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Statsrådets förordning

467/2013

om ändring av statsrådets förordning om fartygspersonalens boendemiljö ombord på
fartyg

Utfärdad i Helsingfors den 19 juni 2013

I enlighet med statsrådets beslut
upphävs i statsrådets förordning om fartygspersonalens boendemiljö ombord på fartyg

(825/2012) 24 § 3–5 mom. samt
fogas till förordningen en ny 25 § som följer:

25 §

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 2–4 och 9 §, 10 §
1 mom. samt 12, 13 och 16 § ska inte tilläm-
pas på ett fartyg

1) som har varit i bruk eller varit färdigt
den 1 januari 2013 eller före det,

2) vars köl har sträckts den 30 april 2013
eller före det,

3) som har köpts begagnat från utlandet
den 20 augusti 2023 eller före det.

På fartyg som avses i 1 mom. tillämpas
vissa mått, personantal och andra krav som
gäller fartygets utrymmen enligt följande:

1) på fartyg vars bruttodräktighet understi-
ger 400 ska vanliga gångar och vistelseytor i
bostadsutrymmena ha en fri höjd på minst
1,90 meter och på övriga fartyg minst 1,98
meter,

2) antalet personer per sovhytt ska vara i
det som anges i bilaga 4 och sovhytternas
golvyta den som anges i bilaga 5,

3) den fria bredden mellan ledstängerna i
gångarna ska vara minst följande:

fartygets bruttodräk-
tighet

gångens fria bredd
(meter)

65 - 399 0,65
400 - 999 0,75
1 000 - 2 999 0,85
3 000 och mer 0,90

4) mässen ska ha en golvyta på minst
1 kvadratmeter per matgäst,

5) på fartyg vars bruttodräktighet översti-
ger 400 ska det finnas maskinell ventilation
och på övriga fartyg ska ventilationen i bo-
stadsutrymmena vara tillräcklig,

6) det personliga skåpet och sovplatsen i
sovhytten ska vara av lämplig storlek,

7) isoleringsindex för bostadsutrymmenas
luftljud får avvika från värdena i 9 § med
3 dB, om en tekniskt pålitlig utredning visar
att det i praktiken är omöjligt eller oskäligt
att göra om ljudisoleringen så att den uppfyl-
ler kraven.

Uppfyller bostadsutrymmena i ett fartyg
som avses i 1 mom. 3 punkten inte kraven
enligt 2 mom. 1–4 punkten, behöver ovan
nämnda bestämmelser inte tillämpas, om det i



praktiken är omöjligt eller oskäligt att bygga
om bostadsutrymmena så att de uppfyller
kraven och bostadsutrymmena i övrigt är än-
damålsenliga och säkra att använda.

Om ett fartyg som avses i 1 mom. 3 punk-
ten inte har bastuutrymmen eller tvättstuga
och det i praktiken är omöjligt eller oskäligt

att bygga sådana utrymmen på fartyget eller
om möjlighet att bada bastu och tvätteritjäns-
ter tillhandahålls på något annat sätt, behöver
17 och 20 § inte tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2013.

Helsingfors den 19 juni 2013

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko

Regeringssekreterare Tuula Andersin
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