusvaiheessa. 

2 sääntö 
Soveltaminen 
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1 Jollei nimenomaan ole toisin säädetty, tämän liitteen määräyksiä sovelletaan kaikkiin 
aluksiin. 

2 Aluksiin, jotka eivät ole öljysäiliöaluksia mutta joihin on sijoitettu lastitiloja, 
jotka on rakennettu ja joita käytetään öljyn kuljettamiseen irtolastina ja joiden yhteenlaskettu 
tilavuus on vähintään 200 kuutiometriä tai enemmän, tämän liitteen 16 säännön, 26 säännön 
4 kappaleen, 29, 30, 31, 32, 34 ja 36 säännön vaatimuksia öljysäiliöaluksille sovelletaan 
niiden tilojen rakenteeseen ja käyttöön. Kun yhteenlaskettu tilavuus on vähemmän kuin 
1 000 kuutiometriä, tämän liitteen 34 säännön 6 kappaleen vaatimuksia voidaan soveltaa 29, 
31 ja 32 säännön asemesta. 

3 Milloin lastia, joka on tämän yleissopimuksen II liitteen määräysten alainen, 
kuljetetaan öljysäiliöaluksen lastitilassa, tämän yleissopimuksen II liitteen soveltuvia 
vaatimuksia on myös sovellettava. 

4 Tämän liitteen 29, 31 ja 32 säännön vaatimuksia ei sovelleta öljysäiliöaluksiin, 
jotka kuljettavat asfalttia tai niitä muita tämän liitteen määräyksien alaisia tuotteita, joiden 
fyysiset ominaisuudet estävät tuotteen tehokkaan erottamisen vedestä ja seurannan ja joiden 
kohdalla tämän liitteen 34 säännön mukaisen tyhjentämisen valvonnan tulee tapahtua 
säilyttäen jätteet laivalla ja tyhjentäen myöhemmin kaikki likaantuneet pesuvedet 
vastaanottolaitteisiin. 

5 Mikäli tämän säännön 6 kappaleen määräyksistä ei muuta johdu, tämän liitteen 
18 säännön 6–8 kappaletta ei sovelleta öljysäiliöalukseen, joka on luovutettu viimeistään 1 
päivänä kesäkuuta 1982 siten kuin se on määritelty 1 säännön 28 kappaleen 3 kohdassa ja 
jota käytetään yksinomaan erityisliikenteessä: 

.1 sopimusvaltion satamien tai terminaalien välillä; ja 

.2 sopimusvaltioiden satamien tai terminaalien välillä, milloin: 

.1 matka tapahtuu kokonaisuudessaan erityisalueella; tai 

.2 matka tapahtuu kokonaisuudessaan jonkun muun rajoituksen 
puitteessa, jonka järjestö on asettanut. 

6 Tämän säännön 5 kappaleen määräyksiä sovelletaan ainoastaan, milloin niissä 
satamissa tai terminaaleissa, joissa lasti otetaan mainituilla matkoilla, on riittävät 
vastaanottolaitteistot niitä käyttävien öljysäiliöalusten kaiken painolasti- ja säiliönpesuveden 
vastaanottoa ja käsittelyä varten ja kaikki seuraavat ehdot täytetään: 

.1 mikäli tämän liitteen 4 säännössä olevista poikkeuksista ei muuta johdu, 
kaikki painolastivesi, puhdas painolastivesi mukaan luettuna, ja säiliöiden 
pesujätteet säilytetään aluksessa ja siirretään vastaanottolaitteistoihin ja 
satamavaltion toimivaltainen viranomainen varmentaa tämän liitteen 36 
säännössä tarkoitettuun öljypäiväkirjan II osaan; 

.2 hallinnon ja tämän 5 säännön 1 tai 2 kohdassa tarkoitettujen satamavaltioiden 
hallitusten välillä on tehty sopimus 1 säännön 28 kappaleen 3 kohdassa 
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määritetyn viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1982 luovutetun 
öljysäiliöaluksen käytöstä erityisliikenteessä; 

.3 yllä mainituissa satamissa tai terminaaleissa olevat vastaanottolaitteistot on, 
tämän säännön soveltamista silmällä pitäen, niiden sopimusvaltioiden 
hallitusten, joiden alueella nämä satamat tai terminaalit sijaitsevat, taholta 
hyväksytty riittäviksi tämän liitteen asianomaisten määräysten mukaisesti; 

.4 kansainväliseen öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiskirjaan tehdään 
merkintä siitä, että öljysäiliöalusta käytetään yksinomaan tässä mainitussa 
erityisliikenteessä. 

3 sääntö 

Vapautukset ja poikkeusluvat 

1 Minkä tahansa aluksen, kuten kantosiipialuksen, ilmatyynyaluksen, lähellä 
pintaa toimivan aluksen ja sukelluksissa toimivan aluksen, jonka rakenteelliset ominaisuudet 
tekevät tämän liitteen 3 ja 4 luvun määräysten, jotka koskevat rakennetta ja varustusta, 
soveltamisen kohtuuttomaksi tai epäkäytännölliseksi, voi hallinto vapauttaa sellaisista 
määräyksistä sillä ehdolla, että aluksen rakenne ja varustus antaa samanarvoisen suojan öljyn 
aiheuttamaa pilaantumista vastaan ottaen huomioon aluksen käyttötarkoituksen. 

2 Hallinnon myöntämän vapautuksen yksityiskohdat tulee olla osoitettu tämän liitteen 
7 säännössä mainitussa todistuskirjassa. 

3 Hallinnon, joka myöntää minkä tahansa sellaisen vapautuksen, tulee niin pian 
kuin mahdollista muttei myöhemmin kuin 90 päivää myöntämisen jälkeen tiedottaa 
järjestölle tämän vapautuksen yksityiskohdat ja perustelut, jotka järjestön tulee saattaa 
sopimuspuolille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. 

4 Hallinto voi myöntää poikkeusluvan tämän liitteen 29, 30 ja 31 säännön 
vaatimuksista jokaiselle öljysäiliöalukselle, jota käytetään ainoastaan matkoihin, jotka 
kestävät korkeintaan 72 tuntia ja ovat 50 meripeninkulman etäisyyden sisällä lähimmästä 
maasta lukien, sillä edellytyksellä, että öljysäiliöalusta käytetään ainoastaan matkoihin 
sopimusvaltion satamien tai terminaalien välillä. Jokainen tällainen poikkeuslupa tulee antaa 
sillä ehdolla, että säiliöalus säilyttää kaikki öljypitoiset seokset aluksella ja tyhjentää ne 
myöhemmin vastaanottolaitteistoon. Hallinnon tulee myös todeta, että vastaanottolaitteistot 
tällaisten öljypitoisten seosten vastaanottamiseksi ovat riittävät. 
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5 Hallinto voi myöntää poikkeusluvan tämän liitteen 31 ja 32 sääntöjen 
vaatimuksista muille kuin tämän säännön 4 kappaleessa tarkoitetuille, kun: 

.1 säiliöalus on 1 säännön 28 kappaleen 3 kohdassa määritelty viimeistään 1 
päivänä kesäkuuta 1982 luovutettu öljysäiliöalus, jonka tämän liitteen 2 
säännön 5 kappaleessa tarkoitettu kuollutpaino on vähintään 40 000 tonnia ja 
jota käytetään yksinomaan erityisliikenteessä niin, että tämän liitteen 2 
säännön 6 kappaleessa märiteltyjä ehtoja noudatetaan; tai 

.2 säiliöalusta käytetään yksinomaan yhteen tai useampaan seuraavaan luokkaan 
kuuluviin matkoihin: 

.1 matkat erityisalueilla; tai 

.2 matkat 50 meripeninkulman etäisyyden sisällä lähimmästä maasta 
erityisalueiden ulkopuolella, kun säiliöalus tekee: 

.1 matkoja sopimusvaltion satamien tai terminaalien välillä; tai 

.2 hallinnon määrittelemiä rajoitettuja matkoja, jotka kestävät 
korkeintaan 72 tuntia; 

edellyttäen, että kaikkia seuraavia ehtoja noudatetaan: 

.3 kaikki öljypitoiset seokset säilytetään aluksella ja tyhjennetään 
myöhemmin vastaanottolaitteistoon; 

.4 tämän säännön 5 kappaleen 2 kohdan 2 alakohdassa 
tarkoitettujen matkojen kohdalla hallinto on määritellyt, että 
niissä öljynlastaussatamissa tai -terminaaleissa, joissa 
säiliöalus käy, on riittävät vastaanottolaitteistot tällaisten 
öljypitoisten seosten vastaanottamiseksi; 

.5 milloin vaaditaan kansainvälinen öljystä aiheutuvan meren 
pilaantumisen ehkäisemistä koskeva todistuskirja, siihen 
tehdään merkintä siitä, että alusta käytetään yksinomaan yhteen 
tai useampaan tämän säännön 5 kappaleen 2 kohdan 1 
alakohdassa tai tämän säännön 5 kappaleen 2 kohdan 2 
alakohdan 2 luetelmakohdassa tarkoitettuun luokiteltuun 
matkaan; ja 

.6 tyhjennysmäärä, -aika ja -satama merkitään öljypäiväkirjaan. 

4 sääntö 

Poikkeukset 

Tämän liitteen 15 ja 34 sääntö eivät koske: 
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.1 öljyn tai öljypitoisen seoksen mereen tyhjentämistä, joka on tarpeen aluksen 
turvallisuuden varmistamiseksi tai ihmishengen pelastamiseksi merellä; tai 

.2 öljyn tai öljypitoisen seoksen mereen tyhjentämistä, joka aiheutuu aluksen tai 
sen varusteiden vahingoittumisesta: 

.1 mikäli kaikkiin kohtuullisiin varotoimenpiteisiin tyhjennyksen 
estämiseksi tai vähentämiseksi on ryhdytty vahingon tapahtumisen tai 
tyhjennyksen havaitsemisen jälkeen; ja 

.2 lukuun ottamatta tapauksia, joissa aluksen omistaja tai päällikkö on 
toiminut joko aikomuksenaan aiheuttaa vahinko tai huolimattomasti 
tietäen, että vahinko todennäköisesti seuraisi; tai 

.3 sellaisten hallinnon hyväksymien öljypitoisten aineiden tyhjentämistä 
mereen, joita käytetään tietyn pilaantumistapahtuman torjumiseksi 
tarkoituksena pilaantumisen aiheuttaman vahingon vähentäminen. 
Jokaiseen tällaiseen tyhjentämiseen tulee saada sen hallituksen 
hyväksyminen, jonka lainkäyttövallan piirissä tyhjentäminen aiotaan 
suorittaa. 

5 sääntö 

Samanarvoisuudet 

1 Hallinto voi sallia tietyn laitteen, aineen, välineen tai kojeen, joka on muu kuin 
tässä liitteessä vaadittu, tulevan asennetuksi alukseen vaihtoehtona, jos sellainen laite, aine, 
väline tai koje on vähintään yhtä tehokas kuin tässä liitteessä vaadittu. Tämä hallinnon 
toimivalta ei ulotu tämän liitteen säännöissä selostettujen suunnittelu- ja 
rakenneominaisuuksien korvaamiseen öljyn tyhjentämisen valvonnan toiminnallisilla 
menetelmillä ikään kuin ne olisivat samanarvoiset. 

2 Hallinnon, joka sallii jonkin laitteen, aineen, välineen tai kojeen käyttämisen 
vaihtoehtoisena tämän liitteen vaatiman asemesta, on toimitettava tästä yksityiskohtaiset 
tiedot järjestölle, joka saattaa nämä sopimuspuolille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä 
varten. 

2 LUKU – KATSASTUKSET JA 

SERTIFIOINTI 

6 sääntö 

Katsastukset 

1 Jokaisessa öljysäiliöaluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150, ja 
jokaisessa muussa aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 400, on toimitettava 
jäljempänä selostetut katsastukset: 
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.1 peruskatsastus ennen aluksen asettamista liikenteeseen tai ennen kuin tämän 
liitteen 7 säännössä vaadittu todistuskirja annetaan ensimmäisen kerran. 
Katsastuksen tulee käsittää aluksen rakenteen, varustuksen, laitteiden, 
yleisjärjestelyn ja rakennusaineiden täydellinen katsastus siinä määrin kuin 
tämä liite alusta koskee. Tällä katsastuksella on voitava varmistua siitä, että 
rakenne, varusteet, laitteet, yleisjärjestely ja rakennusaineet täysin vastaavat 
tämän liitteen vaatimuksia; 

.2 Uusintakatsastus, joka toimitetaan hallinnon määräämin väliajoin, mikä ei saa 
ylittää viittä vuotta paitsi silloin, kun tämän liitteen 10 säännön 2 kappaleen 2 
kohtaa tai 5–7 kappaletta sovelletaan. Tällä katsastuksella on voitava 
varmistua siitä, että rakenne, varusteet, laitteet, yleisjärjestely ja 
rakennusaineet täysin vastaavat tämän liitteen soveltuvia vaatimuksia; 

.3 kolmen kuukauden kuluessa ennen todistuskirjan toista vuosipäivää tai sen 
jälkeen tai kolmen kuukauden kuluessa ennen todistuskirjan kolmatta 
vuosipäivää tai sen jälkeen toimitetaan välikatsastus, joka korvaa yhden tämän 
säännön 1 kappaleen 4 kohdassa tarkoitetuista vuosikatsastuksista. Tällä 
katsastuksella on voitava varmistua siitä, että varusteet ja niihin liittyvät 
pumppu- ja putkijärjestelmät, mukaan luettuina öljyn purkauksen seuranta- ja 
valvontajärjestelmät, raakaöljypesujärjestelmät, öljypitoisen veden 
erotuslaitteet ja öljyn suodatusjärjestelmät täysin täyttävät tämän liitteen 
asianomaiset vaatimukset ja että ne ovat hyvässä käyttökunnossa. 
Välikatsastukset tulee merkitä tämän liitteen 7 tai 8 säännön mukaisesti 
annettavaan todistuskirjaan; 

.4 kolmen kuukauden kuluessa ennen todistuskirjan jokaista vuosipäivää tai 
kolmen kuukauden kuluessa todistuskirjan jokaisen vuosipäivän jälkeen 
toimitetaan vuosikatsastus, joka käsittää tämän säännön 1 kappaleen 1 
kohdassa tarkoitettujen aluksen rakenteen, varustuksen, laitteiden, 
yleisjärjestelyn ja aineiden yleisen  tarkastuksen sen varmistamiseksi, että 
niitä on huollettu tämän säännön 4 kappaleen 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja että 
ne pysyvät hyväksyttävässä kunnossa sitä käyttöä varten, johon alus on 
tarkoitettu. Vuosikatsastukset tulee merkitä tämän liitteen 7 tai 8 säännön 
mukaisesti annettavaan todistuskirjaan; ja 

.5 tilanteen mukaan joko täydellinen tai osittainen katsastus on tehtävä 
vaadittaessa tämän säännön 4 kappaleen 3 kohdassa mainitun tutkimuksen 
jälkeen tai aina kun aluksessa on suoritettu huomattavia korjaus- tai 
uusimistöitä. Katsastuksella on voitava varmistua siitä, että välttämättömät 
korjaukset on tehty kunnollisesti, että korjaus- tai uusimistöissä käytetyt 
aineet ja töiden suoritus ovat kaikin puolin hyväksyttävät ja että alus täyttää 
joka suhteessa tämän liitteen vaatimukset. 

2 Hallinnon on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin niihin aluksiin nähden, joita 
tämän säännön 1 kappaleen määräykset eivät koske, sen varmistamiseksi, että tämän liitteen 
asianomaisia määräyksiä noudatetaan. 

3.1 Hallinnon virkamiesten on toimitettava tämän liitteen määräysten 
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täytäntöönpanemista koskevat alusten katsastukset. Hallinto voi kuitenkin valtuuttaa 
katsastusten toimittamisen joko tarkoitusta varten nimitetyille katsastajille tai 
hyväksymilleen laitoksille. Kyseisten laitosten on oltava järjestön päätöslauselmassa 
A.739(18) hyväksymien ohjeiden ja niiden mahdollisten muutosten sekä järjestön 
päätöslauselmassa A.789(19) hyväksyttyjen ohjeiden ja niiden mahdollisten muutosten 
mukaisia edellyttäen, että nämä muutokset hyväksytään, saatetaan voimaan ja pannaan 
täytäntöön tämän liitteen muutosmenettelyä koskevan yleissopimuksen 16 artiklan 
määräysten mukaisesti. 

3.2 Hallinnon, joka nimittää katsastajia tai hyväksyy laitoksia suorittamaan 
katsastuksia ja tarkastuksia siten kuin tämän säännön 3 kappaleen 1 kohdassa on mainittu, on 
vähintään valtuutettava tarkoitusta varten nimetty katsastaja tai hyväksytty laitos : 

.1 vaatimaan korjauksia alukseen; ja 

.2 suorittamaan katsastuksia satamavaltion asianomaisten viranomaisten 
pyynnöstä. 

Hallinnon on ilmoitettava nimitetyille katsastajille ja hyväksytyille laitoksille myöntämiinsä 
valtuuksiin liittyvistä erityisistä velvollisuuksista ja ehdoista järjestölle, jonka on toimitettava 
nämä tiedot sopimusosapuolille edelleen lähetettäväksi tiedoksi näiden virkamiehille. 

3.3 Milloin tarkoitusta varten nimitetty katsastaja tai hyväksytty laitos katsoo, että 
aluksen kunto tai sen varusteet eivät olennaisilta osin vastaa todistuskirjassa olevia tietoja tai 
ovat sellaiset, että alus ei voi lähteä merelle aiheuttamatta kohtuutonta vahingonvaaraa 
meriympäristölle, tämän katsastajan tai laitoksen on viipymättä varmistauduttava siitä, että 
puutteet korjataan ja ilmoittaa asiasta hallinnolle asianmukaisessa järjestyksessä. Ellei 
puutteiden korjaamiseen ryhdytä, todistuskirja on peruutettava ja asiasta on viipymättä 
ilmoitettava hallinnolle. Jos alus on toisen sopimuspuolen satamassa, on satamavaltion 
asianomaisille viranomaisille myös ilmoitettava asiasta. Kun hallinnon virkamies, tarkoitusta 
varten nimetty katsastaja tai hyväksytty laitos on tehnyt ilmoituksen satamavaltion 
asianomaisille viranomaisille, tämän satamavaltion hallituksen on annettava mainitulle 
virkamiehelle, katsastajalle tai laitokselle kaikki tarvittava apu heidän täyttäessään tämän 
säännön mukaisia velvollisuuksiaan. Kysymyksessä olevan satamavaltion hallituksen on 
tarpeen tullen ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että alus ei poistu, ennen kuin se voi 
lähteä merelle tai lähteä satamasta jatkaakseen lähimmälle sopivalle korjaustelakalle 
aiheuttamatta kohtuutonta vahingonvaaraa meriympäristölle.  

3.4 Hallinnon on kaikissa tapauksissa täysin taattava katsastuksen perusteellisuus ja 
tehokkuus, ja se sitoutuu ryhtymään tarpeellisiin toimiin tämän velvoitteen täyttämiseksi. 

4.1 Aluksen ja sen varusteiden kunto on säilytettävä sellaisena, että ne täyttävät 
tämän pöytäkirjan vaatimukset, jotta varmistetaan, että alus pysyy joka suhteessa siinä 
kunnossa, että se voi lähteä merelle aiheuttamatta kohtuutonta vahingonvaaraa 
meriympäristölle. 

4.2 Sen jälkeen kun jokin tämän säännön 1 kappaleen mukainen aluksen katsastus 
on toimitettu, ei aluksen rakenteessa, varusteissa laitteissa, yleisjärjestelyssä tai 
rakennusaineissa, joita katsastus on koskenut, saa tehdä mitään muutosta ilman hallinnon 
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määräämää sanktiota, lukuun ottamatta sellaisen varusteen tai laitteen suoranaista 
korvaamista toisella. 

4.3 Milloin alukselle on tapahtunut onnettomuus tai on havaittu puutteellisuus, joka 
olennaisesti vaikuttaa aluksen kuntoon tai sellaisten varusteiden tehokkuuteen tai 
täydellisyyteen, joita tämä liite koskee, aluksen päällikön tai omistajan on ensi tilassa 
ilmoitettava asiasta sille hallinnolle, hyväksytylle järjestölle tai nimitetylle katsastajalle, 
jonka vastuulla asianmukaisen todistuskirjan antaminen on ja jonka tehtävänä on 
toimeenpanna tutkimuksia selvyyden saamiseksi siitä, onko tämän säännön 1 kappaleen 
mukainen katsastus tarpeellinen. Jos alus on toisen sopimuspuolen satamassa, aluksen 
päällikön tai omistajan on viipymättä ilmoitettava asiasta myös satamavaltion asianomaisille 
viranomaisille, ja nimitetyn katsastajan tai hyväksytyn järjestön on varmistauduttava siitä, 
että tällainen ilmoitus on tehty. 

7 sääntö 

Todistuskirjan antaminen tai hyväksyminen 

1 Kansainvälinen öljyn aiheuttaman pilaantumisen  ehkäisemistä koskeva 
todistuskirja on annettava tämän liitteen 6 säännön määräysten mukaisesti suoritetun alku- tai 
uusintakatsastuksen jälkeen öljysäiliöalukselle, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150, ja 
muille aluksille, joiden bruttovetoisuus on yli 400, jotka tekevät matkoja muiden 
sopimuspuolten lainkäyttövallassa oleviin satamiin tai rannikon edustalla oleviin 
terminaaleihin. 

2 Hallinnon tai sen asianmukaisesti valtuuttaman henkilön tai järjestön tulee 
antaa tämä todistuskirja. Joka tapauksessa hallinto on täysin vastuussa todistuskirjasta. 

8 sääntö 

Toisen hallituksen antama tai hyväksymä todistuskirja 

1 Tämän yleissopimuksen sopimuspuolen hallitus voi hallinnon pyynnöstä 
katsastuttaa aluksen ja todettuaan, että tämän liitteen määräykset on täytetty, antaa tai 
valtuuttaa antamaan alukselle kansainvälisen öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä 
koskevan todistuskirjan tämän liitteen mukaisesti. 

2 Jäljennös todistuskirjasta ja katsastusselostuksesta on toimitettava niin pian kuin 
mahdollista pyynnön esittäneelle hallinnolle. 

3 Näin annetussa todistuskirjassa tulee olla maininta siitä, että se on annettu 
hallinnon pyynnöstä. Sillä on sama pätevyys ja se on tunnustettava 
samanarvoiseksi/vastaavaksi kuin tämän liitteen 7 säännön perusteella annettu todistuskirja. 

4 Kansainvälistä öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevaa 
todistuskirjaa ei tule antaa alukselle, joka on oikeutettu käyttämään sellaisen valtion lippua, 
joka ei ole sopimuspuoli. 
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9 sääntö 

Todistuskirjan kaava 

Kansainvälinen öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskeva todistuskirja on 
laadittava tämän liitteen II lisäyksessä annetun mallin mukaisesti ja sen tulee olla laadittu 
ainakin englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi.. Jos käytetään myös todistuksen antaneen maan 
virallista kieltä, se on riita- ja eroavaisuusasioissa etusijalla. 

10 sääntö 

Todistuskirjan voimassaoloaika ja pätevyys 

1 Kansainvälinen öljyn aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskeva todistuskirja 
on annettava hallinnon määräämäksi ajaksi, joka ei saa olla viittä vuotta pitempi. 

2.1 Huolimatta tämän säännön 1 kappaleen vaatimuksista uusi todistuskirja on voimassa 
uusintakatsastuksen valmistumispäivästä päivämäärään saakka, joka on enintään viisi vuotta 
olemassa olevan todistuskirjan voimassaoloajan päättymispäivästä, siinä tapauksessa, että 
uusintakatsastus on suoritettu loppuun olemassa olevan todistuskirjan voimassaoloajan 
päättymistä edeltävän kolmen kuukauden aikana. 

2.2 Siinä tapauksessa, että uusintakatsastus suoritetaan loppuun olemassa olevan 
todistuskirjan voimassaoloajan päättymisen jälkeen, uusi todistuskirja on voimassa 
uusintakatsastuksen valmistumispäivästä päivämäärään, johon on enintään viisi vuotta 
olemassa olevan todistuskirjan voimassaoloajan päättymispäivästä. 

2.3 Siinä tapauksessa, että uusintakatsastus suoritetaan loppuun yli kolme kuukautta 
ennen olemassa olevan todistuskirjan voimassaoloajan päättymispäivää, uusi todistuskirja on 
voimassa enintään viisi vuotta uusintakatsastuksen loppuunsuorittamispäivästä. 

3 Jos todistuskirja annetaan viittä vuotta lyhyemmäksi ajaksi, hallinto voi pidentää 
todistuskirjan voimassaoloaikaa sen päättymispäivästä tämän säännön 1 kappaleessa 
määrättyyn enimmäisaikaan edellyttäen, että ne tämän liitteen 6 säännön 1 kappaleen 3 ja 4 
kohdassa tarkoitetut katsastukset, joita sovelletaan annettaessa todistuskirja viideksi vuodeksi, 
toimitetaan asianmukaisesti. 

4 Jos uusintakatsastus on valmistunut ja uutta todistuskirjaa ei voida antaa tai toimittaa 
alukselle ennen olemassa olevan todistuskirjan voimassaoloajan päättymistä, hallinnon 
valtuuttama henkilö tai laitos voi vahvistaa olemassa olevan todistuskirjan, ja tällainen 
todistuskirja on hyväksyttävä päteväksi ajanjakson, joka on enintään viisi kuukautta 
alkuperäisen voimassaoloajan päättymispäivästä. 

5 Jos alus todistuskirjan voimassaoloajan päättyessä ei ole satamassa, jossa se tullaan 
katsastamaan, hallinto voi pidentää todistuskirjan voimassaoloaikaa. Tällainen pidennys on 
myönnettävä ainoastaan sitä varten, että alus voi päättää matkansa satamaan, jossa se tullaan 
katsastamaan, ja tällöinkin vain tapauksissa, joissa tämä katsotaan asianmukaiseksi ja 
kohtuulliseksi. Todistuskirjan voimassaoloaikaa ei tule pidentää kolmea kuukautta 
pitemmäksi ajaksi, ja alus, jolle tällainen pidennys on myönnetty, ei saa saavuttuaan 
satamaan, jossa se tullaan katsastamaan, tämän pidennyksen nojalla lähteä tästä satamasta 
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ilman uutta todistuskirjaa. Kun uusintakatsastus valmistuu, uusi todistuskirja on voimassa 
enintään viisi vuotta alkuperäisen todistuskirjan voimassaoloajan päättymisestä ennen 
pidennyksen myöntämistä. 

6 Hallinto voi pidentää sellaisen todistuskirjan voimassaoloaikaa, joka on annettu 
lyhyitä matkoja tekevälle alukselle ja jota ei ole pidennetty tämän säännön edellä olevien 
määräysten nojalla, enintään yhdellä kuukaudella todistuskirjan voimassaoloajan 
päättymispäivästä lukien. Kun uusintakatsastus valmistuu, uusi todistuskirja on voimassa 
enintään viisi vuotta alkuperäisen todistuskirjan voimassaoloajan päättymisestä ennen 
pidennyksen myöntämistä. 

7 Hallinnon määräämissä erityistilanteissa uutta todistuskirjaa ei tarvitse päivätä 
olemassa olevan todistuskirjan voimassaoloajan päättymisestä, kuten tämän säännön 2 
kappaleen 2 kohdassa, 5 kappaleessa tai 6 kappaleessa vaaditaan. Näissä erityistilanteissa uusi 
todistuskirja on voimassa enintään viisi vuotta uusintakatsastuksen valmistumispäivästä. 

8 Jos vuosi- tai välikatsastus valmistuu ennen tämän liitteen 6 säännössä määritettyä 
aikaa: 

.1 todistuskirjan vuosipäivämerkintää muutetaan niin, että uusi päivämäärä on 
enintään kolme kuukautta katsastuksen valmistumispäivän jälkeen; 

.2 seuraava tämän liitteen 6 säännön 1 kappaleessa vaadittava vuosi- tai 
välikatsastus toimitetaan kyseisen säännön edellyttämin väliajoin uutta 
vuosipäivää käyttäen; ja 

.3 viimeinen voimassaolopäivä voidaan pitää ennallaan edellyttäen, että 
vähintään yksi asianmukainen vuosi- tai välikatsastus toimitetaan, jotteivät 
tämän liitteen 6 säännön 1 kappaleessa määrätyt enimmäisväliajat ylity. 

Tämän liitteen 7 tai 8 säännön mukaan annetun todistuskirjan voimassaolo päättyy 
seuraavissa tapauksissa: 

.1 jos asianomaisia katsastuksia ei ole toimitettu niiden ajanjaksojen puitteissa, 
joista tämän liitteen 6 säännön 1 kappaleessa määrätään; tai: 

.2 todistuskirjaan ei ole tehty tämän liitteen 6 säännön 1 kappaleen 3 tai 4 kohdan 
mukaisia merkintöjä; tai 

.3 kun alus siirtyy käyttämään toisen valtion lippua. Uusi todistuskirja annetaan 
vain, milloin uuden todistuskirjan antava hallitus on täysin vakuuttunut siitä, 
että alus täyttää tämän liitteen 6 säännön 4 kappaleen 1 ja 2 kohdan 
vaatimukset. Jos siirtyminen tapahtuu sopimuspuolten välillä ja jos pyyntö 
tehdään kolmen kuukauden kuluessa siirtymisestä, sen sopimuspuolen 
hallituksen, jonka lippua alus oli aikaisemmin oikeutettu käyttämään, on niin 
pian kuin mahdollista toimitettava hallinnolle jäljennökset aluksella ennen 
siirtymistä olleesta todistuskirjasta ja, mikäli mahdollista, jäljennökset 
asianomaisista katsastusselostuksista. 
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11 sääntö 
Satamavaltion suorittama toiminnallisten vaatimusten valvonta* 

1 Aluksen on toisen sopimuspuolen lainkäyttövallassa olevassa satamassa tai 
rannikon edustalla olevassa terminaalissa alistuttava sellaisen sopimuspuolen asianmukaisesti 
valtuuttamien virkamiesten tarkastuksiin tämän liitteen mukaisten toiminnallisten 
vaatimusten suhteen, kun on selviä perusteita epäillä, että päällikkö tai miehistö eivät tunne 
olennaisia alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemiseen liittyviä aluksella 
suoritettavia menettelytapoja. 

2 Tämän säännön 1 kappaleessa kuvatuissa tilanteissa sopimuspuolen on 
ryhdyttävä sellaisiin toimiin, joilla varmistetaan, että alus ei lähde merelle, ennen kuin tilanne 
on korjattu tämän liitteen vaatimusten mukaisesti. 

3 Tähän sääntöön sovelletaan tämän yleissopimuksen 5 artiklassa määrättyjä 
satamavaltion valvontaan liittyviä menettelyjä. 

4 Minkään tässä säännössä ei saa tulkita rajoittavan sellaisen sopimuspuolen 
oikeuksia ja velvollisuuksia, joka valvoo tässä yleissopimuksessa nimenomaisesti määrättyjä 
toiminnallisia vaatimuksia. 

 
3 LUKU – KAIKKIEN ALUSTEN KONEISTOTILOJA KOSKEVAT 
VAATIMUKSET 
A OSA  RAKENNE 

12 sääntö 
Öljyjäte- (liete) -säiliöt 

1 Jokaisessa aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 400, tulee olla 
koneiston tyyppi ja matkan pituus huomioon ottaen yksi tai useampi tilavuudeltaan riittävä 
säiliö , joka pystyy vastaanottamaan sellaiset öljyjätteet (lietteet), joita ei muuten pystytä 
hävittämään tämän liitteen vaatimusten mukaisesti. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi ne, 
jotka syntyvät poltto- ja voiteluöljyjen puhdistamisen seurauksena ja koneistotiloissa 
tapahtuvien öljyvuotojen seurauksena. 

2 Lietesäiliöihin johtavassa ja niistä tulevassa putkituksessa ei saa olla muuta suoraan 
laidan yli vievää yhteyttä kuin 13 säännössä tarkoitettu normitettu yhdistelaippa laituriliitintä 
varten. 

3 1 säännön 28 kappaleen 2 kohdassa määriteltyjen 31 päivänä joulukuuta 1979 
jälkeen luovutettujen alusten öljyjätesäiliöt tulee suunnitella ja rakentaa niin, että ne voidaan 
puhdistaa ja että jätteet voidaan tyhjentää vastaanottolaitteisiin. 1 säännön 28 kappaleen 1 
kohdassa määriteltyjen 31 päivänä joulukuuta 1979 tai sitä ennen luovutettujen alusten tulee 
noudattaa tätä vaatimusta kohtuullisuuden ja käytännöllisyyden rajoissa. 

                                                 
* Tässä viitataan järjestön päätöslauselmalla A.787(19), Procedures for Port State Control, hyväksyttyihin 
satamavaltion valvonnan menettelytapoihin sellaisina kuin ne ovat päätöslauselmalla A.882(21) muutettuina; 
katso IMO:n julkaisu, myyntinumero IMO-650E. 
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13 sääntö 
Normitettu yhdistelaippa laituriliitintä varten 

Jotta vastaanottolaitteiston putkisto voitaisiin kytkeä aluksen tyhjennysputkistoon, johon 
jätteet konehuoneen kuvuista tulevat, molemmissa putkistoissa tulee olla seuraavan taulukon 
mukainen normitettu yhdistelaippa: 

Yhdistelaipan normimitat 

Mitoitettava suure 
Mitta 

Ulkohalkaisija  215 mm 
Sisähalkaisija  Määräytyy putken ulkohalkaisijan mukaan 
Reikäympyrän halkaisija 183 mm 
Reiät laipassa 6 halkaisijaltaan 22 mm reikää yllämainitun 

halkaisijan omaavalle reikäympyrälle yhtä 
kaukana toisistaan ja jyrsittynä auki laipan 
ulkoreunaan saakka. Jyrsinnän leveys 22 mm 

Laipan paksuus  20 mm 
Pultit ja mutterit: 
määrä ja laatu 

6 kpl, jokaisen halkaisija 20 mm ja pituus 
sopiva 

Laippa tulee suunnitella niin, että siihen voidaan liittää putkia, joiden enimmäissisämitta on 125 
mm ja laippojen tulee olla terästä tai muuta vastaavaa ainetta ja niissä tulee olla tasapinta. Laipan
sekä sen yhteydessä käytetyn öljyä kestävän tiivisteen tulee kestää 600 kPa:n työpaine. 

B OSA  VARUSTUS 

14 sääntö 
Öljyn suodatusjärjestelmä 

1 Paitsi mitä tämän säännön 3 kappaleessa määrätään, kaikissa 
bruttovetoisuudeltaan 400–10 000 rekisteritonnin aluksissa tulee olla tämän säännön 6 
kappaleen mukainen öljyn suodatusjärjestelmä. Jokaisen aluksen, joka saattaa tyhjentää 
mereen polttoöljysäiliöissä säilytettyä painolastivettä 16 säännön 2 kappaleen mukaisesti, on 
oltava tämän säännön 2 kappaleen mukainen. 

2 Paitsi mitä tämän säännön 3 kappaleessa määrätään, kaikissa 
bruttovetoisuudeltaan vähintääni 10 000 rekisteritonnin aluksissa tulee olla tämän säännön 7 
kappaleen mukainen öljyn suodatusjärjestelmä. 

3 Hotelli- ja varastoalusten jne. kaltaisissa aluksissa, jotka niitä asemapaikan 
vaihtamiseen tarkoitettuja matkoja, joiden aikana ei kuljeteta lastia, lukuun ottamatta pysyvät 
paikoillaan, ei tarvitse olla öljyn suodatusjärjestelmää. Tällaisissa aluksissa tulee olla 
jätevesisäiliö, jonka tilavuuden hallinto katsoo riittävän kaiken öljypitoisen pilssiveden 
säilyttämiseen aluksella myöhempää vastaanottolaitteisiin tyhjentämistä varten. 

4 Hallinnon tulee varmistaa, että bruttovetoisuudeltaan alle 400 rekisteritonnin 
aluksissa on siinä määrin kuin käytännöllistä laitteet öljyn tai öljypitoisten seosten 
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säilyttämiseen aluksella tai niiden tyhjentämiseen tämän liitteen 15 säännön 6 kappaleen 
vaatimusten mukaisesti. 

5 Hallinto voi myöntää poikkeusluvan tämän säännön 1 ja 2 kappaleen 
vaatimuksista: 

.1 ainoastaan erityisalueilla matkoja tekeville aluksille tai 

.2 vuoroliikenteessä oleville kansainvälisen turvallisuussäännöstön mukaisesti 
sertifioiduille suurnopeusaluksille (tai muuten tämän säännöstön sovellusalaan 
kokonsa ja laivatyyppinsä puolesta kuuluville aluksille),  joiden edestakainen 
matka-aika on korkeintaan 24 tuntia myös näiden alusten ne matkat mukaan 
luettuina, joilla ei kuljeteta matkustajia eikä lastia siirryttäessä uuteen 
kotipaikkaan, 

.3 edellä olevien 1 ja 2 kohdan määräykset huomioon ottaen on noudatettava 
seuraavia ehtoja: 

.1 aluksessa on jätevesisäiliö, jonka tilavuuden hallinto katsoo riittävän 
kaiken öljypitoisen pilssiveden säilyttämiseen aluksella; 

.2 kaikki öljypitoinen pilssivesi säilytetään aluksella ja tyhjennetään 
myöhemmin vastaanottolaitteisiin; 

.3 hallinto on määritellyt, että riittävän monissa niistä satamista tai 
terminaaleista, joissa alus käy, on asianmukaiset laitteet tällaisen 
öljypitoisen pilssiveden vastaanottoa varten; 

.4 kun kansainvälisessä öljystä aiheutuvan meren pilaantumisen 
ehkäisemistä koskevassa todistuskirjassa niin edellytetään, on siihen 
tehtävä merkintä siitä, että alus tekee matkoja ainoastaan erityisalueilla 
tai on hyväksytty tässä säännössä tarkoitetuksi suurnopeusalukseksi ja 
että aluksen liikennöintitapa on identifioitu; ja 

.5 tyhjennysmäärä, -aika ja -satama merkitään öljypäiväkirjan I osaan. 

6 Tämän säännön 1 kappaleessa tarkoitetun öljyn suodatusjärjestelmän tulee olla 
hallinnon hyväksymä ja siten suunniteltu, että se varmistaa, että kaiken mereen tyhjennetyn 
öljypitoisen seoksen öljypitoisuus sen jälkeen, kun se on kulkeutunut järjestelmän läpi, on 
korkeintaan 15 miljoonasosaa. Tarkastellessaan kyseisten laitteiden suunnittelua hallinnon 
tulee huomioida järjestön suosittelema erittely.* 

7 Tämän säännön 2 kappaleessa tarkoitetun öljyn suodatusjärjestelmän on oltava 

                                                 
* Tässä viitataan järjestön yleiskokouksen päätöslauselmalla A.393(X) hyväksymään Recommendation on 
International Performance and Test Specification for Oily-Water Separating Equipment and Oil Content Meters 
-suositukseen, meriympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.60(33) hyväksymiin Guidelines and 
specifications for Pollution Prevention equipment for Machinery space Bilges of Ships -ohjeisiin ja erittelyihin 
tai meriympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.107(49) hyväksymiin Revised guidelines and 
specification for pollution prevention equipment for machinery space bilges of ships -ohjeisiin ja erittelyihin. 
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tämän säännön 6 kappaleen mukainen. Lisäksi siinä tulee olla hälytysjärjestelmä, joka 
osoittaa, milloin tätä tasoa ei pystyä pitämään yllä. Järjestelmässä tulee myös olla 
mahdollisuus varmistaa öljypitoisten seosten tyhjennyksen automaattinen pysähtyminen, 
milloin poistoveden öljypitoisuus ylittää 15 miljoonasosaa. Tarkastellessaan kyseisten 
laitteiden suunnittelua hallinnon tulee huomioida järjestön suosittelema erittely.* 

C OSA ÖLJYN TYHJENTÄMISEN VALVONTA 

15 sääntö 
Öljyn tyhjentämisen valvonta 

1 Tämän liitteen 4 säännössä sekä tämän säännön 2, 3 ja 6 kappaleessa mainituin 
poikkeuksin kaikki öljyn tai öljypitoisen seoksen tyhjentäminen mereen aluksesta, johon tätä 
liitettä sovelletaan, on kielletty. 

A. Tyhjentäminen erityisalueiden ulkopuolella 

2 Kaikki öljyn tai öljypitoisen seoksen tyhjentäminen mereen aluksista, joiden 
bruttovetoisuus on vähintään 400,  on kielletty, paitsi jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

.1 alus kulkee reitillään; 

.2 öljypitoinen seos käsitellään öljyn suodatusjärjestelmässä, joka täyttää tämän 
liitteen 14 säännön vaatimukset; 

.3 poistoveden öljypitoisuus ilman laimennusta on enintään 15 miljoonasosaa; 

.4 öljypitoinen seos ei ole peräisin öljysäiliöalusten lastinsiirtopumpputilojen 
kuvuista; ja 

.5 öljypitoiseen seokseen ei öljysäiliöalusten kohdalla ole sekoittunut öljylastin 
jäännöksiä. 

B. Tyhjentäminen erityisalueilla 

3 Kaikki öljyn tai öljypitoisen seoksen tyhjentäminen mereen aluksista, joiden 
bruttovetoisuus on vähintään 400, on kielletty, paitsi jos kaikki seuraavat ehdot ovat 
täytettyinä: 

.1 alus kulkee reitillään; 

.2 öljypitoinen seos käsitellään öljynsuodatuslaitteissa, jotka täyttävät tämän 
liitteen 14 säännön 7 kappaleen vaatimukset; 

.3 poistoveden öljypitoisuus ilman laimennusta on enintään 15 miljoonasosaa; 

.4 öljypitoinen seos ei ole peräisin öljysäiliöalusten lastinsiirtopumpputilojen 
kuvuista; ja 
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.5 öljypitoiseen seokseen ei öljysäiliöalusten kohdalla ole sekoittunut öljylastin 
jäännöksiä. 

4 Öljyn tai öljypitoisen seoksen tyhjentäminen mereen Etelämantereen alueella 
kielletään. 

5 Tämän säännön määräykset eivät estä alusta, jonka matkasta vain osa tapahtuu 
erityisalueella, suorittamasta tyhjennystä erityisalueen ulkopuolella tämän säännön 2 
kappaleen mukaisesti. 

C. Kaikkia bruttovetoisuudeltaan alle 400 rekisteritonnin aluksia kaikilla alueilla 
Etelämantereen aluetta lukuun ottamatta koskevat vaatimukset 

6 Aluksissa, joiden bruttovetoisuus on alle 400, tulee öljy ja öljypitoinen seos joko 
säilyttää aluksessa myöhemmin vastaanottolaitteisiin tyhjennettäväksi tai tyhjentää mereen 
seuraavien määräysten mukaisesti: 

.1 alus kulkee reitillään; 

.2 aluksella on toiminnassa hallinnon hyväksymää mallia olevat laitteet, jotka 
varmistavat, että poistoveden öljypitoisuus ilman laimennusta on enintään 15 
miljoonasosaa; 

.3 öljypitoinen seos ei ole peräisin öljysäiliöalusten lastinsiirtopumpputilojen 
kuvuista; ja 

.4 öljypitoiseen seokseen ei öljysäiliöalusten kohdalla ole sekoittunut öljylastin 
jäännöksiä. 

D. Yleiset vaatimukset 

7 Kun näkyviä jälkiä öljystä havaitaan veden pinnalla tai sen alla aluksen 
välittömässä läheisyydessä tai sen vanavedessä, sopimuspuolten hallitusten tulisi, siinä määrin 
kuin ne kohtuudella siihen pystyvät, pikaisesti tutkia tosiseikat, jotka selvittäisivät sen, onko 
tämän säännön määräyksiä rikottu. Tutkimuksen piiriin tulisi erityisesti kuulua tuuli- ja 
merenkäyntiolosuhteet, aluksen reitti ja nopeus, muut mahdolliset läheisyydessä olevat 
näkyvien jälkien aiheuttajat ja kaikki soveltuvat öljyn tyhjentämisen rekisteröintimerkinnät. 

8 Missään tyhjennyksessä mereen ei saa olla kemikaaleja tai muita aineita 
sellaisissa määrissä tai pitoisuuksissa, jotka ovat haitallisia merelliselle ympäristölle, tai 
kemikaaleja tai muita aineita, jotka on lisätty tarkoituksella kiertää tässä säännössä annettuja 
tyhjennysehtoja. 

9 Sellaiset öljyjätteet, joita ei voi tyhjentää mereen tämän säännön mukaisesti, tulee 
säilyttää aluksella tai tyhjentää vastaanottolaitteistoihin. 

16 sääntö 
Öljyn ja painolastiveden erillään pito keulapiikkisäiliössä 
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1 Tämän säännön 2 kappaleessa mainituin poikkeuksin ei painolastivettä saa 
kuljettaa missään öljypolttoainesäiliössä 1 säännön 28 kappaleen 2 kohdassa määritellyissä 31 
päivänä joulukuuta 1979 jälkeen luovutetuissa muissa kuin öljysäiliöaluksissa, joiden 
bruttovetoisuus on vähintään 4 000, eikä 1 säännön 28 kappaleen 2 kohdassa määritellyissä 31 
päivänä joulukuuta 1979 jälkeen luovutetuissa öljysäiliöaluksissa, joiden bruttovetoisuus on 
vähintään 150. 

2 Jos epätavalliset olosuhteet tai tarve kuljettaa suuria määriä öljypolttoainetta 
tekevät tarpeelliseksi kuljettaa painolastivettä, joka ei ole puhdasta painolastia, missä tahansa 
öljypolttoainesäiliössä, tämä painolastivesi tulee tyhjentää vastaanottolaitteistoihin tai mereen 
tämän liitteen 15 säännön mukaisesti käyttäen varusteita, jotka on eritelty tämän liitteen 14 
säännön 2 kappaleessa, ja tästä tulee tehdä merkintä öljypäiväkirjaan. 

3 Aluksissa, joiden bruttovetoisuus on vähintään 400 ja joiden rakennussopimus 
on tehty 1 tammikuuta 1982 jälkeen tai, siinä tapauksessa, ettei rakennussopimusta ole, jonka 
köli on laskettu tai joka on vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä heinäkuuta 1982, öljyä ei 
saa kuljettaa keulapiikkisäiliössä tai keulatörmäyslaipiosta keulaan päin sijaitsevassa 
säiliössä. 

4 Kaikkien muiden alusten kuin niiden, joihin tämän säännön 1 ja 3 kappaletta 
sovelletaan, tulee olla mainittujen kappaleiden määräysten mukaisia siinä määrin kuin on 
kohtuullista ja käytännöllistä. 

17 sääntö 
Koneistotilojen toimintoja koskeva öljypäiväkirjan I osa 

1 Jokaisessa öljysäiliöaluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150, ja 
jokaisessa aluksessa, jonka vetoisuus on vähintään 400 ja joka ei ole öljysäiliöalus, tulee olla 
koneistotiloja koskeva öljypäiväkirjan osa I, joko osana aluksen virallista laivapäiväkirjaa tai 
muuten, jonka tulee olla tämän liitteen III lisäyksessä olevan mallin mukainen. 

2 Koneistotiloja koskevaan öljypäiväkirjan I osaan tulee joka kerta tehdä 
säiliökohtainen merkintä, kun aluksella tapahtuu jokin seuraavista toiminnoista: 

.1 painolastin otto öljypolttoainesäiliöön tai öljypolttoainesäiliöiden puhdistus; 

.2 likaisen painolasti- tai pesuveden tyhjentäminen öljypolttoainesäiliöistä; 

.3 öljyjätteiden (lietteen ja muiden öljyjätteiden) keruu ja hävittäminen; 

.4 pilssiveden, joka on kerääntynyt koneistotiloihin aluksen ollessa satamassa, 
tyhjennys aluksesta tai muu hävittäminen; ja 

.5 polttoöljyn tai irtolastina kuljetettavan voiteluöljyn tankkaus. 

3 Jos jokin sellainen öljyn tai öljypitoisen seoksen tyhjennys, joka mainitaan 
tämän liitteen 4 säännössä, tai vahingossa tapahtuva tai muuten poikkeuksellinen tyhjennys, 
jota ei sanotussa säännössä mainita poikkeuksena, tapahtuu, öljypäiväkirjan I osaan tulee 
tehdä merkintä, josta ilmenee tyhjennyksen syy ja olosuhteet. 
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4 Jokainen tämän säännön 2 kappaleessa mainittu toimenpide tulee täydellisenä 
ilman viivytystä merkitä öljypäiväkirjan I osaan siten, että kaikki öljypäiväkirjan tätä 
toimenpidettä koskevat merkinnät tulevat täytetyiksi. Jokaisen öljypäiväkirjaan merkityn 
toimenpiteen tulee toimenpiteestä vastuussa olevan päällystön jäsenen tai jäsenten 
allekirjoittaa ja aluksen päällikön tulee allekirjoittaa jokainen täytetty sivu. Öljypäiväkirjan I 
osan merkintöjen tulee aluksilla, joilla on kansainvälinen öljyn aiheuttaman meren 
pilaantumisen ehkäisemistä koskeva todistuskirja, olla ainakin englanniksi, ranskaksi tai 
espanjaksi. Milloin tehdään merkintöjä sen valtion virallisella kansallisella kielellä, jonka 
lippua alus on oikeutettu käyttämään, ne ovat riita- ja eroavaisuustapauksissa etusijalla. 

5 Kaikki öljyn suodatusjärjestelmän viat tulee merkitä öljypäiväkirjan I osaan. 

6 Öljypäiväkirjan I osa tulee pitää sellaisessa paikassa, josta se on helposti 
saatavilla tarkastusta varten kaikkina kohtuullisina aikoina ja, paitsi miehittämättömissä 
hinattavissa aluksissa, se tulee pitää aluksella. Öljypäiväkirjan I osa tulee säilyttää kolme 
vuotta viimeisen merkinnän tekemisestä lukien. 

7 Sopimuspuolen hallituksen toimivaltainen viranomainen voi tarkastaa jokaisen 
tämän liitteen alaisuuteen kuuluvan aluksen öljypäiväkirjan I osan aluksen ollessa sen 
satamassa tai rannikon ulkopuolella sijaitsevassa terminaalissa ja voi ottaa jäljennöksen 
kaikista kirjan merkinnöistä ja vaatia aluksen päällikköä todistamaan jäljennöksen oikeaksi. 
Jokainen näin otettu ja päällikön oikeaksi todistama jäljennös aluksen öljypäiväkirjan I osan 
merkinnästä tulee hyväksyä missä tahansa oikeuskäsittelyssä todistuskappaleena merkinnässä 
mainitusta asiasta. Asianomaisen viranomaisen tämän kappaleen perusteella suorittama 
öljypäiväkirjan I osan tarkistus ja oikeaksi todistetun jäljennöksen otto tulee suorittaa niin 
joutuisasti kuin mahdollista aiheuttamatta alukselle tarpeetonta viivytystä. 

 

4 LUKU – ÖLJYSÄILIÖALUSTEN LASTITILAA KOSKEVAT VAATIMUKSET 

A OSA  RAKENNE 

18 sääntö 
Erilliset painolastisäiliöt 

1päivänä kesäkuuta 1982 jälkeen luovutetut öljysäiliöalukset, joiden kuollutpaino on 
vähintään 20 000 tonnia 

1 Jokainen 1 säännön 28 kappaleen 4 kohdassa määritelty 1 päivänä kesäkuuta 
1982 jälkeen luovutettu raakaöljysäiliöalus, jonka kuollutpaino on vähintään 20 000 tonnia, ja 
jokainen 1 säännön 28 kappaleen 4 kohdassa määritelty 1 päivänä kesäkuuta 1982 jälkeen 
luovutettu tuotesäiliöalus, jonka kuollutpaino on vähintään 30 000 tonnia, tulee varustaa 
erillisillä painolastisäiliöillä, ja  täyttää tämän säännön 2, 3, 4 tai 5 kappaleen asianmukaiset 
vaatimukset. 

2 Erillisten painolastisäiliöiden tilavuus tulee olla niin määritelty, että alus voi 
toimia turvallisesti painolastissa suoritetuilla matkoilla tarvitsematta turvautua öljysäiliöiden 
käyttämiseen painolastivettä muutoin paitsi tämän säännön 3 ja 4 kappaleessa mainituin 
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poikkeuksin. Erillisten painolastisäiliöiden tilavuus tulee olla kuitenkin vähintään sellainen, 
että missä tahansa painolastitilanteessa millä tahansa matkan osalla mukaan luettuna tilanteet, 
jolloin aluksen paino muodostuu ainoastaan kevytpainosta ja erillisestä painolastista, aluksen 
syväys ja viippaus täyttävät kaikki seuraavat vaatimukset: 

.1 mallireunaan metreinä mitattu syväys keskilaivalla (dm) tulee olla vähintään 
(ottamatta huomioon mitään aluksen muodonmuutosta): 

dm = 2,0 + 0,02L 

.2 keula- ja peräpystysuorilla mitattujen syväysten tulee vastata tämän säännön 2 
kappaleen 1 kohdassa määritettyä syväystä keskilaivalla (dm), eikä aluksen 
viippaus perään päin  saa olla suurempi kuin 0,015L; ja 

.3 peräpystysuoralla mainittu syväys ei saa olla pienempi kuin on tarpeen sen 
takaamiseksi, että potkuri on/potkurit ovat täysin veden alla.  

3 Painolastivettä ei saa kuljettaa öljysäiliössä paitsi: 

.1 niillä harvoilla matkoilla, joilla sääolosuhteet ovat niin ankaria, että päällikön 
mielestä on tarpeellista kuljettaa lisäpainolastivettä öljysäiliöissä aluksen 
turvallisuuden takaamiseksi; ja 

.2 poikkeustapauksissa, joissa öljysäiliöaluksen toiminnan erityisluonteen vuoksi 
on tarpeen kuljettaa enemmän painolastivettä kuin tämän säännön 2 
kappaleessa vaaditaan edellyttäen, että öljysäiliöaluksen kyseinen toiminta 
kuuluu järjestön määrittelemään poikkeustapausten luokkaan. 

Tällainen lisäpainolastivesi tulee käsitellä ja tyhjentää tämän liitteen 34 säännön mukaisesti, 
ja siitä tulee tehdä merkintä tämän liitteen 36 säännössä tarkoitettuun öljypäiväkirjan II osaan. 

4 Tämän säännön 3 kappaleessa sallittu lisäpainolasti saadaan kuljettaa uudessa 
raakaöljysäiliöaluksen lastisäiliöissä ainoastaan siinä tapauksessa, että säiliöt on 
raakaöljypesty tämän liitteen 35 säännön mukaisesti ennen lähtöä purkaussatamasta tai 
-terminaalista. 

5 Tämän säännön 2 kappaleen määräysten estämättä edellytetään sellaisten 
öljysäiliöalusten osalta, joiden pituus on vähemmän kuin 150 metriä, että erilliseen 
painolastiin liittyvät olosuhteet ovat hallinnon hyväksymät. 

Viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1982 luovutetut raakaöljysäiliöalukset, joiden 
kuollutpaino on vähintään 40 000 tonnia 

6 Tämän säännön 7 kappaleen määräyksissä mainituin poikkeuksin jokainen 1 
säännön 28 kappaleen 3 kohdassa määritelty viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1982 luovutettu 
raakaöljysäiliöalus, jonka kuollutpaino on vähintään 40 000 tonnia, tulee varustaa erillisillä 
painolastisäiliöillä, ja aluksen tulee täyttää tämän säännön 2 ja 3 kappaleen vaatimukset. 
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7 Tämän säännön 6 kappaleessa tarkoitetut raakaöljysäiliöalukset voidaan 
erillisten painolastisäiliöiden sijasta varustaa tämän liitteen 33 ja 35 säännön mukaisella 
raakaöljypesujärjestelmällä lastisäiliöiden pesua varten, ellei raakaöljysäiliöalusta ole 
tarkoitettu kuljettamaan raakaöljypesuun sopimatonta raakaöljyä. 

Viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1982 luovutetut tuotesäiliöalukset, joiden kuollutpaino on 
vähintään 40 000 tonnia 

8 Jokainen 1 säännön 28 kappaleen 3 kohdassa määritelty viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 1982 luovutettu tuotesäiliöalus, jonka kuollutpaino on vähintään 40 000 tonnia, 
tulee varustaa erillisillä painolastisäiliöillä, ja aluksen tulee täyttää tämän säännön 2 ja 3 
kappaleen vaatimukset, tai sen on vaihtoehtoisesti käytettävä seuraavien määräysten mukaisia 
puhtaalle painolastille varattuja säiliöitä: 

.1 Tuotesäiliöaluksen yksinomaan tämän liitteen 1 säännön 17 kappaleessa 
määritellyn, puhtaan painolastin kuljettamiseen tarkoitetun säiliötilavuuden 
tulee vastata tämän säännön 2 ja 3 kappaleen vaatimuksia. 

.2 Puhdasta painolastia varten tarkoitettujen säiliöitä koskevien järjestelyjen ja 
toiminnallisten menettelytapojen tulee olla hallinnon säätämien vaatimusten 
mukaisia. Näihin vaatimuksiin tulee sisältyä vähintään kaikki järjestön 
päätöslauselmalla A.495(XII) hyväksytyt muutetut erillisillä painolastitankeilla 
varustettuja öljysäiliöaluksia koskevat tekniset tiedot. 

.3 Tuotesäiliöaluksella on oltava öljypitoisuusmittari, jonka hallinto on 
hyväksynyt järjestön suosittamien erittelyjen perusteella ja joka tekee 
mahdolliseksi purettavan painolastiveden öljypitoisuuden valvomisen.* 

.4 Jokaisessa puhtaalle painolastille varattuja säiliöitä käyttävässä 
tuotesäiliöaluksessa on oltava puhtaalle painolastivedelle varattujen säiliöiden 
käyttökäsikirja†, jossa järjestelmä on yksityiskohtaisesti selostettu ja 
käyttötavat eritelty. Käsikirjan on oltava hallinnon hyväksymä, ja sen tulee 
sisältää kaikki tämän säännön 8 kappaleen 2 kohdassa annetut tekniset tiedot. 
Jos aluksessa tehdään muutos, joka vaikuttaa puhtaalle painolastille varattujen 
säiliöiden järjestelmään, käyttökäsikirjaa on vastaavasti muutettava. 

Erillisillä painolastisäiliöillä varustetuksi öljysäiliöalukseksi hyväksyttävä öljysäiliöalus 

9 Öljysäiliöalus, jonka ei tarvitse olla varustettu tämän säännön 1, 6 tai 8 
kappaleessa mainituilla erillisillä painolastisäiliöillä, voidaan kuitenkin hyväksyä erillisillä 
                                                 
* Ennen 2 päivää lokakuuta 1986 rakennettuihin öljysäiliöaluksiin asennettujen öljypitoisuusmittareiden kohdalla 
viitataan järjestön päätöslauselmalla A.393 (X) hyväksymään Recommendation on international performance 
and test specifications for oily-water separating equipment and oil content meters -suositukseen. 2 päivänä 
lokakuuta 1986 tai sen jälkeen rakennettuihin öljysäiliöaluksiin asennettuihin tyhjennyksen tarkkailu- ja 
valvontajärjestelmään kuuluvien öljypitoisuusmittareiden kohdalla viitataan järjestön A.586(14) 
-päätöslauselmallaan hyväksymiin Guidelines and specifications for oil disharge monitoring and control systems 
for oil tankers -ohjeisiin ja erittelyihin. Niihin öljysäiliöaluksiin, joiden köli on laskettu tai jotka ovat vastaavassa 
rakennusvaiheessa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen, viitataan järjestön MEPC.108(49) 
-päätöslauselmallaan hyväksymiin Revised Guidelines and specifications -ohjeisiin ja erittelyihin. 
† Katso päätöslauselma A.495(XII) käsikirjan normitetun mallin osalta. 
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painolastisäiliöillä varustetuksi öljysäiliöalukseksi edellyttäen, että se täyttää tämän säännön 
2 ja 3 kappaleen tai tarvittaessa 5 kappaleen vaatimukset. 

Erityisillä painolastijärjestelyillä varustetut viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1982 
luovutetut öljysäiliöalukset 

10 Erityisillä painolastijärjestelyillä varustetut viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 
1982 luovutetut 1 säännön 28 kappaleen 3 kohdassa määritellyt öljysäiliöalukset. 

.1 Milloin erityisillä painolastijärjestelyillä varustettu viimeistään 1 päivänä  
kesäkuuta 1982 luovutettu 1 säännön 28 kappaleen 3 kohdassa määritelty 
öljysäiliöalus on niin rakennettu tai sitä käytetään sillä tavoin, että se joka 
tilanteessa täyttää tämän säännön 2 kappaleen syväystä ja viippausta koskevat 
vaatimukset turvautumatta painolastiveden käyttöön, sen on katsottava 
täyttävän tämän säännön 6 kappaleessa tarkoitetut erillisiä painolastisäiliöitä 
koskevat vaatimukset edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täytetään: 

.1 käyttötavat ja painolastijärjestelyt ovat hallinnon hyväksymät; 

.2 hallinnon ja tämän sopimuksen sopimusosapuolina olevien 
asianomaisten satamavaltioiden hallitusten välillä on sovittu, milloin 
syväys- ja viippausvaatimusten täyttäminen tapahtuu 
käyttötoimenpiteellä; ja 

.3 kansainväliseen öljyn aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä 
koskevaan todistuskirjaan tehdään merkintä siitä, että 
öljysäiliöaluksessa käytetään erityistä painolastijärjestelyä. 

.2 Missään tapauksessa ei painolastivettä saa kuljettaa öljysäiliöissä paitsi niillä 
poikkeuksellisilla matkoilla, joilla sääolosuhteet ovat niin ankaria, että 
päällikön mielestä on tarpeellista kuljettaa lisäpainolastivettä lastisäiliöissä 
aluksen turvallisuuden vuoksi. Tällainen lisäpainolastivesi tulee käsitellä ja 
tyhjentää noudattaen tämän liitteen 34 sääntöä ja tämän liitteen 29, 31 ja 32 
säännön määräysten mukaisesti, ja merkintä tulee tehdä tämän liitteen 36 
säännössä tarkoitettuun öljypäiväkirjaan. 

.3 Hallinnon, joka on tehnyt tämän säännön 10 kappaleen 1 kohdan 3 alakohdan 
mukaisen merkinnän todistuskirjaan, tulee ilmoittaa tämän merkinnän 
yksityiskohdat järjestölle edelleen tämän pöytäkirjan osapuolille 
tiedotettavaksi. 

31 päivänä  joulukuuta 1979 jälkeen luovutetut öljysäiliöalukset, joiden 
kuollutpaino on yli 70 000 tonnia 

11 1 säännön 28 kappaleen 2 kohdassa määritellyt 31 päivänä joulukuuta 1979 
jälkeen luovutetut öljysäiliöalukset, joiden kuollutpaino on vähintään 70 000 tonnia, tulee 
varustaa erillisillä painolastisäiliöillä, ja aluksen tulee täyttää tämän säännön 2, 3 ja 4 
kappaleen tai 5 kappaleen asianmukaiset vaatimukset. 
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Erillisen painolastin suojainen sijoitus 

12 Erillisten painolastitilojen suojainen sijoitus 

Jokaisessa 1 päivänä kesäkuuta 1982 jälkeen luovutetussa 1 säännön 28 kappaleen 4 
kohdassa määritellyssä raakaöljysäiliöaluksessa, jonka kuollutpaino on vähintään 20 000 
tonnia, niitä säiliöaluksia lukuun ottamatta, jotka täyttävät 19 säännön vaatimukset, on ne 
erilliset painolastisäiliöt, jotka täyttävät tämän säännön 2 kappaleen vaatimukset ja jotka on 
sijoitettu lastisäiliöiden pituudelle, järjestettävä tämän säännön 13, 14 ja 15 kappaleen 
vaatimusten mukaisesti antamaan tiettyä suojaa öljynpäästöä vastaan pohjakosketuksen tai 
yhteentörmäyksen sattuessa. 

13 Erilliset painolastisäiliöt ja muut lastisäiliöiden pituudella (Lt) sijaitsevat tilat kuin 
öljysäiliöt on sijoitettava niin, että ne täysin täyttävät seuraavan vaatimuksen: 

 ΣPAc + ΣPAs > J[Lt(B + 2D)] 

jossa: PAc = jokaisen erillisen painolastisäiliön tai muun tilan kuin öljysäiliön 
laitalevytyksen pinta-ala neliömetreissä määriteltynä malliviivojen 
projisoinnin perusteella, 

PAs = jokaisen tällaisen säiliön tai tilan pohjalevytyksen pinta-ala 
neliömetreissä määriteltynä malliviivojen projisoinnin perusteella, 

Lt = lastisäiliöiden keulan ja perän ääripisteiden välinen pituus metreissä, 

B = aluksen suurin leveys metreissä sellaisena kuin se on määritelty 
tämän liitteen 1 säännön 22 kappaleessa, 

D = mallikorkeus metreissä mitattuna pystysuoraan kölin yläreunasta 
varalaitakannen kansipalkin yläpintaan keskilaivan sivulla. 
Aluksissa, joissa on pyöristetty parras, mallikorkeus on mitattava 
kansista varalaitalevytyksen jatkoviivojen leikkauspisteeseen ja 
viivat jatketaan niin kuin parras olisi kulman muotoinen, 

J = 0,45 öljysäiliöaluksille, joiden kuollutpaino on 20 000 tonnia, ja 
0,30 öljysäiliöaluksille, joiden kuollutpaino on vähintään 200 000 
tonnia, tämän säännön 14 kappaleen määräykset huomioon ottaen. 

 Kuolleenpainon yllä mainittujen arvojen välisille arvoille saadaan 
J:n arvo lineaarisella interpolaatiolla. 

Tässä kappaleessa olevilla symboleilla on tässä säännössä esiintyessään se merkitys, 
joka niille on tässä kappaleessa annettu. 

14 Öljysäiliöaluksille, joiden kuollutpaino on vähintään 200 000 tonnia, voidaan J:n arvoa 
pienentää seuraavasti: 
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Jpienennettynä = [J - (a - Oc + Os )]  tai 0,2 (suurempaa käytetään) 

jossa: a = 0,25 öljysäiliöaluksille, joiden kuollutpaino on 200 000 tonnia, 
a = 0,40 öljysäiliöaluksille, joiden kuollutpaino on 300 000 tonnia, 
a = 0,50 öljysäiliöaluksille, joiden kuollutpaino on vähintään 420 000 
tonnia. 

Kuolleenpainon yllä mainittujen arvojen välisille arvoille saadaan a:n arvo 
lineaarisella interpolaatiolla. 

Oc = määriteltynä tämän liitteen 25 säännön 1 kappaleen 1 kohdassa, 
Os = määriteltynä tämän liitteen 25 säännön 1 kappaleen 2 kohdassa, 
OA = tämän liitteen 26 säännön 2 kappaleen määräysten mukainen sallittu 

öljyn ulosvuotomäärä. 

15 Erillisille painolastisäiliöille ja muille tiloille kuin öljysäiliöille PAc- ja PAs-arvoja 
määriteltäessä on sovellettava seuraavaa: 

.1 varalaidan täyteen korkeuteen tai kannesta kaksoispohjan päälle ulottuvan 
sivusäiliön tai muun tilan vähimmäisleveyden on oltava vähintään kaksi metriä. 
Leveys on mitattava aluksen sisäpuolella sen varalaidasta suorakulmaisesti 
keskiviivaan. Pienemmän leveyden kohdalla sivusäiliötä tai tilaa ei oteta 
huomioon PAc-suoja-aluetta määriteltäessä; ja 

.2 jokaisen kaksoispohjasäiliön tai tilan pienimmän pystysuoran korkeuden on 
oltava pienempi luvuista B/15 tai kaksi metriä. Pienemmän korkeuden kohdalla 
pohjasäiliötä tai tilaa ei oteta huomioon PAs-suoja-aluetta määriteltäessä. 

Sivu- ja kaksoispohjasäiliöiden vähimmäisleveys ja -korkeus on mitattava 
pallealueen ulkopuolelta, ja vähimmäisleveys on lisäksi mitattava pyöristettyn 
parrasalueen ulkopuolelta. 

19 sääntö 
6 päivänä heinäkuuta 1996 tai sen jälkeen luovutettujen öljysäiliöalusten kaksoisrunkoja ja 
kaksoispohjia koskevat vaatimukset 

1 Tämä sääntö koskee 6 päivänä heinäkuuta 1996 tai sen jälkeen luovutettuja 1 säännön 
28 kappaleen 6 kohdassa määriteltyjä  öljysäiliöaluksia, joiden kuollutpaino on vähintään 600 
tonnia seuraavasti: 

2 Jokaisen öljysäiliöaluksen, jonka kuollutpaino on vähintään 5 000 tonnia, tulee: 

.1 olla 18 säännön 12–15 kappaleiden soveltuvien osien sijasta tämän säännön 3 
kappaleen vaatimusten mukainen, elleivät tämän säännön 4 ja 5 kappaleen 
määräykset sitä koske; ja 

4OA
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.2 olla soveltuvin osin 28 säännön 6 kappaleen mukainen. 

3 Lastisäiliön koko pituus on suojattava painolastisäiliöillä tai tiloilla, jotka eivät ole 
öljynkuljetussäiliöitä, seuraavasti: 

.1 Aluksen kylkeen ulottuvat säiliöt tai tilat 

Aluksen kylkeen ulottuvien säiliöiden tai tilojen tulee ulottua aluksen sivun 
koko syvyydeltä tai kaksoispohjan päältä ylimpään kanteen pyöristettyä 
parrasta lukuun ottamatta, jos aluksessa sellainen on. Säiliöt tai tilat tulee 
järjestää niin, että lastisäiliöt ovat sivulevytyksen jatkoviivan sisäpuolella joka 
kohdassa kyseisestä viivasta vähintään etäisyydellä w, joka kaavion 1 
osoittamalla tavalla mitataan mistä tahansa leikkauspisteestä suorakulmaisesti 
levytykseen, kuten alla eritellään: 

 

w = 0,5 +  ______
______  

 

w = 2,0 m (pienempää arvoa käytetään). 

w:n vähimmäisarvo on = 1,0 m. 

.2 Kaksoispohjasäiliöt tai -tilat 

Missä tahansa leikkauspisteessä kunkin kaksoispohjalla varustetun säiliön tai 
tilan syvyyden on oltava sellainen, että kaavion 1 mukainen lastitilojen pohjan 
ja pohjalevytyksen jatkoviivan välinen suorakulmaisesti mitattu etäisyys h on 
vähintään alla olevan erittelyn mukainen: 

h = B/15 (m) tai 

h = 2,0 m (pienempää arvoa käytetään). 

vähimmäisarvo on h = 1.0 m. 

.3 Kuvun taipeen alue tai alueet, joissa ei ole selvästi määriteltyä kuvun taivetta 

Milloin etäisyydet h ja w eivät ole yhtäsuuret, etäisyydellä w on etusija 
tasoilla, jotka ovet enemmän kuin 1,5 x h perustason yläpuolella, kuten 
kaaviosta 1 näkyy. 

.4 Painolastisäiliöiden kokonaistilavuus 

Raakaöljysäiliöaluksissa, joiden kuollutpaino on vähintään 20 000 tonnia, ja 
tuotesäiliöaluksissa, joiden kuollutpaino on vähintään 30 000 tonnia, aluksen 

DW

20 000

(m), tai 
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kylkeen ulottuvien säiliöiden, kaksoispohjalla varustettujen säiliöiden sekä 
keula- ja peräpiikkisäiliöiden kokonaistilavuuden on oltava vähintään sama 
kuin tämän liitteen 18 säännön vaatimusten täyttämiseen tarvittavien erillisten 
painolastisäiliöiden tilavuus. 18 säännön vaatimusten täyttämiseen käytettävät 
aluksen kylkeen ulottuvat säiliöt tai tilat ja kaksoispohjalla varustetut säiliöt 
on sijoiteltava niin yhdenmuotoisesti kuin käytännöllistä lastisäiliön koko 
pituudelle. Rungon pitkittäispalkkien taipumusjännityksen, viippauksen jne. 
vähentämiseksi aluksen mihin tahansa kohtaan voidaan sijoittaa lisätilaa 
erillistä painolastia varten. 

.5 Lastisäiliöiden tyhjennyskaivot 

Lastisäiliöiden tyhjennyskaivot voidaan ulottaa kaksoispohjaan etäisyyden h 
määrittämän rajaviivan alle edellyttäen, että kyseiset kaivot ovat niin pieniä 
kuin käytännöllistä ja että etäisyys pohjakaivon ja pohjalevytyksen välillä on 
vähintään 0,5h. 

.6 Painolasti- ja lastiputkisto 

Painolastiputkistoa ja muuta putkistoa, kuten painolastisäiliöiden koetin- ja 
tuuletusputkistoa, ei saa vetää lastisäiliöiden läpi. Lastiputkistoa ja 
samankaltaisia lastisäiliöiden putkistoja ei saa vetää painolastisäiliöiden läpi. 
Tästä vaatimuksesta voidaan myöntää poikkeuslupia lyhyille putkistoille 
edellyttäen, että ne on täysin hitsattu tai samanarvoisesti käsitelty. 

4 Seuraava koskee kaksoispohjalla varustettuja säiliöitä tai tiloja: 

.1 Tämän säännön 3 kappaleen 2 kohdan perusteella vaadittavia kaksoispohjalla 
varustettuja säiliöitä tai tiloja ei tarvita, mikäli säiliöalus on suunniteltu niin, 
ettei lastin ja meren välille rajapinnan muodostavaan pohjalevytykseen 
vaikuttava lastin- ja höyrynpaine ylitä seuraavalla kaavalla ilmaistavaa ulkoista 
hydrostaattista vedenpainetta: 

f x hc x ρc x g + p < dn x ρs x g 

jossa: 

hc = pohjalevytyksen kanssa yhteydessä olevan lastin korkeus metreinä, 

ρc = lastin enimmäistiheys kilogrammoina kuutiometriä kohti, 

dn = vähin toimintasyväys missä tahansa odotettavissa olevissa 
purkausolosuhteissa, 

ρs = veden tiheys kilogrammoina kuutiometriä kohti, 

p = lastisäiliön paine/tyhjiöventtiilin ilmanpaineen ylittävä enimmäispaine 
(venttiilipaine) pascaleina, 
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f = turvallisuuskerroin = 1,1, 

g = painovoiman standardikiihtyvyys (9,81 m/s²). 

.2 Kaikki vaakasuorat väliseinät, joita tarvitaan edellä olevien vaatimusten 
täyttämiseen, tulee sijoittaa korkeudelle, joka on vähintään B/6 tai 6 m 
(pienempää arvoa käytetään) muttei yli 0,6D perustason yläpuolella, jolloin D 
on mallikorkeus keskilaivassa. 

.3 Aluksen kylkeen ulottuvien säiliöiden tai tilojen sijainnin tulee olla sellainen 
kuin tämän säännön 3 kappaleen 1 kohdassa määritellään, paitsi että tasolla, 
joka on alle 1,5h perustason yläpuolella, jolloin h on määritelty tämän säännön 
3 kappaleen 2 kohdan mukaisesti, lastisäiliön rajaviiva voi olla pystysuora alas 
pohjalevytykseen, kuten kaaviossa 2 näytetään. 

5 Myös muita öljysäiliöalusten suunnittelu- ja rakennusmenetelmiä voidaan 
hyväksyä vaihtoehtoina tämän säännön 3 kappaleessa esitetyille vaatimuksille edellyttäen, 
että kyseiset menetelmät varmistavat vähintään samantasoisen suojan öljypäästöjä vastaan 
pohjakosketus- tai törmäystilanteessa ja että meriympäristön suojelukomitea on ne 
periaatteessa hyväksynyt järjestön* laatimien ohjeiden perusteella. 

6 Kaikkien öljysäiliöalusten, joiden kuollutpaino on alle 5 000 tonnia, on oltava tämän 
säännön 3 ja 4 kappaleiden mukaisia, tai: 

.1 niissä on oltava vähintään niin korkeat kaksoispohjalla varustetut säiliöt tai 
-tilat, että tämän säännön 3 kappaleen 2 kohdassa eritelty etäisyys h täyttää 
seuraavat ehdot: 

h = B/15 (m)  

jossa h:n vähimmäisarvo on = 0,76 m; 

kuvun taipeen siinä alueessa (niissä alueissa), joissa (joissa) ei ole selvästi 
määriteltyä kuvun taivetta, lastisäiliön rajaviiva on samansuuntainen kuin 
aluksen keskikohdan tasopohja, kuten kaaviossa 3 esitetään; ja 

.2 niiden lastisäiliöt on järjestetty niin, ettei yhdenkään lastisäiliön tilavuus ylitä 
700 m3, ellei aluksen kylkeen ulottuvia säiliöitä tai tiloja ole järjestetty tämän 
säännön 3 kappaleen 1 kohdan mukaisesti ja elleivät ne ole seuraavan 
mukaisia: 

w = 0,4+ 2,4DW (m) jossa w:n vähimmäisarvo on = 0,76 m. 

 20 000 

                                                 
* Tässä viitataan järjestön meriympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.110(49) hyväksymiin 
Revised Interim Guidelines for the approval of alternative methods of design and construction of oil tankers 
-ohjeisiin. 
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7 Öljyä ei saa kuljettaa missään tilassa, joka ulottuu ihmishengen turvallisuudesta 
merellä, sellaisena kuin se on muutettuna, vuonna 1974 tehdyn ihmishengen turvallisuudesta 
merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen II-1 luvun 11 säännön mukaisesti sijoitetusta 
törmäyslaipiosta eteenpäin. Öljysäiliöalus, jolta ei vaadita mainitun säännön mukaista 
törmäyslaipiota, ei saa kuljettaa öljyä missään tilassa, joka ulottuu eteenpäin keskiviivaan 
nähden kohtisuorasta poikittaistasosta, joka on sijoitettu ikään kuin se olisi mainitun säännön 
mukaisesti sijoitettu törmäyslaipio. 

8 Hyväksyessään tämän säännön määräysten mukaisesti rakennettavien 
öljysäiliöalusten suunnittelun ja rakenteen hallintojen tulee ottaa asianmukaisesti huomioon 
yleiset turvallisuusnäkökohdat aluksen kylkeen ulottuvien säiliöiden tai tilojen huoltotarve ja 
tarkastukset mukaan luettuna. 

 

 
Kaavio 1 – Lastisäiliöiden rajaviivat 3 kappaletta varten 

 

Kaavio 2 – Lastisäiliöiden rajaviivat 4 kappaletta varten 

perustaso 

perustaso
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Kaavio 3 – Lastisäiliöiden rajaviivat 6 kappaletta varten 

20 sääntö 
Ennen 6 päivää heinäkuuta 1996 luovutettujen öljysäiliöalusten kaksoisrunkoja ja 
kaksoispohjia koskevat vaatimukset 

1 Ellei erikseen toisin edellytetä, tämä sääntö: 

.1 koskee tämän liitteen 1 säännön 28 kappaleen 5 kohdassa määriteltyjä ennen 6 
päivää heinäkuuta 1996 luovutettuja öljysäiliöaluksia, joiden kuollutpaino on 
vähintään 5 000 tonnia; 

.2 ei koske 19 ja 28 säännön mukaisia 28 kappaleen 6 kohdassa tarkoitettuja ja 
tämän liitteen 1 säännön 28 kappaleen 5 kohdassa määriteltyjä ennen 6 
heinäkuuta 1996 luovutettuja öljysäiliöaluksia; eikä 

.3 edellä olevan 1 kohdan piiriin kuuluvia, tämän liitteen 19 säännön 3 kappaleen 
1 ja 2 kohdan tai tämän liitteen 19 säännön 4 tai 5 kappaleen mukaisia 
öljysäiliöaluksia sillä poikkeuksella, ettei lastisäiliöiden rajapintojen ja aluksen 
kylki- ja pohjalevytyksen välimatkaa koskevaa vaatimusta tarvitse joka 
suhteessa täyttää. Siinä tapauksessa kylkisuojan etäisyyksien tulee vähintään 
vastata kansainvälisen kemikaalialussäännöstössä 2 tyypin lastisäiliöiden 
sijoittamista koskevia etäisyyksiä, ja pohjan suojaetäisyyden on keskilinjalla 
oltava tämän liitteen 18 säännön 15 kappaleen 2 kohdan mukainen. 

2 Tässä säännössä: 

.1 ”Raskas dieselöljy” tarkoittaa laivadieselöljyä, sellaisia dieselöljyjä kuitenkaan 
lukuun ottamatta, joista enemmän kuin 50 % tilavuudesta tislautuu alle 340 
°C:n lämpötilassa järjestön hyväksymällä menetelmällä1 testattaessa. 

.2 ”Polttoöljy” tarkoittaa sellaisia raakaöljyn raskaita tisleitä tai tähteitä tai 
tällaisten aineksien seoksia, jotka ovat tarkoitetut käytettäviksi polttoaineina 

                                                 
1 Tässä viitataan American Society for Testing and Material’s Standard Test Method (Designation D86) 
-testausmenetelmään. 

perustaso
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lämmön tai energian tuottamisessa ja jotka laadultaan vastaavat järjestön 
hyväksyttävänä pitämää erittelyä2. 

3 Tässä säännössä öljysäiliöalukset jaetaan seuraaviin luokkiin: 

.1 ”1 luokan öljysäiliöalus” tarkoittaa öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on 
vähintään 20 000 tonnia ja joka kuljettaa lastinaan raakaöljyä, polttoöljyä, 
raskasta dieselöljyä tai voiteluöljyä, sekä öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on 
vähintään 30 000 tonnia ja joka kuljettaa muuta kuin edellä mainittua öljyä, ja 
joka ei täytä 1 päivänä kesäkuuta 1982 jälkeen luovutetuille öljysäiliöaluksille 
asetettuja vaatimuksia sellaisina kuin ne on määritelty tämän liitteen 1 säännön 
28 kappaleen 4 kohdassa; 

.2 ”2 luokan öljysäiliöalus” tarkoittaa öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on 
vähintään 20 000 tonnia ja joka kuljettaa lastinaan raakaöljyä, polttoöljyä, 
raskasta dieselöljyä tai voiteluöljyä, sekä öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on 
vähintään 30 000 tonnia ja joka kuljettaa muuta kuin edellä mainittua öljyä, ja 
joka täyttää 1 päivänä kesäkuuta 1982 jälkeen luovutetuille öljysäiliöaluksille 
asetetut vaatimukset sellaisina kuin ne on määritelty tämän liitteen 1 säännön 
28 kappaleen 4 kohdassa; ja 

.3 ”3 luokan öljysäiliöalus” tarkoittaa öljysäiliöalusta, jonka kantavuus on 
vähintään 5 000 tonnia mutta pienempi kuin tämän kappaleen 1 ja 2 kohdan 
määritelmissä mainitut kantavuudet. 

4 Öljysäiliöaluksen, jota tämä sääntö koskee, on oltava 19 säännön 2–5, 7 ja 8 
kappaleen sekä 28 säännön mukainen tämän liitteen 28 säännön 6 kappaleen osalta 
viimeistään 5 päivänä huhtikuuta 2005 tai aluksen luovutuksen vuosipäivänä seuraavassa 
taulukossa ilmaistavana vuonna: 

Öljysäiliöaluksen 
luokka 

Päivämäärä tai vuosi 

1 luokka 5 päivänä huhtikuuta 2005, jos alus on luovutettu viimeistään 5 päivänä 
huhtikuuta 1982 

 
2005, jos alus on luovutettu 5 huhtikuuta 1982 jälkeen 

                                                 
2 Tässä viitataan American Society for Testing Materials -järjestön polttoöljyn määrityksen numero 4 
(Designation D396) mukaiseen tai sitä raskaampaan polttoöljyyn. 
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2 luokka ja 
3 luokka 

5 päivänä huhtikuuta 2005, jos alus on luovutettu viimeistään 5 päivänä 
huhtikuuta 1977 
 
2005 , jos alus on luovutettu 5 päivänä huhtikuuta 1977 jälkeen, mutta 
ennen 1 päivää tammikuuta 1978 
 
2006, jos alus on luovutettu vuosina 1978 ja 1979 
 
2007, jos alus on luovutettu vuosina 1980 ja 1981 
 
2008, jos alus on luovutettu vuonna 1982 
 
2009, jos alus on luovutettu vuonna 1983 
 
2010, jos alus on luovutettu vuonna 1984 tai sen jälkeen 

5 Tämän säännön 4 kappaleen määräyksistä huolimatta hallinto voi sallia 
sellaisen 2 tai 3 luokan öljysäiliöaluksen, jota ei käytetä öljyn kuljettamiseen ja jossa on vain 
koko lastisäiliön pituiset kaksoispohjat tai kaksoiskyljet tai koko lastisäiliön pituiset 
kaksoisrunkotilat, joita ei käytetä öljyn kuljettamiseen, mutta joka ei täytä tämän säännön 1 
kappaleen 3 kohdan määräyksistä vapauttavaan poikkeuslupaan tarvittavia ehtoja, jatkaa 
toimintaansa tämän säännön 4 kappaleessa eritellyn päivämäärän jälkeen edellyttäen, että: 

.1 alus oli käytössä 1 päivänä heinäkuuta 2001; 

.2 hallinto katsoo virallisista asiakirjoista tarkistamalla, että alus oli edellä 
eriteltyjen ehtojen mukainen; 

.3 aluksen edellä eritellyt olosuhteet eivät ole muuttuneet; ja 

.4 kyseinen jatkuva toiminta ei jatku sen päivämäärän jälkeen, jona alus 
saavuttaa 25 vuoden iän luovutuspäivästään luettuna. 

6 Öljysäiliöaluksen, joka kuuluu 2 tai 3 luokkaan ja joka on vähintään 15 vuoden 
ikäinen luovutuspäivästään luettuna, tulee olla Meriympäristön suojelukomitean 
päätöslauselmalla MEPC.94(46) hyväksytyn kunnonarviointijärjestelmän sellaisena kuin se 
on muutettuna mukainen edellyttäen, että tällaiset muutokset hyväksytään, tulevat voimaan ja 
pannaan täytäntöön liitteeseen sovellettavaa muutosmenettelyä koskevan tämän 
yleissopimuksen 16 artiklan määräysten mukaisesti. 

7 Hallinto voi sallia 2 tai 3 luokan öljysäiliöaluksen toiminnan jatkumisen tämän 
säännön 4 kappaleessa määritellyn päivämäärän jälkeen, jos hallinto katsoo, että 
kunnonarviointijärjestelmän hyväksyttävät tulokset takaavat, että alus kykenee jatkamaan 
kyseistä toimintaansa edellyttäen, ettei toiminta jatku aluksen luovutuspäivän vuonna 2015 
olevan vuosipäivän jälkeen tai sen päivämäärän jälkeen, jona alus saavuttaa 25 vuoden iän 
luovutuspäivästä luettuna (aiempaa päivämäärää sovelletaan). 

8 .1 Sen sopimusosapuolen hallinto, joka sallii tämän säännön 5 
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kappaleen soveltamisen taikka sallii, keskeyttää, peruuttaa tai kieltää tämän 
säännön 7 kappaleen soveltamisen sellaiselta alukselta, joka on oikeutettu 
käyttämään sen lippua, tiedottaa välittömästi järjestölle yksityiskohdat, jotka 
järjestön tulee saattaa sopimuspuolille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä 
varten. 

.2 Sopimusosapuoli on oikeutettu epäämään pääsyn lainkäyttövallassaan oleviin 
satamiin tai rannikon edustalla oleviin terminaaleihin niiltä öljysäiliöaluksilta, 
jotka toimivat: 

.1 tämän säännön 5 kappaleen määräysten mukaisesti aluksen 
luovutuksen vuonna 2015 olevan vuosipäivän jälkeen; tai 

.2 tämän säännön 7 kappaleen mukaisesti. 

Tällaisissa tapauksissa kyseinen sopimuspuoli tiedottaa järjestölle 
yksityiskohdat, jotka järjestön tulee saattaa sopimuspuolille tiedoksi.  

21 sääntö 
Raskasöljyä lastina kuljettavien öljysäiliöalusten öljyn aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäiseminen 

1 Tämä sääntö: 

.1 koskee luovutuspäivästä riippumatta öljysäiliöaluksia, joiden kuollutpaino on 
vähintään 600 tonnia ja jotka kuljettavat lastina raskasöljyä; ja 

.2 ei koske niitä edellä 1 kohdan piiriin kuuluvia öljysäiliöaluksia, jotka ovat 
tämän liitteen 19 säännön 3 kappaleen 1 ja 2 kohdan tai tämän liitteen 19 
säännön 4 tai 5 kappaleen mukaisia sillä poikkeuksella, ettei lastisäiliöiden 
rajojen ja aluksen kylki- tai pohjalevytysten välisiä vähimmäisetäisyyksiä 
koskevaa vaatimusta tarvitse joka suhteessa noudattaa. Siinä tapauksessa 
kylkien suojauksen etäisyyksien tulee vähintään vastata 2 tyypin 
lastisäiliöiden sijoittamista koskevia kansainvälisen kemikaalialussäännöstön 
etäisyyksiä, ja pohjan suojauksen etäisyyden on keskilinjalla oltava tämän 
liitteen 18 säännön 15 kappaleen 2 kohdan mukainen. 

2 Tässä säännössä ”raskasöljy” tarkoittaa mitä tahansa seuraavista: 

.1 raakaöljyjä, joiden tiheys 15 °C:n lämpötilassa on vähintään 900 kg/m3; 

.2 polttoöljyjä, joiden tiheys 15 °C:n lämpötilassa on vähintään 900 kg/m3s tai 
joiden kinemaattinen viskositeetti 50 oC:n lämpötilassa on vähintään 180 
mm2/s; tai 

.3 bitumia, tervaa ja niiden emulsioita. 

3 Öljysäiliöaluksen, jota tämä sääntö koskee, on oltava tämän säännön 4–8 
kappaleen määräysten sekä 20 säännön soveltuvien määräysten mukainen. 
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4 Tämän säännön 5, 6 ja 7 kappaleen määräysten perusteella öljysäiliöaluksen, 
jota tämä sääntö koskee, tulee: 

.1 jos sen kuollutpaino on vähintään 5 000 tonnia, olla tämän liitteen 19 säännön 
vaatimusten mukainen viimeistään 5 päivänä huhtikuuta 2005; tai 

.2 jos sen kuollutpaino on vähintään 600 tonnia mutta vähemmän kuin 5 000 
tonnia, olla varustettu sekä tämän liitteen 19 säännön 6 kappaleen 1 kohdan 
mukaisilla kaksoispohjalla varustetuilla säiliöillä tai tiloilla että aluksen 
kylkeen ulottuvilla säiliöillä tai tiloilla, jotka on järjestetty 19 säännön 3 
kappaleen 1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat 19 säännön 6 kappaleen 2 
kohdassa tarkoitetun, etäisyyttä w koskevan vaatimuksen mukaiset 
viimeistään aluksen luovutuspäivän vuosipäivänä vuonna 2008. 

5 Hallinto voi sallia sellaisen, kuollutpainoltaan vähintään 5 000 tonnin 
öljysäiliöaluksen, jota käytetään raskasöljyn kuljettamiseen ja jossa on vain koko lastisäiliön 
pituiset kaksoispohjat tai kaksoiskyljet tai koko lastisäiliön pituiset kaksoisrunkotilat, joita ei 
käytetä öljyn kuljettamiseen, mutta joka ei täytä tämän säännön 1 kappaleen 2 kohdan 
määräyksistä vapauttavaan poikkeuslupaan tarvittavia ehtoja, toiminnan jatkumisen tämän 
säännön 4 kappaleessa eritellyn päivämäärän jälkeen edellyttäen, että: 

.1 alus oli käytössä 4 päivänä joulukuuta 2003; 

.2 hallinto katsoo virallisista asiakirjoista tarkistettuaan, että alus oli edellä 
määriteltyjen ehtojen mukainen; 

.3 aluksen edellä määritellyt ehdot eivät ole muuttuneet; ja 

.4 kyseinen jatkuva toiminta ei jatku sen päivämäärän jälkeen, jona alus 
saavuttaa 25 vuoden iän luovutuspäivästään luettuna. 

6 .1 Hallinto voi sallia sellaisen raskasöljyä kuljettavan kuollutpainoltaan 
vähintään 5 000 tonnin öljysäiliöaluksen, jonka kuljettaman raakaöljyn tiheys 
15 °C:n lämpötilassa on yli 900 kg/ m 3 mutta alle 945 kg/m3, toiminnan 
jatkumisen tämän säännön 4 kappaleen 1 kohdassa määritellyn  päivämäärän 
jälkeen, jos 20 säännön 6 kappaleessa eritellyn kunnon arviointijärjestelmän 
hyväksyttävät tulokset takaavat, että hallinto katsoo aluksen kykenevän 
jatkamaan kyseistä toimintaa edellyttäen, ettei toiminta jatku sen päivämäärän 
jälkeen, jona alus saavuttaa 25 vuoden iän luovutuspäivästä luettuna. 

.2 Hallinto voi sallia lastina raskasöljyä kuljettavan kuollutpainoltaan vähintään 
600 tonnin mutta enintään 5 000 tonnin öljysäiliöaluksen toiminnan 
jatkumisen tämän säännön 4 kappaleen 2 kohdassa määritellyn päivämäärän 
jälkeen, jos hallinnon mielestä alus voi jatkaa kyseistä toimintaa aluksen 
koon, iän, toiminta-alueen ja rakenteelliset olosuhteet huomioon ottaen ja 
edellyttäen, ettei toiminta jatku sen päivämäärän jälkeen, jona alus saavuttaa 
25 vuoden iän luovutuspäivästä luettuna. 

7 Sopimuspuolen hallinto voi myöntää lastina raskasöljyä kuljettavalle, 
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kuollutpainoltaan vähintään 600 tonnin öljysäiliöalukselle poikkeuksen tämän säännön 
määräyksistä, jos öljysäiliöalus: 

.1 joko tekee matkoja yksinomaan sen lainkäyttövallassa olevalla alueella tai 
toimii sen lainkäyttövallassa olevalla alueella kelluvana raskasöljyvarastona; 
tai 

.2 joko tekee matkoja yksinomaan toisen sopimuspuolen lainkäyttövallassa 
olevalla alueella tai toimii toisen sopimuspuolen lainkäyttövallassa olevalla 
alueella kelluvana raskasöljyvarastona edellyttäen, että se sopimuspuoli, jonka 
lainkäyttövallassa öljysäiliöalus toimii, suostuu öljysäiliöaluksen toimintaan 
lainkäyttövallassaan olevalla alueella. 

8 .1 Sen sopimuspuolen hallinnon, joka sallii, keskeyttää, peruuttaa tai kieltää 
tämän säännön 5, 6 tai 7 kappaleen soveltamisen alukseen, joka on oikeutettu 
käyttämään sen lippua, tiedottaa järjestölle yksityiskohdat, jotka järjestön tulee 
saattaa sopimuspuolille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. 

.2 Ellei kansainvälisen oikeuden määräyksistä muuta johdu, sopimusvaltio on 
oikeutettu kieltämään tämän säännön 5 tai 6 kappaleen mukaisesti toimivilta 
öljysäiliöaluksilta pääsyn lainkäyttövallassaan oleviin satamiin tai 
rannikkonsa edustalla oleviin terminaaleihin tai kieltää raskasöljyn siirron 
aluksesta alukseen lainkäyttövallassaan olevilla alueilla paitsi milloin tämä on 
tarpeen aluksen turvallisuuden varmistamiseksi tai ihmishengen 
pelastamiseksi merellä. Tällaisissa tapauksissa kyseinen sopimuspuoli 
tiedottaa järjestölle yksityiskohdat, jotka järjestön tulee saattaa 
sopimuspuolille tiedoksi. 

22 sääntö 
Pumppuhuoneen pohjan suojaus 

1 Tämä sääntö koskee 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen rakennettuja 
öljysäiliöaluksia, joiden kuollutpaino on vähintään 5 000 tonnia. 

2 Pumppuhuoneessa on oltava sellainen kaksoispohja, että jokaisen 
kaksoispohjasäiliön tai -tilan korkeus on missä tahansa poikkileikkauskohdassa sellainen, 
että pumppuhuoneen pohjan ja aluksen perustason välinen etäisyys h on aluksen perustasosta 
suorakulmaisesti mitattuna  vähintään alla olevan eritelmän mukainen: 

h = B/15(m) tai 
h = 2 m siitä riippuen, kumpi on pienempi. 

h :n vähimmäisarvo on = 1 m. 

3 Niissä pumppuhuoneissa, joiden pohjalevy on vähintään edellä 2 kappaleessa 
vaaditun vähimmäiskorkeuden verran perustason yläpuolella (esim. gondoliperämuoto), ei 
tarvitse olla kaksoispohjarakennetta. 

4 Painolastipumpuissa on oltava sopivat järjestelyt riittävän imun varmistamiseksi 
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kaksoispohjalla varustetuista säiliöistä. 

5 Edellä olevien 2 ja 3 kappaleen määräyksistä huolimatta milloin pumppuhuoneen 
täyttäminen vedellä estäisi painolastin tai lastin pumppausjärjestelmän toiminnan, 
kaksoispohjaa ei tarvitse asentaa. 

23 sääntö 
Öljyn ulosvirtausnopeus onnettomuustapauksissa 

1 Tämä sääntö koskee 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen luovutettuja 1 
säännön 28 kappaleen 8 kohdassa määriteltyjä öljysäiliöaluksia. 

2 Tässä säännössä: 

.1 ”Lastiviivasyväys (dS)” tarkoittaa metreinä mitattua mallitetusta perusviivan 
keskilaivasta vesiviivan puoliväliin vastaten laivan kesävaralaitaa. Tähän 
sääntöön liittyvien laskelmien on perustuttava dS-syvyyteen mahdollisista 
annetuista dS:n ylittävistä syväyksistä, kuten trooppisesta lastiviivasta, 
huolimatta. 

.2 ”Vesiviiva (dB)” tarkoittaa metreinä mitattua etäisyyttä perustasosta 
puoliväliin vesiviivaa, joka vastaa 30 prosenttia DS-sivukorkeudesta. 

.3 ”Leveys (BS)” tarkoittaa aluksen suurinta metreinä mitattua leveyttä 
syvimmän lastiviivan dS:n tasolla tai sen alapuolella. 

.4 ”Leveys (BB)” tarkoittaa aluksen suurinta metreinä mitattua leveyttä vesiviiva 
dB:n tasolla tai sen alapuolella. 

.5 ”Sivukorkeus (DS)” tarkoittaa mallattua sivukorkeutta, joka on mitattu 
keskilaivalla ylimmälle aluksen sivulle ulottuvalle kannelle, metreissä 
ilmaistuna. 

.6 ”Pituus (L)” ja ”kuollutpaino (DW)” on määritelty 1 säännön 19 ja 23 
kappaleessa. 

3 Asianmukaisen suojan tarjoamiseksi öljynpäästöä vastaan pohjakosketuksen tai 
yhteentörmäyksen sattuessa tulee noudattaa seuraavaa: 

.1 niiden öljysäiliöalusten, joiden kuollutpaino (DWT) on vähintään 5 000 
tonnia, öljyn keskimääräisen ulosvirtausparametrin tulee olla seuraava: 

OM < 0,015 jos C < 200 000 m3 
OM < 0,012 + (0,003/200 000) (400 000-C) jos 200 000 m3 < C < 400 
000 m3 
OM < 0,012 jos C > 400 000 m3 

Yhdistelmäaluksiin, joiden kuollutpaino (DWT) on vähintään 5 000 tonnia ja 
tilavuus enintään 200 000 m3, voidaan soveltaa öljyn keskimääräistä 
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ulosvirtausparametriä edellyttäen, että laskelmat esitetään hallinnon 
hyväksyttäviksi osoittaen, että yhdistelmäaluksen rakenteen lisävahvuuden 
huomion ottaen sen öljynpäästönopeus on vähintäänkin yhtä suuri kuin 
samankokoisen normaalin kaksoisrunkoisen säiliöaluksen vastaava nopeus, 
kun OM ≤ 0,015. 

OM < 0,021 jos C < 100 000 m3 
OM < 0,015 + (0,006/100 000) (200 000-C) jos 100 000 m3 < C < 200 000 
m3 

jossa: 
 
OM = öljyn keskimääräinen ulosvirtausparametri. 
C = lastiöljyn kokonaismäärä kuutiometreinä säiliön ollessa 98-prosenttisesti 
täysi 

.2  öljysäiliöalukset, joiden kuollutpaino (DWT) on alle 5 000 tonnia: 

Lastisäiliöiden pituus ei saa ylittää 10 metriä tai yhtä seuraavista arvosta siitä 
riippuen, mikä on suurempi: 

.1 milloin lastisäiliöissä ei ole pitkittäislaipioita:  

(0,5  + 0,1)L mutta enintään 0,2L 

.2 milloin lastisäiliöissä on keskiviivan pitkittäislaipio: 

(0,25  + 0,15)L 

.3 milloin lastisäiliöissä on vähintään kaksi pitkittäislaipiota: 

.1 aluksen kylkeen ulottuvat lastisäiliöt: 0,2L 

.2 keskellä olevat lastisäiliöt: 

.1 jos > 0,2L: 0,2L 

.2 jos  < 0,2 

-  milloin keskiviivalla ei ole pitkittäislaipiota: 
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(0,5  + 0,1)L 

- milloin keskiviivalla on pitkittäislaipio: 

(0,25  + 0,15)L 

. 4  bi on aluksen kyljen ja kyseisen säiliön ulomman pitkittäislaipion välinen 
vähimmäisetäisyys mitattuna sisäpuolelta keskiviivaan nähden 
suorakulmaisesti tasolla, joka vastaa kesävaralaitaa. 

4 öljyn keskimääräisen ulosvirtausparametrin laskennassa käytetään seuraavia 
olettamuksia: 

.1 Lastialueen pituus kattaa kaikkien lastiöljyn kuljettamiseen järjestettyjen 
säiliöiden pituuden etupäästä takapäähän jätesäiliöt mukaan luettuina. 

.2 Milloin tämä sääntö viittaa lastisäiliöihin, sen ymmärretään koskevan kaikkia 
lastialueen pituudella olevia lastisäiliöitä, jätesäiliöitä ja polttoainesäiliöitä. 

.3 Aluksen oletetaan olevan lastattu lastiviivasyväyteen dS ilman kallistusta tai 
viippausta. 

.4 Kaikkien lastiöljysäiliöiden otaksutaan olevan tilavuudeltaan 98-prosenttisesti 
täytettyjä. Lastiöljyn nimellistiheys (ρn) lasketaan seuraavasti: 

ρn = 1000 (DWT)/C (kg/m3) 

.5 Näissä päästölaskelmissa jokaisen lastialueella sijaitsevan tilan lastisäiliöt, 
painolastisäiliöt ja muut kuin öljysäiliöt mukaan luettuina läpäisevyydeksi 
oletetaan 0,99, ellei muuta todisteta. 

.6 Tyhjennyskaivot voidaan jättää säiliöiden sijainnin määrittelyssä huomioon 
ottamatta edellyttäen, että kyseiset kaivot ovat niin pieniä kuin se käytännössä 
on mahdollista ja että pohjan ja pohjalevytyksen välinen etäisyys on vähintään 
0,5h, missä h on 19 säännön 3 kappaleen 2 kohdassa määritelty korkeus. 

5 Öljyn ulosvirtausparametrien laskennassa käytetään seuraavia olettamuksia: 

.1 Öljyn keskimääräinen ulosvirtaus lasketaan erikseen kylkivaurioille ja 
pohjavaurioille ja yhdistetään sitten dimensiottomaan öljyn 
ulosvirtausparametriin OM seuraavasti: 

OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB ) / C 

missä: 
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OMS = keskimääräinen ulosvirtaus kylkivaurioille kuutiometreinä; ja 
OMB = keskimääräinen ulosvirtaus pohjavaurioille kuutiometreinä. 

.2 Pohjavaurioiden kohdalla keskimääräinen ulosvirtaus lasketaan erikseen 
vuorovesitekijän ollessa 0 m ja -2,5 m, minkä jälkeen laskelmat yhdistetään 
seuraavasti: 

OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5) 
 

jossa: 
OMB(0) = keskimääräinen ulosvirtaus vuorovesitekijän ollessa 0 m; ja 
OMB(2,5) = keskimääräinen ulosvirtaus vuorovesitekijän ollessa -2,5 
m kuutiometreinä, 

 
6 Sivuvaurioiden keskimääräinen ulosvirtaus OMS lasketaan seuraavasti: 

 

jossa: 

i = edustaa kutakin tarkasteltavaa lastisäiliötä; 

n = lastisäiliöiden kokonaislukumäärä; 

Ps(i)  = tämän säännön 8 kappaleen 1 kohdan mukaisesti laskettu i 
lastisäiliön läpäisevyyden todennäköisyys sivuvauriotapauksessa; 

Os(i) = lastisäiliön kuutiometreinä ilmaistu i ulosvuotomäärä, joka 
oletetaan sivuvauriotapauksessa yhtä suureksi kuin i lastisäiliön 
kokonaistilavuus sen ollessa 98-prosenttisesti täynnä, ellei 19 
säännön 5 kappaleessa tarkoitettuja ohjeita soveltamalla osoiteta, 
että merkittävä määrä jää alukseen; ja 

C 3  =  0,77 niillä aluksilla, joiden lastisäiliöissä on kaksi 
pitkittäislaipiota, edellyttäen, että nämä laipiot jatkuvat lastitilan 
koko pituudelta ja että Ps(i) määritetään tämän säännön mukaisesti. 
C3 on 1,0 kaikille muille aluksille tai milloin Ps(i) määritetään 
tämän säännön 10 kappaleen mukaisesti. 

7 Pohjavauriotapauksissa keskimääräinen ulosvirtaus lasketaan kutakin 
vuorovesitekijää varten seuraavasti: 
 

.1  
jossa: 

i = edustaa kutakin tarkasteltavaa lastisäiliötä; 
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n = lastisäiliöiden kokonaislukumäärä; 

PB(i)  = tämän säännön 9 kappaleen 1 kohdan mukaisesti laskettu 
lastisäiliön i läpäisevyyden todennäköisyys 
pohjavauriotapauksessa; 

OB(i)  =  tämän säännön 7 kappaleen 3 kohdan mukaisesti laskettu 
ulosvuotomäärä kuutiometreinä lastisäiliöstä; ja 

CDB(i) = tämän säännön 7 kappaleen 4 kohdassa määritelty öljyn 
haltuunsaantikerroin 

.2  

jossa: 

i,n, PB(i) ja CDB(i)) = kuten edellä 1 kohdassa määritellään; 

OB(i) = i lastisäiliön ulosvuotomäärä kuutiometreinä vuoroveden 
vaihduttua 

.3 Kunkin lastiöljysäiliön ulosvuotomäärä OB(i) lasketaan 
painetasapainoperiaatteiden perusteella seuraavien olettamusten mukaisesti: 

.1 Aluksen viippauksen ja kallistuksen oletetaan pohjakosketuksen 
sattuessa olevan nolla, ja karilleajosyväyksen ennen vuoroveden 
vaihtumista oletetaan olevan yhtä suuri kuin lastiviivasyväyden ds. 

.2 Lastin taso vaurion jälkeen lasketaan seuraavasti: 

hc = {(ds + tc - Zl) (ρs) - (1000 p) / g }/ρn 

jossa: 

hc = lastiöljyn korkeus yli Zl:n metreissä; 

tc = vuorovesi metreissä. Vuoroveden vähennykset 
ilmaistaan negatiivisina arvoina; 

Zl = matalimman pisteen korkeus lastisäiliössä perustason 
yläpuolella metreissä; 

ρs = meriveden tiheys, jonka oletetaan olevan 1 025 
kg/m3; 

p = jos aluksessa on suojakaasujärjestelmä, normaalin 
kilopascaleina mitatun ylipaineen oletetaan olevan 
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vähintään 5 kPa; ellei suojakaasujärjestelmää ole, 
ylipaineen voi olettaa olevan nolla; 

g = vetovoiman kiihtyvyys, jonka oletetaan olevan 9,81 
m/s2; ja 

ρn = lastiöljyn nimellistiheys laskettuna tämän säännön 4 
kappaleen 4 kohdan mukaisesti. 

.3 Ellei toisin todisteta, pohjalevyyn rajoittuvien lastisäiliöiden öljyn 
ulosvuotomäärän OB(i) oletetaan olevan vähintään 1 prosentti i 
lastisäiliöön  lastatun lastiöljyn kokonaismäärästä, jotta alkuvuotoon ja 
virtauksen sekä aaltojen dynaamisiin vaikutuksiin olisi mahdollista 
varautua. 

.4 Pohjavauriotapauksessa osa siitä öljystä, joka vuotaa lastisäiliöstä, voidaan 
pysäyttää niihin osastoihin, joissa ei ole öljyä. Tätä vaikutusta kuvaillaan 
käyttämällä kunkin säiliön kohdalla tekijää CDB(i), jonka oletetaan olevan 
seuraava: 

CDB(i) = 0,6 lastisäiliöille, joita rajoittavat niiden alla olevat osastot, 
joissa ei ole öljyä; 

CDB(i) = 1,0 lastisäiliöille, jotka rajoittuvat pohjalevytykseen. 

8 Kylkivauriotapauksessa osaston murtumisen todennäköisyys PS lasketaan 
seuraavasti: 

.1 PS = PSL PSV PST 

jossa: 

PSL = 1 - PSf - PSa = todennäköisyys, että vaurio ulottuu pitkittäis-
vyöhykkeeseen, jonka rajoina ovat Xa ja Xf; 

PSV = 1 - PSu - PSl = todennäköisyys, että vaurio ulottuu pysty-
vyöhykkeeseen, jonka rajoina ovat Zl: ja Zu; ja 

PST = 1 - PSy = todennäköisyys, että vaurio ylittää poikittais-
suunnassa y:n määrittämän rajan. 

.2  PSa, PSf, PSl, PSu ja PSy määritellään lineaarisella interpolaatiolla 
kylkivauriotapauksiin tarkoitetun tämän säännön 8 kappaleen 3 
kohdan todennäköisyystaulukon avulla, jossa: 

PSa = todennäköisyys, että vaurio on kokonaisuudessaan kohdasta 
Xa/L perään päin; 

PSf = todennäköisyys, että vaurio on kokonaisuudessaan kohdasta 
Xf/L keulaan päin; 
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PSl = todennäköisyys, että vaurio on kokonaisuudessaan säiliön 
alapuolella; 

PSu = todennäköisyys, että vaurio on kokonaisuudessaan säiliön 
yläpuolella; ja 

PSy = todennäköisyys, että vaurio on kokonaisuudessaan säiliön 
ulkopuolella. 

Osastojen rajat Xa, Xf, Zl, Zu ja y määritellään seuraavasti: 

Xa = metreinä ilmaistava etäisyys L:n taaimmaisesta pisteestä 
tarkasteltavana olevan osaston taaimmaiseen kohtaan 
pituussuunnassa; 

Xf = metreinä ilmaistava etäisyys L:n päätepisteestä perässä 
tarkasteltavana olevan osaston keulimmaiseen kohtaan metreissä 
pituussuunnassa; 

Zl = metreinä ilmaistava etäisyys malliperustasosta tarkasteltavana 
olevan osaston alimpaan kohtaan korkeussuunnassa; 

Zu = etäisyys korkeussuunnassa malliperustasosta tarkasteltavana 
olevan osaston korkeimpaan kohtaan metreissä. Zu:n ei oleteta 
olevan suurempi kuin Ds; ja 

y = tarkasteltavana olevan osaston ja kylkilevyn välistä 
korkeussuunnassa suorakulmaisesti keskiviivaan mitattu 
vähimmäisetäisyys metreissä;* 

                                                 
* Symmetristen säiliöjärjestelyjen kohdalla vaurioita tarkastellaan ainoastaan aluksen yhdellä kyljellä, jolloin 
kaikki y-ulottuvuudet tulee mitata tältä samalta kyljeltä. Epäsymmetristen järjestelyjen kohdalla viitataan 
järjestön päätöslauselmalla MEPC.122(52) hyväksyttyyn Explanatory Notes on matters related to the accidental 
oil outflow performance -huomautuksiin. 
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.3 Kylkivaurion todennäköisyystaulukko 

Xa/L PSa  Xf/L PSf  Zl/Ds PSl  Zu/DS PSu 

0,00 0,000  0,00 0,967  0,00 0,000  0,00 0,968 

0,05 0,023  0,05 0,917  0,05 0,000  0,05 0,952 

0,10 0,068  0,10 0,867  0,10 0,001  0,10 0,931 

0,15 0,117  0,15 0,817  0,15 0,003  0,15 0,905 

0,20 0,167  0,20 0,767  0,20 0,007  0,20 0,873 

0,25 0,217  0,25 0,717  0,25 0,013  0,25 0,836 

0,30 0,267  0,30 0,667  0,30 0,021  0,30 0,789 

0,35 0,317  0,35 0,617  0,35 0,034  0,35 0,733 

0,40 0,367  0,40 0,567  0,40 0,055  0,40 0,670 

0,45 0,417  0,45 0,517  0,45 0,085  0,45 0,599 

0,50 0,467  0,50 0,467  0,50 0,123  0,50 0,525 

0,55 0,517  0,55 0,417  0,55 0,172  0,55 0,452 

0,60 0,567  0,60 0,367  0,60 0,226  0,60 0,383 

0,65 0,617  0,65 0,317  0,65 0,285  0,65 0,317 

0,70 0,667  0,70 0,267  0,70 0,347  0,70 0,255 

0,75 0,717  0,75 0,217  0,75 0,413  0,75 0,197 

0,80 0,767  0,80 0,167  0,80 0,482  0,80 0,143 

0,85 0,817  0,85 0,117  0,85 0,553  0,85 0,092 

0,90 0,867  0,90 0,068  0,90 0,626  0,90 0,046 

0,95 0,917  0,95 0,023  0,95 0,700  0,95 0,013 

1,00 0,967  1,00 0,000  1,00 0,775  1,00 0,000 

PSy lasketaan seuraavasti: 

PSy = (24,96 -199,6 y/BS) (y/BS) jos y/BS < 0,05 

PSy = 0,749 + {5 - 44,4 (y/BS – 0,05)} (y/BS - 0,05) jos 0,05 < y/BS < 
0,1 

PSy = 0,888 + 0,56 (y/BS - 0,1) jos y/BS > 0,1 

PSy:n ei oleteta olevan suurempi kuin 1. 

9 Pohjavauriotapauksessa osaston murtumisen todennäköisyys PB lasketaan seuraavasti: 

.1 PB = PBL PBT PBV 

jossa: 
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PBL = 1 - PBf - PBa = todennäköisyys, että vaurio ulottuu 
pitkittäisvyöhykkeeseen, jonka rajat ovat Xa ja 
Xf; 

PBT = 1 - PBp - PBs = todennäköisyys, että vaurio ulottuu 
pystyvyöhykkeeseen, jonka rajat ovat Yp ja Ys; 
ja 

PBV = 1 - PBz = todennäköisyys, että vaurio ulottuu 
pystysuunnassa z:n määrittämän rajan toiselle 
puolen. 

.2 PBa, PBf, PBp, PBs ja PBz määritellään lineaarisella interpolaatiolla 
kylkivauriotapauksiin tarkoitetulla tämän säännön 9 kappaleen 3 kohdan 
todennäköisyystaulukolla, jossa: 

PBa = todennäköisyys, että vaurio on kokonaisuudessaan kohdasta Xa/L 
perään päin; 

PBf = todennäköisyys, että vaurio on kokonaisuudessaan kohdasta 
Xf/L keulaan päin; 

PBp = todennäköisyys, että vaurio on kokonaisuudessaan säiliöstä 
paapuuriin; 

PBs = todennäköisyys, että vaurio on kokonaisuudessaan säiliöstä 
tyyrpuuriin, ja 

PBz = todennäköisyys, että vaurio on kokonaisuudessaan säiliön 
alapuolella. 

Osastojen rajat Xa, Xf, Yp, Ys ja z määritellään seuraavasti: 

Xa ja Xf määritellään tämän säännön 8 kappaleen 2 kohdassa; 

Yp =  metreissä ilmaistu, vesiviivalla dB tai sen alapuolella sijaitsevan 
osaston paapuurinpuoleisimman kohdan ja aluksen 
keskiviivasta tyyrpuurin puolella kohdassa BB /2 sijaitsevan 
pystytason välinen poikittaisetäisyys; 

Ys = metreissä ilmaistu, vesiviivalla dB tai sen alapuolella sijaitsevan 
osaston tyyrpuurinpuoleisimman kohdan ja aluksen 
keskiviivasta tyyrpuurin puolella kohdassa BB /2 sijaitsevan 
pystytason välinen poikittaisetäisyys; ja 

z = z:n metreissä ilmaistu vähimmäisarvo osaston koko pituudella, kun 
mistä tahansa pituussuunnan kohdasta mitattu z on pohjalevyn 
alemman pisteen ja osaston alemman pisteen välinen 
pystysuora etäisyys.
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.3 Pohjavaurion todennäköisyystaulukko 

Xa/L PBa  Xf/L PBf  Yp/Bb PBp  Ys/BB PBs 

0,00 0,000  0,00 0,969  0,00 0,844  0,00 0,000 

0,05 0,002  0,05 0,953  0,05 0,794  0,05 0,009 

0,10 0,008  0,10 0,936  0,10 0,744  0,10 0,032 

0,15 0,017  0,15 0,916  0,15 0,694  0,15 0,063 

0,20 0,029  0,20 0,894  0,20 0,644  0,20 0,097 

0,25 0,042  0,25 0,870  0,25 0,594  0,25 0,133 

0,30 0,058  0,30 0,842  0,30 0,544  0,30 0,171 

0,35 0,076  0,35 0,810  0,35 0,494  0,35 0,211 

0,40 0,096  0,40 0,775  0,40 0,444  0,40 0,253 

0,45 0,119  0,45 0,734  0,45 0,394  0,45 0,297 

0,50 0,143  0,50 0,687  0,50 0,344  0,50 0,344 

0,55 0,171  0,55 0,630  0,55 0,297  0,55 0,394 

0,60 0,203  0,60 0,563  0,60 0,253  0,60 0,444 

0,65 0,242  0,65 0,489  0,65 0,211  0,65 0,494 

0,70 0,289  0,70 0,413  0,70 0,171  0,70 0,544 

0,75 0,344  0,75 0,333  0,75 0,133  0,75 0,594 

0,80 0,409  0,80 0,252  0,80 0,097  0,80 0,644 

0,85 0,482  0,85 0,170  0,85 0,063  0,85 0,694 

0,90 0,565  0,90 0,089  0,90 0,032  0,90 0,744 

0,95 0,658  0,95 0,026  0,95 0,009  0,95 0,794 

1,00 0,761  1,00 0,000  1,00 0,000  1,00 0,844 

PBz lasketaan seuraavasti: 

PBz = (14,5 - 67 z/DS) (z/DS ) jos z/DS < 0,1 

PBz = 0,78 + 1,1 (z/DS - 0,1)  jos z/DS > 0,1. 

PBz:n ei oleteta olevan suurempi kuin 1. 

10 Tässä säännössä käytetään yksinkertaistettua todennäköisyyslaskennallista 
menettelytapaa, jossa kaikista lastisäiliöistä tapahtuvat keskimääräiset ulosvirtaukset 
lasketaan yhteen. Tiettyjen mallien, kuten niiden, joille viettävien laipioiden/kansien 
porrastus/syvänteet ja/tai rungon jyrkkä kaari ovat luonteenomaisia, kohdalla 
ankarammat laskelmat voivat olla asianmukaisia. Tällaisissa tapauksissa voidaan 
soveltaa jotakin seuraavista laskentatavoista: 
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.1 Edellä 8 ja 9 kappaleessa tarkoitetut todennäköisyydet voidaan laskea 
tarkemmin soveltamalla hypoteettista aliosastointia*. 

.2 Edellä 8 ja 9 kappaleessa tarkoitetut todennäköisyydet voidaan laskea 
soveltamalla suoraan 19 säännön 5 kappaleessa tarkoitettuihin ohjeisiin 
sisältyviä todennäköisyyden tiheysfunktioita. 

.3 Öljyn ulosvuoto voidaan arvioida 19 säännön 5 kappaleessa tarkoitetuissa 
ohjeissa kuvaillun menetelmän mukaisesti. 

11 Putkistojärjestelyihin sovelletaan seuraavia määräyksiä: 

.1 Lastisäiliöiden läpi alle 0,30Bs:n etäisyydellä aluksen kyljestä tai alle 0,30Ds:n 
etäisyydellä aluksen pohjasta kulkevissa putkissa tulee olla venttiilit tai 
vastaavat sulkulaitteet niissä kohdissa, joissa putki liittyy lastisäiliöön. Nämä 
venttiilit tulee pitää suljettuina merellä aina, kun säiliöissä on lastiöljyä, 
ainoana poikkeuksena tästä venttiilit voidaan pitää auki olennaisissa 
lastitoiminnoissa tarvittavaa lastin siirtoa varten. 

.2 Öljyn ulosvuodon vähentäminen lastin nopeaan siirtoon tarkoitettua 
hätäjärjestelmää tai muuta onnettomuustapauksessa öljyn ulosvuodon 
vähentämiseen tarkoitettua järjestelmää käyttäen voidaan huomioida vasta sen 
jälkeen, kun järjestö on hyväksynyt järjestelmän tehokkuus- ja 
turvallisuusnäkökohdat. Hyväksyntää tulee hakea 19 säännön 5 kappaleessa 
tarkoitettujen ohjeiden mukaisesti. 

24 sääntö 
Vaurio-oletukset 

1 Oletetun öljyn ulosvuodon laskemiseksi öljysäiliöaluksista 25 ja 26 sääntöjen 
mukaisesti seuraavat oletukset tehdään aluksen kyljessä ja pohjassa olevaan suuntaissärmiöön 
kohdistuvan vaurion kolmelle ulottuvuudelle. Pohjavaurion osalta mainitaan kaksi ehtoa, joita 
kumpaakin on erikseen sovellettava öljysäiliöaluksen ilmoitettuihin osiin. 

.1 Kylkivaurio: 

1 ulottuvuus aluksen pituussuunnassa (lc): pienempi arvoista  
  1/3 L 2/3 tai 14,5 

metriä  
  

2 ulottuvuus aluksen poikittaissuunnassa (tc) pienempi arvoista  
(mitattuna levytyksestä kohti suoraan keskiviivaa  B/5 tai 11,5 metriä 
vasten vahvistettua kesävaralaitaa vastaavalla 
korkeudella): 
3 ulottuvuus pystysuunnassa (vc): perustasosta ylöspäin 

rajoituksetta 

                                                 
* Tässä viitataan järjestön päätöslauselmalla MEPC.122(52) hyväksymiin Explanatory Notes on matters related 
to the accidental oil outflow performance -huomautuksiin. 
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.2 Pohjavaurio: 

 Keulapystysuorasta 0,3 
L perään päin 

Aluksen muilla osilla 
 

1 ulottuvuus aluksen 
pituussuunnassa (ls)  

L/10 pienempi arvoista 
L/10 tai 5 metriä  

2 ulottuvuus aluksen 
poikittaissuunnassa 
(ts): 

pienempi arvoista B/6 
tai 10 metriä. ts:ä ei saa 
olettaa pienemmäksi 
kuin 5 metriä 

5 metriä 

3 ulottuvuus 
pystysuunnassa (vs) 
mitattuna perustasosta 

pienempi arvoista 
B/15 tai 6 metriä  

 

2 Kaikilla tämän luvun tässä säännössä esiintyvillä symboleilla  on tässä säännössä 
määritelty merkitys. 

25 sääntö 
Oletettu öljyn ulosvuotomäärä 

1 Oletettu öljyn ulosvuotomäärä kylkivauriotapauksessa (Oc) ja 
pohjavauriotapauksessa (Os), on laskettava seuraavien kaavojen avulla vaurioituneiden 
osastojen osalta vaurion sattuessa kaikkiin oletettuihin kohtiin aluksen pituussuunnassa. 
Vaurion laajuus on tämän liitteen 24 säännön mukainen. 

 .1 Kylkivaurio: 

Oc = ΣWi + ΣKiCi (I) 

 .2 Pohjavaurio: 

Oc = 1/3 (ΣZ i  Wi + ΣKiCi (II) 

Näissä kaavoissa on: 

W i  = Aluksen kylkeen ulottuvan säiliön tilavuus kuutiometreinä, jonka 
säiliön oletetaan rikkoutuvan tämän liitteen 24 säännössä määritellyn 
vaurion seurauksena; erillisen painolastisäiliön ollessa kysymyksessä 
voidaan Wi merkitä nollaksi. 

Ci = keskisäiliön tilavuus kuutiometreinä, jonka oletetaan rikkoutuvan 
tämän liitteen 24 säännössä määritellyn vaurion seurauksena; erillisen 
painolastisäiliön ollessa kyseessä voidaan Ci merkitä nollaksi. 

Ki = 1– bi/tc, jos bi on yhtä suuri tai suurempi kuin tc, merkitään Ki 
nollaksi.  

Zi = 1- hi/vs, jos hi on yhtä suuri tai suurempi kuin vs, merkitään Zi nollaksi.  
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bi =  aluksen kylkeen ulottuvan säiliön leveys metreinä mitattuna aluksen 
kyljestä sisäänpäin kohtisuoraan keskiviivaa vasten vahvistettuna 
kesävaralaitaa vastaavalla korkeudella. 

hi = asianomaisen kaksoispohjan pienin korkeus metreinä, ellei 
kaksoispohjaa ole, merkitään hi nollaksi. 

Missä tahansa tässä kappaleessa annetut symbolit esiintyvät tässä luvussa, on 
niillä tässä säännössä määritelty merkitys.  

tai olisiko parempia sanoa: Kaikilla tämän luvun tässä säännössä esiintyvillä 
symboleilla  on tässä säännössä määritelty merkitys. 

2  Jos tyhjä tila tai erillinen painolastisäiliö, jonka pituus on pienempi kuin lc (joka 
on määritelty tämän liitteen 24 säännössä) sijaitsee aluksen kylkeen ulottuvien öljysäiliöiden 
välisessä tilassa, kaavassa (I) oleva Oc voidaan laskea käyttämällä tilavuutta Wi, joka on 
jommankumman tällaisen säiliön (jos säiliöt ovat keskenään yhtä suuret) tai niistä pienemmän 
(jos säiliöt ovat erisuuruiset) todellinen tilavuus kerrottuna jäljempänä määritellyllä luvulla Si. 
Muiden yhteentörmäyksen kohteeksi joutuneiden kylkeen ulottuvien säiliöiden osalta on 
käytettävä laskenta-arvona todellista kokonaistilavuutta. 

Si = 1 – li/lc 

missä l i = asianomaisen tyhjän tilan tai erillisen painolastisäiliön pituus metreinä. 

3 .1 Kun kaksoispohjasäiliön yläpuolella olevissa säiliöissä kuljetetaan lastia, 
otetaan nämä kaksoispohjasäiliöt huomioon vain, jos ne ovat tyhjiä tai 
sisältävät puhdasta vettä. 

.2 Mikäli kaksoispohja ei sekä pituus- että leveyssuunnassa ulotu koko 
asianomaisen säiliön alueelle, kaksoispohjaa ei katsota olevan olemassa. 
Pohjavaurioalueen yläpuolella olevien säiliöiden tilavuus merkitään tässä 
tapauksessa kaavan II siinäkin tapauksessa, että asianomaisen säiliön 
katsotaan sanotunlaisen osittaisen kaksoispohjan ansiosta jääneen 
vaurioitumatta. 

.3 Tyhjennyskaivoja ei tarvitse ottaa huomioon arvoa hi laskettaessa, mikäli 
niiden pinta-ala ei ole poikkeuksellisen suuri ja mikäli ne ulottuvat 
mahdollisimman vähän (joka tapauksessa enintään puolet kaksoispohjan 
korkeudesta) asianomaisen säiliön alapuolelle. Jos mainitunlaisen kaivon 
syvyys on yli puolet kaksoispohjan korkeudesta, lasketaan hi vähentämällä 
kaksoispohjan korkeudesta kaivon korkeus. 

Jos kaksoispohjan sisälle on asennettu kaivoon liittyviä putkijohtoja, niissä on 
oltava venttiilit tai muut sulkulaitteet siinä kohdassa, missä putki liittyy 
säiliöön, jotta öljyn ulosvuotaminen estyisi putkiston vaurioituessa. Tällainen 
putkisto on asennettava mahdollisimman kauaksi aluksen pohjasta. Nämä 
venttiilit tulee pitää suljettuina merellä aina, kun säiliössä on öljylastia paitsi 
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että venttiilit voidaan pitää auki siirrettäessä lastia aluksen viippauksen 
korjaamiseksi.  

4 Näissä tapauksissa, joissa pohjavaurio samanaikaisesti kohdistuu neljään 
keskisäiliöön, Os:n arvo voidaan laskea seuraavan kaavan avulla: 

Os = 1/4 (ΣZiWi +ΣZi Ci) (III) 

5 Hallinto voi hyväksyä pienemmän öljyn ulosvuotomäärän, mikäli jokaiseen 
lastiöljysäiliöön asennetaan lastinsiirtojärjestelmä, jolla on hätätilanteessa erittäin voimakas 
imuteho ja jolla öljyä voidaan siirtää yhdestä tai useammasta vaurioituneesta säiliöstä 
erillisiin painolastisäiliöihin tai käytettävissä oleviin lastisäiliöihin, mikäli voidaan osoittaa, 
että näissä säiliöissä on riittävästi tyhjää tilaa. Mainitunlaiseen järjestelmään perustuen 
voitaisiin ulosvuotomäärää pienentää ainoastaan siinä tapauksessa, että se pystyisi kahdessa 
tunnissa siirtämään öljymäärän, joka vastaa puolta suurimman vaurioituneen säiliön 
tilavuudesta, ja että painolasti- tai lastisäiliöt kykenevät ottamaan tämän määrän vastaan. 
Ulosvuotomäärän pienentämisen tulee rajoittua siihen, että sallitaan Os laskettavaksi kaavan 
III mukaan. Tällaisen järjestelmän imuputket tulee asentaa sen tason yläpuolelle, mihin 
pohjavaurio ylettyy korkeussuunnassa (vs). Hallinnon tulee tiedottaa järjestölle 
hyväksymänsä järjestelmät edelleen muiden sopimuspuolten tietoon saatettavaksi.  

6 Tämä sääntö ei koske 1 säännön 28 kappaleen 8 kohdassa määriteltyjä 1 tammikuuta 
2010 tai sen jälkeen luovutettuja öljysäiliöaluksia. 

26 sääntö 
Lastiöljysäiliöiden koon rajoittaminen ja järjestely 

1 Paitsi mitä 7 kappaleessa jäljempänä määrätään: 

1. jokaisen 1 säännön 28 kappaleen 2 kohdassa määritellyn 31 joulukuuta 1979 
jälkeen luovutetun bruttovetoisuudeltaan yli 150 rekisteritonnin 
öljysäiliöaluksen ja 

2. jokaisen 1 säännön 28 kappaleen 1 kohdassa määritellyn viimeistään 31 
joulukuuta 1979 luovutetun bruttovetoisuudeltaan yli 150 rekisteritonnin 
öljysäiliöaluksen, joka kuuluu jompaankumpaan seuraavista ryhmistä: 

.1 säiliöalus, jonka luovutus tapahtuu 1 päivänä tammikuuta 1977 
jälkeen; tai 

.2 säiliöalus, joka täyttää molemmat seuraavat ehdot: 

.1 se on luovutettu viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1977; ja 

.2 rakennussopimus on tehty 1 päivänä tammikuuta 1974 jälkeen, 
tai jos rakennussopimusta ei ole aikaisemmin tehty, jos 
säiliöaluksen köli on laskettu tai se on samanlaisessa 
rakennusvaiheessa 30 kesäkuuta 1974 jälkeen, 
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tulee täyttää tämän säännön määräykset. 

2 Öljysäiliöalusten lastisäiliöiden koon ja järjestelyn tulee olla sellaisia, että 
tämän liitteen 25 säännön mukaisesti laskettu oletettu öljyn ulosvuotomäärä Oc tai Os ei 
millään aluksen pituuden osalla ylitä 30 000 kuutiometriä tai 400 3√DW, kumpi tahansa luku 
on suurempi, mutta samalla korkeintaan 40 000 kuutiometriä. 

3 Minkään aluksen kylkeen ulottuvan lastiöljysäiliön tilavuus ei saa ylittää 75 
%:ia tämän säännön 2 kappaleen mukaisesti rajoitetusta oletetusta öljyn ulosvuotomäärästä. 
Minkään öljylastin kuljetukseen käytettävä keskisäiliön tilavuus ei saa ylittää 50 000 
kuutiometriä. Kuitenkin tämän liitteen 18 säännössä määritellyllä erillisillä 
painolastisäiliöillä varustetulla öljysäiliöaluksella voidaan aluksen kylkeen ulottuvan säiliön, 
joka sijaitsee kahden pituudeltaan yli 1c:n olevan erillisen painolastisäiliön välissä, tilavuutta 
lisätä aina oletetun öljyn ulosvuotomäärän enimmäismäärään asti sillä edellytyksellä, että 
kylkeen ulottuvien säiliöiden leveys ylittää arvon tc. 

4 Minkään lastisäiliön pituus ei saa ylittää 10 metriä tai jäljempänä mainittua arvoa, 
mikäli se on suurempi: 

.1 jos lastisäiliöissä ei ole pitkittäislaipioita: 

  kuitenkin korkeintaan 0,2L 

.2 jos lastisäiliöiden keskiviivalla on pitkittäislaipio: 

 

.3 jos lastisäiliöissä on kaksi tai useampia pitkittäislaipiota: 

.1 kylkeen ulottuvan säiliön osalta: 0,2L 

.2 keskisäiliön osalta: 
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1 jos   on vähintään 1/5: 0,2L 

2 jos  on vähemmän kuin 1/5: 

- eikä aluksen keskiviivalla ole pitkittäislaipioita: 

(0,5 + 0,1)L 

- jos aluksen keskiviivan kohdalla on pitkittäislaipio:  

(0,25 + 0,15)L 

.4 bi on sisällä suoraan keskiviivaa vasten vahvistettua kesävaralaitaa vastaavalla 
korkeudella mitattu vähimmäisetäisyys aluksen kyljestä kyseisen säiliön 
ulompaan pitkittäislaipioon. 

5 Jotta tämän säännön 2, 3 ja 4 kappaleessa määriteltyjä tilavuusrajoja ei 
ylitettäisi, riippumatta käytetystä hyväksytystä lastinsiirtojärjestelmästä, on tällainen 
järjestelmä varustettava venttiileillä tai muilla vastaavanlaisilla sulkulaitteilla säiliöiden 
erottamiseksi toisistaan, kun sanotunlainen järjestelmä yhdistää kahta tai useampaa 
lastisäiliötä keskenään. Näiden venttiilien tai laitteiden tulee olla suljettuina säiliöaluksen 
ollessa merellä. 

6 Putket, jotka kulkevat lastisäiliöiden läpi kohdalla, jonka etäisyys aluksen 
kyljestä on pienempi kuin tc tai jonka etäisyys aluksen pohjasta on pienempi kuin vc, tulee 
varustaa venttiileillä tai vastaavanlaisilla sulkulaitteilla siinä kohdassa, missä nämä putket 
menevät lastisäiliöön. Nämä venttiilit tulee pitää suljettuina merellä aina, kun säiliöissä on 
öljyä. Ainoana poikkeuksena tästä ne voidaan avata siirrettäessä lastia aluksen viippauksen 
korjaamiseksi. 

7 Tämä sääntö ei koske 1 säännön 28 kappaleen 8 kohdassa määriteltyjä 1 päivänä 
tammikuuta 2010 tai sen jälkeen luovutettavia öljysäiliöaluksia. 

27 sääntö 
Ehjän aluksen vakavuus 

1 Jokaisen 1 säännön 28 kappaleen 7 kohdassa määritellyn 1 päivänä helmikuuta 2002 
tai sen jälkeen luovutetun öljysäiliöaluksen, jonka kuollutpaino on vähintään 5 000 tonnia, 
tulee olla tämän säännön 1 kappaleen 1 ja 2 kohdissa eriteltyjen asianmukaisten ehjän aluksen 
vakavuuskriteerien mukaisia millä tahansa käyttösyväydellä huonoimmissa mahdollisissa 
hyvän toimintatavan mukaisissa lastin ja painolastin lastausolosuhteissa nesteiden siirto-
operaatioiden välivaiheet mukaan luettuina. Painolastisäiliöt tulee kaikissa olosuhteissa 
olettaa vajaiksi. 
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.1 Poikittaisen alkuvaihtokeskuskorkeuden tulee satamassa olla 0 asteen 
kallistuskulmassa mitatun vapaan nestepinnan kohdalta oikaistuna vähintään 
0,15 metriä. 

.2 Merellä sovelletaan seuraavia kriteerejä: 

.1 Oikaisevan momenttivarren GZ-käyrän rajoittama pinta-ala ei saa olla 
vähempää kuin 0,055 metriradiaania 30 asteen kallistuskulmaan asti 
eikä vähempää kuin 0,09 metriradiaania joko 40 asteen 
kallistuskulmaan asti tai vuotokulmaan θf* asti, jos tämä kulma on alle 
40 astetta. Lisäksi oikaisevan momenttivarren GZ-käyrän rajoittaman 
pinta-alan on oltava vähintään 0,03 metriradiaania 30 asteen ja 40 
asteen kallistuskulmien välissä tai 30 asteen ja θf:n välissä, jos tämä 
kulma on alle 40 astetta; 

.2 Oikaisevan momenttivarren GZ on oltava vähintään 0,20 metriä 
kallistuskulmalla, joka on 30 astetta tai suurempi. 

.3 Sen kallistuskulman, jolla oikaiseva momenttivarsi GZ saavuttaa 
suurimman arvonsa, on oltava mieluiten yli 30 mutta ei kuitenkaan alle 
25 astetta; ja 

.4 Poikittaisen alkuvaihtokeskuskorkeuden on oltava 0 asteen 
kallistuskulmassa mitatun vapaan nestepinnan osalta korjattuna 
vähintään 0,15 metriä. 

2 Tämän säännön 1 kappaleen vaatimusten on vastattava suunnittelutoimenpiteitä. 
Yhdistelmäalusten kohdalla yksinkertaiset täydentävät toiminnalliset menettelytavat voidaan 
sallia. 

3 Tämän säännön 2 kappaleessa tarkoitetut yksinkertaiset täydentävät nesteiden siirto-
operaatioiden toiminnalliset menettelytavat tarkoittavat päällikön saatavilla pidettäviä 
kirjallisia menettelytapoja, jotka: 

.1 hallinto on hyväksynyt; 

.2 osoittavat ne lasti- ja painolastisäiliöt, jotka minkä tahansa nesteiden siirtoa 
tai mahdollista lastin tiheysvalikoimaa koskevan erityisehdon perusteella 
voivat olla tyhjiä ja silti mahdollistaa vakausedellytysten täyttymisen. Tyhjät 
säiliöt saattavat vaihdella nesteensiirron aikana, ja ne voivat muodostaa 
millaisen tahansa yhdistelmän edellyttäen, että ne täyttävät edellytykset; 

.3 ovat nesteensiirrosta vastaavan päällystön jäsenen helposti ymmärrettävissä; 

.4 mahdollistavat suunnitellut lastin/painolastin siirtotoimenpiteiden 
järjestykset; 

                                                 
* θf on kallistuskulma, jossa rungon kansirakenteiden ne aukot, joita ei voi sulkea säätiiviisti, jäävät veden alle. 
Tätä edellytystä sovellettaessa niitä pieniä aukkoja, joiden kautta asteittaista vedellä täyttymistä ei voi tapahtua, 
ei tarvitse pitää avoimina. 
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.5 mahdollistavat saavutetun ja vaaditun vakavuuden vertailun graafisia tai 
taulukkomuotoisia suorituskykykriteerejä käyttäen; 

.6 eivät vaadi vastuussa olevalta päällystön jäseneltä laajoja matemaattisia 
laskelmia; 

.7 mahdollistavat vastuussa olevalle päällystön jäsenelle oikaisutoimet 
suositusarvoista poikettaessa ja hätätilanteissa; ja 

.8 ovat selvästi nähtävissä hyväksytyssä vakavuuskirjassa sekä 
lastin/painolastinsiirron valvonta-asemalla ja kaikissa tietokoneohjelmissa, 
joiden avulla vakavuuslaskelmia tehdään. 

28 sääntö 
Osastointi ja vauriovakaus 

1 Jokaisen 1 säännön 28 kappaleen 2 kohdassa määritellyn 31 päivänä joulukuuta 
1979 jälkeen luovutetun bruttovetoisuudeltaan yli 150 rekisteritonnin öljysäiliöaluksen tulee 
täyttää tämän säännön 3 kappaleessa määritellyt osastointi- ja vuotovakavuusehdot sen 
jälkeen, kun tämän säännön 2 kappaleessa määriteltyjen kylki- tai pohjavaurioiden on 
oletettu tapahtuneen. Nämä ehdot tulee täyttää jokaisen käytetyn syväyksen osalta, jotka 
vastaavat todellisia osa- tai täyslastitilanteita vastaten aluksen viippaus- ja lujuusrajoituksia 
sekä lastien ominaispainoja. Tällaisen vaurion tulee olettaa kohdistuvan kaikkiin ajateltavissa 
oleviin aluksen pituuden kohtiin seuraavasti: 

.1 säiliöaluksella, jonka pituus on yli 225 metriä, mihin tahansa kohtaan aluksen 
pituussuunnassa; 

.2 säiliöaluksille, joiden pituus on yli 150 metriä mutta korkeintaan 225 metriä, 
mihin tahansa kohtaan aluksen pituussuunnassa, lukuun ottamatta tapausta, 
jolloin vaurio kohdistuu aluksen peräosassa sijaitsevaa koneistotilaa 
rajoittavaan etu- tai perälaipioon. Koneistotila tulee käsittää erillisenä 
täyttävänä tilana; ja 

.3 säiliöaluksille, joiden pituus on korkeintaan 150 metriä, mihin tahansa 
kohtaan aluksen pituussuunnassa vierekkäisten poikittaislaipioiden väliin, 
lukuun ottamatta koneistotilaa. Säiliöaluksille, joiden pituus on korkeintaan 
100 metriä ja jotka eivät pysty täyttämään kaikkia tämän säännön 3 kappaleen 
vaatimuksia heikentämättä oleellisesti aluksen toimintakykyä, hallinto voi 
myöntää helpotuksia näistä vaatimuksista. 

Painolastitiolosuhteissa, jolloin säiliöalus ei kuljeta öljyä lastisäiliöissä, lukuun ottamatta 
öljyjätteitä, ei tarvitse ottaa huomioon. 

2 Seuraavia oletetun vaurion laajuutta ja luonnetta koskevia määräyksiä tulee soveltaa: 

1. Kylkivaurio: 
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1 Ulottuvuus aluksen 
pituussuunnassa: 

pienempi arvoista 1/3 L2/3tai 14,5 metriä  

2 Ulottuvuus aluksen 
poikittaissuunnassa (mitattuna 
levytyksestä kohtisuoraan 
keskiviivaa vasten vahvistettua 
kesälastiviivaa vastaavalla 
korkeudella) 

pienempi arvoista B/5 tai 11,5 metriä 

3 Ulottuvuus pystysuunnassa: Keskiviivalla sijaitsevasta pohjalevytyksen 
malliviivasta ylöspäin rajoituksetta 

2 Pohjavaurio: 

  0,3L aluksen 
keulapystysuorasta 

Aluksen kaikissa 
muissa kohdissa 

1 Ulottuvuus aluksen 
pituussuunnassa: 

pienempi arvoista 
1/3 L2/3 tai 14,5 
metriä 

pienempi arvoista 
1/3 L2/3 tai 5 metriä 

2 Ulottuvuus aluksen 
poikittaissuunnassa: 

pienepi arvoista 
B/6 tai 10 metriä 

pienempi arvoista 
B/6 tai 5 metriä 

3 Ulottuvuus 
pystysuunnassa: 

pienempi arvoista 
B/15 tai 6 metriä, 
mitattuna 
keskiviivalla 
sijaitsevasta 
pohjalevytyksen 
malliviivasta 

pienempi arvoista 
B/15 tai 6 metriä, 
mitattuna 
keskiviivalla 
sijaitsevasta 
pohjalevytyksen 
malliviivasta 

.3 Jos mikä tahansa vaurio, joka on vähäisempi kuin tämän kappaleen 2 kohdan 1 ja 2 
alakohdissa on eritelty, aiheuttaa vakavamman tilanteen, tulee tällainen vähäisempi 
vaurio ottaa huomioon. 

.4 Milloin vaurion oletetaan kohdistuvan poikittaislaipioihin, kuten tämän säännön 1 
kappaleen 1 ja 2 kohdassa määritellään, poikittaiset vesitiiviit laipiot tulee asettaa 
toisistaan etäisyydelle, joka vastaa 2 kappaleen 2 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä 
oletetun vaurion laajuutta pituussuunnassa, jotta tällaisia laipioita voitaisiin pitää 
tehokkaina. Milloin poikittaislaipioita asetetaan pienemmälle etäisyydelle, yhden tai 
useamman tällaisen laipion ei katsota olevan olemassa määrättäessä täyttyviä tiloja. 

.5 Milloin tämän säännön 1 kappaleen 3 kohdan mukaisesti oletetaan vaurion sattuvan 
kahden vierekkäisen vesitiiviin poikittaislaipion väliin, pääpoikittaislaipioiden tai 
poikittaislaipioiden, jotka rajoittavat aluksen kylkeen ulottuvia säiliöitä tai 
kaksoispohjasäiliöitä, ei tarvitse olettaa vaurioituneen, ellei: 

.1 vierekkäisten laipioiden väli ole pienempi kuin 2 kappaleen 1 kohdassa oletettu 
vaurion laajuus pituussuunnassa; tai 
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.2 poikittaislaipiossa ole askelmaa tai syvennystä, jonka pituus on yli 3,05 metriä 
ja joka sijaitsee oletetun vaurion tunkeuma-alueella. Askelmaa, jonka 
muodostavat peräsoppilaipio ja peräsoppisäiliön katto, ei katsota askelmaksi 
sovellettaessa tätä sääntöä. 

.6 Jos putkia, kanavia tai tunneleita sijaitsee oletetun vaurion alueella, tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin, joilla estetään jatkuvan vedellä täyttymisen leviäminen muihin 
osastoihin kuin niihin, joiden oletetaan kussakin vauriotilanteessa täyttyvän. 

3 Öljysäiliöalusten katsotaan täyttävän vuotovakavuusehdot, jos seuraavat vaatimukset 
täyttyvät: 

.1 Lopullinen vesiviiva, ottaen huomioon uppoamisen, kallistumisen ja 
viippauksen, tulee olla kaikkien sellaisten aukkojen alareunan alapuolella, 
joiden kautta jatkuva vedellä täyttyminen voi tapahtua. Tällaisiin aukkoihin 
tulee kuulua ilmaputket ja sellaiset aukot, jotka suljetaan säätiiviiden ovien tai 
luukunkansien avulla. Tällaisiin aukkoihin eivät välttämättä kuulu sellaiset, 
jotka suljetaan vesitiiviillä miesaukkojen luukuilla ja kannentasoisilla pienillä 
luukuilla, pienillä vesitiiviillä lastisäiliön luukunkansilla, jotka säilyttävät 
kannen tiiviyden, kauko-ohjatuilla vesitiiviillä liukuovilla sekä aukeamatonta 
tyyppiä olevilla valoventtiileillä.  

.2 Vedellä täyttymisen loppuvaiheessa epäsymmetrisen täyttymisen aiheuttama 
kallistuskulma ei saa ylittää 25 astetta. Tätä kulmaa voidaan lisätä 30 
asteeseen saakka, mikäli kannen reuna ei painu veden alle. 

.3 Vakavuus täyttymisen loppuvaiheessa tulee tutkia, ja sitä voidaan pitää 
riittävänä, jos vakavuusmomenttivarsikäyrä ulottuu vähintään 20 asteen 
päähän tasapainotilanteesta sekä suurin jäljellä oleva momenttivarsi on 
vähintään 0,1 metriä 20 asteen vakavuuslaajuuden alueella; näiden arvojen 
piiriin kuuluvan käyrän alaisen alueen tulee olla vähintään 0,0175 
metriradiaania. Suojaamattomien aukkojen ei tule joutua veden alle tällä 
käyrällä, ellei kyseisen tilan oleteta täyttyneen vedellä. Näillä arvoilla tämän 
kappaleen 3 kohdan 1 alakohdassa lueteltujen aukkojen ja muiden vesitiiviisti 
sulkeutuvien aukkojen joutuminen veden alle voidaan sallia. 

.4 Hallinnon tulee varmistua, että vakauvuus on riittävä vedellä täyttymisen 
välitilanteissa. 

.5 Mekaanisten apuvälineiden, kuten venttiilejä tai kallistuksen tasausputkia 
edellyttävien tasausjärjestelyjen, jos aluksessa sellaisia on, ei katsota täyttävän 
tämän kappaleen 3 kohdan 1-3 alakohdan vaatimuksia kallistuskulman 
vähentämiseksi tai riittävän jäljellä olevan vakavuuden saavuttamiseksi, ja 
riittävä jäljellä oleva vakavuus tulee pitää yllä kaikissa niissä vaiheissa, jossa 
tasausta käytetään. Poikkileikkausalaltaan laajojen kanavien yhdistämiä tiloja 
voi pitää yhteisinä. 

4 Tämän säännön 1 kappaleen vaatimusten täyttäminen tulee osoittaa laskelmilla, joissa 
tulee ottaa huomioon aluksen rakennepiirteet, vaurioituneiden osastojen järjestely, 
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muoto ja sisältö sekä nesteiden jakauma, ominaispainot ja vapaiden nestepintojen 
vaikutus. Laskelmien tulee perustua seuraavaan: 

.1 Kaikki tyhjät tai osittain täytetyt säiliöt, kuljetettujen lastien ominaispainot 
sekä kaikki nesteiden ulosvuotamiset vaurioituneista osastoista tulee ottaa 
huomioon. 

.2 Vaurion seurauksena syntyneet seuraavat täyttyvyydet tulee olettaa: 

Tilat Täyttyvyys 

Varastotilat 0,60 
Asuntotilat 0,95 
Koneistotilat 0,85 
Tyhjät tilat 0,95 
Kulutettaville nesteille tarkoitetut tilat 0:sta 0,95:een* 
Muille nesteille tarkoitetut tilat 0:sta 0,95:een 

.3 Ylärakenteiden, jotka sijaitsevat suoraan kylkivauriokohdan yläpuolella, 
uppouma jätetään huomiotta. Vaurioalueen ulkopuolella sijaitsevat vedellä 
täyttymättömät ylärakenteen osat voidaan kuitenkin ottaa huomioon sillä 
edellytyksellä, että nämä osat on erotettu vaurioituneesta tilasta vesitiiviillä 
laipioilla ja tämän kappaleen 1 kohdan näitä vahingoittumattomia tiloja 
koskevat vaatimukset täytetään. Saranoidut vesitiiviit ovet, jotka sijaitsevat 
ylärakenteen vesitiiviissä laipioissa, voidaan hyväksyä. 

.4 Vapaan nestepinnan vaikutus tulee laskea jokaiselle erilliselle osastolle 5 asteen 
kallistuskulmalla. Hallinto voi vaatia tai sallia vapaan nestepinnan aiheuttaman 
korjauksen laskemisen suuremmilla kallistuskulmilla kuin 5 asteella osittain 
täytettyjen säiliöiden osalta. 

.5 Laskettaessa kulutettavien nesteiden vapaan nestepinnan aiheuttamaa 
vaikutusta tulee olettaa jokaisen nestetyypin osalta, että vähintään yhdessä 
poikittaisessa sivusäiliöparissa tai yhdessä keskisäiliössä on vapaa nestepinta. 
Se säiliö tai säiliöiden yhdistelmä, joissa vapaan nestepinnan vaikutus on 
suurin, tulee ottaa huomioon. 

5 Jokaiselle säiliöaluksen päällikölle ja henkilölle, joka on vastuussa hinattavasta 
öljysäiliöaluksesta, joihin tätä sääntöä sovelletaan, tulee hyväksytyssä muodossa 
luovuttaa seuraavat tiedot: 

.1 sellaista tietoa lastin lastaamisesta ja sijoittamisesta alukseen, joka on tarpeen 
tämän säännön määräysten noudattamisen varmistamiseksi; ja 

                                                 
* Osittain täytettyjen osastojen täyttyvyyden tulee olla yhdenmukainen osastossa kuljetetun nestemäärän kanssa. 
Aina, kun nesteitä sisältävä säiliö vaurioituu, oletetaan, että kyseisen osaston sisältö menetetään täysin ja että 
kyseisen säiliön korvaa suolavesi lopullisen tasapainopisteen korkeudelle saakka. 
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.2 tietoja aluksen kyvystä täyttää tämän säännön määräämät vuotovakavuusehdot, 
niiden helpotusten vaikutus mukaan luettuna, jotka on saatettu myöntää tämän 
säännön 1 kappaleen 3 kohdan mukaisesti. 

6 1 säännön 28 kappaleen 6 kohdassa määriteltyjen 6 päivänä heinäkuuta 1996 tai 
sen jälkeen luovutettujen öljysäiliöalusten, joiden kuollutpaino on vähintään 20 000 tonnia, 
tämän säännön 2 kappaleen 2 kohdassa esitettyjä vahinko-olettamuksia täydennetään 
seuraavilla oletetuilla vahingoilla pohjavauriotapauksessa: 

.1 ulottuvuus aluksen pituussuunnassa: 

.1 alukset, joiden kuollutpaino on vähintään 75 000 tonnia: 
0,6L mitattuna keulapystysuorasta; 

.2 alukset, joiden kuollutpaino on alle 75 000 tonnia: 
0,4L mitattuna keulapystysuorasta; 

.2 ulottuvuus poikittaissuunnassa: B/3 kaikkialla pohjassa; 

.3 ulottuvuus pystysuunnassa: ulomman rungon murtuma. 

29 sääntö 
Jätesäiliöt 

1 Ellei tämän liitteen 3 säännön 4 kappaleen määräyksistä muuta johdu, 
öljysäiliöaluksissa, joiden bruttovetoisuus on vähintään 150, on oltava tämän säännön 2 
kappaleen 1–3 kohdan mukaiset jätesäiliöjärjestelyt. 1 säännön 28 kappaleen 1 kohdassa 
määritellyissä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1979 luovutetuissa öljysäiliöaluksissa mikä 
tahansa lastisäiliö voidaan määrätä jätesäiliöksi. 

2.1 Asianmukaiset välineet tulee olla varattuna lastisäiliöiden puhdistamista varten 
sekä likaisen painolastin jätteiden ja säiliöiden pesuvesien siirtämiseen lastisäiliöistä 
hallinnon hyväksymän jätesäiliöön. 

2.2 Tässä järjestelmässä öljypitoisen jätteen siirtäminen jätesäiliöön tai 
jätesäiliöiden yhdistelmään tulee järjestää niin, että kaikki mereen tyhjennetty poistovesi on 
tämän liitteen 34 säännön mukaista. 

2.3 Jätesäiliön tai niiden yhdistelmän järjestelyn tilavuuden tulee riittää säiliön 
pesuvesistä, öljypitoisista jätteistä ja likaisen painolastin jätteistä aiheutuvien jätteiden 
säilyttämiseen. Jätesäiliön tai -säiliöiden kokonaistilavuuden on oltava vähintään 3 prosenttia 
aluksen öljynkuljetuskapasiteetista sillä poikkeuksella, että hallinto voi hyväksyä: 

.1 2 prosenttia niiden öljysäiliöalusten kohdalla, joiden säiliöiden pesujärjestely 
on sellainen, että jätesäiliötä tai -säiliöitä pesuvedellä täytettäessä tämä vesi 
riittää säiliöiden pesemiseen ja soveltuvin osin imureiden käyttönesteeksi 
ilman, että järjestelmään lisätään vettä; 

.2 2 prosenttia, milloin aluksessa on tämän liitteen 18 säännön mukaiset erilliset 
painolastisäiliöt tai puhtaalle painolastille varatut painolastisäiliöt taikka 
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tämän liitteen 3 säännön mukainen raakaöljypesua käyttävä pesujärjestelmä. 
Tätä tilavuutta voidaan edelleen vähentää 1,5 prosenttiin niiden 
öljysäiliöalusten kohdalla, joiden säiliöiden pesujärjestely on sellainen, että 
jätesäiliötä tai -säiliöitä pesuvedellä täytettäessä tämä vesi riittää säiliöiden 
pesemiseen ja soveltuvin osin imureiden käyttönesteeksi ilman, että 
järjestelmään lisätään vettä; ja 

.3 1 prosentin yhdistelmäaluksissa, jotka kuljettavat öljylastia ainoastaan 
sileäseinäisissä säiliöissä. Tätä tilavuutta voidaan edelleen vähentää 0,8 
prosenttiin niiden öljysäiliöalusten kohdalla, joiden säiliöiden pesujärjestely 
on sellainen, että jätesäiliötä tai -säiliöitä pesuvedellä täytettäessä tämä vesi 
riittää säiliöiden pesemiseen ja soveltuvin osin imureiden käyttönesteeksi niin, 
ettei järjestelmään lisätä vettä. 

2.4 Jätesäiliöt ja erityisesti niiden mahdollisten sisäänotto- ja ulostuloaukkojen, 
läppien ja sulkulaitteiden sijoittelu tulee suunnitella niin, että liialliselta tärinältä öljyn tai 
emulsion sekoittumiselta veteen vältytään. 

3 1 säännön 28 kappaleen 2 kohdassa määritellyissä 31 päivänä joulukuuta 1979 
jälkeen luovutetuissa öljysäiliöaluksissa, joiden kuollutpaino on vähintään 70 000 tonnia, tulee 
olla vähintään kaksi jätesäiliötä. 

30 sääntö 
Pumppaus-, putkisto- ja tyhjennysjärjestely 

1 Jokaisessa öljysäiliöaluksessa tulee olla aluksen kannella kummallakin kyljellä 
vastaanottolaitteisiin kytkettävä tyhjennysyhde likaisen painolastiveden tai öljyn pilaaman 
veden tyhjentämistä varten. 

2 Jokaisessa bruttovetoisuudeltaan vähintään 150 rekisteritonnin 
öljysäiliöaluksessa on oltava painolastiveden tai öljyyntyneen veden lastisäiliöalueilta 
mereen tyhjentämistä varten putkijohdot, joiden johtaminen avoimelle kannelle tai aluksen 
kylkeen vesiviivan yläpuolelle suurimmalla painolastisyväydellä voidaan tämän liitteen 34 
säännön perusteella sallia. Eri putkistojärjestelyt, jotka mahdollistavat tämän säännön 6 
kappaleen 1–5 kohdissa sallitun kaltaisen toiminnan, voidaan hyväksyä. 

3 1 säännön 28 kappaleen 2 kohdassa määritellyissä 31 päivänä joulukuuta 1979 
jälkeen luovutetuissa bruttovetoisuudeltaan vähintään 150 rekisteritonnin öljysäiliöaluksissa 
on oltava keinot keskeyttää muu kuin tämän säännön 6 kappaleen perusteella sallittava 
vesiviivan alla tapahtuva painolastiveden tai öljyyntyneen veden tyhjentäminen 
lastisäiliöalueilta mereen ylemmällä kannella tai ylempänä sijaitsevasta paikasta niin, että 
tämän säännön 1 kappaleessa tarkoitettua käytössä olevaa yhdettä ja tämän säännön 2 
kappaleessa tarkoitettuja putkijohtoa voidaan silmämääräisesti valvoa. Tyhjennyksen 
pysäytyskeinojen ei tarvitse olla havaintopaikalla, jos havaintopaikan ja tyhjennyspaikan 
välillä on luotettava viestintäjärjestelmä, kuten puhelin- tai radiojärjestelmä. 

4 Jokaisen 1 säännön 28 kappaleen 4 kohdassa määritellyn 1 päivänä kesäkuuta 
1982 jälkeen luovutetun öljysäiliöaluksen, jossa on oltava erilliset painolastisäiliöt tai 
raakaöljypesujärjestelmä, tulee olla seuraavien vaatimusten mukainen: 
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.1 siinä on oltava siten suunniteltu ja asennettu öljyputkisto, että putkiin jäävän 
öljyn määrä minimoituu; ja 

.2 siinä on oltava keinot tyhjentää kaikki lastipumput ja kaikki öljyputket lastin 
tyhjennyksen päättyessä kytkemällä ne tarvittaessa tyhjennyslaitteeseen. 
Putkien ja pumppujen tyhjennyslaitteet on voitava tyhjentää sekä maissa että 
lastisäiliöön tai jätesäiliöön. Maihin tyhjennystä varten aluksessa on oltava 
erityinen, läpimitaltaan vähäinen putki, joka tulee liittää ulkopuolella aluksen 
tyhjennysyhteen venttiileihin. 

5 Jokaisen 1 säännön 28 kappaleen 3 kohdassa määritellyn viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 1982 luovutetun raakaöljysäiliöaluksen, jossa on oltava erilliset painolastisäiliöt 
tai raakaöljypesujärjestelmä, tulee olla tämän säännön 4 kappaleen 2 kohdan määräysten 
mukainen. 

6 Jokaisessa öljysäiliöaluksessa painolastivesi tai öljyn pilaama vesi tulee tyhjentää 
vesiviivan yläpuolelta seuraavin poikkeuksin: 

 .1 Erillinen painolasti ja puhdas painolasti voidaan tyhjentää vesiviivan 
yläpuolelta: 

.1 satamissa tai rannikon edustalla olevissa terminaaleissa, tai 

.2 merellä painovoiman avulla, tai 

.3 merellä pumppujen avulla, jos painolastivesi vaihdetaan alusten 
painolastiveden ja kerrostumien rajoittamisesta ja käsittelystä tehdyn 
kansainvälinen yleissopimuksen D osan 1 säännön 1 kappaleen 
määräysten mukaisesti. 

edellyttäen, että painolastiveden pinta välittömästi ennen tyhjennystä on 
tutkittu joko silmämääräisesti tai muulla tavalla sen varmistamiseksi, ettei se 
ole öljyyntynyt. 

.2 Ne 1 säännön 28 kappaleen 1 kohdassa määritellyt viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 1979 luovutetut öljysäiliöalukset, jotka eivät ilman muutoksia 
kykene tyhjentämään erillistä painolastia vesiviivan yläpuolelta, voivat 
tyhjentää erillisen painolastin vesiviivan alapuolelta merellä edellyttäen, että 
painolastiveden pinta on tutkittu joko silmämääräisesti tai muulla tavalla 
välittömästi ennen tyhjennystä sen varmistamiseksi, ettei siihen ole 
sekoittunut öljyä. 

.3 Ne 1 säännön 28 kappaleen 3 kohdassa määritellyt viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 1982 luovutetut öljysäiliöalukset, joissa on puhtaalle painolastille 
varattuja säiliöitä ja jotka eivät ilman muutoksia kykene tyhjentämään 
painolastivettä puhtaalle painolastille varatuista säiliöistä vesiviivan 
yläpuolella, voivat tyhjentää tämän painolastin vesiviivan alapuolelta 
edellyttäen, että painolastiveden tyhjennystä valvontaan tämän liitteen 18 
säännön 8 kappaleen 3 kohdan mukaisesti. 
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.4 Jokaisessa merellä olevassa öljysäiliöaluksessa likainen painolastivesi tai 
öljyyntynyt vesi voidaan tyhjentää lastialueen muista kuin jätesäiliöistä 
painovoiman avulla vesiviivan alapuolelta edellyttäen, että aikaa on kulunut 
riittävästi niin, että öljyn erottuminen vedestä on ollut mahdollista ja että 
painolastivesi on tutkittu välittömästi ennen tyhjennystä tämän liitteen 32 
säännössä tarkoitetulla öljyn ja veden rajapinnan ilmaisimella sen 
varmistamiseksi, että rajapinnan korkeus on sellainen, ettei tyhjennys aiheuta 
meriympäristölle suurempaa haitan riskiä. 

.5 1 säännön 28 kappaleen 1 kohdassa määritellyissä viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 1979 luovutetuissa öljysäiliöaluksissa likainen painolastivesi tai 
öljyn pilaama vesi lastisäiliöalueilta voidaan merellä tyhjentää vesiviivan 
alapuolelta tämän kappaleen 6 kohdan 4 kohdassa tarkoitetun menetelmän 
jälkeen tai sen sijasta edellyttäen, että: 

.1 osa kyseisen veden virtauksesta johdetaan pysyvän putkiston kautta 
helppopääsyiseen kohtaan ylemmälle kannelle tai ylemmäs, josta sitä 
voidaan silmämääräisesti tarkkailla tyhjennyksen aikana; ja 

.2 kyseiset virtauksen osaa koskevat järjestelyt ovat hallinnon 
määrittämien vaatimusten mukaisia. Näihin määräyksiin kuuluvat 
vähintään kaikki järjestön osittaisvirtausjärjestelmän 
suunnittelemiseksi, asentamiseksi ja käyttämiseksi ulostyhjennysten 
valvomista varten hyväksymät määräykset*. 

7 Jokaisessa 1 säännön 28 kappaleen 8 kohdassa määritellyssä 1 päivänä 
tammikuuta 2010 tai sen jälkeen luovutettavassa öljysäiliöaluksessa, jonka bruttovetoisuus 
on vähintään 150 rekisteritonnia ja jossa on lastin putkijohtojärjestelmään pysyvästi liitetty 
merivesisäiliö, on oltava sekä merivesisäiliön venttiili että sisäpuolinen eristysventtiili. 
Näiden venttiilien lisäksi merivesisäiliö tulee voida eristää lastin putkistojärjestelmästä sillä 
aikaa, kun säiliöalusta lastataan tai kun sillä kuljetetaan tai siitä puretaan lastia hallinnon 
hyväksymällä keinolla. Tällaisella keinolla tarkoitetaan laitetta, joka on asennettu 
putkijohtojärjestelmään estämään merivesisäiliön ja sisäventtiilin välistä putkijohdon osaa 
täyttymästä lastilla kaikissa. 

B OSA  LAITTEET 

31 sääntö 
Öljyn tyhjentämisen seuranta- ja valvontajärjestelmä 

1 Ellei tämän liitteen 3 säännön 4 ja 5 kappaleen määräyksistä muuta johdu, 
bruttovetoisuudeltaan vähintään 150 rekisteritonnin öljysäiliöaluksissa tulee olla hallinnon 
hyväksymä öljyn tyhjentämisen seuranta- ja valvontajärjestelmä. 

2 Harkittaessa järjestelmään liitettävän öljypitoisuusmittarin tyyppiä hallinnon 
tulee huomioida järjestön suosittelema erittely.† Järjestelmässä tulee olla rekisteröintilaite, 
                                                 
* Katso yhdenmukaiset tulkinnat, lisäys 4. 
† Ennen 2 päivänä lokakuuta 1986 rakennettuihin öljysäiliöaluksiin asennettujen öljypitoisuusmittareiden 
kohdalla viitataan järjestön päätöslauselmalla A.393(X) hyväksyttyihin suositukseen öljynsekaisen veden 
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joka jatkuvasti rekisteröi öljypitoisuuden litroina meripeninkulmaa kohti ja tyhjennetyn 
kokonaismäärän tai öljypitoisuuden ja tyhjennysnopeuden. Tämän rekisteröinnin tulee olla 
tunnistettavissa päivämäärän ja kellonajan suhteen, ja se tulee säilyttää vähintään kolme 
vuotta. Öljyn seuranta- ja valvontajärjestelmän tulee aloittaa toimintansa, kun jokin jäteveden 
tyhjennys mereen tapahtuu ja sen tulee varmistaa, että öljypitoisen seoksen tyhjennys mereen 
automaattisesti pysähtyy, kun öljyn hetkellinen tyhjennysnopeus ylittää tämän liitteen 34 
säännössä sallitun. Jokaisen tähän seuranta- ja valvontajärjestelmään tulevan vian tulee 
pysäyttää tyhjennys. Öljyn tyhjentämisen seuranta- ja valvontajärjestelmän mennessä 
epäkuntoon voidaan käyttää käsikäyttöistä vaihtoehtoista menetelmää, mutta viallinen 
yksikkö tulee korjata toimintakelpoiseksi mahdollisimman pian. Säiliöalus, jonka öljyn 
tyhjentämisen seuranta- ja valvontajärjestelmässä on vikaa, voi satamavaltion viranomaisen 
sen salliessa tehdä yhden painolastissa suoritettavan matkan ennen matkaa korjaussatamaan. 

3 Öljyn ja veden erottelulaitteiston sekä öljyn suodatusjärjestelmän tulee olla 
suunnittelultaan ja asennukseltaan järjestön öljysäiliöaluksia varten kehittämien öljyn ja 
veden erottelulaitteistoja tai öljyn suodatusjärjestelmää koskevien ohjeiden ja erittelyjen 
mukainen‡. Hallinnot voivat hyväksyä ohjeissa ja erittelyissä yksilöityjä järjestelyjä. 

4 Järjestelmän käyttöohjeiden on oltava hallinnon hyväksymän toiminnallisen 
käsikirjan mukaiset. Niiden tulee sisältää sekä käsikäyttöisiä että automaattisia toimenpiteitä, 
ja niiden tarkoituksena tulee olla sen varmistaminen, ettei öljyä milloinkaan tyhjennetä 
muutoin kuin tämän liitteen 34 säännössä eriteltyjen ehtojen mukaisesti. 

32 sääntö 
Öljyn ja veden rajapinnan ilmaisin* 

Ellei tämän liitteen 3 säännön 4 ja 5 kappaleen määräyksistä muuta johdu, 
bruttovetoisuudeltaan vähintään 150 rekisteritonnin öljysäiliöaluksissa tulee jätesäiliöissä 
olevan öljyn ja veden rajapinnan nopeaa ja tarkkaa määrittelyä varten olla tehokkaat, 
hallinnon hyväksymät öljyn ja veden rajapinnan ilmaisimet, joiden on oltava käytettävissä 
muissa säiliöissä, joissa öljy erotellaan vedestä ja joista on tarkoitus tyhjentää poistovettä 
suoraan mereen. 

33 sääntö 

                                                                                                                                                         
erotuslaitteiston ja öljypitoisuusmittareiden kansainvälisistä suoritus- ja koestusmääräyksistä. 2 päivänä 
lokakuuta 1986 tai sen jälkeen rakennettuihin öljysäiliöaluksiin öljyn tyhjentämisen seuranta- ja 
valvontajärjestelmän osana asennettujen öljypitoisuusmittareiden kohdalla viitataan järjestön päätöslauselmalla 
A.586(14) hyväksyttyihin Guidelines and specifications for oil discharge monitoring and control systems for oil 
tankers -ohjeisiin ja erittelyihin. Öljysäiliöaluksiin, joiden köli lasketaan tai jotka ovat vastaavassa 
rakennusvaiheessa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen, öljyn tyhjentämisen seuranta- ja 
valvontajärjestelmän osana asennettujen öljypitoisuusmittareiden kohdalla viitataan järjestön päätöslauselmalla 
MEPC.108(49) hyväksyttyihin Revised Guidelines and specifications for oil discharge monitoring and control 
systems for oil tankers -ohjeisiin ja erittelyihin. 
‡ Tässä viitataan järjestön päätöslauselmalla A.496 (XII)  hyväksyttyihin Guidelines and Specifications for Oil 
Discharge Monitoring and Control Systems for Oil Tankers -ohjeisiin ja erittelyihin, järjestön päätöslauselmalla 
A.586(14) hyväksyttyihin Revised Guidelines and Specifications for Oil Discharge Monitoring and Control 
Systems for Oil Tankers -ohjeisiin ja erittelyihin tai järjestön päätöslauselmalla MEPC.108(49) hyväksyttyihin 
Revised Guidelines and Specifications for Oil Discharge Monitoring and Control Systems for Oil Tankers 
-ohjeisiin ja erittelyihin soveltuvin osin. 
* Tässä viitataan järjestön päätöslauselmalla MEPC.5(XIII) hyväksyttyihin Specifications for Oil/Water 
Interface Detectors -erittelyihin. 
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Raakaöljypesua koskevat vaatimukset 

1 Jokaisessa 1 päivänä kesäkuuta 1982 jälkeen luovutetussa 1 säännön 28 kappaleen 4 
kohdassa määritellyssä uudessa raakaöljysäiliöaluksessa, jonka kuollutpaino on vähintään 20 
000 tonnia, on oltava raakaöljypesujärjestelmä lastisäiliöiden pesua varten. Hallinnon on 
varmistauduttava siitä, että järjestelmä täysin täyttää tämän säännön vaatimukset viimeistään 
vuoden kuluttua siitä, kun säiliöalus on suorittanut ensimmäisen matkansa kuljettaen 
raakaöljyä, tai sen kolmannen matkan päättyessä, jolla alus on kuljettanut raakaöljypesuun 
sopivaa raakaöljyä, riippuen siitä, kumpi ajankohta sattuu myöhemmäksi. 

2 Raakaöljypesulaitteiston ja siihen kuuluvien laitteiden ja järjestelyjen on oltava 
hallinnon asettamien vaatimusten mukaiset. Näiden vaatimusten tulee sisältää vähintään 
kaikki raakaöljypesujärjestelmien suunnittelusta, käytöstä ja valvonnasta annetut tarkemmat 
hallinnon hyväksymät määräykset†. Milloin aluksen ei tämän säännön 1 kappaleen 
mukaisesti vaadita olevan varustettu raakaöljypesujärjestelmällä, mutta siinä sellainen on, 
sen tulee olla edellä mainittujen tarkempien määräysten turvallisuusnäkökohtien mukainen. 

3 Jokaisen tämän liitteen 18 säännön 7 kappaleessa edellytetyn 
raakaöljypesujärjestelmän on täytettävä tämän säännön vaatimukset. 

C OSA ÖLJYN TOIMINNALLISEN TYHJENTÄMISEN VALVONTA 

34 sääntö 
Öljyn tyhjentämisen valvonta 

A. Tyhjentäminen erityisalueiden ulkopuolella 

1 Tämän liitteen 4 säännössä sekä tämän säännön 2 kappaleen määräysten 
perusteella kaikki öljyn tai öljypitoisen seoksen tyhjentäminen öljysäiliöaluksen lastialueelta 
mereen on kielletty, elleivät kaikki seuraavat edellytykset täyty: 

.1 säiliöalus ei ole erityisalueella; 

.2 säiliöalus on vähintään 50 meripeninkulman päässä lähimmästä maasta; 

.3 säiliöalus kulkee reitillään; 

.4 veteen pääsevän öljyn määrä ei millään hetkellä ylitä 30 litraa 
meripeninkulmaa kohden; 

.5 mereen päästetyn öljyn määrä ei ylitä 1 säännön 28 kappaleen 1 kohdassa 
määritellyillä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1979 luovutetuilla 
säiliöaluksilla 1/15 000 sen lastin kokonaismäärästä, josta jäännös muodosti 
osan, ja 1 säännön 28 kappaleen 2 kohdassa määritellyillä 31 päivänä 

                                                 
† Tässä viitataan järjestön päätöslauselmalla A.446(XI) hyväksyttyihin ja järjestön päätöslauselmalla A.497(XII) 
muutettuihin sekä edelleen päätöslauselmalla A.897(21) muutettuihin Revised Specifications for the Design, 
operation and control of crude oil washing systems -erittelyihin. 
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joulukuuta 1979 jälkeen luovutetuilla säiliöaluksilla 1/30 000 sen lastin 
kokonaismäärästä, josta jäännös muodosti osan; ja 

.6 säiliöaluksella on toiminnassa öljyn tyhjentämisen seuranta- ja 
valvontajärjestelmä sekä tämän liitteen 29 ja 31 säännössä vaadittu 
jätesäiliöjärjestely. 

2 Tämän säännön 1 kappaleen määräykset eivät koske puhtaan tai erillisen painolastin 
tyhjentämistä. 

B. Tyhjentäminen erityisalueilla 

3 Tämän säännön 4 kappaleen määräysten perusteella öljyn tai öljypitoisen seoksen 
tyhjentäminen öljysäiliöaluksen lastialueelta mereen on kielletty, kun alus on erityisalueella*. 

4 Tämän säännön 3 kappaleen määräykset eivät koske puhtaan tai erillisen painolastin 
tyhjentämistä. 

5 Tämän säännön määräykset eivät estä alusta, jonka matkasta vain osa tapahtuu 
erityisalueella, suorittamasta tyhjennystä erityisalueen ulkopuolella tämän säännön 1 
kappaleen mukaisesti. 

C. Öljysäiliöaluksia, joiden bruttovetoisuus on alle 150, koskevat vaatimukset 

6 Tämän liitteen 29, 31 ja 32 säännön vaatimukset eivät koske öljysäiliöaluksia, joiden 
bruttovetoisuus on alle 150 ja joiden kohdalla tämän säännön mukaisen öljyn tyhjennyksen 
valvonta tulee tapahtua säilyttäen öljy aluksella ja tyhjentäen myöhemmin kaikki 
likaantuneet pesuvedet vastaanottolaitteisiin. Pesuun käytetyn veden ja öljyn kokonaismäärä, 
joka on palautettu varastointisäiliöön, tulee tyhjentää vastaanottolaitteistoon, ellei ole 
ryhdytty riittäviin järjestelyihin sen varmistamiseksi, että kaikki jätevedet, joiden 
tyhjentäminen mereen on sallittua, tulevat tehokkaasti valvotuiksi, jotta varmistetaan, että 
tämän säännön määräyksiä noudatetaan. 

D. Yleiset vaatimukset 

7 Kun näkyviä jälkiä öljystä havaitaan veden pinnalla tai pinnan alla aluksen 
välittömässä läheisyydessä tai sen vanavedessä, sopimuspuolten hallitusten tulisi, siinä määrin 
kuin ne kohtuudella siihen pystyvät, pikaisesti tutkia tosiseikat, jotka selvittäisivät sen, onko 
tämän säännön määräyksiä rikottu. Tutkimuksen piiriin tulisi erityisesti kuulua tuuli- ja 
merenkäyntiolosuhteet, aluksen reitti ja nopeus, muut mahdolliset läheisyydessä olevat 
näkyvien jälkien aiheuttajat ja kaikki soveltuvat öljyntyhjentämisen rekisteröintimerkinnät. 

8 Mikään tyhjennys mereen ei saa sisältää kemikaaleja tai muita aineita sellaisissa 
määrissä tai pitoisuuksissa, jotka ovat vahingollisia meriympäristölle taikka kemikaaleja tai 
muita aineita, jotka on lisätty tarkoituksena kiertää tässä säännössä annettuja tyhjennysehtoja. 

                                                 
* Tässä viitataan 36 säännön 6 kappaleeseen. 
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9 Sellaiset öljyjäännökset, joita ei voida päästää mereen tämän säännön 1 ja 3 
kappaleen mukaisesti, tulee säilyttää aluksella tai tyhjentää vastaanottolaitteisiin. 

35 sääntö 
Raakaöljypesu 

1 Jokaisessa raakaöljypesua käyttävässä öljysäiliöaluksessa on oltava käyttö- ja 
laiteohjekirja*, jossa järjestelmä ja laitteet selostetaan yksityiskohtaisesti ja niiden käyttötavat 
eritellään. Käsikirjan on oltava hallinnon hyväksymä, ja sen tulee sisältää kaikki tämän 
liitteen 33 säännön 2 kappaleessa tarkoitetuissa tarkemmissa määräyksissä olevat tiedot. Jos 
aluksessa tehdään muutos, joka vaikuttaa raakaöljypesujärjestelmään, käyttö- ja 
laiteohjekirjaa on vastaavasti muutettava. 

2 Lastisäiliöiden täyttämiseksi painolastilla riittävä määrä lastisäiliöitä tulee 
raakaöljypestä ennen jokaista painolastimatkaa niin, että säiliöaluksen tavanomaisen käytön ja 
arvioidut sääolosuhteet huomioon ottaen painolastivettä otetaan ainoastaan raakaöljypestyihin 
lastisäiliöihin. 

3 Ellei öljysäiliöalus kuljeta raakaöljypesuun sopimatonta raakaöljyä, 
öljysäiliöaluksen tulee käyttää raakaöljypesujärjestelmää käyttö- ja laiteohjekirjan mukaisesti. 

36 sääntö 
Öljypäiväkirjan II osa – Lastiin ja painolastiin liittyvät toimenpiteet 

1 Jokaisessa öljysäiliöaluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150, on 
oltava lastiin ja painolastiin liittyviä toimenpiteitä koskeva öljypäiväkirjan II osa (Lastiin ja 
painolastiin liittyvät toimenpiteet), joko osana aluksen virallista laivapäiväkirjaa tai muuten, 
jonka tulee olla tämän liitteen III lisäyksessä olevan mallin mukainen. 

2 Öljypäiväkirjan II osaan tulee joka kerta tehdä säiliökohtainen merkintä, kun 
aluksella tapahtuu jokin seuraavista toiminnoista: 

.1 öljylastin lastaus; 

.2 öljylastin sisäinen siirto matkan aikana; 

.3 öljylastin purkaus; 

.4 painolastin otto lastisäiliöihin ja puhtaalle painolastille varattuihin säiliöihin; 

.5 lastisäiliöiden puhdistus raakaöljypesu mukaan luettuna; 

.6 painolastiveden tyhjentäminen, paitsi erillisistä painolastisäiliöistä; 

.7 veden tyhjentäminen jätesäiliöistä; 

                                                 
* Tässä viitataan järjestön päätöslauselmalla MEPC.3(XII) hyväksymään ja päätöslauselmalla MEPC.81(43) 
muuttamaan Standard Format of the Crude Oil Washing Operation and Equipment Manual -malliin. 
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.8 kaikkien venttiilien tai vastaavien laitteiden sulkeminen jätesäiliöiden 
tyhjentämisen jälkeen; 

.9 puhtaalle painolastille varattujen säiliöiden lastista ja tyhjennysputkista 
eristämiseen tarvittavien venttiilien sulkeminen jätesäiliöiden tyhjentämisen 
jälkeen; ja 

.10 jätteen hävittäminen. 

3 Tämän liitteen 34 säännön 6 kappaleessa tarkoitettujen öljysäiliöalusten 
kohdalla pesuun käytetyn ja varastosäiliöön palautetun öljyn ja veden kokonaismäärä tulee 
merkitä öljypäiväkirjan II osaan. 

4 Jos jokin sellainen öljyn tai öljypitoisen seoksen tyhjennys, joka mainitaan 
tämän liitteen 4 säännössä, tai vahingossa tapahtuva tai muuten poikkeuksellinen tyhjennys, 
jota ei sanotussa säännössä mainita poikkeuksena, tapahtuu, öljypäiväkirjan II osaan tulee 
tehdä merkintä, josta ilmenee tyhjennyksen syy ja olosuhteet. 

5 Jokainen tämän säännön 2 kappaleessa mainittu toimenpide tulee täydellisenä 
ilman viivytystä merkitä öljypäiväkirjan II osaan niin, että kaikki kirjan tätä toimenpidettä 
koskevat merkinnät tulevat täytetyiksi. Jokaisen tehdyn toimenpiteen tulee toimenpiteestä 
vastuussa olevan päällystön jäsenen tai jäsenten allekirjoittaa.Aluksen päällikön tulee 
vahvistaa jokainen sivu allekirjoituksellaan. Öljypäiväkirjan II osan merkintöjen tulee olla 
ainakin englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi. Milloin merkintöjä tehdään myös sen valtion 
virallisella kansallisella kielellä, jonka lippua alus on oikeutettu käyttämään, näillä 
merkinnöillä on etusija riita- ja tulkintatilanteissa. 

6 Kaikki öljyn tyhjentämisen seuranta- ja valvontajärjestelmän viat ja puutteet 
tulee merkitä öljypäiväkirjan II osaan. 

7 Öljypäiväkirja tulee pitää sellaisessa paikassa, josta se on helposti saatavilla 
tarkastusta varten kaikkina kohtuullisina aikoina ja, paitsi miehittämättömissä hinattavissa 
aluksissa, se tulee pitää aluksella. Öljypäiväkirja tulee säilyttää kolme vuotta viimeisen 
merkinnän tekemisestä lukien. 

8 Sopimuspuolen hallituksen toimivaltainen viranomainen voi tarkastaa jokaisen 
tämän liitteen alaisuuteen kuuluvan aluksen öljypäiväkirjan II osan aluksen ollessa sen 
satamassa tai rannikon ulkopuolella sijaitsevassa terminaalissa ja voi ottaa jäljennöksen 
kaikista kirjan merkinnöistä ja vaatia aluksen päällikköä todistamaan jäljennöksen oikeaksi. 
Jokainen näin otettu ja päällikön oikeaksi todistama jäljennös aluksen öljypäiväkirjan II osan 
merkinnästä tulee hyväksyä missä tahansa oikeuskäsittelyssä todistuskappaleena 
merkinnöissä mainituista asioista. Toimivaltaisen viranomaisen tämän kappaleen perusteella 
suorittama öljypäiväkirjan II osan tarkistus ja oikeaksi todistetun jäljennöksen otto tulee 
suorittaa niin joutuisasti kuin mahdollista aiheuttamatta alukselle tarpeetonta viivytystä. 

9 Hallinnon tulee kehittää asianmukainen öljypäiväkirja tämän liitteen 34 
säännön 6 kappaleen mukaisesti toimivia bruttovetoisuudeltaan alle 150 rekisteritonnin 
öljysäiliöaluksia varten. 
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5 LUKU – ÖLJYVAHINGOSTA AIHEUTUVAN 
PILAANTUMISEN ESTÄMINEN 

37 sääntö 
Aluksen valmiussuunnitelma öljyvahingon varalta 

1 Jokaisella bruttovetoisuudeltaan vähintään 150 rekisteritonnin 
öljysäiliöaluksella ja jokaisella bruttovetoisuudeltaan vähintään 400 rekisteritonnin aluksella, 
joka ei ole öljysäiliöalus, on oltava hallinnon hyväksymä valmiussuunnitelma öljyvahingon 
varalta. 

2 Suunnitelma tulee laatia hallinnon laatimiin ohjeisiin* perustuen ja kirjoitettava 
päällikön ja päällystön työkielellä. Suunnitelmassa on oltava vähintään: 

.1 tämän yleissopimuksen 8 artiklassa ja I pöytäkirjassa vaadittava aluksen 
päällikön tai muiden aluksesta vastaavien henkilöiden noudattama järjestön 
laatimiin ohjeisiin perustuva menettely öljyvahingosta ilmoittamiseksi†; 

.2 luettelo niistä viranomaisista tai henkilöistä, joihin öljyvahingon tapahtuessa 
tulee ottaa yhteyttä; 

.3 yksityiskohtainen kuvaus niistä toimenpiteistä, joihin aluksella olevien 
henkilöiden on välittömästi ryhdyttävä vähentääkseen tai 
hallitakseen/valvoakseen öljypäästöjä vahingon jälkeen; ja 

.4 menettelytavat ja yhteystahot aluksella tehtävien toimenpiteiden 
koordinoimiseksi kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa 
pilaantumista torjuttaessa. 

3 Niiden alusten kohdalla, joihin sovelletaan myös yleissopimuksen II liitteen 17 
sääntöä, suunnitelma voidaan yhdistää tämän yleissopimuksen II liitteen 17 säännössä 
edellytettyyn valmiussuunnitelmaan haitallisten nestemäisten aineiden aiheuttaman 
meriympäristövahingon varalta. Tässä tapauksessa kyseisen suunnitelman otsikon tulee olla 
”Valmiussuunnitelma aluksen aiheuttaman meriympäristövahingon varalle”. 

4 Kaikilla öljysäiliöaluksilla, joiden kuollutpaino on vähintään 5 000 tonnia, on oltava 
nopea pääsy tietokoneistettuihin, maissa sijaitseviin vuotovakavuuden ja vaurioituneen 
rungon lujuuden laskentaohjelmiin. 

6 LUKU – VASTAANOTTOLAITTEISTOT 

38 sääntö 
Vastaanottolaitteistot 

                                                 
* Tässä viitataan järjestön päätöslauselmalla MEPC.54(32) hyväksyttyihin ja päätöslauselmalla MEPC.86(44) 
muutettuihin Guidelines for the development of shipboard oil pollution emergency plans -ohjeisiin. 
† Tässä viitataan järjestön päätöslauselmalla A.851(20) hyväksyttyihin General Principles for Ship Reporting 
Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous 
Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants -periaatteisiin. 
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A. Vastaanottolaitteistot erityisalueiden ulkopuolella 

1 Jokaisen sopimuspuolen hallitus ottaa vastatakseen siitä, että 
öljynlastausterminaaleihin, aluksenkorjaussatamiin ja muihin satamiin, missä aluksilla on 
tyhjennettäviä öljyjäännöksiä, toimitetaan laitteistot sellaisten jäännösten ja öljypitoisten 
seosten vastaanottamiseksi, jotka jäävät öljysäiliöaluksista ja muista aluksista. Tällaisten 
laitteistojen vastaanottokyvyn tulee olla riittävä‡ kattamaan niitä käyttävien alusten tarpeet 
aiheuttamatta aluksille tarpeetonta viivytystä. 

2 Tämän säännön 1 kappaleen mukaiset vastaanottolaitteistot tulee toimittaa: 

.1 kaikkiin satamiin ja terminaaleihin, joissa raakaöljyä lastataan 
öljysäiliöaluksiin ja joissa säiliöalukset ovat saapuessaan päättäneet 
painolastissa suoritetun matkan, joka ei ole kestänyt kauempaa kuin 72 tuntia 
tai ole ollut 1 200 meripeninkulmaa pitempi; 

.2 kaikkiin satamiin ja terminaaleihin, joissa muuta öljyä kuin raakaöljyä 
lastataan irtolastina ja keskimääräinen lastausmäärä on yli 1 000 metristä 
tonnia päivässä; 

.3 kaikkiin satamiin, joissa on alusten korjauksia suorittavia telakoita tai säiliön 
pesulaitteistoja; 

.4 kaikkiin satamiin ja terminaaleihin, joissa käsitellään aluksia, jotka on 
varustettu tämän liitteen 12 säännön mukaisilla jätesäiliöillä; 

.5 kaikkiin satamiin öljypitoista pilssivettä ja muita jäännöksiä varten, joita ei 
voida tyhjentää tämän liitteen 15 säännön mukaisesti; ja 

.6 kaikkiin irtolastin lastaussatamiin, yhdistelmäalusten öljypitoisia jäännöksiä 
varten, joita ei voi tyhjentää tämän liitteen 34 säännön mukaisesti. 

3 Vastaanottolaitteistojen vastaanottokyky tulee olla seuraava: 

.1 Raakaöljyn lastausterminaaleissa tulee olla vastaanottolaitteistot, jotka ovat 
riittävät vastaanottamaan öljyn ja öljypitoiset seokset, joita ei voida tyhjentää 
tämän liitteen 34 säännön 1 kappaleen määräysten mukaisesti, kaikista 
öljysäiliöaluksista, jotka ovat suorittaneet tämän säännön 2 kappaleen 1 
kohdassa kuvatun matkan. 

.2 Lastaussatamissa ja terminaaleissa, jotka on mainittu tämän säännön 2 
kappaleen 2 kohdassa, tulee olla vastaanottolaitteistot, jotka ovat riittävät 
vastaanottamaan öljyn ja öljypitoiset seokset, joita ei voida tyhjentää tämän 
liitteen 34 säännön 1 kappaleen määräysten mukaisesti, öljysäiliöaluksista, 
jotka lastaavat irtolastina muuta öljyä kuin raakaöljyä. 

                                                 
‡ Katso päätöslauselma MEPC.83(44) ”Guidelines for ensuring the adequacy of port waste reception facilities”. 
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.3 Kaikissa satamissa, joissa on alusten korjauksia suorittavia telakoita tai 
säiliöiden pesulaitteistoja, tulee olla vastaanottolaitteistot, jotka ovat riittävät 
vastaanottamaan kaikki jäännökset ja öljypitoiset seokset, jotka ovat aluksissa 
tyhjentämistä varten ennen saapumista telakalle tai pesulaitteistoihin. 

.4 Kaikkien satamiin ja terminaaleihin tämän säännön 2 kappaleen 4 kohdan 
perusteella järjestettyjen vastaanottolaitteistojen tulee olla riittävät 
vastaanottamaan kaikki jäännökset, jotka on säilytetty aluksella tämän liitteen 
12 säännön mukaisesti, kaikista aluksista, joiden kohtuudella voidaan odottaa 
käyvän sellaisissa satamissa ja terminaaleissa. 

.5 Kaikkien satamiin ja terminaaleihin tämän säännön perusteella järjestettyjen 
vastaanottolaitteistojen tulee olla riittävät vastaanottamaan öljypitoiset 
pilssivedet ja muut jäännökset, joita ei voi tyhjentää tämän liitteen 15 säännön 
mukaisesti. 

.6 Vastaanottolaitteistojen, jotka on toimitettu irtolastien lastaussatamiin, tulee 
ottaa huomioon soveltuvin osin yhdistelmäalusten erityistarpeet. 

B. Vastaanottolaitteistot erityisalueilla 

4 Jokaisen sellaisen sopimuspuolen hallituksen, jonka rantaviiva rajoittuu mihin 
tahansa erityisalueeseen, tulee taata, että niin pian kuin mahdollista kaikissa öljyn 
lastausterminaaleissa ja aluksenkorjaussatamissa näillä erityisalueilla tulee olemaan 
laitteistot, jotka ovat riittäviä vastaanottamaan ja käsittelemään kaiken öljysäiliöaluksista 
tulevan likaisen painolastin ja säiliöiden pesuveden. Lisäksi kaikissa erityisalueella olevissa 
satamissa tulee olla riittävät* vastaanottolaitteistot kaikista aluksista tulevia muita jätteitä ja 
öljypitoisia seoksia varten. Asianomaisilla laitteistoilla tulee olla sellainen vastaanottokyky, 
joka riittää kattamaan niitä käyttävien alusten tarpeet aiheuttamatta tarpeetonta viivytystä. 

5 Jokaisen sellaisen sopimuspuolen hallituksen, jolla on lainkäyttövallassaan 
sisääntuloväyliä matalille meriteille, jotka saattavat vaatia syväyksen pienentämistä 
painolastia vähentämällä, tulee taata, että tämän säännön 4 kappaleessa mainitut laitteistot 
toimitetaan, mutta ottaen huomioon, että alukset, joiden täytyy tyhjentää jäteöljyä tai likaista 
painolastia, saattavat hieman viivästyä. 

6 Punaisenmeren alueella, Lahden alueella, Adeninlahden alueella ja 
Arabianmeren Omanin alueella: 

.1 Jokaisen asianomaisen sopimuspuolen tulee tiedottaa järjestölle toimenpiteet, 
joihin se on ryhtynyt tämän säännön 4 ja 5 kappaleen määräysten perusteella. 
Saatuaan riittävän määrän tällaisia tiedotuksia järjestön tulee asettaa 
päivämäärä, josta lukien tämän liitteen 15 ja 34 säännön vaatimukset kyseisen 
alueen osalta tulevat voimaan. Järjestön tulee tiedottaa kaikille 
sopimuspuolille näin asetetusta päivämäärästä vähintään kaksitoista kuukautta 
ennen kyseisiä päivämäärää. 

                                                 
* Katso päätöslauselma MEPC.83(44) ”Guidelines for ensuring the adequacy of port waste reception facilities”. 
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.2 Tämän yleissopimuksen voimaantulon ja näin asetetun päivämäärän välisenä 
aikana alusten, jotka liikennöivät erityisalueella, tulee noudattaa 
erityisalueiden ulkopuolella tapahtuvia tyhjennyksiä koskevia tämän liitteen 
15 ja 34 säännön vaatimuksia. 

.3 Tämän päivämäärän jälkeen öljysäiliöalusten, jotka lastaavat näiden 
erityisalueiden satamissa, joissa vastaanottolaitteistoja ei vielä ole, tulee myös 
täysin täyttää tämän liitteen 15 ja 34 säännön vaatimukset. Kuitenkin 
öljysäiliöalusten, jotka saapuvat näille erikoisalueille tarkoituksenaan ottaa 
lasti, tulee kaikin keinoin pyrkiä saapumaan alueelle käyttäen ainoastaan 
puhdasta painolastia aluksessa. 

.4 Sen päivämäärän jälkeen, jolloin vaatimukset tulevat voimaan asianomaisen 
erikoisalueen osalta, jokaisen sopimuspuolen on tiedotettava järjestölle 
asianomaisten sopimuspuolten tietoon saatettaviksi kaikki ne tapaukset, joissa 
laitteistojen on väitetty olevan riittämättömät. 

.5 Vähintään tämän säännön 1, 2 ja 3 kappaleessa selostetut vastaanottolaitteistot 
tulee toimittaa yhden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta 
lukien. 

7 Tämän säännön 4, 5 ja 6 kappaleesta riippumatta Etelämantereen alueeseen 
sovelletaan seuraavia sääntöjä: 

.1 Jokaisen sopimuspuolen hallitus, jonka satamista lähtee aluksia, joiden reitti  
suuntautuu Etelämantereen alueelle tai jonka satamiin saapuu aluksia 
Etelämantereen alueelta, ryhtyy toimenpiteisiin niin pian kuin mahdollista 
varmistaakseen, että kaikkien alusten kaiken lietteen, likaisen painolastin, 
säiliöiden pesuveden ja muiden öljypitoisten jätteiden ja seosten 
vastaanottoon varataan riittävät laitteistot niin pian kuin mahdollista 
aiheuttamatta kyseisille aluksille tarpeetonta viivytystä ja niitä käyttävien 
alusten tarpeiden mukaisesti. 

.2 Jokaisen sopimuspuolen hallituksen tulee varmistaa, että kaikissa niissä 
aluksissa, jotka ovat oikeutettuja käyttämään sen lippua, on ennen niiden 
saapumista Etelämantereen alueelle riittävän tilavat(t) säiliö(t) kaiken lietteen, 
likaisen painolastin, säiliöiden pesuveden ja muiden öljypitoisten jätteiden ja 
seosten säilyttämistä varten sillä aikaa, kun ne toimivat mainitulla alueella, ja 
että ne ovat sopineet järjestelyistä kyseisten öljypitoisten jätteiden 
tyhjentämiseksi vastaanottolaitteistoon alueelta poistuttuaan. 

C. Yleiset vaatimukset 

8 Jokaisen sopimuspuolen on tiedotettava järjestölle asianomaisten sopimuspuolten 
tietoon saatettaviksi kaikki ne tapaukset, joissa laitteistojen on väitetty olevan riittämättömät. 

7 LUKU – ERIKOISVAATIMUKSET KIINTEILLE TAI KELLUVILLE 
ALUSTOILLE 
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39 sääntö 
Erikoisvaatimukset kiinteille tai kelluville alustoille 

1 Tämä sääntö koskee kiinteitä tai kelluvia alustoja porauslautat, rannikon 
ulkopuolella tapahtuvassa öljyntuotannossa ja -varastoinnissa käytettävät kelluvat tuotanto-, 
varastointi- ja purkuyksiköt (FPSO) sekä rannikon ulkopuolella tapahtuvassa tuotetun öljyn 
varastoinnissa käytettävät kelluvat varastointiyksiköt (FSU) mukaan luettuina. 

2 Kiinteiden ja kelluvien porauslauttojen, jotka toimivat merenpohjan 
kivennäisvarojen tutkimuksessa, hyväksikäytössä ja näihin liittyvässä rannikon ulkopuolella 
tapahtuvassa käsittelyssä, sekä muiden alustojen tulee täyttää tämän liitteen ne määräykset, 
jotka koskevat bruttovetoisuudeltaan vähintään 400 rekisteritonnin muita aluksia kuin 
öljysäiliöaluksia, seuraavin poikkeuksin: 

.1 niissä tulee, siinä määrin kuin se on käytännössä mahdollista, olla tämän 
liitteen 12 ja 14 säännöissä vaaditut laitteistot; 

.2 niiden tulee pitää kirjaa kaikista toiminnoista, joihin liittyy öljyn tai 
öljypitoisen seoksen tyhjennyksiä, hallinnon hyväksymän mallin mukaisessa 
muodossa; ja 

.3 tämän liitteen 4 säännön määräyksissä mainituin poikkeuksin on öljyn tai 
öljypitoisen seoksen mereen tyhjentäminen kielletty paitsi milloin 
tyhjennyksen öljypitoisuus ilman laimennusta ei ylitä 15 miljoonasosaa. 

3 Varmentaessaan, että FPSO:ina tai FSU:ina toimivat alustat ovat tämän liitteen 
mukaisia, hallintojen tulee ottaa huomioon 2 kappaleen vaatimusten lisäksi myös järjestön 
laatimat ohjeet*. 

I LIITTEEN LISÄYKSET 

I lisäys Öljyluettelo 

II lisäys IOPP-todistuskirjan ja liitteiden kaava 

III lisäys Öljypäiväkirjan kaava 

                                                 
* Tässä viitataan päätöslauselmaan MEPC …(..) ”Guidelines for the application of MARPOL Annex I 
requirements to FPSOs and FSUs.” 
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I LISÄYS 
ÖLJYLUETTELO* 

Bitumiliuokset Bensiinin seosaineet 
Seoskomponentit Alkylaattibensiini 
Puhallettujen bitumien lähtöaine Reformaattibensiini 
Suoratislauksen pohjaöljy Polymeeribensiini 
  
  
 Bensiinit 
 Maakaasubensiini 
Öljyt  
Käsitellyt Moottoribensiini 
Raakaöljy Lentobensiini 
Raakaöljyä sisältävät seokset Suoratislebensiini 
Dieselöljy Kevyt polttoöljy no. 1 (moottoripetroli) 
Polttoöljy n:o 4 Kevyt polttoöljy no. 1-D 
Polttoöljy n:o 5 Kevyt polttoöljy no. 2 
Polttoöljy n:o 6 Kevyt polttoöljy no. 2-D 
Raskas polttoöljy  
Tieöljy Lentopetroli  
Muuntajaöljy JP-1 (lentopetroli) 
Aromaattiset öljyt (kasvisöljyä lukuun 
ottamatta) 

JP-3 

Voiteluöljy ja seoskomponentit JP-4 
Mineraaliöljy JP-5 (raskas lentopetroli) 
Moottoriöljy Turbiinipolttoaine 
Tunkeutumaöljy Petroli 
Värttinäöljy Liuotinbensiini 
Turbiiniöljy  
  
  
Tisleet  
Suoratisle  
Raakaöljy, josta kevyimmät osat poistettu 
tislauksella 

Nafta (raakabensiini) 

 Liuotinbensiini 
 Teollisuusbensiini 
 Liuotintisle 
Kaasuöljyt  
Krakatut kaasuöljyt  
  
 

                                                 
* Öljyluettelo ei välttämättä ole täydellinen. 
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II LISÄYS 
IOPP-TODISTUSKIRJAN JA LIITTEIDEN MALLI 

 
KANSAINVÄLINEN ÖLJYSTÄ AIHEUTUVAN MEREN PILAANTUMISEN 

EHKÄISEMISTÄ KOSKEVA TODISTUSKIRJA 
 

(Huom: Tämän todistuskirjan liitteenä tulee olla selostus rakenteesta ja varustuksesta) 
 

Annettu alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978  pöytäkirjan siten kuin se on 
muutettu (jäljempänä ”yleissopimus”) määräysten perusteella 

(maan täydellinen nimi) ………………………..hallituksen valtuuttamana 

Tämän todistuskirjan on antanut ...............................................................................................  

(yleissopimuksen määräysten mukaisesti valtuutetun henkilön tai laitoksen täydellinen 
nimi) 

Aluksen tiedot* 

Aluksen nimi ..............................................................................................................................  

Tunnusnumero tai -kirjaimet ......................................................................................................  

Rekisteripaikka...........................................................................................................................  

Bruttovetoisuus...........................................................................................................................  

Aluksen kuollutpaino (tonnia)†..................................................................................................  

IMO-numero‡.............................................................................................................................  

                                                 
* Aluksen tiedot voidaan vaihtoehtoisesti merkitä vaakasuoriin ruutuihin. 
† Öljysäiliöaluksille. 
‡ Tässä viitataan järjestön päätöslauselmalla A.600(15) hyväksyttyihin IMO Ship Identification Number Scheme 
-järjestelmään. 
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Aluksen tyyppi:* 

Öljysäiliöalus 

Alus, joka ei ole öljysäiliöalus mutta jolla on lastisäiliöitä, joihin sovelletaan 
yleissopimuksen 2 säännön 2 kappaletta 

Muut kuin edellä mainitut alukset: 

TÄTEN TODISTETAAN: 

että alus on katsastettu yleissopimuksen I liitteen 6 säännön mukaisesti; ja 

että katsastus osoittaa, että aluksen rakenne, varusteet, laitteet, yleisjärjestely ja 
rakennusaineet sekä niiden kunto ovat kaikissa suhteissa tyydyttäviä ja että 
alus täyttää sanotun pöytäkirjan I liitteen asianmukaiset määräykset. 

Tämä todistuskirja on voimassa ……...... saakka† 

ehdolla, että katsastukset/välikatsastus suoritetaan yleissopimuksen I liitteen 6 
säännön mukaisesti. 

Tämän todistuskirjan perustana olevan katsastuksen toimittamispäivämäärä 
(pp/kk/vvvv): ………… 

Annettu ............................................................ 

(todistuskirjan antopaikka) 

.............................
 .................................
........................... 

(antamispäivä) (todistuskirjan antavan asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen 
allekirjoitus) 

(Antavan viranomaisen sinetti tai leima) 

                                                 
* Tarpeeton ylipyyhitään. 
† Merkitään hallinnon yleissopimuksen I liitteen 10 säännön 1 kappaleen mukaisesti erittelemä viimeinen 
voimassaolopäivä, jonka päiväyksen tulee vastata yleissopimuksen I liitteen 1 säännön 27 kappaleessa 
määriteltyä vuosipäivää, ellei sitä ole muutettu yleissopimuksen I liitteen 10 säännön 8 kappaleen mukaisesti. 
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VUOSI- JA VÄLIKATSASTUSTEN SELOSTUS 
TÄTEN TODISTETAAN, että yleissopimuksen I liitteen 6 säännössä edellytetyssä 
katsastuksessa aluksen todettiin täyttävän yleissopimuksen asiaankuuluvat määräykset: 

Vuosikatsastus:  Allekirjoitus ..........................................................  

  (asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

  Paikka ....................................................................  

  Aika .......................................................................  

(viranomaisen sinetti tai leima) 

 

Vuosikatsastus*/välikatsastus*: Allekirjoitus ..........................................................  

  (asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

  Paikka ....................................................................  

  Aika .......................................................................  

(viranomaisen sinetti tai leima) 

Vuosikatsastus*/välikatsastus*: Allekirjoitus ..........................................................  

  (asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

  Paikka ....................................................................  

  Aika .......................................................................  

(viranomaisen sinetti tai leima) 

Vuosikatsastus:  Allekirjoitus ..........................................................  

  (asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

  Paikka ....................................................................  

  Aika .......................................................................  

(viranomaisen sinetti tai leima) 

                                                 
* Tarpeeton ylipyyhitään. 
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10 SÄÄNNÖN 8 KAPPALEEN 3 KOHDAN MUKAINEN VUOSI/VÄLIKATSASTUS 

TÄTEN TODISTETAAN, että yleissopimuksen I liitteen 10 säännön 8 kappaleen 3 kohdan 
mukaisessa vuosi/välikatsastuksessa* aluksen havaittiin täyttävän yleissopimuksen 
asiaankuuluvat määräykset: 
 

Allekirjoitus ........................................................  
(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

 
(viranomaisen sinetti tai leima) 
 

ALLE 5 VUOTTA VOIMASSA OLEVAN TODISTUSKIRJAN VOIMASSAOLON 
JATKAMINEN NIISSÄ TAPAUKSISSA, JOITA 10 SÄÄNNÖN 3 KAPPALE 

KOSKEE 
 
Alus täyttää yleissopimuksen asiaankuuluvat määräykset, ja tämä todistuskirja tulee 
yleissopimuksen I liitteen 10 säännön 3 kappaleen mukaisesti hyväksyä pätevänä …………… 
asti. 
 

Allekirjoitus ........................................................  
(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

 
(viranomaisen sinetti tai leima) 
 

TODISTUSKIRJAN MERKINTÄ UUSINTAKATSASTUKSEN JÄLKEEN  NIISSÄ 
TAPAUKSISSA, JOITA 10 SÄÄNNÖN 4 KAPPALE KOSKEE 

 
Alus täyttää yleissopimuksen asiaankuuluvat määräykset, ja tämä todistuskirja tulee 
yleissopimuksen I liitteen 10 säännön 4 kappaleen mukaisesti hyväksyä pätevänä …………… 
asti. 
 

Allekirjoitus ........................................................  
(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

 
(viranomaisen sinetti tai leima) 

                                                 
* Tarpeeton ylipyyhitään. 
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TODISTUSKIRJAN VOIMASSAOLON JATKAMINEN SIIHEN ASTI, KUN ALUS 
SAAPUU KATSASTUSSATAMAAN, TAI LISÄAJAKSI NIISSÄ TAPAUKSISSA, 

JOITA 10 SÄÄNNÖN 5 TAI 6 KAPPALE KOSKEE 

 
Tämä todistuskirja tulee yleissopimuksen I liitteen 10 säännön 5 tai 6* kappaleen mukaisesti 
hyväksyä pätevänä …………… asti. 
 

Allekirjoitus ........................................................  
(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

 
(viranomaisen sinetti tai leima) 
 
VUOSIPÄIVÄN AIKAISTAMINEN NIISSÄ TAPAUKSISSA, JOITA 10 SÄÄNNÖN 8 

KAPPALE KOSKEE 
 
Yleissopimuksen I liitteen 10 säännön 8 kappaleen mukainen uusi vuosipäivä on 
………………………………… 
 

Allekirjoitus ........................................................  
(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

 
(viranomaisen sinetti tai leima) 
 
Yleissopimuksen I liitteen 10 säännön 8 kappaleen mukainen uusi vuosipäivä on 
………………………………… 
 

Allekirjoitus ........................................................  
(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

 
(viranomaisen sinetti tai leima) 

                                                 
* Tarpeeton ylipyyhitään. 
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KAAVA A 

Kansainvälisen öljystä aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan 
todistuskirjan (IOPP-todistuskirjan) liite 

SELOSTUS ALUSTEN, JOTA EIVÄT OLE ÖLJYSÄILIÖALUKSIA, 
RAKENTEESTA JA VARUSTUKSESTA 

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen 
yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 
pöytäkirjalla, (jäljempänä ”yleissopimus”), I liitteen määräysten osalta. 

Huomautukset:  

1 Tätä kaavaa on tarkoitus käyttää IOPP-todistuskirjassa luokiteltuun kolmanteen 
alustyyppiin eli ”muihin kuin edellä mainittuihin aluksiin”. Niissä öljysäiliöaluksissa 
ja niissä aluksissa, jota eivät ole öljysäiliöaluksia ja joissa on yleissopimuksen I 
liitteen 2 säännön 2 kohdan mukaisia lastisäiliöitä, käytetään kaavaa B. 

2 Tämä selostus tulee liittää pysyvästi IOPP-todistuskirjaan. IOPP-todistuskirjan on 
oltava aluksella aina käytettävissä. 

3 Ellei alkuperäisen selostuksen kieli ole englanti, ranska eikä espanja, tekstiin on 
sisällyttävä käännös yhdelle näistä kielistä. 

4 Ruutujen merkinnät tehdään merkitsemällä rasti (x) ”kyllä”- tai ”soveltuu” -vastausten 
kohdalle ja viiva (-) vastausten ”ei”ja ”ei sovellu” kohdalle. 

5 Tässä selostuksessa mainitut säännöt tarkoittavat yleissopimus I liitteen sääntöjä, ja 
päätöslauselmat tarkoittavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön päätöslauselmia. 

1. Aluksen tiedot 

1.1 Aluksen nimi ..............................................................................................  

1.2 Rekisterinumero tai tunnuskirjaimet ...............................................................  

1.3 Rekisteripaikka ................................................................................................  

1.4 Bruttovetoisuus ................................................................................................  

1.5 Rakennusaika: ..................................................................................................  

1.5.1 Rakennussopimuksen päivämäärä ..............................................................  

Päivämäärä, jona aluksen köli laskettiin tai jona alus oli vastaavassa 
rakennusvaiheessa ...........................................................................................  

1.5.3 Luovutuspäivä .................................................................................................  
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1.6 Merkittävä muutos (mikäli soveltuu alukseen): 

1.6.1 Muutosta koskevan sopimuksen päivämäärä..................................................  

1.6.2 Muutoksen aloituspäivämäärä ........................................................................  

1.6.3 Muutoksen valmistumispäivämäärä ...............................................................  

1.7 Hallinto on hyväksynyt aluksen 1 säännön 28 
kappaleen 1 kohdan mukaiseksi ”viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 1979 luovutetuksi 
alukseksi” luovutusta viivyttäneen ennalta 
arvaamattoman seikan vuoksi   

2. Koneistotilan pilssin ja 
öljypolttoainesäiliöiden öljytyhjennysten 
valvontalaitteet 

 (säännöt 16 ja 14) 

2.1 Painolastiveden kuljettaminen öljypolttoainesäiliöissä: 

2.1.1 Alus voi normaaliolosuhteissa kuljettaa 
painolastivettä öljypolttoainesäiliöissä   

2.2 Öljynsuodatuslaitteiden tyyppi: 

2.2.1 Öljynsuodatuslaitteisto (15 miljoonasosaa) 
(14 säännön 6 kappale)   

2.2.2 Öljynsuodatuslaitteisto (15 miljoonasosaa), 
hälytin ja automaattinen pysäytyslaite (14 
säännön 7 
kappale)   

2.3 Hyväksyntänormit:* 

2.3.1 Erottelu/suodatuslaitteisto: 

.1 on hyväksytty päätöslauselman 
A.393(X) mukaisesti;   

                                                 
* Tässä viitataan järjestön 14 päivänä marraskuuta 1977 päätöslauselmalla A.393(X) hyväksyttyyn 
Recommendation on international performance and test specifications of oily-water separating equipment and oil 
content meters -suositukseen, joka korvasi päätöslauselman A.233(VII). Lisäksi viitataan järjestön 
meriympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.60(33) hyväksyttyyn Guidelines and specifications 
for pollution prevention equipment for machinery space bilges -suositukseen, joka tuli voimaan 6 päivänä 
heinäkuuta 1993 ja korvasi päätöslauselmat A.393(X) ja A.444(XI) (katso IMO sales publication IMO-646E), ja 
järjestön meriympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.107(49) hyväksyttyihin Revised Guidelines 
and specifications for pollution prevention equipment for machinery spaces of ships -ohjeisiin, jotka tulivat 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja jotka korvasivat päätöslauselmat MEPC.60(33), A.393(X) ja A.444(XI) 
(katso IMO sales publication IMO-……). 
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.2 on hyväksytty päätöslauselman 
MEPC.60(33) mukaisesti;   

.3 on hyväksytty päätöslauselman 
MEPC.107(49) mukaisesti;   

.4 on hyväksytty päätöslauselman 
A.233(VII) mukaisesti;   

.5 on hyväksytty kansallisten, 
päätöslauselmaan A.393(X) tai 
A.233(VII) perustumattomien normien 
mukaisesti; 

.6      ei ole hyväksytty.   

2.3.2 Käsittely-yksikkö on hyväksytty 
 päätöslauselman A.444(XI) mukaisesti   

2.3.3 Öljypitoisuusmittari: 

.1 on hyväksytty päätöslauselman 
A.393 (X) mukaisesti;   

.2 on hyväksytty päätöslauselman 
MEPC.60(33) mukaisesti;   

.3 on hyväksytty päätöslauselman 
MEPC.107(49) mukaisesti;   

2.4 Järjestelmän suorituskyky on enintään …….. m³/h. 

Poikkeuslupa 14 säännöstä: 

2.5.1 Alukselle myönnetään poikkeuslupa 14 säännön 1 tai 2 kappaleen 
vaatimuksista 14 säännön 5 kappaleen mukaisesti. 

2.5.1.1 Alus tekee matkoja ainoastaan erityisalueella/erityisalueilla: 

..........................................................................................................   

2.5.1.1 Alus on sertifioitu suurnopeusaluksia koskevan kansainvälisen 
 turvallisuussäännöstön mukaisesti ja on vuoroliikenteessä oleva alus, 
 jonka edestakainen matka-aika on korkeintaan 24 tuntia   

2.5.2 Aluksessa on seuraavat jätevesisäiliöt kaiken öljypitoisen 
 pilssiveden säilyttämiseen aluksella:   
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Säiliön sijainti Säiliön 
tunnus Kaaret 

(mistä mihin) 
Poikittainen sijainti 

Tilavuus 
(m³) 

    
  Kokonaistilavuus: ………. m³ 

Öljyjätteiden (lietteen) säilytys- ja hävityskeinot (12 sääntö) ja pilssivesisäiliö(t)* 

3.1 Aluksessa on seuraavat öljyjätesäiliöt: HUOM! Sludge= öljyjäte vai liete ? 
Laittaisin öljyjäte /JK 

 
Säiliön sijainti Säiliön 

tunnus Kaaret 
(mistä mihin) 

Poikittainen sijainti 
Tilavuus 
(m³) 

    
  Kokonaistilavuus: ………. m³ 

 

3.2 Keinot jätteiden hävittämiseen öljyjätesäiliöitä koskevien määräysten lisäksi: 

3.2.1 Öljyjätteiden polttouuni, kapasiteetti ……….. l/h   

3.2.2 Öljyjätteen polttamiseen soveltuva lisäpoltin   

3.2.3 Säiliö öljyjätteen polttoöljyyn sekoittamista varten, tilavuus …….. m³   

3.2.4 Muut hyväksyttävät keinot:...................................................................   

3.2.5 Aluksessa on seuraava jätevesisäiliöt kaiken öljypitoisen pilssiveden 
 säilyttämiseen aluksella:   

 
Säiliön sijainti Säiliön 

tunnus Kaaret 
(mistä mihin) 

Poikittainen sijainti 
Tilavuus 
(m³) 

    
  Kokonaistilavuus: ………. m³ 

 
Normitettu yhdiste?laippa laituriliitintä varten 

                                                 
* Yleissopimuksessa ei vaadita pilssivesisäiliö(i)tä, joten 3 kappaleen 3 kohdan taulukon merkinnät ovat 
vapaaehtoisia. 
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(13 sääntö) 

4.1 Aluksessa on putkisto, johon on asennettu 13 säännön mukainen 
yhdistelaippa, öljyjätteiden ja konehuoneen pohjakaivoista peräisin olevan 
pilssiveden tyhjentämiseksi vastaanottolaitteistoon,    

Aluksen valmiussuunnitelma öljyvahingon varalta 
(37 sääntö) 

5.1 Aluksessa on 37 säännön mukainen valmiussuunnitelma 
 öljyvahingon varalta   

5.2 Aluksessa on 37 säännön 3 kappaleen mukainen valmiussuunnitelma 
 meriympäristövahingon varalta   

6. Vapautus 

6.1 Hallinto on myöntänyt vapautuksia yleissopimuksen 
I liitteen 3 luvun vaatimuksista 3 säännön 1 kappaleen 
mukaisesti tämän selostuksen ...................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
...............................kappaleessa/kappaleissa luetelluista kohdista   

7. Samanarvoisuudet (5 sääntö) 

7.1 Hallinto on hyväksynyt tiettyjen I liitteen vaatimusten 
samanarvoisuuden tämän selostuksen ......................................... 
........................................................................................................ 
...............................................................kappaleessa/kappaleissa 
lueteltujen kohtien suhteen   

TÄTEN TODISTETAAN, että tämä selostus pitää joka suhteessa 
paikkansa. 

Annettu 
……………………………………………………………….. 
(Selostuksen antamispaikka) 

 

…………………………
 ……………………………
……………………… 
(Selostuksen antavan 
asianmukaisesti valtuutetun 
virkamiehen allekirjoitus) 

(Viranomaisen sinetti tai leima)
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KAAVA B 

Kansainvälisen öljystä aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan 
todistuskirjan (IOPP-todistuskirjan) liite 

SELOSTUS ÖLJYSÄILIÖALUSTEN RAKENTEESTA JA VARUSTUKSESTA 

alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen 
yleissopimuksen sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla, 
(jäljempänä ”yleissopimus”),  I liitteen määräysten osalta. 

Huomautukset:  

1 Tämä kaava on tarkoitettu käytettäväksi IOPP-todistuskirjassa luokitelluissa kahdessa 
ensimmäisessä aluksen tyypissä eli ”öljysäiliöaluksissa” ja ”niissä aluksissa, jotka eivät 
ole öljysäiliöaluksia ja joissa on yleissopimuksen I liitteen 2 säännön 2 kohdan 
mukaisia lastisäiliöitä”. IOPP-todistuskirjassa luokiteltujen kolmannen tyypin alusten 
kohdalla käytetään kaavaa A. 

2 Tämä selostus tulee liittää pysyvästi IOPP-todistuskirjaan. IOPP-todistuskirjan on 
oltava aluksella aina käytettävissä. 

3 Ellei alkuperäisen selostuksen kieli ole englanti, ranska eikä espanja, tekstiin on 
sisällyttävä käännös yhdelle näistä kielistä. 

4 Ruutujen merkinnät tehdään merkitsemällä rasti (x) ”kyllä”- tai ”soveltuu” -vastausten 
kohdalle ja viiva (-) vastausten ”ei”- ja ”ei sovellu” kohdalle. 

5 Ellei erikseen muuta sanota, tässä selostuksessa mainitut säännöt tarkoittavat 
yleissopimus I liitteen sääntöjä, ja päätöslauselmat tarkoittavat Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön päätöslauselmia. 

1. Aluksen tiedot 

1.1 Aluksen nimi ....................................................................................................  

1.2 Rekisterinumero tai tunnuskirjaimet ...............................................................  

1.3 Rekisteripaikka .................................................................................................  

1.4 Bruttovetoisuus ................................................................................................  

1.5 Aluksen kantokyky ...................................................................................(m³) 

1.6 Aluksen kuollutpaino ................................. (tonnia) (1 säännön 23 kappale) 

1.7 Aluksen pituus (m) .....................................................(1 säännön 19 kappale) 
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1.8 Rakennuspäivämäärä: 

1.8.1 Rakennussopimuksen päivämäärä ..................................................................  

1.8.2 Päivämäärä, jona aluksen köli laskettiin tai jona alus oli vastaavassa 
rakennusvaiheessa ...................................................................................  

1.8.3 Luovutuspäivä .................................................................................................  

1.9 Merkittävä muutos (jos sellaisia on alukseen tehty): .....................................  

1.9.1 Sopimuksen päiväys .......................................................................................  

1.9.2 Muutostöiden aloituspäivä ..............................................................................  

1.9.3 Muutoksen valmistumispäivä .........................................................................  

1.10 Ennalta arvaamaton viivästys luovutuksessa: 

1.10.1 Hallinto on hyväksynyt aluksen ”viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 1979” luovutetuksi alukseksi 1 säännön 
28 kappaleen 1 kohdan perusteella luovutuksen viivästyttyä ennalta 
arvaamattoman syyn vuoksi   

1.10.2 Hallinto on hyväksynyt aluksen ”viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 1982 luovutetuksi alukseksi” 1 säännön 
8 kappaleen 3 kohdan perusteella luovutuksen viivästyttyä ennalta 
arvaamattoman syyn vuoksi   

1.10.3 Aluksen ei vaadita täyttävän 26 säännön määräyksiä luovutuksen 
 viivästyttyä ennalta arvaamattoman syyn vuoksi   

1.11 Aluksen tyyppi: 

1.11.1 Raakaöljysäiliöalus   

1.11.2 Tuotesäiliöalus   

1.11.3 Tuotesäiliöalus, joka ei kuljeta 20 säännön 2 kappaleessa tarkoitettua 
polttoöljyä tai raskasta dieselöljyä eikä voiteluöljyä   

1.11.4 Raakaöljy/tuotesäiliöalus   

1.11.5 Yhdistelmäalus   

1.11.6 Alus, joka ei ole öljysäiliöalus ja jonka lastisäiliöitä 
yleissopimuksen I liitteen 2 säännön 2 kappale koskee   
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1.11.7 Öljysäiliöalus, jolla kuljetetaan 2 säännön 4 kappaleessa 
tarkoitettuja tuotteita  

1.11.8 Alus, joka on määritelty ”raakaöljysäiliöalukseksi” 
ja jossa käytetään raakaöljypesua, on myös määritelty 
”tuotesäiliöalukseksi”, jossa käytetään erillisiä 
painolastisäiliöitä, joita varten on myös annettu 
erillinen IOPP-todistuskirja   

1.11.9 Alus, joka on määritelty ”tuotesäiliöalukseksi” ja jossa 
käytetään raakaöljypesua, on myös määritelty 
”raakaöljysäiliöalukseksi”, jossa käytetään erillisiä 
painolastisäiliöitä, joita varten on myös annettu 
erillinen IOPP-todistuskirja   

2. Koneistotilan pilssin ja 
öljypolttoainesäiliöiden öljytyhjennysten 
valvontalaitteet 

 (säännöt 16 ja 14) 

2.1 Painolastiveden kuljettaminen öljypolttoainesäiliöissä: 

2.1.1 Alus voi normaaliolosuhteissa kuljettaa 
painolastivettä öljypolttoainesäiliöissä   

2.2 Öljynsuodatuslaitteiden tyyppi: 

2.2.1 Öljynsuodatuslaitteisto (15 miljoonasosaa) 
(14 säännön 6 kappale)   

2.2.2 Öljynsuodatuslaitteisto (15 miljoonasosaa), 
hälytin ja automaattinen pysäytyslaite (14 
säännön 7 
kappale)   

2.3 Hyväksyntänormit:* 

2.3.1 Erottelu/suodatuslaitteisto: 

                                                 
* Tässä viitataan järjestön 14 päivänä marraskuuta 1977 päätöslauselmalla A.393(X) hyväksyttyyn 
Recommendation on international performance and test specifications of oily-water separating equipment and oil 
content meters -suositukseen, joka korvasi päätöslauselman A.233(VII). Lisäksi viitataan järjestön 
meriympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.60(33) hyväksymään Guidelines and specifications 
for pollution prevention equipment for machinery space bilges -suositukseen, joka tuli voimaan 6 päivänä 
heinäkuuta 1993 ja korvasi päätöslauselmat A.393(X) ja A.444(XI) (katso IMO sales publication IMO-646E), ja 
järjestön meriympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.107(49) hyväksymiin Revised Guidelines 
and specifications for pollution prevention equipment for machinery spaces of ships -ohjeisiin, jotka tulivat 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja jotka korvasivat päätöslauselmat MEPC.60(33), A.393(X) ja A.444(XI) 
(katso IMO sales publication IMO-……). 
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.1 on hyväksytty päätöslauselman 
A.393(X) mukaisesti;   

.2 on hyväksytty päätöslauselman 
MEPC.60(33) mukaisesti;   

.3 on hyväksytty päätöslauselman 
MEPC.107(49) mukaisesti;   

.4 on hyväksytty päätöslauselman 
A.233(VII) mukaisesti;   

.5 on hyväksytty kansallisten, 
päätöslauselmaan A.393(X) tai 
A.233(VII) perustumattomien 
normien 
mukaisesti;   

.6 ei ole hyväksytty.   

2.3.2 Käsittely-yksikkö on hyväksytty päätöslauselman 
A.444(XI) mukaisesti.   

2.3.3 Öljypitoisuusmittari: 

.1 on hyväksytty päätöslauselman 
A.393(X) mukaisesti;   

.2 on hyväksytty päätöslauselman 
MEPC.60(33) mukaisesti;   

.3 on hyväksytty päätöslauselman 
MEPC.107(49) mukaisesti.   

2.4 Järjestelmän suorituskyky on enintään ……………………….. m³/h. 
2.5 Poikkeuslupa 14 säännöstä: 

2.5.1 Alukselle myönnetään poikkeuslupa 14 säännön 1 tai  
 2 kappaleen vaatimuksista 14 säännön 5 kappaleen mukaisesti. 

 Alus tekee matkoja ainoastaan erityisalueella/erityisalueilla: 

……………………………………………………………   

2.5.2  
2.5.3 Aluksessa on seuraava jätevesisäiliöt kaiken öljypitoisen 

pilssiveden säilyttämiseen aluksella:   
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Säiliön sijainti Säiliön 
tunnus Kaaret 

(mistä mihin) 
Poikittainen sijainti 

Tilavuus 
(m³) 

    
  Kokonaistilavuus: ………. m³ 

 

2.5.4 Jätevesisäiliön tai -säiliöiden sijasta aluksessa on 
järjestelyt pilssiveden siirtämiseksi jätesäiliöön  

3. Öljyjätteiden (lietteen) säilytys- ja hävityskeinot (12 sääntö) ja pilssivesisäiliö(t)* 

3.1 Aluksessa on seuraavat jäteöljysäiliöt: 
 

Säiliön sijainti Säiliön 
tunnus Kaaret 

(mistä mihin) 
Poikittainen sijainti 

Tilavuus 
(m³) 

    
  Kokonaistilavuus: ………. m³ 

 
 

3.3 Keinot jätteiden hävittämiseen öljyjätesäiliöitä koskevien määräysten lisäksi: 

3.2.1 Öljyjätteiden polttouuni, kapasiteetti ……….. l/h   

3.2.2 Öljyjätteen polttamiseen soveltuva lisäpoltin   

3.2.3 Säiliö öljyjätteen polttoöljyyn sekoittamista varten, tilavuus …….. m³   

3.2.4 Muut hyväksyttävät keinot:...................................................................   

3.2.5 Aluksessa on seuraava jätevesisäiliö kaiken öljypitoisen pilssiveden 
 säilyttämiseen aluksella:   

 
Säiliön sijainti Säiliön 

tunnus Kaaret 
(mistä mihin) 

Poikittainen sijainti 
Tilavuus 
(m³) 

    
  Kokonaistilavuus: ………. m³ 

                                                 
* Yleissopimuksessa ei vaadita pilssivesisäiliö(i)tä, joten 3 kappaleen 3 kohdan taulukon merkinnät ovat 
vapaaehtoisia. 
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4. Normitettu yhdistelaippa laituriliitintä varten (13 
sääntö) 

 

4.1 Aluksessa on putkisto, johon on asennettu 13 säännön 
mukainen yhdistelaippa, öljyjätteiden ja konehuoneen 
pohjakaivoista peräisin olevan pilssiveden tyhjentämiseksi 
vastaanottolaitteistoon.  

5. Rakenne (18, 19, 20, 23, 26, 27 ja 28 säännöt) 

18 säännön vaatimusten mukaisesti vaaditaan, että aluksessa on: 

5.1.1 Erilliset painolastisäiliöt, suojainen sijoitus ja raakaöljypesu   

5.1.2 Erilliset painolastisäiliöt ja suojainen sijoitus   

5.1.3 Erilliset painolastisäiliöt   

5.1.4 Erilliset painolastisäiliöt tai raakaöljypesu   

5.1.5 Erilliset painolastisäiliöt tai puhtaat painolastisäiliöt   

5.1.6 Aluksen ei vaadita noudattavan 18 säännön vaatimuksia.   

Erilliset painolastisäiliöt: 

5.2.1 Aluksessa on 18 säännön mukaiset erilliset painolastisäiliöt   

5.2.2 Aluksessa on 18 säännön mukaiset erilliset painolastisäiliöt, 
joille on järjestetty 18 säännön 12–15 kappaleen mukainen 
suojattu sijoitus   

5.2.3 Erilliset painolastisäiliöt jakautuvat seuraavasti: 

 

Säiliö Tilavuus (m3) Säiliö Tilavuus (m3) 

    

Kokonaistilavuus: ........ m3 

5.3 Puhtaalle painolastille varatut säiliöt: 

5.3.1 Aluksessa on 18 säännön 8 kappaleen mukaiset puhtaalle 
painolastille varatut säiliöt, ja alus voi toimia 
tuotesäiliöaluksena   
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5.3.2 Puhtaalle painolastille varatut säiliöt jakautuvat seuraavasti: 

Säiliö Tilavuus (m3) Säiliö Tilavuus (m3) 

    

Kokonaistilavuus: ..........m3 
 

5.3.3 Aluksessa on voimassa oleva, ………….. päivätty 
puhtaalle painolastille varattujen säiliöiden käyttökäsikirja   

5.3.4 Aluksessa on yhteiset putkisto- ja pumppausjärjestelyt 
puhtaan painolastin ottoa ja lastiöljyn käsittelyä varten   

5.3.5 Aluksessa on erilliset putkisto- ja pumppausjärjestelyt 
puhtaan painolastin ottoa varten   

5.4 Raakaöljypesu: 

5.4.1 Aluksessa on 33 säännön mukainen raakaöljypesujärjestelmä   

5.4.2 Aluksessa on 33 säännön mukainen raakaöljypesujärjestelmä 
sitä lukuun ottamatta, ettei järjestelmän tehokkuutta ole 
vahvistettu Revised COW Specifications -erittelyjen 
(päätöslauselma A.446(XI) sellaisena kuin se on muutettuna 
päätöslauselmilla A.497(XII) ja A.897(21))  
33 säännön 1 kappaleen ja 4 kappaleen 2 kohdan 10 alakohdan mukaisesti   

5.4.3 Aluksessa on ………… päivätty, voimassa oleva 
raakaöljypesujärjestelmän käyttö- ja laiteohjekirja   

5.4.4 Alukselta ei vaadita mutta siinä on Revised COW Specifications 
-erittelyjen (päätöslauselma A.446(XI) sellaisena kuin se on muutettuna 
päätöslauselmilla A.497(XII) ja A.897(21)) mukainen 
raakaöljypesujärjestelmä   

5.5 Vapautus 18 säännöstä: 

5.5.1 Alus tekee matkoja ainoastaan …………..n ja ………….n 
välillä 2 säännön 5 kappaleen mukaisesti, joten se vapautetaan 
18 säännön vaatimuksista   

5.5.2 Aluksessa käytetään 18 säännön 10 kappaleen mukaisia erityisiä 
painolastijärjestelyjä, joten alus vapautetaan 18 säännön vaatimuksista   

5.6 Lastisäiliöiden kokoa ja järjestelyä koskevat rajoitukset (26 sääntö): 
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5.6.1 Aluksen rakenteen vaaditaan olevan 26 säännön vaatimusten 
mukainen, ja alus on rakennettu niiden mukaisesti   

5.6.2 Aluksen rakenteen vaaditaan olevan 26 säännön 4 kappaleen 
vaatimusten mukainen, ja alus on rakennettu niiden mukaisesti 
(katso 2 säännön 2 kappale)   

5.7 Osastointi ja vauriovakaus (28 sääntö): 

5.7.1 Aluksen rakenteen vaaditaan olevan 28 säännön vaatimusten 
mukainen, ja alus on rakennettu niiden mukaisesti   

5.7.2 28 säännön 5 kappaleessa vaaditut tiedot on toimitettu alukselle 
hyväksytyssä muodossa   

5.7.3 Aluksen rakenteen vaaditaan olevan 28 säännön vaatimusten 
mukainen, ja alus on rakennettu niiden mukaisesti   

5.7.4 27 säännössä vaaditut yhdistelmäaluksia koskevat tiedot on 
toimitettu alukselle kirjallisesti hallinnon hyväksymällä tavalla   

5.8 Kaksoisrunkorakenne: 

5.8.1 Aluksen rakenteen vaaditaan olevan 19 säännön vaatimusten 
mukainen, ja alus on rakennettu: 

.1 3 kappaleen vaatimusten mukaisesti (kaksoisrunkorakenne)   

.2 4 kappaleen vaatimusten mukaisesti (välikannella 
ja kaksinkertaisilla kyljillä varustetut säiliöalukset)   

.3 5 kappaleen vaatimusten mukaisesti (meriympäristön 
suojelukomitean hyväksymä vaihtoehtoinen menetelmä)   

5.8.2 Aluksen rakenteen vaaditaan olevan 19 säännön 6 kappaleen 
vaatimusten mukainen, ja alus on rakennettu niiden mukaisesti 
(kaksoispohjaa koskevat vaatimukset)   

5.8.3 Aluksen ei vaadita täyttävän 19 säännön vaatimuksia   

5.8.4 Alukseen sovelletaan 20 sääntöä, ja: 

.1 sen vaaditaan olevan 19 säännön 2–5, 7 ja 8 kappaleen ja 28 säännön 
mukainen 28 säännön 6 kappaleen suhteen 
viimeistään ………….   

.2 sen sallitaan jatkavan toimintaansa 20 säännön 5 
kappaleen mukaisesti ……………….. asti   
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.3 sen sallitaan jatkavan toimintaansa 20 säännön 7 
kappaleen mukaisesti ……………….. asti   

5.8.5 20 sääntö ei koske alusta   

5.8.6 21 sääntö koskee alusta, ja: 

 

.1 aluksen vaaditaan olevan 21 säännön 4 kappaleen 
mukainen viimeistään ……………    

.2 aluksen sallitaan jatkavan toimintaansa 21 säännön 5 
kappaleen mukaisesti ……………….. asti   

.3 aluksen sallitaan jatkavan toimintaansa 21 säännön 6 
kappaleen 1 kohdan mukaisesti ……………….. asti   

.4 aluksen sallitaan jatkavan toimintaansa 21 säännön 6 
kappaleen 2 kohdan mukaisesti ……………….. asti   

.5 alus vapautetaan 21 säännön 7 kappaleen 2 kohdan 
mukaisesti 21 säännön määräyksistä   

5.8.7 21 sääntö ei koske alusta   

5.8.8 22 sääntö koskee alusta, ja: 

.1 alus on 22 säännön 2 kappaleen vaatimusten mukainen   

.2 alus on 22 säännön 3 kappaleen vaatimusten mukainen   

.3 alus on 22 säännön 5 kappaleen vaatimusten mukainen   

5.8.9 22 sääntö ei koske alusta   

5.9 Öljyn ulosvirtausnopeus onnettomuustapauksissa 

5.9.1 Alus on 23 säännön vaatimusten mukainen   

6. Öljyn säilytys aluksella (29, 31 ja 32 säännöt) 

6.1 Öljyn tyhjentämisen seuranta- ja valvontajärjestelmä: 
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6.1.1 Alus on päätöslauselman A.496(XII) tai A.586(14)* (tarpeeton 
ylipyyhitään) määritelmän mukainen …… luokan öljysäiliöalus   

6.1.2 Öljyn tyhjentämisen seuranta- ja valvontajärjestelmä on hyväksytty 
päätöslauselman MEPC.108(49)** mukaisesti   

6.1.3 Järjestelmässä on: 

.1 valvontayksikkö   

.2 arviointiyksikkö   

.3 laskentayksikkö   

6.1.4 Järjestelmässä on: 

.1 käynnistyslukko   

.2 automaattikatkaisin   

6.1.5 Öljypitoisuusmittari on hyväksytty päätöslauselman A.393(X), 
A.586(14)† tai MEPC.108(49) (tarpeeton ylipyyhitään) mukaisesti 
ja sopii: 

.1 raakaöljyyn   

.2 raskaisiin öljytuotteisiin   

.3 kevyihin öljytuotteisiin   

.4 todistuskirjan liitteessä lueteltuihin öljyn kaltaisiin 
vahingollisiin nestemäisiin aineisiin   

                                                 
* Öljysäiliöalukset, joiden köli on laskettu tai jotka ovat vastaavassa rakennusvaiheessa 2 päivänä lokakuuta 
1986 tai sen jälkeen, on oltava päätöslauselman A.586(14) (katso IMO:n myyntijulkaisu IMO-646E) mukaisesti 
hyväksytty järjestelmä. 
** Öljysäiliöalukset, joiden köli on laskettu tai jotka ovat vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä tammikuuta 
2005 tai sen jälkeen, on oltava päätöslauselman MEPC.108(49) (katso IMO:n myyntijulkaisu IMO-646E) 
mukaisesti hyväksytty järjestelmä. 
† Ennen 2 päivänä lokakuuta 1986 rakennettuihin öljysäiliöaluksiin asennettujen öljypitoisuusmittareiden 
kohdalla viitataan järjestön päätöslauselmalla A.393(X) hyväksyttyyn Recommendation on international 
performance and test specifications for oily-water separating equipment and oil content meters -suositukseen. 2 
päivänä lokakuuta 1986 tai sen jälkeen rakennettuihin öljysäiliöaluksiin tyhjentämisen valvonta- ja 
seurantajärjestelmän osana asennettujen öljypitoisuusmittareiden kohdalla viitataan järjestön päätöslauselmalla 
A.586(14) (katso IMO:n myyntijulkaisu IMO-646E) hyväksyttyihin Guidelines and specifications for oil 
discharge monitoring and control systems for oil tankers -ohjeisiin ja erittelyihin. Niihin säiliöaluksiin, joiden 
köli on laskettu tai jotka ovat vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen, 
tyhjentämisen valvonta- ja seurantajärjestelmän osana asennettujen öljypitoisuusmittareiden kohdalla viitataan 
järjestön päätöslauselmalla MEPC.108(49) (katso IMO:n myyntijulkaisu IMO …) hyväksymiin Guidelines and 
specifications for oil discharge monitoring and control systems for oil tankers -ohjeisiin ja erittelyihin. 
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6.1.6 Alukselle on toimitettu öljyn tyhjentämisen 
seurannan ja valvonnan käyttökäsikirja   

6.2 Jätesäiliöt: 

Aluksessa on …………. jätesäiliö(itä), jonka/joiden 
kokonaiskapasiteetti on ……………. m3 eli ……..  
% aluksen öljynkuljetuskapasiteetista: 

.1 29 säännön 2 kappaleen 3 kohdan mukaisesti   

.2 29 säännön 2 kappaleen 3 kohdan 1 alakohdan mukaisesti   

.3 29 säännön 2 kappaleen 3 kohdan 2 alakohdan mukaisesti   

.4 29 säännön 2 kappaleen 3 kohdan 3 alakohdan mukaisesti   

6.2.2 Lastisäiliöt on osoitettu jätesäiliöiksi   

6.3 Öljyn ja veden rajapinnan ilmaisimet: 

6.3.1 Aluksessa on päätöslauselman MEPC.5(XIII) 
mukaisesti 
hyväksytyt öljyn ja veden rajapinnan ilmaisimet*   

6.4 Poikkeusluvat 29, 31 ja 32 säännöistä: 

6.4.1 Alukselle myönnetään 2 säännön 4 kappaleen mukaisesti 
poikkeuslupa 29, 31 ja 32 säännön vaatimuksista   

6.4.2 Alukselle myönnetään 2 säännön 2 kappaleen mukaisesti 
poikkeuslupa 29, 31 ja 32 säännön vaatimuksista   

6.5 Poikkeuslupa säännöstä 

6.5.1 Alukselle myönnetään poikkeuslupa 1 ja 32 säännön 
vaatimuksista 3 säännön 5 kappaleen mukaisesti. 
Aluksella tehdään yksinomaan: 

.1 erityisiä 2 säännön 5 kappaleen mukaisia matkoja:   

.2 matkoja erityisalueella (erityisalueilla):   

.3 korkeintaan 72 tuntia kestäviä matkoja, jotka rajoittuvat ……, 
enintään 50 meripeninkulman päässä lähimmästä maasta 
erityisalueen (erityisalueiden ulkopuolella)   

                                                 
* Tässä viitataan järjestön meriympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.5(XIII) (katso IMO:n 
myyntijulkaisu IMO-646E) hyväksyttyyn Specification for oil/water interface detectors -eritelmään. 
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7. Pumppaus-, putkisto- ja tyhjennysjärjestelyt (30 sääntö) 

Erillisen painolastin tyhjennysaukot ovat: 

7.1.1. Vesiviivan yläpuolella   

7.1.2 Vesiviivan alapuolella   

7.2 Painolastin tyhjennysaukot, jotka eivät ole tyhjennysyhteitä, ovat†: 

7.2.1 Vesiviivan yläpuolella   

7.2.2 Vesiviivan alapuolella   

7.3 Likaiselle painolastivedelle tai lastisäiliöalueiden öljyvedelle 
tarkoitetut painolastin tyhjennysaukot, jotka eivät ole tyhjennysyhteitä, 
ovat: 

7.3.1 Vesiviivan yläpuolella   

7.3.2 Vesiviivan alapuolella yhteydessä osittaisvirtausjärjestelyihin 
30 säännön 6 kappaleen 5 kohdan mukaisesti   

7.3.3 Vesiviivan alapuolella   

7.4 Öljyn tyhjennys lastipumpuista ja öljyputkista (30 säännön 4 ja 5 kappale): 

7.4.1 Keinot kaikkien lastipumppujen ja öljyputkien tyhjentämiseksi lastin 
tyhjentämisen jälkeen: 

.1 tyhjennysjätteet, jotka voidaan tyhjentää 
lastisäiliöön tai jätesäiliöön   

.2 maihin tehtävää tyhjennystä varten on 
erityinen, halkaisijaltaan ohut putki   

Aluksen valmiussuunnitelma öljy/merivahingon varalta (37 sääntö) 

8.1 Aluksessa on 37 säännön mukainen valmiussuunnitelma 
öljyvahingon varalta   

8.2 Aluksessa on 37 säännön 3 kappaleen mukainen valmiussuunnitelma 
meriympäristövahingon varalta   

Vapautus 

                                                 
† Mainitaan vain ne aukot, joita voidaan valvoa. 
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9.1 Hallinto on myöntänyt vapautuksia yleissopimuksen 
I liitteen 3 luvun vaatimuksista 3 säännön 1 kappaleen 
mukaisesti tämän selostuksen 
...................................................... 
.............................................................................................
........ 
.............................................................................................
........ 
...............................kappaleessa/kappaleissa luetelluista 
kohdista   

Samanarvoisuudet (5 sääntö) 

10.1 Hallinto on hyväksynyt tiettyjen I liitteen vaatimusten 
samanarvoisuuden tämän selostuksen ......................................... 
........................................................................................................ 
...............................................................kappaleessa/kappaleissa 
lueteltujen kohtien suhteen   

TÄTEN TODISTETAAN, että tämä selostus pitää joka suhteessa paikkansa. 

Annettu 

……………………………………………………………….. 

(Selostuksen antamispaikka) 
 
 
…………………………

 ……………………………
……………………… 
(Selostuksen antavan 
asianmukaisesti valtuutetun 
virkamiehen allekirjoitus) 

 
 

(Viranomaisen sinetti tai leima) 
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III LISÄYS 

ÖLJYPÄIVÄKIRJAN KAAVA 

ÖLJYPÄIVÄKIR

JA 

I OSA – Koneistotilat 

(Kaikki alukset) 
Aluksen nimi: ....................................................................................................................................  Tunnusnum

Bruttovetoisuus: ................................................................................................................................  

Ajalta: .....................................................................  ........................................................................  
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Huom!. Jokaisella öljysäiliöaluksella, jonka  bruttovetoisuus on vähintään 150, ja jokaisella 
muulla aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 400, tulee olla öljypäiväkirjan I osa 
koneistotiloissa suoritettavien toimenpiteiden kirjaamiseksi. Öljysäiliöaluksilla tulee olla 
myös öljypäiväkirjan II osa lastiin tai painolastiin liittyvien toimenpiteiden kirjaamiseksi.
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Johdanto 

Seuraavilla sivuilla on kattava luettelo koneistotiloissa suoritettavista toimenpiteistä, joista 
on alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (MARPOL 73/78 –
yleissopimuksen) I liitteen 17 säännön mukaan tehtävä merkintä öljypäiväkirjaan. 
Toimenpiteet on jaettu ryhmiin, joista jokaisella on oma kirjatunnuksensa.  

Tehtäessä merkintöjä öljypäiväkirjan I osaan on päivämäärä sekä toimenpiteen kirjain- ja 
numerotunnus merkittävä niille varattuihin sarakkeisiin ja tarpeelliset yksityiskohdat 
kirjattava aikajärjestyksessä tyhjään tilaan.  

Vastuussa olevan päällystön jäsenen tai jäsenten on päivättävä ja nimikirjoituksellaan 
vahvistettava kunkin toimenpiteen suorittaminen. Jokaisen täytetyn sivun tulee olla aluksen 
päällikön allekirjoittama.  

Öljypäiväkirjan I osassa viitataan usein öljymääriin. Säiliöiden mittauslaitteiden epätarkkuus, 
lämpötilan vaihtelu ja öljyn viskositeetti vaikuttavat näiden lukemien tarkkuuteen. Tämä 
tulisi muistaa öljypäivän I osan merkintöjä luettaessa. 

Jos vahingossa tapahtuva tai muuten poikkeuksellinen öljyn tyhjennys tapahtuu, 
öljypäiväkirjan I osaan tulee tehdä merkintä, josta ilmenee tyhjennyksen syy ja olosuhteet. 

Kaikki öljynsuodatuslaitteiden viat tulee merkitä öljypäiväkirjan I osaan. 

Niiden alusten, joilla on IOPP-todistuskirja, öljypäiväkirjan I osan merkinnät on tehtävä 
vähintään englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi. Milloin merkintöjä tehdään myös sen maan 
virallisella kielellä, jonka lippua alus on oikeutettu käyttämään, viimeksi mainituilla on 
etusija riita- ja tulkintatilanteissa. 

Öljypäiväkirjan I osa tulee pitää sellaisessa paikassa, josta se on helposti saatavissa 
tarkastusta varten kaikkina kohtuullisina pidettävinä aikoina ja, paitsi miehittämättömissä 
hinattavissa aluksissa, se tulee pitää aluksella. Öljypäiväkirjan I osa tulee säilyttää kolme 
vuotta viimeisen merkinnän tekemisestä lukien. 

Sopimuspuolen hallituksen toimivaltainen viranomainen voi tarkastaa jokaisen tämän liitteen 
alaisuuteen kuuluvan aluksen öljypäiväkirjan I osan aluksen ollessa sen satamassa tai 
rannikon ulkopuolella sijaitsevassa terminaalissa, ja voi ottaa jäljennöksen kaikista kirjan 
merkinnöistä ja vaatia aluksen päällikköä todistamaan jäljennöksen oikeaksi. Jokainen näin 
otettu ja päällikön oikeaksi todistama jäljennös aluksen öljypäiväkirjan I osan merkinnästä 
tulee hyväksyä missä tahansa oikeuskäsittelyssä todistuskappaleena merkinnöissä mainituista 
asioista. Toimivaltaisen viranomaisen tämän kappaleen perusteella suorittama 
öljypäiväkirjan I osan tarkistus ja oikeaksi todistetun jäljennöksen otto tulee suorittaa niin 
joutuisasti kuin mahdollista aiheuttamatta alukselle tarpeetonta viivytystä. 
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LUETTELO KIRJATTAVISTA TOIMENPITEISTÄ 

(A) Painolastiveden otto polttoainesäiliöihin tai niiden puhdistaminen 

1. Painolastattujen säiliöiden tunnukset 

2. Onko säiliö puhdistettu sen jälkeen kun siinä viimeksi oli öljyä? Ellei, on 
mainittava viimeksi kuljetetun öljyn laatu. 

3. Puhdistustoimenpide: 

.1 aluksen sijainti sekä kellonaika puhdistuksen alkamis- ja 
päättymishetkellä; 

.2 nimeä tankit, joissa alla mainittuja menetelmiä on käytetty 
(läpihuuhtelu, höyrytys, kemiallinen puhdistus; käytettyjen kemikaalien 
tyyppi ja määrä, m3); 

.3 niiden säiliöiden tunnukset, joihin pesuvesi siirrettiin. 

4. Painolastiveden otto: 

.1 aluksen sijainti sekä kellonaika painolastiveden oton alkaessa ja 
päättyessä; 

.2 painolastiveden määrä (m3), jos säiliöitä ei puhdisteta. 

 (B) Likaisen painolastiveden tai pesuveden tyhjentäminen kohdassa (A) mainituista 
säiliöistä 

5. Säiliöiden tunnukset. 

6. Aluksen sijainti tyhjennyksen alkamishetkellä. 

7. Aluksen sijainti tyhjennyksen loppuessa. 

8. Aluksen nopeus (nopeudet) tyhjennyksen aikana. 

9. Tyhjennystapa: 

.1 15 ppm:n laitteiston kautta 

.2 vastaanottolaitteistoon. 

10. Tyhjennetty määrä (m3). 
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(C) Öljyjätteiden (sludge ja muut öljyjätteet) kerääminen ja poistaminen 

11. Öljyjätteiden kerääminen 

Aluksella säilytettävien öljyjätteiden (sludge ja muut öljyjätteet) määrät. 
Määrä on kirjattava viikoittain1 (tämä tarkoittaa, että määrä on merkittävä 
muistiin kerran viikossa silloinkin, kun matka kestää yli viikon): 

.1 - säiliöiden tunnukset ......................................................................   

.2 - säiliöiden tilavuus ..........................................................................  m3 

.3 - säilytetty kokonaismäärä ...............................................................  m3 

12. Jätteen poistamistapa. 

Mainittava poistettujen öljyjätteiden määrä, mitkä säiliöt on tyhjennetty ja 
säilytetyn jätteen määrä (m3): 

.1 vastaanottolaitteistoon (mainittava satama);2 

.2 siirretty muuhun säiliöön (mainittava mihin ja säiliön sisällön 
kokonaismäärä); 

.3 poltettu (mainittava toimenpiteen kesto); 

.4 muu tapa (mikä). 

 (D) Koneistotiloihin kertyneen pilssiveden muu kuin automaattinen tyhjennys tai 
poistaminen muulla tavoin 

13. Tyhjennetty tai poistettu määrä kuutiometreinä.3 

14. Tyhjennyksen tai poistamisen ajankohta (alku ja loppu). 

15. Tyhjennys- tai poistamistapa: 

.1 15 ppm:n laitteiston kautta (aluksen sijainti alussa ja lopussa 
mainittava); 

                                                 
1 IOPP-todistuskirjan liitteen A ja B lomakkeiden 3.1 kohdassa luetellut lietettä (sludge) varten käytetyt säiliöt. 
 
2 Aluksen päällikön tulisi hankkia vastaanottajalta, joihin lasketaan proomut ja säiliöautot, kuitti tai todistus, 
josta yksityiskohtaisesti ilmenee siirretyn pesuveden, likaisen painolastin, jätteen tai öljyseoksen määrä sekä 
siirron kellonaika ja päivämäärä. Liitettynä öljypäiväkirjan I osaan tämä kuitti tai todistus voi auttaa aluksen 
päällikköä todistamaan, ettei hänen aluksensa ole ollut osallisena väitettyyn saastuttamistapahtumaan. Kuittia tai 
todistusta tulisi säilyttää öljypäiväkirjan I osan kanssa. 
 
3 Tyhjennettäessä tai hävitettäessä pilssivettä mainitaan jätevesisäiliöiden tunnukset ja kapasiteetti sekä 
jätevesisäiliöissä oleva määrä. 
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.2 vastaanottolaitteistoon (ilmoitettava satama); 

.3 siirto jäte- tai keräilysäiliöön (ilmoitettava säiliö; mainittava säiliöihin 
jätetty kokonaismäärä kuutiometreinä, m³). 

(E) Koneistotiloihin kertyneen pilssiveden automaattinen tyhjennys  tai poistaminen 
muulla tavoin 

16. Ajankohta ja aluksen sijainti, jolloin tyhjennysjärjestelmä kytkettiin 
toimimaan automaattisesti 15 ppm:n laitteiston kautta. 

17. Ajankohta, jolloin järjestelmä kytkettiin siirtämään pilssivesi automaattisesti 
keräilysäiliöön (ilmoitettava säiliö). 

Ajankohta, jolloin järjestelmä kytkettiin käsikäyttöiseksi. 

(F) Öljynsuodatuslaitteiden kunto 

Ajankohta, jolloin järjestelmään tuli vika4. 

Ajankohta, jolloin järjestelmä saatiin kuntoon. 

18. Vian syyt. 

(G) Onnettomuudesta johtunut tai muu poikkeuksellinen öljyn 
tyhjentäminen 

Tapahtuma-aika. 

Aluksen paikka tai sijainti tapahtumahetkellä. 

Öljyn arvioitu määrä ja laatu. 

Tyhjentämisen tai vuotamisen olosuhteet, syyt ja yleisiä huomioita. 

(H) Polttoöljyn tai  voiteluöljyn täydentäminen 

Tankkaus: 

.1 Täydennyspaikka. 

.2 Täydennysaika. 

.3 Polttoöljyn tyyppi ja määrä sekä säiliöiden tunnukset (mainittava lisätty 
määrä tonneina ja öljyn kokonaismäärä säiliöissä). 

.4 Voiteluöljyn tyyppi ja määrä sekä säiliöiden tunnukset (mainittava 
lisätty määrä tonneina ja öljyn kokonaismäärä säiliöissä). 

                                                 
4 Öljynsuodatusjärjestelmän tila koskee myös soveltuvin osin hälytys- ja automaattisia pysäytyslaitteita. 
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(I) Muita toimenpiteitä ja yleisiä huomautuksia 
 
 

Aluksen nimi ................................................................................................................................... 

Tunnusnumero tai -kirjaimet ........................................................................................................... 

KONEISTOTILAN TOIMENPITEET 

Pvm Koodi 
(kirjain) 

Kohta 
(numero) 

Selostus toimenpiteistä/vastaavan päällystön 
jäsenen nimikirjoitus 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Päällikön allekirjoitus ................................................................................................ 
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ÖLJYPÄIVÄKIRJA 

 
 

II OSA – Lasti/painolastitoimenpiteet 
 

(Öljysäiliöalukset) 
Aluksen nimi: ....................................................................................................................................   
 
 

Tunnusnumero tai -kirjaimet:  ...........................................................................................................  

 

Bruttovetoisuus: ................................................................................................................................  

Ajalta: ......................................................................... ......................................................................  

Huom. Jokaisella öljysäiliöaluksella, jonka bruttovetoisuutta osoittava luku on 
vähintään 150, tulee olla öljypäiväkirjan II osa asianomaisten lastiin tai painolastiin 
liittyvien toimenpiteiden kirjaamiseksi. Tällaisella öljysäiliöaluksella tulee myös olla 
öljypäiväkirjan I osa asianomaisten koneistotiloissa suoritettavien toimenpiteiden 
kirjaamiseksi. 
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Aluksen nimi ........................................................................................................................................  

Tunnusnumero tai .kirjaimet ...............................................................................................................  

LASTI- JA JÄTETANKKIKAAVIO 
(täytetään aluksella) 

 

Säiliöiden 
tunnukset 

Tilavuus 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Jätesäiliöiden 
syvyys: 

 

(Jokaisen säiliön kapasiteetti ja 
jätesäiliöiden syvyys tulee ilmoittaa) 

Pumppuhuone 
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Johdanto 

Seuraavilla sivuilla on kattava luettelo koneistotiloissa suoritettavista toimenpiteistä, joista 
on alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn 
kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (MARPOL 73/78 –
yleissopimuksen) liitteen I säännön 36 mukaan tehtävä merkintä öljypäiväkirjaan. 
Toimenpiteet on jaettu ryhmiin, joista jokaisella on oma kirjatunnuksensa.  

Tehtäessä merkintöjä öljypäiväkirjan II osaan on päivämäärä sekä toimenpiteen kirjain- ja 
numerotunnus merkittävä niille varattuihin sarakkeisiin ja tarpeelliset yksityiskohdat 
kirjattava aikajärjestyksessä tyhjään tilaan.  

Vastuussa olevan päällystön jäsenen tai jäsenten on päivättävä ja nimikirjoituksellaan 
vahvistettava kunkin toimenpiteen suorittaminen. Jokaisen täytetyn sivun tulee olla aluksen 
päällikön allekirjoittama.  

 
MARPOL 73/78:n I liitteen 2 säännön 5 kappaleen mukaisia erityisiä matkoja tekevien 
öljysäiliöalusten kohdalla öljypäiväkirjan II osan asianmukaiset merkinnät hyväksyy asiassa 
toimivaltainen satamavaltion viranomainen.* 
 

Öljypäiväkirjan II osassa viitataan usein öljymääriin. Säiliöiden mittauslaitteiden 
epätarkkuus, lämpötilan vaihtelu ja öljyn viskositeetti vaikuttavat näiden lukemien 
tarkkuuteen. Tämä tulisi muistaa öljypäivän II osan merkintöjä luettaessa. 

 
Jos vahingossa tapahtuva tai muuten poikkeuksellinen öljyn tyhjennys tapahtuu, 
öljypäiväkirjan II osaan tulee tehdä merkintä, josta ilmenee tyhjennyksen syy ja olosuhteet. 
 
Kaikki öljyn tyhjentämisen seuranta- ja valvontajärjestelmän viat tulee merkitä 
öljypäiväkirjan II osaan. 
 
Niiden alusten, joilla on IOPP-todistuskirja, öljypäiväkirjan II osan merkinnät on tehtävä 
vähintään englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi. Milloin merkintöjä tehdään myös sen maan 
virallisella kielellä, jonka lippua alus on oikeutettu käyttämään, viimeksimainituilla on 
etusija riita- ja tulkintatilanteissa. 
 
Öljypäiväkirjan II osa tulee pitää sellaisessa paikassa, josta se on helposti saatavissa 
tarkastusta varten kaikkina kohtuullisina pidettävinä aikoina ja, paitsi miehittämättömissä 
hinattavissa aluksissa, se tulee pitää aluksella. Öljypäiväkirjan I osa tulee säilyttää kolme 
vuotta viimeisen merkinnän tekemisestä lukien. 
 
Sopimuspuolen hallituksen toimivaltainen viranomainen voi tarkastaa jokaisen tämän liitteen 
alaisuuteen kuuluvan aluksen öljypäiväkirjan II osan aluksen ollessa sen satamassa tai 
rannikon ulkopuolella sijaitsevassa terminaalissa, ja voi ottaa jäljennöksen kaikista kirjan 
merkinnöistä ja vaatia aluksen päällikköä todistamaan jäljennöksen oikeaksi. Jokainen näin 

                                                 
* Tämä lause tulee lisätä ainoastaan erityisiä matkoja tekevien säiliöalusten öljypäiväkirjaan. 
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otettu ja päällikön oikeaksi todistama jäljennös aluksen öljypäiväkirjan II osan merkinnästä 
tulee hyväksyä missä tahansa oikeuskäsittelyssä todistuskappaleena merkinnöiksi mainituista 
asioista. Toimivaltaisen viranomaisen tämän kappaleen perusteella suorittama 
öljypäiväkirjan II osan tarkistus ja oikeaksi todistetun jäljennöksen otto tulee suorittaa niin 
joutuisasti kuin mahdollista aiheuttamatta alukselle tarpeetonta viivytystä. 
 
LUETTELO KIRJATTAVISTA TOIMENPITEISTÄ 

 

Öljylastin lastaaminen 

1. Lastauspaikka. 

2. Lastattujen öljyjen laadut ja säiliöiden tunnukset. 

3. Lastatun öljyn kokonaismäärä (lisätty määrä kuutiometreinä 15 oC:n 
lämpötilassa ja säiliöiden kokonaismäärä (m3) mainittava. 

(B) Öljylastin siirtäminen matkan aikana 

4. Säiliöiden tunnukset: 

.1 säiliöstä: 

.2 säiliöön: (siirretyn öljyn määrä ja säiliöiden kokonaismäärä (m3) 
mainittava). 

5. Tyhjennettiinkö kohdassa 4.1 mainitut säiliöt (ellei, on säiliöihin jäänyt määrä 
(m3) mainittava )? 

(C) Öljynlastin purkaminen 

6. Purkauspaikka. 

7. Purettujen säiliöiden tunnukset. 

8. Tyhjennettiinkö säiliöt (ellei, on säiliöihin jäänyt määrä(m3) mainittava)? 

(D) Raakaöljypesu (vain raakaöljypesua käyttävät alukset) 

(Täytettävä jokaisesta raakaöljyllä pestävästä tankkerista) 

9. Satama, jossa raakaöljypesu suoritettiin tai aluksen sijainti, jos pesu suoritettiin 
kahden purkaussataman välillä. 
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10. Pestyjen säiliöiden tunnukset1. 

11. Käytettävien pesulaitteiden lukumäärä. 

12. Pesun alkamisaika. 

13. Käytetty pesumenetelmä2. 

14. Pesulinjan paine. 

15. Pesun lopettamis- tai keskeytysajankohta. 

16. Ilmoitettava menetelmä, jolla säiliöt todettiin kuiviksi. 

17. Huomautuksia3. 

(E) Painolastin ottaminen lastisäiliöön 

18. Aluksen sijainti painolastin oton alussa ja lopussa. 

19. Painolastiveden ottaminen: 

.1 niiden säiliöiden tunnukset, joihin painolastivettä otettiin; 

.2 kellonaika toimenpiteen alkaessa ja päättyessä; ja 

.3 otetun painolastiveden määrä. Jokaisen toimenpiteessä mukana olleen 
säiliön painolastiveden kokonaismäärä on ilmoitettava kuutiometreinä. 

(F) Painolastiveden ottaminen puhtaisiin painolastisäiliöihin (vain puhtaalle 
painolastille varattuja säiliöitä käyttävät säiliöalukset) 

20. Niiden säiliöiden tunnukset, joihin otettiin painolastivettä. 

21. Aluksen sijainti, kun huuhteluvettä tai satamapainolastia otettiin puhtaisiin 
painolastisäiliöihin. 

22. Aluksen sijainti, kun pumput ja putkistot huuhdotiin jätesäiliöön. 

23. Sen öljypitoisen veden määrä, joka putkiston huuhtelun jälkeen johdetaan 
jätesäiliöihin tai niihin lastisäiliöihin, jotka toimivat jätteen ensisijaisena 
varastona (säiliöt nimettävä). Kokonaismäärä (m3) mainittava. 

                                                 
1 Mikäli jossakin säiliössä on useampia pesulaitteita kuin siinä voi käyttää samanaikaisesti, mikä ilmenee käyttö- 
ja laitekäsikirjasta, olisi raakaöljyllä pesty säiliön osa mainittava, esim. nro 2, keskiosa, keulapuoli. 
2 Käyttö- ja laitekäsikirjan mukaisesti on merkittävä, käytettiinkö yksi- vai monivaiheista menetelmää. 
Käytettäessä monivaiheista menetelmää on mainittava pystysuora kaaren ala, jonka pesulaitteet kattavat ja 
kuinka monta kertaa laitteet peittävät tämän kaaren kyseisessä pesuohjelman vaiheessa. 
3 Ellei käyttö- ja laitekäsikirjan ohjelmia noudateta on syy ilmoitettava kohdassa ”Huomautuksia”. 
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24. Aluksen sijainti, kun puhtaisiin painolastisäiliöihin otettiin lisäpainolastivettä. 

25. Ajankohta ja aluksen sijainti, kun puhtaita painolastisäiliöitä lasti- ja 
strippingputkista erottavat venttiilit suljettiin. 

26. Alukseen otetun puhtaan painolastin määrä (m3). 

(G) Lastisäiliöiden puhdistaminen 

27. Puhdistettujen säiliöiden tunnukset. 

28. Satama tai aluksen sijainti. 

29. Puhdistuksen kestoaika. 

30. Puhdistusmenetelmä4. 

31. Säiliöiden pesuvedet siirrettiin: 

.1 vastaanottolaitteistoon (satama ja määrä (m3) mainittava)5; ja 

.2 jätesäiliöhin tai jätesäiliöinä käytettäviin lastisäiliöihin (ilmoitettava 
säiliöt; siirretty määrä ja kokonaismäärä (m3) mainittava). 

(H) Likaisen painolastiveden tyhjentäminen 

32. Säiliöiden tunnukset. 

33. Ajankohta ja aluksen sijainti, kun tyhjennys mereen alkoi. 

34. Ajankohta ja aluksen sijainti tyhjennyksen loppuessa. 

35. Mereen tyhjennetty määrä (m3). 

36. Aluksen nopeus tyhjennyksen aikana. 

37. Oliko tyhjennyksen valvontajärjestelmä toiminnassa tyhjennyksen aikana? 

38. Tarkkailtiinko poistovettä ja vedenpintaa tyhjennyspaikalla säännöllisesti? 

                                                 
4 Käsiletku, konepesu ja/tai kemiallinen puhdistus. Käytettäessä kemiallista puhdistusmenetelmää on 
pesukemikaali ja sen määrä mainittava. 
5 Aluksen päällikön tulisi hankkia vastaanottajalta, joihin lasketaan proomut ja säiliöautot, kuitti tai todistus, 
josta yksityiskohtaisesti ilmenee siirretyn pesuveden, likaisen painolastin, jätteen tai öljyseoksen määrä sekä 
siirron kellonaika ja päivämäärä. Liitettynä öljypäiväkirjan II osaan tämä kuitti tai todistus voi auttaa aluksen 
päällikköä todistamaan, ettei hänen aluksensa ole ollut osallisena väitettyyn saastuttamistapahtumaan. Kuittia tai 
todistusta tulisi säilyttää öljypäiväkirjan II osan kanssa. 
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39. Jätesäiliöihin siirretyn öljypitoisen veden määrä (jätesäiliöiden tunnukset 
ilmoitettava. Kokonaismäärä (m3) mainittava). 

40. Tyhjennetty satamassa olevaan vastaanottolaitteistoon (ilmoitettava satama ja 
määrä, m3). 

(I) Veden tyhjentäminen jätesäiliöistä mereen 

41. Jätesäiliöiden tunnukset. 

42. Asettumisaika siitä kuin jätettä viimeksi jöhdettiin säiliöihin, tai 

43. Asettumisaika luettuna edellisestä tyhjennyksestä. 

44. Ajankohta ja aluksen sijainti tyhjennyksen alkaessa. 

45. Nestepinnan yläpuolisen tyhjän tilan korkeus tyhjennyksen alkaessa. 

46. Öljyn ja veden rajapinnan korkeus tyhjennyksen alkaessa. 

47. Tyhjennetyn veden pääosan määrä (m3) ja tyhjennysnopeus (m3/h). 

48. Kaikkiaan tyhjennetty määrä (m3) ja tyhjennysnopeus (m3/h). 

49. Ajankohta ja aluksen sijainti tyhjennyksen loppuessa. 

50. Oliko tyhjennyksen valvontajärjestelmä toiminnassa tyhjennyksen aikana? 

51. Öljyn ja veden rajapinnan korkeus tyhjennyksen loppuessa, metreinä. 

52. Aluksen nopeus tyhjennyksen aikana. 

53. Tarkkailtiinko poistovettä ja vedenpintaa tyhjennyspaikalla säännöllisesti? 

54. Vahvista että aluksen putkiston kaikki venttiilit suljettiin, kun tyhjennys 
jätesäiliöistä lopetettiin. 

(J) Sellaisten jätteiden ja öljyisten seosten hävittäminen, joita ei ole mainittu muissa 
kohdissa 

55. Säiliöiden tunnukset. 

56. Kustakin säiliöstä hävitetyn jätteen määrä. (Jäljelle jääneen jätteen määrä 
ilmoitettava, m3). 

57. Hävittämistapa: 
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.1 vastaanottolaitteistoon (ilmoitettava satama määrä)5; 

.2 sekoitettu lastin joukkoon (mainittava määrä); 

 3 siirretty muihin säiliöihin (säiliöt ilmoitettava; siirretty määrä ja öljyn 
kokonaismäärä (m3) säiliöissä mainittava); ja 

.4 muu tapa (ilmoitettava mikä); ilmoitettava hävitetty määrä(m3). 

(K) Puhtaan painolastiveden tyhjentäminen lastisäiliöistä 

58. Aluksen sijainti puhtaan painolastin tyhjennyksen alkaessa. 

59. Tyhjennettyjen säiliöiden tunnukset. 

60. Olivatko säiliöt tyhjät tyhjennyksen loppuessa? 

61. Aluksen sijainti tyhjennyksen loppuessa, mikäli se poikkeaa kohdassa 58 
ilmoitetusta. 

62. Tarkkailtiinko poistovettä ja vedenpintaa tyhjennyspaikalla säännöllisesti? 

(L) Painolastin tyhjentäminen puhtaalle painolastille varatuista säiliöistä (vain 
puhtaalle painolastille varattuja säiliöitä käyttävät säiliöalukset) 

63. Tyhjennettyjen säiliöiden tunnukset. 

64. Ajankohta ja aluksen sijainti, kun puhtaan painolastin tyhjennys mereen 
alkoi. 

65. Ajankohta ja aluksen sijainti tyhjennyksen mereen loppuessa. 

66. Tyhjennetty määrä (m3): 

.1 mereen; tai 

.2 vastaanottolaitteistoon (ilmoitettava satama)5. 

67. Oliko painolastivedessä merkkejä öljyyntymisestä ennen tyhjennystä mereen 
tai sen aikana? 

                                                 
5 Aluksen päällikön tulisi hankkia vastaanottajalta, joihin lasketaan proomut ja säiliöautot, kuitti tai todistus, 
josta yksityiskohtaisesti ilmenee siirretyn pesuveden, likaisen painolastin, jätteen tai öljyseoksen määrä sekä 
siirron kellonaika ja päivämäärä. Liitettynä öljypäiväkirjan II osaan tämä kuitti tai todistus voi auttaa aluksen 
päällikköä todistamaan, ettei hänen aluksensa ole ollut osallisena väitettyyn saastuttamistapahtumaan. Kuittia tai 
todistusta tulisi säilyttää öljypäiväkirjan II osan kanssa. 
5 Aluksen päällikön tulisi hankkia vastaanottajalta, joihin lasketaan proomut ja säiliöautot, kuitti tai todistus, 
josta yksityiskohtaisesti ilmenee siirretyn pesuveden, likaisen painolastin, jätteen tai öljyseoksen määrä sekä 
siirron kellonaika ja päivämäärä. Liitettynä öljypäiväkirjan II osaan tämä kuitti tai todistus voi auttaa aluksen 
päällikköä todistamaan, ettei hänen aluksensa ole ollut osallisena väitettyyn saastuttamistapahtumaan. Kuittia tai 
todistusta tulisi säilyttää öljypäiväkirjan II osan kanssa. 
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68. Valvottiinko tyhjennystä öljypitoisuusmittarilla? 

69. Ajankohta ja aluksen sijainti, kun puhtaalle painolastille varattuja säiliöitä 
lasti- ja strippingputkista erottavat venttiilit suljettiin painolastin 
tyhjennyksen loppuessa. 

(M) Öljypitoisen veden tyhjennyksen valvontalaitteiston kunto 

70. Ajankohta jolloin järjestelmään tuli vika. 

71. Ajankohta jolloin järjestelmä saatiin toimimaan. 

72. Vian syyt. 

(N) Öljyn tyhjentäminen onnettomuuden tai muun poikkeuksellisen syyn 
vuoksi 

73. Tapahtuma-aika. 

74. Satama tai aluksen sijainti tapahtumahetkellä. 

75. Öljyn arvioitu määrä (m3) ja laatu. 

76. Tyhjentämisen tai vuotamisen olosuhteet, syyt ja yleisiä huomautuksia. 

(O) Muita toimenpiteitä ja yleisiä huomautuksia 

ERITYISIÄ MATKOJA TEKEVÄT SÄILIÖALUKSET 

(P) Painolastiveden otto 

77. Säiliöiden tunnukset joihin painolastivettä otettiin. 

78. Aluksen sijainti, kun painolastivettä otettiin. 

79. Otetun painolastiveden kokonaismäärä (m3). 

80. Huomautuksia. 

(Q) Painolastiveden siirtäminen aluksella 

81. Siirtämisen syy. 

Painolastiveden tyhjennys vastaanottolaitteistoon 

82. Satamat, joissa painolastivettä tyhjennettiin. 

83. Vastaanottolaitteiden nimi tai tunniste. 
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84. Tyhjennetyn painolastiveden kokonaismäärä (m3). 

85. Päivämäärä sekä satamaviranomaisen allekirjoitus ja leima. 

Aluksen nimi   

Tunnusnumero tai -kirjaimet ...............................................................................................................  

LASTI/PAINOLASTITOIMENPITEET (ÖLJYSÄILIÖALUKSET)  

 

 

 
Pvm 

Koodi 
(kirjain) 

Kohta 
(numero) 

Selostus toimenpiteistä/vastaavan päällystön 
jäsenen nimikirjoitus 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Päällikön allekirjoitus ................................................................................................ 
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Marpol 73/78 –yleissopimuksen II liite 
 

MUUTETTU II LIITE  

I LUKU – YLEISTÄ 

1 sääntö 
Määritelmät 

Tässä liitteessä: 

1 Vuosipäivä tarkoittaa kunkin vuoden päivää ja kuukautta, joka vastaa 
kansainvälisen irtolastina kuljetettavien haitallisten nestemäisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisemisestä koskevan todistuskirjan voimassaolon päättymispäivää. 

2 Putkisto tarkoittaa lastisäiliön tyhjennyspisteestä maaliittymään vievää putkea, 
jota käytetään lastin purkamiseen ja joka käsittää aluksen kaikki ne putket, pumput ja 
suodattimet, jotka ovat avoimessa yhteydessä lastinpurkulinjaan. 

3 Painolastivesi 

Puhdas painolasti tarkoittaa painolastivettä säiliössä, joka sen jälkeen, kun sitä 
viimeksi käytettiin kuljettamaan lastia, joka sisälsi luokan X, Y, tai Z ainetta, on 
perusteellisesti puhdistettu ja puhdistusjätteet tyhjennetty sekä säiliö tyhjennetty tämän 
liitteen soveltuvien vaatimusten mukaisesti. 

Erillinen painolasti tarkoittaa painolastivettä, joka on laskettu säiliöön, joka on 
pysyvästi varattu painolastin kuljetukseen tai muiden kuin öljyn ja vaarallisten nestemäisten 
aineiden, niin kuin nämä on eri tavoin määritelty tämän yleissopimuksen liitteissä, 
muodostaman painolastin tai lastin kuljettamiseen, ja joka säiliö on täysin erotettu lasti- ja 
öljypolttoainejärjestelmistä. 

4 Kemikaalialussäännöstöt 

 Kemikaalialussäännöstö tarkoittaa IMO:n merellisen ympäristön 
suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.20(22) hyväksymää vaarallisia kemikaaleja 
irtolastina kuljettavien alusten rakenne- ja varustelusäännöstöä (Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk) sellaisena kuin se on järjestön 
muuttamana edellyttäen, että kyseiset muutokset on hyväksytty ja saatettu voimaan tämän 
yleissopimuksen 16 artiklassa olevien, liitteen lisäysten muuttamista koskevien määräysten 
mukaisesti. 
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 Kansainvälinen kemikaalialussäännöstö tarkoittaa IMO:n merellisen ympäristön 
suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.19(22) hyväksymää vaarallisia kemikaaleja 
irtolastina kuljettavien alusten kansainvälistä rakenne- ja varustelusäännöstöä (International 
Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk) 
sellaisena kuin se on järjestön muuttamana edellyttäen, että kyseiset muutokset on hyväksytty 
ja että ne ovat astuneet voimaan tämän yleissopimuksen 16 artiklaan sisältyvien liitteiden 
lisäysten muutoksiin sovellettavien määräysten mukaisesti. 

5 Veden syvyys tarkoittaa kartoitettua syvyyttä. 

6 Reitillään tarkoittaa, että alus liikkuu merellä sellaisella kurssilla tai sellaisilla 
kursseilla, jonka tai joiden vuoksi (poikkeamiset lyhimmältä suorimmalta reitiltä mukaan 
luettuina) tyhjennykset siinä määrin kuin merenkulkuun liittyvistä syistä on käytännöllistä 
leviävät yhtä suurelle merialueelle kuin on kohtuullista ja käytännöllistä. 

7 Nestemäisiä aineita ovat aineet, joiden absoluuttinen höyrynpaine ei ylitä 0,28 
megapascalia lämpötilassa 37,8 °C. 

8 Ohjekirja tarkoittaa tämän liitteen 6 lisäyksessä esitetyn mallin mukaista 
menettelytapa- ja järjestelyohjekirjaa. 

9 Lähin maa. Käsite ”etäämpänä lähimmästä maasta” tarkoittaa luettuna perusviivasta, 
josta kyseessä oleva aluemeri lasketaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti kuitenkin niin, 
että kun kysymys on Australian koillisrannikosta tämän yleissopimuksen sanonta 
”lähimmästä maasta” tarkoittaa: siitä viivasta, joka kulkee pisteestä 11°00 eteläistä leveyttä 
ja 142°08' itäistä pituutta pisteeseen 10°35' eteläistä leveyttä ja 141°55' itäistä pituutta, 
jatkuen 
 
 siitä pisteeseen 10°00' eteläistä leveyttä ja 142°00' itäistä pituutta, 
 siitä pisteeseen 9°10' eteläistä leveyttä ja 143°52' itäistä pituutta, 
 siitä pisteeseen 9°00' eteläistä leveyttä ja 144°30' itäistä pituutta, 
 siitä pisteeseen 10°41' eteläistä leveyttä ja 145°00' itäistä pituutta, 
 siitä pisteeseen 13°00' eteläistä leveyttä ja 145°00' itäistä pituutta, 
 siitä pisteeseen 15°00' eteläistä leveyttä ja 146°00' itäistä pituutta, 
 siitä pisteeseen 17°30' eteläistä leveyttä ja 147°00' itäistä pituutta, 
 siitä pisteeseen 21°00' eteläistä leveyttä ja 152°55' itäistä pituutta, 
 siitä pisteeseen 24°30' eteläistä leveyttä ja 154°00' itäistä pituutta ja 
 siitä Australian rannikon pisteeseen 24°42' eteläistä leveyttä ja 153°15' itäistä 
pituutta. 

10 Haitallinen nestemäinen aine tarkoittaa kaikkia kansainvälisen 
kemikaalialussäännöstön 17 tai 18 luvun Saastutusluokitus-sarakkeessa mainittua ainetta tai 
ainetta, jonka on 6 säännön 3 kappaleen määräysten perusteella alustavasti arvioitu kuuluvan 
luokkaan X, Y tai Z. 

11 PPM tarkoittaa millilitraa kuutiometrissä (ml/m3). 

12 Jäte tarkoittaa mitä tahansa hävitettäväksi jäävää haitallista nestemäistä ainetta. 
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13 Jäte/vesiseos tarkoittaa jätettä, johon on mistä tahansa syystä lisätty vettä (esim. 
säiliöiden puhdistusvesi, painolastivesi tai kupulietteet). 

1 4  Aluksen rakentaminen 

14.1 Rakennettu alus tarkoittaa alusta, jonka köli on laskettu tai joka on vastaavassa 
rakennusvaiheessa. Kemikaalisäiliöalukseksi muunnettu alus katsotaan muunnostöiden 
alkamispäivänä rakennetuksi kemikaalisäiliöalukseksi rakennuspäivästä riippumatta. Tämä 
muunnosmääräystä ei sovelleta alusten niihin muutoksiin, jotka täyttävät kaikki seuraavat 
ehdot: 

.1 alus on rakennettu ennen heinäkuun 1 päivää 1986 ja 

.2 alus on sertifioitu kemikaalialusin mukaisesti kuljettamaan ainoastaan niitä 
tuotteita, jotka säännöstössä määritellään ainoastaan pilaantumisvaaraa 
aiheuttaviksi. 

14.2 Vastaava rakennusvaihe tarkoittaa vaihetta, jossa: 

.1 johonkin tiettyyn alukseen liittyvät tunnistettavissa olevat rakennustyöt alkavat 
ja 

.2 kyseisen aluksen kokoaminen on alkanut ja on laajuudeltaan vähintään 50 
tonnia tai yksi prosentti arvioidusta kokonaisrakennemateriaalista (pienempää 
arvoa noudatetaan). 

15 Jähmettyvä/jähmettymätön 

15.1 Jähmettyvä aine tarkoittaa haitallista nestemäistä ainetta, 

1 jonka sulamispiste on alle 15 °C ja joka purkamishetkellä on lämpötilassa, joka 
ei ylitä 5° C sulamispistettä; tai 

.2 jonka sulamispiste on 15 °C tai yli ja joka purkamishetkellä on lämpötilassa, 
joka ei ylitä 10 °C sulamispistettä. 

15.2 Jähmettymätön aine tarkoittaa haitallista nestemäistä ainetta, joka ei ole 
jähmettyvä aine. 

16 Säiliöalus 

.1 Kemikaalisäiliöalus tarkoittaa alusta, joka on rakennettu tai mukautettu minkä 
tahansa kansainvälisen kemikaalialussäännöstön 17 luvussa luetellun 
nestemäisen tuotteen kuljettamiseen irtolastina. 

.2 NLS-säiliöalus tarkoittaa alusta, joka on rakennettu tai mukautettu haitallisten 
nestemäisten aineiden kuljettamiseen, ja käsittää ”öljysäiliöaluksen” siten 
kuin se on tämän yleissopimuksen I liitteessä määritelty, kun se on sertifioitu 
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kuljettamaan vaarallisen nestemäisen aineen muodostamaa lastia tai osalastia 
irtolastina. 

17 Viskositeetti 

.1 Korkeaviskoosinen aine tarkoittaa luokkaan X tai Y kuuluvaa haitallista 
nestemäistä ainetta, jonka viskositeetti purkamislämpötilassa ei alita 50 
millipascalsekuntia (mPa.s). 

.2 Matalaviskoosinen aine tarkoittaa haitallista nestemäistä ainetta, joka ei ole 
korkeaviskoosinen aine. 

2 sääntö 
Soveltaminen 

1 Ellei nimenomaisesti toisin määrätä, tämän liitteen määräyksiä sovelletaan kaikkiin 
aluksiin, jotka on sertifioitu kuljettamaan haitallisia nestemäisiä aineita irtolastina. 

2 Milloin NLS-säiliöaluksen lastitilassa kuljetetaan lastia, jota tämän yleissopimuksen 
I liitteen määräykset koskevat, tämän yleissopimuksen I liitteen soveltuvia vaatimuksia on 
myös sovellettava. 

3 sääntö 
Poikkeukset 

1 Tämän liitteen tyhjentämistä koskevat vaatimukset eivät koske haitallisten 
nestemäisten aineiden tai seoksen, joka sisältää kyseisiä aineita, tyhjentämistä mereen, joka: 

.1 on tarpeen aluksen turvallisuuden varmistamiseksi tai ihmishengen 
pelastamiseksi merellä tai 

.2 aiheutuu aluksen tai sen varusteiden vahingoittumisesta: 

.1 edyllyttäen ettäi kaikkiin kohtuullisiin varotoimenpiteisiin 
tyhjentämisen estämiseksi tai vähentämiseksi on ryhdytty vahingon 
tapahtumisen tai tyhjentämisen havaitsemisen jälkeen, ja 

.2 lukuun ottamatta tapauksia, joissa aluksen omistaja tai päällikkö on 
toiminut joko aikomuksenaan aiheuttaa vahinko tai huolimattomasti 
tietäen, että vahinko todennäköisesti seuraisi, tai 

.3 on hallinnon hyväksymä, kun sitä käytetään tiettyjen pilaantumistapahtumien 
torjumiseksi tarkoituksena pilaantumisen aiheuttaman vahingon 
vähentäminen. Jokaiseen tällaiseen tyhjentämiseen tulee saada sen hallituksen 
hyväksyminen, jonka lainkäyttövallan piirissä tyhjentäminen aiotaan suorittaa. 

4 sääntö 
Vapautukset 
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1 Aineen luokituksen muutoksista johtuvien kuljetusvaatimusten tarkistusten 
kohdalla sovelletaan seuraavaa: 

.1 milloin tämän liitteen, kansainvälisen kemikaalialussäännöstön ja 
kemikaalialussäännöstön muutokseen liittyy tiettyjen aineiden 
kuljetusvaatimusten tarkistuksesta johtuvia rakenteen tai laitteiden ja 
yleisjärjestelyjen muutoksia, hallinto voi muuttaa tai lykätä määräajaksi 
kyseisen tarkistuksen soveltamista ennen kyseisen tarkistuksen 
voimaantulopäivää rakennettuihin aluksiin, jos kyseisen tarkistuksen välitön 
soveltaminen katsotaan kohtuuttomaksi tai epäkäytännölliseksi. Tällaiset 
lievennykset määritellään ainekohtaisesti; 

.2 hallinto, joka sallii lievennykset tämän kappaleen mukaisen muutoksen 
soveltamisessa, toimittaa järjestölle yleissopimuksen sopimuspuolille tiedoksi 
ja mahdollisia asianmukaisia toimenpiteitä varten jaettavaksi raportin, jossa 
on tiedot kyseisestä aluksesta tai kyseisistä aluksista, niistä lasteista, joita 
se/ne on sertifioitu kuljettamaan, aluksen käyttötarkoitus sekä lievennyksen 
perustelut. Raportista tulee käydä ilmi tämän liitteen 7 tai 9 säännössä 
tarkoitettu vapautus todistuskirjasta; 

.3 Edellä mainitusta huolimatta hallinto voi vapauttaa aluksia 11 säännön 
perusteella kansainvälisen kemikaalialussäännöstön 17 luvun asianomaisessa 
alaviitteessä määritellyistä, yksittäin määriteltyjen kasviöljyjen kuljetukseen 
sertifioituja aluksia koskevista kuljetusvaatimuksista, mikäli alus on 
seuraavien ehtojen mukainen: 

.1 Ellei tästä säännöstä muuta johdu, NLS-säiliöaluksen on täytettävä 
kaikki kansainvälisen kemikaalialussäännöstön 3 tyypin alusta 
koskevat vaatimukset lastisäiliön sijaintia lukuun ottamatta; 

.2 tämän säännön perusteella aluksessa on lastisäiliöiden välillä oltava 
seuraavat etäisyydet. Lastisäiliö on suojattava koko pituudeltaan 
painolastisäiliöillä tai muilla tiloilla kuin öljynkuljetussäiliöillä 
seuraavasti: 

.1 sivusäiliöt tai -tilat on järjestettävä niin, että lastisäiliöt 
ovat kaikkialla vähintään 760 mm aluksen 
sivulaidoituksen valulinjan sisäpuolella; 

.2 kaksoispohjasäiliöt tai -tilat on järjestettävä niin, että 
lastisäiliöiden pohjan ja pohjalaidoituksen valulinjan 
välinen etäisyys suorakulmaisesti pohjalaidoituksesta 
mitattuna on vähintään B/15 (m) tai 2,0 m keskilinjalla 
sen mukaan, kumpi näistä arvoista on pienempi. 
Vähimmäisetäisyys on 1,0 metriä; ja 

.3 myönnetty vapautus mainitaan asiaankuuluvassa 
todistuskirjassa. 
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2 Ellei tämän säännön 3 kappaleen määräyksistä muuta johdu, 12 säännön 1 
kappaleen määräyksiä ei tarvitse soveltaa ennen 1 heinäkuuta 1986 rakennettuun alukseen, 
jolla tehdään hallinnon määrittelemiä rajoitettuja matkoja: 

.1 tämän yleissopimuksen sopimuspuolena olevan valtion satamien tai 
terminaalien välillä tai 

.2 tämän yleissopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden satamien tai 
terminaalien välillä. 

3 Tämän säännön 2 kappaleen määräykset koskevat ainoastaan ennen 1 heinäkuuta 1986 
rakennettuja aluksia, jos: 

.1 joka kerta, kun luokan X, Y tai Z aineita tai seoksia sisältävä säiliö on 
tarkoitus puhdistaa tai täyttää painolastilla, kyseinen säiliö puhdistetaan 
hallinnon tämän liitteen 6 lisäyksen mukaisesti hyväksymän 
esipesumenetelmän mukaisesti ja kun säiliön puhdistusvedet tyhjennetään 
vastaanottolaitteistoon; 

.2 seuraavat puhdistusvedet ja painolastivedet tyhjennetään 
vastaanottolaitteistoon tai merellä tämän liitteen muiden määräysten 
mukaisesti; 

.3 tämän yleissopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden, joissa edellä 
tarkoitetut satamat tai terminaalit sijaitsevat, hallitukset hyväksyvät tässä 
kappaleessa tarkoitettujen satamien tai terminaalien edellä mainittujen 
vastaanottolaitteistojen asianmukaisuuden; 

.4 siinä tapauksessa, että alukset tekevät matkoja muiden tämän sopimuksen 
sopimuspuolina olevien valtioiden lainkäyttövallan alaisiin satamiin tai 
terminaaleihin, hallinto toimittaa tiedot vapautuksen yksityiskohdista 
järjestölle, joka saattaa nämä yleissopimuksen sopimuspuolten tietoon ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten; ja 

.5 tämän liitteen mukaisesti edellytettävään todistuskirjaan tehdään merkintä 
siitä, että alusta käytetään ainoastaan tällaisiin rajoitettuihin matkoihin. 

4 Alus, jonka rakenteelliset ja toiminnalliset ominaisuudet ovat sellaiset, ettei 
lastisäiliöitä tarvitse varustaa painolastilla ja että lastisäiliöiden puhdistusta tarvitaan vain 
korjauksiin tai kuivatelakointiin, hallinto voi myöntää vapautuksen 12 säännön määräyksistä 
edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

.1 hallinto on hyväksynyt aluksen suunnittelun, rakenteen ja varustuksen ottaen 
huomioon aluksen käyttötarkoituksen; 

.2 kaikki säiliöiden sellaisesta puhdistuksesta, joka voidaan toteuttaa ennen 
korjauksia tai kuivatelakointia, aiheutuvat puhdistusvedet ja -liuokset 
tyhjennetään vastaanottolaitteistoon, jonka asianmukaisuuden hallinto 
varmistaa; 
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.3 tämän liitteen mukaisesti edellytettävässä todistuskirjassa mainitaan: 

.1 että jokainen lastisäiliö on sertifioitu kuljettamaan rajoitettua määrää 
keskenään vertailukelpoisia aineita, joita voi kuljettaa vuorotellen 
samassa säiliössä puhdistamatta sitä välillä; ja 

.2 vapautuksen yksityiskohdat; 

.4 aluksessa on hallinnon hyväksymä ohjekirja; ja 

.5 siinä tapauksessa, että alukset tekevät matkoja muiden tämän sopimuksen 
sopimuspuolina olevien valtioiden lainkäyttövallan alaisiin satamiin tai 
terminaaleihin, hallinto toimittaa tiedot vapautuksen yksityiskohdista 
järjestölle, joka saattaa nämä yleissopimuksen sopimuspuolten tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten. 

5 sääntö 
Samanarvoisuudet 

1 Hallinto voi sallia tietyn laitteen, aineen, välineen tai kojeen, joka on muu kuin 
tässä liitteessä vaadittu, tulevan asennetuksi alukseen vaihtoehtona, jos sellainen laite, aine, 
väline tai koje on vähintään yhtä tehokas kuin tässä liitteessä vaadittu. Tämä hallinnon valta 
ei ulotu tämän liitteen säännöissä määrättyjen vastaavien suunnittelu- ja 
rakenneominaisuuksien korvaamiseen haitallisen nestemäisen aineen tyhjentämisen 
valvonnan toiminnallisilla menetelmillä, t. 

2 Hallinnon, joka tämän säännön 1 kappaleen perusteella sallii jonkin laitteen, 
aineen, välineen tai kojeen käyttämisen vaihtoehtoisena tämän liitteen edellyttämän 
asemesta, on toimitettava tästä yksityiskohtaiset tiedot järjestölle, joka saattaa nämä 
sopimuspuolille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. 

3 Tämän säännön 1 ja 2 kappaleen määräyksistä huolimatta asianomaisessa 
kaasualuksia koskevassa säännöstössä lueteltujen haitallisten nestemäisten aineiden 
kuljettamiseen sertifioitujen nesteytettyä kaasua kuljettavien alusten rakenne ja varustus 
katsotaan tämän liitteen 11 ja 12 sääntöihin sisältyvien rakenne- ja varustusvaatimusten 
kanssa samanarvoisiksi edellyttäen, että kaasualus täyttää kaikki seuraavat ehdot: 

.1 aluksella on asianomaisen kaasualuksia koskevan säännöstön mukainen 
todistuskirja nestemäisten kaasujen kuljettamiseen irtolastina; 

.2 aluksella on kansainvälinen irtolastina kuljetettavien haitallisten nestemäisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä koskeva todistuskirja, jossa 
todistetaan, että kaasualuksella saa kuljettaa vain asianmukaisessa kaasualuksia 
koskevassa säännöstössä määriteltyjä ja lueteltuja haitallisia nestemäisiä 
aineita; 

.3 aluksella on järjestelyt erillistä painolastia varten; 
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.4 aluksella on pumppu- ja putkistojärjestelyt, jotka hallinnon tyydyttäväksi 
katsomalla tavalla varmistavat, ettei säiliöön ja sen putkiston purkamisen 
jälkeen jäävä lastijätteen määrä ylitä  12 säännön 1, 2 tai 3 kappaleessa 
edellytettyä jätemäärää; ja 

.5 aluksella on hallinnon hyväksymä ohjekirja, jolla varmistetaan, ettei 
lastijätteisiin sekoiteta vettä, eikä säiliöön jää rahtijätteitä ohjekirjan mukaisen 
ilmastoinnin jälkeen. 

II LUKU – HAITALLISTEN NESTEMÄISTEN AINEIDEN LUOKITTELU 

6 sääntö 
Haitallisten nestemäisten aineiden ja muiden aineiden luokittelu ja luettelointi 

1 Tämän liitteen sääntöjen kannalta haitalliset nestemäiset aineet jaetaan seuraavaan 
neljään luokkaan: 

.1 Luokka X: Haitalliset nestemäiset aineet jotka, jos ne tyhjennetään mereen 
säiliön puhdistus- tai painolastin vähentämistoimenpiteiden johdosta, 
aiheuttaisivat suuren vaaran joko meren luonnonvaroille tai ihmisen 
terveydelle näin oikeuttaen kieltämään niiden tyhjentämisen meriympäristöön; 

.2 Luokka Y: Haitalliset nestemäiset aineet jotka, jos ne tyhjennetään mereen 
säiliön puhdistus- tai painolastin vähentämistoimenpiteiden johdosta, 
aiheuttaisivat vaaran joko meren luonnonvaroille tai ihmisen terveydelle tai 
aiheuttaisivat haittaa viihtyisyydelle tai muille meren laillisille 
käyttömuodoille näin oikeuttaen rajoittamaan laadullisesti ja määrällisesti 
tyhjennyksiä meriympäristöön; 

.3 Luokka Z: Haitalliset nestemäiset aineet jotka, jos ne tyhjennetään mereen 
säiliön puhdistus- tai painolastin vähentämistoimenpiteiden johdosta, 
aiheuttaisivat vähäisen vaaran joko meren luonnonvaroille tai ihmisen 
terveydelle näin oikeuttaen rajoittamaan niiden tyhjentämistä 
meriympäristöön lievemmässä määrin; 

.4 Muut aineet: kansainvälisen kemikaalialussäännöstön 18 luvun 
Saastutusluokitus-sarakkeessa OS (Muut aineet) -merkinnällä varustetut 
aineet, joiden on niitä arvioitaessa havaittu jäävän tämän liitteen 6 säännön 1 
kappaleessa määriteltyjen luokkien X, Y ja Z ulkopuolelle, koska niiden ei 
nykyään katsota aiheuttavan vaaraa meren luonnonvaroille, ihmisen 
terveydelle, viihtyisyydelle tai muille meren laillisille käyttömuodoille, jos ne 
tyhjennetään mereen säiliön puhdistus- tai painolastin 
vähentämistoimenpiteissä. Liitteen vaatimukset eivät koske mitään ”muiksi 
aineiksi” määriteltäviä aineita sisältävän kupu- tai painolastiveden tai muiden 
jätteiden tai seosten tyhjentämistä. 

2 Haitallisten nestemäisten aineiden luokituksessa käytettävät ohjeet on annettu tämän 
liitteen I lisäyksessä. 
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3 Kun tarjotaan kuljetettavaksi sellaista nestemäistä ainetta irtolastina, jota ei ole 
luokiteltu tämän säännön 1 kappaleen mukaisesti, tarjottuun kuljetukseen osallisten 
sopimuspuolten hallitusten tulee sopia väliaikaisesta luokituksesta tarjottua kuljetusta varten 
tämän säännön 2 kappaleessa mainittujen ohjeiden perusteella. Ainetta ei saa kuljettaa, ennen 
kuin asianomaisten hallitusten välillä on saavutettu täydellinen yhteisymmärrys. Niin pian 
kuin mahdollista, mutta kuitenkin 30 päivän kuluessa siitä, kun yhteisymmärrys on saavutettu, 
tuotantomaan tai kuljettavan maan hallituksen, joka on tehnyt aloitteen yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi, tulee tiedottaa järjestölle yksityiskohtaiset tiedot aineesta sekä väliaikaisesta 
arvioinnista kaikille sopimuspuolille vuosijakelussa tiedoksi saattamista varten. Järjestön 
tulee pitää yllä rekisteriä kaikista tällaisista aineista ja niiden väliaikaisista arvioinneista, 
kunnes aineet virallisesti sisällytetään kansainväliseen kemikaalialussäännöstöön. 

III LUKU – KATSASTUKSET JA SERTIFIOINTI 

7 sääntö 
Kemikaalisäiliöalusten katsastukset ja sertifiointi 

Tämän liitteen 8, 9 ja 10 sääntöjen määräyksistä huolimatta ne kemikaalialukset, jotka 
sopimusvaltiot ovat kansainvälisen kemikaalialussäännöstön tai kemikaalialussäännöstön 
määräysten mukaisesti soveltuvin osin katsastaneet ja sertifioineet, katsotaan mainittujen 
sääntöjen määräysten mukaisiksi, ja kyseisen säännöstön perusteella annetun todistuskirjan 
tulee olla yhtä todistusvoimainen kuin tämän liitteen 9 säännön perusteella myönnetyllä 
todistuskirjalla, ja se tulee tunnustaa samanarvoiseksi kuin tämän liitteen 9 säännön 
perusteella myönnetty todistuskirja. 

8 sääntö 
Katsastukset 

1 Haitallisia nestemäisiä aineita irtolastina kuljettavia aluksia katsastetaan seuraavasti: 

.1 peruskatsastus ennen aluksen asettamista liikenteeseen tai ennen kuin tämän 
liitteen 9 säännössä vaadittava todistuskirja annetaan ensimmäisen kerran. 
Katsaukseen tulee sisältyä aluksen rakenteen, varusteiden, laitteiden, 
yleisjärjestelyn ja aineiden täydellinen katsastus siltä osin kuin tämä liite alusta 
koskee. Katsastus toimitetaan sen varmistamiseksi, että rakenne, varusteet, 
laitteet, yleisjärjestely ja aineet täysin täyttävät tämän liitteen asianmukaiset 
vaatimukset. 

.2 uusintakatsastus, joka toimitetaan hallinnon määräämin väliajoin, jotka eivät 
saa olla viittä vuotta pitemmät paitsi niiltä osin kuin tämän liitteen 10 säännön 
2, 5, 6 ja 7 kappaleen sääntöjä sovelletaan. Uusintakatsastus toimitetaan sen 
varmistamiseksi, että rakenne, varusteet, laitteet, yleisjärjestely ja aineet täysin 
täyttävät tämän liitteen asianmukaiset vaatimukset. 

.3 välikatsastus kolmen kuukauden kuluessa ennen todistuskirjan toista 
vuosipäivää tai sen jälkeen tai kolmen kuukauden kuluessa ennen 
todistuskirjan kolmatta vuosipäivää tai sen jälkeen. Tämä katsastus on 
toimitettava tämän säännön 1 kappaleen .4 kohdassa määritellyn 
vuosikatsastuksen sijasta. Välikatsastus toimitetaan sen varmistamiseksi, että 
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varusteet sekä pumppu- ja putkistojärjestelmät täysin vastaavat tämän liitteen 
soveltuvia vaatimuksia ja ovat hyvässä käyttökunnossa. Välikatsastukset on 
merkittävä tämän liitteen 9 säännön mukaisesti annettavaan todistuskirjaan. 

.4 vuosikatsastus kolmen kuukauden kuluessa ennen todistuskirjan kutakin 
vuosipäivää tai sen jälkeen. Katsaukseen tulee sisältyä tämän säännön 1 
kappaleen 1 kohdassa tarkoitettujen rakenteen, varusteiden, laitteiden, 
yleisjärjestelyn ja aineiden yleiskatsastus siten, että saadaan varmuus siitä, että 
niitä on huollettu tämän säännön 3 kappaleen mukaisesti ja että ne ovat yhä 
tyydyttäviä aluksen käyttötarkoituksen kannalta. Vuosikatsastukset on 
merkittävä tämän liitteen 9 säännön mukaisesti annettavaan todistuskirjaan. 

.5 tämän säännön 3 kappaleessa määriteltyjen tutkimusten johdosta tehtyjen 
korjausten jälkeen tai aina, kun suuria korjaus- tai uudistustöitä on tehty, 
toimitetaan olosuhteiden mukaan joko yleinen tai osittainen lisäkatsastus. 
Katsastus toimitetaan sen varmistamiseksi, että tarvittavat korjaus- tai 
uudistustyöt on tosiasiallisesti tehty, että kyseisten korjaus- tai uudistustöiden 
raaka-aineet ja työnsuoritus ovat kaikilta osin tyydyttäviä ja että alus on 
kaikilta osin tämän liitteen vaatimusten mukainen. 

2.1 Aluksen katsastukset, jotka koskevat tämän liitteen määräysten noudattamista, 
on hallinnon viranomaisten toimitettava. Hallinto voi kuitenkin uskoa katsastukset joko 
tarkoitukseen nimetyille katsastajille tai hyväksymilleen laitoksille. 

2.2 Tämän kappaleen 1 kohdassa mainitun hyväksytyn laitoksen tulee noudattaa 
järjestön päätöslauselmassa A.739(18) hyväksymiä ohjeita, joita järjestö voi muuttaa, sekä 
järjestön päätöslauselmassa A.789(19) hyväksymää erittelyä, jota järjestö voi muuttaa 
edellyttäen, että kyseiset muutokset hyväksytään ja saatetaan voimaan tämän 
yleissopimuksen 16 artiklan liitteen lisäyksiin soveltuvia muutosmenettelyjä koskevien 
määräysten mukaisesti. 

2.3 Hallinnon, joka nimeää katsastajia tai hyväksyy laitoksia tämän säännön 2 
kappaleen 1 kohdassa tarkoitettujen katsastusten toimittamiseksi, tulee vähintään valtuuttaa 
jokainen nimeämänsä katsastaja tai hyväksymänsä laitos: 

.1 vaatimaan aluksen korjaamista ja 

.2 toimittamaan katsastukset satamavaltion viranomaisten pyynnöstä. 

2.4 Hallinnon tulee ilmoittaa järjestölle viranomaisen nimetyille katsastajille tai 
hyväksytyille laitoksille delegoimista erityisvastuista ja ehdoista sopimuspuolille tiedoksi 
saattamista varten. 

2.5 Milloin tarkoitusta varten nimitetty katsastaja tai hyväksytty laitos katsoo, että 
aluksen kunto tai sen varusteet eivät olennaisilta osin vastaa todistuskirjassa olevia tietoja tai 
ovat sellaiset, että alus ei voi lähteä merelle aiheuttamatta kohtuutonta vahingonvaaraa 
meriympäristölle, tämän katsastajan tai järjestön on viipymättä varmistauduttava siitä, että 
puutteet korjataan ja ilmoittaa asiasta hallinnolle asianmukaisessa järjestyksessä. Ellei 
puutteiden korjaamiseen ryhdytä, todistuskirja on peruutettava ja asiasta on viipymättä 
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ilmoitettava hallinnolle. Jos alus on toisen sopimuspuolen satamassa, on satamavaltion 
asianomaisille viranomaisille myös ilmoitettava asiasta. Kun hallinnon virkamies, tarkoitusta 
varten nimetty katsastaja tai hyväksytty laitos on tehnyt ilmoituksensa satamavaltion 
asianomaisille viranomaisille, tämän satamavaltion hallituksen on annettava mainitulle 
virkamiehelle, katsastajalle tai laitokselle kaikki tarvittava apu heidän täyttäessään tämän 
säännön mukaisia velvoitteitaan. Kysymyksessä olevan satamavaltion hallituksen on tarpeen 
tullen ryhdyttävä toimiin sen varmistamiseksi, että alus ei poistu, ennen kuin se voi lähteä 
merelle tai lähteä satamasta jatkaakseen lähimmälle sopivalle korjaustelakalle aiheuttamatta 
kohtuutonta vahingonvaaraa meriympäristölle. 

2.6 Hallinnon on kaikissa tapauksissa täysin taattava katsastuksen ja tarkastuksen 
perusteellisuus ja tehokkuus, ja se sitoutuu ryhtymään tarpeellisiin toimiin tämän velvoitteen 
täyttämiseksi. 

3.1 Aluksen ja sen varusteiden kunto on säilytettävä sellaisena, että se täyttää 
tämän yleissopimuksen määräykset, jotta varmistetaan, että alus pysyy joka suhteessa siinä 
kunnossa, että se voi lähteä merelle aiheuttamatta kohtuutonta vahingonvaaraa 
meriympäristölle. 

3.2 Sen jälkeen, kun jokin tämän säännön 1 kappaleen mukainen aluksen katsastus 
on toimitettu, ei aluksen rakenteessa, varusteissa laitteissa, yleisjärjestelyssä tai 
rakennusaineissa, joita katsastus on koskenut, saa tehdä mitään muutosta ilman hallinnon 
suostumusta, lukuun ottamatta sellaisen varusteen tai laitteen suoranaista korvaamista 
toisella. 

3.3 Milloin alukselle on tapahtunut onnettomuus tai on havaittu puutteellisuus, joka 
olennaisesti vaikuttaa aluksen kuntoon tai sellaisten varusteiden tehokkuuteen tai 
täydellisyyteen, joita tämä liite koskee, aluksen päällikön tai omistajan on ensi tilassa 
ilmoitettava asiasta sille hallinnolle, hyväksytylle laitokselle tai nimitetylle katsastajalle, 
jonka vastuulla asianmukaisen todistuskirjan antaminen on ja jonka tehtävänä on 
toimeenpanna tutkimuksia selvyyden saamiseksi siitä, onko tämän säännön 1 kappaleen 
mukainen katsastus tarpeellinen. Jos alus on toisen sopimuspuolen satamassa, aluksen 
päällikön tai omistajan on viipymättä ilmoitettava asiasta myös satamavaltion asianomaisille 
viranomaisille ja nimitetyn katsastajan tai hyväksytyn laitoksen on varmistauduttava siitä, 
että tällainen ilmoitus on tehty. 

9 sääntö 
Todistuskirjan antaminen tai merkitseminen 

1 Haitallisten nestemäisten aineiden kuljettamiseen irtolastina tarkoitetulle 
alukselle, joka tekee matkoja muiden sopimuspuolten lainkäyttövallassa oleviin satamiin tai 
terminaaleihin, on annettava kansainvälinen todistuskirja irtolastina kuljetettavien haitallisten 
nestemäisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä tämän liitteen 8 säännön 
määräysten mukaisesti perus- tai uusintakatsastuksen jälkeen. 

2 Hallinnon tai sen asianmukaisesti valtuuttaman henkilön tai laitoksen tulee 
antaa tämä todistuskirja. Joka tapauksessa hallinto on täysin vastuussa todistuskirjasta. 

3.1 Tämän yleissopimuksen sopimuspuolen hallitus voi hallinnon pyynnöstä 
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katsastuttaa aluksen ja todettuaan, että tämän liitteen määräyksiä noudataetaan, antaa tai 
valtuuttaa antamaan alukselle todistuskirja irtolastina kuljetettavien haitallisten nestemäisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä tämän liitteen mukaisesti. 

3.2 Jäljennös todistuskirjasta ja katsastusraportista on toimitettava niin pian kuin 
mahdollista pyytäneelle hallinnolle. 

3.3 Näin annetussa todistuskirjassa tulee olla maininta siitä, että se on annettu 
hallinnon pyynnöstä. Sillä tulee olla sama pätevyys kuin tämän säännön 1 kappaleen 
perusteella annetulla todistuskirjalla, ja se on tunnustettava tällaisen todistuskirjan arvoiseksi. 

3.4 Todistuskirjaa irtolastina kuljetettavien haitallisten nestemäisten aineiden 
aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä ei tule antaa alukselle, joka on oikeutettu 
käyttämään sellaisen valtion lippua, jonka hallitus ei ole sopimuspuoli. 

4 Irtolastina kuljetettavien haitallisten nestemäisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisemistä koskevan todistuskirjan kaavan tulee olla tämän liitteen 3 
lisäyksessä annetun mallin mukainen, ja todistuskirja on laadittava ainakin englanniksi, 
ranskaksi tai espanjaksi. Jos todistuskirjaan tehdään merkintöjä myös sen maan virallisella 
kielellä, jonka lippua alus on oikeutettu käyttämään, niillä on etusija riita- ja 
tulkintatilanteissa. 

10 sääntö 
Todistuskirjan voimassaoloaika ja pätevyys 

1 Kansainvälinen todistuskirja irtolastina kuljetettavien haitallisten nestemäisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä annetaan hallinnon määräämäksi ajaksi, 
joka ei saa olla viittä vuotta pitempi. 

2.1 Tämän säännön 1 kappaleen vaatimuksista huolimatta, kun uusintakatsastus on 
toimitettu kolmen kuukauden kuluessa ennen voimassa olevan todistuskirjan 
voimassaoloajan päättymispäivää, uuden todistuskirjan on oltava voimassa 
uusintakatsastuspäivästä alkaen korkeintaan viiden vuoden ajan, joka lasketaan voimassa 
olevan todistuskirjan voimassaoloajan päättymispäivästä lukien. 

2.2 Milloin uusintakatsastus toimitetaan voimassa olevan todistuskirjan 
voimassaoloajan päättymispäivän jälkeen, uuden todistuskirjan on oltava voimassa 
uusintakatsastuksen toimittamispäivästä alkaen korkeintaan viiden vuoden ajan, joka 
lasketaan voimassa olevan todistuskirjan voimassaoloajan päättymispäivästä lukien. 

2.3 Milloin uusintakatsastus toimitetaan enemmän kuin kolme kuukautta ennen 
voimassa olevan todistuskirjan voimassaoloajan päättymispäivää, uuden todistuskirjan on 
oltava voimassa uusintakatsastuksen toimittamispäivästä alkaen korkeintaan viiden vuoden 
ajan uusintakatsauksen toimittamispäivästä lukien. 

3 Jos todistuskirja annetaan alle viideksi vuodeksi, hallinto voi jatkaa 
todistuskirjan voimassaoloaikaa yli sen voimassaoloajan päättymispäivän korkeintaan tämän 
säännön 1 kappaleessa säädetyn enimmäisajan edellyttäen, että tämän liitteen 8 säännön 1 
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kappaleen 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut katsastukset, jotka tulee tehdä todistuskirjaa viiden 
vuoden ajaksi annettaessa, toimitetaan asianmukaisesti. 

4 Jos uusintakatsastus on toimitettu eikä uutta todistuskirjaa voida antaa tai 
sijoittaa alukseen ennen voimassa olevan todistuskirjan voimassaolon päättymispäivää, 
hallinnon valtuuttama henkilö tai laitos voi tehdä merkintöjä olemassa olevaan 
todistuskirjaan, ja kyseinen todistuskirja on hyväksyttävä päteväksi korkeintaan viiden 
kuukauden ajan voimassaoloajan päättymispäivästä. 

5 Jos alus ei todistuskirjan voimassaolon päättyessä ole sellaisessa satamassa, 
jossa se on tarkoitus katsastaa, hallinto voi jatkaa todistuskirjan voimassaoloaikaa, mutta 
tällainen jatkoaika tulee myöntää vain, jotta alus voi päättää matkansa sellaiseen satamaan, 
jossa se on tarkoitus katsastaa, ja vain tapauksissa, joissa näyttää olevan asianmukaista tehdä 
niin. Todistuskirjojen voimassaoloaikaa voidaan jatkaa korkeintaan kolmella kuukaudella, 
eikä sellaista alusta, jolle on annettu lisäaikaa, saa sen saapuessa siihen satamaan, jossa se on 
tarkoitus katsastaa, oikeuttaa tämän lisäajan perusteella lähtemään kyseisestä satamasta ilman 
uutta todistuskirjaa. Kun uusintakatsastus on toimitettu, uuden todistuskirjan on oltava 
voimassa korkeintaan viiden vuoden ajan nykyisen todistuskirjan voimassaolon 
päättymispäivästä ennen lisäajan myöntämistä. 

6 Hallinto voi jatkaa lyhyitä matkoja tekevälle alukselle annetun todistuskirjan, 
jonka voimassaoloaikaa ei ole jatkettu tämän säännön edellä olevien määräysten mukaisesti, 
enintään yhdellä kuukaudella siinä mainitusta voimassaolon päättymispäivästä luettuna. Kun 
uusintakatsastus on toimitettu, uuden todistuskirjan tulee olla voimassa enintään viiden 
vuoden ajan ennen lisäajan myöntämistä olemassa olleen todistuskirjan voimassaolon 
päättymispäivästä luettuna. 

7 Hallinnon määrittelemien erityisolosuhteiden vallitessa uutta todistuskirjaa ei 
tarvitse päivätä olemassa olevan todistuskirjan voimassaolon päättymispäivästä lähtien, kuten 
tämän säännön 2 kappaleen 2 kohdan 5 tai 6 alakohdassa edellytetään. Näiden 
erityisolosuhteiden vallitessa uuden todistuskirjan tulee olla voimassa enintään viiden vuoden 
ajan uusintakatsastusten toimittamispäivästä luettuna. 

8 Jos vuosi- tai välikatsastus toimitetaan ennen tämän liitteen 8 säännössä määritettyä 
aikaa: 

.1 todistuskirjassa näkyvä vuosipäivä muutetaan merkinnällä päivämääräksi, 
joka saa olla korkeintaan kolme kuukautta katsastuksen toimittamispäivästä; 

.2 seuraava tämän liitteen 8 säännön edellyttämä vuosi- tai välikatsastus tulee 
toimittaa kyseisessä säännössä määrätyin väliajoin uutta vuosipäivää käyttäen; 

.3 voimassaolon päättymispäivä voidaan jättää muuttamatta edellyttäen, että 
ainakin yksi asianmukainen vuosi- tai välikatsastus toimitetaan niin, etteivät 
tämän liitteen 8 säännössä määrättyjen katsastusten väliajat ylity. 

9 Tämän liitteen 9 säännön perusteella annetun todistuskirjan voimassaolo päättyy 
missä tahansa seuraavista tilanteista: 
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.1 jos tarkastuksia ja katsastuksia ei toimiteta tämän liitteen 8 säännön 1 
kappaleessa selostettujen ajanjaksojen aikana; 

.2 jos todistuskirjaan ei ole tehty tämän liitteen 8 säännön 1 kappaleen 3 tai 4 
kohdan mukaista merkintää; 

.3 alus siirtyy toisen valtion lipun alle. Uusi todistuskirja tulee antaa vain, jos 
uuden todistuskirjan antava hallitus on täysin vakuuttunut siitä, että alus 
täyttää tämän liitteen 8 säännön 3 kappaleen 1 ja 2 kohdan vaatimukset. Jos 
kyse on siirrosta sopimuspuolten välillä ja jos pyyntö esitetään kolmen 
kuukauden kuluessa siirrosta, on sen sopimuspuolen hallituksen, jonka lippua 
alus oli aiemmin virallisesti oikeutettu käyttämään, mahdollisimman pian 
toimitettava hallinnolle aluksessa ennen siirtoa olleet todistuskirjan sekä 
asiaankuuluvien katsastusraportin jäljennökset, jos ne ovat saatavilla. 

4 LUKU – SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN, YLEINEN JÄRJESTELY JA 
VARUSTUS 

11 sääntö 
Suunnittelu, rakentaminen, varustus ja käyttö 

1 Kansainvälisen kemikaalialussäännöstön 17 luvussa määriteltyjä haitallisia 
nestemäisiä aineita irtolastina kuljettamaan sertifioitujen alusten suunnittelun, rakentamisen, 
varustuksen ja käytön on kyseisten aineiden valvomattoman mereen tyhjentämisen 
minimoimiseksi oltava seuraavien määräysten mukaista: 

.1 kansainvälinen kemikaalialussäännöstö, jos kemikaalisäiliöalus on rakennettu 
1 heinäkuuta 1986 tai sen jälkeen; tai 

.2 mainittu kemikaalialussäännöstö siten kuin siihen viitataan kyseisen 
säännöstön 1 kappaleen 7 kohdan 2 alakohdassa : 

.1 niiden alusten kohdalla, joiden rakennussopimus on tehty 2 päivänä 
marraskuuta 1973 tai sen jälkeen mutta jotka on rakennettu ennen 1 
päivää heinäkuuta 1986 ja jotka tekevät matkoja muiden 
sopimuspuolten toimivallan alaisiin satamiin tai terminaaleihin; ja 

.2 niiden 1 päivänä heinäkuuta 1983 tai sen jälkeen mutta ennen 1 päivää 
heinäkuuta 1986 rakennettujen alusten kohdalla, jotka tekevät 
yksinomaan matkoja sen valtion satamien tai terminaalien välillä, jonka 
lippua alus on oikeutettu käyttämään. 

.3 kemikaalialussäännöstö siten kuin siihen viitataan kyseisen säännöstön 1 
säännön 7 kappaleen 3 kohdassa: 

.1 niiden alusten kohdalla, joiden rakennussopimus on tehty ennen 2 
päivänä marraskuuta 1973 ja jotka tekevät matkoja muiden 
sopimuspuolten toimivallan alaisiin satamiin tai terminaaleihin; ja 
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.2 niiden ennen 1 päivää heinäkuuta 1983 rakennettujen alusten kohdalla, 
jotka tekevät yksinomaan matkoja sen valtion satamien tai terminaalien 
välillä, jonka lippua alus on oikeutettu käyttämään. 

2 Niiden alusten kohdalla, jotka eivät ole kansainvälisen kemikaalialussäännöstön 
17 luvussa määriteltyjä haitallisia nestemäisiä aineita irtolastina kuljettamaan sertifioituja 
kemikaalisäiliöaluksia eivätkä nesteytettyä kaasua kuljettavia aluksia, hallinnon on 
määritettävä asianmukaiset toimenpiteet järjestön kehittämien ohjeiden* perusteella 
varmistaakseen, että määräykset ovat sellaisia, että ne minimoivat kyseisten aineiden 
valvomattoman tyhjentämisen mereen. 

12 sääntö 
Pumppaus-, putkisto- ja purkamisjärjestelyt sekä jätesäiliöt 

1 Jokaisessa ennen 1 päivänä heinäkuuta 1986 rakennetussa aluksessa tulee olla 
pumppaus- ja putkistojärjestely sen varmistamiseksi, ettei yhdessäkään luokan X tai Y 
aineiden kuljettamiseen sertifioidussa säiliössä tai sen putkistossa ole yli 300 litraa jätettä eikä 
yhdessäkään luokan Z aineiden kuljettamiseen sertifioidussa säiliössä tai sen putkistossa ole 
yli 900 litraa jätettä. Suorituskykytesti tulee suorittaa tämän liitteen 5 lisäyksen mukaisesti. 

2 Jokaisessa 1 päivänä heinäkuuta 1986 tai sen jälkeen mutta ennen 1 päivänä 
tammikuuta 2007 rakennetussa aluksessa tulee olla pumppaus- ja putkistojärjestely sen 
varmistamiseksi, ettei yhdessäkään luokan X tai Y aineiden kuljettamiseen sertifioidussa 
säiliössä tai sen putkistossa ole yli 100 litraa jätettä eikä yhdessäkään luokan Z aineiden 
kuljettamiseen sertifioidussa säiliössä tai sen putkistossa ole yli 300 litraa jätettä. 
Suorituskykytesti tulee suorittaa tämän liitteen 5 lisäyksen mukaisesti. 

3 Jokaisessa 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen rakennettavassa 
aluksessa tulee olla pumppaus- ja putkistojärjestely sen varmistamiseksi, ettei yhdessäkään 
luokan X, Y tai Z aineiden kuljettamiseen sertifioidussa säiliössä tai sen putkistossa ole yli 
75 litraa jätettä. Suorituskykytesti tulee suorittaa tämän liitteen 5 lisäyksen mukaisesti. 

4 Niihin ennen 1 tammikuuta 2007 rakennettuihin aluksiin, jotka eivät ole 
kemikaalisäiliöaluksia ja jotka eivät täytä tämän säännön 1 ja 2 kappaleessa tarkoitettuja 
luokan Z aineita koskeviin pumppaus- ja putkistojärjestelyihin liittyviä vaatimuksia, ei 
sovelleta määrävaatimuksia. Alus katsotaan sääntöjen mukaiseksi, jos säiliö tyhjennetään 
siinä määrin kuin käytännössä on mahdollista. 

5 Hallinnon tulee hyväksyä tämän säännön 1, 2 ja 3 kappaleessa mainittu 
pumppauksen suorituskykytesti. Suorituskykytesteissä käytetään testivälineenä vettä. 

6 Luokkien X, Y ja Z aineiden kuljettamiseen sertifioiduissa aluksissa tulee olla 
vähintään yksi vedenalainen tyhjennysaukko. 

7 Tämän säännön 6 kappaleessa vaadittava vedenalainen tyhjennysaukko ei ole 
pakollinen ennen 1 päivänä tammikuuta 2007 rakennetuissa luokan Z aineita kuljettamaan 
sertifioiduissa aluksissa. 

                                                 
* Tässä viitataan päätöslauselmiin A.673(16) ja MEPC.120(52). 
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8 Vedenalainen tyhjennysaukko (tai -aukot) tulee sijoittaa lastialueelle kuvun 
taipeen lähelle ja järjestää niin, ettei jäte/vesiseosta palaudu alukseen meriveden 
ottoaukkojen kautta. 

9 Vedenalaisen tyhjennysaukkojärjestelyn on oltava sellainen, ettei mereen 
tyhjennetty jäte/vesiseos kulkeudu aluksen rajakerroksen kautta. Aluksen ulkoseinään 
normaalisti tehtävän tyhjennysaukon vähimmäisläpimitta määritellään seuraavan yhtälön 
avulla: 

 

jossa: 

d = tyhjennysaukon vähimmäisläpimitta (m) 

Ld = keulapystysuoran ja tyhjennysaukon välimatka (m) 

Qd = valittu enimmäismäärä, jolla alus voi tyhjentää jäte/vesiseosta 
aukosta (m3/h). 

10 Kun tyhjennys suunnataan tietyssä kulmassa aluksen laidoituksesta, edellä 
mainittuja suhteita muutetaan korvaamalla Qd sillä Qd:n osalla, joka on aluksen laidoitukselle 
normaali. 

11 Jätesäil iöt  

Vaikka tässä liitteessä ei vaaditakaan erityisten jätesäiliöiden asentamista, tietyissä 
puhdistustoimenpiteissä voidaan tarvita jätesäiliöitä. Lastisäiliöitä voi käyttää jätesäiliöinä. 
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5 LUKU – HAITALLISTEN NESTEMÄISTEN AINEIDEN 
TOIMINNALLINEN TYHJENTÄMINEN 

13 sääntö 
Haitallisten nestemäisten aineiden jätteiden tyhjentämisen valvonta 

Ellei tämän liitteen 3 säännön määräyksistä muuta johdu, haitallisten nestemäisten aineiden 
tai painolastiveden, säiliöiden puhdistusveden tai muiden kyseisiä aineita sisältävien seosten 
jätteiden tyhjentämisen valvonnassa tulee noudattaa seuraavia vaatimuksia. 

1 Tyhjentämismääräykset 

1.1 Luokkien X, Y tai Z aineiden tai sellaisiksi alustavasti arvioitujen aineiden tai 
painolastiveden, säiliöiden puhdistusveden tai muiden kyseisiä aineita sisältävien seosten 
jätteiden tyhjentäminen mereen on kiellettyä, ellei niitä tyhjennetä täysin tämän liitteen 
asiassa sovellettavien toimintavaatimusten mukaisesti. 

1.2 Ennen tämän säännön mukaisen esipesun tai tyhjentämisen suorittamista 
asiaankuuluvasta säiliöstä tulee tyhjentää enimmäismäärän saakka ohjekirjassa selostettujen 
menettelytapojen mukaisesti. 

1.3 Niiden aineiden kuljettaminen, joita ei ole luokiteltu, alustavasti luokiteltu tai 
arvioitu tämän liitteen 6 säännön mukaisesti, tai kyseisiä jätteitä sisältävien painolastivesien, 
säiliöiden puhdistusvesien tai muiden seosten kuljettaminen sekä mahdollinen tästä seuraava 
kyseisten aineiden tyhjentäminen mereen on kiellettyä. 

2 Tyhjentämisnormit 

2.1 Milloin tämän säännön määräykset sallivat luokkien X, Y tai Z aineiden tai 
sellaisiksi alustavasti arvioitujen aineiden, kuten painolastiveden, säiliöiden puhdistusveden 
tai muiden kyseisiä aineita sisältävien seosten, jätteiden tyhjentämisen mereen, 
tyhjentämiseen sovelletaan seuraavia normeja: 

.1 omalla käyttövoimallaan kulkeva alus kulkee reitillään vähintään 7 solmun 
nopeudella, tai jos kyseessä on alus, jolla ei ole omaa käyttövoimaa, 
vähintään 4 solmun nopeudella; 

.2 tyhjennys suoritetaan vedenalaisesta tyhjennysaukosta tai vedenalaisista 
tyhjennysaukoista vesiviivan alapuolelle ylittämättä sitä enimmäismäärää, 
jota varten vedenalainen tyhjennysaukko (vedenalaiset tyhjennysaukot) on 
suunniteltu; ja 

.3 tyhjennys tapahtuu vähintään 12 meripeninkulmaa etäämpänä lähimmästä 
maasta sekä paikalla, jossa veden syvyys on vähintään 25 metriä. 

2.2 Ennen 1 päivänä tammikuuta 2007 rakennettujen alusten kohdalla luokan Z 
aineiden jätteiden tai alustavasti sellaisiksi arvioitujen aineiden, kuten painolastiveden, 
säiliöiden puhdistusveden tai muiden kyseisiä aineita sisältävien seosten, tyhjentäminen 
mereen vesilinjan alapuolelta ei ole pakollista. 
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2.3 Hallinto voi myöntää poikkeusluvan 2 säännön 1 kappaleen 3 kohdan niistä luokan Z 
aineisiin liittyvistä vaatimuksista, jotka koskevat vähintään 12 meripeninkulman etäisyyttä 
lähimmästä maasta sellaisten alusten kohdalla, jota käytetään ainoastaan matkoihin sen 
valtion suvereniteetin tai lainkäyttövallan alaisilla vesillä, jonka lippua alus on oikeutettu 
käyttämään. Lisäksi hallinto voi myöntää poikkeusluvan samasta vaatimuksesta, joka koskee 
tyhjennyksen tapahtumista vähintään 12 meripeninkulmaa etäämpänä lähimmästä maasta, 
sellaiselle kyseisen valtion lippua käyttämään oikeutetulle alukselle, jota käytetään matkoihin 
jonkin naapurivaltion suvereniteetin tai tlainkäyttövallan alaisilla vesillä sen jälkeen, kun 
kahden rannikkovaltion välillä on kirjallisesti sovittu tällaisesta poikkeusluvasta edellyttäen, 
ettei tämä vaikuta mihinkään kolmanteen osapuoleen. Tällaisesta sopimuksesta on 
ilmoitettava järjestölle 30 päivän kuluessa, joka saattaa sen edelleen tiedoksi 
sopimusvaltioille ja mahdollisia toimenpiteitä varten. 

3 Lastin jäännösten tuulettaminen 

Lastin jäännösten poistamiseen säiliöstä voidaan käyttää hallinnon hyväksymiä 
tuuletusmenetelmiä. Menetelmien tulee olla tämän liitteen 7 lisäyksen mukaisia. Kaikki 
säiliöön myöhemmin laskettava vesi katsotaan puhtaaksi, eikä siihen sovelleta tyhjennystä 
koskevia tämän liitteen vaatimuksia. 

4 Vapautus esipesusta 

Vastaanottavan sopimuspuolen hallitus voi aluksen päällikön pyynnöstä vapauttaa esipesusta, 
jos hallitus on saanut varmuuden siitä, että: 

.1 tyhjennetty säiliö on tarkoitus täyttää samalla aineella tai toisella, edellisen 
aineen kanssa yhteensopivalla aineella, eikä säiliötä puhdisteta tai täytetä 
painolastivedellä ennen lastausta; tai 

.2 tyhjennettyä säiliötä ei puhdisteta eikä täytetä painolastivedellä merellä. 
Tämän säännön asiassa sovellettavan kappaleen mukainen esipesu on tehtävä 
jossakin toisessa satamassa edellyttäen, että on kirjallisesti vahvistettu, että 
kyseisessä satamassa on käytettävissä vastaanottolaitteisto ja että kyseinen 
laitos on tämän tarkoituksen mukainen; tai 

.3 lastin jäännökset poistetaan hallinnon tämän liitteen 7 lisäyksen mukaisesti 
hyväksymällä tuuletusmenetelmällä. 

5 Puhdistusaineiden tai lisäaineiden käyttö 

5.1 Kun säiliön puhdistukseen käytetään muuta pesuainetta kuin vettä, kuten 
mineraaliöljyä tai kloorattua liuotinta, säiliö tulee tyhjentää joko I tai II liitteen niiden  
määräysten mukaisesti, joita sovellettaisiin käytettyyn välineeseen, jos sitä olisi kuljetettu 
rahtina. Ne säiliöiden pesumenetelmät, joissa tällaista välinettä käytetään, tulee määritellä 
ohjekirjassa, ja niiden on oltava hallinnon hyväksymiä. 

5.2 Milloin veteen lisätään pieniä määriä puhdistavia lisäaineita (pesuaineita) 
helpottamaan säiliön pesua, ei ole sallittua käyttää mitään saastutusluokan X ainesosia 
sisältäviä lisäaineita luonnossa hajoavia lisäaineita lukuun ottamatta, joita saa 
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kokonaispitoisuutena olla enintään 10 prosenttia puhdistavasta lisäaineesta. Edellisen lastin 
vuoksi säiliöön sovellettavien rajoitusten lisäksi ei sovelleta muita rajoituksia. 

6 Luokan X jätteiden tyhjentäminen 

6.1 Ellei 1 kappaleen määräyksistä muuta johdu, sovelletaan seuraavia määräyksiä: 

.1 Säiliö, josta on purettu luokkaan X kuuluvaa ainetta, tulee esipestä, ennen 
kuin alus lähtee purkusatamasta. Säiliöön jääneet jätteet tyhjennetään 
vastaanottolaitteistoon, kunnes aineen pitoisuus kyseiseen laitteistoon 
tyhjennettävässä poistovedessä on katsastajan poistovedestä ottamien 
näytteiden analyysin mukaan korkeintaan 0,1 painoprosenttia. Kun vaadittu 
pitoisuustaso on saavutettu, jäljellä olevat säiliön pesuvedet tyhjennetään 
vastaanottolaitteistoon, kunnes säiliö on tyhjä. Katsastajan tulee tehdäe 
lastipäiväkirjaan näistä toimenpiteistä asianmukaiset 16 säännön 1 
kappaleessa mainitut merkinnät ja varmentaa ne. 

.2 Säiliöön myöhemmin laskettava vesi voidaan tyhjentää mereen 13 säännön 2 
kappaleen tyhjentämistä koskevien normien mukaisesti. 

.3 Milloin vastaanottavan sopimuspuolen hallitus katsoo, ettei poistoveden 
ainepitoisuutta ole käytännössä mahdollista mitata aiheuttamatta alukselle 
kohtuutonta viivästystä, kyseinen sopimuspuoli voi hyväksyä vaihtoehtoisen 
toimintatavan vastaavaksi 13 säännön 6 kappaleen 1 kohdan 1 alakohdassa 
vaaditun pitoisuuden saavuttamiseksi  edellyttäen, että: 

.1 säiliö esipestään hallinnon tämän liitteen 6 lisäyksen mukaisesti 
hyväksymällä tavalla; ja 

.2 lastipäiväkirjaan tehdään näistä toimenpiteistä asianmukaiset 16 
säännön 1 kappaleessa tarkoitetut katsastajan merkinnät. 

7 Luokkien Y ja Z jätteiden tyhjentäminen 

7.1 Ellei 1 kappaleen määräyksistä muuta johdu, sovelletaan seuraavia määräyksiä: 

.1 Luokkien Y ja Z aineiden jätteiden tyhjentämismenettelyihin sovelletaan 13 
säännön 2 kappaleen tyhjentämistä koskevia normeja. 

.2 Ellei luokan Y tai Z ainetta pureta ohjekirjan mukaisesti, esipesu tehdään 
ennen aluksen lähtöä purkusatamasta, ellei katsastajan vaatimiin, tämän 
liitteen 16 säännön 1 kappaleessa mainittuihin vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin 
ryhdytä tässä liitteessä eriteltyjen jätemäärien poistamiseksi alukselta. Näin 
syntyvät säiliöiden pesuvedet tulee tyhjentää vastaanottolaitteistoon 
sellaisessa purkusatamassa tai muussa satamassa, jossa on sopiva 
vastaanottolaitteisto, edellyttäen, että kirjallisesti on vahvistettu, että 
kyseisessä satamassa on käytettävissä tähän tarkoitukseen soveltuva 
vastaanottolaitteisto. 
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.3 Luokan Y korkean viskositeetin tai jähmettyviin aineisiin sovelletaan 
seuraavaa: 

.1 6 lisäyksessä eritelty esipesumenetelmä toteutetaan; 

.2 esipesun aikana syntynyttä jäte/vesiseosta tyhjennetään 
vastaanottolaitteistoon, kunnes säiliö on tyhjä; ja 

.3 säiliöön myöhemmin laskettava vesi voidaan tyhjentää mereen 13 
säännön 2 kappaleen tyhjentämistä koskevien normien mukaisesti. 

7.2 Painolastin ottamiseen ja poistamiseen liittyvät toiminnalliset vaatimukset 

7.2.1 Purkamisen jälkeen ja tarvittaessa esipesun jälkeen lastisäiliöön voidaan ottaa 
painolastia. Kyseisen painolastin tyhjentämisessä käytettävistä menettelyistä määrätään 13 
säännön 2 kappaleessa. 

7.2.2 Lastisäiliöön, joka on pesty siten, että painolastissa on vähemmän kuin 1 ppm 
aiemmin kuljetettua ainetta, otettu painolasti voidaan tyhjentää mereen tyhjennyksen 
nopeudesta, aluksen nopeudesta ja tyhjennyspaikasta riippumatta edellyttäen, että alus on 
vähintään 12 meripeninkulman etäisyydellä lähimmästä maasta ja että veden syvyys on 
vähintään 25 metriä. Vaadittu puhtaustaso on saavutettu, kun 6 lisäyksessä eritelty esipesu on 
tehty ja kun säiliö on tämän jälkeen pesty toteuttamalla yksi ennen 1 heinäkuuta 1994 
rakennetuille aluksille tarkoitetun puhdistusaitteen kokonainen pesuakso tai kun veden määrä 
on vähintään yhtä suuri kuin k:n arvolla 1,0 laskettu veden määrä. 

7.2.3 Tämän liitteen vaatimukset eivät koske puhtaan tai erillisen painolastin 
tyhjentämistä mereen. 

8 Tyhjentäminen Etelämantereen alueella 

8.1 Etelämantereen alue tarkoittaa merialuetta 60. eteläiseltä leveyspiiriltä etelään. 

8.2 Haitallisten nestemäisten aineiden tai kyseisiä aineita sisältävien seosten 
tyhjentäminen mereen Etelämantereen  alueella on kielletty. 

14 sääntö 
Menettelytapaohjekirja 

1 Jokaisessa luokan X, Y tai Z aineiden kuljettamiseen sertifioidussa aluksessa on 
oltava hallinnon hyväksymä ohjekirja, jonka on oltava tämän liitteen 4 lisäyksen normitetun 
kaavan mukainen. Jos alus tekee kansainvälisiä matkoja, joilla käytettävä kieli ei ole englanti, 
ranska tai espanja, tekstiin on sisällyttävä käännös yhdelle näistä kielistä. 

2 Ohjekirjan päätarkoituksena on määritellä aluksen päällystöä varten ne lastin 
käsittelyyn, säiliöiden puhdistukseen, jäteöljyn käsittelyyn sekä lastisäiliöiden painolastin 
ottamiseen ja tyhjentämiseen liittyvät suoritustavat, joita tämän liitteen vaatimusten 
noudattamiseksi on seurattava. 
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15 sääntö 
Lastipäiväkirja 

1 Jokaisessa aluksessa, johon tätä liitettä sovelletaan, tulee olla joko aluksen 
virallisen lokikirjan osana tai muuten tämän liitteen 2 lisäyksen mallin mukainen 
lastipäiväkirja. 

2 Aina, kun jokin tämän liitteen 2 lisäyksessä mainittu toimenpide on saatettu loppuun, 
se on välittömästi merkittävä lastipäiväkirjaan. 

3 Jos jokin tämän liitteen 3 säännön määräysten mukainen haitallisen nestemäisen 
aineen tai näitä aineita sisältävän seoksen tyhjennys tapahtuu vahingossa, lastipäiväkirjaan 
tulee tehdä merkintä, josta ilmenevät tyhjennyksen syy ja olosuhteet. 

4 Jokaisen merkinnän tulee toimenpiteestä vastuussa olevan päällystöön kuuluvan 
henkilön tai henkilöiden allekirjoittaa, ja aluksen päällikön tulee allekirjoittaa jokainen sivu. 
Aluksilla, joilla on kansainvälinen irtolastina kuljetettavien haitallisten nestemäisten aineiden 
pilaantumisen todistuskirja tai tämän liitteen 7 säännössä tarkoitettu todistuskirja, merkintöjen 
tulee olla ainakin englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi. Merkinnät sen valtion virallisella 
kansallisella kielellä, jonka lippua alus on oikeutettu käyttämään, ovat ratkaisevia riidan tai 
eroavuuden sattuessa. 

5 Lastipäiväkirja tulee pitää sellaisessa paikassa, josta se on helposti saatavissa 
tarkastusta varten ja, paitsi miehittämättömissä hinattavissa aluksissa, se tulee pitää aluksella. 
Lastipäiväkirja tulee säilyttää kolme vuotta viimeisen merkinnän tekemisestä lukien. 

6 Sopimuspuolen hallituksen toimivaltainen viranomainen voi tarkastaa jokaisen 
aluksen, johon tätä liitettä sovelletaan, lastipäiväkirjan aluksen ollessa sen satamassa ja voi 
ottaa jäljennöksen kaikista kirjan merkinnöistä ja vaatia aluksen päällikköä todistamaan 
jäljennöksen oikeaksi. Jokainen näin otettu ja päällikön oikeaksi todistama jäljennös aluksen 
lastipäiväkirjamerkinnästä tulee hyväksyä missä tahansa oikeuskäsittelyssä 
todistuskappaleeksi merkinnöissä mainituista asioista. Toimivaltaisen viranomaisen tämän 
kappaleen perusteella suorittama lastipäiväkirjan tarkastus ja oikeaksi todistetun jäljennöksen 
otto tulee suorittaa niin pian kuin mahdollista aiheuttamatta alukselle tarpeetonta viivytystä. 
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6 LUKU – SATAMAVALTIOIDEN VALVONTATOIMENPITEET 

16 sääntö 
Valvontatoimenpiteet 

1 Sopimuspuolten hallitusten tulee nimittää tai valtuuttaa tarkastajia tämän 
säännön täytäntöön panemiseksi. Tarkastajien tulee huolehtia valvonnasta järjestön 
kehittämien valvontamenetelmien mukaisesti*. 

2 Kun sopimuspuolen nimittämä tai valtuuttama tarkastaja on todentanut, että 
toimenpide on toteutettu ohjekirjan vaatimusten mukaisesti, tai myöntänyt vapautuksen 
esipesusta, kyseinen tarkastajan tekee lastipäiväkirjaan asianmukaisen merkinnän. 

3 Haitallisia nestemäisiä aineita irtolastina kuljettamaan sertifioidun aluksen 
päällikön tulee varmistaa, että 13 säännön ja tämän säännön määräyksiä on noudatettu ja että 
lastipäiväkirja on täytetty 15 säännön mukaisesti aina, kun kyseisessä säännössä tarkoitettuja 
toimenpiteitä tehdään. 

4 Säiliö, jossa on kuljetettu luokkaan X kuuluvaa ainetta, tulee esipestä 13 
säännön 6 kappaleen mukaisesti. Näistä toimenpiteistä tulee tehdä asianmukaiset merkinnät 
lastipäiväkirjaan, ja tämän säännön 1 kappaleessa tarkoitetun katsastajan tulee ne varmentaa. 

5 Jos vastaanottajapuolen hallitus on todennut epäkäytännölliseksi mitata 
poistoveden ainepitoisuutta aiheuttamatta alukselle epäasianmukaista viivytystä, tämä 
sopimuspuoli voi hyväksyä 13 säännön 6 kappaleen 3 kohdassa tarkoitetun vaihtoehtoisen 
menettelytavan sillä ehdolla, että tämän säännön 1 kappaleessa tarkoitettu tarkastaja todistaa 
lastipäiväkirjassa, että: 

.1 säiliö sekä sen pumppu- ja putkistojärjestelmät on tyhjennetty; ja 

.2 esipesu on suoritettu tämän liitteen 6 lisäyksen määräysten mukaisesti; ja 

.3 tällaisessa esipesussa syntyneet säiliönpesuvedet on tyhjennetty 
vastaanottolaitteistoon ja säiliö on tyhjä. 

6 Vastaanottavan sopimuspuolen hallitus voi aluksen päällikön pyynnöstä 
vapauttaa aluksen 13 säännön soveltuvissa kappaleissa mainituista esipesua koskevista 
vaatimuksista, kun jokin 13 säännön 4 kappaleen ehdoista täyttyy. 

7 Vastaanottavan sopimuspuolen hallitus voi myöntää tämän säännön 6 
kappaleessa tarkoitetun vapautuksen vain muiden sopimusvaltioiden lainkäyttövallan alaisiin 
satamiin tai terminaaleihin matkoja tekeville aluksille. Kun tällainen vapautus on myönnetty, 
tämän säännön 1 kappaleessa tarkoitetun tarkastajan tulee varmentaa lastipäiväkirjaan tehty 
asiaankuuluva merkintä. 

                                                 
* Tässä viitataan järjestön päätöslauselmassa A.787(19) hyväksymiin Procedures for port State control –
suoritustapoihin sellaisina kuin ne ovat muutettuina päätöslauselmalla A.882(21). 
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8 Ellei purkua toteuteta hallintojen hyväksymien ja tämän liitteen 5 lisäykseen 
perustuvien, säiliön pumppausta koskevien ehtojen mukaisesti, tämän säännön 1 kappaleessa 
tarkoitetun tarkastajan vaatimiin vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin lastijäämien poistamiseksi 
aluksesta voidaan ryhtyä ottaen huomioon soveltuvin osin 12 säännössä mainitut määrät. 
Lastipäiväkirjaan tulee tehdä asianmukaiset merkinnät. 

9 Satamavaltion toiminnallisten vaatimusten valvonta* 

9.1 Aluksen on toisen sopimuspuolen satamassa alistuttava sellaisen sopimuspuolen 
asianmukaisesti valtuuttamien viranomaisten tarkastuksiin, jotka koskevat tämän liitteen 
mukaisia toiminnallisia vaatimuksia, milloin on selviä perusteita uskoa, että päällikkö tai 
miehistö eivät tunne olennaisia haitallisten nestemäisten aineiden aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisemiseen liittyviä aluksella suoritettavia menettelytapoja. 

9.2 Tämän säännön 1 kappaleessa kuvatuissa tilanteissa sopimuspuolen on 
ryhdyttävä sellaisiin toimiin, joilla varmistetaan, että alus ei purjehdi, ennen kuin tilanne on 
korjattu tämän liitteen vaatimusten mukaisesti. 

9.3 Tähän sääntöön sovelletaan tämän yleissopimuksen 5 artiklassa kuvattuja 
satamavaltion valvontaan liittyviä menettelyjä. 

9.4 Minkään tässä säännössä ei saa tulkita rajoittavan sellaisen sopimuspuolen 
oikeuksia ja velvollisuuksia, joka valvoo tässä yleissopimuksessa nimenomaisesti määrättyjä 
toiminnallisia vaatimuksia. 

7 LUKU – HAITALLISISTA NESTEMÄISISTÄ AINEISTA JOHTUVAN 
YMPÄRISTÖVAHINGON AIHEUTTAMAN PILAANTUMISEN ESTÄMINEN 

17 sääntö 
Valmiussuunnitelma haitallisten nestemäisten aineiden aiheuttaman meriympäristövahingon 
varalta 

1 Jokaisella aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 tonnia ja joka on 
sertifioitu kuljettamaan haitallisia nestemäisiä aineita irtolastina, on oltava hallinnon 
hyväksymä valmiussuunnitelma haitallisten nestemäisten aineiden aiheuttaman 
meriympäristövahingon varalta. 

2 Kyseisen suunnitelman tulee perustua järjestön hyväksymiin ohjeisiin*, ja ne on 
kirjoitettu päällikön ja päällystön ymmärtämällä työkielellä. Suunnitelman tulee sisältää 
ainakin: 

.1 menetelmä, jota noudattamalla päällikkö tai muut aluksesta vastuussa 
olevat henkilöt ilmoittavat haitallisten nestemäisten aineiden 

                                                 
* Tässä viitataan järjestön päätöslauselmassa A.673(16) hyväksymiin Procedures for port State control –
suoritustapoihin sellaisina kuin ne ovat muutettuina päätöslauselmalla A.882(21). 
* Tässä viitataan järjestön merellisen ympäristön suojelukomitean päätöslauselmalla MEPC.85(44) hyväksymiin 
Guidelines for the development of shipboard marine pollution emergency plans for oil and/or Noxious Liquid 
Substances -ohjeisiin sellaisina kuin ne ovat muutettuina päätöslauselmalla MEPC. …….(53). 
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aiheuttamasta meriympäristövahingosta järjestön ohjeiden** 
mukaisesti yleissopimuksen 8 artiklan ja I pöytäkirjan edellyttämällä 
tavalla; 

.2 luettelo viranomaisista tai henkilöistä, joihin otetaan yhteyttä 
haitallisten nestemäisten aineiden aiheuttaman meriympäristövahingon 
sattuessa; 

.3 tarkka kuvaus toimenpiteistä, joihin aluksella on ryhdyttävä haitallisten 
nestemäisten aineiden päästön rajoittamiseksi tai hallintaan saamiseksi; 
sekä 

.4 menettelytavat ja yhteystahot aluksella tehtävien toimenpiteiden 
koordinoimiseksi kansallisten ja paikallisten viranomaisten kanssa 
pilaantumista torjuttaessa.. 

3 Niiden alusten kohdalla, joihin sovelletaan myös yleissopimuksen 1 liitteen 37 
sääntöä, kyseinen suunnitelma voidaan yhdistää yleissopimuksen 1 liitteen 37 säännössä 
edellytettyyn aluksen valmiussuunnitelmaan öljyvahingon varalta. Tässä tapauksessa 
suunnitelman nimen tulee olla ”Valmiussuunnitelma aluksen aiheuttaman 
meriympäristövahingon varalle”.

                                                 
** Tässä viitataan järjestön päätöslauselmalla A.851(20) hyväksymiin General Principles for Ship Reporting 
Systems and Ship Reporting Requirements, including Guidelines for Reporting Incidents Involving Dangerous 
Goods, Harmful Substances and/or Marine Pollutants -ohjeisiin. 
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8  LUKU – VASTAANOTTOLAITTEISTOT 

18 sääntö 
Vastaanottolaitteistot ja lastinpurkuterminaalien järjestelyt 

1 Kunkin sopimusvaltion hallitus pyrkii varmistamaan, että sen satamia 
käyttävien alusten käytettävissä on niiden tarpeiden mukaisia vastaanottolaitteistoja, 
terminaaleja tai korjaussatamia seuraavasti: 

.1 alusten lastia käsittelevissä satamissa ja terminaaleissa tulee olla 
asianmukaiset laitteistot jätteiden ja tämän liitteen noudattamisesta 
aiheutuneiden haitallisten nestemäisten aineiden kyseisiä jätteitä sisältävien 
seosten vastaanottoa varten aiheuttamatta kyseiselle alukselle tarpeetonta 
viivästystä. 

.2 niissä korjaussatamissa, joissa NLS-säiliöaluksia korjataan, on oltava niissä 
käyvien alusten jätteiden tai haitallisia nestemäisiä aineita sisältävien seosten 
vastaanottoon soveltuvat laitteistot. 

2 Kunkin sopimusvaltion hallituksen tulee määritellä tämän säännön 1 
kappaleessa mainittuun tarkoitukseen käytettävien laitteistojen tyypit kutakin alueellaan 
sijaitsevaa lastaus- ja purkusatamaa, terminaalia ja korjaussatamaa varten sekä ilmoitettava 
ne järjestölle. 

3 Niiden sopimusvaltioiden hallitusten, joiden rantaviivat ovat minkä tahansa 
erityisalueen rajoilla, tulee yhteisesti sopia ja määrätä päivämäärä, johon mennessä tämän 
säännön 1 kappaleen vaatimus täytetään ja josta alkaen 13 säännön soveltuvien kappaleiden 
kyseistä aluetta koskevat vaatimukset tulevat voimaan, sekä ilmoittaa kyseinen päivämäärä 
järjestölle viimeistään kuusi kuukauttaennen kyseistä päivämäärää. Tämän jälkeen järjestö 
ilmoittaa kyseisen päivämäärän viipymättä kaikille sopimuspuolille. 

4 Kunkin sopimusvaltion hallitus pyrkii varmistamaan, että 
lastinpurkuterminaaleissa on järjestelyt, jotka mahdollistavat haitallisia nestemäisiä aineita 
näihin terminaaleihin purkavien alusten lastisäiliöiden tyhjentämisen. Terminaalin niitä 
lastiletkuja ja putkistoja, jotka sisältävät terminaalissa haitallisia nestemäisiä aineita 
purkavilta aluksilta vastaanotettuja kyseisiä aineita, ei saa viemäröidä takaisin alukseen. 

5 Jokaisen sopimusvaltion tulee ilmoittaa järjestölle asianosaisille 
sopimusvaltioille tiedoksi saattamista varten kaikista sellaisista tapauksista, joissa tämän 
säännön 1 kappaleessa edellytettyjen laitteistojen tai tämän säännön 3 kappaleessa 
edellytettyjen järjestelyjen väitetään olevan epäasianmukaisia. 
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II LIITTEEN LISÄYKSET 

I LISÄYS 

HAITALLISTEN NESTEMÄISTEN AINEIDEN LUOKITTELUN OHJEET* 

Tuotteet jaotellaan saastutusluokkiin seuraavassa taulukossa esitettyjen ominaisuuksiensa 
arvioinnin ja sen tuloksena syntyneen GESAMP-luokitteluperusteiden perusteella: 

 

                                                 
* Tässä viitataan Guidelines for provisional assessment of chemicals -ohjeisiin, MEPC/Circ.265, sellaisina kuin 
ne ovat muutettuina. 

Sääntö A1 
Biohajoavuus 

A2 
Biokertyvyys 

B1 
Akuutti 

myrkyllisyys 

B2 
Krooninen

myrkyllisyy
s 

D3 
Pitkäaikaiset 

terveys- 
vaikutukset 

E2 
Vaikutukset 

meri- ja pohja-
eläimistöön 

Luokka

1   > 5     

2 > 4  4     

3  NR 4     
4 > 4 NR   CMRTNI  X 
5   4     
6   3     
7   2     
8 > 4 NR  Ei 0    
9    > 1   Y 

      Fp, F tai S  
10      Ellei orgaaninen  

11     CMRTNI   
12 Kaikki tuotteet, jotka eivät täytä 1–11 ja 13 säännön kriteerejä 

Z 

 

13 

Kaikki tuotteet, joiden arvo on < 2 sarakkeessa A1, R sarakkeessa A2, tyhjä sarakkeessa D3; 
ei Fp, F tai S (ellei orgaaninen) sarakkeessa E2 ja 0 (nolla) kaikissa GESAMP-

luokitteluperusteiden muissa sarakkeissa 

O S  
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Tarkistetun GESAMP-vaara-arviointimenettelyn lyhennelmä 

Sarakkeet A ja B – Vesiympäristö 
 A B 
 

Biokertyvyys ja biohajoavuus Myrkyllisyys vesieliöille 
Nume-
rointi 

A 1*
 

Biokertyvyys 

B 1* 
Akuutti myrkyllisyys 

B 2* 
Krooninen 

myrkyllisyys 

 log Pow BCF 

A 2* 

Biohajoavuus 

LC/EC/IC50 (mg/l) NOEC (mg/l) 

0 <1 tai > n. 7 Ei mitattavissa >1000 >1 

1 >1 – <2 >1 – <10 

R: helposti biohajoava 

>100 – <1000 >0,1 – <1 

2 >2 – <3 >10 – <100 >10 – <100 >0,01 - <0,1 

3 >3 – >4 >100 – <500 >1 – <10 >0,001 – <0,01 

4 >4 – <5 >500 – <4000 >0,1 – <1 <0,001 

5 >5 >4000 

NR: ei helposti biohajoava

>0,01 – <0,1 

6  <0,01 

 

 

Sarakkeet C ja D – Ihmisen terveys (myrkkyvaikutukset nisäkkäille) 
  C  D 
 Akuutti myrkyllisyys nisäkkäille Ärsytys, syövyttävyys ja pitkäaikaiset terveysvaikutukset 

Nume-
rointi 

C 1 
Oraalinen 

myrkyllisyys 
LD50 (mg/kg) 

C 2 
Perkutaaninen 
myrkyllisyys 
LD50 (mg/kg) 

C 3 
Inhaloitu 

myrkyllisyys 
LC50 (mg/l) 

D 1 
Ihoärsytys ja 
syövyttävyys 

D 2 
Silmä-ärsytys ja 

syövyttävyys 

D3* 
Pitkäaikaiset 

terveys-vaikutukset

0 >2000 >2000 >20 ei ärsyttävä ei ärsyttävä 

1 >300 – <2000 >1000 – <2000 >10 – <20 lievästi ärsyttävä lievästi ärsyttävä 

2 >50 – <300 >200 – <1000 >2 – <10 ärsyttävä ärsyttävä 

3 >5 – <50 >50 – <200 >0,5 – <2 3 Vakavasti ärsyttävä 
tai 

syövyttävä 
3ASyöv. (<4 h) 
3B Syöv. (<1 h) 

3C Syöv. (<3 m) 

vakavasti ärsyttävä 

C – 
Karsinogeeninen 
M – Mutageeninen
R - Lisääntymiselle 
vaarallinen 
S - Herkistyminen 
A – Hengitykselle 
vaarallinen 
T – Kohde-elimen 
systeeminen 
toksisuus 
L – Keuhkovamma
N – Neurotoksinen
I – 
Immunotoksinen

4 <5 <50 <0,5  

 

                                                 
* Näitä sarakkeita käytetään saastutusluokkien määrittelemiseen. 
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Sarake E  Vaikutukset meren muuhun käyttöön 

E 3 

Vaikutus rannikkoalueisiin 

E 1 
Saastuminen 

E 2* 
Fyysiset vaikutukset villi- ja 

pohjaeläimistöön 
Numerointi Kuvaus ja toiminta 

0 ei vaikutusta 
ei varoitusta 

NT: ei saastuttava (testattu) 
T: saastutustesti positiivinen 

Fp: pysyvästi kelluva 
F: kelluva 

S: vajoavat aineet 1 lievästi epämiellyttävä 
varoitus, alueita ei suljeta 

 2 jossain määrin epämiellyttävä 
alueiden mahdollinen 
sulkeminen 

  3 erittäin epämiellyttävä 
alue suljetaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Näitä sarakkeita käytetään saastutusluokkien määrittelemiseen. 
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II LISÄYS 

LASTIPÄIVÄKIRJAN MALLI HAITALLISIA NESTEMÄISIÄ AINEITA 
IRTOLASTINA KULJETTAVIA ALUKSIA VARTEN 

 

 

LASTIPÄIVÄKIRJA HAITALLISIA NESTEMÄISIÄ AINEITA IRTOLASTINA 
KULJETTAVIA ALUKSIA VARTEN 

Aluksen nimi……………………………………………………………………………. 

Rekisterinumero tai -kirjaimet……………………………………………………………. 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön numero…………………………………………… 

Bruttovetoisuus…………………………………………………………………………… 

Ensimmäinen voimassaolopäivä………………….Viimeinen voimassaolopäivä…… 
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Aluksen nimi………………………………………………………………………………… 

Rekisterinumero tai -kirjaimet………………………………………………………………… 

 
LASTI- JA JÄTESÄILIÖIDEN KAAVAKUVA 

(täytetään aluksella) 

 

Säiliöiden määrittely Kapasiteetti 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(Jokaisen säiliön kapasiteetti ilmaistaan kuutiometreinä) 

Pumppuhuone 
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JOHDANTO 

Seuraavilla sivuilla on kattava luettelo lastaus- ja painolastaustoimenpiteistä, jotka tulee 
säiliö säiliöltä sen ollessa asianmukaista merkitä lastipäiväkirjaan alusten aiheuttaman meren 
pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen sellaisena 
kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla (MARPOL 73/78), 15 
säännön 2 kappaleen mukaisesti. Kohdat on ryhmitelty toimintojen mukaisiksi luvuiksi, 
joista jokaisella on kirjaintunnus. 

Kun lastipäiväkirjaan tehdään merkintöjä, päivämäärä, toiminnallinen säännöstö ja kohdan 
numerot merkitään asianmukaisiin sarakkeisiin ja vaadittavat tiedot merkitään tyhjiin kohtiin 
aikajärjestyksessä. 

Vastuussa olevan päällystön jäsenen/vastuussa olevien päällystön jäsenten sekä soveltuvin 
osin sen valtion, jossa aluksen lastia puretaan, toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman 
tarkastajan tulee allekirjoituksellaan varmentaa jokainen tehty toimenpide. Aluksen päällikön 
tulee nimikirjoituksellaan varmentaa jokainen täytetty sivu. 

 
Merkittävien kohtien luettelo 

 

Merkinnät on tehtävä kaikkiin luokkiin kuuluvien aineidein osalta: 

(A) Lastin lastaus 

1 Lastauspaikka 

2 Lastatun säiliön (säiliöiden), tunnus, aineen (aineiden) nimi ja luokka (luokat) 

(B) Lastin sisäinen siirto 

3 Siirretyn lastin/siirrettyjen lastien nimi ja luokka 

4 Säiliön (säiliöiden) tunnus: 

.1 mistä : 

. 2  mihin :  

5 Tyhjennettiinkö 4 kohdan 1 alakohdassa mainittu (mainitut) säiliö(t)? 

6 Jos ei tyhjennetty, jäljelle jäänyt määrä: 

(C) Lastin purkaminen 

7 Purkupaikka: 
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8 Puretun (purettujen) säiliön (säiliöiden) tunnus: 

9 Tyhjennettiinkö säiliö(t)? 

.1 Jos tyhjennettiin, vahvista, että tyhjennys toteutettiin aluksen 
suoritustapojen ja järjestelyjen ohjekirjan mukaisesti (esim. kallistus, 
viippaus, tyhjennyslämpötila). 

.2 Jos ei tyhjennetty,säiliöön (säiliöihin) jäljelle jäänyt määrä: 

10 Edellytetäänkö aluksen suoritustapojen ja järjestelyjen ohjekirjassa esipesua ja 
tämän jälkeen tyhjentämistä vastaanottolaitteistoon? 

11 Pumppaus- ja /tai tyhjennysjärjestelmän viat: 

.1 vian aika ja luonne; 

.2 vian syyt; 

.3 aika, jolloin järjestelmä saatiin toimintaan: 

(D) Aluksen menettelytapaohjekirjan mukainen pakollinen esipesu 

12 Säiliön (säiliöiden), tunnus, aineen (aineiden) nimi ja luokka (luokat): 

13 Pesumenetelmä 

.1 puhdistuslaitteiden lukumäärä säiliötä kohti: 

.2 pesun/pesujakson kesto: 

.3 kuuma/kylmäpesu: 

14 Esipesujätteet siirretty: 

.1 vastaanottolaitteistoon purkusatamassa (sataman tunnus)*; 

.2 vastaanottolaitteistoon muualla (sataman tunnus)*. 

(E) Lastisäiliöiden  muu  puhdistus kuin pakollinen esipesu (muut 
esipesutoimenpiteet, loppupesu, tuuletus jne.) 

15 Aika, säiliön (säiliöiden) tunnus (tunnukset), aine (aineet) ja luokka (luokat): 

                                                 

* Alusten päälliköiden tulee saada vastaanottolaitteistojen (proomut ja säiliöautot mukaan luettuina) hoitajalta, 
kuitti tai todistus, josta ilmenee säiliöiden siirrettyjen puhdistusvesien määrän lisäksi siirron aika ja paikka. 
Kuittia tai todistusta on säilytettävä yhdessä lastipäiväkirjan kanssa. 
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.1 käytetty pesumenetelmä: 

.2 pesuaine(et) (aineiden tunnus ja määrät): 

.3 käytetyt tuuletusmenetelmä (tuuletinten lukumäärä, tuuletuksen kesto). 

16 Säiliöiden pesuvedet siirretty: 

.1 mereen: 

.2 vastaanottolaitteistoon (sataman tunnus)*; 

.3 jätteenkeruusäiliöön (säiliön tunnus). 

(F) Säiliöiden pesuveden tyhjentäminen mereen 

17 Säiliön (säiliöiden) tunnus (tunnukset): 

.1 Tyhjennettiinkö säiliöiden pesuvedet säiliön (säiliöiden) puhdistuksen 
aikana? Jos tyhjennettiin, millä nopeudella? 

.2 Tyhjennettiinkö säiliöiden pesuvesi (pesuvedet) jätteenkeruusäiliöstä? 
Jos tyhjennettiin, tyhjennyksen määrä ja nopeus: 

18 Pumppauksen alkamis- ja päättymisaika: 

19 Aluksen nopeus tyhjennyksen aikana: 

(G) Painolastin otto lastisäiliöön 

20 Säiliön (säiliöiden) tunnus, johon (joihin) painolastia otettu: 

21 Painolastin oton alkamisaika: 

(H) Painolastiveden tyhjentäminen lastisäiliöistä 

22 Säiliön (säiliöiden) tunnus (tunnukset) 

23 Painolasti tyhjennetty: 

.1 mereen 

.2 vastaanottolaitteistoon (sataman tunnus)*. 

24 Painolastin tyhjennyksen alkamis- ja päättymisaika. 

                                                 
* Alusten päälliköiden tulee saada vastaanottolaitteistojen (proomut ja säiliöautot mukaan luettuina) hoitajalta, 
kuitti tai todistus, josta ilmenee säiliöiden siirrettyjen puhdistusvesien määrän lisäksi siirron aika ja paikka. 
Kuittia tai todistusta on säilytettävä yhdessä lastipäiväkirjan kanssa. 
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25 Aluksen nopeus tyhjennyksen aikana. 

(I) Onnettomuudesta johtuva tai muu poikkeuksellinen tyhjennys 

26 Tapahtuma-aika. 

27 Arvioitu määrä, aine(et) ja luokka (luokat). 

28 Tyhjennyksen tai päästön olosuhteet ja yleisiä huomioita. 

(J) Valtuutettujen katsastajien suorittama valvonta 

29 Sataman tunnus. 

30 Maihin tyhjennetyn säiliön (säiliöiden) tunnus, aine(et) ja luokka (luokat). 

31 Onko säiliö(t), pumppu (pumput) ja putkisto (putkistot) tyhjennetty? 

Onko aluksen suoritustapojen ja järjestelyjen ohjekirjan mukainen esipesu tehty? 

Onko esipesusta aiheutuneet säiliöiden pesuvedet tyhjennetty maihin ja onko säiliö 
tyhjä? 

32 Pakollisesta esipesusta on myönnetty vapautus. 

33 Vapautuksen syyt. 

34 Valtuutetun tarkastajan allekirjoitus ja nimen selvennys. 

35 Järjestö, yritys tai hallituksen virasto, jossa tarkastaja työskentelee. 

(K) Lisätoimenpiteet ja huomautukset 
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Aluksen nimi .....................................................................................................................................  

Tunnusnumero tai -kirjaimet .............................................................................................................  

Kansainvälisen merenkulkujärjestön numero ...................................................................................  

LASTI/PAINOLASTITOIMENPITEET 

Päivämäärä Koodi 
(kirjain)

Kohta 
(numero) 

Toimenpide/Vastaavan päällystön jäsenen allekirjoitus/ 
valtuutetun tarkastajan nimi ja allekirjoitus 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Päällikön allekirjoitus................................................................................  
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III LISÄYS 

KANSAINVÄLISEN IRTOLASTINA KULJETETTAVIEN HAITALLISTEN 
NESTEMÄISTEN AINEIDEN AIHEUTTAMAN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISTÄ 
KOSKEVAN TODISTUSKIRJAN KAAVA 
KANSAINVÄLISEN IRTOLASTINA KULJETETTAVIEN HAITALLISTEN 
NESTEMÄISTEN AINEIDEN AIHEUTTAMAN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ 
KOSKEVA TODISTUSKIRJA 
 

Annettu alusten aiheuttamasta meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn 
kansainvälisen yleissopimuksen sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä 
vuoden 1978 pöytäkirjalla ja siihen liittyvän vuoden 1997 muutospöytäkirjan 
(jäljempänä ”yleissopimus”) määräysten perusteella 

 

--------------------------------------------------------------------------------hallituksen 
valtuuttamana 

(maan täydellinen nimi)  

 

tämän todistuskirjan on antanut .................................................................................................  

(yleissopimuksen määräysten mukaisesti valtuutetun 
henkilön tai laitoksen täydellinen nimi) 

Aluksen tiedot* 

Aluksen nimi ..............................................................................................................................  

Tunnusnumero tai -kirjaimet ......................................................................................................  

Kansainvälisen merenkulkujärjestön numero ............................................................................  

Rekisteripaikka...........................................................................................................................  

Bruttovetoisuus...........................................................................................................................  

                                                 
* Aluksen tiedot voidaan vaihtoehtoisesti merkitä vaakasuoraan ruutuihin. 
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TÄTEN TODISTETAAN: 

1 aluksen olevan katsastettu yleissopimuksen II liitteen 8 säännön mukaisesti. 
2 katsastuksen osoittaneen, että aluksen varusteet, laitteet, yleisjärjestely ja aluksella 

käytettävät aineet sekä niiden kunto ovat yleissopimuksen II liitteen asiaankuuluvien 
vaatimusten mukaiset. 

3 aluksessa olevan yleissopimuksen II liitteen 14 säännössä edellytetty 
menettelytapojen ja järjestelyjen ohjekirja ja että ohjekirjassa säädetyt aluksen 
järjestelyt ja varusteet ovat joka suhteessa tyydyttävät. 

4 aluksen olevan taulukossa mainittujen haitallisten nestemäisten aineiden 
kuljettamisesta irtolastina tehdyn MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen 
vaatimusten mukainen edellyttäen, että kaikkia II liitteen asiaankuuluvia määräyksiä 
noudatetaan. 

 
Haitalliset nestemäiset aineet Kuljetusehdot 

(säiliöiden numerot 
jne.) 

Saastutusluokitus 

   
   
   
   
   
Jatkuu allekirjoitetuilla ja päivätyillä lisälehdillä 

Tämä todistuskirja on voimassa ….………………………. asti ehdolla, että katsastukset 
suoritetaan yleissopimuksen II liitteen 8 säännön mukaisesti.. 

Tämän todistuskirjan perustana oleva katsastus on toimitettu (pp/kk/vvvv): ...........................  

 

Annettu ......................................................................................................................................  

(todistuskirjan antopaikka) 

…………………. ……….………………………………….. 

(antopäivämäärä) (todistuskirjan antavan valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

 
 
  (viranomaisen sinetti tai leima) 
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VUOSI- JA VÄLIKATSASTUSTEN SELOSTUS 
TÄTEN TODISTETAAN, että yleissopimuksen II liitteen 8 säännössä edellytetyssä 
katsastuksessa aluksen todettiin täyttävän yleissopimuksen asiaankuuluvat määräykset: 

Vuosikatsastus:............  Allekirjoitus ...........................................................  

  (asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

  Paikka ....................................................................  

  Aika .......................................................................  

 (viranomaisen sinetti tai leima) 

Vuosikatsastus/välikatsastus: Allekirjoitus ..........................................................  

  (asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

  Paikka ....................................................................  

  Aika .......................................................................  

 (viranomaisen sinetti tai leima) 

Vuosikatsastus/välikatsastus: Allekirjoitus ..........................................................  

  (asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

  Paikka ....................................................................  

  Aika .......................................................................  

 (viranomaisen sinetti tai leima) 

Vuosikatsastus:  Allekirjoitus ..........................................................  

  (asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

  Paikka ....................................................................  

  Aika .......................................................................  

 (viranomaisen sinetti tai leima) 
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10 SÄÄNNÖN 8 KAPPALEEN 3 KOHDAN MUKAINEN VUOSI/VÄLIKATSASTUS 
 
TÄTEN TODISTETAAN, että yleissopimuksen II liitteen 10 säännön 8 kappaleen 3 kohdan 
mukaisessa vuosi/välikatsastuksessa aluksen havaittiin täyttävän yleissopimuksen 
asiaankuuluvat määräykset: 
 

Allekirjoitus ........................................................  
(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

 
(viranomaisen sinetti tai leima) 

 
ALLE 5 VUOTTA VOIMASSA OLEVAN TODISTUSKIRJAN VOIMASSAOLON 

JATKAMINEN NIISSÄ TAPAUKSISSA, JOITA 10 SÄÄNNÖN 3 KAPPALE 
KOSKEE 

 

Alus täyttää yleissopimuksen asiaankuuluvat määräykset, ja tämä todistuskirja tulee 
yleissopimuksen II liitteen 10 säännön 3 kappaleen mukaisesti hyväksyä pätevänä 
…………… asti. 

 
Allekirjoitus ........................................................  

(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

 
(viranomaisen sinetti tai leima) 

 
TODISTUSKIRJAN MERKINTÄ UUSINTAKATSASTUKSEN JÄLKEEN NIISSÄ 

TAPAUKSISSA, JOITA 10 SÄÄNNÖN 4 KAPPALE KOSKEE 
 

Alus täyttää yleissopimuksen asiaankuuluvat määräykset, ja tämä todistuskirja tulee 
yleissopimuksen II liitteen 10 säännön 4 kappaleen mukaisesti hyväksyä pätevänä 
…………… asti. 

 
Allekirjoitus ........................................................  

(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 
Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

 
(viranomaisen sinetti tai leima) 
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TODISTUSKIRJAN VOIMASSAOLON JATKAMINEN SIIHEN ASTI, KUN ALUS 
SAAPUU KATSASTUSSATAMAAN, TAI LISÄAJAKSI NIISSÄ TAPAUKSISSA, 

JOITA 10 SÄÄNNÖN 5 TAI 6 KAPPALE KOSKEE 

Tämä todistuskirja tulee yleissopimuksen II liitteen 10 säännön 5 tai 6 kappaleen mukaisesti 
hyväksyä pätevänä …………… asti. 

Allekirjoitus ........................................................  
(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

(viranomaisen sinetti tai leima) 

VUOSIPÄIVÄN AIKAISTAMINEN NIISSÄ TAPAUKSISSA, JOITA 10 SÄÄNNÖN 8 
KAPPALE KOSKEE 

Yleissopimuksen II liitteen 10 säännön 8 kappaleen mukainen uusi vuosipäivä on .........................  

Allekirjoitus ........................................................  
(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

(viranomaisen sinetti tai leima) 

Yleissopimuksen II liitteen 10 säännön 8 kappaleen mukainen uusi vuosipäivä on .........................  

Allekirjoitus ........................................................  
(valtuutetun virkamiehen allekirjoitus) 

Paikka..................................................................  
Aika… pp/kk/vvvv..............................................  

(viranomaisen sinetti tai leima) 



 156 

IV LISÄYS  

MENETTELYTAPAOHJEKIRJAN NORMITETTU MALLI 

Huomautus 1:  Mallissa on normitettu johdanto ja kunkin osan johdantokappaleiden 
hakemisto. Tämä normitettu osa tulee toisintaa jokaisen aluksen 
ohjekirjassa. Tämän osan mukana tulee olla jokaista alusta varten erikseen 
laadittu kunkin osan sisällysluettelo. Jos jotakin osaa ei voida soveltaa, 
tehdään NA-merkintä normitetun mallin numeroinnin keskeytymisen 
välttämiseksi. Normitetun mallin kursivoituihin kohtiin merkitään 
vaadittavat aluskohtaiset tiedot. Sisältö vaihtelee aluskohtaisesti 
suunnittelun, käyttöalan ja tarkoitettujen lastien vuoksi. Normitetun mallin 
kursivoimattomat tekstit voidaan jäljentää ohjekirjaan sellaisinaan. 

Huomautus 2:  Jos hallinto vaatii tai hyväksyy muita kuin tässä normitetussa mallissa 
kuvattuja tietoja ja toiminnallisia ohjeita, ne tulee lisätä ohjekirjan D 
liitteeseen.  

NORMITETTU MALLI 

MARPOL 73/78 II LIITE MENETTELYTAPAOHJEKIRJA 

Aluksen nimi: ...................................................................................................................................  

Tunnusnumero tai -kirjaimet: ...........................................................................................................  

Kansainvälisen merenkulkujärjestön numero: .................................................................................  

Rekisteripaikka: ................................................................................................................................  

 

 

 

Hallinnon hyväksymisleima: 
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JOHDANTO 

1 Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehty 
kansainvälinen yleissopimus sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 
pöytäkirjalla (jäljempänä ”MARPOL 73/78”), tehtiin ehkäisemään aluksista tyhjennettäviä 
haitallisten aineiden tai tällaisia aineita sisältävien poistovesien aiheuttamaa merellisen 
ympäristön pilaantumista. MARPOL 73/78:ssa on päämääriensä täyttämiseksi kuusi liitettä, 
joissa annetaan yksityiskohtaiset säännöt haitallisten aineiden kuuden pääryhmän 
tyhjentämisestä mereen tai päästämisestä ilmakehään: I liite I (mineraaliöljyt), II liite 
(irtotavarana kuljetetut haitalliset nestemäiset aineet), III liite (pakattuina kuljetettavat 
vahingolliset aineet), IV liite (käymäläjätevesi), V liite (kiinteät aineet) ja VI liite (ilman 
pilaantuminen). 

2 MARPOL 73/78:n II liitteen (jäljempänä ”II liite”) 13 säännössä kielletään 
luokkien X, Y ja Z haitallisten nestemäisten aineiden tai kyseisiä aineita sisältävien 
painolastivesien, säiliöiden pesuvesien tai näitä aineita sisältävien muiden jätteiden ja 
seosten tyhjentäminen mereen paitsi silloin, kun noudatetaan niitä erityisehtoja, 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) normeihin perustuvat menettelytavat ja 
järjestelyt mukaan luettuina, joilla varmistetaan, että kutakin eri luokkaa koskevat kriteerit 
täyttyvät. 

3 Jokaisessa haitallisia nestemäisiä aineita irtotavarana kuljettamaan 
sertifioidussa aluksessa tulee II liitten vaatimusten mukaisesti olla menettelytapa- ja 
järjestelyohjekirja, jäljempänä ”ohjekirja”. 

4 Tämä ohjekirja on kirjoitettu II liitteen 4 lisäyksen mukaisesti, ja se koskee 
lastisäiliöiden pesuun sekä näistä toimenpiteistä aiheutuvien jätteiden ja seosten 
tyhjentämisen merelliseen ympäristöön liittyviä näkökohtia. Ohjekirja ei ole 
turvallisuusopas, ja turvallisuusvaaroja arvioitaessa viitataan erityisjulkaisuihin. 

5 Ohjekirjan tarkoituksena on määritellä ne järjestelyt ja laitteet, joita II liitteen 
noudattamisen valvonta edellyttää, sekä määritellä aluksen päällystöä varten kaikki 
lastinkäsittelyyn, säiliöiden puhdistukseen, jätteidenkäsittelyyn, jätteiden tyhjentämiseen 
sekä painolastin ottoon ja poistoon liittyvät toiminnalliset suoritustavat, joita on 
noudatettava, jotta alus olisi II liitteen vaatimusten mukainen. 

6 Lisäksi hallinnot käyttävät tätä ohjekirjaa yhdessä aluksen lastipäiväkirjan ja II 
liitteen* mukaisesti annetun todistuskirjan kanssa valvontatarkoituksiin varmistaakseen, että 
kyseinen alus täysin noudattaa II liitteen vaatimuksia. 

7 Päällikön tulee varmistaa, ettei mereen tyhjennetä lastijätteitä tai luokkien X, Y 
tai Z aineita sisältäviä jäte/vesiseoksia, ellei niitä tyhjennetä täysin tähän ohjekirjaan 
sisältyvien toiminnallisten suoritustapojen mukaisesti. 

                                                 
* Koskee ainoastaan kullekin alukselle annettua todistuskirjaa eli kansainvälistä irtolastina kuljetettavien 
haitallisten nestemäisten aineiden pilaantumisen ehkäisemiskirjaa, kansainvälistä irtolastina kuljetettavien 
haitallisten nestemäisten aineiden pilaantumisen ehkäisemiskirjaa tai kansainvälistä todistuskirjaa vaarallisten 
kemikaalien kuljettamisesta irtolastina. 
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8 Hallinto on hyväksynyt tämän ohjekirjan, eikä sen mitään osaa saa muunnella tai 
tarkistaa ilman hallinnon ennakkosuostumusta. 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 MARPOL 73/78:n II liitteen pääkohdat 

2 Aluksen laitteiden ja järjestelyn kuvaus 

3 Lastinpurkumenettelyt ja säiliöiden tyhjennys 

4 Lastisäiliöiden puhdistamiseen, jätteiden tyhjentämiseen sekä painolastin ottoon ja 
poistoon liittyvät suoritustavat 

5 Tiedot  ja menettelytavat 

1 OSA MARPOL 73/78:n II liitteen pääkohdat 

1.1 Kaikkia haitallisia nestemäisiä aineita irtolastina kuljettavia aluksia koskevat II 
liitteen vaatimukset. Meriympäristöä mahdollisesti haittaavat aineet on jaettu kolmeen 
luokkaan: luokkiin X, Y ja Z. Luokan X aineista on eniten ja luokan Z aineista vähiten uhkaa 
meriympäristölle. 

1.2 Liite II kieltää tyhjentämästä mereen mitään näihin luokkiin kuuluvia aineita 
sisältävää poistovettä paitsi milloin tyhjennys tapahtuu kutakin luokkaa varten 
yksityiskohtaisesti määriteltyjen olosuhteiden vallitessa. Näihin olosuhteisiin kuuluu 
soveltuvin osin seuraavia tekijöitä: 

.1 suurin mereen tyhjennettävä määrä ainetta säiliötä kohti; 

.2 aluksen nopeus tyhjennyksen aikana; 

.3 vähimmäisetäisyys lähimpään maahan tyhjennyksen aikana; 

.4 veden vähimmäissyvyys merellä tyhjennyksen aikana ja 

.5 tarve suorittaa tyhjennys vesiviivan alapuolelle. 

1.3 Tietyillä ”erityisalueiksi” määritellyillä merialueilla tyhjennyksiin sovelletaan 
tiukempia kriteerejä. Etelämantereen alue katsotaan II liitteen mukaiseksi erityisalueeksi. 

1.4 Liite II edellyttää, että jokaisessa aluksessa on pumppaus- ja putkistojärjestelyt 
sen varmistamiseksi, ettei luokkien X, Y ja Z aineiden kuljettamiseen tarkoitettuihin säiliöihin 
jää purkamisen jälkeen liitteessä mainittua suurempaa jätemäärää. Jätteen määrä on arvioitava 
kaikkien kyseisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen säiliöiden kohdalla. Vain milloin 
jätteen arvioitu määrä on pienempi kuin liitteessä määrätty määrä, säiliö voidaan hyväksyä 
luokan X, Y tai Z aineiden kuljettamiseen. 
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1.5 Edellä mainittujen ehtojen lisäksi II liitteeseen sisältyy se tärkeä ehto, että 
tiettyjen lastijätteiden tyhjennystoimenpiteet sekä tietyt säiliöiden puhdistus- ja 
tuuletustoimenpiteet saa toteuttaa ainoastaan hyväksyttyjen suoristustapojen ja järjestelyjen 
mukaisesti. 

1.6 Jotta 1 kappaleen 5 kohdan vaatimuksen täyttäminen mahdollistettaisiin, tämän 
ohjekirjan 2 osassa ovat kaikki tiedot aluksen laitteista ja järjestelyistä, 3 osassa toiminnalliset 
menettelytavat lastin purkua ja säiliöiden tyhjennystä varten ja 4 osassa menettelytavat lastin 
jätteiden tyhjentämistä, säiliöiden pesua, jätteiden keräystä sekä painolastin ottoa ja poistoa 
varten niiden aineiden osalta, joita kuljettamaan alus on sertifioitu.. 

1.7 Tässä ohjekirjassa esitettyjen menettelytapojen noudattaminen varmistaa, että alus 
on kaikkien MARPOL 73/78:n II liitteen asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. 

2 OSA Aluksen varusteiden ja järjestelyjen kuvaus 

2.1 Tämä osa sisältää kaikki ne tiedot aluksen niistä varusteista ja järjestelyistä, jotka ovat 
tarpeen, jotta miehistö voi noudattaa 3 ja 4 osissa määriteltyjä toiminnallisia suoritustapoja. 

2.2 Aluksen yleisjärjestely ja lastisäiliöiden kuvaus 

Tässä osassa tulee olla lyhyt kuvaus aluksen lastialueesta sekä lastisäiliöiden 
pääpiirteistä ja niiden sijainneista. 

Osaan tulee sisällyttää aluksen yleisjärjestelyä esittävät viiva- tai kaavakuvat, joista 
lastisäiliöiden ja lämmitysjärjestelyjen sijainti ja numerointi ilmenevät. 

2.3 Lastin pumppaus- ja putkistojärjestelyjen ja tyhjennysjärjestelmän kuvaus 

Tässä osassa tulee olla kuvaus lastin pumppaus- ja putkistojärjestelyistä sekä 
tyhjennysjärjestelmästä. Osassa tulee olla viiva- tai kaavakuvat, joista käy ilmi 
seuraavaa ja joiden tukena on tarvittaessa selitystekstit: 

.1 lastin putkistojärjestelyt halkaisijoineen; 

.2 lastinpumppausjärjestelyt ja pumppujen kapasiteetit; 

.3 tyhjennysjärjestelmän putkistojärjestelyt halkaisijoineen; 

.4 tyhjennysjärjestelmän pumppausjärjestelyt ja pumppujen kapasiteetit; 

.5 lastiputkston tyhjennyspisteet ja tyhjennysputket jokaisen lastisäiliön sisällä; 

.6 jos aluksessa on tyhjennyskaivo, sen sijainti ja kuutiotilavuus; 

.7 putkijohtojen viemäröinti- ja tyhjennys- tai tuuletusjärjestelyt sekä 

.8 putkijohdon tuulettamiseen tarvittavan typen tai ilman määrä ja paine 
(soveltuvin osin). 
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2.4 Painolastisäiliöiden sekä painolastin pumppaus- ja putkistojärjestelyjen kuvaus 

Tässä osassa tulee olla kuvaus painolastisäiliöistä sekä painolastin pumppaus- ja 
putkistojärjestelyistä. 

Osassa tulee olla viiva- tai kaavakuvat, joista käy ilmi seuraavaa: 

.1 yleisjärjestely, josta näkyvät erillisen painolastin säiliöt ja ne lastisäiliöt, joita 
on tarkoitus käyttää painolastisäiliöinä, sekä niiden kapasiteetit 
(kuutiometreinä); 

.2 painolastin putkistojärjestely; 

.3 niiden lastisäiliöiden pumppauskapasiteetti, joita voidaan käyttää myös 
painolastisäiliöinä; ja 

.4 mahdolliset yhteydet painolastin putkistojärjestelyjen ja vedenalaisen 
poistojärjestelmän välillä. 

2.5 Erityisten jätesäiliöiden sekä niiden pumppaus- ja putkistojärjestelyjen kuvaus 

Tässä osassa tulee olla kuvaus erityisestä jätesäiliöstä (erityisistä jätesäiliöistä), jos 
sellainen/sellaisia on, sekä niiden pumppaus- ja putkistojärjestelyistä. Osassa tulee 
olla viiva- tai kaavakuvat, joista käy ilmi seuraavaa: 

.1 erityiset jätesäiliöt ja niiden kapasiteetit; 

.2 erityisten jätesäiliöiden pumppaus- ja putkistojärjestelyt sekä putkiston 
halkaisijat ja niiden yhteys tyhjennysaukkoon vesiviivan alapuolella. 

2.6 Haitallisia nestemäisiä aineita sisältävien poistovesien vesiviivan alapuolella 
sijaitsevan tyhjennysaukon kuvaus 

Tässä osassa tulee olla tietoja vesiviivan alapuolisen tyhjennysaukon (tai -aukkojen) 
sijainnista ja virtauksen enimmäiskapasiteetista sekä tämän aukon ja lastisäiliöiden ja 
jätesäiliöiden välisistä yhteyksistä. Osassa tulee olla viiva- tai kaavakuvat, joista käy 
ilmi seuraavaa: 

.1 vesiviivan alapuolella sijaitsevien tyhjennysaukkojen sijainti ja lukumäärä; 

.2 yhteydet vesiviivan alapuolella sijaitsevaan tyhjennysaukkoon; 

.3 kaikkien meriveden ottoaukkojen sijainti suhteessa vesiviivan alapuolella 
sijaitseviin tyhjennysaukkoihin. 

2.7 Virtausnopeuden ilmaisinten ja kirjauslaitteiden kuvaus 

Poistettu 
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2.8 Lastisäiliön tuuletusjärjestelmän kuvaus 

Tässä osassa tulee olla kuvaus lastisäiliön tuuletusjärjestelmästä. 

Osaan tulee sisällyttää viiva- tai kaavakuvat ja taulukot, joista käy ilmi seuraavaa ja 
joiden tukena on tarvittaessa selitystekstit: 

.1 ne ohjekirjan 4 kappaleen 4 kohdan 10 kohdassa lueteltavat haitalliset 
nestemäiset aineet, joiden kuljettamiseen soveltuvaksi alus on sertifioitu, joiden 
höyrynpaine on yli 5 kPa 20 °C:n lämpötilassa ja jotka soveltuvat 
tuulettamalla tehtävään puhdistukseen; 

.2 tuuletusputkistott ja tuulettimet; 

.3 tuuletusaukkojen sijainti; 

.4 tuuletusjärjestelmän vähimmäisvirtaama lastisäiliön pohjan ja kaikkien osien 
asianmukaista tuuletusta varten; 

.5 säiliön sisällä olevien, tuuletukseen vaikuttavien rakenteiden sijainti; 

.6 lastiputkiston, pumppujen, suodatinten jne. tuuletusmenetelmä; ja 

.7 keinot sen varmistamiseksi, että säiliö on kuiva. 

2.9 Säiliöiden pesujärjestelmien ja pesuveden lämmitysjärjestelmän kuvaus 

Tässä osassa tulee olla kuvaus lastisäiliöiden pesujärjestelyistä, pesuveden 
lämmitysjärjestelmästä ja kaikista säiliöiden pesemiseen tarvittavista laitteista ja 
välineistä. 

Osaan tulee sisällyttää viiva- tai kaavakuvat, joista käy ilmi seuraavaa: 

.1 säiliöiden pesemiseen tarkoitetut putkistojärjestelyt sekä putkien läpimitat; 

.2 säiliöiden puhdistuslaitteiden tyypit, kapasiteetit ja painelukemat; 

.3 samanaikaisesti käytettävien säiliön puhdistuslaitteiden enimmäislukumäärä; 

.4 kannen aukkojen sijaintipaikat lastisäiliöiden pesuvettä varten; 

.5 lastisäiliöiden seinämien täydelliseen puhdistamiseen tarvittavien 
puhdistuslaitteiden lukumäärä ja sijainti; 

.6 alukseen asennetulla lämmityslaitteistolla 60 °C:n lämpötilaan lämmitettävän 
pesuveden enimmäismäärä ja 

.7 samanaikaisesti 60 °C:n lämpötilassa käytettävien puhdistuslaitteiden 
enimmäismäärä. 
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3 OSA Lastin purkamistavat ja säiliöiden tyhjennys 

3.1 Tämä osa sisältää ne lastin purkamiseen ja säiliöiden tyhjennykseen liittyvät 
toiminnalliset menettelytavat, joita on noudatettava sen varmistamiseksi, että alus on II 
liitteen vaatimusten mukainen. 

3.2 Lastin purkaminen 

Tässä osassa tulee olla menettelytavat, joita on noudatettava pumppujen ja lastin 
purkamista sekä kussakin säiliössä käytettävää tyhjennysputkea myöten. 
Vaihtoehtoisia menetelmiä voi esittää. 

Pumpun tai pumppujen toimintatapa ja kaikkien venttiilien toimintajärjestys tulee 
esittää. 

Perusvaatimuksena on lastin enimmäismäärän purkaminen. 

3.3 Lastisäiliöiden tyhjennys 

Tässä osassa tulee olla jokaisen lastisäiliön tyhjennyksen aikana noudatettavat 
menettelytavat. 

Menettelytapoihin tulee kuulua seuraavaa: 

.1 tyhjennysjärjestelmän toiminta; 

.2 kallistus- ja viippausvaatimukset; 

.3 putkijohtojen viemäröinti- ja tyhjennys- tai tuuletusjärjestelyt 
soveltuvin  osin; ja 

.4 vedessä tapahtuvan tyhjennyskokeen kestoaika. 

3.4 Lastin lämpötila 

Tässä osassa tulee olla tiedot niiden lastien lämmitysvaatimuksista, joiden on 
määritelty edellyttävän tiettyä vähimmäislämpötilaa purkamisen aikana. 

Osassa tulee antaa tiedot lämmitysjärjestelmän valvonnasta sekä lämpötilan 
mittausjärjestelmästä. 

3.5 Menettelytavat, joita on noudatettava, kun lastisäiliötä ei voi tyhjentää 
vaadittujen menettelytapojen mukaisesti 

Tässä osassa tulee olla tiedot menettelytavoista, joita on noudatettava, ellei 3 
kappaleen 3 ja/tai 4 kohtien edellytyksiä voida täyttää esim. seuraavien olosuhteiden 
vallitessa: 

.1 lastisäiliön tyhjennysjärjestelmä ei toimi; ja 
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.2 lastisäiliön lämmitysjärjestelmä ei toimi. 

3.6 Lastipäiväkirja 

Lastipäiväkirjan asiaankuuluvat kohdat tulee täyttää jokaisen lastitoimenpiteen jälkeen. 

4 OSA Lastisäiliöiden puhdistukseen, jätteiden tyhjentämiseen sekä painolastin ottoon 
ja poistoon liittyvät suoritustavat 

4.1 Tämä osa sisältää kaikki ne säiliöiden puhdistukseen, painolastiin ja jätteiden 
käsittelyyn liittyvät toiminnalliset menettelytavat, joita on noudatettava sen varmistamiseksi, 
että alus on II liitteen vaatimusten mukainen. 

4.2 Seuraavissa kappaleissa määritellään toimenpiteiden järjestys, ja ne sisältävät 
olennaiset tiedot sen varmistamiseksi, ettei haitallisten nestemäisten aineiden tyhjennys 
aiheuta meriympäristölle vahingonvaaraa. 

4.3 Poistettu 

4.4 Niissä tiedoissa, joita tarvitaan lastijätteiden tyhjentämistä sekä säiliön puhdistamista 
ja painolastin ottoa ja poistoa koskevien menettelytapojen määrittelyyn, tulee ottaa huomioon 
seuraavaa: 

.1 Aineen luokka 

Aineen luokka tulee varmistaa asiaankuuluvasta todistuskirjasta. 

.2 Säiliön pumppausjärjestelmän tyhjennystehokkuus 

Tämän osan sisältö riippuu aluksen suunnittelusta ja siitä, onko kyse uudesta vai 
vanhasta aluksesta (katso vuokaavio ja pumppaus/tyhjennysvaatimukset). 

.3 Erityisalueella tai sen ulkopuolella oleva alus 

Tässä osassa tulee olla ohjeet siitä, voidaanko säiliöiden pesuvedet tyhjentää mereen 
(1 osan 3 kappaleessa määritellyllä) erityisalueella tai erityisalueen ulkopuolella. 
Erilaiset vaatimukset tulee tehdä selviksi, ja ne riippuvat aluksen suunnittelusta ja 
käyttötarkoituksesta. 

Haitallisten nestemäisten aineiden ja kyseisiä aineita sisältävien seosten 
tyhjentäminen mereen Etelämantereen alueella (merialueella 60. eteläisestä 
leveyspiiristä etelään) ei ole sallittua. 

.4 Jähmettyvät tai korkeaviskoosiset aineet 

Aineen ominaisuudet tulee varmistaa laivausasiakirjasta. 

.5 Veteen sekoittuvuus 
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Poistettu 

.6 Yhteensopivuus muita aineita sisältävien jätteiden kanssa 

Tässä osassa tulee olla tiedot sallittavasta ja kielletystä lastien jätteiden 
sekoittamisesta. Tällöin on viitattava aineiden yhteensopivuutta koskeviin ohjeisiin. 

.7 Tyhjentäminen vastaanottolaitteistoon 

Tässä osassa tulee määritellä ne aineet, joiden jätteet on esipestävä ja tyhjennettävä 
vastaanottolaitteistoon. 

8 Mereen tyhjentäminen 

Tässä osassa tulee olla tiedot tekijöistä, jotka on otettava huomioon määriteltäessä, 
voidaanko jäte/vesiseosten tyhjentäminen mereen sallia. 

.9 Pesu- tai lisäaineiden käyttö 

Tässä osassa tulee olla tiedot säiliöiden pesuveden pesuaineiden (esim. säiliöiden 
pesemiseen käytettyjen liuottimien) ja lisäaineiden* (esim. pesuaineiden) käytöstä ja 
hävittämisestä. 

.10 Tuuletuksen käyttö säiliöiden puhdistukseen 

Tässä osassa tulee viitata kaikkiin niihin aineisiin, jotka ovat soveliaita tuuletusta 
käytettäessä. 

4.5 Edellä olevien tietojen arvioinnin jälkeen oikeat noudatettavat toiminnalliset 
menettelytavat on määriteltävä 5 osan ohjeita ja vuokaaviota käyttäen. Lastipäiväkirjaan tulee 
tehdä asianmukaiset merkinnät, joista kulloinkin käyttöön otettu menettelytapa käy ilmi. 

5 OSA Tiedot ja suoritustavat 

Tämän luvun tulee sisältää aluksen iästä ja sen pumppaustehokkuudesta riippuvat 
menettelytavat. Lisäyksessä A on esimerkkejä tässä osassa mainittavasta vuokaaviosta ja 
kattava määrä vaatimuksia, joita voi soveltaa sekä uusiin että olemassa oleviin aluksiin. 
Jokaisen yksittäisen aluksen ohjekirjassa tulee olla vain kyseiseen alukseen sovellettavat 
vaatimukset. 

Niiden aineiden, joiden sulamispiste on vähintään 0 °C tai joiden viskositeetti on vähintään 50 
mPa/s 20 °C:ssa, sulamispisteeseen ja viskositeettiin liittyvät tiedot tulee varmistaa 
laivausasiakirjasta. 

Niiden aineiden kohdalla, joiden kuljettaminen on sallittua, viitataan asiaankuuluvaan 
todistuskirjaan. 

                                                 
* Katso vuosittain joulukuussa julkaistavan MEPC.2-kiertokirjeen viimeisin numero. 
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Ohjekirjassa tulee olla: 

Taulukko 1 : Poistettu 

Taulukko 2 : Lastisäiliötiedot 

Lisäys A : Vuokaavio 

Lisäys B : Esipesumenetelmät 

Lisäys C : Tuuletusmenetelmät. 

Lisäys D : Hallinnon vaatimat tai hyväksymät lisätiedot ja 
toiminnalliset ohjeet. 

Yllä mainittujen taulukoiden ja lisäysten muotoilut esitetään seuraavassa. 
 
Taulukko 2 - Lastisäiliötiedot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Säiliön 
numero 

Kapasiteetti 
(m³) 

Tyhjennysmäärä 
(litraa) 
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LIITE A 

VUOKAAVIOT – LASTISÄILIÖIDEN PUHDISTUS SEKÄ LUOKKIEN X, Y JA Z 
AINEITA SISÄLTÄVIEN SÄILIÖIDEN PESUVEDEN/PAINOLASTIN 

HÄVITTÄMINEN 

Huomautus 1: Tämä vuokaavio esittää kaikenikäisiin aluksiin sovellettavat 
perusvaatimukset ja on tarkoitettu ainoastaan suuntaa-antavaksi. 

Huomautus 2: II liite sääntelee kaikkia mereen tehtäviä tyhjennyksiä. 
Huomautus 3: Haitallisten nestemäisten aineiden tai kyseisiä aineita sisältävien seosten 

tyhjentäminen veteen Etelämantereen alueella on kielletty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säiliötä ja putkitusta 
tyhjennetään 

mahdollisimman paljon 

Luokan X 
jäte 

Luokan Y 
jäte 

Ei 

Ei 

Kyllä 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Ei 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä 

Ei 

Luokan Z 
jäte 

Luokittelema
ton jäte 

sovella 
CDP 1(a) tai 3 

Ei saa kuljettaa 

Ei tyhjennys-
vaatimuksia 

sovella 
CDP 2(a), 2 (b) tai  

sovella 
CDP 2(a) tai 3

sovella 
CDP 2(a) tai 3 

sovella 
CDP 1(a) tai 1(b) 

Jähmettyvä tai 
korkean 
viskositeetin 
omaava aine

Aluksen 
köli laskettu 
1.1.2007

Ei 
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Tyhjennysvaatimukset (litraa) 
Aluksen tiedot 

L u o k k a  X  L u o k k a  Y  L u o k k a  Z  

Uudet alukset: köli laskettu 1.1.2007 
jälkeen 

75 75 75 

Kansainvälisen kemikaalialussäännöstön 
(IBC) mukaiset alukset 1.1.2007 asti 

100 + 50 
(mitta-

poikkeama) 

100 + 50 
(mitta-

poikkeama) 

300 + 50 (mitta-
poikkeama) 

Kemikaalialussäännöstön (BCH) mukaiset 
alukset 

300 + 50 
(mitta-

poikkeama) 

300 + 50 
(mitta-

poikkeama) 

900 + 50 (mitta-
poikkeama) 

Muut alukset: köli laskettu ennen 1.1.2007 N/A N/A Mahdollisimman 
tyhjäksi 
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Menettelytavat puhdistusta ja jätteiden poistoa varten (CDP) 
(Aloita sarakkeen ylälaidasta CDP-numeron kohdalta ja täytä kaikki jokaista kohtaa koskevat 

merkityt menettelytavat) 
Suoritustavan numero Nro Toimenpide 

1(a) 1(b) 2(a) 2(b) 3 

1 Tyhjennä säiliö ja putkisto mahdollisimman tarkoin (vähintään tämän 
ohjekirjan 3 osan suoritustapojen mukaisesti) X X X X X 

2 Tee tämän ohjekirjan B liitteen mukainen esipesu ja tyhjennä jätteet 
vastaanottolaitteistoon X X    

3 Tee esipesun lisäksi lisäpesu, jossa: 

on täydellinen puhdistuslaitteen (laitteiden) pesujakso
koskee ennen 1 päivänä  heinäkuuta 1994 rakennettuja 
aluksia 

vesimäärä on vähintään lasketun mukainen, kun k=1,0 

koskee 1 päivänä heinäkuuta 1994 tai sen jälkeen 
k l k

 

X 

   

4 Tuuleta tämän ohjekirjan C liitteen mukaisesti     X 

5 Painolastisäiliöt tai pesusäiliö ovat kaupallisten normien mukaiset X  X X X 

6 Säiliöön lisätty painolastia  X    

7 Muiden kuin esipesussa käytettävien painolasti/jäte/vesiseosten 
tyhjentäminen: 

     

 .1 etäisyys maasta > 12 meripeninkulmaa X  X X  

 .2 aluksen nopeus > 7 solmua X  X X  

 .3 veden syvyys > 25 metriä X  X X  

 .4 Tyhjentäminen vesiviivan alapuolelta (sallittua 
tyhjennysnopeutta ylittämättä) X  X   

8 Painolastin tyhjennysehdot:      

 .1 etäisyys maasta > 12 meripeninkulmaa  X    

 .2 veden syvyys > 25 metriä  X    

9 Säiliöön myöhemmin päästettyä vettä voi tyhjentää mereen 
rajoituksetta X X X X X 
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B LIITE 

ESIPESUMENETELMÄT 

Ohjekirjan tässä liitteessä tulee olla I liitteen 6 lisäykseen perustuvat esipesumenetelmät. 
Näihin menettelytapoihin tulee sisältyä erityiset vaatimukset säiliöiden pesumenetelmien sekä 
kunkin aluksen varustuksen käyttöä varten, ja niissä tulee olla seuraavat: 

.1 käytettävien puhdistuslaitteiden sijaintipaikat; 

.2 jätteiden pumppaustapa; 

.3 kuumapesua koskevat vaatimukset; 

.4 puhdistuslaitteen pesujaksojen lukumäärä (tai aika); ja 

.5 alhaisimmat käyttöpaineet. 

 

 

 

C LIITE 

TUULETUSMENETELMÄT 
 
Ohjekirjan tässä liitteessä tulee olla I liitteen 7 lisäykseen perustuvat tuuletusmenetelmät. 
Näihin menetelmiin tulee sisältyä erityiset vaatimukset alukseen asennettua lastisäiliöiden 
tuuletusjärjestelmää tai -laitteistoa varten, ja niissä tulee olla seuraavat: 
 

.1 käytettävät tuuletuspaikat; 

.2 tuuletinten vähimmäisvirtaus tai -nopeus; 

.3 suoritustavat lastin putkijohtoja, pumppuja, suodattimia jne. varten; ja 

.4 suoritustavat sen varmistamiseksi, että säiliöt ovat kuivat tuuletuksen 
päätyttyä. 
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D LIITE – HALLINNON VAATIMAT TAI HYVÄKSYMÄT LISÄTIEDOT JA 
TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 

 

V LISÄYS 

 

LASTISÄILIÖIDEN, PUMPPUJEN JA NIIDEN PUTKISTOJEN JÄTEMÄÄRIEN 
ARVIOINTI 

1 Johdanto 

1.1 Tarkoitus 

1.1.1 Tämän lisäyksen tarkoituksena on määrittää menettelytapa 
lastinpumppausjärjestelmien tehokkuuden testausta varten. 

1.2 Tausta 

1.2.1 Se, onko säiliön pumppausjärjestelmä 12 säännön 1, 2 tai 3 kappaleen 
mukainen, määritetään tämän lisäyksen 3 luvussa esitetyn menetelmän mukaisella testillä. 
Mitatusta määrästä käytetään nimitystä ”tyhjennysmäärä”. Kunkin säiliön tyhjennysmäärä 
tulee merkitä aluksen ohjekirjaan. 

1.2.2 Kun yhden säiliön tyhjennysmäärä on määritelty, hallinto voi käyttää 
määriteltyjä määriä muiden samanlaisten säiliöiden kohdalla edellyttäen, että hallinto toteaa 
kyseisen säiliön pumppausjärjestelmän olevan samanlainen ja toimivan kunnolla. 

2 Suunnitteluperusteet ja suorituskykytesti 

2.1 Lastin pumppausjärjestelmät tulisi suunnitella vastaamaan II liitteen 12 
säännössä eriteltyjä hallinnon toteamia säiliö- ja putkistokohtaisia jätteiden enimmäismääriä. 

2.2 Lastin pumppausjärjestelmien suorituskyky tulee todistaa 12 säännön 5 
kappaleen mukaisesti vedellä testaten. Tällaisten vesitestien tulee mittauksissa osoittaa, että 
järjestelmä täyttää 12 säännön vaatimukset. Säiliötä kohden sallitaan 12 säännön 1 ja 2 
kappaleen mukaisesti 50 litran mittapoikkeama . 

3 Suorituskykytesti vedellä 

3.1 Testausolosuhteet 

3.1.1 Aluksen viippauksen ja kallistuksen tulee mahdollistaa suotuisa viemäröinti 
tyhjennyspisteeseen. Vesitestin aikana aluksen viippauksen tulee olla enintään 3° perässä, ja 
aluksen kallistuksen tulee olla korkeintaan 1°. 
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3.1.2 Vesitestiä varten valittu viippaus ja kallistus tulee merkitä muistiin. Niiden 
tulee olla vesitestin aikana käytettävä suotuisa vähimmäisviippaus ja -kallistus. 

3.1.3 Vesitestin aikana käytettävissä tulee olla keinot pitää yllä vähintään 100 kPA:n 
vastapaine lastisäiliön purkuyhteessä (katso kaaviot 5-1 ja 5-2). 

3.1.4 Vesitestin toteutusaika tulee merkitä muistiin kunkin säiliön osalta ottaen 
huomioon, että tätä saatetaan joutua muuttamaan seuraavien testien tuloksena. 

3.2 Testausmenettely 

3.2.1 Varmista, että testattava lastisäiliö ja sen putksto on puhdistettu ja että 
lastisäiliöön voi turvallisesti mennä. 

3.2.2 Täytä lastisäiliö vedellä niin, että siinä on riittävän syvästi vettä normaalien 
purkamisen päätteeksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

3.2.3 Tyhjennä vesi lastisäiliöstä ja sen putkistosta ehdotettujen menettelytapojen 
mukaisesti. 

3.2.4 Kerää kaikki lastisäiliössä ja sen putkistossa jäljellä oleva vesi kalibroituun 
mittaussäiliöön. Vesijätteet tulee kerätä muun muassa seuraavista kohdista: 

.1 lastisäiliön tyhjennyspisteestä ja sen lähettyviltä; 

.2 kaikista lastisäiliön pohjan sulkeuma-alueilta; 

.3 lastipumpun alimmalta tyhjennyskorkeudelta ja 

.4 kaikki lastisäiliöön liittyvän putkiston alimmalta 
tyhjennyskorkeudelta yhteessä olevaan venttiiliin saakka. 

3.2.5 Edellä mainitut kerätyt kokonaisvesimäärät määrittelevät lastisäiliön 
tyhjennysmäärän. 

3.2.6 Niissä tapauksissa, joissa säiliöryhmällä on yhteinen pumppu tai putkisto, 
yhteiseen järjestelmään (yhteisiin järjestelmiin) liittyvät vesitestissä löytyneet jätteet voidaan 
jakaa tasan säiliöiden välillä edellyttäen, että aluksen hyväksyttyyn ohjekirjaan tehdään 
seuraava toiminnallinen rajoitus: ”Tämän ryhmän säiliöitä peräkkäin purettaessa pumppua tai 
putkistoa ei saa pestä, ennen kuin kaikki ryhmän säiliöt on purettu.” 
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Kaavio 5-2 

Yllä olevat kaaviot kuvaavat testijärjestelyjä, joilla lastisäiliön purkuyhteeseen saadaan 
vähintään 100 kPa:n vastapaine. 

Kaavio 5-1 

Aluksen kansi 
Aluksen kylki 

Aluksen kansi 
Aluksen kylki 

Testiletku tai -putki 

Lastiputkitus 

Lastiputkitus 
Yhteen 
venttiili 

Painemittari 

Yhteen 
venttiili 

Laippa 

Laippa 

100 kPa:lle säädetty 
vakiopaineventtiili 
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VI LISÄYS 
ESIPESUMENETELMÄT 

A Ennen heinäkuun 1 päivää 1994 rakennetut alukset 

Tiettyjen II liitteen vaatimusten täyttäminen edellyttää esipesua. Tässä lisäyksessä selitetään, 
miten esipesu on tehtävä. 

Jähmettymättömien aineiden esipesumenetelmät 

1 Säiliöt tulee pestä pyörivällä vesisuihkulla, jota tulee käyttää riittävällä 
vedenpaineella. Luokan X aineiden kohdalla puhdistuslaitteita tulee käyttää sellaisissa 
kohdissa, että säiliöiden kaikki pinnat pystytään pesemään. Luokan Y aineiden kohdalla 
laitteita tarvitsee käyttää vain yhdessä kohdassa. 

2 Pesun aikana säiliössä oleva vesimäärä tulee minimoida pumppaamalla jätettä 
jatkuvasti ulos ja luomalla tyhjennyspisteeseen virtaus (positiivinen kallistus ja viippaus). 
Ellei tätä ehtoa pystytä täyttämään, pesumenetelmä tulee toistaa kolmesti ja säiliö tyhjentää 
huolellisesti pesukertojen välissä. 

3 Ne aineet, joiden viskositeetti on vähintään 50 mPa 20 °C:n lämpötilassa, tulee 
pestä kuumalla vedellä (lämpötila vähintään 60 °C), elleivät kyseisten aineiden ominaisuudet 
vähennä pesun tehoa. 

4 Käytettävien puhdistuslaitteiden pesujaksojen lukumäärän tulee olla vähintään 
taulukon 6-1 mukainen. Puhdistuslaitteen pesujakso määritellään säiliön puhdistuslaitteen 
kahden peräkkäisen täysin saman suuntauksen väliseksi ajanjaksoksi (koneen pyörähdys 
360°). 

5 Pesun jälkeen säiliöiden puhdistuslaite (puhdistuslaitteet) tulee pitää 
toiminnassa riittävän kauan putkijohdon, pumpun ja suodattimen huuhtelemiseksi, ja 
tyhjentämistä rannalla sijaitseviin vastaanottolaitteistoihin tulee jatkaa, kunnes säiliö on 
tyhjä. 

Jähmettyvien aineiden esipesumenetelmät 

1 Säiliöt tulee pestä mahdollisimman pian purkamisen jälkeen. Säiliöt on 
mahdollisuuksien mukaan lämmitettävä ennen pesua. 

2 Jätteet tulee mieluiten poistaa luukuista ja miesaukoista ennen esipesua. 

3 Säiliöt tulee pestä kiertävällä vesisuihkulla, jota tulee käyttää riittävällä 
vedenpaineella sen varmistamiseksi, että kaikki säiliöiden pinnat saadaan pestyä. 

4 Pesun aikana säiliössä oleva vesimäärä tulee minimoida pumppaamalla jätettä 
jatkuvasti ulos ja luomalla tyhjennyspisteeseen virtaus (positiivinen kallistus ja viippaus). 
Ellei tätä ehtoa pystytä täyttämään, pesumenettely tulee toistaa kolmesti ja säiliö tyhjentää 
huolellisesti pesukertojen välissä. 



 174 

5 Säiliöt tulee pestä kuumalla vedellä (lämpötila vähintään 60 °C), elleivät kyseisten 
aineiden ominaisuudet vähennä pesun tehoa. 

6 Käytettävien puhdistuslaitteiden pesujaksojen lukumäärän tulee olla vähintään 
taulukon 6-1 mukainen. Puhdistuslaitteen pesujakso määritellään säiliön puhdistuslaitteen 
kahden peräkkäisen täysin saman suuntauksen väliseksi ajanjaksoksi (koneen pyörähdys 
360°). 

7 Pesun jälkeen säiliöiden puhdistuslaite (puhdistuslaitteet) tulee pitää 
toiminnassa riittävän kauan putkijohdon, pumpun ja suodattimen huuhtelemiseksi, ja 
tyhjentämistä rannalla sijaitseviin vastaanottolaitteistoihin tulee jatkaa, kunnes säiliö on 
tyhjä. 

Taulukko 6-1 – Kussakin paikassa käytettävien puhdistuslaitteiden pesujaksojen lukumäärä 

Puhdistuslaitteiden pesujaksojen lukumäärä Aineen luokka 
Jähmettymättömät aineet Jähmettyvät aineet 

Luokka X 1 2 
Luokka Y 1/2 1 

B 1 päivänä heinäkuuta 1994 tai sen jälkeen rakennetut alukset ja suositus ennen 
1 päivää heinäkuuta 1994 rakennettuja aluksia varten 

Tiettyjen II liitteen vaatimusten täyttäminen edellyttää esipesua. Tässä lisäyksessä selitetään, 
miten esipesu tulee tehdä ja miten käytettävien pesuaineiden vähimmäismäärät tulee 
määritellä. Pienempiä pesuainemääriä voidaan käyttää hallinnon hyväksymien tosiasiallista 
asiantilaa koskevien testausten perusteella. Jos vähennetyt määrät hyväksytään, tästä on 
tehtävä merkintä ohjekirjaan. 

Jos esipesuun käytetään jotakin muuta välinettä kuin vettä, sovelletaan 13 säännön 5 
kappaleen 1 kohdan määräyksiä. 

Jähmettymättömien aineiden esipesumenetelmät ilman kierrätystä 

1 Säiliöt tulee pestä pyörivällä suihkulla (pyörivillä suihkuilla), jota (joita) tulee 
käyttää riittävällä vedenpaineella. Luokan X aineiden kohdalla puhdistuslaitteita tulee 
käyttää sellaisissa paikoissa, että säiliön kaikki pinnat pystytään pesemään. Luokan Y 
aineiden kohdalla tarvitsee käyttää vain yhtä kohtaa. 

2 Puhdistuksen aikana säiliössä oleva vesimäärä tulee minimoida pumppaamalla jätettä 
jatkuvasti ulos ja luomalla virtaus tyhjennyspisteeseen. Ellei tätä ehtoa pystytä täyttämään, 
puhdistus tulee toistaa kolmesti ja säiliö tyhjentää huolellisesti puhdistuskertojen välissä. 

3 Ne aineet, joiden viskositeetti on vähintään 50 mPa.s 20 C:n lämpötilassa, tulee pestä 
kuumalla vedellä (lämpötila vähintään 60 °C), elleivät kyseisten aineiden ominaisuudet 
vähennä pesun tehoa. 

Pesuveden määrien tulee olla vähintään 20 kappaleessa mainitut tai 21 kappaleen mukaisesti 
määritellyt. 
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Esipesun jälkeen säiliöt ja putket tulee tyhjentää huolellisesti. 

Jähmettyvien aineiden esipesumenetelmät ilman kierrätystä 

6 Säiliöt tulee pestä mahdollisimman pian purkamisen jälkeen. Säiliöt on 
mahdollisuuksien mukaan lämmitettävä ennen pesua. 

7 Jätteet tulee mieluiten poistaa luukuista ja aukoista ennen esipesua. 

8 Säiliöt tulee pestä kiertävällä vesisuihkulla, jota tulee käyttää riittävällä 
vedenpaineella sen varmistamiseksi, että säiliöiden kaikki pinnat pystytään pesemään. 

9 Pesun aikana säiliössä oleva vesimäärä tulee minimoida pumppaamalla jätettä 
jatkuvasti ulos ja luomalla virtaus tyhjennyspisteeseen. Ellei tätä ehtoa pystytä täyttämään, 
pesumenetelmä tulee toistaa kolmesti ja säiliö tyhjentää huolellisesti pesukertojen välissä. 

10 Säiliöt tulee pestä kuumalla vedellä (lämpötila vähintään 60 °C), elleivät kyseisten 
aineiden ominaisuudet vähennä pesun tehoa. 

Pesuveden määrän tulee olla vähintään 20 kappaleessa mainitut tai 21 kappaleen mukaisesti 
määritellyt. 

Esipesun jälkeen säiliöt ja putket tulee tyhjentää huolellisesti. 

Esipesu pesuainetta kierrättäen 

13 Useamman kuin yhden lastisäiliön pesussa voi käyttää kierrätettyä pesuainetta. 
Määrää määriteltäessä on asianmukaisesti huomioitava säiliöiden odotettavissa olevat 
jätemäärät ja se, tehdäänkö alkuhuuhtelu. Ellei riittäviä tietoja saada, lastijätteiden 
laskettu lopullinen pitoisuus pesuaineessa ei saa ylittää viittä prosenttia nimellisten 
tyhjennysmäärien perusteella. 

14 Kierrätettyä pesuainetta voi käyttää vain samaa tai samankaltaista ainetta 
sisältäneiden säiliöiden pesuun. 

15 Pestävään säiliöön (pestäviin säiliöihin) tulee lisätä jatkuvan pesun mahdollistava 
riittävä määrä pesuainetta. 

16 Säiliöiden kaikki pinnat tulee pestä pyörivällä suihkulla (pyörivillä suihkuilla), 
jota (joita) tulee käyttää riittävällä vedenpaineella. Pesuaineen voi kierrättää joko samaan 
säiliöön tai toiseen säiliöön, esim. jätesäiliöön. 

17 Pesua tulee jatkaa, kunnes läpi kulkevan aineen kokonaisvirtaus vähintään 
vastaa 20 kappaleessa annettuja tai 21 kappaleen mukaisesti määritettyjä asiaankuuluvia 
määriä. 

18 Jähmettyvät aineet ja ne aineet, joiden viskositeetti on vähintään 50 mPa.s 
20 °C:n lämpötilassa, tulee pestä kuumalla vedellä (lämpötila vähintään 60 °C) niissä 
tapauksissa, joissa vettä käytetään pesuaineena, elleivät kyseisten aineiden ominaisuudet 
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vähennä pesun tehoa. 

19 Kun säiliö on pesty kierrätetyllä pesuaineella 17 kappaleessa määritetyssä 
laajuudessa, puhdistusliuos tulee poistaa ja säiliö tyhjentää huolellisesti. Tämän jälkeen säiliö 
tulee huuhdella puhtaalla pesuaineella jatkuvasti viemäröiden, ja pesuaine tulee tyhjentää 
vastaanottolaitteistoon. Huuhdeltaessa on vähintään huuhdeltava säiliön pohja, ja sen on 
riitettävä putkijohtojen, pumpun ja suodattimen huuhteluun. 

Esipesussa käytettävän veden vähimmäismäärä 

20 Esipesussa käytettävän veden vähimmäismäärän määrittelyyn vaikuttavat 
nestemäisten haitallisten aineiden jäänteiden määrä säiliössä, säiliön koko, lastin 
ominaisuudet, minkä tahansa seuraavan poistoveden sallittu pitoisuus ja toiminta-alue. 
Vähimmäismäärä lasketaan seuraavalla yhtälöllä: 

Q=k(15r0,8 + 5r0,7 x V/1000) 

missä 

Q = tarvittava vähimmäismäärä (m3) 

r = säiliökohtainen jätteen määrä (m3). r:n arvo on varsinaisessa 
tyhjennyksen tehokkuustestissä saatu arvo, jonka tulee kuitenkin olla 
vähintään 0,100 m3 vähintään 500 m3:n suuruisen säiliön kohdalla ja 
0,040 m3 enintään 100 m3:n suuruisen säiliön kohdalla. 100 m3 – 500 
m3:n suuruisten säiliöiden kohdalla laskelmissa käytettävä r:n sallittu 
vähimmäisarvo saadaan lineaarisella interpolaatiolla. 

Luokan X aineiden kohdalla r:n arvo joko määritellään ohjekirjan mukaisten tyhjennystestien 
perusteella edellä mainitut alarajat huomioon ottaen tai otaksutaan 0,9 kuutiometriksi. 

V = säiliön tilavuus (m3) 
k = tekijä, jolla on seuraavat arvot: 

Luokka X, jähmettymätön, matalaviskoosinen aine, k = 1,2 

Luokka X, jähmettyvä tai korkeaviskoosinen aine, k = 2,4 

Luokka Y, jähmettymätön,  matalaviskoosinen aine, k = 0,5 

Luokka Y, jähmettyvä tai korkeaviskoosinen aine, k = 1,0 

Alla olevan taulukon arvot on laskettu käyttäen kaavaa, jossa k:n kerroin on 1 ja jota voi 
käyttää helppotajuisena viiteaineistona. 

 Säiliön tilavuus (m3)  Tyhjennysmäärä 
(m3) 

1 0 0  5 0 0  3 0 0 0  
<0,04 1,2 2,9 5,4 
0,10 2,5 2,9 5,4 
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0,30 5,9 6,8 12,2 
0,90 14,3 16,1 27,7 

21 Tarkistustestaus 20 kappaleessa mainittuja esipesumääriä alhaisempien 
esipesumäärien hyväksymiseksi voidaan tehdä hallinnon hyväksymällä tavalla sen 
osoittamiseksi, että 13 säännön vaatimukset täyttyvät ottaen huomioon ne aineet, joita 
kuljettamaan alus on sertifioitu. Näin todennettua esipesumäärää tulee mukauttaa muihin 
esipesuolosuhteisiin käyttämällä 20 kappaleessa määriteltyä k-kerrointa. 

VII LISÄYS 

TUULETUS 

1 Sellaisten aineiden lastijätteet, joiden höyrynpaine ylittää 5 KPa 20 °C:n 
lämpötilassa, voidaan poistaa lastisäiliöstä tuulettamalla. 

2 Ennen kuin haitallisten nestemäisten aineiden jätteet tuuletetaan säiliöstä, lastin 
syttyvyyteen ja myrkyllisyyteen liittyvät turvallisuusvaarat on otettava huomioon. 
Turvallisuusnäkökohtien osalta tulee tutustua lastisäiliöiden aukkoja koskeviin SOLAS 74 –
sopimuksen, sellaisena kun se on muutettuna toiminnallisiin vaatimuksiin, kansainväliseen 
kemikaalialussäännöstöön, kemikaalialussäännöstöön sekä Kansainvälisen 
merenkulkukamarin (ICS) Tanker Safety Guide (Chemicals) -turvallisuusohjeisiin. 

3 Myös satamaviranomaisilla saattaa olla lastisäiliöiden tuuletukseen liittyviä sääntöjä. 

4 Lastijätteiden tuuletuksen suoritustavat ovat seuraavat: 

.1 putkijohdot tulee viemäröidä ja lisäksi tyhjentää nesteistä tuuletuslaitteiden 
avulla; 

.2 aluksen kallistus ja viippaus tulee mukauttaa mahdollisimman alhaisille 
tasoille, jotta jätteiden haihtuminen säiliöistä tehostuu; 

.3 tulee käyttää tuuletuslaitteita, joiden tuottamat ilmasuihkut voivat yltää säiliön 
pohjalle. Kaaviota 7-1 voi käyttää määrätyn syvyisen säiliön tuulettamiseen 
käytettävän tuuletuslaitteiston tarkoituksenmukaisuuden arviointiin; 

.4 tuuletuslaitteet tulee sijoittaa säiliön aukkoon lähimmäksi säiliön likakaivoa tai 
tyhjennyspistettä; 

.5 tuuletuslaitteet tulee mahdollisuuksien mukaan sijoittaa niin, että ilmasuihku 
kohdistuu säiliön likakaivoon tai tyhjennyspisteeseen ja että ilmasuihkun 
tunkeutumista säiliön rakenne-elementteihin voidaan välttää niin paljon kuin 
mahdollista; ja 

.6 tuuletusta tulee jatkaa, kunnes säiliössä ei enää havaita näkyviä nesteen 
jäännöksiä. Tämä tarkastetaan silmämääräisesti tai vastaavalla menetelmällä.



 178 

 

Kaavio 7-1. Vähimmäisvirtaus suihkun tunkeutumissyvyyden funktiona. Suihkun 
tunkeutuvuutta tulee verrata säiliön korkeuteen. 

*** 
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