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Alkusanat  

Merenkulun turvallisuuteen liittyy nykyaikana komentosiltatyöskentelyn inhimil-
listen tekijöiden  ja  inhimillisten virheiden analyysi. Tällainen analyysi ei voi ra-
joittua ainoastaan suorittavissa tehtävissä olevien henkilöiden virheiden tarkaste-
luun, vaan  on  ilmeistä, että virheiden taustalta  on  löydettävissä suuri joukko nii-
den syntyyn tavalla  tai  toisella vaikuttavia tekijöitä. Mikäli halutaan syvällisesti 
ymmärtää, mistä turvallinen navigointi syntyy  ja  siten parantaa tehokkaasti me-
renkulun turvallisuutta,  on  oltava tietoa näistä merenkulun kaikissa organisaatiois-
sa  ja  järjestelmissä piilevistä tekijöistä. 

Merenkulkuhallitus  asetti kesäkuussa  1994  työryhmän tutkimaan suomalaisen 
kauppamerenkulun komentosilloilla tapahtuvien inhimillisten virheiden syntyyn 
vaikuttavia tekijöitä. Työryhmän johtajaksi asetettiin lentokapteeni,  psykologi 

 Matti  Sorsa  ja  jäseniksi merikapteeni Kari Larjo sekä erikoistutkija Kaarin Ruuhi-
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nettiin oikeus kutsua tutkimusta avustamaan tarpeellisia erityisasiantuntijoita. Me-
renkulkuhallituksen edustajana ryhmässä  ja yhteyshenkilönä  toimi merenkuluntar-
kastaja merikapteeni  Jarl  Andersin. 

Tutkimusta valvoi johtoryhmä, johon kuuluivat merenkulkuneuvos  Heikki  Valko-
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11  

SISÄLLYSLUETTELO  
iJohdanto .............................................................................................................. 1  
2 Komentosiltatyön  taustaa .................................................................................. 2 

2.1 	Navigointi ammattina .................................................................................... 2  
2.2 	Varustamotoiminta ........................................................................................ 3  
2.3  Onnettomuuksien vaikutus ............................................................................ 3 
2.4  Suomalaisen merenkulun lähihistoria............................................................ 4 

3  Komentosiltavirheet järjestelmänäkökulmasta ............................................... 7 
3.1  Inhimillinen virhe  -  teoreettinen viitekehys................................................... 7 

3.1.1 	Inhimillisen virheen luonne.................................................................. 8 
3.1.2  Inhimillinen virheen synty sosioteknisessä järjestelmässä................. 11 

3.2 Onnettomuusraporttien analyysimenetelmä................................................. 18 
3.2.1  Päätöksenteko-  ja toimintatilanteiden  tunnistaminen ........................ 18 
3.2.2  Virhe  ja sen  syntyyn vaikuttaneiden tekijöiden tarkastelu................. 19 

3.3 Onnettomuusraporttien  analyysi.................................................................. 24 
3.3.1 	Analyysin tarkoitus 	............................................................................ 24 
3.3.2  Aineisto  ja  menetelmät....................................................................... 24  
3.3.3 	Tulokset.............................................................................................. 25  
3.3.4  Yhteenveto ......................................................................................... 28  

4  Komentosilta työympäristönä ......................................................................... 41 
4.1 	Komentosiltasuunnittelu.............................................................................. 41  

4.1.1 	Kehitysvaiheet.................................................................................... 41  
4.1.2  Nykytila.............................................................................................. 44  

4.2 Navigoinnin  tekninen kehitys...................................................................... 46 
4.2.1 	Integroitu navigointi........................................................................... 46  
4.2.2 Hallintajärjestelmät............................................................................ 49  
4.2.3 Automaattiohjaus ............................................................................... 49 
4.2.4 Näyttöjärjestelmät.............................................................................. 53  
4.2.5  Automaatiotekniikan  tulevia näkymiä ............................................... 57 
4.2.6 Navigointijärjestelmien tyyppihyväksyntä......................................... 57 
4.2.7 Navigointij ärjestelmän ohj eistus........................................................ 58 

4.3 	Komentos  illan työtavat................................................................................ 60  
4.3.1 	Vakiorutiinit....................................................................................... 60  
4.3.2  Työtehtävät......................................................................................... 62  
4.3.3  Kieli-  ja kommunikaatiokysymykset.................................................. 66  
4.3.4  Yhteenveto ......................................................................................... 67  

4.4 	Luotsaus....................................................................................................... 68  
4.4.1 Luotsinkäyttövelvollisuuden  historialliset perusteet.......................... 68 
4.4.2  Yhteistoiminta luotsauksessa............................................................. 71  
4.4.3 Luotsauksen  kehityssuunta................................................................. 7 3 

4.5  Ihminen komentosillalla .............................................................................. 75  
4.5.1  Työn luonne  ja  vaatimukset............................................................... 75 
4.5.2  Automaatio, turvallisuus, hyvinvointi................................................ 76 
4.5.3  Väsymys, vireystila............................................................................ 77  
4.5.4  Terveydentila...................................................................................... 79  
4.5.5 	Yhteenveto .........................................................................................  

4.6 Väylätja  satamat.......................................................................................... 81 



111 

4.6.1  Väylien mitoitus 	 .  81 
4.6.2  Näkyvyys............................................................................................ 83 
4.6.3 	Väylien merkintä................................................................................ 83 
4.6.4 Liikennesäännöt  ja  -rajoitukset .......................................................... 84 

5  Alus organisaationa .......................................................................................... 88 
5.1  Alusorganisaatio  ja sen  suhde varustamoon................................................ 88 
5.2  Kapteeni 	laivassa......................................................................................... 89 
5.3 	Yhteistoiminta aluksella .............................................................................. 90 
5.4  Aluksen yhteydet muihin tahoihin............................................................... 91 
5.5 	Yhteenveto................................................................................................... 92 

6  Varustamo-organisaatio ................................................................................... 93 
6.1  Varustamo merenkulun järjestelmässä ........................................................ 93 
6.2  Varustamon standardit................................................................................. 95 

6.2.1 	Laitteet  ja  menetelmät........................................................................ 95 
6.2.2 Olosuhdenormitukset......................................................................... 95 

6.3 	Johtosuhde  alukseen .................................................................................... 97 
6.3.1  Varustamon operatiiviset vakanssit.................................................... 97 
6 .3.2 Palautejärjestelmä ..............................................................................97 
6.3.3 	Tarkastustoiminta...............................................................................98 

6.4  Henkilöstön tuottojärjestelmä, valinta  ja  koulutus ...................................... 99 
6.4.1  Valinta  ja valikoituminen  alalle......................................................... 99 
6.4.2  Peruskoulutus..................................................................................... 99 
6.4.3  Täydennyskoulutus........................................................................... 100 
6.4.4 Simulaattorikoulutus........................................................................ 103 

6 .5 	Työturvallisuus .......................................................................................... 106 
6.6  Yhteenveto  -  varustamon vastuu ............................................................... 107 

7  Viranomaisorganisaatio,  kansallinen  ja  kansainvälinen säädöstö ............ 108 
7.1 	Säädökset................................................................................................... 108 

7.1.1 	Ohjeistus  ja  tiedottaminen................................................................ 108 
7.1.2 	Valvonta........................................................................................... 109 

7.2 Viranomaiskokemuksia ISM-  koodin soveltamisesta Suomessa............... 110 
7.3 Vaaratilanne-  ja onnettomuustutkinta........................................................ 112 

8  Muita merkittäviä taustavaikuttajia ............................................................. 113 
8.1 	Luokituslaitokset........................................................................................ 113 
8.2 Telakatja komentosiltojen  suunnittelu...................................................... 114 
8.3 	Laitevalmistajat.......................................................................................... 116 
8 .4  Ammattiyhdistykset................................................................................... 116 
8 .5 	Vakuutusyhtiöt........................................................................................... 117 

9  Johtopäätökset ................................................................................................ 119 
9.1 	Löydökset................................................................................................... 119 
9 .2 	Yhteenveto................................................................................................. 122 

10  Suositukset  .................................................................................................... 123 
10.1  Alus-  ja yhtiöorganisaatioon  liittyviä suosituksia.................................... 123 
10.2 Viranomaistahoon  liittyviä suosituksia.................................................... 124 
10.3 Sidosryhmiin  liittyviä suosituksia............................................................ 125 
10.4  Kaikkia tahoja koskeva suositus.............................................................. 125 

11  Lähteet ........................................................................................................... 126 



I 	Johdanto 

Inhimillisten tekijöiden  ja  virheiden analyysi vaatii teoreettiseksi pohjakseen systemaat-
tisen  mallin,  jonka tarkastelualaan sisältyy suoritushenkilöstön lisäksi taustalla oleva 
organisaatio. Tämän tutkimuksen teoreettisena perustana  on  ns. Reasonin  malli onnet-
tomuuden synnystä monimutkaisissa teknisissä  j  ärj estelmissä  (Reason 1990),  jota  hyö-
dynnetään laajalti  mm.  kansainvälisen siviili-ilmailun sekä teollisuuden turvallisuus- 
työssä 

Tutkimuksen käytännön lähtökohtana  on  ollut joukko tutkintaselostuksia tapauksista, 
joissa suomalaisen merenkulun turvallisuus  on  viime aikoina järkkynyt. Raporttien 
analyysiin kehitettiin Reasonin järjestelmämalliin pohjautuva metodi. Analyysin tulos-
ten pohjalta määriteltiin tarkastelun kohdealueet. Näitä ovat komentosilta henkilöstön 
työympäristönä, alus organisaationa, varustamo-  ja viranomaisorganisaatiot  sekä joukko 
muita merkittäviä komentosiltatyöskentelyä sääteleviä taustavaikuttajia. 

Painopistealueiden  tarkastelussa tiedonhankintamenetelminä  on  käytetty kirjallisia do-
kumentteja, asiantuntij ahaastatteluita, komentosiltatyöskentelyn havainnointia sekä 
aluksilla että simulaattorissa. Samaten  on  tutustuttu  varustamoiden operatiiviseen käy-
täntöön  ja turvallisuusajatteluun  sekä luotsiaseman toimintaan. Merenkulun intressi- 
ryhmiä  on  kuultu tutkittavista seikoista. 

Merenkulun turvallisuuskäytäntöjä  on  tarkasteltu suhteessa muihin teollisuusaloihin  ja 
 kansainvälisiin käytäntöihin. 

Tämän tarkastelun tuloksena määritellään järjestelmän puutteita  mm.  lainsäädännössä, 
viranomaisohjeistuksessa, onnettomuus-  ja vaaratilanneraportoinnissa, normituksessa 
(proseduurit, komentosiltarutiinit),  koulutuksessa  tai  henkilöstön valinnassa. 

Lopuksi esitetään suosituksia tutkimustulosten hyödyntämiseksi merenkulun piirissä, 
kun pohditaan eri sektorien kehittämistarpeita Suomessa. Lisäksi tutkimustulokset  on 

 esitettävissä osana Suomen panosta alan kansainvälisessa yhteydenpidossa. 
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2 	Komentosiltatyön  taustaa 

Komentosiltatyö  on entyiskoulutetun laivapäällystön  työtä, jossa pääpaino  on  aluksen 
taitavalla  ja  turvallisella navigoinnilla. Komentosiltatyö  on  toiminnallinen käsite, joka ei 
rajaa tarkastelua fyysiseen komentosiltaan, vaan komentosiltatyöhön sisältyy esimer-
kiksi lastaukseen  ja lastista  huolehtimiseen liittyviä tehtäviä. Nämä työtehtävät ovat tar-
kastelussa mukana siltä osin kuin ne liittyvät aluksen turvalliseen navigointiin. Komen-
tosiltatyö  on  yhteistoimintaa monien aluksella  ja sen  ulkopuolella toimivien eri alojen 
ammattilaisten kanssa. Muun henkilöstön toimintaa  ja  siinä esiintyviä virheitä tarkastel-
laan tässä hankkeessa  vain  sitä osin kuin ne välittömästi liittyvät komentosiltatyöhön  ja 
sen  virheisiin. Onnettomuus-  ja vaaratilanteiden  tarkastelu puolestaan lopetetaan pää-
sääntöisesti siihen vaiheeseen jossa, alus  on  jätetty  ja  varsinainen työ siltapäällystön 
osalta  on  ohi.  

2.1 	Navigointi ammattina  

Keskeisin komentosiltatehtävä  on  aluksen navigointi. Navigointi määritellään seuraa-
vasti:  

'Navigation is the business of conducting a craft as it 
moves about its ways' (Anderson 1966). 

Purjelaivojen  aikakaudella komentosiltatyöskentely oli lähinnä yhden ihmisen, aluksen 
päällikön, työtä.  Hän  hallitsi navigoinnin salatieteen, hoiti kaikki turvallisuuteen liittyvät 
tehtävät  ja  kantoi yksin vastuun aluksen turvallisuudesta. Usein  hän  oli sekä aluksen 
omistaja että päällikkö. Toiminta perustui hyvään yksilösuoritukseen. Yhteistyöhön  tai 
navigoinnin monitorointiin  ei vielä kiinnitetty huomiota.  

1 800-luvulla laivanrakennus muuttui täysin. Höyrykone  ja  potkun lisäsivät alusten no-
peutta. Päällikkö ei enää ehtinyt hoitaa navigointia yksin.  'Time is money'  -ajattelu ko-
rostui. Aluksille oli palkattava navigointitehtäviin koulutettuja perämiehiä päällikön 
avuksi  (Dahl 1992).  Erillinen "navigaattorin" ammatti ei siis ole höyiykonetta vanhem-
pi. Koulutus laajeni koskemaan suurempia ryhmiä, mutta  sen  päämäärä  ja  sisältö ei 
muuttunut. Tavoitteena olivat edelleen hyvät yksilösuoritukset. Yhteistyön  ja  standardi- 
soinnin merkitystä ei merenkulun koulutuksessa tunnettu. 



Tekninen kehitys  on  tehnyt navigaattorin työn erillisenä ammattina tarpeettomaksi. Dif-
ferentiaali-GPS, elektroninen kartta  ja  tietokoneet hoitavat paikanmäärityksen auto-
maattisesti  ja  ennustavat aluksen tulevan liikkeen. Edellä mainittu navigoinnin määri-
telmä tarkoittaa nykyään  matkan  tarkkaa suunnittelua etukäteen. Navigaattorin tehtävä 

 on  valvoa suunnitelman toteutuminen.  On  keskityttävä tulevaan paikkaan,  sillä  aluksen 
hetkellinen paikka  on  jo  historiaa.  

	

2.2 	Varustamotoiminta  

Nykyaikainen varustamotoiminta syntyi teollisen vallankumouksen aikoihin. Lennätin 
lisäsi kommunikaatiomandollisuuksia,  ja  varustamon rooli kasvoi samassa suhteessa. 
Vastuu alusturvallisuudesta kuului kuitenkin merilain mukaan edelleen kokonaisuudes-
saan päällikölle. Varustamon päätehtävä oli toimia elinkeinonhaijoittajana. 

Tekninen kehitys, monimutkaistuva säädöstö  ja  kasvavat kustannuspaineet aiheuttivat 
kuitenkin tilanteen, jossa päällikkö ei enää tosiasiallisesti pystynyt vastaamaan turvalli-
suudesta.  Monet  turvallisuuteen liittyvät päätökset, esimerkiksi laitehankintojen osalta, 
siirtyivät vähitellen varustamolle. Varustamot alkoivat myös tiedottaa aluksille uusista 
säädöksistä. Oikeudellinen vastuu alusturvallisuudesta kuitenkin säilyi yksin päälliköllä. 
Tämä ristiriita aluksen päällikön  ja  varustamon tehtävä-  ja vastuualueiden  välillä  on 

 aiheuttanut kasvavaa jännitettä komentosiltatyöskentelyyn. Koska varustamolla ei ole 
ollut vastuuta turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä, päällikön työskentelyä tukevia resurs-
seja ei ole varustamoissa riittävästi kehitetty. IMO:n  (International Maritime Organisati-
on)  vaatimukset varustamon turvallisuusjohtamisjäijestelmien kehittämiseksi osoittavat, 
että kyseessä  on  kansainvälisesti havaittu ongelma.  

	

2.3 	Onnettomuuksien vaikutus 

Englannissa menetettiin  1800  luvun lopulla noin  2000  merimiestä vuosittain. Esimer-
kiksi vuonna  1872  onnettomuudet veivät  2178  henkeä,  ja  vuonna  1882  menetys oli  3366 

 merimiestä  ja  matkustajaa. Turvallisuus parani seuraavan sadan vuoden kuluessa. 
Vuonna  1962  menetettiin  vain  viisi henkeä  (Bull 1981).  

Tämän vuosisadan huomattavin merionnettomuus oli  s/s  Titanicin uppoaminen vuonna 
 1912.  Kansainvälisen turvallisuusorganisaation tarve kävi ilmeiseksi. Englannin hallitus 

kutsui ensimmäisen turvallisuuskonferenssin  koolle  talvella  1913-1914.  Siihen osallistui 
 13  valtiota  (Bull 1981).  Toinen konferenssi pidettiin vuonna  1929  ja  siihen osallistui  18 

 valtiota. Englannin hallitus kutsui  kolmannen  konferenssin  koolle  Lontooseen vuonna 



1948,  johon osallistui  34  valtiota. Konferenssi perusti kansainvälisen turvallisuusorgani-
saation, jonka nimeksi tuli  Inter-Governmental Maritime Consultative Organization 
(IMCO).  Sopimus järjestön perustamisesta ratifioitiin vuonna  1958.  Ensimmäinen tä-
män järjestön puitteissa solmittu sopimus ihmishengen turvaamisesta merellä solmittiin 

 1960. 

IMCO:n  laatimat suositukset koskivat aluksi miltei pelkästään onnettomuuden seuraus-
ten rajaamista.  Siinä suhteessa ne olivatkin tehokkaat, mutta onnettomuustiheys pysyi 
edelleen korkeana. Vuosina  1965 - 1970  kaikista yli  500  brt aluksista  koko  maailmassa 

 15 %  joutui vuosittain jonkinasteiseen onnettomuuteen  (Dunne 1972). 

Tankkialus  mit  Torrey Canyonin  tuhoutuminen  Scilly Islandilla 1967  vaikutti vuoden 
 1978 "Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)" - 

 konvention  sisältöön.  Se  oli ensimmäinen konventio, jolla pyrittiin itse työn suorittami-
sen standardointiin. 

Yleinen mielipide  on  usein ollut aikaansaamassa toimenpiteitä onnettomuuksien jäl-
keen. M/t  Argo Merchantin  tuho  Nantucket Islandin  luona  1976  pakotti USA:n  presi-
dentin  hyväksymään joukon meriliikennettä turvaavia lakeja, jotka vaikuttivat kaikkiin 

 USA :n  satamiin liikennöiviin aluksiin. 

Peräsinkoneen  pettäminen  ja  puutteellinen hätäohjausjärjestelmä aiheuttivat monia vaa-
ratilanteita  1970-luvulla. M/t  Amoco Cadizin  tuhoutuminen Bretagnessa vuonna  1977 

 oli näistä pahin. IMCO toimi nopeasti  ja  asetti  1978 ohjailujärjestelmälle  sekä teknisiä 
että operatiivisia määräyksiä.  M/s  Herald of Free  Enterprisen kaatumisen seurauksena 
ZeebrUggessä  1987 IMO (ent. IMCO)  vauhditti STCW-konvention uudistamistyötä ja 

 aloitti  International Safety Management -  Kansainvälinen turvallisuusjohtamisjärjestel
-mä (ISM)-koodin valmistamistyön.  

2.4 	Suomalaisen merenkulun lähihistoria 

Suomalainen merenkulku  on  kokenut  1980-luvulla  syvän laman. Sen  johdosta alusten 
varsinainen kaupallinen käyttötarkoitus  on  korostunut. Samaan aikaan merenkulussa  on 

 tapahtunut valtava tekninen sekä lainsäädännöllinen kehitys, joka liittyy alusten turvalli-
seen kuljettamiseen. 

Suomen korkeat aluskustannukset houkuttelivat varustamoita siirtämään aluksia muka-
vuuslipun  alle,  mikä tuli mandolliseksi vuonna  1985  Suomen Pankin valuuttasäännösten 
muutoksen myötä. 

Ulosliputus  vaikutti negatiivisesti turvallisuuden kehitykseen merenkulussa. Henkilös-
tön työsuhteen jatkuvuus kävi epävarmaksi. Mukavuuslippumaalla ei yleensä ole omia 
voimavaroja katsastuksienja tarkastuksien suorittamiseen. Katsastukset  ja  tarkastukset 
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on delegoitu luokituslaitoksille  tai  muille lippuhallinnon hyväksymille organisaatioille. 
Alusten turvallisuustason seuranta heikkenee, koska  on  mandollista, että alusta katsaste-
taan joka kerta eri paikassa. Katsastustietoja ei säilytetä eikä analysoida keskitetysti. 

Ulosliputus  mandollistaa myös miehityksen minimoinnin vastaamaan  vain STCW
-konvention vähimmäisvaatimuksia.  Suomen miehitysasetus vaatii vahvemman miehi-

tyksen kuin STCW. Uuden alusrekisterilain  (L.512/1993)  ja  asetuksen  (A.874/1993) 
 tarjoamat verohelpotukset aiheuttivat joukkopaluun Suomen lipun  alle,  mitä voidaan 

pitää positiivisena ilmiönä alusturvallisuuden kannalta  (kuva  1). 
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Kuva  1.  Suomen kauppalaivaston  koko  1985  -  1995.  

Viiden viime vuoden aikana  on  etenkin matkustaja-alusliikenne lamasta huolimatta kas-
vanut huomattavasti. Tämä koskee erityisesti Viron liikennettä. Kun vuonna  1990  Vi-
rosta saapuneita matkustajia oli noin  400.000,  oli vastaava luku vuonna  1994  noin  2  
miljoonaa. 

Viranomaisten tietoon tulleet merionnettomuudet eivät ole lukumääräisesti lisääntyneet, 
joten suhteessa liikenteen kasvuun voidaan merenkulun turvallisuuden todeta parantu-
neen. Kuvassa  2 on  esitetty ulkomaanliikenteen suomalaisalusten sekä rekisteröidyille 
suomalaisille kauppa-aluksille sattuneiden törmäysten, karilleajojen  ja pohjakosketusten 

 kehittyminen vuosina  1968 -  95. 
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Kuva  2.  Suomalaisalusten vaurioihin  johtaneet  törmäykset, pohjakosketuksetja  kari!-
leajot  vuosina  1968  -  95.  



3 	Komentosiltavirheet järjestel- 
mänäkökulmasta  

Kappaleessa  3.1  esitellään kirjoittajien käsitys inhimillisestä virheestä onnettomuuksien 
synnystä. Virhettä tarkastellaan kandesta näkökulmasta: virheen luonne  ja  virheen 
synty monimutkaisissa teknisissä järjestelmissä. Kappaleessa esitellään malli virheiden 
tarkasteluun merenkulun järjestelmässä. Kappaleessa  3.2  kuvataan malliin perustuva 
työväline, jolla hankkeessa analysoitiin kandeksan merenkulun onnettomuusraporttia 
(kappale  3.3). 

3.1 	Inhimillinen virhe - teoreettinen viitekehys 

Virheitä ei voi välttää. Jokaisella  on  itseasiassa oikeus tehdä virheitä  ja  olla väärässä. 
Virheet tarjoavat mainion tilaisuuden oppia. Merenkulku ei virheiden seurauksena kui-
tenkaan saa vaarantua, joten inhimillisten virheiden synnyn ymmärtämisellä  on  tärkeä 

 osa  merenkulun turvallisuuden kehittämisessä. 

Virhetoiminnon  ulkoiset piirteet eivät paljasta paljon virheestä  tai  sen  synnystä. Esi-
merkiksi ulospäin vääränä ohjausliikkeenä havaittava virhe voi 
•  olla harkittu - virheelliseen tilannearvioon perustuva - toimenpide 
•  sattua rutiinityössä, jossa ajatukset helposti karkaavat työstä jonnekin muualla. 
• johtua siitä, että kokenut merenkulkija ei vielä täysin hallitse uutta alusta. 

Kaikki edellä kuvatut virheet ovat yhtä inhimillisiä  ja  ulospäin virhe näyttää samanlai-
selta. Vasta virheen luonteen analysointi auttaa ymmärtämään tapahtumien erilaisuuden 

 ja  ohjaa osuvien kehittämistoimenpiteiden suunnittelua. 

Kappaleessa  3.1.1  tarkastellaan ihmisen toimintaa  ja  esitellään karkea matriisi virheen 
luokittelun tueksi. Kappaleessa  3.1.2  laajennetaan inhimillisen virheen syiden selvittä-
minen toimintaolosuhteiden arvioinnin kautta merenkulun organisaatioiden toimintata-
pojen  ja  -periaatteiden tarkasteluun. Kappaleessa esitettävän  mallin  tavoitteena  on  siirtää 
kehittämistyön painopiste usein satunnaisista inhimillisistä virheistä toiminnan taustalla 
vaikuttavien eri organisaatioissa piilevien systemaattisten ongelmien korjaamiseen.  Sa- 



maila osoitetaan merenkulunorganisaatioiden  ja  niiden toimintatapojen yhteys komen-
tosiltatyöhön  ja sen  virheisiin. Kappaleessa  3.2  esitellään työväline,  jota  hankkeessa  on 

 käytetty merenkulun onnettomuusraporttien analysoinnissa. Analyysin tulokset  on  esitet-
ty kappaleessa  3.3. 

3.1.1 	Inhimillisen virheen luonne 

Sisäiset mallit  ja  ihmisen toiminnan hierarkisuus 

Sisäisellä mallilla tarkoitetaan henkilön sisäistämää kuvaa maailmasta. Engeströmin 
 (1988)  mukaan oppiminen  on ulkomaailmaaja  omaa toimintaa koskevien kokonaisval-

taisten  ja  aktiivisten sisäisten  mallien  rakentamista. Uudet kokemukset muokkaavat  ja 
 täydentävät mallia. Työtä koskeva sisäinen malli koostuu organisaation, työprosessin  ja 

 oman tehtävän tavoitteita sekä oman tehtävän ominaisuuksia  ja  järjestelmän tyypillisiä 
häiriöitä koskevasta tiedosta (Leppänen  1987).  

Mallit tarjoavat ennakointimandollisuuden tuleviin tapahtumiin, tulkintaperustan käsillä 
oleville tapahtumille  ja vertailupohjan  toteutuneen toiminnan palauteinformaatiolle 
(Mikkonen  ja  Keskinen  1980).  Mallit muodostuvat osaksi opetuksen, sääntöjen, valis-
tuksen jne vaikutuksesta, mutta tärkeintä  on se,  mitä päivittäin tapahtuu eli millainen 
toimintatapa johtaa tavallisesti tulokseen (Hakkarainen  1990).  

Sisäiset mallit vaikuttavat ratkaisevasti henkilön psyykkiseen kuormittumiseen työssä 
(Leppänen  1987)  ja  niiden vastaavuudella todellisuuden kanssa  on  keskeinen merkitys 
työn sujuvan kulun kannalta (kts. Carnino ym.  1988).  Väärä tilannearvio johtaa helposti 
hämmentäviin, tilannetta pahentaviin ratkaisuihin, joiden ymmärtäminen onnettomuuk-
sien tutkinnassa  on  vaikeata. Informaationtarjonnan tarkastelu  on  keskeinen  osa  toimin-
taolosuhteiden arviointia  ja  kehittämistä. 

Sisäiset mallit yksinään eivät riitä kuvaamaan ihmisen toimintaa. Työtoiminta  on  aina 
rakenteeltaan  hierarkkista.  Tehtävät  ja  vastaavasti tavoitteet jakautuvat osatehtäviin  ja 

 edelleen yhä pienempiin osatehtäviin kohti yksinkertaisia lihasliikkeitä. Erilaiset tehtä-
vät vaativat erilaista toimintojen säätelyä  ja  keskittymistä suoritettavaan tehtävään. Yk-
sinkertaiset rutiinitehtävät ovat automatisoituneet lähes  tai  kokonaan tiedostamattomik-
si, jolloin ajatukset karkaavat helposti työstä jonnekin muualle. Monimutkainen ongel-
maratkaisu vaatii huomion keskittämistä tehtävään, joten ympäristön tapahtumien seu-
raamiseen ei aina  jää  riittävästi aikaa. Virheet  ja  keinot virheiden välttämiseksi ovat 
erilaisia säätelyn eri tasoilla. 

Yksinkertaisimmillaan  sisäisten  mallien säätelytasot  jaetaan tiedostettuun  ja  tiedosta-
mattomaan. Säätelytasoja voidaan eritellä myös huomattavasti yksityiskohtaisemmin 
(Vartiainen ym.  1989).  Tasojen täsmällistä määrää tärkeämpää  on  hierarkian huomioi- 
minen  ihmisen toimintaa tarkasteltaessa.  Rasmussen (1982, 1987)  jakaa ihmisen toi-
minnan kolmeen luokkaan työtehtävien asettamien vaatimusten perusteella (taulukko  1). 
RK-malli  on  herättänyt paljon kiinnostusta  ja  sitä  on  hyödynnetty monissa hankkeissa. 



Taulukko  1  Eräs näkemys säätelytasoista  (Rasmussen (1982, 1987), Reason (1987, 
1990),  Vartiainen  (1987)). 

Taitopohjainen Ongelmattomien rutiinitöiden  hallintaa tutussa ympäristössä. Toiminta  on  

toiminta pääosin tiedostamatonta reagointia ympäristöstä tehtyihin havaintoihin. Ym- 

(Skill-based  päristön informaatiolla  ei ote sisällöllistä merkitystä muuten kuin toimenpitei - 
den  laukaisijana.  Toimintaa ohjaavat ihmisen luontaiset  tai  tiedostamattomiksi 

level' 
/ opitut  toimintatavat. Toiminta  on  sujuvaa, nopeaa  ja  vaivatonta.  Se  ei rasita 

rajallista tietoista työmuistia  ja  mandollistaa toimintojen rinnakkaisen suorit- 
tamisen. Toiminta  on  tietoista  vain  työsuoritusta aloitettaessa  ja  tarkistettaessa 
eteneekö  toiminta suunnitellulla tavalla, jolloin tehtävän hallinta nousee het- 
keksi tietoiselle tasolle. 

Sääntöpohjai-  Tavanomaisten usein toistuvien ongelmatilanteiden hallintaa. Toimintaa  oh - 

nen  toiminta jaavat  säännöt tunnetaan ennakolta. Ne  on  esimerkiksi opastettu tekijälle  tai 

(Rule-based  hän  on  oppinut ne työssään. Tehtävänä  on  muistaa säännöt oikein  ja  toimia  
niiden mukaisesti. Työyhteisön tehtävänä  on  ylläpitää turvallisia toimintatapo- 

level'  
/  ja.  Sääntötason  toiminta  on  tietoista. 

Tietopohjainen  Toiminta edustaa luokittelussa ihmisen informaation käsittelytehtävien korkein- 

toiminta  ta  tasoa: täysin tietoista uusien ennakoimattomien tilanteiden hallintaa. Tekijä 

(Knowledrie-  analysoi tilannetta  ja  päättelee toimintatapansa järjestelmän rakenteelliseen  ja  
toiminnalliseen tietämykseen perustuvan sisäisen  mallin  mukaan. Toiminta  on  

based level'  hidasta  ja  rasittavaa tiedonkeruuta, analysointia  ja  päätöksentekoa. Ongelman 
ratkaisun tehokkuus riippuu työtä kuvaavien sisäisten  mallien  valikoiman laa- 
juudesta. 

Ihminen toimii jatkuvasti kaikilla eri toiminnan tasoilla, eivätkä tasojen väliset rajat ole 
jyrkkiä  tai  kiinteitä. Tehtävien ihmiselle asettamat vaatimukset muuttuvat oppimisen  ja 

 kokemuksen myötä. Tietoperustainen toiminta muuttuu hari aantumisen myötä sääntö-  ja 
 edelleen taitoperustaiseksi  (Rasmussen 1980).  Sama tehtävä eri henkilöille  tai  samalle 

henkilölle eri tilanteissa asettaa erilaisia vaatimuksia  ja  johtaa toimintaan eri tasolla. 
Asiantuntijat toimivat enimmäkseen sääntö-  ja taitopohjaisesti, noviisit tietopohjaisesti  
(Hale  ja  Glendon 1987). 

Hale  ja Glendonin  mukaan  (1987) taitopohjainen  toiminta eroaa sääntöpohjaisesta siten, 
että ulkopuolisten häiriöiden sietokyky  (ml  stressi)  sillä  on  huomattavasti parempaa  ja 

 virheiden hallinta automatisoitunutta. Tämä mandollistaa joustavan  ja  nopean rutiini- 
toiminnan  ja  vapauttaa tietoisen huomion muihin tehtäviin. Taitopohjainen toiminta 
edellyttää kuitenkin suojattua toimintaympäristöä, jossa esimerkiksi koneenkäyttäjän  on 

 voitava täysin luottaa koneen turvalaitteiden toimivuuteen  tai  muuten toiminnan säätely 
siirtyy hitaammalle sääntöpohjaiselle tasolle. Sääntö-  ja tietotasojen  välisistä eroista 

 Hale  ja  Glendon  toteavat  mm,  että: 
•  Ihmiset ovat huonoja epätavallisten tapahtumien arvioinnissaja  he  yrittävät  tulla  toi-

meen osaamiensa sääntöjen avulla mieluummin kuin siirtyvät tietotasolle. 
•  Hyvin opitut säännöt  ja  niiden korostaminen saattaa parantaa turvallisuutta hyvin 

ennakoitavissa olevilla järjestelmillä, mutta ne voivat tukanduttaa luovuuden  ja  mu-
kautumiskyvyn  tilanteissa, joihin säännöt eivät enää sovellu. 

• Tietotason  toiminta  on  raskasta, joten sitä ei kyetä ylläpitämään pitkää aikaa. 
• Tietotasolla toimittaessa kyetään luomaan uusia uusia käsitteitä  ja  sääntöjä. 
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Suomalaiset liikeimetutkijat ovat soveltaneet sisäisten  mallien  teoriaa liikennevahinko-
tutkimukseen  ja  esittäneet kolmitasoisen liikennekäyttäytymisen tarkasteluun soveltuvan 

 mallin  (taulukko  2).  

Taulukko  2 Liikennevahinkotutkimuksessa  käytetyt sisäiset mallit (Mikkonen  ja  Keski-
nen  1980;  Hakkarainen  1990,). 

Reittimalli 	Mielikuva  matkan  tavoitteista. Sisältää mielikuvan  matkan  päämäärästä, tavoit- 
teista,  reittivaihtoehdoista  ja  käytettävistä  kulkuvälineistä  sekä reitin  tarkemman 

 suunnittelun. Merkittäviä turvallisuuteen vaikuttavia päätöksiä.  Matkan  tavoitteet 
 ja  reitin valinta  määrittävät  matkan  näkemämallit  ja  ajoneuvon  käsittelymallit. 

Näkemämalli  Ennakointi  havaittavasta  ympäristöstä. Toiminnan ohjaus suoraan havaittavissa 
 ja  ennakoitavissa olevan  tilanneympäristön  tasolla. Havaitseminen  on  aktiivinen 

tapahtuma, joissa  havaitsija  valikoi ne kohteet joihin  hän  suuntaa  tarkkaavaisuu-
tensa.  Tämän takia  se on  samalla  ennakointia  mm.  liikennetilanteen  kehitykses-
tä,  tielinjan  jatkumisesta, risteyksen  ajojärjestyksestä  jne.  Ennakoinnin  perus-
teella valitaan  ajonopeus, ajolinja  ja  etäisyydet muihin tiellä  liikkujiin. Näkemä

-mallit vaikuttavat osaltaan ajoneuvon  käsittelymalleihin. 
Ohjausmalli 	Motoristen  reaktioiden  ja  ihmisen liikkeiden aikaan saaminen.  Käsittelymalli  

säätelee  ajotyyliä,  jarrutusta,  kaasunkäyttöä  ja  ohjausliikkeitä.  

Inhimillisten virheiden  luokittelusta  

Virheet jaetaan usein kahteen luokkaan:  lipsanduksiin,  joissa toiminta ei toteudu tarkoi-
tetulla tavalla  ja  erehdyksiin,  joissa toimenpiteet toteutetaan tarkoitetulla tavalla, mutta 
niillä ei saavuteta tavoiteltuja tuloksia.  

Reason (1990;  kuva  3) on  vastaavasti jakanut vaaralliset toimenpiteet tarkoittamattomiin 
 ja tarkoituksellisiin  sekä täydentänyt luokittelua tärkeällä virhetyypillä  rikkomukset. 

Rikkomukset eroavat lipsanduksista  ja erehdyksistä  siten, että niiden yhteydessä henkilö 
harkitusti toimii jonkin toiminnalle asetetun  normin  tai  säännön vastaisesti. 

Perusvirhetyypit -  Ulkoisesti  hava ittavat  liike- 
____________  ja puhevirheet,  esimerkiksi  

___________ Lipsandukset  -  toimien  sekoittuminen 
-  väärä  suoritusjärjestys 

_____ Tarkoittamattomat -väärä ajoitus  
_________________________  

Esimerkiksi  
-  suunnitellun toimenpiteen 

Muistivirheet 	..... unohtuminen  
-  tavoitteen unohtuminen  

Sääntöpohjaiset  erehdykset  npiteet 
-  oikean säännön väärä käyttö  _______________  

Erehdykset  
-  väärän säännön käyttö  
Tietopohjaiset  erehdykset  
-  tyypiltään vaihtelevia  

toimerpiteet ________________________ 

Rutiininomaiset  rikkomukset  
omukse{ Poikkeukselliset rikkomukset  

Vahingonteot  

Kuva  3  Yhteen  veto virhesyypeistä (cf Reason, 1990). 



Virheitä luokiteltaessa tulee muistaa, että työ  on  rationaalista monitavoitteista toimintaa. 
Tavoitteita  on  siten tavallisesti useita  ja, jos  ne jaetaan karkeasti turvallisuustavoittee

-seen  ja  muihin tavoitteisiin, niin turvallisuustavoite  on  tavallisesti heikko muihin verrat-
tuna (Häkkinen  ja  Luoma  1990).  Suurimman osan aikaa toimintaa hallitsevat turvalli-
suustavoitteita konkreettisemmat työn etenemistä ohjaavat suoritustavoitteet. Onnetto-
muustutkimuksessa  on  tärkeätä tarkastella tavallista normaalia toimintaa,  sen suorituseh-
toj  a  sekä vaaranhallinnan kytkeytymistä normaaliin toimintaan. 

Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa virhetyypit luokitellaan taulukon  3  mukaisella matriisilla, jossa 
komentosiltatyön kolme tasoa  ja edelläkuvatut virhetyypit  on  yhdistetty samaan matrii

-si. Matriisin  jokainen solu edustaa erilaista virhemandollisuutta, jonka syntyyn vaikut-
tavat tekijät  ja  siten myös keinot virheiden välttämiseksi poikkeavat toisistaan. 

Taulukko  3.  Virheiden luokitteluun käytettävä matriisi. 

Virhetyyppi  

Tehtävä 	 Lipsandus 	 Erehdys 	 Rikkomus 

Suunnittelu 	Tahaton randin  vaka- 	Väärä reittivalinta  ou- PelastusveneharjoituS- 
vuustarkastuksen 	dolla  merialueella 	ten  tahallinen laimin- 

unohtaminen 	 lyönti 

Tilanteen arviointi 	Kohtaavan aluksen 	Yhteentörmäyskurssille 	Ylinopeuden käyttö 
havaitsematta 	johtava päätös ruuh- 	aikataulun kiinni saa- ja  päätöksenteko jääminen 	kaisessa satamassa 	miseksi 

Ohjailu 	 Luotsin ohjeet 	Ohjausjärjestelmän 	Komentosillan jättämi- 

kuullaan väärin 	käyttö väärällä moodil- 	nen miehittämättö- 
la 	 mäksi  

Edellä esitetty  on  karkea yksinkertaistus ihmisen toiminnasta. Sisäisten  mallien ja  hie-
rarkiatasojen  tarkastelu perustuu puhtaasti ihmisen toiminnan kognitiiviseen - infor-
maatiota käsittelevään - osaan, joten esimerkiksi ihmisen toimintaan vaikuttavat tun-
teet, tahto  ja  piilotajunta  on  kokonaan sivuutettu.  

3.1.2 	Inhimillinen virheen synty sosioteknisessä järjestelmässä 

Inhimilliset virheet  on  usein osoitettu tavallisimmaksi vahinkojen syntyyn vaikutta-
neeksi tekijäksi, joten niiden vähentämisellä  on  keskeinen merkitys turvallisuutta kehi-
tettäessä. Tämä ei kuitenkaan suoraviivaisesti merkitse toimenpiteiden kohdentamista 
suoraan virheen tehneeseen henkilöön  tai  hänen kollegoihinsa.  

Reason (1991) on  esittänyt kuvassa  4  esitetyn  mallin  onnettomuuden synnystä.  Mallin 
 mukaan virheet voidaan jakaa piileviin  ja aktiivisiin  virheisiin. Onnettomuuksien yhtey -

dessä inhimillisillä virheillä  tai inhimillisillä  tekijöillä viitataan usein lähinnä tapatur- 
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man  välittämään kulkuun vaikuttaneisiin aktiivisiin virheisiin. Ne sattuvat työn toteu-
tusvaiheessa  ja  johtavat tavallisesti tilanteen  hallinnan  välittämään menettämiseenja 
vahingon syntymiseen. Aktiiviset virheet esiintyvät siten onnettomuuden välittöminä 
syinä. 

Piilevät virheet syntyvät esimerkiksi laitesuunnittelussa, eivätkä ne tavallisesti aiheuta 
välittömästi ongelmia. Kuitenkin usein yhdessä muiden työsuoritusta säätelevien teki-
jöiden kanssa ne voivat myöhemmin johtaa tilanteisiin, joissa virheen välttäminen laitet-
ta käytettäessä  on  vaikeata  tai  mandotonta. 

Sosiotekninen  järjestelmä 

Tehtävä  &  
Arviointi P!!stö 
Organisointi  Olosuhteet 
Johtaminen _________ 

 Virheitä Suunnittelu 
Rakentaminen tuottavat 
Tuotantotoiminta  olosuhteet 
Kunnossapito 

Piilevät järjes- 	Välittävät 
	

Aktiiviset toi- 
telmävirheet 	tekijät 

	 mintovirheet 

Kuva  4  Onnettomuuden synty  (Reason, 1991).  

Reasonin  malli  on  kehitetty monimutkaisten teknisten järjestelmien tarkasteluun. Peri-
aatteiltaan  se  soveltuu hyvin onnettomuuksien tarkasteluun monissa erityyppisissä or-
ganisaatioissa  ja toiminnoissa. Mallin  mukaan onnettomuuden sattuessa  on  tarkasteltava  
a) välitöntä inhimillistä virhettä  
b) suojausjärjestelmän  toimintaa  
c) toimintaolosuhteita  ja  -edellytyksiä  
d) organisaation toimintatapoja  ja käytäntöjä  

Malli vastaa hyvin suomalaista ajattelutapaa onnettomuuksien synnystä (vrt. Tapaturma-
tutkimusmalli  1982).  Käytännössä onnettomuuksien tutkintaa kuitenkaan harvoin ulote-
taan toimintaolosuhteiden tarkastelua pidemmälle.  

A.  Inhimillinen virhe 

Onnettomuuden sattuessa tapahtumassa mukana olleiden henkilöiden toiminta joutuu 
aina erityisen tarkastelun kohteeksi. Tapahtumien kulku selvitetään vaihe vaiheelta ar-
vioiden henkilöiden tekemiä päätöksiä  ja  toimia. 
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Onnettomuuden välittömäksi syyksi todetaan usein inhimillinen virhe. Johtopäätös  on 
 tavallisesti oikea, koska virheitä sattuu paljon. Sellaisenaan johtopäätös  on  kuitenkin 

turvallisuustyön kannalta hyödytön, koska Reasonin  mallin  mukaisesti virhe  on  usein 
ainoastaan näkyvä oire järjestelmässä piilevistä ongelmista. Virheiden tunnistaminen  ja 

 niiden luonteen analysointi  on  hyvä kuitenkin lähtökohta järjestelmässä piilevien on-
gelmien  ja  niiden syiden selvittämiseksi.  

B. Suojausjärjestelmä  

Nykyaikaiset tekniset järjestelmät  on  suojattu monin eri tavoin inhimillisten virheiden, 
teknisten vikojen  ja  muiden häiriöiden varalta. Inhimillisten virheiden osalta suojausjär-
jestelmän tehtävänä voi olla virheen synnyn estäminen, virheen havaitseminen, vahin-
gon synnyn estäminen, vahinkojen rajoittaminen  tai  esimerkiksi järjestelmän palautta-
minen turvalliseen tilaan. 

Suojausjärjestelmien  toimintaperiaatteet  ja toteutustavat  vaihtelevat. Toimenpiteet voi-
vat kohdistua laitteistoon, käyttäjiin  tai toimintaympäristöön.  Esimerkiksi koneen- 
suunnittelussa käytetään yleisesti kolmen askeleen periaatetta vaarojen poistamiseen 
(Kuivanen  1996): 
1. Suunnittelun keinot. Tehokkainta olisi poistaa vaarat  tai  virheen mandollisuus  jo 

 suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi virhetoimintoja voidaan estää laitesuunnittelun 
keinoin  ja  vaaratilanteita voidaan välttää vähentämällä alusten kohtaamisia väylärat-
kaisuin.  

2. Turvallisuustekniikan  keinot. Suojuksin  ja turvalaittein  pyritään suojautumaan sel-
laisilta vaaroilta, joita ei suunnittelun keinoin voida välttää. Aktiiviset turvalaitteet 
voivat puuttua järjestelmän toimintaan havaitessaan ongelman  ja  siten estää vahingon 
syntymisen inhimillisen virheen jälkeen.  

3. Varoitukset. Varoituksiin joudutaan turvautumaan mikäli suunnittelun  ja turvalli-
suustekniikan  keinot eivät riitä. Käyttäjää  on  aina informoitava järjestelmän toimin-
taan liittyvistä vaaroista. Vaaroista voidaan kertoa käyttöönottokoulutuksessa, lait-
teiston käyttöohjeissa, valmistajan tiedotteilla  tai varoitusmerkinnöillä  laitteissa. 
Käytölle voidaan asettaa myös käyttäjään, alukseen  tai liikenneympäristöön tai  jo-
honkin näiden yhdistelmään liittyviä rajoituksia. Esimerkiksi tietyllä väylällä saa 
luotsata  vain  tietyn koulutuksen omaava henkilö  tai  satamaan voi ajaa  vain  tietyissä 
tuulirajoissa. 

Reasonin  mallin  mukaan onnettomuus  on  aina osoitus siitä, että suojausjärjestelmä  on 
 puutteellinen  tai  epäluotettava. Suojausjärjestelmää arvioitaessa  on  huomioitava kiinni-

tettävä  mm.  siihen 
•  Kenen  tai  minkä olisi pitänyt havaita virheen synty? 
•  Miten virheen syntyyn oli varauduttu? 
•  Miten virhe oli suunniteltu korjattavaksi? 
•  Miksi suojausjärjestelmä ei toiminut? 
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C.  Toimintaolosuhteet  

Ihminen  on  jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Ihmisen toimintaval-
miudet sekä toimintaympäristö määrittelevät tilannekohtaiset toimintaolosuhteet, joiden 
arviointi  on  välttämätöntä virheiden ymmärtämiseksi. Osaan toimintaolosuhteista  on 

 mandotonta  tai  vaikeata suoraan vaikuttaa (esimerkiksi sääolot). Tällöin ainoa vaihtoeh-
to  on  sopeuttaa toiminta vallitseviin olosuhteisiin. Valtaosa toimintaolosuhteista  on 

 kuitenkin ihmisen itsensä luomia  ja  hallittavissa. 

Hyvät toimintaolosuhteet helpottavat työtä, ohjaavat turvallisten toimintatapojen käyt-
töön  ja  estävät vaaralliset toimenpiteet. Tällaisia ovat  mm. 
• motivoinut  ja  osaava komentosiltahenkilöstö sekä positiivinen työilmapiiri, 
• luotettavat navigointilaitteet  ja yksiselitteiset väylämerkinnät, 
•  viihtyisä  ja  terveellinen työympäristö, 
•  reilut pelisäännöt, selkeä vastuujako  ja  riittävät resurssit sekä 
•  tehokkaat informaatiojärjestelmät  ja  selkeä viestintä. 

Toimintaolosuhteet  eivät aina ole kunnossa, jolloin myös virheiden mandollisuus kas-
vaa. Onnettomuuksien tutkinnassa toimintaolosuhteita tarkastelemalla löydetään ihmi-
sen toimintaan  ja  samalla virheen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Toimintaolosuhteiden 
analysointi auttaa suhteuttamaan ihmisen toimet tilanteessa vallinneisiin todellisiin 
toimintamandollisuuksiin. Tällä tavoin voidaan johtopäätöksiä tehtäessä välttää kohtuut-
tomien odotusten asettaminen tilanteessa toimineille henkilöille. Usein heidän ratkai-
sunsa osoittautuvat  varsin loogiseksi - ja ymmärrettäviksi -  onnettomuushetkellä 
vallinneessa tilanteessa  ja  käytettävissä olleiden tietojen varassa. 

Onnettomuustilanteessa  ihmisen toimintaan suoraan  tai  välillisesti vaikuttaneiden teki-
jöiden kirjo  on  laaja. Tarkastelua  on  tärkeä tukea erilaisilla tarkistus-  ja muistilistoilla. 
Komentosiltatyössä  niitä voidaan etsiä  mm. 
•  koneista, laitteista  ja työvälineistä, 
•  rakennetusta komentosilta-, laiva-, satama-  ja liikenneympäristöstä, työhygienisistä 

 olosuhteista (esimerkiksi melu-  ja valaistusolosuhteet), liikennetilanteestaja sääolo
-suhteista, 

•  käytännön toiminta-  ja  menettelytavoista sekä 
•  komentosillalla toimivien yksiöiden  ja  ryhmien valmiuksista. 

Reasonin  mallin  mukaan toimintaolosuhteiden analysointi tuottaa ns. välittäviä tekijöitä, 
joiden avulla onnettomuuden tutkinta etenee tilannekohtaisista  ja  usein satunnaisista 
aktiivisista virheistä järjestelmän piilevien ongelmien ratkaisuun.  

D.  Organisaatiot  ja  niiden toimintatavat 

Toimintaolosuhteet  eivät ole syntyneet sattumalta, vaan ne  on  suunniteltu  ja  rakennettu 
vastaamaan merenkulun tarpeita. Aika  ja  käyttö kuluttavat järjestelmää  ja  tarpeet muut-
tuvat, joten olosuhteita seurataan, ylläpidetään  ja  kehitetään. Kuvan  5  kehittämisympy-
rässä on  esitetty järjestelmän kehittämisen keskeisiä toimintoja. 
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Reasonin  mallin  mukaan toimintaolosuhteiden puutteet ovat osoitus siitä, että järjestel-
mästä huolehtivat organisatoriset prosessit eivät toimi tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Ongelmat voivat olla satunnaisia  tai  systemaattisia. Olennaista  on  niiden piilevyys  ja 

 laaja-alaiset vaikutukset toimintaan käytännössä. 

Päättäjät vastaavat siitä, minkälaisiksi toimintaedellytykset käytännössä kehittyvät.  He 
 määrittelevät järjestelmän toiminta-  ja turvallisuustavoitteet,  tekevät päätökset toiminta- 

tavoista tavoitteiden saavuttamiseksi sekä huolehtivat resurssien kohdentamisesta  ja 
 jakamisesta. 

/ VIi 
Yriip- 	 seuranta 	Ehcötu',  ea,  aloite,  
ri't \ 	 r Portt a, 

Tekij 	Koh 	 Mik,i2  

OK?  

VT yrni  
tilau&. 

iIu  

Kuva  5  Kehittämistoiminnan vaiheet. 

Organisaatio  on  aina hierarkkinen. Merenkulussa tasoja  on  useita: komentosillalla toi-
mivat ryhmät, alusorganisaatio, varustamo-organisaatio  ja  mandollisesti monitoimiala-
konsernin organisaatio. Toimintaan eri organisaatiotasoilla kohdistuu myös ulkopuolisia 
paineita  tai  ulkopuolelta asetettuja reunaehtoja (esimerkiksi viranomaisvaatimukset, 
standardit, kilpailu-  ja  rahoitustilanne), joiden huomioon ottaminen organisaation toi-
mintaa arvioitaessa  on  tärkeää. Todellisena ongelmana voi tietysti olla myös esimerkiksi 
valvonnan  tai standardoinnin  puute  tai  heikko taso. 

Johtamiseen, suunnitteluun, työopastukseen yms. organisaation vakiintuneisiin toiminta- 
tapoihin liittyvät piilevät ongelmat eivät aiheuta välittömästi onnettomuuksia, mutta 
vaikuttavat esimerkiksi työolosuhteiden, toimintatapoj  en  ja työilmapiirin  kautta monin 
tavoin päivittäisiin toimintaedellytyksiin komentosillalla. Yhdessä tilannekohtaisten 
ongelmien (esim. huonot sääolot  tai  kokematon navigaattori) kanssa ajan mittaan työ-
toimintaan kasautuneet ongelmat kehittyvät tilanteeksi, jossa yksinkertainen virhe johtaa 
järjestelmän  hallinnan menettämiseen ja  onnettomuuteen. Onnettomuus aiheutuu siten 
monien erilaisten syytekijöiden usein sattumanvaraisesti syntyvän yhteisvaikutuksen 
tuloksena. 

Reasonin  mallin  mukaan kestävän kehittämisen kohteet löytyvät komentosillalla vallit-
sevien toimintaedellytyksien  ja  -olosuhteiden taustalta merenkulun organisaatioista, 
jotka ovat luoneet, ylläpitävät  ja  kehittävät merenkulkua. Alus-  ja varustamo- 
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organisaatioiden toimintatapojen  ja  rakenteen kehittäminen ei aina paranna komentosil-
ian työskentelyedellytyksiä välittömästi, mutta  se  antaa lähtökohdat laaja-alaisille  ja 
kestävilie  toimille komentosiltatyön kehittämiseksi. Esimerkiksi turvallisuusanalyysien 
käyttöönotto laitesuunnitteluprojekteissa varmistaa tulevien hankintojen toimivuuden 
käytännössä. 

Yhteenveto 

Tässä työssä komentosiltatyön virheitä tarkastellaan Reasonin mallia seuraten kuvassa  6 
 esitetyn  mallin  mukaisesti. Mallissa 

•  Onnettomuuden synty kuvataan yksinkertaisena tapahtumaketjuna. 
•  Jokaiseen tapahtumaan tapahtumaketjussa liittyy normaalista poikkeava inhimillinen 

 tai  tekninen virhe, joka mandollistaa tapahtumaketjun etenemisen kohti onnettomuut-
ta. 

•  Aktiiviset virheet ovat onnettomuuden välittömiä syitä, joiden tunnistaminen onnis-
tuu tavallisesti helposti. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn kannalta niiden merkitys 

 on  usein vähäinen. Ne tarjoavat kuitenkin lähtökohdan organisaation toiminnan  ana-
lysoinnille. 

•  Virheiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä etsitään tilanteessa valinneista toimintaolo-
suhteista. Erityistä huomiota kiinnitetään tiedontarjontaan  ja suojausjärjestelmien 

 toiminnan tarkasteluun. 
• Toimintaolosuhteista  havaittujen puutteiden synty selvitetään arvioimalla organisaa-

tioiden toimintatapoja. 
•  Onnettomuuden kulkuun tapahtumaketjun kaikissa vaiheissa vaikuttavat myös varus-

tamon ulkopuolelta tulevat paineet  ja  reunaehdot toiminnalle.  

MO  
L.uokituslaitokset  

EU  

Telakat 
Alihankkijat 

Rahoittajat 

Asiakkaat 

Tiedotusvälineet 

Kilpailutilanne 

Kilpailijat 
Kulttuuri 

Perinteet 

Viranomaiset 

Varustamo  

Säätila  
Muut alukset 

Meri 	Väylä 
Satama  

U  
Suojaus - 

järjestelmät  __•  ._._J  Onnetto- 
muuteen  
johtava  

r!  tapahtuma- 

- 	

keju 

rUle- 

Kuva  6.  Tutkinnan tasoista merenkulun sosioteknisessä järjestelmässä. 
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Vasta piilevien virheiden, niiden yhteisvaikutuksen  ja  niitä välittävien tekijöiden  tunnis-
tanlinen ja  merkityksen ymmärtäminen johtaa tehokkaisiin  ja  laaja-alaisiin toimenpi-
teisiin virheiden  ja  niistä aiheutuneiden vahinkojen vähentämiseksi. 

Kappaleessa  3.2  esitellään kuvaan  6  perustuva yksinkertainen onnettomuusraporttien 
analyysimenetelmä, jonka avulla selvitystyön lähtökohdaksi  on  perehdytty kandeksan 
haverin yhteydessä sattuneisiin inhimillisiin virheisiin  ja  niiden syihin. Mallissa onnet-
tomuuteen  j ohtanutta tapahtumaketjua  tarkastellaan komentosillalla tehtyjen päätösten 

 ja  toiminnan näkökulmasta. Kappaleessa  3.3  esitellään analyysin aineisto  ja  tulokset. 

Myös tämän raportin rakenne vastaa kuvan  6  mallia onnettomuuden synnystä: 
•  Kappaleessa  4  tarkastellaan komentosiltaa työympäristönä: komentosillan tekninen 

kehitys  ja komentosiltasuunnittelu,  toimintatavat komentosillalla, komentosiltatyön 
kuormittavuus sekä liikenneympäristön tarkastelu navigoinnin kannalta. 

•  Kappaleissa  5, 6, 7  ja  8  tarkastellaan komentosiltatyöhön vaikuttavia merenkulun 
organisaatioita  en  tasoilla: alueorganisaatio (kpl  5),  varustamo-organisaatio (kpl  6)  ja  
edellisten toimintaa vaikuttavat kansalliset sekä kansainväliset viranomaistahot (kpl  
7)  ja  muut yhteistyöorganisaatiot (kpl  8). 



3.2 	Onnettomuusraporttien analyysimenetelmä  

Tämä analyysimenetelmä  on  laadittu komentosilla sattuneiden inhimillisten virheiden 
analysoimiseksi merenkulun onnettomuusraporteista. Analyysi  on  osa  hankkeen nykyti-
laselvitystä. Onnettomuusraporttien tarkastelu jakautuu seuraaviin vaiheisiin:  
1. Päätöksenteko-  ja toimintatilanteiden  tunnistaminen (Jäsentelylomake)  
2. Virheen  ja sen  syntyyn vaikuttaneiden tekijöiden tarkastelu (Analyysilomake)  

a) Virheen luokittelu  ja  kirjaaminen  
b) Toimintaolosuhteiden  arviointi  
c) Toimintaolosuhteiden  syntyyn vaikuttaneiden organisatoristen tekijöiden selvit-

täminen. 

Seuraavassa kuvataan lyhyesti tarkastelun vaiheet  ja  niiden yhteydessä käytettävät työ-
välineet: lomakkeet  ja tarkistuslistat.  

3.2.1 	Päätöksenteko-  ja toimintatilanteiden  tunnistaminen 

Komentosiltatoiminnan  arviointi aloitetaan tunnistamalla onnettomuusraportista kaikki 
tapahtumien kulkuun vaikuttaneet päätöksenteko-  ja toimintatilanteet,  jotka kirjataan 
kuvan  7  mukaiselle jäsentelylomakkeelle. 

Tarkastelu jaetaan tilanteen kehittymisen mukaan perusteella kolmeen luokkaan:  
1. Normaalitilanne.  Toiminta ennenkuin mitään onnettomuuden mandollisuuteen viit-

taavaa havaitaan. Päätöksiä, joita tavallisessa arkitoiminnassa  on  tehty matkalla  ja 
sen  valmistelussa.  

2. Poikkeustilanne.  Toiminta  sen  jälkeen, kun tilanne  on  selvästi kehittynyt normaalis-
ta poikkeavaksi. Tavoitteena  on  vielä normaalin toiminnan jatkaminen,  jota  havaitut 
ongelmat häiritsevät.  

3. Hätätilanne.  Toiminta  sen  jälkeen, kun  on  tehty päätös hätä-  tai pelastustoimista. 
 Tässä vaiheessa tavoitteena turvallisuuden varmistaminen. 

Hätätilanteiden  osalta tarkastelua rajattiin tässä hankkeessa siten, että päätöksenteko  ja 
 toiminta aluksen jättämisen jälkeen jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. 
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Normaalitilanne 	 Poikkeustilanne 	 Hätätilanne  
(Norman) 	 (Abnormal) 	 (Emeraencv  and survival)  

Iavarari lstus kontteihin siter 	KIIstumari rvIoint  vaikeata 	Htpysytyksen eponnisturnrieri  
ett  ne  psivt  liikkumaan  

Eps&v kskytys 	 Miehistön  puutteelltnen  vaatetus 
Puutteet  Iast.auksen  valvonnassa 	 kokoontumispaikalla 

Vuvstynyt avunpyynto 
KuIjetustehtvn  huonosti  so- 	 Ptbs siirty pelastuslautalle 
veltuvan varalaivan vahnta 	 (OK)  

Reittivalinta 	 J 	 (loiminta pelastuslautalla)  

Kuva  7.  Päätöksenteko-ja toimintatilanteiden  kirjaamiseen käytettävä  lomake.  

3.2.2 	Virhe  ja sen  syntyyn vaikuttaneiden tekijöiden tarkastelu 

Päätöksenteko-  ja toimintatilanteiden  tunnistamisen jälkeen jäsentelylomakkeelta valit-
tiin onnettomuuden kulkuun välittömästi vaikuttaneet päätökset  ja  toimenpiteet yksi-
tyiskohtaisen tarkastelun kohteeksi. Analyysi oli kolmivaiheinen:  
a) virheen luokittelu  ja  kirjaaminen,  
b) toimintaolosuhteiden  arviointi sekä  
c) toimintaolosuhteiden  syntyyn vaikuttaneiden organisatoristen tekijöiden selvittämi-

nen 
Analyysin tulokset kirjataan kuvan  8  mukaiselle analyysilomakkeelle. 

Toiminnan luonne 
(taulukko  5) 

I  Virhe  

- eramies  aim 
 thystmisen.  

Virheen lyhyt 
kuvaus  

I 	I 	Virheen tyyppi  
J  (taulukko  6,  kuva  9) 

V  T1mintaolosuhteet 

su ri 	Thystjn pitkt  poissaolot  
komentosiflalta 

Organisaation 
toimintatavat  

tmisen jrjestmisest  aluk-
sella  

r Virheen syntyyn 
vaikuttaneiden toimin- 
taolosuhteiden  kuvaus syntyyn vaikuttaneet  

(taulukko  7)  L,LIC 
organisaation toimin- 
tatavat(taulukko  8) 

rerrnenen rutlini- 	ar er 	 ran  
niainen vistOliike  

Kuva  8.  Virheiden analysointiin käytettävä  lomake. 
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A.  Virheen luokittelu  ja  kirjaaminen 

Aluksi tunnistettu virhe kirjataan lyhyesti analyysilomakkeen  (kuva  8)  ensimmäiseen 
sarakkeeseen: mitä arvioitiin  tai  tehtiin väärin, mikä unohtui tms. lyhyt kuvaus virhees-
tä. 

Tämän jälkeen virhetilanne luokitellaan taulukossa  4  esitetyn  3*3.matnisin  mukaisesti 
kandessa vaiheessa: 
•  Työn luonne kirjataan taulukossa  5  esitetyn luokittelun avulla. Vaihtoehtoja  on  kol-

me: suunnittelu, tilanteen arviointi  ja  päätöksenteko sekä toiminta. 
• Virhetyyppi  kirjataan kuvan  9 kysymyssarjan  ja  taulukossa  6  esitetyn luokittelun 

avulla. Vaihtoehtoja  on  kolme: lipsandukset, erehdykset rikkomukset. 

Taulukko  4.  Virheen luokittelu.  

Virhetvvppi  
Tehtävä 	 Lipsandus 	Erehdys 	Rikkomus 

Toiminnan suunnittelu 	SuLi 	SuEr 	Su Ri 

Tilanteen arviointi  ja 	ArLi 	ArEr 	ArRi 
päätöksenteko 

Toiminta 	 ToLl 	ToEr 	ToRi  

Taulukko  5.  Työn luonteen määrittely. 

Luokka Luokan kuvaus 
Suunnittelu Suunnittetulla  tarkoitetaan kaikkea  matkantekoon  Esimerkkejä  suunnittelutehtävistä:  

ja sen  aikaisen toimintaan aluksella liittyvää  en- • 	reittisuunnittelu 
nakkosuunnittelua  ennen varsinaista  toimintavai- • 	reittivalinnat  matkalla  
hetta  esimerkiksi ennen aluksen  liikkeellelähtöä. • 	tyavuorojen  järjestäminen 
Suunnittelija voi olla esimerkiksi aluksen  tai varus- • 	toimintojen  yhteensovittaminen 
tamon  henkilöstöä, viranomainen  tai  luotsi.  • 	laitteistohankinnat  

• 	huolto-  ja  kunnossapitotöiden  jär- 
jestäminen  

• 	koulutussuunnittelu  
Tilanteen Henkilön  tai  ryhmän arvio tilanteesta  ja  toimintata- Liikennetilanteen  arvioon vaikuttavat 
arviointi  ja  van  valinta tilanteen hallitsemiseksi.  Tilannearvio  henkilön käsitykset  mm. 

p  äätöksen-  syntyy henkilön kokemuksen  ja  tilanteesta  käytet- • 	aluksen ominaisuuksista  
tävissä  olevan tiedon  synteesinä:  päätöksenteon  (alustyyppi, lastaus,  nopeus) 

teko perustaksi syntyy ennuste siitä, mikä tilanne  het- • 	aluksen ulkopuolisten tekijöiden  
ken  ("muutaman minuutin", "muutaman sekunnin") (väylä, muu liikenne,  sää,  meren- 
päästä tulee olemaan. käynti, jäätilanne jne) vaikutukses- 

ta aluksen kulkuun 
Tässä yhteydessä tilanne  on  "päällä", joten aikaa  • 	käytettävissä olevan tiedon  luotet- 
arviointiin  ja  päätöksentekoon  on  rajallisesti  (vrt. tavuudesta 
ennakkosuunnittelu) -  aina ei kuitenkaan ole kiire!  • 	omista  ja  muiden kyvyistä hallita 

tilanne 	- ________________  

Toiminta 	Toiminnalla tarkoitetaan välittömästi aluksen oh- 
jaamisen liittyviä  ohjaustoimenpiteitä  tai  ohjeiden 
antamista toimenpiteiden  suorittajalle. 
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I  Tiesikö henkilö  toim ivansa  

Poikkeuksellinen rikkomus 
jonkin sovitun käytännön, 	 Rutiinimainen  rikkomus  

hyvan  tavan  tai  annetun 
ohjeen vastaisesti? 

Ei 

Oliko henkilön aikomus  Päätöksentekovirhe  
(suunnittelema toimintatapa) 	

HE EhdY 	

Valintavirhe  

turvallinen? 

Liike-  ja  puhevirheet 
Muistivirheet  

OK  

Kuva  9. Virhetyypin  määrittelyyn käytettävä kaavio. 

Taulukko  6. Virhetyypin  määrittely. 

Luokka Luokan kuvaus Esimerkkejä 
Rikkomus  Rikkomukselle  on  ominaista tietoinen toi- Rutlinimaiset  rikkomukset. Tyypillinen rutiini- 

minta  sääntöjen vastaisesti. Tarkoituksena mainen  rikkomus  on  oikotien käyttö  tai  huolimaton  
ei kuitenkaan ole vahingon tuottaminen. radioliikenne,  jolle  on  ominaista arkipäiväinen 
Rikkomuksilla  on  sukulaisuutta riskinot- vaivannäön minimointi  ja  välinpitämätön ympäris- 
toon.  Rikkomus ei johdu toimintatapoihin  to  eli rikkomuksiin ei puututa. 
liittyvään tiedon puutteesta, vaan ongelmat Poikkeukselliset rikkomukset. Poikkeukselliset 
liittyvät johtamistapojen  ja  yhtiökulttuurin  rikkomukset ovat tilannekohtaisesti harkittuja, 
luomiin turvallisuusasenteisiin  ja  ilmapiiriin, joten niiden kirjo  on  varsin  laaja (esim. suojalait- 
Rikkomuksiin voidaan kannustaa suoraan  teen  ohittaminen, suuri ylinopeus). Tyypillisiä  
tai  välillisesti, esimerkiksi vähättelevä suh- vaikuttavia tekijöitä ovat  mm.  saavutettavissa 
tautuminen suojalaitteisiin  tai  ohjeiden välitöntä hyötyä turvallisuuden kustannuksella, 
vastaisen toiminnan hiljainen hyväksyntä, omien kykyjen yliarviointi, riskinotto työn rikastut- 
suoritusten arviointi yksipuolisesti tehok- tajana, onnettomuusriskin abstraktisuus, vähäi - 
kuuden perusteella yms. syys  tai  kaukaisuus.  

Erehdys Toimenpiteet toteutetaan tarkoitetulla taval- Valintavirhe. Ongelmanratkaisuun  liittyvä virhe  
la,  mutta niillä ei ole mandollista saavuttaa tutussa tilanteessa. 
tavoiteltuja tuloksia. Tässä tapauksessa Päätöksentekovirhe. Ongelmanratkaisuun liitty- 
tavoite  tai  valitut keinot  sen  saavuttami-  vä  virhe uudessa oudossa tilanteessa. 
seksi  on  päätetty  tai  valittu virheellisesti. 
Erehdykset liittyvät toimintaan tieto-  ja  Tilanteen tuttuutta arvioitaessa pitää  kokemus  
sääntötasolla.  ottaa huomioon monipuolisesti, esimerkiksi  ko- 

kemus  laivatyössä, varustamossa,  aluksella, 
vuorossa, laitteiden käytössä,  sää-  ja  meriolosuh- 
teissa  ja  merialueella 

Lipsandus Suoritus ei onnistu tarkoitetulla tavalla. • 	Liike-  ja  puhevirheet  
Tyypillisiä kokeneen henkilön rutiinityön • 	Muistivirheet  
ongelmia. Lipsanduksia sattuu kaikilla joka • 	Suoritusvaihtelu  
päivä. Esimerkiksi henkilö havaitsee ole- • 	Uuden tehtävän opettelu 
vansa  tekemässä jotakin muuta kuin oli 
aikonut  tai  huomaa unohtaneensa mitä 
hänen piti tehdä. 



22 

B.  Toimintaolosuhteiden  arviointi 

Jokaisen tunnistetun virheen osalta tarkastellaan seuraavaksi toimintatilannetta, joissa 
virhe sattui. Tarkoituksena  on  selvittää, mitkä henkilön toimintavalmiuksiin  tai  toimin-
taympäristöön liittyvät tekijät ovat mandollisesti vaikuttaneet virheen syntyyn. Havaitut 
ongelmat  tai  puutteet kirj ataan analyysilomakkeen "Toimintaolosuhteet"-sarakkeeseen. 
Taulukkoon  7 on  koottu esimerkkejä toimintaolosuhteiden arviointikohteista. 

Toimintaolosuhteiden  yhteydessä  on  erityistä huomiota kiinnitettävä 
• Suojausjärjestelmien  toiminnan arviointiin: miten virhe olisi voitu  tai  pitänyt havaita 

 ja  estää? 
• Tiedontarjonnan  arviointiin: oliko kaikki tarvittava tieto tilanteen hallitsemiseksi  ja 

 virheen välttämiseksi tarjolla, havaitsiko henkilö tarvittavan tiedon, miksi tietoa ei 
havaittu, miksi tietoa ei käytetty, miksi tieto ei ollut tarjolla  tai  mikä peitti tiedon al-
leen? 

Taulukko  7.  Esimerkkejä toimintaolosuhteiden arviointikohteista. 

Arviointikohde  Esimerkkejä  
Komentosillan  laitteet  Paikanmäärityslaitteet  

Aluksen hallintalaitteet 
Viestintälaitteet  
Aluksen olosuhteiden valvontalaitteet 
Muut apuvälineet 

Työympäristö aluksella Rakennettu ympäristö aluksessa (kiinteät rakenteet, 
työpisteet, kulkutiet,  kalusteet) 
Työhygieninen  ympäristö aluksessa  
(mm.  melu, tärinä, valaistus) 
Siisteys  ja  järjestys aluksessa 

Lasti Aluksen käyttötarkoituksen mukaiseen lastiin  tai mat- 
kustajiin  liittyvät toimintaan vaikuttavat tekijät 

Liikenneympäristö  Sääolosuhteet  (mm.  merenkäynti,  jäätilanne,  sade,  
sumu, pimeys) 
Väylämerkinnät 
Liikennetilanne  
Liikennejärjestelyt satamassa 

Toimintatavat  ja  -  Toimintatavat alusta lastattaessa, operoitaessa, hätäti- 

periaatteet lanteissa jne 
Yhteistyö, vuoronvaihtokäytännöt 
Tiedonkulku, radioliikennekäytännöt 
Työnjohtaminen  ja  valvonta 

Yksilö Tilanteessa toimineiden henkilöiden yksilölliset pysy- 
vät, muuttuvat  tai  vaihtelevat ominaisuudet, esimer- 
kiksi peruskoulutus,  kokemus, vireystila. 
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C.  Organisaation toimintatapojen arviointi 

Tarkastelun lähtökohtana ovat edellä toimintaolosuhteissa  ja edellytyksissä tunnistetut 
 ongelmat. Jokaisen ongelman osalta kirjataan analyysilomakkeen "Organisaation toi-

mintatavat" -sarakkeeseen ongelman syntyyn mandollisesti myötävaikuttaneet organi-
saation toimintatavat  ja  -periaatteet. Laiva-  ja  varustamo-organisaatioiden lisäksi huo-
miota tulee kiinnittää myös muiden merenkulun organisaatioiden  (mm.  viranomaiset, 
telakat yms.)  ja  erilaisten sidos-  ja vaikuttajaryhmien  toimintaan (kts.  kuva  6). Tarkastel-
tavana  ovat kaikki organisaation toiminnan eri  osa-alueet, esimerkiksi: 
•  Johtamisen toimintatavat: tavoitteet, resurssointi, organisointi  ja  seuranta 
• Suunnittelun  ja  kehittämisen toimintatavat: tekijät, välineet  ja  ympäristö 
. Rakentamisen toimintatavat 
•  Käytön  ja  ylläpidon toimintatavat 
•  Yleiset tiedonkulun, yhteistyön  ja projektihallinnan  toimintatavat 
• Tukitoimintojen  toimintatavat: laatu, turvallisuus, työterveystoiminta. 

Kehittämistoiminnassa  voi olla kyse uuden suunnittelusta  tai  jo  toimivan järjestelmän 
kehittämisestä, esimerkiksi uuden aluksen suunnittelu, laitehankinta  tai  koulutuksen 
järjestäminen. Kaikissa tapauksissa kehittämisympyrän  (kuva  5)  peruskomponentit - 

 joihin liittyviä ongelmia tässä vaiheessa tarkastellaan - ovat samat: seuranta, arviointi 
 ja  päätöksenteko, suunnittelu  ja  toteutus. Taulukkoon  8 on  koottu esimerkkejä kehittä-

mistoiminnan osalta tarkasteltavista asioista. 

Taulukko  8.  Esimerkkejä kehittämistoim  innan tarkastelukohteista. 

Osatehtävä  Esimerkkejä 
Seuranta,  tie-  Järjestelmän tilan, toiminnan  ja  tapahtumien seurannan periaatteet  ja  toiminta- 

donkeruu  tavat organisaatiossa. 
• 	Miten ongelmat  ja  toisaalta hyvät ratkaisut tunnistetaan? 
• 	Kenen tehtävänä  on  seurata tilannetta? 
• 	Kenellä olisi ollut mandollisuus havaita ongelma  tai  puute? 
• 	Miten tiedot kirjataan, kenelle ne toimitetaan, miten tietoja käsitellään? 
• 	Kannustus seurantaan? Palaute? 
• 	Tarkastukset  ja  auditoinnit,  onnettomuuksien tutkinta, päivittäinen esimies- 

toiminta? 
Arviointi  ja  Ehdotusten, aloitteiden yms. kehittämisideoiden arvioinnin  ja  niihin liittyvän 

päätöksenteko päätöksenteon periaatteet  ja  toimintatavat organisaatiossa. 
• 	Ketkä osallistuvat? Keitä kuullaan? Miten? Milloin? Missä yhteydessä? 
• 	Päätöksenteon kriteerit? Miten turvallisuus  ja  käytettävyys  otetaan huomi- 

oon päätöksenteossa? 
• 	Tiedottaminen päätöksistä? 
• 	Osataanko  päättää, uskalletaanko päättää, onko valtuuksia päättää? 
• 	Mandollisuudet vaikuttaa päätöksiin? 

Suunnittelu Koulutuksen, hankintatoimen, työ-  ja  laitesuunnittelun yms.  kehittämistoimin- 
nan periaatteet  ja  toimintatavat organisaatiossa. 
• 	Miten  ja  mistä suunnittelun edellyttämä tieto hankitaan? 
• 	Käyttäjien kuuleminen? Käytännön kokemuksen hyödyntäminen? 
• 	Suunnittelun toimintamallit (standardit) 
• 	Suunnittelun katselmukset tms. arvioinnit 
• 	Suunnittelun resurssit? 

Toteutus Toimenpiteiden käytännön toteutuksen (esim. laitehankinta, koulutus, raken- 
taminen)  ja  varmistamisen periaatteet  ja  toimintatavat. 
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3.3 	Onnettomuusraporttien  analyysi  

3.3.1 	Analyysin tarkoitus 

Analyysin tavoitteena oli selvittää komentosiltatyössä sattuneiden inhimillisten virhei-
den syntyyn myötävaikuttaneita tekijöitä. Analyysi oli  osa  työryhmän nykytilanteen ar-
viointia, jonka perusteella valittiin ne merenkulun järjestelmän teemat, joihin työssä 
tullaan perehtymään.  

3.3.2 	Aineisto  ja  menetelmät 

Hankkeessa käytiin aluksi läpi kaikki Oikeusministeriön Onnettomuustutkintakeskuksen 
merenkulun suuronnettomuusraportit. Onnettomuustutkintakeskus (ent. Suuronnetto-
muustutkinnan suunnittelukunta)  on  vuodesta  1985  - 1996  tutkinut  14  suuronnettomuut-
ta  tai  suuronnettomuuden vaaratilannetta, joista viisi  on  sattunut merenkulussa. Lisäksi 
neljä merenkulun tutkintaa oli syksyllä  1996  käynnissä. 

Onnettomuustutkintakeskuksen  merenkulun raporteista tarkastelun kohteeksi valittiin 
seuraavat komentosiltatoimintojen  ja  -päätöksenteon kannalta mielenkiintoiset  haverit: 
• ro-ro  alus rn/s  Karelian  onnettomuus,  1986 
• öljytankkeri Tebostarin  ja kalastustroolari Ladushkinin törmäys,  1989 
• puskija  Finnin ja  proomu Balticin kaatuminen,  1990 
•  matkustaja-alus  Sally Albatrossin karilleajo, 1994 
•  matkustaja-alus  Silja Europan karilleajo,  1995  

Lisäksi analysoitiin 
•  matkustaja-alus Amorellan karilleajo  (1993)  Suomen  ja  Ruotsin Merenkulkuhalli-

tuksien yhteistyössä laatiman selvityksen perusteella sekä 
• mIs  Anna  A:n karilleajo  (1993)  liikenneministeriön tutkintaraportin perusteella 
• matkustaja-alus Tallinkin karilleajo  (1995) meriselityksen  tietojen perusteella. 

Yhteensä analysoitiin kandeksan merenkulun onnettomuutta.  

Haverit  on  analysoitu niistä laadittujen tutkintaraporttien tms. kirjallisen materiaalin 
pohjalta kappaleessa  3.2  kuvatulla analyysimenetelmällä. Tarkastelua ei kuitenkaan 
käytännössä rajattu raportteihin, vaan siltä osin kuin työryhmällä  on  ollut käytössään 
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muuta tietoa,  on se  tarvittaessa kirjattu jäsentely-  ja analyysilomakkeille.  Harkintansa 
mukaan työryhmä  on  saattanut tulkita tilanteen toisin kuin onnettomuusraporteissa  tai 

 ryhmä  on  joutunut arvioimaan tapahtumien kulkuun liittyneitä tilanteita  ja  tapahtumia 
oman toimeksiantonsa näkökulmasta joskus tutkintaraporteissa esitettyä pidemmälle. 
Analyysin tuloksena  on  siten syntynyt työryhmän käsitys onnettomuuden kulkuun kes-
keisimmin vaikuttaneista inhimillistä virheistä  ja  niiden syntyyn vaikuttaneista tekijöis-
tä. Analyysilomakkeilla ei ole pyritty kuvaamaan kaikkia onnettomuuden kulkuun vai-
kuttaneita tekijöitä, kuten tutkintaraporteissa  on  tehty.  

3.3.3 	Tulokset 

Päätöksenteko-  ja toimintatilanteiden  tunnistaminen (Jäsentelylomake) 

Komentosiltatoiminnan  arviointi aloitettiin tunnistamalla onnettomuusraporteista kaikki 
ongelmallisilta vaikuttaneet tapahtumien kulkuun liittyvät päätöksenteko-  ja toimintati-
lanteet.  Tarkastelu jaettiin tapahtumien kehittymisen mukaisesti normaali-, poikkeus-  ja 
hätätilanteen  tarkasteluun. Hätätilanteiden osalta tarkastelua rajattiin analyysejä tehtäes-
sä siten, että päätöksenteko  ja  toiminta aluksen jättämisen jälkeen jätettiin tarkastelun 
ulkopuolelle. 

Taulukko  9.  Ro-ro-alus rn/s  Karelian  onnettomuuden perusteella laadittu päätöksente-
ko-ja toirnintatilanteiden  jäsentely. 

Inhimilliset virheet komentosillalla 	Ro-ro-alus  rn/s  Karelia, 1986 	 Laatija:  kl  ms,  kr,  jI  
Ongelmalliset päätökset  ja  tilanteet 	Sivu  1(138) 	 Analyysipvm: 3.1.1996 

Normaalitilanne 
(Normal) 

Poikkeustilanne 
(Abnormal) 

Hätätilanne  
(Emergency and survival) 

Konttien lastaus  tehtaalla Kallistuman  arviointi vaikeata Hätäpysäytyksen  epäonnistuminen 

• 	paperipaalien lastaus kontteihin  siten, että 
ne pääsivät liikkumaan Epäselvä käskytys Miehistön puutteellinen vaatetus kokoontumis- 

• 	kontit  suljettu, joten niiden tarkastaminen -> Sähkättäjä  kutsui oma-aloitteisesti apua paikalla 

satamassa hankalaa 
Päällystän  viivästynyt avunpyyntä Päätös siirtyä pelastuslautalle  (OK)  

Lastaus  laivaan satamassa 
• 	suunnittelu (ei kiallista suunnitelmaa) (Toiminta lautalla) 

• 	lastaus  ja sen  valvonta 
• 	tietämättämyys  vaatimuksista 

Varalaivan  käyttö: kuljetustehtävään huonosti 
soveltuvan laivan valinta 

Mekelpoisuuden varniistaminen  
(tekninen, matkakohtainen) 

Reittivalinta 

Vahflvuorojäestelyt 

Autopilotin  käyttö myrkyssä 
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Jäsentelylomakkeelle  syntyi tiivis kooste onnettomuuden kulusta. Asioiden esitysjärjes
-tys jäsentelylomakkeella  määräytyi käytännössä onnettomuusraporttien perusteella. In-

himilliset virheet  ja  niiden syntyyn vaikuttavat tekijät sekä virheen yhteydet onnetto-
muuden kulkuun voivat onnettomuusraporteissa  tulla  esille raportin eri osissa, joten 
jäsentelylomakkeista ei muodostunut yhtenäistä aineistoa. Asioiden esitysjärjestys jäsen-
telylomakkeella ei välttämättä noudata tapahtumien ajallista etenemistä  tai  syy-seuraus-
yhteyksiä. Tapahtumien koontiin tarkoitetulla lomakkeella tästä ei kuitenkaan ole hait-
taa. Tärkeintä oli, että kaikki merkittäviltä vaikuttavat  asiat  tulivat alussa kirjatuiksi. 
Jäsentelylomakkeiden perusteella ei tehty yhteenvetäviä analyysejä. 

Inhimillisten virheiden syntyyn vaikuttaneet tekijät onnettomuusraporttien peru  s-
teella arvioituna (Analyysilomake)  

Päätöksenteko-  ja toimintatilanteiden  tunnistamisen jälkeen jäsentelylomakkeelta valit-
tiin  osa  onnettomuuden kulkuun välittömästi vaikuttaneista päätöksistä  ja  toimenpiteistä 
yksityiskohtaiseen tarkasteluun analyysilomakkeella. Analyysilomakkeet  on  esitetty 
kappaleen lopussa taulukossa  lo.  

Onnettomuusraporttien  perusteella löydettiin viitteitä monista merenkulun järjestelmäs-
sä esiintyvistä puutteista, jotka ovat osaltaan olleet vaikuttamassa komentosillalla sattu-
neiden inhimillisten virheiden syntyyn. 

Keskeinen ongelma  on  selkeiden rutiinimaisiksi harjoiteltujen  toimintatapojen puute 
erilaisissa normaali-, poikkeus -ja  hätätilanteissa. Puutteita ilmeni esimerkiksi normaa-
lien päivittäisten rutiinitöiden hoidossa, komentosiltalaitteiden muutostöiden läpivien-
nissä sekä hätätilanteiden hallinnassa. Varustamot eivät riittävästi ohjaa  tai  tue toimintaa 
aluksilla, vaan alan tapa  on  ollut jättää päätöksenteko aluksen päällikölle. Toimintatavat 
saattavat vaihdella aluskohtaisesti  ja  en  päälliköiden  tai vuorojen  kesken myös samalla 
aluksella. Tämä voi aiheuttaa ongelmia monissa eri tilanteissa, esimerkiksi 
•  nopeata päätöksentekoa  ja  toimintaa edellyttävissä hätätilanteissa 
• tilapäisten miehistövaihtoj  en  yhteydessä 
•  pitkien muutosprosessien hallinnassa. 

Pahimmillaan aluksella saattaa vallita virheille altistava välinpitämätön ilmapiiri, jossa 
kukaan ei selkeästi päätä toimintatavoista, vaan ne muotoutuvat itsestään  ja  saattavat 
vaihdella myös tilannekohtaisesti. Toisaalta varustamo  on  voinut ohjeistaa tiimityön 
toimintatavat  ja  järjestää koulutusta komentosiltayhteistyöstä eli toimintatavatjajärjes-
telmän niihin perehdyttämiseksi  on  luotu. Toimintatapojen käytön seuranta aluksilla 
saattoi kuitenkin näissäkin tapauksissa puuttua. Toimintatapoja ei seurata ongelmallis-
ten työtapojen tunnistamiseksi, niiden syiden selvittämiseksi  ja  tilanteen korjaamiseksi. 
Toisaalta saman varustamon sisaralusten erilaiset kulttuurit  tai päällikkökohtaiset  erot 
ovat saattanut vaikuttaa siihen, miten varustamon ohjeistamat toimintatavat  on  eri 
aluksilla otettu käyttöön. 

Uusien työtapojen  ja  niitä tukevien työvälineiden hyödyntäminen saattaa myös jäädä 
kesken. Esimerkiksi reittisuunnitelmia  on  laadittu, mutta käytännössä niitä ei aina hyö- 



dynnetä  eikä reittisuunnitelmaa mielletä toimintaa ohjaavaksi työvälineeksi, joka välit-
tää tärkeätä tietoa vuorojen välillä  tai  jota  voisi käyttää apuna esimerkiksi luotsin toi-
minnan monitoroinnissa. 

Hätätilanteiden  hallintaa ei aina harjoitella säännöllisesti eikä esimerkiksi hätäohjainten 
tarkistusta aina automaattisesti liitetä aluksen lähtötarkastuslistoihin. Harjoittelu koulu-
tussimulaattorissa  on  vähäistä. 

Komentosiltojen  tekninen taso  ja  laitteiden kunto sekä laitteiden suunnittelun, hankin-
nanja ylläpidon toimintatavat vaihtelevat.  Laitehankinnoissa ei aina ole kiinnitetty riit-
tävästi huomiota 
•  laitteiden  ja  järjestelmien käytettävyyteen. Integroitujen järjestelmien suunnittelussa 

ei kiinnitetä riittävästi huomiota laitekokonaisuuksien hallittavuuteen. 
• laitestandardointiin  yleensä  tai  esimerkiksi yhtiön eri alusten välillä. Käyttökelpoinen 

kokemustieto saatetaan ohittaa  ja  aiemmin muilla aluksilla toimivaksi osoittautuneen 
järjestelmän sijasta valitaan uusi järjestelmä. Päälliköiden rooli laitehankintojen 
käynnistäjänä  ja  huolehtijana  on  käytännössä merkittävä  ja  sisaralusten  kunnossa voi 
olla suuria eroja, varustamon puuttumatta millään tavoin asiaan. 

•  laitteiden käyttöohjeisiin yms. dokumentteihin  ja  niiden päivittämiseen. 
• komentosiltahenkilöstön perehdyttämiseen uusien laitteiden käyttöön. 

Eräissä yhteyksissä merenkulun tapana pidettiin sitä, että uusia laitteita koekäytetään 
linjaliikenteessä. Komentosiltalaitteiden  ja  järjestelmien suunnittelu-  ja  uudistuspro-
sessit  saattoivat olla pitkiä  ja  niiden hallinta osin puutteellista: järjestelmällinen häiriö- 
tietojen keruu uudishankintojen  ja  korjausten yhteydessä  on  usein järjestämättä, tiedot- 
tammen  projektin  etenemisestä vähäistä  ja  laitetoimittajien pätevyyden varmistaminen 
tms. sopimuskäytännöt puutteellisia. Dokumenttien hallinta- sekä töiden vastaanotto-  ja 

 hyväksymisjärjestelmät  eivät myöskään aina toimineet käytännössä. 

Aluksen rakentamis-  ja  varusteluvaiheessa  viranomaiset valvovat, että aluksen varustelu 
täyttää viranomaisvaatimukset. Myöhemmin alukselle tehtäviä muutoksia ei vastaavasti 
valvota. Viranomaissäädöksiä pidettiin osin ylimalkaisina  ja  ristiriitaisina.  Myös niiden 
noudattamisen valvonta, tulkinta-  ja  sovellusohjeet  sekä rikkomuksista seuraavat sank-
tiot osoittautuivat joissakin tapauksissa puutteellisiksi. Suositusluonteiset viranomaisoh-
jeet eivät puolestaan riittävästi tue päätöksentekoa merenkulun joskus monimutkaisessa 
järjestelmässä. Tiedonkulku  ja  yhteistoiminta viranomaisten kesken oli osin puutteellista 
eivätkä resurssit aina ole riittäneet vastaamaan kysyntää  tai  tarvetta. 

Ympäristönsuojeluun liittyviä maksuja lukuunottamatta varustamotoimintaan ei liity 
pakollisia vakuutuksia. 

Luotsien  yhteistyön toimintatavat aluksella osoittautuivat eräissä tapauksissa puutteelli-
siksi. Luotsit eivät esimerkiksi järjestelmällisesti osallistu komentosiltayhteistyökoulu-
tukseen yhdessä vakituisten asiakkaidensa kanssa. Luotsilla ei aina ole selkeitä rutiini-
maisiksi harjoiteltuja toimintatapoja poikkeus-  tai hätätilanteiden  hallintaan. Luotsien 
toimintatapoja ei seurata puutteiden selvittämiseksi eikä puutteista ole selkeitä sanktioi-
ta. 



Luotsinkäyttövelvollisuus  rajoittaa säännöllistä reittiliikennettä harjoittavien päälliköi-
den luotsauskokemuksen karttumista. Luotseilla puolestaan ei ole käytössään normistoa 
siitä, milloin luotsaukseen voi  tai  ei saa ryhtyä. Normissa tulisi kiinnittää huomiota  mm. 
väylään,  olosuhteisiin, aluksen kuntoon  ja  varustukseen sekä alusväen osaamiseen. Tieto 
luotsatun aluksen kunnosta  tai  miehistön osaamisesta  tai toimintatavoista  ei myöskään 
välity järjestelmällisesti luotsauksesta toiseen.  

3.3.4 	Yhteenveto 

Yhteensä analysoitiin kandeksan onnettomuutta. Aineisto  on  pieni, mutta onnettomuus- 
raportit ovat  varsin  perinpohjaisia  ja  tarkastelussa  on  mukana merkittäviä suomalaisille 
aluksille sattuneita havereita viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tapausten perusteella 
työryhmä sai hyvän mielikuvan suomalaisen kauppamerenkulun turvallisuuteen komen-
tosillalla vaikuttavista inhimillisistä tekijöitä. Analyysin tuloksia käytettiin apuna valit-
taessa niitä merenkulun järjestelmään liittyviä teemoja, joihin raportissa tullaan kiinnit-
tämään huomiota. 

Esitetty analyysimenetelmä tukee  ja järjestelmällistää  inhimillisten virheiden syiden 
selvittämistä. Jäsentelylomake havaittiin hyväksi kirjausapuvälineeksi,  jota  voi käyttää 
apuna perehdyttäessä tapahtumien kulkuun onnettomuusraporttia lukiessa. Analyysilo-
makkeen yksinkertainen tarkastelutapa ohjaa tarkastelua virheen tunnistamisesta organi-
saation toimintatapojen arviointiin. Näkökulmien moninaisuus  on  tärkeätä varmistaa 
erilaisin tarkistuslistoin. 

Taulukko  10.  Virheet  ja  niiden syntyyn vaikuttaneet tekijät - kandeksan onnettomuuden 
analyysilomakkeet (alkaen seuraava lta sivulta) 
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Inhimilliset virheet komentosillalla 	Ro-ro-alus rn/s  Karelia, 1986 	 Laatija: xx 

Virheiden anaivsointi 	 Analyysipvm:  3.1.1996  

#  Virhe  T V Toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset 	Toimintatavat  ja  -menetelmät  

la Lastiri  vakavuus arvioitiin väärin  Ar  Er Lastina suijettuja kontteja,  joiden  vaka- 	Merenkulunkäytännot. 
vuudesta  ei ollut mandollisuutta saada 	Alus oli lastattu vallitsevan käytännön mukaisesti. 
tietoja. 	 Suljettujen konttieri lastaaminen  on  yleinen meren- 

kulussa käytetty tapa. 
Rahtauksen käytännöt.. 
•Randinlähettäjän  puutteellinen tietämys merikuije- 
tuksista. Kontit  oli pakattu siten, että rahti pääsi 
kovassa merenkäynnissä vapaasti likkumaan. 
•Vähäinen yhteistoiminta kuljetusketjun  e 	tahojen 
kesken. 
'Ei sopimuskatselmuskäytäntöä. Ei yksiselitteisiä 
vaatimuksia randinlähettäjälle.  ________________________________  

2a  Päällikkö valitsi tavanomaisen  ja  Su Er Aikataulupaine - päällimmäisensa 	Markkinatilanne. 
lyhimmän  reitin, joka vallitsevissa huolena sopimuksen mukainen kulje- 	Varustamoiden taloudellinen kilpailu.  Business- 

olosuhteissa oli hankala.  tus? 	 orientoitunut päätöksentekokulttuun  varustamoiden 
kautta laivoihin.  ________________________________  

2b  Ei riittävästi päätöksenteon tukea 	Normaalit toimintatavat  ja  niiden seuranta 
tilannekohtaiseen reittivalintaan.  Monta 	Varustamo ei tue  tai  ohjaa reittivalintaa reittinormi- 
muuttujaa  [sää,  lasti, alus, reitit...[, joiden tuksella, jossa esimerkiksi rajoitettaisun joidenkin 
yhteisvaikutus menkelpoisuuteen aina 	reittivaihtoehtojen käyttöä tietyissa olosuhteissa. 
arvioitava. 	 Päällikkö päättää  ja  tekee valinnat. Varustamo ei 

seuraa aluksella käytettäviä toimintatapoja  tai  
tehtyjä päätöksiä. 
Viranomaistoiminta.  
Ei viranomaisohjeita  tai  valvontaa reittisuunnitelmien 
laatimiseksi.  Asetus vuodelta  1981. ______________________________ 

3a  Päällikön avunpyyntö viivästyi  n. 30  Ar  Er  Vaikea päätöksentekotilarine: monimut- KomentosiltarutiinitpoikkeamatilanteiSSa  
min. (Sähköttäjän  omatoimisuus kainen  dynaaminen jatkuvasti kehittyvä 	'Alan  Tapana yrittää selviytyä mandollisimman 
varmisti nopean avun saamisen) tilanne 	 pitkälle omin voimin. Kynnys hatailmoituksen 

•Aikataulu-  ja lastin pelastamispaine 	tekemiseen korkea. 
hallitseva alussa hallitseva? 	 •Varustamolla ei ollut päällikön päätöksentekoa 
'Ei ennalta suunniteltua hätätilanne- 	helpottavaa sariktioitua hätätilannenomlitusta, joka 
normitusta. 	 varmistaisi riittävän aikaisen avunpyynnön. Esimer- 

kiksi aluksen kallistuksen ollessa  10  astetta annet- 
tava heti hätäilmoitus. 
•Päälliköllä  ei ollut rutiinimaisiksi haoiteltuja 
toimintatapoja poikkeamatilanteen hallintaan. 
Viranomaistoiminta  
Ei viranomaissanktioita avunpyynnön viivästymises- 
tä. __________________________________  

3b  Puutteellinen päätöksenteontuki. 	Komentosiltalaitteisto 
•Kallistuksen  ja sen  kehittymisen 	Valvontateknologia aivoissa ei ole viela yleistä. 
arviointi vaikeata. Ei kunnollisia mittalait- 	Laivat harvoin edelläkävijöitä teknisessa kehittämi- 
teita  tai  selkeää hälytysjärjestelmää, 	sessa. 
loka  helpottaisi pakkotilannepäätöksen 
tekemistä.  
•Lastin  tilanteen  ja  tulevan käyttäytymi- 
sen arviointi komentosillalta vaikeata. Ei 
esimerkiksi valvontakameroita lastitilois - 
sa . 	 _____________________________________________  

4a  Päällikön yritys pysäyttää pääko-  To Li  Kiire, ei rutineja hätätilanteiden  hallin- 	Komentosiltarutunit hatatilanteissa 
neet  epäonnistui. taan. 	 •Päälliköllä  ei ollut rutiinimaisiksi haoiteltuja 
(Hätäpysäytyspairiikkeiden  sijasta toimintatapoja 	hätätilanteen hallintaan. 
päällikkö painoi erehdyksessä 
kierroslukusäätimien  yhteydessä 
olleita  Stop-painikkeita.) -  

4b 
- -  

Hallintalaitteiden  huono ergonomia. 	Komentosiltalaitteisto. 
Hätäpysäyttimen  puutteellinen merkintä. 	Hallintalaitteiden suunnittelussa ei kiinnitetä riitta- 

- västi  huomiota laitteiden käytettävyyteen.  ________________________________ - 
4c 

____________________________ - 
Päälliköllä  oli vähäinen  kokemus aluk- 	Markkinatilanne, perehdyttäminen 
sesta  ja  epävarmuutta hallintalaitteiden 	Huonon rahtitilariteen vuoksi  Karelia  oli ajoittain 
tuntemuksessa. 	 poissa liikenteestä, joten alusväen palveluajat 

aluksella jäivät lyhyiksi. 
Komentosiltalaitteisto 

____________________________ - - ________________________________ 	Päällikkö oli työskennellyt pitkään  Karelian sisara- 
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#  Virhe  T V  Toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset  Toimintatavatja  -menetelmät  
Juksella. Altisten hallintalaitteisto  eroaa olennaisesti 
toisistaan.  Hallintalaitteiden standardisointia  on  
merenkulussa vähäistä. 
Perehtyminen alukseen 
Ei  alustyyppikohtaista  koulutusta. 
Ei käyttöönoton rutiineja otettaessa vastaan uutta 
laivaa. 
Ei  lähtötarkastusproseduureja,  joissa  hätätoimet 

_______________________________ ___________________________________  käytäisiin aina läpi.  
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Inhimilliset virheet komentosillalla 	 Oljytankkeri Tebostar  ja kalastustroolari 	 Laatija:  xx  
Virheiden  anaivsointi 	 Ladushkin,  1989 	 Analyysipvm:  27.2.1996  

#  Virhe  I V  Toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset Toimintatavat  ja  •menetelmät  

la  Perämies laiminiöi tähystämisen,  To  Ri  Tähystäjän pitkät poissaolot  komentosli- Komentosiltarutiinit  
vaikka oli yksin komentosillalla. laita  (25  % vandinpitoajasta),  joiden Yhtiöllä  tai  alukselia  ei ollut yhteistä käytäntöä 

aikana  perämies  oli yksin  komentosiflal- tähystämisestä  ja sen taukojen  järjestämisestä.  
la.  Päällikön ohjeet  normaaiitilanteen toimintatavoista  

puuttuivat. Esimerkiksi tähystäjän  taukojen  osalta 
Onnettomuuden sattuessa  tähystäjä  oli  onnettomuusaiuksen  kandella  päälliköllä  erilaiset 
ollut poissa  komentosiialta  noin  25 min  käytännöt:  
(tauko  +  kahvin keitto). •Toinen nimesi  tupakkatauot kiertovartioinniksi.  

'Toinen päällikkö ei puuttunut asiaan: tähystäjän  
tauot  jäivät  perämiehen  vastuulla.  Perämiehet  
joutuvat päättämään asioista, jotka kuuluvat 
päällikölle. 
(Yhtiön  sisaraluksen päälliköillä  oli sensijaan oli  

- ______________________________ «hteinen  käsitys  tähystämisen  järjestämisestä.)  - 
id  

__________________________ - 
Tutkalaitteiden  huono kunto  Komentoslltalaitteet:  ylläpito  ja  kehittäminen 

Yhtiöllä oli kaksi alusta.  Onnettomuusaluksen 
komentosiltalaitteisto  oli sisaralusta huonommassa 
kunnossa.  Sisaraluksen  kunnossapito oli suunni- 
telmallista  ja järjesteimällistä.  Yhtiö ei seurannut 
laivojen kuntoa  tai  niiden hoitoa turvallisen  navi- 
goinnin  näkökulmasta  tai  pyrkinyt vaikuttamaan 
siihen. Alusten  pääliiköiden  rooli alusten kunnosta  

__________________________________  huolehtimisessa nousi ratkaisevaksi.  

1 c  Välinpitämätön ilmapiiri  Komentosi!tarutllnit:  kehittäminen  ja  seuranta 
Onnettomuusaiukse!la  vallitsi virheille  altistava  
välinpitämätön ilmapiiri, jossa 
•Kukaan ei selkeästi päätä  toimintatavoista,  vaan 
ne muotoutuvat itsestään  (kts.  la ):  päällikkö-,  
perämies-  ja tähystäjäkohtaiset  erot  toimintatavois- 
sa  mandollisia. 
•Toimintatapoja ei seurata  tai  vaivota  eikä niistä 
keskustella. 
Yhtiön turiallisuuskulttuuri 
Yhtiön alusten määrä oli vähentynyt huomattavasti. 
Jäljellä  oil vain  kaksi  toimintatavoiltaan  ja  kunnol- 
taan erilaista alusta.  Turvallisuusasioissa  yhtiö oli 
passiivinen. Esimerkiksi  
sEj tarkastustoimintaa  
•Ei yhtiön  turvailisuuspolitiikkaa  
.Ei  henkilökiertoa  laivojen välillä, joten tieto laivojen 
erilaisista oloista  ja toimintatavoista  ei  välity laivaita 

________________________________  toiselle.  
2a  Perämies  epäonnistui  lIian myö-  To Er  Törmäysvaaran  havaitsemisen jälkeen  Komentosillarutiinit  hätätilanteessa 

hään  jääneessä  väistöliikkeessä  äärimmäisen nopea tilanne, johti rutiini-  Hätätilanteiden haliintaa  ei harjoitella. Esimerkiksi  
maiseen väistöliikkeeseen  oikealle, säännöllinen harjoittelu  koulutussimulaattorissa 
(Väistö  vasemmalle olisi pelastanut parantaisi valmiuksia  todelilsessa  tilanteessa. 
tilanteen, mutta aikaa harkintaan ei  

______________________________  ollut)  _____________________________________________  
3a  Öijytankkeri  palasi takaisin  onnet-  Ar  Er  Onnettomuuden aiheuttama  lamaannus. 

tomuuspaikaile,  mutta  (Ri)  Päällikkö tajusi onnettomuuden  laajuu- 
•järjestelmäliisiä  pelastustoimia ei  den  nähtyään  troolarin  keulan hetken 
käynnistetty aikaa pinnalla. "Tiesi, että mitään ei ollut  
•tankkerista  ei otettu yhteyttä tehtävissä".  
pelastuneeseen trooiariin 

- •hätäsanoma  viivästyi  n. 20 min.  - -  
3b  Ei päätöksenteon tukea, esimerkiksi  Komentosiltarutiinit  hätä-ja pelastustilanteessa  

ennalta laadittua suunnitelmaa  tai  Ei ennakolta  iaadittuja  pelisääntöjä  tai  toimintaohjei- 
tarkistusiistaa  toimista saavuttaessa  ta  hätä-ja pelastustehtävistä.  Ei  pelastustoimien 

____________________________ - onnettomuuspaikate.  harjoittelua.  
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Inhimilliset virheet komentosillalla 	Puskija  Finn  ja  proomu  Baltic, 1990 	 Laatija: xx 
Virheiden analysointi 	 Analyysipvm:  8.5.1996 

#  Virhe  I V Toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset Toimintatavatja  -menetelmät  
la  Päällikkö arvioi väärin alusyhdis-  Su Er  Erittäin riskialtis kuljetustapa. Kostean Markkinatilanne 

telmän menkelpoisuuden. malmilastin  käyttäytymistä  tai  siihen Kilpailu  en kuijetusmuotojen  välillä.  Malmin  kuljetus 
todellisuudessa vaikuttavia tekijöitä ei avoproomuissa  halvin  tapa. 
tunnettu (riittävästi) ennen onnettomuut- Onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden tutkinta ja 
ta,  joten aluksen menkelpoisuuden tiedottaminen  havereista 
arviointi oli reittiliikennettä hoitavalle •Aikaisemmista vaaratilanteista  ja puskijan edelli- 
paallikölle  mandoton  tehtava.  sen  päällikön kirjallisista huomautuksista huolimatta 

kostean malmilastin käyttäytymisen todellisia syitä 
ei kyetty selvittämään. 
•Muualla maailmalla oli sattunut malmilastissa 
olleiden laivojen kaatumisia, joista Suomessa ei 
tiedetty. 	Pitäisikö vakuutusyhtiöiden  ja  viranomais- 
ten roolia tiedottajina kehittää? 
•Viljalastissa  oleville aluksille  on  sattunut vastaavan 
tyyppisiä erittäin nopeita kaatumisia. Onnettomuus- 
tietoja ei ehkä osata alalla soveltaa nittävästi. 
Turvallisuus -ja riskianalyysien  vähäinen käyttö 
Esimerkiksi  malmin  toimittaja kasvatti  malmin 
raekokoa  tuotannollisista syistä selvittämättä ratkai- 
sun vaikutusta kuljetusturvallisuuteen  
Tie  donkulku  
Malmin raekoon  kasvattamisesta ei tiedotettu 
malmia kuljettaville aluksille. Aluksilla havaittiin  
malmin  aikaisemmasta poikkeava käyttäytyminen, 
mutta siitä puolestaan ei ilmeisesti raportoitu asiak- 

_______________________________ ___________________________________ kaalle.  
lb  Päällikön mandollisuudet vaikuttaa Viranomaistoiminta 

kuljetustapaan  tai -valineisun  heikot. •Ylimalkaiset säädökset (asetus  455/58)  malmin 
kuljetuksesta.  Säädös kuitenkin vaatii tukiseinät. 
Yhdistelmällä viranomaishyväksyntä (vaikka proo- 
mussa  ei ollut tukiseiniä. 
•lMO:n  Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargo- 
es  - ohjeella vain  "suositus  "-status  Suomessa. 
Suositukseen vedoten päällikkö ei voi vaatia kehit- 
tämistä varustamolta eikä varustamo puolestaan 
aluksen omistajalta. 
Merenkulun  päätöksentekojärjestelmä  
Monimutkainen päätöksentekoketju: päällikkö, 
varustamo, laivanomistaja, asiakas, viranomaiset.  
Raskas reittiliikenne  
Raskas  työ. Päälliköllä ei ole aikaa  tai  voimia itse 

____________________________ ________________________________  tutkia  tai  kehittää kuljetusjäriestelmää. 
ic  Päällikön mandollisuudet vaikuttaa Tiedonkulku 

kuljetuskohtaiseen merikelpoisuuteen  Ei yhteydenpitoa proomun Ruotsista Raaheen 
heikot. tuoneen  ja Raahesta  eteenpäin jatkaneen päällikön 
(Puskija  saattaa kuljetusmatkan aikana kesken. 	Lastiasiakiat? Päälliköllä ei ollut tietoa 
vaihtua. Esimerkiksi tässä tapauksessa  malmin lastauspaikoista (ulkovarasto), lastauksen  
eri puskija toi proomun Ruotsista Raa- vaiheista  tai  lastin  käyttäytymisestä matkalla Ruot- 
heen,  josta Puskija  Finn  jatkoi eteen-  sista  Raaheen tms.  Lastin kostumiseen ja  siten 
päin.) vakavuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

Normaalit toimintatavat lastauksessa 
Puskijoiden päälliköillä  oli erilaisia käsityksiä turval- 
lisista  malmin lastaustavoista,  joten päällikkö saattoi 
saada kuljetettavakseen kuorman, joka oli lastattu 
eritavoin  kuin  hän  itse olisi  sen  tehnyt. Varustamolla 
oli uudet ohjeet  malmin lastaustavasta,  mutta kaikki 
päälliköt eivät pitänet sitä oikeana  ja  jatkoivat 
lastausta  paremmaksi katsomallaan tavalla. (Tässä 
tapauksessa kenenkään käsityksen lastaustavoista 
eivät kuitenkaan perustuneet todelliseen tietoon 
ongelman luonteesta.) 
Komentosiltalaitteisto: lastinvalvonta  
Lastin  käyttäytymisen seuranta  on  vaikeata, koska 
aluksella ei ole proomussa olevan  lastin  tilanteen 

_____________________________ ________________________________  valvontaa soveltuvia mittalaitteita. 
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Inhimilliset virheet komentosillalla 	Matkustaja-alus  Amorella,  1993 	 Laatija:  kl,  jI  
Virheiden analysointi 
	

Analyysipvm:  8.5.1996  

#  Virhe  I V Toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset Toimintatavatja  -menetelmät  

la Linjaluotsin ohjausvirhe  S- To Li  Monimutkainen, vaativa käännös. 
käännöksessä  (tai  tekninen  vika 
ohjausjärjestelmässä) - - ________________________________  - 

lb Linjaluotsi  käytti autopilottia hankalalla Uusien laitteistojen käyttöönotto 
"puoliautomaattiseIla 	tavalla, Reittiä ei Otettaessa käyttöön uusia laitteita ei kiinnitetä 
ohjelmoitu autopilotille, vaan käännökset riittävästi huomiota niiden käyttöönottokoulutukseen. 

____________________________ syötettiin  matkan  edetessä käsin. __________________________________________  

lo Perämies  ei monitoroinut linjaluotsin Työnsuunnitteluja perehdyttäminen  
toimintaa eikä linjaluotsi kertonut teke- Linjaluotsin  ja perämiehen  työnjako oli suunniteltu 
misistään perämiehelle. Reittisuunnitel-  siten, että luotsin toimintaa seuraava perämies 
maa ei pidetty esillä. passivoituu. 

Perämiehen  edellytetään monitoroivan linjaluotsin 
(Onnettomuuden sattumishetkellä toimintaa, mutta  vain  osalle perämiehistä  (tai 
perämies  oli normaalien aamurutiinien päälliköitä)  on  annettu tehokkaan monitoroinnin 
mukaisesti soittamassa puhelimella edellyttämät perustiedot luotsauksesta. 
herätyssoittoa  päällikköä.) Toimintatavatja  niiden seuranta komentosillalla 

•Normaalien toimintatapojen seuranta  on  puutteel- 
lista  ja  esimerkiksi 	monitorointi voi olla jatkuvasti 
vähäistä kenenkään puuttumatta asiaan. 
.Reittisuunnitelmaa  ei mielletä monitorointia 
tukevaksi työvälineeksi. 
Komentosiltalaitteisto 
Monitoroinnin  tarpeita ei ole otettu riittävästi huo- 
mioitu sijoitettaessa uusia hallintalaitteita vanhaan 
komentosiltaan,  vaan perämies istui kaukana 

_______________________________ ___________________________________ linjaluotsista.  

2a Linjaluotsi  ryhtyi korjaamaan  Ar  Er  Aluksella oli hankalakäyttöinen  Non- Komen(osiltalaitteisto  
kurssia automaattiohjauksella  Follow-Up- hätäohjain. Laitehankinnoissa  ei kiinnitetä riittävästi huomioita 
sensijaan, että olisi ohittanut  sen ohlainlaittelden kaytettavyyteen. 
hätäohjaimella. ___________________________________  

2b  Vaikeasti hallittavissa oleva nopea Toimintafavat  hätätilanteessa 
hätätilanne.  Ei standardoituja rutlinimaisiksi harjoiteltuja toiminta- 

________________________________  tapoja hätätilanteessa,  

3a 
_____________________________ 
Perämies  ei noudattanut linjaluotsin  Ar  Er Epäselvätjohtosuhteet  hätätilanteessa. Toimintatavat hätatilanteessa 
jarrutuskomentoa,  koska hänellä oli Kts.  2b.  
erilainen käsitys toimintatavoista 
tilanteen korjaamiseksi. ________________________________  

4a  Ilmoitus onnettomuudesta annettiin  Ar  Li Klireinen  ja  vaikeasti hallittavissa oleva Toimintatavat hätätilanteessa 
vasta  n. 30 min  päästä  ja  Pan-pan hätätilanne,  jossa  osa  toimenpiteistä •Kts.  2b  
-sanomaa ei annettu lainkaan, helposti unohtuu. .Käytössä ei ollut tarkistuslistaa tms. apuvälinettä 

poikkeustilanteen  hallintaan. 
Ei riittävästi päätöksenteon tukea Viranomaistoiminta  
poikkeustilanteessa. Ilmailun tapaan merenkulussa ei ole käytössä 

viranomaissanktiota hätäsanomien viivästymisestä 
________________________________  tai antamattajättämisestä. 

5a Linjaluotsin  olisi pitänyt kytkeä  To Li Kilreinen  ja  vaikeasti hallittavissa oleva Toirnintatavatja  niiden seuranta 
kaikki ruoripumput päälle. hätätilanne,  jossa  osa  toimenpiteistä .Kts.  lo:  toimintatapojen seuranta 

helposti unohtuu. .Kts  2b:  ei rutinimaisia toimintatapoja 
Saaristoreitillä  käytettiin normaaliin 
tapaan  vain  kahta ruoripumppua. 
Tämä vaikutti osaltaan siihen, että 
vaikka komentosillalla työskennellyt 
matruusi  otti laivan käsiohjaukseen 
linjaluotsin komentojen  mukaisesti, 
ei kurssinmuutos onnistunut 
riittävän nopeasti. ________________________________ 
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Inhimilliset virheet komentosillalla 	M/s  Anna A, 1993 	 Laatija: xx 
Virheiden analysointi 	 Analyysipvm:  26.2.1996 

#  Virhe  I V Toimintatilanne  ja  -olosuhteet Toimintatavat  ja  -menetelmät  
la Luotsit  eivät luoneet riittäviä yhteis-  Ar  Ri  Alukselle lähti kaksi luotsia, joten tarve Luut  saus  

työn edellytyksiä  ja  heidän  kom-  kommunikointlin laivaväen  kanssa Luotsausasemien  vähentämisen vuoksi muualta 
munikointinsa alusväen  kanssa oli koettiin vähäiseksi, tälle alueelle siirtyneillä luotseilla oli vähäinen 
vähäistä. Luotsit  kokemus ko  syyäväylästä. Merenkulkupiirin  ja 
selvät  esittäytyneet  kaikille komen- Luotsiliitto ry:n  sopimuksen mukaisesti luotsi otti 
tosillalla.  mukaansa avustavan luotsin. Aluksella luotsit eivät 
•eivät ottaneet selvää komentosuh- pyrkineet riittävästi yhteistyöhön laivaväen kanssa, 
teista, komentosiltamiehistön  vaan hyödynsivät kandennuksen lisäämällä keski- 
tehtävistä  ja  taidoista. näistä yhteistyötä. Alusväki pyrittiin kokonaan 
.hoitivat aluksen ohjailun keske- sulkemaan luotsaustilanteen ulkopuolelle. 
nään  eivätkä ilmoittaneet toimis- •Puutteellinen ohjeistus  ja  koulutus toimintatavoista 
taan  riittävästi ennakolta, kanden luotsin tilanteessa? 

.Puutteellinen BRM-koulutus? 
'Ennakkoluulot mukavuuslippulaivaväen osaamista  
ja  pätevyyttä kohtaan? 

Luotsien  toimintatapoja ei seurata puutteideri 
- ____________________________ - - ________________________________  selvittämiseksi eikä puutteista ole selviä sanktioita.  
lb  Ainakin osalla alusväestä puutteellinen Mukavuuslippulaivat  

kielitaito. Mukavuuslippulaivojen laivaväen  pätevyys  ja  
- ____________________________ - - ________________________________  kielitaito usein yleistä keskitasoa huonompi.  

2a  Luotsi määritteli käännöksen  Ar  Er  Aluksen navigointivarustus oli huono  ja  Luotsauksen irrformaatiojärjestelmät 
aloituskohdan  liian aikaiseksi. huonokurrtoinen. Luotseilla  ei ollut tietoa 	navigointilaitteiston tasosta  

tai  kunnosta ennen alukseen nousemista, vaikka 
alusta oli luotsattu aiemmin kandesti. Tieto aluksen 
kunnosta ei järjestelmällisesti välity luotsauksesta 
toiseen. 
Muka  vuuslippulaivat 
Mukavuuslippulaivojen  varustelu  ja  kunto tavallisesti 
keskimääräistä huonompi. 
Luoki(usjärjestelmä  
Alus oli hiljan siirretty kriteereiltään vaatimatto- 
mammarr luokituslaitoksen  rekisteriin. Väliaikainen 
luokitustodistus. 
Satamatarkastusjärjestelmä  
Alus Oli  Pori State  -järjestelmän mukaisesti taricas- 
tettu  useita kertoja. Havaitut viat oli tavallisesti 
määrätty korjattavaksi seuraavassa satamassa. 
ITF:n  asiamies pyysi tarkastusta myös Suomessa. 
Luotsilaitoksella  ei ollut resursseja aluksen tarkas- 
tamiseksi.  
Laiva sjjoituskohteena 
Päällikön mukaan omistajat odottavat  vain  tuottoa 
alukselleen  ja  edellyttävät hänen operoivan alusta 
tuottoisasti. 
Luotsaus 
Luotseilla  ei ole käytössään normistoa siitä, milloin 
luotsaukseen  voi! ei saa ryhtyä. Normissa tulisi 
kiinnittää huomiota  mm. väylään,  olosuhteisiin, 
aluksen kuntoon  ja  varustukseen sekä alusväen 

______________________________ __________________________________  osaamiseen.  
2b Aloitusajankohdan määnttelyä  vaikeutti Väylä, merimerkkien toimimattomuus  

kanden mehmerkin toimimattomuus. .Merimerkkien  tekninen luotettavuus? 
____________________________ - ________________________________  .Väylien huolto  ja  kun nossapito?  

3a  Ruorissa ollut vahtipäällikkö ei  To Li Vahtipäällikkö  ei ymmärtänyt luotsin Kfs.  la  (Luotsit  eivät tienneet vahtipäällikön ase- 
noudattanut luotsin ohjailukomento- komentoja  puutteellisen kielitaitonsa maa laivaorganisaatiossa  tai  tunteneet hänen  
ja.  vuoksi. osaamistaan.) 
__________________________ ______________________________ Kts.  lb 

3b Vahtipäällikkö  oli ainoana alusväestä Kts.  la  (Luotsit  eivät seuranneet miehitystä  ko - 
komentosillalla käännöksen alkaessa  ja  mentosillalla  eivätkä vaatineet sillalle luotsausnor- 
toimi sekä vahtipäällikkönä että mori- miston  edellyttämää minimimiehitystä. Lisäksi 
miehenä, joten ohjailutoimintojen luotsit  ilmoittivat myöhään käännöksen aloittamises- 
monitorointi laivaväen  osalta puuttui.  ta.)  

Komentosiltarutiinit 
Laivaväellä  puutteelliset komentosiltarutiinit esimer - 
kiksi toimintojen monitoroiriti saaristoväylällä jäi 

_____________________________ ________________________________  puuttumaan. 
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#  Virhe  I V Toimintatilanneja  -olosuhteet Toimintatavatja  -menetelmät 
ITF-farkastus 
ITF:n  asiamies neuvotteli alusväelle aiempaa 
korkeamman minipalkkatason, jolloin  osa  matruu - 
seista ei enää uskaltanut jäädä laivalle  ja  heidän 
tilalleen hankittiin uudet matruusit. Laivan kuudesta 
matruusista  neljä oli poistuneita korvaamaan juuri 
tulleita uusia, jotka eivät vielä olleet perehtyneet 
alukseen. Käytettävissä  vain  yksi ruorimieheksi 
sopiva matruusi,  jota  toinen laivan tunteva matruusi 
oli noutamassa sillalle.  

3c Vahtipäällikkö  hätääntyi luotsin voimak- Kts. 	laja  lb  
kaasta  äänen käytöstä  ja  oletti toimi- Komentosiltarutönit poikkeamatilanteessa 
neensa  liian hitaasti (vanha yli  65 V.  Vahtipäälliköllä  ei ollut rutiinimaiseksi harjoiteltuja 

______________________________ -  mies) toimintatapoja poikkeamatilanteen hallintaan.  - 
4a  Luotsin puuttuminen ruohmiehen  

- 
To Er  Toiminta oli siihen asti onnistunut hyvin. 

toimintaan viivästyi Käännöstä oli edeltänyt pitkä suora 
osuus .  _________________________________________________  

4b  Luotsi ei ymmärtänyt, miksi ruorimies ei Kts.  la  
toimi hänen objeidensa mukaan  ja  yritti 
korjata tilanteen toistamalla ohjailukäs- 

____________________________ - kynsä  kahteen kertaan. __________________________________________  
4c  

- 
Kynnys puuttua navigointiin  (take over) Luotsaus  
on  korkea. Luotseilla  ei ollut rutiinimaiseksi harjoiteltuja toimin- 

____________________________ ________________________________ tatapoja poikkeustilanteen  hallintaan.  

5a Hälytysilmoitus  laivan omalla  VHF- To Li VHF-laitteiston huono kunto. Kfs.  2a  (Mukavuuslippulaivat, luokituslärjestelma, 
radiolaitteistolla  epäonnistui satamatarlcastusjarjestelma)  
(Ilmoitus tehtiin luotsin  VHF- 
radiota) ___________________________________  

6a  Päällikön  ja  varustamon hidastelu  Su Ri  Tilanne vakaa? Vakuuttaminen 
meripelastussopimuksen  tekemi-  Laivalla ei ollut kaskovakuutusta. Päällikkö  ja  
sesså.  varustamon edustaja yrittivät viimeiseen asti 

selviytyä itse  tai  viranomaisten avulla karilta., koska 
tämä olisi ollut varustamolle halvempaa. Ympäris- 
tönsuojeluun liittyviä maksuja lukuunottamatta 

- ______________________________ - - ___________________________________ varustamotoimintaan  ei liity pakollisia vakuutuksia. 
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Inhimilliset virheet komentosillalla 	Matkustaja-alus  Sally Albatross, 1994 	Laatija:  xx  
Virheiden analysointi 	 Analyysipvm:  27.2.1996  

#  Virhe  T V  Toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset Toimintatavat  ja  -menetelmät  
la  Luotsiperämies  teki  turhan  manu-  Su Er  Alukselle oli  DGPS-satelliittipaikan-  Laitteistojen hankintaprosessi 

aalisen kartansiirron. nusjärjestelmä,  jonka merkitystä uuden  •Tutkajärjestelmää  uudistettiin pienin askelin.  
tutkakarttajärjestelmän  käytön  yhteydes- Rankintaprosessi  oli kestänyt  jo  noin kolme vuotta.  

(Mertcinnöistä  sa  ei täysin ymmärretty, vaan kartta Kenelläkään komentosillalla ei ilmeisesti ollut  
-  SA  =  Sally Albatross  siirrettiin aina manuaalisesti paikalleen, kokonaistilanne  tutkajärjestelmän  osalta täysin  
-  SE 	Silja  Europa  kun  se  ajon aikana otettiin käyttöön. hallinnassa.  Nan  kintaprosessin  hallinta  ja  valvonta  

- BPG =  Bridge Procedure Guide)  ei käytännössä toiminut kunnolla. 
Myös uudelle  luotsiperämiehelle  oli •Laitteistojen  koekäyttö linjaliikenteessä.  Sekä 
opastettu  tutkakartan  turha manuaalinen  alusväen  että  laitetoimittajan  mielestä järjestelmä ei 
siirto, ollut vielä valmis, vaan  se  oli  kehitettävänä.  
(Turha toimenpide muodostui useista  •Tutkajärjestelmää  otettiin tässä laajuudessa  
näppäinkomennoista,  joten  se  sisälsi ensimmäistä kertaa  käyttoon  ko  suomalaisen 
monia erilaisia  virhemandollisuuksia.) laitetoimittajan  toimesta. Miten  laitetoimittajan  

osaaminen varmistettiin ennen sopimusta  ja  miten 
toimituksen edistymistä seurattiin varustamolla  tai  
aluksella? 
Häiriöiden seuranta 
Tutkakartan turhassa  manuaalisessa siirrossa 
esiintyi ongelmia, joissa kartta siirtyi pois paikaltaan.  
Häiriötietojen  keruu ei ollut järjestelmällistä, joten 
aluksella ei ollut selkeää käsitystä  jäestelmän  
luotettavuudesta.  Laitetoimittajalle  oli useaan 
otteeseen kerrottu  kartan  siirtymisongelmasta  ja  
laitetoimittaja  oli luvannut selvittää asiaa.  Laitetoimit- 
tajan  asentaja ei täysin ymmärtänyt  DGPS:n  merki- 
tystä  tutkakartan käytälle,  koska ei huomannut 
turhaa toimenpidettä  tutkakartankäytössä. 
Viranomaisvaivonta 
Rakentamis-  ja  varusteluvaiheessa  viranomaiset 
valvovat, että laivan varustelu täyttää  viranomais- 
vaatimukset. Myöhemmässä vaiheessa laivalle 
tulevia  lisävarusteita  tai  laitemuutoksia  ei vastaa- 
vasti  valvota.  
Laitteiden käyttöönotto: perehdyttäminen 
.Laitetoimittajan  asentaja opasti  tutkakartankäytön 
komentosiltaherrkilöstölle.  Kartan  asetus  opastettiin  
manuaalisen  toimintatavan  mukaisesti ottamatta 
huomioon  DGPS-jäestelmää. 
.Perehdyttäminen  tapahtui yhden  matkan  aikana 
vuorossa olevalle  kansipäällyställe.  Koulutuksessa 
keskityttiin laitteiston  nappulatekniikkaan  yrittämisen  
ja  erehtymisen periaatteella.  Laitteistoon  liittyviä 
ongelmia käsiteltiin siltä osin kuin ne tulivat esille. 
Järjestelmän  tai  laitteiston  toimintaperiaatteisiin  ei 
kiinnitetty riittävästi huomiota, jotta käyttäjät olisivat 
esimerkiksi ymmärtäneet  DGPS:n  merkityksen  
tutkakartan kåytössä.  
.Englannin  kielisistä manuaaleista  puuttuu järjes- 
telmän  toimintapenaatteen  kuvaus. 
Tilapäisen henkilöstön perehdyttärninen 
.Luotsiperämiehen perehdyttämistarve  arvioitiin 
ilmeisesti väärin.  SAha  luotettiin siihen, että  SE  
kokemuksensa perusteella  luotsiperämies  tuntee 
toimintatavat.  Perehdyttämisessä  ei riittävästi 
huomioitu alusten välisiä laite-eroja.  
.Perehdyttäminen  perustui siihen, että  luotsiperä - 
mies tutustui oma-aloitteisesti  SAn dokumentteihin 
(esim. BPG).  Dokumentit ovat  standardoinnin  
ansioista  suunmmaksi  osaksi samanlaisia, mikä 
houkuttelee pintapuoliseen tutustumiseen.  Doku- 
rnenteissa  ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota  
aluskohtaisten  erojen havaitsemiseen tekstistä.  

- __________________________ - - ______________________________  Oppimista ei varmistettu millään tavoin?  
lb  Käytössä vanhat  ja  puutteelliset  ohjekir- Dokumenttienhallinta 

jatja manuaalit. Karttajärjestelmän  Varustamolla  tai  laivalla ei ole käytössään toimivaa  
ohjekirjassa  (1989)  ei mainita mitään järjestelmää dokumenttien  laadunvarmistamiseksi 
paikanmääritys  menetelmää.  tai  ylläpitämiseksi muutostöiden yhteydessä.  
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U  Virhe  I V  Toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset  Toimintatavatja  •menetelmät  

1 c  SAn tutkajärjestelmä  poikkesi muiden  Komentosiltalaitteisto  
yhtiön alusten  tutkajärjestelmistä  Tutka järjestelmän valinnassa ei kiinnitetty riittävästi 

huomiota  laitestandardointiin  yhtiön  en  alusten 
välillä. Muilla laivoilla toimivaksi osoittautuneen 
järjestelmän sijasta valittiin toinen järjestelmä. 
Ratkaisua voidaan pitää  perusyynä  laitteiston  
käyttöongelmille  poikkeustilanteessa (tilapäinen  

- ________________________________ miehistövaihto  kanden aluksen kesken).  
- 

2a  
____________________________ 
Luotsiperämies  ei tallentanut  

- 

To Li  Luotsiperämies  käytti  tutkakarttaa  itse  Kts.  Laitteiden  kä  yttöönotto  ja  uuden henkilön 
tutkakartan  muutosta ensimmäistä päivää eikä hallinnut  perehdyttäminen 

tutkakartan  asettamisen  Luotsiperämiehelle opastettiin tutkakartan  nappula- 
nappulatekniikkaa.  tekniikkaa päivittäisen käytön ohessa.  SAha  ei  

Näppäinkomennoista  ei ollut käytössä ymmärretty  tutkakartan käyttöhäinöiden  vakavuutta 
tarkistus-  tai  muistilistaa. (systemaattisuutta).  joten asiaa ei  nittävästi  osattu 

painottaa  tilapälsen  henkilön  perehdyttämisessä  tai  

______________________________ __________________________________  oppimisen seurannassa.  

2b  Luotsiperämiehen  työskentelyn  monito- Kornentosiltatoimintatavat 
rointi  oli puutteellista.  Vahtipäälhikkö  ja  Tiimityön ruflinien ohjeistus (BPG)  ja  komentosil- 
luotsiperämies  toimivat ensimmäistä  tayhteistyön  koulutus  (BRM)  eli järjestelmä  ja  
päivää yhdessä, joten yhteistoiminnan toimintatavat oli yhtiön puolesta luotu.  Toimintatapo- 
rutlinit hioutumatta. jen  käytön seuranta kuitenkin puuttui. 

Alusten  (SA  ja  SE)  erilainen kulttuuri  ("Siljalainen  
ja  SallyIainen  on  saattanut vaikuttaa siihen miten  

- __________________________ ______________________________  toimintatavat  on  eri aluksilla otettu käyttöön.  

2c  Luotsiperämies  oli  SEIIä  tottunut  järjes- Komentosiltalailteisto 
telmään,  jossa siirtoa ei tarvita  ja  käyttö- Puutteita  integroidun  järjestelmän  käytettävyyden  
liittymä  on  yksinkertaisempi. suunnittelussa:  kartanvaihto  edellytti useita  näppäln  

______________________________  
toimintoja, järjestelmä ei varoittanut kesken  jäänees-
ta  proseduurista  tai  kartan  siirtymisestä.  

3a  Luotsiperämies  ei havainnut  To Li  Ko.  tilanteessa (hyvä näkyvyys,  murtaja 
tutkakartan  siirtymistä pois  paikal-  Voima lähellä, vaikea jäätilanne)  
taan  havaintoja tehtiin lähinnä katsomalla 

ulos ikkunasta. Tutkaa käytettiin  apuvä- 
tneenä  ei  päähavaintovälineenä. _______________________________________  

3b  
___________________________ 

Luotsiperämies  oli  SEllä  tottunut siihen,  Kts.  Tilapäisen henkilöstön perehdyitäminen 
että  tutkakartta  varoittaa äänimerkillä  
siirtymisestä.  

3c  
_______________________________  

Kartta oli kandesti hetkeä aikaisemmin Korjauksista tiedottaminen 
siirtynyt pois paikaltaan.  Luotsiperämies Luotsiperämies  näki  tutkajärjestelmään laitetoimitta - 
uskoi tilanteen  korjaantuneen  kanden  jan  huoltomiehen poistuvan  laivalta  ja  kysyessään  
uudelleenasetuksen  jälkeen.  Uskomuk-  asiasta muilta kuuli, että laitteen viat  on  korjattu.  
seen  saattoi vaikuttaa myös  se,  että Ilmeinen väärinkäsitys oli mandollinen, koska  
luotsiperämies  luuli, että  tutkakartan  selkeää menettelytapaa korjaustöiden  hyväksymi- 

-  tekniset ongelmat  on  jo  korjattu. seksi  ja  infornioimiseksi  ei ole käytössä.  
- 

4a  
__________________________ 
Luotsiperämies  käytti tavanomaista  

- 

Ar  Er  Aluksen piti väistää lähellä ollutta Toimintatavat komentosillalla: päätöksenteon  
pienempäå turvamarginaalia murtaja  Voimaa. perusteet?  
sivuuttaessaan matalikon  täydellä Jäätilanne oli hidastanut matkaa  ja  alus Aikataulussa pysyminen  on  erittäin tärkeätä  markus- 
vauhdilla oli  jo tunnin  myöhässä aikataulusta.  tajaliikenteessä.  Varustamo seuraa  aluksien  toimin- 

Pitkä myöhästyminen olisi  tietanyt taa  nimenomaan niiden käyttötarkoitukseen liittyvien  
- kertautuvia aikatauluongelmia. kriteerien  perusteella.  

- 

5a  Karille ajon jälkeen päällikkö antoi  
- 

Ar  Er  Kiireinen  ja  vaikeasti  hahlittavissa  oleva Toimintatavat  hätätilanteessa 
hätäilmoituksen  vasta lähes kanden  hätätilanne. Päälliköllä  ei  kaikiltaosin  ollut selkeitä  rutiinimaisiksi  
tunnin  päästä  kanile  ajosta, joten  harjoiteltuja toirnintatapoja  poikkeus-  ja  hätätilan- 
•monille  tahoihle  tilanteen vakavuus  teen  hallintaan. 
oli pitkään epäselvä. 
.pelastustoimet käynnistettiin 
muiden  ahusten  ilmoitusten perus- 
teella.  
•kanhleajon  aikana lähellä ollutta  
murtajaa  ei pyydetty apuun.  - -  - 

La  Aluksen jatkuva  ylilastaus.  Su RI  Matkustajamukavuus  on  käännöksissä  Toimintatapojen seuranta 
parempi, kun aluksen  tankeissa  on  Varustamolla ei ole järjestelmää, jolla valvotaan 
paljon vettä.  määräyksien  noudattamista  aluksihla. 

Viranomaisvalvonta  puutteellista  
Luokituslaitosten  toiminta  
Luokituslaitos  ei huomannut  ylilastausta määräai- 
kaiskatsastuksessa.  Miten valvoa  luokitushaitosten 

___________________________ ______________________________  työn laatua?  



Inhimilliset virheet komentosillalla 	Matkustaja-alus  Silja  Europa, 1995 	 Laatija:  xx  
Virheiden analysointi 	 Analyyslpvm:  28.2.1996  

Virhe  I V  Toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset Toimintatavat  ja  •menetelmät  
la  Luotsiperämies  ja vahtipäällikkö Ar  Er  Vahtipäälliköllä  ja luotsiperämiehellä  oli  Komento.siltalaifteisto  

eivät havainneet  nopeudensäätöjär-  se  käsitys, että  nopeustieto  tuli  okista, Vahtivuorolla  ei ollut oikeaa käsitystä järjestelmän  
jestelmän (SpeedPilot) nopeusase-  jolloin ongelmallista automaattista tilasta.  Integroitujen  järjestelmien suunnittelussa  ja 
tuksen  automaattista siirtymistä  siirtymää  ja sen  aiheuttamia useita  yhteensovittamisessa  ei kiinnitetä riittävästi huomio- 
Manual  Speedille korjatessaan peräkkäisiä  hälytyksiä ei synny.  ta laitekokonaisuuksien hallittavuuteen ja käytettä- 
satelliittivastaanottimien (DGPS2) vyyteen.  
antamaa  hälytystä.  Lokin  käyttö  nopeustiedonantajana  on  Toimintatavat  ja  niiden seuranta komenfosillalla  

tavanomainen tapa saaristossa.  Edelli- •Nopeustiedonantajaa  voi vapaasti vaihtaa.  
nen vahtivuoro  oli muuttanut nopeus-  Vuoroilta  ei ole yhtenäisiä  ajotapoja.  
tiedon  antajan  lokista satelliittivastaanot- .Reittisuunnitelmaa  ei  mielletä  toimintaa  ohjaavaksi 
timeen DGPS2.  Vaihdosta oli  merkintá työvälineeksi,  joka välittää tärkeätä tietoa  vuorojen 
reittisuunnitelman aikataululomakkees-  välillä.  
sa,  mutta uusi  vahtivuoro  ei tutustunut •Toimintatapoja ei seuranta ongelmallisten  tyätapo- 
kirjauksiin  tai  kiinnittänyt huomiota  jen tunnistamiseksi  ja  niiden syiden selvittämiseksi.  

____________________________ merkintään. __________________________________________  
lb  Automaattinen siirtymä  Manual  Speedil- Kfs  la:  Komentosiftalaitteisto  

le on  suunnitteluvirhe.  Tällaisissa  .Laitesuunnittelussa  ei ole huomioitu niitä ongelmia 
tilanteissa  nopeudensäätöjärjestelmän  jotka liittyvät siihen, että  nopeudensäätäjärjestelmä  
tulisi  kytkeytyä  automaattisesti irti, koska voi automaattisesti siirtyä  Manual  Speedille käyttä - 
todellista  takaisinkytkentää  nopeuden- iän sitä havaitsematta.  
säätöjäl]estelmään  ei enää ole. .Merkittävien automaattisten muutosten havaitse- 

miseen ei ole  laitesuunnittelussa  kiinnitetty riittävästi 
Laite ei 	vän  selvästi informoi huomiota. 
käyttäjää siirtymisestä. Siirtymisen olisi 
voinut havaita tekstistä  näytällä.  Integ- 
roiduissa  järjestelmissä informaatiota  on  
kuitenkin tarjolla paljon, joten  tekstimuu- 

____________________________ tos  jää  helposti havaitsematta.  __________________________________________  
1 c  Luotsiperämies  ja vahtipäällikkö  eivät  Merenkulunkäytännöt  

olleet tietoisia siitä, että  nopeusasetus  Merenkulun perinteiden mukaisesti laitteiden 
voi (tällaisessa tilanteessa) siirtyä käyttäjät  testaavat  laitteet.  SpeedPilotin  yhteydessä 
automaattisesti  Manual  Speedille.  korostettiin, että sitä vielä testataan  ja  samalla 

kootaan  käyttäkokemuksia. Varustamolta  kuitenkin 

tomenettely  ja asianmukainen huoltokäytäntä. 
Komento.siltalaitteisto  

puuttui järjestelmällinen uusien laitteiden  käyttöönot-

Aluksella ei tiedetty, että  nopeusasetus  voi auto- 
maattisesti siirtyä  Manual  Speedille.  Perehtyminen 
laitteisiin  on  puutteellista. 
Uusien laitteiden käyttöönotto 
Laitevalmistaja  tai  hänen  edustajanaan laitetoimitta- 
ja  perehdyttää uusiin laitteisiin  vain  vuorossa olevan  
kansipäällystän (SpeedPilotin vastuuhenkilä  
osallistui  laiteasentajan  antamaan koulutukseen).  
Perehdyttäminen  kattaa tavanomaisen  
"nappulatekniikan tyypillisissä  käyttö-  ja virhetilan- 
teissa.  Muut  perehtyvät  laitteisiin  päivittäisten  töiden 
yhteydessä.  Käyttöohjeisiin  tutustutaan  vapaavuo- 
roilla  omatoimisesti.  Käyttäohjeet  ovat usein eng- 
lanninkielisiä, eikä kaikkien kielitaito riitä niiden 
lukemiseen ilman sanakirjaa. Oppimista ei millään 
tavoin testata,  varrnisteta  tai  seurata.  
Vastuualuema fri/sin  mukainen laitevastuu 
Aluksella  on  käytössä järjestelmä, jossa jokaiselle  
laitteelle  on  nimetty  vastuuhenkilä,  jonka tulisi 
tuntea laite. Järjestelmä ei kuitenkaan toimi käytän- 
nössä. Uuden henkilön  perehdyttämisen  tai  uusien  
manuaalien  vertaamisen käytössä olevaan  ohjee- 
seen  hoitaa vuorossa oleva  kansipäällystän  jäsen. 
Nimetty  vastuuhenkilö  hoitaa tehtävät  vain  oman 
vuoronsa osalta. Kokonaisuuden hallintaa ei ole 
varmistettu.  



#  Virhe  I V  Toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset Toimintatavat  ja  -menetelmät  

id  Nopeudensäätäjärjestelmä  hälytti useita  Komentosiltalaitteisto: informaatioergonomia  
kertoja muutaman minuutin aikana.  Hälytysviestit  eivät riittävästi ohjaa oikeisiin toiminta - 
Luotsiperämies  ja  vahtipäällikkö muutt  tapoihin.  
vat  paikka-  ja  nopeusantureiden  ase- Toimintatavat häiriötilanteissa 
luksia  ja  kuittasivat hälytysilmoituksia  Aluksella ei harjoitella  tai  analysoida yhteisesti  
Cancel-painikkeella.  erilaisia  häiriömandollisuuksia  ja  toimintatapoja 

niiden yhteydessä.  Hälytysten  'automaattinen" 
Viimeinen hälytys oli molemmille  tunte- kuittaaminen  Cancel-painikkeella  vaikeuttaa niiden 
maton  Sp Speed Fault".  Hälytystä  ei ole muistamista. Toimintoja  rekisteröiviä  laitteistoja, 
mainittu  laitevalmistajan  alukselle jotka  helpottaisivat häiriötilanteiden  analysointia ei 
toimittamassa alustavassa  hälytyslistas-  laivoilla ole käytössä.  Käyttökokemuksia  ei  doku- 
sa.  Hälytysviesti näytöHä  ei kerro, miten  mentoida  järjestelmällisesti. 
tilanteessa tulisi toimia. Käyttöohjeet  

Laitevalmistaja  oli toimittanut alukselle alustavan 
Tavallinen toimintatapa  on,  että hälytys  version  hälytyslistasta. Laitevalmistajalla  tai  aluksel- 
koetetaan aina  ensin  kuitata  Cancel- la  ei ole järjestelmää, jolla dokumenttien  ajanmukai- 

- painikkeella. suus varmistettaisiin.  - 
2a  

____________________________ 
Luotsiperämies  ja  vahtipäältikkö  

- 
Ar  Er  Laitteistovian  vuoksi  luotsiperämiehen  ja  

eivät saaneet  ohjausjårjestelmää vahtipäällikön  käyttämät toimintatavat  
käsiohjaukselle .iopeudensäätöjärjestelmän ohittami- 

seksi eivät toimineet.  __________________________________________  
2b  

____________________________  
Luotsiperämiehellä  ja  vahtipäällikällä  ei Toiminta tavat häinö-ja  hätä tilanteissa 
ollut riittäviä valmiuksia  nopeudensäätö- •Laivaväellä  ei ollut minkäänlaista toiminnallista 
järjestelmän  ohituskytkimen  (Bypass) tai  harjoittelua  hätäohjaukseen  liittyen, joten kynnys  
KaMeWan hätäohjauksen  käyttämiseen  hätäohjaukseen  siirtymiseen  on  korkea.  
tai  ohjauksen  slirtämiseen konehuonee- .NJopeudensäätöjärjestelmän häiriötilanteita  ei  
seen,  joilla  nopeudensäätöjärestelmän harjoiteltu. Laivaväellä  ei ollut  nitiininornaisiksi  
ohittaminen  ja  käsiohjaukseen siirtymi- harjoiteftuja  toimintatapoja järjestelmän kytkemi- 
nen olisi onnistunut seksi pois päältä. 

Uusien laitteiden käyttöönotto 
Tieto  By-pass  -kytkimen  asentamisesta  ja  käyttökou 
lutus  oli annettu vuorossa olleelle  kansipäällystölle.  
jonka tehtäväksi jäi välittää tieto muille. Käytöstä ei 
ollut kirjallista ohjetta.  Kytkimen  asentamista, 
käyttötarkoitusta  tai  käyttötapaa  ei ole kirjattu  
perämiespalaverin  pöytäkirjoihin.  
Laitedokumenttien päivittäminen 
Kytkimen asennusta ohjausjärjestelmään  ei merkit- 
ty  ohjausjärjestelmän kytkentäkaavioihin.  Perehty- 
minen laitteiston toimintaa  päivittämättömien  doku- 
menttien perusteella hankalaa  tai  mandotonta. 
Dokumenttien  hallintajärjestelmä  ja  töiden vas- 
taanotto  ja  hyväksymisjärjestelmä  eivät toimi käy- 
tännössä.  
Lähtötai*istuslista  
By-pass  -kytkintä ei merkitty aluksen  lähtötarkistus- 
listaan.  KaMeWAn  osalta  lähtötarkastuslista  sisälsi 
järjestelmän toimivuuden kokeilun. 
Uusien henkilöiden  perehdyttäminen 
Vahtipäällikkö  oli siirtynyt alukselle muutamaa 
viikkoa aikaisemmin  Silja  Seranadelta,  jolla ei ole 
lainkaan  By-pass  -kytkintä.  Vahtipäällikön perehdyt- 

- ______________________________ ämisessä  ei tähän seikkaan kiinnitetty huomiota.  
- 
2c 

__________________________ - 
By-pass  -kytkin oli toimitettu  järjestel- Komentosiltalaitteisto 
mään jälkiasennuksena  ja  sijoitettu  Integroidun  järjestelmän  hallittavuuteen  ja  käytettä - 
kauaksi sivuun muista  luotsiperämiehen vyyteen  ei kiinnitetä riittävästi huomiota.  
ohjauslaitteista.  

By-pass  -kytkimen  merkintä oli  puutteel- 
linen.  _______________________________________  

2d  
__________________________  

KaMe  Wan  hätäohjauksen miellettlin Kfs.  2b  
liittyvän  vain  KaMe  Wan  vikoihin.  Laiva väen perehdyttäminen komentosiltalaitteislln 

____________________________ ________________________________  puutteellista.  
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Inhimilliset virheet komentosillalla 	Matkustaja-alus Tallink,  1995 	Laatija:  xx  
Virheiden analysointi 	 Anatyysipvm:  272.1996  

#  Virhe  T V Toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset Toimintatavatja  -menetelmät  
la  Luotsi valitsi odotuspaikan liian  Ar  Er  Ei yksiselitteistä turvallista odotuspaik- Väylät 

läheltä Kustaarrmiekkaa, jolloin alus kaa.  Väylällä ei ole sovittua odotuspaikkaa, josta alus 
ajautui liikkeelle lähdettäessä voisi vuoronsa tultuaan jatkaa turvallisesti eteen- 

-  tavallisuudesta poikkeavalle reitille. - - ________________________________  näin.  
lb _________________________________ - -  Voimakas sumu. _________________________________________________  
2a  Luotsi ei kertonut päällikölle tilan-  To Ri  Kiireinen tilanne, jossa luotsi keskittyi Luofsaus 

teesta, esim.  "Olemme hiukan omaan yksilösuoritukseensa karsimalla Luotsien  puutteelliset yhteistyöntoimintatavat. 
vasemmalla, joten slirrän ...".  "turhat"  toimenpiteet. Luotsit  eivät esimerkiksi järjestelmällisesti osallistu 

BRM-koulutukseeri  yhdessä vakituisten asiakkai- 
densa kanssa. 
Luotsien  normaaleja toimintatapoja ei seurata 
puutteiden selvittämiseksi eikä puutteista ole 
selkeitä sanktioita (vrt ilmailu). 
Luotsilla  ei ollut selkeitä ruthnimaisiksi harjoiteltuja 
toimintatapoja poikkeamatilanteen hallintaan.  

3a  Päällikkö tulkitsi Vallisaaren tulevan  i  Nopeasti syntynyt tilanne, jonka kehit- Komentosiltarutiinit häfätilanteissa  
vaarallisen lähelle  ja tymisen seuraamiseksi päälliköllä  ei Päälliköllä  ei 	ollut selkeitä n.rtiinimaisiksi harjoiteltuja 
• 	otti ruorimiehen omaan ollut riittävästi tietoja, koska luotsi ei toimintatapoja poikkeamatilanteen hallintaan 

komentoonsa  (OK)  kertonut tekemisistään (kts. edellä). (Esimerkiksi aluksen ottamiseksi omaan hallintaan 
• 	antoi komennot eestiksi. komennolla  "My control!') 
• 	siirsi luotsin syrjään tilanteesta Päällikön reaktio hätätilanteessa oli Merenkulun kieli 

kertomatta hänelle asiasta. luonnollinen  ja ymmarrettava.  Kansainvälisesti  on  sovittu, että englantia käytetään 
Luotsi ihmetteli, 	miksi alus ei merenkulun yhteistyökielenä. Käytännössä paikallis- 
reagoi hänen ohlailutoimiinsa.  ten  kielten käyttö  on  yleistä eikä siihen ole puututtu. 

Merenkulun viranomaiset eivät tue englannin kielen 

_______________________________ - ___________________________________  aseman vakiinnuttamista merenkulussa?  - 
3b 

- 
Päälliköllä  oli suhteellisen vähän koke- Luotsaus  
musta Kustaanmiekasta. Hän  ei ollut Luotsinkäyttövelvollisuus  rajoittaa säännöllistä 
koskaan ohjaillut salmen läpi. reittiliikennettä  harjoittavien päälliköiden luotsausko- 

kemuksen karttumista. Päälliköllä  oli lupa luotsata 
Särkän kautta,  jota  reittiä  hän  tavallisesti itse käytti. 
Kustaanmiekan  kautta ajettaessa luotsauksesta 
vastasi aina valtionluotsi, joten päällikölle ei kerry 

- ________________________________  omaa kokemusta tätä kautta ajettaessa.  - 
3c  

_____________________________ - 
Luotsi ei esitellyt reittisuunnitelmaa  tai Luotsaus  
kertonut ääneen aikeistaan, joista Kts.  2a  
päällikkö olisi voinut monitoroida luotsin 

_______________________________  toimintaa. __________________________________________  
4a  Luotsi ei seurannut sitth, miten  To Li  Luotsi oli keskittynyt omaan suontuk- Luotsaus  

hänen komentojaan toteutettiin seensa  ja  hämmentynyt siitä, että alus ei Kl5  2a 
-  komentosillalla - -  tottele. __________________________________________ 
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4 	Komentosilta työympäristönä  

Ihminen  on  jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tilannekohtaisten 
toim intaedellytysten tarkastelulla  on  keskeinen merkitys inhimillisen virheen synnyn 
ymmärtämisessä. Toimintaympäristöä kehittämällä voidaan tehokkaasti vaikuttaa työn 
sujuvuuteen  ja  turvallisuuteen. Merenkulun toimintaympäristö käsittää komentosillan 
laitteineen (kpl  4.1  ja  4.2)  ja  toimintatavat komentosillalla (kpl  4.3  ja  4.4)  sekä aluksen 
ulkopuolisen liikenneympäristön (kpl  4.6). Toimintaolosuhteiden  vaikutukset näkyvät 
työn kuormittavuutena,  jota  tarkastellaan kappaleessa  4.5. Reasonin  mallissa toim  inta-
olosuh  teiden analysointi toimii linkkinä, jonka avulla inhimillisten virheiden tarkastelu 
etenee satunnaisista aktiivisista virheistä kohti järjestelmän piileviä organisatorisia 
ongelmia.  

4.1 	Komentosiltasuunnittelu 

4.1.1 	Kehitysvaiheet  

Komentosillan  nimi periytyy ajalta, jolloin komentosilta oli avoin tila aluksen peräosas
-sa ja  se  oli ulkonäöltään  sillan  muotoinen. Alkuaan sillalla oli  vain ruoritukki,  jonka 

korvasi myöhemmin ruoriratas. Kompassikaappi vakiintui  1800-luvulla. 

Paikanmääritykseen  tarvittavat tiedot oli saatava aluksen ulkopuolelta taivaankappaleis
-ta, majakoistaja  maamerkeistä. Avointa komentosiltaa pidettiin näissä olosuhteissa par-

haana ratkaisuna. Perämiehen oli oltava ulkona  ja hän  kävi päällikön hytissä katsomassa 
merikarttaa. Höyrykone toi komentosillan aluksen keskiosaan, mutta silta oli avoin vielä 
kauan  sen  jälkeen. 

Radiosuuntimalaite  oli ensimmäinen elektroninen navigointilaite.  Sen  käyttö vakiintui 
ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Suuntimalaitetta pidettiin  1920-luvulla radiolait-
teena,  ja  se  asennettiin miltei poikkeuksetta radiohyttiin.  1930-luvun lopulla suuntima-
laitteen sijoituspaikaksi vakiintui karttahytti. 
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Komentosillan selväpiirteisyys  alkoi hämärtyä toisen maailmansodan jäl- 
keen. Hyperbeleihin perustuvat paikanmääritysmenetelmät  ja tutkanavigointi  loivat 
mandollisuuden jokasään navigointiin. Tärkeimpien laitteiden sijoittelu pysyi entise-
nä. Uudet laitteet kiinnitettiin  sinne,  missä tilaa sattui olemaan, yleensä ruorihytin perä- 
seinään  tai karttahyttiin. Koko 1950-luku oli tällaisen sekavuuden leimaa- 
ma. Tyytymättömyys huonoa suunnittelua kohtaan alkoi kasvaa, mutta konkreettisia 
parannuksia ei esitetty. 

Toisen maailmansodan jälkeen lentokoneiden ohjaamosuunnitteluun  ja  mittareiden 
ryhmitykseen tuli selvä standardi  (Douglas "Dakota" DC 3  ja  Curtis Wright CW 20). 

 Suuret rakennussarjat mandollistivat standardoinnin  (Coombs 1990).  Merenkulussa  oh-
jaamosuunnittelua  eivät suuret tilaukset ohjanneet. Yleistä käytäntöä ei syntynyt. Alus- 
tyyppi saattoi olla sama, mutta alusten komentosillat erosivat toisistaan. Tavallisesti 
telakka teki ohjaamon seinät,  ja  laitteet kiinnitettiin seinille laivanvarustajan ohjeiden 
mukaan. 

Suunnittelijoiden mielestä tilanne oli silmmnnähtävän sekava.  He  järjestivät laitteet 
upottamalla ne pitkiin pulpetteihin, mutta laitteita ei ryhmitelty käyttötarkoituksen mu-
kaan. Perämies joutui edelleen kulkemaan komentosillalla edes takaisin kerätäkseen 
kulloinkin tarvitsemansa tiedot. Onnettomuuksia tapahtui varsinkin aluksen käsittelyssä, 
koska tutka  ja  aluksen hallintalaitteet oli asennettu kauaksi toisistaan. 

Verrattaessa  1960-luvun lopun komentosiltaa lentokoneen ohjaamoon havaitaan suurin 
ero siinä, että aluksesta puuttui työpiste, josta olisi voinut hoitaa ohjailun  ja  paikan-
määrityksen samanaikaisesti.  Se  olisi ollut välttämätöntä,  sillä  sillalla oli usein  vain  yksi 
mies kerrallaan. Yhden miehen työpiste  ("One Man Control"),  josta perämies pystyi 
hallitsemaan ohjailun  ja paikanmäärityksen,  alkoi vakiintua vasta  1970-luvulla. 

Komentosiltasuunnittelua  ja -järjestelyitä  koskeva tutkimus käynnistyi Englannissa, 
Ruotsissa, Norjassa  ja  Länsi-Saksassa  1970-luvun alussa (Wilkinsson  1971).  Hollannis-
sa vastaava työ oli alkanut  jo  1960-luvun lopulla. Englantilainen  ja  hollantilainen tutki-
mus keskittyivät pääasiassa yleisiin ergonomisiin kysymyksiin kuten, mittaritauluihin, 
ohj auspulpettien mittoihin, valaistukseen, kytkimiin  ja  näkyvyyteen  (Department... 
1977, Donselaar ym. 1979).  

Kansainvälinen luotsijärjestö  "The Maritime Pilots Association"  julkaisi vuonna  1976 
 Panaman  kanavan luotsiyhdistyksen suosituksen komentosiltasuunnittelusta. Siinä 

keskityttiin pääosin näkyvyyteen sillalta. Konkreettisin esitys koski komentosillan etu- 
seinän työntämistä eteenpäin yli kansirakennelman paremman näkyvyyden saavuttami-
seksi. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että etuikkunoiden  ja työpisteiden  välistä pääsi kulke-
maan. 

Tutkimuksissa saavutettiin yleisesti hyväksytyt kriteerit perustaville tekijöille, joita ovat 
valaistuksen, kulkuteiden, ikkunoiden, ohjauspulpettien  ja näyttölaitteiden mitoitus ja 

 suunnittelu. Komentosillat muodostuivat kuitenkin erilaisiksi  sen  mukaan, ajateltiinko 
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työpaikkojen toimivan työtehtävien vai  virka  aseman mukaan (Donselaar ym.  1979, 
Moraal ym.  1975,  Dachos ym. 1975).  

Työtehtävien mukaan rakennetut työpisteet olivat erillisiä kommunikaatio-, navigointi-, 
ohjailu-  ja tutkakonsoleja. Pysyttäessä selvissä ja  helposti rajattavissa työtehtävissä, jot-
ka toistuivat harvoin, pystyttiin luomaan toimivia työpisteitä kuten ruorimiehen ohjailu-
pulpetti, ohjailukonsoli komentosillan siivellä sekä turvallisuuskonsoli, jossa oli palo-  ja 
vuotovakavuuteen  liittyvä laitteisto. Tämänkaltainen suunnittelu joutui hakoteille, kun 
alettiin rakentaa erikseen yhteydenpitotyöpisteitä, koneiston hallintapulpettej  a  ja  tutka-
navigointikonsoleja. Luotsauksessa tarvittiin tämän suunnitteluperiaatteen mukaan 
monta eri konsolia kuten yhteydenpitoa, ohjailua  ja tutkanavigointia  varten suunniteltuja 
työpisteitä. Komentosillalla jouduttiin liikkumaan samalla tavalla kuin ennenkin.  Virka- 
asemaan perustuvat työpisteet alkoivat voittaa alaa  1970-luvun lopulla.  

Virka-asemaan perustuvat työpisteet tarkoittivat ruorimiehen, perämiehen, luotsin  ja 
 päällikön konsoleja. Työtehtäviä alettiin rajata  ja luetteloida. Monitorointitarvetta,  yksi 

mies suorittaa  ja  toinen varmistaa, ei otettu huomioon. Monitorointimandollisuus edel-
lyttää kanden miehen integroidun  konsolin  rakentamista  (kuva  10),  jossa  on  kaksi  fln-

nakkaista  laitteistoa  ("command console"),  kuten  on standardina ilmailussa.  Perintei-
sesti päällikkö antoi määräykset  ja  joku muu pani ne toimeen (Lazet ym.  1973).  Sen 

 tähden päällikön työpisteen suunnittelu koettiin ongelmalliseksi, koska  hän  ei välttä-
mätttä tarvinnut mitään välineitä (Dachos ym.  1975).  Päällikön työpaikalta vaadittiin 

 vain  hyvä näkyvyys.  

One M 	Navo 
ControF 	Ja  ohJc*ri 
työpiste 	Jvdvonta  

EC E  ____  

Kuva  10. Komentosillan  standardisoitu ohjailu-ja navigointikonsoli  eli kaksi  "One man 
control" työpistettä  rinnakkain. 

Eräs merkittävä esimerkki nykyaikaisesta kehitystyöstä  on  saksalainen projekti 
"Tulevaisuuden laiva"  (1980 - 86 Howaldswerke Deutsche Werft, Kiel),  joka johti uu-
teen siltakäsitteeseen: aluksen hallintakeskus "Schiffsfiihrungszentrale"  (Nyberg 1990). 
Jo  tätä ennen vuodesta  1973 hampurilainen  telakka Sietas kehitti "optimaalisen  sillan", 

 joka tarjoaa mandollisuuden muun muassa tehokkaaseen monitorointiin (Froese  1978). 



4.1.2 	Nykytila  

Komentosiltajärjestelyt  ja  laitteiden taso vaihtelevat. Melkein jokainen silta  on  proto-
tyyppi. Heikoimmin varustetut alukset täyttävät  vain IMO:n minimilaitesuositukset, 

 jotka syntyivät vuosien  1971-1981  välillä. Hyvin monien uusien alusten komentosillat 
ovat vanhentuneita  jo  rakennusvaiheessa. Teknisesti olisi mandollista luoda paljon  tur-
vallisempia  laitteita, mutta niitä ei rakenneta aluksiin, koska säädökset eivät niitä vaadi. 

Komentosiltasuunnittelun  standardit 

Suomessa komentosiltasuunnittelua ohjaavat nykyisin taulukossa  11  esitetyt suositukset 
(MKH:n tiedotuslehti  10/95),  joista  vain ISO 8468  standardi vaikuttaa komentosillan 
työpaikkojen suunnitteluun niin, että monitorointi  on  mandollista. Olisi toivottavaa, että 
säännöistä piirrettäisiin mallisuunnitelma,  sillä  muuten ne eivät saavuta tarkoitustaan. 

Taulukko  11. Komentosiltasuunnittelua  Suomessa ohjaavat suositukset 

Suositus Kommentti  
IMO A.708(17), Navigation Bridge visibility and  Suositus määrittelee näkyvyyden  komentosillalta.  
functions, 1991.  Selvästi uusi kannanotto  on,  että  komentosillan  tulee 

olla muiden  kansirakennelmien  yläpuolella  ja  aluksen  
______________________________________________  koko  sivu  on  nähtävä  komentosillan siiveltä.  
IMO, Performance Standard for Nautical Equipment.  Julkaisuun  on  kerätty kaikki  navigointilaitteiden  voi- 
London, 1988.  massa  olevat suositukset. Ne käsittelevät ainoastaan 

laitteiden teknistä suorituskykyä, eivät itse komento- 
_________________________________________________  sillan  suunnittelua.  

ISO 8468. Ship's Bridge Lay-Out and associated  Standardi määrää, että  on  tehtävä kaksi  mandolli - 
equipment  -  Requirements and guidelines.  simman  lähellä olevaa  'one man control'-työpistettä.  

Standardi  on  ensimmäinen, joka vaatii lentokoneen  
______________________________________________ konsolia  vastaavan  työpisteen  kandelle miehelle.  
DnV,  Det norske  Veritas,  Rules for Classification of  DnV:n sääntäihin  on  kerätty kaikki  IMO:n komentosil- 
Ships,  Newbuildings,  Special Equipment and Sys-  taa  koskevat suositukset.  DnV  tulkitsee suosituksia  
tems  Additional Class, Part 6, Chapter 8. July 1991.  hyvin ahtaasti.  
SFS  8226  Laivanrakennus. Pulpetit.  27.08.1984  Standardi käsittelee  konsolien  mittoja.  Standardinmu- 

kaiset konsolit  eivät sovellu  "one man control"- 
______________________________________________  työpisteeksi,  josta alusta ohjaillaan  ja  navigoidaan. 

Nopeakulkuisten  alusten komentosiltasuunnitteluun  on  olemassa standardi,  jota  voisi 
soveltaa myös perinteisten alusten suunnittelussa. Uudet IMO:n  ja DnV:n nopeakulkui-
sia  aluksia koskevat suositukset vähentäisivät inhimillisiä erehdyksiä myös konventio-
naalisilla aluksilla. Suositukset ovat uusia  ja merenkulkuhallitus  ei ole vielä tehnyt pää-
töstä niiden suhteen:  

IMO, International Code of Safety for High-Speed Craft, HSC CODE. Res. 
MSC.36(63), 20.05.1994.  Koodi varmistaa  ISO  standardin  8468  mukaisen kah-
den miehen työpaikan. Erikoista HSC koodissa  on se,  että ensi kerran päällystöl- 
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le  vaaditaan tyyppikoulutus. Myös varustamolle asetetaan valvonta-  ja  koulutus- 
velvoitteet. 

DnV,  Det norske Veritas,  High Speed and Light Craft, Nautical Safety, January 
1993. DnV  määrittelee teknisen suorituskyvyn tarkemmin kuin IMO:n HSC 
koodi. DnV vaatii oheislaitteille suotimet siten, että suunta  tai nopeustieto  eivät 
katoa.  Kaiken  kaikkiaan vaatimukset toteutuessaan parantaisivat komentosilta-
työskentelyn edellytyksiä. Säädökset ovat hyvin edistykselliset. 



4.2 	Navigoinnin  tekninen kehitys 

Navigoinnin  tekninen kehitys  on  kestänyt  vain  hieman yli kaksisataa vuotta. Automaa-
tioteknologia  on  mullistanut merenkulkua runsaat kaksikymmentä vuotta. Merimiehet 
ovat aiemmin kaivanneet nopeampaa kehitystä, mutta nykyiseen tilanteeseen suhtaudu-
taan hämmentyneesti. Onnettomuuksien luonne näyttää muuttuneen,  ja  niiden seurauk-
set ovat käyneet vakavammiksi. 

Eurooppalaiset merimiehet huolestuivat navigoinnin hitaasta kehityksestä  1700-luvun 
alussa. Pahin epäkohta oli, että pituuspiiriä eli longitudia ei pystytty määrittelemään. 
Tarvittiin tarkkoja mittalaitteita  ja  uudenlaisia työvälineitä niiden valmistamiseksi. Näin 
navigointi antoi sysäyksen tekniselle kehitykselle. Tämän kehitysvaiheen jälkeen navi-
gointi sai vakiintuneet muodot,  ja sen  ensimmäinen huomattava kehitysvaihe pysähtyi 
noin sadaksi vuodeksi. Tähtitieteellisestä navigoinnista tuli mystinen  ja  monimutkainen 
salatiede.  

Radio  aloitti navigoinnin toisen teknisen kehitysvaiheen. Toisen maailmansodan jälkeen 
tutka mullisti merenkulun. Uusi tekniikka jäi monesti nuoremman sukupolven huoleksi, 
mikä jakoi aluksen päällystön kahtia  ja  aiheutti mielipide-eroja navigointikäytännöstä. 
Toisaalta navigointilaitteet eivät aluksi pystyneet ratkaisemaan ongelmia täydellisesti, 
joten vanhojen menetelmien rinnalle alettiin valmistaa yhä monipuolisempia laitteita. 
Nämä  "aids to navigation"-Iaitteet  eivät todellisuudessa olleet kunnon apu perämiehille, 
joiden työtaakka saattoi jopa lisääntyä  (Dahl 1992).  Sekava tilanne olisi vaatinut komen-
tosiltasuunnittelua  ja laitestandardeja.  Kummatkin käsitteet olivat merenkulussa tunte-
mattomia.  

4.2.1 	Integroitu navigointi 

Automaatiotekniikan  voidaan katsoa alkaneen teknisesti kehittyneistä adaptiivisista  au-
tomaattiohjauksista 1970-luvun puolivälistä. Ne pystyivät itse säätämään ohjailukomen-
tojen herkkyyden eri tuuli-  ja allokko-olosuhteisiin, jolloin lukuisat mekaaniset  sää-
tönapit  voitiin poistaa. Varsinainen integrointi alkoi vasta  1990-luvun alussa. Integroi-
dut navigointijärjestelmät ovat tyypillisesti useista osista koostuvia, usein pitkän ajan 
kuluessa hankittuja kokonaisuuksia. Järjestelmän osatoimittajia voi olla useita.  Integ-
rointi  tapahtuu käytännössä yleensä niin, että navigointilaitteet liitetään  ensin  yhtenäi-
seksi kokonaisuudeksi  ja  järjestelmän tekninen toimivuus testataan. Toisessa vaiheessa 
luodaan hälytysjärjestelmät  ja  kolmanneksi pyritään löytämään tasapaino automaatio- 
tekniikan  ja  käyttäjän välille. Eri vaiheille ei voi vetää selvää rajaa. Tällaisen navigointi-
laitteiden integroinnin keskeisin ongelma  on,  että lähtökohtana  on  tekniikka, johon 
käyttäjä joutuu sopeutumaan. 
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Ensimmäisen vaiheen entyisongelma  on,  että integroidun laitteiston teknisen toimivuu-
den testauksia tehdään ilman, että kyseessä  on  selvästi määritelty kokeilutoiminta. Uusi-
en järjestelmien testaukseen tulisi liittyä selkeä suunnitelma sekä testausjärjestelyistä 
että mandollisten käyttörajoitusten tiedottamisesta henkilökunnalle. Suunnitelmassa 
pitäisi esimerkiksi määritellä, missä järjestyksessä eri automatiikkamoodit kokeillaan  ja 

 hyväksytään normaaliin käyttöön. 

Uusien laitteiden käyttöönotto tapahtuu tavallisesti normaalin laivatyön ohessa,  millä  on 
 vakavia turvallisuusvaikutuksia, jollei henkilöstö ole  koko  ajan selvillä siitä,  millä  lait-

teistolla  ja  miten alusta ohjaillaan; ks. esimerkiksi  Sally Albatrossin (Om 1994)  ja Silja 
 Europan  onnettomuudet  (Om 1995).  Laitteiston käyttöönottovaihe  on  koulutuksen kan-

nalta tärkeä. Tässäkin asiassa varustamo  on päävastuussa.  

Varoitus-  ja  hälytysjärjestelmien  kehittäminen  ja  kriittisten parametrien määrittely  on 
 oltava alusta lähtien mukana suunnittelussa. Hälytysten tarkoituksena  on  auttaa käyttäjää 

havaitsemaan  ja  hoitamaan kriittiset tilanteet, joissa  on  tarpeen esimerkiksi siirtyä alem-
paan automaatiotasoon  tai  suoraan käsiohjaukseen. Ihminen ei ole  kovin  tehokas seu-
raamaan prosesseja  ja  havaitsemaan niissä poikkeamia (ShUffel  1993). Hälytysten in-
formaatioergonominen  suunnittelu  on  tällöin erityisen tärkeää, jotta hälytykset auttavat 
käyttäj  ää  eivätkä kuormita häntä. 

Hälytysjärjestelmän tulee esimerkiksi antaa ilmoitus,  jos  joku integroidun järjestelmän 
sensoreista lakkaa toimimasta  tai  antaa systemaattisesti virheellistä tietoa. Laitteistot 
eivät aina ilmaise häiriötä tarpeeksi selvästi. Esimerkiksi DGPS-häiriö saattaa siirtää 
vastaanottimen automaattisesti merkintälaskulle ilman, että käyttäjä havaitsee tätä; ks. 
rn/s  Royal Majesty:n  onnettomuus  (Ground... 1995).  DGPS-laite olisi ohjelmoitava niin, 
että käyttäjä itse aina valitsee merkintälaskun. 

Tekniikkalähtöinen automaatiosuunnittelu  voi pahimmillaan luoda järjestelmän, jossa 
vaarana  on  käyttäjän etääntyminen liiaksi ohjailutoiminnoista. Käyttäjän  on  kuitenkin 
puututtava ohjailuun  ja  navigointiin  tyypillisesti häiriötilanteissa, joissa hänen olisi 
osattava varmasti toimia oikein  ja  nopeasti. Merenkulussa  on  toistaiseksi määrittelemät

-tä  automaattisten järjestelmien käyttöperiaatteet eli optimaalisen automaatiotason valin-
ta eri tilanteissa.  Asia on  tärkeä turvallisen  ja  taloudellisen ajotavan varmistamiseksi 
sekä lisäksi henkilöstön käsiohjauksen ohjailu-  ja  navigointivalmiuksien  ylläpitämisek- 
si. 

Automaation kehitystä ei aina ohjaa todellinen turvallisuuteen  tai  taloudellisuuteen liit-
tyvä tarve, vaan laitevalmistajien intressit. Merenkulkijoiden mielipiteiden vaikutus  on 

 vähäinen. Laitteen alhainen hinta  ja  IMO:n minimivaatimukset  ovat keskeisiä hankinta- 
perusteita. 

Integroidun  järjestelmän ongelmaksi muodostuvat nykyisiä yksittäisiä laitteita koskevat 
vaatimukset, jotka eivät välttämättä vastaa integroitujen järjestelmien tarpeita. Tauluk-
koon  12 on  koottu merenkulun keskeisten suureidenja niitä mittaavien laitteiden suhde 
integrointiin. 



Taulukko  12.  Merenkulun keskeiset suureetja integroitujen järjestelmien vaatimukset 

Integroinnin  vaatimukset 	I  Muuta huomioon otettavaa  Ongelmat  

Hyrräkompassin  ballistinen virhe. 

IMOn  vaatimukset (Res.A.424) 
hyrräkompassista. 

Kun kompassitieto häviää perintei-
sestä tosiliiketutkasta, virheen syy 

 on  selvästi havaittavissa. Suunta- 
tiedon äkillinen häviäminen  on  
integroidussa  järjestelmässä 
vaarallisempi.  Jos  tutkakuva  on 

 integroitu  elektroniseen karttaan 
(jonka suunta  on  aina oikein), ei 
virheen syy selviä heti. Kompassi- 
tiedon häviäminen heittää tutkaku

-van  'keula ylös'  ja  se  aiheuttaa 
aina jonkinasteisen hätätilanteen. 

Tarkkuusvaatimus  (5% tai 0,5 
 solmua;  MO  Res.A.478)  ei riitä. 

lMO:n konventio  (SOLAS)  vaatii 
kulmanopeushyrrän  vain  yli 

 100.000  tonnin aluksilta  (IMO 
 Res.A.525). 

Suuntahyrrä. Hyrrän tosisuunta 
 voidaan päivittää neljän  antennin 

 GPS-järjestelmällä, taivaankappa-
leen azimuutilla, magneettikom

-passilla,  radiosuuntimella  tai 
 tutkavideon  avulla. Hyrrä voi olla 

esimerkiksi kuituoptinen kulmano-
peushyrrä, josta lasketaan suun-
nan muutos. 

Kaksikomponenttinen dopplerloki, 
 joka mittaa nopeuden pohjan 

suhteen sekä  kölin  suunnassa että 
poikittain  ja  saavuttaa jopa tark-
kuuden  0.1%  -  0.05%  (Larjo  1980).  

Automaattiohjaus  vaatii kulmano-
peushyrrän aluksen koosta riippu-
matta. 

DGPS:n  ja  tutkan integrointi. 

STCW:n  vaatimuksena  on  vähin-
tään kanden järjestelmän käyttö. 

Yhtenäinen koordinaattijärjestel
-mä,  

Reittisuunnitelman kuvaruudulle 
 määrätyissä reittipisteissä tulevat 

tiedotukset, jotka kehottavat anta-
maan pakolliset liikenneilmoituk

-set,  noudattamaan väylän liiken-
nesääntöjä  ja  suosittelevat  sopivan 
automaatiomoodin kullekin väylän 
osalle. 

IMO:n  High Speed Code  vaatii 
tavallisen hyrräkompassin asemas-
ta tarkan suuntahyrrän. 

Dopplerlokin  ongelmat: syvyyden 
jyrkät muutokset, ilmakuplat, 
keulapotkuri  ja  jää.  Oikea asennus 
tärkeää: asennettava 'laitebuibiin' 
pitkälle keulaan. Laitebulbin pyöris-
tetyt reunat ohjaavat ilmakuplat 
anturin ohi. 

GPS-nopeusvektoria  voidaan 
käyttää dopplerin sijasta, mutta  se 

 ei ole suositeltavaa kallistusvir-
heen  ja  mandollisen diiferentiaali-
majakan häiriön takia. 

Kulmanopeushyrrä  tai  kompassista 
integroitu kulmanopeusnäyttö tulisi 
vaatia kaikilta aluksilta joiden 
pituus  on  yli  100  metriä, koska 
niiltä vaaditaan standardisoidut 
tiedot ohjailuominaisuuksista 
(Res.A.601). Kulmanopeusmittari 
tulisi liittää ohjailutietojen kanssa 
samaan vaatimusryhmään. 

Konventionaaliset hyperbelimene-
telmät liitetään myös integroituun 
navigointijärjestelmään, mutta ne 
soveltuvat  vain  avomerelle. 

IMO:n ECDIS  standardi määritte-
lee, että suunnitelma  on  piirrettävä 

 suorina  ja  kaarteina.  Tämä  on 
 ensimmäinen maininta siitä, että 

kaarre  on  määriteltävä  geometri
-sesti.  Tästä ei ole ollut  min  kään

-laista standardia siitä lähtien, kun 
reittisuunnitelmavaatimus esitettiin 
vuonna  1978.  

Suure  
•Laitevaatimus 

Suunta  
.Hyrräkompassi  

Nopeus  
•Loki  

Kulmanopeus 

.Kulmanopeus-
hyrrä  

Paikanmääritys  I  Ilmastolliset  häiriöt  (P-static)  MF- 

.DGPS 	aalloilla. Epätarkka NMEA- 

(Res.A.529) 	standardi. 

•Tutkakartta 	DGPS:n  ja  suomalaisten merikart- 
tojen  en  koordinaattijärjestelmät 
(WGS-84/KKJ)  aiheuttavat  se- 

Reitti 	I  Reittisuunnitelman  kaarteen geo- 

•Reittisuunnitel-  I  metnnen  määrittely 

maohjelma  ja 
 tietokanta 	I  



	

4.2.2 	Hallintajärjestelmät  

Perinteisesti laivoja  on ohjailtu  antamalla käskyjä ruorimiehelle, joka ohjasi peräsintä 
suoraan ruonkoneiston avulla. Tekniikan kehittyessä mukaan tulivat yksinkertaiset  au-
topilottijärjestelmät,  joilla edelleen annettiin suoria - nyt sähköisiä - ohjailukomentoja 
peräsimelle. Hallintajärjestelmiin ei liity minkäänlaista yhtenevää standardia. Ohjailuta-
poja  ja vipuja  on  liikaa. Potkun-  ja peräsinjärjestelmillä  on  perinteisesti ollut eri valmis-
tajat. Potkurin-  tai pääkoneen  valmistaja tekee potkurin nousun  ja pääkoneen kierroslu-
kua  hallitsevat säätimet  ja hallintapaneelit. Peräsinkoneen  valmistaja tekee vastaavat 
vivut  ja  paneelit peräsinkoneen osalta. Ohjailupaikkoja  on  vähintään kolme. Komento- 
sillan  keskellä  on  pääasiallinen ohjailupaikkaja molemmilla komentosillan siivillä  on 

 oma hallintalaitteisto. Lisäksi ruorimiehellä  on suunnanpitoa  varten peräsinten hallinta- 
laite. 

Aluksen perushallintalaitteet ovat  ja käsiohjaus-ja hätäohjausvivut. Käsiohjaus  tar-
koittaa potkureiden  ja peräsinten  hallintaa normaalissa jokapäiväisessä työssä. Ne toi-
mivat lähes poikkeuksetta  "follow up"-periaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että peräsin 
asettuu samaan kulmaan kuin  sen hallintavipu.  Tämä helpottaa ohjailua eikä vaadi mit-
tarin seuraamista jatkuvasti. Peräsinten  ja pääkoneiden käsiohjausvipuja  on  nykyaikai-
sessa  ro-ro-aluksessa toistakymmentä kappaletta. Hätäohjausvipuja  on 7 - 12  kappaletta. 
Vipujen lukumäärää voitaisiin vähentää,  jos hätäohjaukset yhdistettäisiin  tavallisten 
käsiohjausvipujen kanssa samaan kahvaan. Yhdistämistä pidetään teknisesti vaikeana  ja 

 kalliina, joten erillisistä hätäohjausvivuista  on  tullut  yleinen käytäntö. Hätäohjaukset 
toimivat  "non follow up"  -periaatteella, jolloin vipua painettaessa  on  samanaikaisesti 
seurattava mittarista, että haluttu vaikutus saadaan aikaan. 

Komentosillan  siivellä tarvitaan laituroinnissa  5  - 9 vipua,  joten hallintalaitteiden yhdis-
täminen samaan yksikköön  on  käynyt välttämättömäksi. Integroitua hallintalaitetta kut-
sutaan yleisesti  joystick-ohjaukseksi.  Joystick-ohjausta ei suunnitella siten, että  se 

 poistaisi muut hallintavivut tarpeettomina. Hallintalaitteet lisääntyvät.  Joystick-laitteella 
tulisi korvata vanhoja hallintavipuja, koska  se on  teknisesti  jo  mandollista.  

	

4.2.3 	Automaattiohjaus 

Joystick-ohjailun sijasta voidaan käyttää  "Dynamic Positioning"-järjestelmää, joka  on 
 samalla hitaan ohjailun navigointijärjestelmä. Nopeuden kasvaessa yli seitsemän  solmun 

 siirrytään intergoidun navigointijärjestelmän automaattiohjaukseen,  johon sisältyy 
useita ohjailumetodeita eli -moodeja sekä nopeuden säätöön että suunnan pitoon. 

Nykytekniikalla aluksessa voi olla jopa seitsemäntoista eri ohjailumoodia. Käyttäjän  on 
 monesti vaikea valita niistä oikea ohjailutapa. Hätäohjaukset, käsiohjaukset, integroidut 
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joystick-ohjaukset  ja integroidut navigointijärjestelmät  sekoittuvat toisiinsa. Kokonai-
suus olisi yksinkertaisempi,  jos yhdistettäisiin hätäohjaukset ja käsiohjaukset  sekä vas-
taavasti  j oystick-ohj aus  ja automaattiohj aus.  

Menettelytavat, joilla siinytään ohjailumetodista toiseen, olisi oltava aluksessa selvästi 
määritellyt  ja tiedossa,vaikkapa  esitettynä ohjausjärjestelmää kuvaavana kaaviona esi-
merkiksi kuvan  11  mukaisesti. 

OYSTIC  ON 
w  — 

C 

JOYSIC  OFF. 
Re 	f 

j-. 	II 	II 	II 	 ---------- 

Au 	Auto- 

_______I  

Kuva  11.  Esimerkki  SOLAS  sopimuksen vaatimasta hallintajärjestelmäkaaviosta. 

Käyttäj  än  ongelmia automaattiohj auksessa 

Käyttäjän kannalta  on  ongelmallista,  jos  käsky ohjausjärjestelmästä poistumiseen 
(esimerkiksi  OFF-painakkeella tai  mekaanisella kytkimellä) siirtää ohjauksen samalla 
suoraan toiseen menetelmään. Käyttäjä ei välttämättä tiedä, mihin ohjaus siirtyy. Tätä 
ongelmaa ei synny,  jos  käyttäjä aktivoi uuden menetelmän  (ON-painakkeella).  Esimer-
kiksi käsiohjauksen  ON-käsky  on  samalla automaattiohjauksen  OFF-käsky. 

Integroidun peräsimien  ja potkureiden  joystick-hallintalaitteen on  kuitenkin oltava poik-
keus edellisestä säännöstä.  Se on kytkettävä  pois  OFF-käskyllä  siten, että ohjaus siirtyy 

 ko. ohjailupaikalla  oleville peräsimien  ja potkureiden käsiohjausvivuille.  Aluksella  on 
 useita ohjailupaikkoja. Ohjaus ei koskaan saa siirtyä  tai  jäädä vahingossa jollekin ohjai-

lupaikalle mekaanisen kytkimen taakse. Ilman joystickin irtikytkemistä  OFF-
painikkeella komentosillan  miltä muulta ohjailupaikalta tahansa voidaan irrottaa osajär - 
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jestelmiä  joystick-ohjauksesta. Joystickin  OFF-painike on  varma  tapa siirtää kaikki  kä-
siohjaukset ohjailupaikalta  toiselle  vain  yhdellä napin painalluksella. 

IMO:n automaattiohjausta  koskeva päätöslauselma (Res.A.342) sallii kolmen sekunnin 
viiveen  ja  kanden eri kytkimen käytön käsiohjaukseen siirtymisessä. Sallittu aika  on 

 liian pitkä. Siirtyminen tulisi tehdä yhdellä painonapilla  tai painikkeella  eikä siihen saisi 
kulua sekuntia kauempaa, jotta voidaan taata ohjauksen hallinta nopeissa tilanteissa. 
Sama painike olisi oltava kaikissa aluksen ohjauspisteissä, myös komentosillan siivillä. 
Mekaaniset kytkimet eri ohjausjärjestelmien välillä voivat aiheuttaa ongelmia. Mekaa-
ninen kytkin oli eräs tärkeimmistä syistä, jotka aiheuttivat tankkialus m/t  Torrey Cany-
onin  tuhon  vuonna  1967 (Oudet 1970). 

Automaattiohjauksen  käyttö väylillä edellyttää kulmanopeuden  tai kääntöympyrän sä-
teen  huomioon ottamista. Muutoin ei voida taata käännösten turvallisuutta. IMO:n  au-
tomaattiohjausta  koskevat suositukset ovat vanhentuneita, mutta IMO:n ECDIS stan-
dardi  (IMO MCSICirc 673, parg. 10.4.1.)  asettaa vaatimuksen, että reittisuunnitelman 
käännös  on piirrettävä kääntöympyrän sädettä  käyttäen.  Vain  harva  markkinoilla oleva 
automaattiohjaus täyttää tämän vaatimuksen. 

Ei riitä edes, että automaattiohjaus säätää pelkästään kääntöympyrän säteeseen perustu-
en. Jos  alusta ohjataan pitkin kääntöympyrää  veden  suhteen kuvan  12 A  osoittamalla 
tavalla,  se  ajautuu sivuun reitiltä. ECDIS-standardi onkin tulkittava siten, että vaatimus 

 on  kuvan  12 B  mukainen. Paradoksaalista  on se,  että ARPA-säännöt (Res.A.422) vaati-
vat kuvan l2A mukaista ohjailuaja ECDIS-standardi kuvan  12B  mukaista menettelyä. 

Liike  veden  suhteen  tai 
yksikomponenttinen  doppler 

Kompassi,kulmanopeus  ja 
 nopeus  kölin  suunnassa.  

A  

Liike pohjan suhteen: 

Kompassi, kulmanopeus, 
kaksikomponenttinen  doppler 
ja DGPS.  

B  

Kuva  12. Kääntöympyrän säteeseen  perustuva käännös joko  veden-  tai  pohjan suhteen. 

Nopeuden säätäminen automatiikalla voi parantaa turvallisuutta. Alus reagoi hitaasti 
konekäskyihin, mikä aiheuttaa helposti nopeusrajoitusten rikkomisia  tai  ohjailun menet-
tämisen vaaran liian alhaisessa nopeudessa. Nopeudensäätöjärjestelmän  on  kuitenkin 
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pidettävä käyttäjä  koko  ajan tietoisena järjestelmän tilasta, esimerkiksi niin, että kone-
käskynvälittäjän kahvat liikkuvat säätäjän käskyjen mukaan, että  vain  käyttäjä voi vaih-
taa toimintamoodia  ja  että käyttäjä saa  selvän  ilmoituksen siitä, milloin nopeussäädin  on 
kytkettävä  irti. 

Integroidussa navigointijärjestelmässä  eräs käyttäjän ongelmatilanne voi olla, että jokin 
sensori lakkaa toimimasta. Järjestelmä ei saa esimerkiksi nopeus-, suunta-  tai paikkatie

-toa.  Järjestelmän  on  annettava käyttäjälle selkeä ilmoitus, hälytys, syntyneestä tilanteesta 
sekä sanoma siitä, mihin tieto perustuu muuttuneissa olosuhteissa  ja  vielä lisäksi toimin-
taohje. Vaikka käyttäjä ei heti reagoisikaan oikein, tilanne  on  turvallinen, mikäli järjes-
telmään  on  rakennettu tilastollinen ohjelma, ns.  Kalman suodin,  joka muistaa aikai-
semmat tiedot, vastaanottaa uutta tietoa  ja  laskee tulevan arvon vertaillen aiempaa,  ny-
kyistäja  ennustettua arvoa  (Carr 1973, Carlson  ja Berarducci  1994). 

Kalman suodin  varmistaa, että kompassisuunta ei häviä, vaikka pääkompassi lakkaa 
toimimasta. Suunta päivitetään magneettikompassilla  ja GPS:llä. Magneettikompassin 

 suorituskyky paranee huomattavasti, kun  sen  heilahtelut korjataan kulmanopeus-  ja 
suuntahyrrällä. Estimaattori  jatkaa siitä, mistä hyrräkompassin suunta lopetti rekiste-
röinnin, joten minkäänlaista hyppäystä ei tapandu. Järjestelmä hälyttää, että hyrräkom-
passissa  on  vika ja  kehottaa käyttäjää kytkemään  sen  irti järjestelmästä.  

Kalman suodin  vertaa myös kaikkia nopeussensoreita keskenään. Nopeus ei putoa 
odottamatta nollaan,  jos  käytössä  on  useita sensoreita. GPS mittaa nopeuden hieman 
hitaammin kuin  doppler.  Myös  Decca  Navigator  pystyy laskemaan nopeuden paikan-
määritysten välillä. Vaikka kaikki nopeussensorit lakkaisivat toimimasta, kierrosluku-
mittari  ja potkurin  nousu ilmoittavat edelleen teoreettisen nopeuden. Lisäksi ohjelma 
hyväksyy nopeuden muutokset  vain  rajoissa, joihin alus pystyy reagoimaan. 

GPS-vastaanottimessa  itsessään  on  ohjelma paikanmäärityksen hajonnan rajaamiseksi, 
mutta  se  suojaa  vain GPS-jäijestelmän virheiltä. Integroituun  järjestelmään liitetty oh-
jelma suojaa paikanmäärityksen,  jos DGPS  lakkaa toimimasta.  Se  kerää tiedot kaikilta 
paikanmäärityslaitteilta  ja  jatkaa paikanmäärittelyä viimeisestä DGPS-paikasta. Ohjelma 
hyväksyy paikan muutoksen  vain  niissä rajoissa, joissa aluksen sivusuuntainen  tai  pitkit-
täinen kiihtyvyys antaa mandollisuuden. Merkintälaskua verrataan  koko  ajan muihin 
paikanmäärityslaitteisiin. Äkkinäistä hyppäystä ei tapandu,  sillä  tarkkuus heikkenee  vain 

 asteittain. 

Edellä kuvatun tilastollisen ohjelman mandollisuudet integroitujen navigointij ärjestel
-mien  käytössä ovat olleet tiedossa  jo  1970-luvulta lähtien. Ohjelman hyödyntäminen  on 

 kuitenkin ollut hyvin vähäistä. Nykyisin  vain luokituslaitos  Det norske Veritas  vaatii 
 High Speed -säännöissään Kalman suotimen  kaikille sensoreille. Kompasseille  ja  no-

peutta mittaaville sensoreille vaaditaan suunnitteluvaiheessa  Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA) -analyysi, jossa selvitetään niiden vioittumismandollisuudet  ja vikoj  en 

 vaikutukset sensorien toiminnassa (DnV  1993).  Riittävät turvallisuusvaatimukset voi-
daan täyttää  vain Kalman suotimen  kaltaisella ohjelmalla. 
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4.2.4 	Näyttöjärjestelmät 

Aluksien näyttöjärjestelmistä  ei ole yleisiä standardeja  tai  vaatimuksia. Iso  8468  stan-
dardi tosin vaatii hyvin yleisesti  ergonomisten  periaatteiden noudattamista  ja  käytännön 
navigaattorien ehdotusten ottamista huomioon laitteita suunniteltaessa, joten kriteerit 
voivat vaihdella. Mittarien sijoitus ei aina vastaa käytännön työn vaatimuksia. Esimer -
kiksi luotsi ei näe ruorikulman  mittaria,  kuten esimerkiksi mis  Anna  A:n ja mis Tal-
linkin onnettomuustapaukset  osoittavat. Mittariergonomiasta  on  kuitenkin olemassa 
runsaasti tietoa  ja  tutkimustuloksia (esim. Donselaar ym.  1979, Ivergård 1969). 

Navigoinnin  ensimmäinen reaaliaikainen graafinen näyttölaite oli suhteellisen liikkeen 
tutkakuva. Siihen ei liitetty kompassitietoa. Merimiehet olivat tottuneet tekemään pää-
tökset katsomalla liikennetilannetta visuaalisesti horisontaalitasossa, mutta tutkalla  kuva 

 muuttui linnunkuvaksi esimerkiksi mittakaavaan  1:200.000.  Koska tutkan kuvaa ei 
stabiloitu  kompassilla,  ei oman aluksen kääntymisliikettä havaittu selvästi. Turvallisuus 
heikkeni. Teknisen kehityksen aiheuttamat ongelmat saivat nimen  'Radar assisted colli-
sions'  (kuva  13).  Vakavin  niistä oli mis  Andrea Dorian  ja mis Stockholmin  yhteentör- 
mäys  1956.  

Suhteellinen liike 
Keula ylös. 

 Käsiohjaus. 

Kuva  13.  Onnettomuuksia aiheuttanut stabiloimaton relatiivitutka. 

Ensimmäinen parannus oli kompassisuunnan liittäminen tutkaan. Nykyään  se  vaaditaan 
kaikilta aluksilta, joiden vetoisuus  on  yli  1600  tonnia.  Näyttö oli vielä havainnollisempi, 
kun alus pantiin liikkumaan kuvaputkella todellisen liikkeen mukaan. Tosin alussa  to-
siliikenäyttö  etelään ajettaessa aiheutti sekaannusta ohjailukomennoissa, koska keulavii

-va  oli alaspäin. Liikenteessä  on  kuitenkin edelleen paljon aluksia, jotka käyttävät 
"keula-ylös"-näyttöä.  Analogisen autopilotin näyttötapa  oli 'keula ylös'. Tutkakuva 
saattoi olla joko "keula ylös"  tai  "pohjoinen ylös"  (kuva  14). Autopilotin  ja tutkakuvan 

 erilaiset näyttötavat voivat aiheuttaa sekaannuksen vaaran. 
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Tosiliike  tutka. 
Pohinen ylös. Autopiotti 

 Keula ylös.  

Kuva  14. Tutkaja autopilotti  toimivat eri näyttötavoilla. 

Uudet automaattiohjaukset ovat digitaalisia  ja  niissä ei ole samaa erehtymisen mandolli-
suutta  (kuva  15). Digitaalisen autopilotin  näyttöä ei mielletä "keula ylös"-  tai 

 "pohjoinen ylös"-näytöksi. Suunnat mitataan tutkalta elektronisella viivaimella digitaa-
lisesti,  ja  käskyt annetaan autopilotille myös digitaalisesti. Tutkan "pohjoinen ylös"- 
näyttö toimii hyvin, kun näyttölaitetta käytetään  kartan  tavoin.  Jos  väylä  on  kapea  ja  on 

 käytettävä käsiohjausta, "pohjoinen ylös"-näyttö voi olla ongelma. Samoin käy  jos lii-
kennetiheys  on  suuri.  

2O2  

2o4J  

0  
AUtOplIOtti  Tosiliike  tutka. 

Pohjoinen ylös. 

Kuva  15. Digitaalinen autopilotti  ei aiheuta sekaannusta yhtä helposti kuin analoginen. 

Kaikki tutkan näyttölaitteiden aiheuttamat ongelmat voitaisiin ratkaista siten, että tutka 
näyttäisi  kompassilla vakautetun  todellisen liikkeen "suunta ylös"(kuva  16). Se  yhdis-
täisi kaikkien näyttöjen parhaimmat puolet. 
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Kuva  16.  Näyttö joka yhdistää tosiliikkeenja "keula ylös "- kuvan.  Oman  aluksen liiketi
-la on  myös näkyvissä 

Alus kääntyy kuvaputkella kuten  kompassilla vakautetussa  kuvassa  ja  jättää oman aluk-
sen jälkihohdon todellisen liikkeen mukaan. Liikkuvat maalit näyttävät todellisen liik-
keen jälkihohdon. Paikallaan olevat maalit liikkuvat kuvaputkella suhteellisen liikkeen 
mukaan jälkihohtoa jättämättä. Kaikki ARPA-toiminnat sekä elektroninen kartta ovat 
käytettävissä. Kun aluksen suunta kääntyy liiaksi, voidaan keulaviiva palauttaa ylös na-
pin painalluksella. Samalla kääntyy  koko kuva, maalitiedot ja  kuvan ympärillä oleva 
kompassiasteikko. Käsiohjausta helpottaa,  jos  kuvaan liitetään graafinen esitys aluksen 
liiketilasta. Uusi teknologia  on  tehnyt tämän mandolliseksi, mutta sitä ei ole tehty ylei- 
sesti kaupan olevissa tutkissa. 

Integroidussa navigoinnissa  kehitys johtaa helposti siihen, että integroidun järjestelmän 
näyttöruutu täyttyy numeensista tiedoista. Yleistilanne  tai  tilanteen muutos ei käy hel-
posti selville. Graafinen näyttö antaisi selvemmän kuvan kaikista muutoksista. Esi-
merkki hyvästä graafisesta näytöstä  on ns. liiketilanäyttö.  Kaarteessa  on  vaikea arvioida 
käännöksen edistymistä.  On  seurattava nopeutta, sortoa, kompassia, kulmanopeus

-mittaria, ruorikulman osoitinta ja  tutkaa. Kaikkia mittareita  on  mandotonta valvoa, 
mutta  jos  mittarit yhdistetään graafisesti tutkalle siten, että aluksen liiketila  on  näkyvissä  

(kuva  16),  ei mittareihin tarvitse keskittyä. 

Kuvassa  17  esitetään liiketilanäytön rakentuminen. Kohdassa  A on dopplerin mittaama 
 nopeus pohjan suhteen. Kun siihen liitetään kulmanopeus, saadaan kaarresäde  (B). Lii-

ketilan tulosteelle  valitaan aika  ja  piirretään aluksen tuleva paikka  (C).  Ohjailua kapeas-
sa väylässä helpottaa,  jos  piirretään sorron aiheuttama pyyhkäisyala  (D). Liiketilanäyttö 

 helpottaa käsiohj austa kapealla väylällä. 
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A 	B 	C 	D  

Kuva  17. Liiketilanäytön  rakentuminen  
A = Doppler vektori 
B = Doppler  ja kulmanopeus.  
C =  Ennuste  
D =Pyyhkäisyala  ennusteen aikana. 

Hälytykset  

IMO  esitti suosituksen hälytysäänien  ja  -valojen standardiksi vuonna  1991 (IMO Res A. 
686/91).  Suosituksen mukaan uusi hälytys ilmaistaan vilkkuvalla valolla  ja  äänimerkillä. 
Äänimerkin kuittauksen jälkeen valo muuttuu kiinteäksi  ja  sammuu, kun hälytyksen syy 

 on  poistettu. Päätöslauselma antaa mandollisuuden säätää hälytysten taajuuden välille 
200Hz - 2500Hz.  Samalle taajuudelle voidaan valita neljä eri aallon muotoa. 

Hälytyksien  ääni  on  usein epämiellyttävä.  Kova  ääni  ja  korkea taajuus koetaan ärsyttä-
vinä. Ensimmäinen reaktio  on  katkaista hälytys, jotta ongelmasta voi puhua  tai  edes 
ajatella selkeästi. Äänimerkkiin kytkeytyy usein tärkeä alfanumeennen sanoma, joka 
saattaa kadota, kun äänimerkki kuitataan. Joskus sattuu, että viallinen laite ei hälytä, 
mutta toiset, jotka ovat edellisestä riippuvaisia, alkavat hälyttää. 

Automaatioteknologiaan  päätöslauselma ei puutu, mutta suositus antaa mandollisuuden 
hälytysongelman ratkaisuun. Integroidun navigointijärjestelmän akustiset hälytykset 
voidaan ryhmitellä äänimerkkien avulla informaatiosanomiin, epätavallisten tilanteiden 
tiedotuksiin  ja hätätilanneviesteihin.  Äänimerkillä voi myös ilmaista, onko  vika kom-
passijärjestelmässä,  nopeuden mittauksessa  tai  paikanmäärityksessä. Peräsimillä  ja  pot

-kureilla  on  omat hälytysjärjestelmänsä. 

Äänimerkkien standardisoitua jaotusta  ei ole vielä tehty. Kaikilla valmistaj  illa  on  omat 
käytäntönsä, jotka voivat muuttua eri laiteversioiden myötä. 
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Käyttäjän toimintaa häiriötilanteessa helpottaisi,  jos  hänellä olisi mandollisuus kutsua 
viimeiset automaattisesti tallentuvat hälytykset kuvaruudulle kronologisessa järjestyk-
sessä  ja jos  jokaisen hälytyksen kellonaika olisi näkyvissä kuten nykyaikaisissa valvon-
tajärjestelmien prosessitietokoneissa. Luettelo antaisi kuvan vian aiheuttamasta ketjure-
aktiosta järjestelmässä.  

	

4.2.5 	Automaatiotekniikan  tulevia näkymiä 

Lähitulevaisuudessa navigoinnin perustietona  on  elektroninen kartta (ECDIS,  Electronic 
Chart Display and Information System),  jonka näytöllä tulostetaan myös tutkamaalit  ja 

 automaattinen tutkamerkinnänpito ARPA  (Automatic Radar Plotting Aid).  

Uuden tekniikan käyttöönottoon liittyy ongelmia, jotka eivät ole pelkästään teknisiä. 
Vanhat  ja  uudet määräykset tönnäävät toisiinsa. Esimerkiksi vuonna  1979  annettu 
IMO:n päätöslauselma  Res A.422  ARPA-laitteista vaatii nopeuden tulostamista  veden 

 suhteen. Vuonna  1994 IMO:n MSC/Circular 637  esitti ECDIS -standardin,  joka vaatii 
nopeuden esittämistä pohjan suhteen. Yhtenäistä käytäntöä  on  vaikea luoda,  jos  säädök-
set ovat ristiriitaisia. 

Automaatiotekniikan kehittymisellä  on  positiivinen vaikutus reittisuunnitteluun. Auto-
maatio pakottaa suunnittelemaan navigointitoiminnat ennalta. Automaatio luo mandolli-
suuden kuijetun reitin tallentamiseen. Samalla voi rekisteröidä aluksen liikkeet, koneis-
ton tilan  ja integroidulle laitteistolle  annetut käskyt. Tämä luo mandollisuuden vaarati-
lanteiden tarkkaan raportointiin  ja analysointiin. Reittisuunnittelu, vaaratilanteiden  tut-
kiminen  ja  kehittyneen automaatiotekniikan soveltaminen ovat kaikki turvallisuuden 
kannalta olennaisia seikkoja. 

Automaatioteknologian  sujuva käyttöönotto  ja  turvallinen käyttö edellyttävät asiallisia 
ohjekirjoja, kunnollista koulutusta, käyttöönoton koeohjelmaa  ja  yhteisesti sovittuja 
kirjattuja työmenetelmiä.  

	

4.2.6 	Navigointijärjestelmien tyyppihyväksyntä  

Laitteiden tyyppihyväksyntä  on  tärkeä  osa  ilmailun turvallisuutta. Samaa  on  monesti 
esitetty sovellettavaksi merenkulkuun.  

Suomi  ei  tee  omaa tyyppitarkastusta, vaan hyväksyy muiden valtioiden tekemät navi-
gointilaitteiden tyyppihyväksynnät. Navigointilaitteiden hyväksymiskirj  at  perustuvat 
IMO:n päätöslauselmiin, joista moni  on  teknisessä mielessä vanhentunut. Integroituun 
laitteistoon voi siis sisältyä osia, jotka perustuvat teknisesti vanhentuneisiin osajärjes-
telmiin. 



Integroidulle  järjestelmälle ei ole määritelty kansainvälistä standardia. Useiden  maiden 
merenkulkuviranomaiset  hyväksyvät integroituja järjestelmiä omilla kriteereillään. Näin 

 on  syntynyt monia eri vaatimustasoja. Eniten ongelmia  on  laitteistojen liittämisessä  in-
tegroituun  järjestelmään.  On  vaikea valvoa, että kytkennät tehdään oikein. Toinen vaka-
va ongelma  on  ohjailu-  ja propulsiojärjestelmien  liittäminen toisiinsa. Siitä ei ole vielä 
minkäänlaista standardia.  

4.2.7 	Navigointij ärj estelmän ohj eistus  

Kilpailu  on  ajanut laitevalmistajat laitteiden toimivuuden suhteen erilaisiin ratkaisuihin, 
vaikka toimintaperiaate olisi sama. Ohjekirjojen laatutasolla ei  sen  sijaan kilpailla, vaik-
ka ohjeiden laatuun olisi pitänyt kohdistaa vakavaa huomiota. Varustamot  ja  laitteiden 
käyttäjät eivät kuitenkaan ole aina näin menetelleet,  ja ohjeistuksen  taso ei ole pysynyt 
teknisen kehityksen tasalla. Kunnollisen laiteohjeistuksen kehittäminen maksaa valmis-
tajille huomattavia summia. 

Telakoilla  on  ollut sinänsä selkeät vaatimukset asennusohjeista. Näitä  on  sitten virheel-
lisesti pyritty soveltamaan käyttöohjeina. Huonoimmillaan ohjekirjat ovatkin pelkästään 
asennusohj eita. 

Käyttäjillä itsellään  on  varsin  puutteellinen  ja epäyhtenäinen kuva  siitä, millaisen hyvän 
käyttöohjeen pitäisi olla eivätkä  he  yleensä esitä vaatimuksia ohjekirjojen suhteen, kos-
ka niitä ei suoranaisesti mainita merilaissa,  SOLAS  sopimuksessa eikä STCW-
konventiossa, joita merenkulkijat tavallisesti seuraavat. 

Konventio  ihmishengen turvallisuudesta merellä  (IMO 1992  SOLAS)  vaatii alukselta 
päivitetyt kartat, vuorovesitaulukot, majakkaluettelot, purjehdusoppaat  (sailing direc-
tions)  sekä matkaa varten tarpeellisen kirjallisuuden, mutta navigointilaitteiden käyttö-
ohjeita  SOLAS  ei suoranaisesti vaadi. 

Kansainvälinen konventio  Standards of Training, Certification and Watchkeeping for 
Seafarers (IMO Res A.393 STCW)  vuodelta  1978  ei - kuten ei myöskään muutettu 
STCW  1995  yleissopimus -  mainitse ohjekirjoja, mutta vaatii, että laitteiden käyttöra-
joitukset  on  tunnettava. Samaa vaatii suomalainen vandinpitoasetus  (A.666/81).  Meri- 
laki  (L.674/94)  vaatii  vain  yleisesti, että aluksen  on  oltava siten varustettu, että liikenne 
voidaan turvata.  

Sen  sijaan työturvallisuuslakiin  (L299/58) on  vuonna  1987  ja  1993  tehdyissä muutoksis-
sa  (L27/87, L144193)  lisätty työntekijän opetusta  ja  ohjeita koskevia vaatimuksia. Työn-
antaja velvoitetaan perehdyttämään työntekijä riittävästi  mm.  "uusien koneiden  ja  lait-
teiden toimintatapaan  ja  niistä johtuviin menetelmiin"  (34 §).  Samoin koneen  tai  laitteen 
valmistajan, maahantuojan  tai  myyjän  on toimittavansa  tavaran ohella toimitettava 
asianmukaiset ohjeet  mm.  laitteen asentamista, käyttöä  ja  huoltoa varten. Vaatimuksissa 
mainitaan myös ohjeet toiminnasta tavanomaisissa häiriötilanteissa  (40 §). 
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Työturvallisuuslain  noudattamista valvoo työsuoj eluviranomainen. Työturvallisuus 
mielletään aluksilla  ja  merenkulkijoiden keskuudessa hyvin perinteisesti merimiehen 
fyysisen terveyden suojelemiseksi tapaturmilta  ja ammattitaudeilta. Työturvallisuussää-
döksiä  ei tunneta eikä niitä myöskään valvota nimenomaan meriturvallisuuteen keskei-
sesti vaikuttavina asioina. 

Vaatimukset ohjekirjoista  —ja  vaatimusten valvonta - ovat siis jääneet hyvin väljiksi. 
Säädökset eivät ole vaikuttaneet suomalaiseen ohjekirjakulttuuriin, mikä  on  johtanut 
melkoiseen hajontaan ohjeistuksen tason  ja  sisällön suhteen. 

Merenkulkijoiden kannalta ongelmallista  on  lisäksi  se,  että ohjekirjat käsittelevät  vain 
osajärjestelmiä.  Kokonaisuuksia kuvaava ohjekirja  on  harvinaisuus. Varustamon tulee 
huolehtia siitä, että osajärjestelmäohjeiden perusteella laaditaan  koko  järjestelmän käy-
tön ohjekirja. 



4.3 	Komentosillan työtavat  

Suomalaisilla varustamoilla  on  käytössään hyvin nykyaikaisia aluksia, mutta niiden 
käyttöperiaatteiden kehitys ei ole edistynyt samaa tahtia. Työskentely komentosillalla 
perustuu henkilöiden väliseen tuttuuteen  ja  kokemukseen, mikä ei nykyaikana täytä 
ammattimaisen ryhmätyön kriteereitä. Ammatillisuus edellyttää standardimenetelmiä 
sekä normaali- että erityisesti poikkeus-  ja  hätätilanteissa. Suomalaisen kauppamerenku-
lun komentosiltatoiminnot noudattavat kuitenkin puutteistaan huolimatta alan kansain-
välistä käytäntöä. 

Komentosiltatyön  toimintatapoja tukevaan ohjeistukseen liittyy sama hajanaisuus kuin 
komentosillan suunnitteluun  ja sinne  asetettujen laitteistojen kirjavuuteen. Viralliset 
säädökset eivät ole tukeneet ohjeistuksen kehittämistyötä. 

Varustamoiden kansainvälinen yhdistys  International Chamber of Shipping (ICS 1990) 
on  laatinut komentosiltamenetelmäoppaan,  Bridge Procedures Guide,  joka  on  monella 
aluksella. Ohje julkaistiin ensimmäisen kerran  1977  ja  se  uusittiin viimeksi  1990. Brid-
ge Procedures Guide on  luonteeltaan komentosiltatyöskentelyä kuvaava tehtävien luette-
lo.  

ISM-koodi vaatii yhtiötä kehittämään yhtenäiset turvallisen operoinnin toimintaohjeet 
sekä varmistamaan, että niitä noudatetaan. Tällainen lähestymistapa vaatii yhtenäistä 
ohjeistusta yhtiön kaikille aluksille. Tällaista uutta ajattelutapaa edustaa Helsingin  ja 
Tallinnan välisen  liikenteen katamaraaneja koskeva liikennerajoitus, jonka mukaan sa-
tamasta voi lähteä vasta, kun näkyvyys  on  vähintään  0,1 NM.  Näkyvyyden määrittää 
Harmajan luotsiasema. 

IMO:n  vuonna  1995  julkaisema  International Code of Safety for High-Speed Craft 
(MSC Res A.36 HSC CODE)  vaatii nopealta alukselta aluskäsikirjan  (Craft Operating 
Manual)  ja  reittiä koskevan käsikirjan  (Route Operating Manual).  Niihin sisältyvät aluk-
sen operoinnin standardimenetelmät, tarkistuslistat  ja käyttörajoitukset.  Lisäksi henkilö-
kunnalta vaaditaan tyyppikoulutus  ja varustamolta liikennelupa. HSC  CODE on  esi-
merkki kehityksen tulevasta suunnasta.  

4.3.1 	Vakiorutiinit  

Ihmiset tottuvat toimimaan tietyllä tavalla, työjärjestys  ja  -menetelmät vakiintuvat tu-
tuiksi rutiineiksi. Jotta rutiinit muodostuisivat turvallisiksi  ja  kaikille yhteneviksi, ne  on 
ohjeistettava  ja  koulutettava,  ja  niiden noudattamista  on  valvottava. 
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Tällaisia vakioituja toimintatapoja kutsutaan kansainvälisesti nimellä  Standard Opera-
ting Procedures (SOP). SOP  voidaan kääntää  mm. 
• vakiotoimintatavoiksi 
• vakiomenettelytavoiksi 
• vakiomenetelmiksi (proseduureiksi) 
• toimintarutiineiksi 
• vakiorutiineiksi.  Tässä esityksessä käytetään termiä vakiorutiinit. 

Normaalitoiminnassa vakiorutiineihin  kuuluvat lähtövalmistelut  ja reittisuunnittelu, 
 ohjailu-  ja navigointijärjestelmien  käyttö sekä käytön seuranta  ja viestintärutiinit.  Tär-

keimmät reitin vakiorutiinit liittyvät lähtöön satamasta  ja  tuloon satama-alueelle  tai  saa-
ristoon. Yleisiä vakiorutiineja ovat myös toimenpiteet vandinvaihdossa, ennen myrskyä 

 ja  rajoitetun näkyvyyden alkaessa. 

Poikkeus-  ja  hätätilanteissa  (Abnormal & Emergency Procedures) vakiorutiinien  tarve 
korostuu, koska ihminen joutuu toimimaan paineen alaisena. Tällaisia tilanteita ovat 

 mm: 
•  yhteentörmäys 
• karilleajo 
•  mies yli laidan  (Man Over Board)  hälytys 
• sähkökatko  (Black Out) 
• kompassihäiriö 
• peräsinkonehäiriö 
• propulsiohäiriö.  

Merenkulussa vakiorutiinikäytäntö  on  varsin  uusia asia. Sekä säädöksissä että käytän-
nön toiminnassa vakiorutiinit ovat vasta tulossa. Vakiorutiinien ohjeistus  ja  kouluttami-
nen ei sinänsä ole vaikea toteuttaa, mutta niiden omaksuminen merenkulun käytännössä 
voi olla suuri kynnys. 

Kehityskohteita 

Vakiorutiiniajattelu tiivistetään tarkistuslistoihin,  joita  on  käytettävä poikkeuksetta 
alusta operoitaessa. Tarkistuslistoja voidaan käyttää työtä ohjaavina  tai  tehtyjä toimenpi-
teitä jälkikäteen tarkistavina. Niihin voi myös sisältyä ulkoa osattavia osioita, joiden 
suoritus tarkistetaan myöhemmin. Olennaista  on,  että tarkistuslistojen käyttöperiaatteet, 
koulutus  ja  käytön valvonta hoidetaan keskitetysti yhtiökohtaisesti. Listojen säännölli-
nen käyttö vahvistaa lisäksi vakiorutiineihin pitäytyvää ajattelutapaa  ja  osaltaan muuttaa 
toimintakulttuuria. 

Aluksen ehkä tärkein tarkistuslista normaalitoiminnassa  on lähtötarkistuslista,  jota 
 alettiin Suomessa käyttää  1970-  luvulla, mutta jonka käyttö ei ole levinnyt kaikille 

aluksille vieläkään. Lähtötarkistuslistaa käytetään kuitenkin lähinnä laitteiden teknisen 
toimivuuden testaamiseksi. Esimerkiksi peräsimien  tai potkureiden hätäohjauksen  tek-
ninen toimivuus testataan satamassa ennen lähtöä. Tällöin kyse  on  siis työohjeesta,  jon- 



ka  avulla varmistetaan, että kaikki teknisen toimivuuden testauksen vaiheet tulevat teh-
dyiksi. 

Tarkistuslistaa  voitaisiin käyttää myös luomaan vakiorutiineja tilanteisiin, joissa pe-
räsimen  tai potkureiden hätäohjausta  käytetään. Käytännössä  se  vaatii esimerkiksi, että 
päällikkö  ja perämies  käyvät säännöllisesti läpi  listan  mukaan hätätilanteiden komento- 
sarjat: toinen lukee  listan ja  toinen toteuttaa  sen. Hätäohjauksia  ei varsinaisesti tarvitse 
käynnistää. Riittää, että käsi menee hätäohjaimelle. Kun näin menetellään joka lähdössä, 
syntyy hätätilanteiden hallintaa palveleva rutiini. 

Radioliikenteen vakiorutiinit  (Radio Procedures)  sisältävät hätäliikenteen standardi- 
ilmoitukset matkustajille  ja  miehistölle sekä tiivistetyt  VHF-, MF-,  ja HF- radiopuheli

-mien  sekä DSC  (Digital Selective Call)  -laitteiden toimintaohjeet. Näissä toimintaoh-
jeissa  on  selvitettävä erityisesti hätäliikenteen standardisanonnat hyvin yksityiskohtai-
sesti,  sillä  tässä  on  viime vuosina tapahtunut monia laiminlyöntejä hätätilanteiden yhte-
ydessä, esimerkiksi mis  Sally Albatross  ja mis  Estonia. 

Ilmailussa toimintaohjeiden  ja tarkistuslistojen  muoto  ja  jäsentely  on  kehittynyt pitkän 
ajan kuluessa. Jäsentelystä  ja painoasusta  saatuja kokemuksia voidaan helposti soveltaa 
merenkulkuun.  Listat  ovat helposti luettavia  ja käsiteltäviä muovitaskuihin  koottuja  ren-
gaskirjoja.  Normaali-, poikkeus-  ja hätätilanteita  koskevat tarkistuslistat voidaan erottaa 
vänkoodein (esim. vihreästä punaiseen). 

Erityisesti automaatioteknologian käytöstä tulisi varustamoissa olla selkeät vakiorutiinit 
(vrt.  ISM  koodi). Integroidun navigointilaitteen näyttöruudut antavat normaaliolosuh-
teissa melkein  kaiken  tarvittavan tiedon. Ohjeet, jotka eivät tulostu kuvaruudulle,  on 

 kirjattava helposti käsiteltäväksi ohjeeksi  (Normal Procedures).  Epätavallisia  ja hätäti-
lanteita  varten  on  tehtävä toinen toimintaohje, jossa integroidun järjestelmän hälytykset 

 ja häiriötilanteet  on  kuvattu  (Abnormal and Emergency Procedures). 

Ilmailussa laitevalmistajien  ohjeet, oppikirjojen tärkeimmät tiedot  ja tarkistuslistat  koo-
taan lopuksi lentokonetyyppikohtaiseen ohj ekirjaan  (Airplane Flight Manual). Ohj ekir

-jan  jäsentely  on  aina sama koneen tyypistä riippumatta, mikä helpottaa henkilöstön pe-
rehtymistä uuteen konetyyppiin. Siihen sisältyvät kaikki operointia koskevat yhtiön 
vaatimat  asiat. Ohjekirjasta  pidetään koe kerran vuodessa. Lisäksi konetyypistä riippu-
mattomat, yhtiökohtaiset ohjeet  on  koottu operatiiviseen käsikirjaan  (Operations Manu-
al),  josta myös pidetään koe kerran vuodessa. Tällainen käytäntö olisi hyvä myös me-
renkulussa  ja  vaatisi varustamossa keskitetyn ohjekirjojen hallintajärjestelmän, jotta eri 
alusten ohjekirjat voitaisiin tarvittaessa yhtenäistää  ja päivittää (Degani ja  Wiener 1994). 

4.3.2 	Työtehtävät  

Komentosillalta  alusta ohjaillaan, sieltä tähystetään muuta liikennettä, säädetään nopeus, 
suoritetaan paikanmääntys  ja  tehdään reittisuunnittelu. Komentosilta  on  useimmiten 
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myös aluksen viestikeskus. Siellä voidaan nykyisin tehdä myös lastauksen suunnittelu  ja 
vakavuuslaskelmat. Konevalvontakin  saattaa uusissa aluksissa tapahtua komentosillalta. 

Komentosillan  miehitys vaihtelee. Päivällä avomerellä komentosillalla  on vahtiperämies 
 yksin. Sumussa sillalla saattaa olla ruorimies, tähystäjä, perämies  ja  päällikkö. Väylä-  ja 

 satama-ajossa voi lisäksi olla vielä ulkopuolinen luotsi  tai  aluksen mandollinen oma 
linjaluotsi. Kun sillalla  on  useita henkilöitä, hyvä yhteistyö  on  välttämätön inhimillisten 
erehdysten välttämiseksi. Aiemmin työskentely komentosillalla oli hyvin tarkasti tehtä-
vän mukaan rajattua. Jokainen hoiti  vain  oman tehtävänsä. Kriittisten toimien valvontaa 
ei ollut, koska ei haluttu puuttua toisen tekemisiin. Nykyisin komentosillalle pyritään 
juurruttamaan uudenlaista, yhteistoimintaan  ja vakiorutiineihin  perustuvaa työtapaa. 

Aluksen navigointi eli paikan määritys  ja sen  mukainen ohjailu  on  eri aikoina eri henki-
löiden työnä. Siitä voi huolehtia päällikkö itse, vahtiperämies  tai linjaluotsi.  Ulkopuoli-
nen valtion luotsi,  on  eräissä kriittisissä ohjailutilanteissa alusta käytännössä navigoiva 
henkilö. Tämä käytäntö  on  muodostunut alalle vuosisatojen historiallisen kehityksen 
tuloksena  ja  sitä pidetään edelleen luonnollisena. Kuitenkin tuloksena voi olla epätyy-
dyttävä päätöksenteko kriittisessä ohjailutilanteessa. 

Perämiehillä  on  aluksella työnjako, joka johtaa eriytymiseen. Yliperämies  on penntei-
sesti lastaustoimen  vastaava  ja  alemmilla perämiehillä  on erityistehtäviä  (esimerkiksi 
työaikakirjanpito, sairaanhoito  ja  karttojen ylläpito)  ja sen  lisäksi vahtivuorot avomerel-
lä. Laivoissa, joissa  on linjaluotsi,  muut perämiehet  ja  jopa päällikkö voivat mieltää hä-
net yksinomaiseksi navigaatiospesialistiksi, joka vapauttaa muut kehittämästä navigaa-
tiotaitojaan väyläajossa. Laituninajo  on  tavallisesti päällikön erikoisosaamisalue, josta 

 hän  saattaa pitää mustasukkaisesti kiinni. 

Tästä eriytyneestä työtehtävien jaosta, jonka yksityiskohdat toki vaihtelevat aluksittain 
 ja yhtiöittäin,  johtuu eräitä ongelmia. Tärkein niistä  on monitoroinnin  puute eli yhden 

henkilön suoritus  jää  vaille seurantaa. Lisäksi  on  varsin  tavallista, että yliperämiehet 
saadessaan ensimmäisen päällikkyyden joutuvat kohtaamaan työtehtäviä, joihin  he  vuo-
sien varrella eivät ole riittävästi harjaantuneet. Tällaisia ovat tyypillisesti laituriinajot, 
satamamanööverit  ja navigointi  ahtaalla väylällä. Lisäksi päällikkyyteen ei yleensä anne-
ta erillistä, suunniteltua koulutusta, mikä johtaa epäsystemaattiseen oppimiseen elävien 
tilanteiden kautta  ja  on  riskialtista  ja stressaavaa. 

Komentosiltayhteistyö 

Komentosiltayhteistyön  eli  Bridge Resource Managementin (BRM)  käsite  on  tullut 
 Suomenkin kauppamerenkulkuun liikenneilmailun kautta. Kun merenkulun puolella 

havaittiin komentosiltayhteistyön tehostamisen tarve tapahtuneiden vahinkojen perus-
teella, löydettiin ilmailusta valmis malli - CRM  (Cockpit tai Crew Resource Manage-
ment).  Suomen merenkulkuun tuotiin SAS:n koulutussovellus BRM  (Bridge Resource 
Management)  -ohjelma, joka perustuu  ko.  lentoyhtiön FDRM-(Flight Deck Resource 
Management) koulutusohjelmaan. 



BRM-käsitettä käytetään tässä esityksessä yleisesti kuvaamaan miehistöyhteistyön peri-
aatteita komentosillalla. 

Seuraavia BRM-ajattelutavan piirteitä voidaan pitää erityisen tärkeinä:  

1. Tiedonhankinta 	 Jatkuva tosiasioiden keruu  ja ajantasalle  saattaminen  

2. Avoimuus 

	

	 Rehellinen omien näkemysten esilletuonti, muiden aja- 
tusten löytämisen halu  

3. Päätöksenteko 	 Epävarmuustilanteessa kyky joustavaan päätöksentekoon  

4. Erimielisyyksien käsittely Kyky analysoida perussyitä eri näkemyksiin pohtimatta 
sitä, kuka  on  oikeassa  

5. Palautekritiikki 

	

	Tuloksien vertaaminen suunnitelmiin, oppiminenja ke- 
hittyminen 

Komentosiltayhteistyön  periaatteita  on  sovellettava reittisuunnittelusta alkaen. Eräs eri-
tyisalue, jossa BRM korostuu,  on  suhde automaattisiin ohjailujärjestelmiin. Ohjailuau-
tomatiikan tekninen tehokkuus ei lisää turvallisuutta, ellei viestintä toimi siten, että 
kaikki tietävät aluksen kulloisenkin statuksen. BRM-periaatteet  on muunnettava  käytän-
nön toimintatavoiksi  ja  luotava edellytykset niiden noudattamiselle. Käytännössä  BRM  
merkitsee standardisanontojen tinkimätöntäja kurinalaista käyttöä, tarkistuslistojen 
hyödyntämistä  ja  sitä, että kriittisten toimintojen suoritusta seuraa aina toinen henkilö 
(monitorointi). Tämän  on  tiedettävä, mikä  on  kulloinkin suonttajan aikomus  ja puutut-
tava  asiaan, kun suoritus poikkeaa tästä aikomuksesta. Tyypillisesti ahtaassa väyläajossa 

 ja  esimerkiksi laituriinajossa kohdataan tilanteita, joissa suorituksen korjaaminen  on 
 mandotonta,  jos  ei ole standardia sekä selkeästi ilmoitettua toimintasuunnitelmaa,  jota 

 vasten suontusta voi arvioida. 

Työryhmän käsityksen mukaan komentosiltayhteistyössä  on mm.  seuraavia ongelma- 
alueita: 
•  viestinnän ongelmat 
•  mandollisten standardimenetelmien laiminlyönti 
• komentosiltatyön  huono kurinalaisuus, epäammatilliset asenteet 
•  heikko johtajuus 
•  henkilösuhteiden vaikutus (esim. liika aggressiivisuus  tai alistuvuus, yksityishuolien 

 vaikutus) 
• häiriötilanteissa  työn kuormittavuuden kasvaessa miehistö ei työskentele ryhmänä 
• perinteinen päällikkökeskeinen ajattelutapa (ei yhteistyökeskeinen) 
•  yhtiön johtoportaan puutteellinen tuki komentosiltatyölle. 

Vastaavia seikkoja  on  havaittu eri tutkimuksissa myös ilmailun alueella. 
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BRM-koulutus Suomessa  

Komentosiltayhteistyörutiinien  luomisessa  on  kolme perusvaihetta:  
1. Tietoisuuden luominen komentosiltayhteistyön tärkeydestä kaikilla organisaatiota- 

soilla (motivointi)  
2. Komentosiltayhteistyön  menetelmien luominen, niiden harjoittelu  ja  käyttöönoton 

edellytysten rakentaminen yhtiössä  
3. Jatkuva osaamisen ylläpito  ja  vahvistaminen (kertaava koulutus  ja  seuranta) 

BRM-toimintatapojen kehittämiseksi koettiin  1990-luvun alussa tarpeelliseksi aloittaa 
systemaattinen koulutustoiminta. Käytännön aloitteentekijänä oli varsinaisesti  SAS, 

 jolla oli tarjolla kaupallinen koulutuspaketti.  Silja  Oy  ja merenkulkuhallitus  olivat Suo-
men edustajia kansainvälisessä projektiryhmässä, joka muunsi SAS:n FDRM ohjelman 
laivaympäristöön sopivaksi BRM-ohjelmaksi. Koulutusta annetaan tietokonepohjaisena 
kurssina Otaniemessä opetushallituksen laivasimulaaattorikeskuksessa sekä merenkul-
kuoppilaitoksissa. Tämä koulutus kattaa hyvin yllä mainitun ensimmäisen vaiheen. Vaa-
rana  on  kuitenkin, että  sen  kuvitellaan hoitavan komentosiltayhteistyörutiinien kaikki 
vaiheet. 

Ongelmana  on,  että koulutus  jää  irralliseksi  ja  että  sillä  on  vähäinen kosketuspinta va-
rustamoiden todelliseen käytäntöön. Eräät viimeaikaiset tapaukset osoittavat koulutuk-
sen tarpeen selkeästi. Ulkomailla  on  lupaavia malleja,  mm.  AMI  (Arco Marine Inc.) 

 viiden päivän intensiivinen  Bridge Team Management Training,  joka  on integroitu 
AMI:n  alusten menetelmiin  ja hallintaperiaatteisiin.  Lisäksi koulutuksen kohteena ovat 
ehyet työryhmät kustakin aluksesta. Koulutuksen jälkeen komentosiltamiehistö palaa 
heti alukselle soveltamaan uusia oppeja käytäntöön  (Morgan 1995). 

Komentosiltayhteistyön  koulutusjärjestelmän  on  oltava jatkuva.  Sen  on  alettava  jo pe-
rämieskoulutuksessa ja  jatkuttava läpi  uran  eri koulutusvaiheissa. Erityisesti  on  huomat-
tava, että kehittyneessä järjestelmässä ei ole  ensin  "normaalia" navigaatiokoulutusta, 
jonka päälle opetetaan komentosiltayhteistyörutiinit.  Kaiken  aluksen käsittelyyn liitty-
vän koulutuksen  ja  käytännön  on  alusta alkaen noudatettava komentosiltayhteistyöperi-
aatteita. 

Lopullisena tavoitteena  on,  että  jo perämiesluokan  oppilas oppii  vain  yhden tavan toimia 
ammatillisesti komentosiltamiehistössä. Keskeisiä opittavia asioita ovat  mm. 
•  selkeä työnjako  ja  tehtävien delegointi 
•  syntyneiden ongelmien asettaminen ajalliseen tärkeysjärjestykseen 
•  tilanteen ennakointi  ja  joustavuus päätöksenteossa 
•  jatkuva monitorointi  ja  varmistaminen 
•  kaiken  tiedon hyödyntäminen 
•  selkeä aikeiden  ja  toimien viestintä 
• selkeä johtajuus. 



4.3.3 	Kieli-  ja kommunikaatiokysymykset 

Komentosiltayhteistyössä  olennainen  osa  ovat viestinnälliset taidot. Komentosiltavies-
tintä voidaan jakaa sisäiseen  ja ulossuuntautuvaan  viestintään. Komentosillan sisäistä 
viestintää tapahtuu kaikkien ohjailuun osallistuvien henkilöiden kesken (päällikkö, 
luotsi, vahtiperämies, ruorimies). Ulkoisen viestinnän alueeseen kuuluvat erilaiset käsi- 
radio-  ja puhelinyhteydet  aluksen sisällä (konehuone, laituriinajoa varmistavat miehistön 
jäsenet) sekä radioyhteydet aluksen ulkopuolelle muihin aluksiin, luotsiasemille  tai 
VTS-j ärjestelmään.  

Kaikkia näitä viestintäyhteyksiä haittaavat erityisesti puutteellinen standardisointi  ja  eri 
kielten sekava käyttö. 

Nykyaikaiseen viestintäajatteluun esimerkiksi liikenneilmailussa kuuluu, että viestin-
nässä pitäydytään tiukan kurinalaisesti standardisanontoihin sekä sisäisessä että ulkoi-
sessa kommunikaatiossa. Sisäiset, ns.  call outit  sovitaan etukäteen yhtiötasollaja niitä 
noudatetaan siten, että asiasta muotoutuu ammatillisen käyttäytymisen tunnusmerkki 
ohjailutilanteissa. Standardisanontojen tarkoituksena  on  säilyttää miehistön tietoisuus 
siitä, mikä  on kulloinenkin  tilanne. 

Merenkulussa standardisanonnat ovat erittäin tärkeitä dynaamisissa ohjailutilanteissa 
kuten käännöksissä ahtailla väylillä  tai laituninajossa. Standardisanontojen rutiinikäytön 

 kenties ainoa kielteinen piirre  on,  että ne aiheuttavat huomattavasti lisää puhetta komen-
tosillalle, mikä voidaan aluksi kokea häiritsevänäkin. Vaihtoehtona  on,  että ainoastaan 
poikkeamat normaalista ilmoitetaan ääneen standardisanonnoin. Tällöin kuitenkin eri-
tyisesti nuorempien  ja  hierarkiassa alemmalla tasolla olevien henkilöiden kyimys ilmoi-
tuksiin helposti nousee. Ainakin lyhytkestoisissa  ja vaativissa ohjailutilanteissa  olisikin 
suositeltavaa käyttää jatkuvien ilmoitusten menetelmää. 

Ulkoisen kommunikaation kuten  VHF-radioliikenteen standardisanonnat  ovat  jo  ole-
massa ITU:n  (International Telecommunications Union) luomina.  Toistaiseksi niiden 
noudattaminen ei kuitenkaan ole tunnusmerkillistä suomalaisessa kauppamerenkulussa. 
Erityisen tärkeää  on,  että poikkeus-  ja hätätilanteiden  viestinnässä pitäydytään selkeisiin 
standardi-ilmaisuihin. 

Sekava  ja epäjohdonmukainen  eri kielten (suomi, ruotsi, englanti, saksa ym. lähialuekie
-let)  käyttö viestinnässä  on  selvä ongelma. Radioliikenteessä  ja  aluksen ohjailussa tulisi 

siirtyä käyttämään pelkästään standardoitua selkoenglantia. 

Komentosiltatyössä  esiintyy edelleen kansainvälisestikin havaittua suoranaista kommu-
nikaation puutetta, jonka takana ovat vanhakantaiset asenteet  (Trans... 1995). Automaa-
tioteknologian  lisääntyessä ennakkosuunnittelu  ja  tiedonvälitys  on  entistä tärkeämpää. 
Erityisesti luotsaustapahtumassa kommunikointia olisi lisättävä. Luotsin tulee saada 
etukäteen tietoa aluksen ohjausominaisuuksista  ja noudattavasta reittisuunnitelmasta. 
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Luotsin tulee omalta osaltaan kertoa selkeästi vakituiselle komentosiltamiehistölle, mi-
ten aikoo alusta ohjailla.  

4.3.4 	Yhteenveto  

Avainongelma  on  lähes täydellinen standardisoinnin puute. Komentosiltarutiinit eivät 
poikkea toisistaan ainoastaan varustamon sisällä  tai alustyypin  sisällä, vaan jopa saman 
yksittäisen aluksen eri päälliköiden välillä saattaa olla aivan erilaisia käytäntöjä. Tällai-
nen asiaintila ei ole tasapainossa laitteistojen kehityksen kanssa.  Se  ei myöskään seuraa 
muilta vastaavilta aloilta (ydinvoimala-  ja  prosessiteollisuus, ilmailu) saatua tutkimustie-
toa  ja  kokemusta. 

Kaikkinainen laadunvalvonta kuten yhtiön ns. tarkastuspäälliköiden tekemä komentosil-
tatyön havainnointi vaatii ehdottomasti edeltä sovitun normiston. Muuten valvontatyö 
putoaa mielipidetasolle. Vanhakantainen ajattelutapa, jossa kukin päällikkö luo oman 
aluksen toimintatavan  ja  -normiston ei kestä kehittyneen  teknologian  vaatimuksia. 



4.4 	Luotsaus  

Navigation is the business of conducting a craft as it 
moves about its ways. (The Principles of Navigation. 
Wing Commander  E.W.  Anderson. President of the Insti-
tute of Navigation 1959-61.)  

Navigoinnin  määritelmän mukaan paikanmääritys  ja  ohjailu muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden. Ilmailussa näin onkin, mutta merenkulussa tätä yhtenäisyyttä ei ole. 
Historiallisista syistä johtuen navigaattorin ammatti merenkulussa  on  eriytynyt päällik-
kyydestä. Ilma-aluksessa  sen  sijaan päälliköllä  ja perämiehellä  on  yhtenäinen navigoin-
tikoulutus  ja  -pätevyys.  

4.4.1 	Luotsinkäyttövelvollisuuden  historialliset perusteet 

Luotsin käyttämisen velvoite säädettiin Ruotsin merilaissa  1667.  Päällikön oli käytettä-
vä paikalliset vedet tuntevaa henkilöä eli luotsia apunaan siellä, missä luotsipalvelua oli 
järjestetty. Luotsauksella pyrittiin korvaamaan merimerkkien  ja  sopivien karttojen puu-
tetta  ja  näin parantamaan merenkulun turvallisuutta. Luotsille säädettiin lisäksi meri- 
vartijatehtävä  vuoden  1696 luotsausasetuksessa  ja tullivartiointivelvollisuus  vuoden 

 1724 purjehdussäännössä (Lähteenoja 1947, Severin 1969).  Vuonna  1970 luotsausasetus 
 toi vielä ympäristönsuojeluvalvonnan yhdeksi luotsinkäytön perusteeksi. 

Aluksi luotsinkäyttövelvollisuuden perusteet olivat asialliset, mutta tekninen  ja  yhteis-
kunnallinen kehitys  on  vaikuttanut luotsauksen funktioihin,  ja luotsinkäyttövelvollisuut-
ta  koskevat säädökset ovat vanhentuneet. Merenkulun turvallisuus  on  parantunut  me-
renmittauksen, merikarttojen,  merenkulun turvalaitteiden  ja  kehittyneen navigointitek-
niikan ansiosta. Joitain muutoksia käyttövelvoitteeseen onkin  tullut:  vuoden  1957 luot-
sausasetuksen  mukaan vaaditaan luotsi suomalaiseen alukseen  vain  silloin, kun alus 
lähtee Suomesta  tai  tulee ulkomailta. Suomen satamien välillä ei suomalaiselta alukselta 
vaadita luotsin käyttöä. Ulkomaalaisten alusten valvonta valtakunnan vesialueiden  var-
tiointitarkoituksessa  on  edelleen luotsinkäyttövelvoitteen perusteena. Tullivartijavelvol-
lisuus  on  kirjattu luotsausasetukseen. Käytännössä luotsin mandollisuudet tullivalvon-
taan ovat hyvin pienet: luotsi ei saa ryhtyä mihinkään, mikä  vie  hänen huomionsa luot-
sauksesta. 

Luotsinkäyttövelvollisuutta  on  vuosien mittaan pyritty lieventämään. Suurempia muu-
toksia ei kuitenkaan ole saatu aikaan. Vuonna  1963  ehdotettiin tuloksetta luotsinkäyttö-
velvollisuuden poistamista suomalaisilta aluksilta (Jääsalo  1962).  Kauppa-  ja  teolli-
suusministeriön asettaman toimikunnan työn tuloksena muutettiin vuonna  1984 luotsa- 



usasetusta: luotsinkäyttövelvollisuus lieveni  koskemaan  alle  1000 nettorekisteritonnin 
 aluksia (Kaukiainen  ja  Leino-Kaukiainen  1992).  

Liikenneministeriö asetti  19.01.1994  toimikunnan, jonka tehtävänä oli ehdotuksen laa
-timmen  alusten luotsausta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi  (Lm I 995a).  Erityi-

sesti toimikunnan tuli kiinnittää huomiota yleisen luotsinkäyttövelvollisuuden tarpeelli-
suuteen  ja  selvittää myös luotsille asetettujen tulli-  ja merivalvonta- ja  muiden merilii-
kenteen turvallisuuteen kuulumattomien velvoitteiden tarpeellisuutta. Toimikunta esitti, 
että uuden luotsauslain perusteena olisi alusliikenteen turvallisuus  ja  ympäristön suoje-
lu. Esityksen mukaan päällikkö voisi valita, ottaako  hän  valtion luotsin  tai suorittaako 

 hän  itse luotsin tutkinnon. Toimikunnan esitys sisälsi useita eriäviä mielipiteitä. Esitys 
ei ole johtanut säädösmuutoksiin. 

Vapautukset luotsin käyttövelvollisuudesta 

Kotimaiset alukset ovat vapautettuj  a luotsinkäyttövelvollisuudesta rannikkoliikenteessä 
(A.39311957).  Lisäksi päälliköllä  on  mandollisuus ottaa joku muu kulkuväylään pereh-
tynyt henkilö luotsaamaan seuraavalle luotsipaikalle, ellei laillista valtion luotsia ole 
saatavilla. Tämä mandollisuus periytyy nykyiseen luotsausasetukseen vuoden  1798 luot-
sausasetuksesta -  lähes sanatarkasti  ja samannumeroisessa pykälässäkin.  

Vapautus luotsinkäyttövelvollisuudesta  sillä  perusteella, että päällikölle myönnetään 
luotsikirja, oli tuntematon käsite Suomessa aina vuoteen  1984  saakka, jolloin säädettiin 

 (A 902/1984),  että suomalainen  alle  5000 rekisteritonnin  alus vapautetaan luotsinkäyt-
tövelvollisuudesta,  jos päälliköllä  on linjaluotsin  kirja (ks. pätevyyskirjan vaatimuksista 
lisää MKH:n tiedotuslehdestä  2/85).  Rekisteritonniraja  kumottiin vuonna  1991,  ja  va-
pautus laajeni. Vuonna  1994 lastialuksen linjaluotsiksi hyväksyttävän  henkilön päte-
vyysvaatimuksiksi säädettiin merenkulkupiirissä suoritettu väylätutkinto (MKH:n tiedo- 
tuslehti  8/94). 

Linj aluotsi  

Vuonna  1869  annettiin luotsiperämiesasetus.  Sen syntyhistonaan  liittyy matkustaja-
höyryalus Viktonan karille ajo Loviisan saaristossa vuonna  1866.  Alusta oli luotsannut 
saaristolainen ilman minkäänlaista pätevyyskirjaa. Kenraalikuvernööri piti  Viktorian 

 karilleajon syynä vuoden  1857 luotsausasetuksen luotsivapautusta  ja  esitti matkustaja- 
aluksille pakollista luotsin käyttöä. Esityksen tuloksena oli vuoden  1869 luotsiperämies

-asetus, jonka mukaan päällikkö saattoi kouluttaa matkustajahöyryaluksille luotsaamaan 
pestatut saaristolaiset. Samalla päällikkö valtuutettiin antamaan heille valalla vahvistettu 
todistus vaadittavasta luotsaustaidosta  (Viktoria  1867). 

Kenraalikuvernöörin  hyvästä tarkoituksesta huolimatta uudistukseen liittyi myöhemmin 
ongelmia. Uusi asetus piti selvänä, että päällikkö asemansa perusteella osaa luotsata. 
Taitoa ei tarvinnut osoittaa millään tavoin. Toisaalta järjestelmä eriytti luotsauksen esi-
merkiksi aluksen perämiehen tehtävistä. Perämiehen ei ollut mandollista suorittaa  em. 

 luotsin tutkintoa päällikön ohjauksessa. 
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Luotsiperämies  nimitys vaihtui  1 800-luvun loppupuolella paremmin tehtävää kuvaavaan 
nimeen  "långlots".  Käytiin keskustelua siitä, pitäisikö tällä ns. pitkänmatkan luotsilla 

 (långlots)  olla merenkulkuopistossa suoritettu perämiehen pätevyys. Pätevyysvaatimuk-
sia ei keskustelusta huolimatta nostettu. Perusteluna olivat perämiesten työllisyysnäkö-
kohdat: pelättiin aluksen omistajan korvaavan perämiehen saman pätevyyden omaavalla 
pitkänmatkan luotsilla (Komiteamietintö  1887). 

Pätevyysvaatimuksiin  puututtiin  1890. Luotsioppilaan  kuulustelu siirrettiin päälliköltä 
merenkulkukoulun johtajalle. Kuulusteluun sisältyivät lukutaito,  kompassin  käyttö, saa-
ristonavigointi  ja meriteiden  säännöt. Kriteerit yhdenmukaistuivat, kun kuulustelujen 
vastaanotto keskitettiin kouluihin. Päällikkö huolehti edelleen pitkänmatkan luotsin 
väylätuntemuksesta  ja luotsaustaidosta,  mistä  hän  kirjoitti oppilaalle todistuksen. Päälli-
kön omaa luotsaustaitoa ei edelleenkään mitattu. 

Päällikkö menetti oikeuden myöntää linjaluotsioppilaalle todistuksen väylätuntemukses
-ta,  kun tämä oikeus vuoden  1960 linjaluotsiasetuksessa  siirrettiin luotsipiirin päällikölle 

 (A.410/60).  Päällikkö saattoi uuden asetuksen mukaan itse suorittaa linjaluotsin tutkin-
non. Suorittaminen oli vapaaehtoista. Päällikön omaa väylätuntemusta ei edelleenkään 
mitattu. Asetuksessa ei puututtu linjaluotsin pätevyysvaatimuksiin, mikä aiheutti on-
gelmia teknisen kehityksen alkaessa muuttaa navigointimenetelmiä.  

1970-luvulla matkustaja-alukset kokivat monia onnettomuuksia. Erästä merionnetto-
muutta tutkinut kauppa-  ja  teollisuusministeriön asettama toimikunta asetti kyseenalai-
seksi, vastaako linjaluotsin pätevyystaso aikaansa, koska linjaluotsit vastaavat navi-
goinnista yksin (KTM  1969,  Karjalainen  1969).  Mitään muutosta ei kuitenkaan tämän 
keskustelun perusteella syntynyt. Vuonna  1972 merenkulkuhallitus  teki ohjeen yhtenäi-
sestä luotsauskäytännöstä matkustaja-aluksilla  (MKR  1972).  Ohje totesi  ja  vahvisti oi-
keaksi vallitsevan käytännön, jonka mukaan luotsaus oli keskitetty pelkästään linja-
luotsille. 

Nykyisten vaativien navigointijärjestelmien aikana luotsauksen keskittäminen yhden 
henkilön tehtäväksi  on turvallisuusongelma. Luotsauksen monitorointi  ei ole mandollis-
ta,  jos  komentosillalla  on vain  yksi luotsaustaitoinen henkilö. Asiaan  on  kiinnitetty 
huomiota  jo  ennen viimeaikaisia onnettomuuksiakin; esimerkiksi rn/s  Laura  ja rn/s Tal- 
link.  Merenkulkuhallituksen  ja Sjöfartsverketin  työryhmä totesi, että vuosina  1968 - 
1973  Suomen  ja  Ruotsin välisessä linjaluotsiasetuksen alaisessa liikenteessä oli matkus-
taja-aluksille sattunut  25  onnettomuutta (Muuri  1973). Komentosiltarutiinit  eli työmene-
telmät todettiin puutteellisiksi. Useimmiten syy oli luotsauksen monitoroinnin epäonnis-
tuminen. Työryhmän ehdotukset työmenetelmien tutkimisesta eivät tuolloin johtaneet 
jatkotoimiin.  

1990-luvulla  on  tehty kolme esitystä siitä, että matkustaja-aluksen päälliköltä tulisi vaa-
tia linjaluotsin pätevyys - MKFI:n liikenneosasto (Hageistam  1991), MKH:n luotsaus

-työryhmä  (MKR  1993),  liikenneministeriön luotsaustoimikunta  (Lm 1994).  Esityksiin 
ovat eri tahot esittäneet erilaisia vastustavia kannanottoja. 



71 

Linjaluotsiasetus  vuodelta  1960,  joka perustuu vuoden  1890 pätevyysvaatimuksiin, on 
 edelleen voimassa. Säännös koskee  vain  Suomen  ja  Ruotsin välistä matkustajaliikennet

-ta.  

4.4.2 	Yhteistoiminta luotsauksessa 

Säädösten mukaan luotsi  on  päällikön neuvonantaja (MKH:n tiedotuslehti  6/88). Luot-
sausasetus (A 393/57)  pitää päällikköä vastuullisena aluksen ohjailusta. Päällikön tulee 
säädösten mukaan  ensin  hyväksyä luotsin neuvot. 

Luotsausasetuksen  20 § :n  mukaan luotsin  on luotsauksen  kuluessa ilmoitettava aluksen 
ohjaamisesta vastuussa olevalle päällikölle ne toimenpiteet, joita  hän  pitää tarpeellisena 
aluksen turvallisuudelle  ja  huolehdittava siitä, että alus pysyy kulkuväylällä. Luotsin  on 

 myös ajoissa ilmoitettava päällikölle. milloin alus lähestyy käännekohtaa, matalikkoa  tai 
 kapeita, mutkikkaita  tai  muuten vaarallisia vesialueita. Luotsi ei saa luotsauksen aikana 

poistua paikaltaan.  Jos  aluksella  on  kaksi luotsia, päällikön  on  oltava tietoinen näiden 
tehtäväjaosta. Säädökset eivät korosta monitorointia, mutta luotsaukseen liittyvien tieto-
jen vaihdosta  on  selvät  määräykset  (A.393/57 18 §, IMO Res A.393 STCW, IMO Res 
A.601).  

Säädösten mukainen luotsin neuvonantajarooli ei toimi käytännössä. Neuvonantajaperi-
aatteen mukaan päällikön  on  ensin  hyväksyttävä luotsin suositukset,  ja  vasta  sen  jälkeen 
ne muuttuvat käskyiksi. Kaikkialla noudatetaan tapaa, että luotsi antaa käskyn suoraan 
ruorimiehelle. 

Käytännössä tehtävät sekä työn-  ja vastuunjako  komentosillalla eivät ole  selvät.  Esiinty-
vät ongelmat juontavat juurensa  mm.  luotsin ammatin vuosisataisista perinteistä, joiden 
mukaan luotsaus  on  henkilökohtainen, kokemusperäinen suoritus  ja  perustuu edelleen-
kin aistinvaraisiin havaintoihin ympäristöstä. Luotsausta pidetään ammattikunnan kes-
kuudessa taitona, jonka hankkimiseen kuluu pitkä aika  ja  joka vaatii erityisiä ominai-
suuksia  (Plummer 1945, Bartlett-Prince 1970).  Tällöin ei synny selkeästi dokumentoi- 
tavia vakiorutiineja, jotka kaikki komentosillalla ymmärtäisivät  ja  joita voitaisiin opet-
taa. Toisaalta, vaikka päällikkyys säilyy aluksen päälliköllä, hänen osaamisensaja ko-
kemuksensa luotsaustapahtumassa ei vastaa luotsin osaamista.  Hän  voi tuntea itsensä 
voimattomaksi puuttumaan luotsaukseen, koska ei omaa siihen tarvittavaa taitoa. Tehtä-
vä-  ja vastuujako hämärtyvät.  Vain  Panaman  kanavassa luotsilla  on  ehdoton käskyvalta, 

 ja kanavayhtiö  vastaa kaikista luotsin tekemistä virheistä (Corbet  1990). Luotsista  tulee 
käytännössä päällikkö luotsauksen ajaksi. 

Luotsinja  päällikön tehtäväjaon juridisen perustan  ja  käytännön välinen ristiriita säilyy 
piilevänä, kunnes tapahtuu vahinko  ja  selvitetään korvauskysymyksiä. Korvausvelvolli-
suuden suhteen ei nykyään ole epäselvyyttä. Aluksen omistaja maksaa aina vauriot, riip-
pumatta siitä johtuvatko ne luotsin vai päällikön virheestä. 
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Luotsit  joutuvat vallitsevan laitekirjavuuden tähden käyttämän hyvin erilaisia, automaa-
tiotasoltaankin vaihtelevia laitteita. Heillä ei ole aikaa perehtyä niihin kaikkiin, joten 
luotsin  on  pakko turvautua perusmenetelmiin. Integroitua navigointijärjestelmää ei käy-
tettäisi, vaikka sellainen olisi. Tämän johdosta luotsausmenetelmät eivät kehity. Ne ovat 
pysyneet samoina teknisestä kehityksestä huolimatta  (Green 1983).  Nykytilanne ei lupaa 
nopeaa parannusta luotsauksessa tarvittavan tekniikan kehittämiseksi (Larjo  1987). 

 Luotsin spesialisoituminen keskittyy aluksen ohjailuun  ja  väylän tuntemukseen.  Hän  ei 
kuitenkaan saa aluksen päällystöltä sitä teoreettista tietoa ohjailusta, jonka  hän  välttä-
mättä tarvitsisi. Luotsit asettavat työssään suuren arvon kokemukselle. Teknisen kehi-
tyksen ollessa nopeaa syntyy aluksen  ja päällystönja  luotsin välille yhä syvenevä ero, 

 jota  kokemuksen liiallinen korostaminen syventää. Onnettomuuksia sattuu paljon juuri 
luotsiasemien läheisyydessä siirryttäessä avomerinavigoitmista luotsaukseen  tai  päinvas-
toin. 

Reittisuunnitelma 

Reittisuunnitelma  on luotsaustapahtuman  ja sen monitoroinnin  keskeisin väline. Vah-
dinpitoasetus vaatii aluksen päällystöltä reittisuunnitelman  (A.666/8 1, 9 §, mom. 1)  ja 

 merenkulkuhallituksen luotsausohje (MKH tiedotuslehti  6/88)  vaatii  sen luotsilta. 
 Luotsin menkarttaotteiden tulee sisältää tarpeelliset merkinnät tutkanavigointia varten. 

Lisäksi päällikköä  ja luotsia  vaaditaan vaihtamaan keskenään luotsaukseen liittyviä tie-
toja  (A.666/81 13 §).  Nämä voimassa olevat säädökset riittävät toimivaan yhteistyöhön 
luotsaustapahtumassa. Reittisuunnitelman avulla päällikön  ja  luotsin välille saadaan  sen 

 kaltainen keskustelu,  jota vandinpitoasetus  vaatii. 

Suomen merenkulkuhallituksen reittisuunnitteluohje tuli voimaan joulukuussa  1995 
(MKH:n tiedotuslehti 19/95).  Ohje ei kuvaa onnettomuuksien estämisen kannalta kes-
keistä tehtävää, käännöksen systemaattista suunnittelua. Olisi kuitenkin välttämätöntä 
sopia yhtenäinen käännöksien suunnittelumenetelmä,  jota  käytettäisiin simulaattorikou-
lutuksessa, luotsikirjojen suonttamisessa  ja reittisuunnitelmien  tarkistamiseen. 

Kieli luotsaustilanteessa 

Englannin kieli  on  yleinen merenkulkukieli. Luotsaukseen liittyvässä kommunikaatiossa 
vaaditaan kuitenkin paikallinen kieli. Esimerkiksi Ruotsissa luotsaussäädöksiä uusittiin 

 1981,  jolloin valtiopäivillä päätettiin luotsinkäyttövelvollisuuden muuttamisesta 
"behovsanpassad  lotsning"- periaatteeksi.  Päällikkö sai kansallisuudesta riippumatta 
luotsausoikeuden tutkinnon jälkeen. Uusiin säädöksiin tuli kuitenkin vaatimus ruotsin 
kielen taidosta, jolloin luotsinkäyttö käytännössä edelleen oli tarpeen. Samoin Suomen 
linjaluotsiasetus  (A.4 10/60)  vaatii linjaluotsin todistuksen saamiseksi suomen  tai  ruotsin 
kielen taidon  ja  sulkee  täten  ulkomaalaiset ruotsalaisia lukuunottamatta pois. 

Kielivaatimusta  perustellaan usein  sillä,  että erivapauden saanut päällikkö pystyy kes-
kustelemaan luotsiasemien  ja liikenneinformaatiojärj estelmien  kanssa paikallisella kie-
lellä. Tämä selitys  on IMO:n  suositusten vastainen. IMO:n raportoimisjärjestelmiä kos-
keva päätöslauselma  A.53 11983  ilmaisee selvästi, että alueella, missä  on  kielivaikeuk-
sia, tulee englannin kielen kuulua käytettäviin kieliin. Englanti ei siis saa olla kielletty, 
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ja  päätöslauselman muoto tarkoittaa selvästi, että englannin kieli  on  yleinen merikulku-
kieli. 

Tukholman liikenneinformaatiojärjestelmä toimii ruotsin kielellä. Luotsi kääntää sano-
mat englanniksi ulkomaalaiselle päällikölle. Suomen merenkulkuhallituksen päätös lii-
kenneilmoituksista Saaristomerellä (MKH:n tiedotuslehti  11/89)  ei aseta ilmoituksiin 
kielivaatimusta. Helsingin alueella otettiin käyttöön samankaltainen passiivinen infor-
maatiojärjestelmä vuonna  1994.  Siitä ei ole annettu merenkulkuhallituksen päätöstä. 
Järjestelmä tuli voimaan Helsingin satamakapteenin päätöksellä  30.03.1994.  Tässä 
päätöksessä todetaan lakonisesti: "Liikenneilmoitus  on  annettava suomen  tai  ruotsin 
kielellä." 

IMO:n liikenneohjausjärjestelmää  koskeva päätöslauselma ilmaisee selvästi, että VTS-
järjestelmän olisi käytettävä englannin kieltä kansainvälisessä liikenteessä (Res.A.578):  

English should be used where language difficulties exist, in 
particular where requested by the master or the VTS operator. 
For services established in areas where there are ships of many 
nationalities, English may be designated as the working langu- 

Jokapäiväisessä kommunikaatiossa Pohjois-Itämerellä vaaditaan paikallinen kieli,  ja 
 vaatimus alkaa ohjata tottumuksia. Hätäliikenteessä olisi käytettävä englannin kieltä, 

mutta silloinkin tottumuksesta käytetään suomea  tai  ruotsia; esimerkiksi rn/s  Estonia. 

4.4.3 	Luotsauksen kehityssnunta  

Perinteisesti luotsauksesta puhuttaessa tarkoitetaan aluksen ohjailuun liittyvää toimin-
taa, jossa aluksen ulkopuolinen henkilö toimii aluksen päällikön neuvonantajana  ja  ky-
seisen vesialueen asiantuntijana. Merenkulkijoiden yleisessä kielenkäytössä luotsaukses

-ta  puhutaan myös silloin, kun tarkoitetaan normaalia päällikön  ja perämiehen navigointi
-työtä saaristoväylillä  ja  satamissa. Luotsaustermin ymmärtämistä hämärtää osaltaan  lm-

jaluotsikäsite,  joka  on  kehittynyt vapautukseksi yleisestä luotsinkäyttövelvollisuudesta. 

Keskeinen kehityssuunta tulee olla, että laivapäällystön yleistä luotsaustaitoa - merki-
tyksessä päällikön  ja perämiehen  normaali navigointityö - parannetaan, jolloin vähitel-
len uuden tekniikan suomien mandollisuuksien myötä voidaan siirtyä pois yleisestä 
luotsinkäyttövelvollisuudesta. Yleinen luotsinkäyttövelvollisuus pitää erityisesti perä- 
miesten ammattikunnassa yllä käsitystä, että luotsaustaito  on erityistaito  eikä perämie

-hen  ammattitaidon olennainen  osa.  Näin tuleville päälliköille ei muodostu vankkaa luot-
sausosaamista,  jota  he  tulevat tarvitsemaan kantaessaan myöhemmin päällikköinä vas-
tuun aluksestaan. Esitys uudeksi luotsauslaiksi  ja sen  nojalla annettavaksi asetukseksi 
sisältää ajatuksen, että luotsinkäyttövelvollisuus muuttuu pätevyysvelvollisuudeksi. 
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Päällikkö  ja perämies  voisivat kansallisuudesta riippumatta suorittaa väylätutkinnon 
 (Lm 1995a). 

Luotsauksen  nykyinen spesialisoituminen luo kaksi merkittävää ongelmaa: heikon 
monitoroinnin  ja  sekavat juridiset vastuukysymykset vahinkotapauksissa. Pahin epäkoh-
ta  on se,  että luotsaustaito  on vain  yhdellä henkilöllä komentosillalla, eivätkä muut pysty 
auttamaan, kun tapahtuu virhe. Koska virheitä ei voi täysin poistaa, tulee luoda monito-
rointijärjestelmä niiden havaitsemiseksi  ja  hallitsemiseksi. Asiantila  on  sama käytettäes-
sä valtion luotsia  tai  varustamon omaa linjaluotsia  tai  päällikköä, jolla ainoana henkilö-
nä komentosillalla  on luotsauspätevyys. 

Luotsaustilanteiden probiematiikkaa  voi lähestyä kandesta suunnasta: Voidaan ajatella, 
että päällikön  ja  aluksen muun komentosiltahenkilöstön  ja  sillalle ilmaantuneen luotsin 
välillä  on  työnjako-  ja  kommunikaatio-ongelmia, jotka  on  ratkaistava. Tällöin voidaan 
hyväksyä lähtökohtana osaamisen erilaisuus  ja  pyritään BRM-tekniikoin parantamaan 
tilannetta. 

Toinen lähestymistapa, joka lienee pitkällä ajanjaksolla väistämätön,  on,  että luotsaus-
tehtävä siirtyy aluksen omalle päällystölle koulutusten  ja  säädösten muuttamisen kautta. 
Työtehtävien enyttämisellä  ja luotsaustaitojen  keskittämisellä erikoisosaaj  alle  oli perus-
teensa menneinä vuosisatoina, mutta viime vuosikymmenien tekniikan kehitys  on  pois-
tanut nämä syyt. Nykyaikana pitäisi lähteä siitä perustilanteesta, että kaikki aluksen  sil-
tapäällystön  jäsenet  on  koulutettu navigoimaan  ja  ohjailemaan alusta kaikissa  sen  kulun 
vaiheissa  ja  että  he  saavat harjoittaa taitoa jatkuvasti. Tällöin hyödynnetään kehittynyttä 
automaatiota  ja  nykyaikaisia navigointijärjestelmiä. Näin pystytään takaamaan turvalli-
nen monitorointi  ja  joustava siirtyminen tehtävästä toiseen. Myös juridisesti sekavat 
vastuukysymykset siirtyvät menneisyyteen. Historialliset  ja ammattiyhdistystekniset  syyt 
ovat kuitenkin estäneet vaadittavaa kehitystä. 



4.5 	Ihminen komentosillalla  

Tilannekohtaiset toimintaolosuhteet  ja  -edellytykset vaikuttavat ihmisen toimintaan  ja 
 virheiden syntyyn. Komentosillan toimintaolosuhteisiin luetaan laitteiden, aluksen työ-

ympäristötekijöiden, lastiin  ja liikenneympäristöön  liittyvien seikkojen sekä noudatet-
tavien toimintatapojen  ja  -periaatteiden lisäksi myös siellä toimivan ihmisen yksilölliset 
valmiudet toimia. Tarkasteltavina ovat tällöin ihmisen tiedot  ja  taidot: koulutus,  koke-
mus, perehtyneisyys  aluksen laitteisiin  ja työtehtäviin,  fyysinen terveys: aistien toiminta 

 ja  yleinen terveydentila, väsymys  ja vireystila,  alkoholi  ja  huumeet sekä yleinen elä-
mäntilanne. 

Seuraavassa tarkastellaan merityön muuttumista teknisen kehityksen myötä: mitä uusia 
piirteitä työhön  on  tullut ja  miten niihin liittyen ihmisen toimintaedellytykset voidaan 
luoda  ja  varmistaa. Lisäksi tarkastellaan väsymysilmiötä sekä sitä, millainen  on  meren-
kulkijoiden terveydentila  ja sen riskitekijät.  

4.5.1 	Työn luonne  ja  vaatimukset  

Mentyön  fyysinen kuormittavuus  on  vähentynyt teknisen kehityksen myötä. Jatkuvasti 
fyysisesti raskaita töitä ei enää ole. Ajoittaista fyysistä kuormitusta aiheuttavat huolto-, 
korjaus-  ja lastaustyöt  sekä työskentely kovassa merenkäynnissä. 

Menhenkilöstön  työhön  ja  työympäristöön vaikuttavia muutoksia ovat viime vuosina 
olleet alusten koon kasvu, tekniikan - erityisesti automaation - kehitys  ja  miehityksen 
pieneneminen. Lisääntyneet taloudelliset paineet merenkulussa elinkeinona ovat koros-
taneet tonniston tehokkaan käytön vaatimuksia: alukset mandollisimman paljon kulussa, 
lastausajat tiukkaan aikataulutetut jne. 

Muutosten myötä merenkulkijoiden työn kognitiiviset vaatimukset ovat jatkuvasti kas-
vaneet. Kansi-  ja konepäällystön  töissä koetaan kuormittaviksi tekijöiksi työtehtävien 
monimutkaisuus, päätöksenteon vaikeus  ja aikapaine.  Tiedon vastaanoton  ja  käsittelyn 
aiheuttama kuormitus  on  erityisen suurta. Lastialuksissa  on  todettu työaikajärjestelyjen 
aiheuttavan kuormitusta päälliköiden sekä muun kansi-  ja konepäällystön  työssä. Päälli-
köitä kuormittavat jatkuva valmiudessaja varuillaanolo  ja viikoittainen  suuri työtuntien 
kokonaismäärä. Perämiesten työn kuonnitusta lisää lyhyillä reiteillä usein toistuva sata-
matyö, minkä lisäksi  he  hoitavat säännölliset vahtivuoronsa (Soini ym.  1992). 

Komentosiltatyössä  huomattavin työn vaatimusten kasvu liittyy navigointilaitteiden 
tekniseen kehitykseen. Kehityksen vauhti  on  ollut kiihtyvä. Uusinta tekniikkaa  on navi- 
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gointilaitteiden integrointi  yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Laajojen kokonaisuuksien 
hallinta edellyttää työn tekijältä kehittynyttä työn hallintaa. 

Organisaation  ja  ihmisen valmiudet toimia yllättävässä tilanteessa perustuvat siihen, 
kuinka hyvä käsitys ihmisillä  on  järjestelmän toimintaperiaatteistaja kuinka hyvin jär-
jestelmän tilasta  on  saatavilla tietoa, minkä perusteella toimintapäätöksiä tehdään. Ihmi-
sen  on  hallittava laajempia kokonaisuuksia, laitteiden periaatteita  ja  niiden osana häiri-
öiden synnyn syitä  ja häiriöprosesseja.  Uusi tilanne vaatii uudenlaista toimintojen orga-
nisointia, tehtävien muotoilua, johtamistapoja  ja koulutusmenetelmiä.  Esimerkkejä me-
renkulun alalla  on komentosiltayhteistyö (tiimityö)  ja  kriittisten tehtävien monitorointi.  

4.5.2 	Automaatio, turvallisuus, hyvinvointi  

Ns. integroitujen navigointijärjestelmien  käyttöönotto  ja  käyttö  on komentosiltamiehis-
tön  kannalta ongelmallista. Yksittäisiin laitteisiin liittyviä vaatimuksia  on  olemassa. 
Alusten rakentamis-  ja varusteluvaiheessa  valvotaan, että varustus täyttää nämä vaati-
mukset. Valvonta kohdistuu lähinnä komentosiltajärjestelyihin  ja  yksittäisten laitteiden 
määrällisiin  ja  laadullisiin vaatimuksiin. Laajojen kokonaisuuksien, kuten integroitujen 
navigointijärjestelmien toimintaan  ja yhteensopivuuteen  ei  sen  sijaan liity ulkopuolista 
kontrollia kokonaisrakenteen, käytön  ja  koulutuksen osalta. Informaatioergonomisten 
vaatimusten kehnosta huomioonottamisesta integroituj  en näyttölaitteiden  suunnittelussa 

 on  monia havaintoja, esimerkiksi mis  Sally Albatrossin  onnettomuus  (Om 1994).  Järjes-
telmien kehitys  on  jäänyt pääasiassa laitevalmistajien huoleksi. Kokonaisuuden toimi-
vuuden kannalta  on  pulmallista, että integroidun järjestelmän  osat  voivat olla monen eri 
valmistajan toimittamia  ja  usein eri aikoihin alukselle hankittuja. Kokonaisuuden toi-
mivuuden testaus  on  käytännössä puutteellista. Esimerkiksi eri osien yhteensopivuuden 
varmistaminen niin, että virhe  tai  häiriö yhdessä osassa ei aiheuta turvallisuuskriittistä 
tilaa toisessa osassa  tai  kokonaisuudessa olisi oleellinen  osa käyttöönottoa.  

Suhtautuminen tekniseen kehitykseen  on laivaväen  keskuudessa yleensä myönteistä 
(esim. Soini ym.  1992).  Uusien laitteiden koetaan helpottavanja rikastavan työtä sekä 
parantavan tehokkuutta  ja  turvallisuutta. Uusien laitteiden käyttöönotto saattaa aiheuttaa 
myös negatiivisia seurauksia: työ koetaan rasittavammaksi, häiriöitä esiintyy enemmän 

 ja vahinkojakin  sattuu. Tällöin  on  yleensä kysymys siitä, että uusien laitteiden käyt-
töönotto  on  järjestetty huonosti. Ellei huolehdita riittävästä koulutuksesta  ja motivoin-
nista, varrnisteta  riittävää osaamista  ja  työn hallintaa, parannukseksi aiottu kehitys huo-
nontaa työn tekemisen edellytyksiä. 

Erityisesti ikääntyvä henkilöstö saattaa pelätä, että ei selviä uusien automaatioväliväli-
neiden vaatimuksista. Päällystön ikärakenne suomalaisissa aluksissa  on  viime vuosien 
aikana jossain määrin polansoitunut. Luonnollisessa  j älkikasvussa  tapahtui  laman 

 vuoksi katkos. Päällystövakansseja ei vähään aikaan auennut, joten uutta polvea astu-
maan vanhemmilta ikäluokilta nyt vapautuviin tehtäviin ei rekrytoitu. Tällä hetkellä 
päälliköiksi tullaan nuorempina kuin aiemmin. Uusien intergroitujen navigointijärjes- 
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telmien  käyttäjinä  on  sekä varttuneita pitkän linjan kippareita että nuoria tietoteknisiin 
työvälineisiin jossain määrin "kasvaneita" päälliköitä  ja perämiehiä. Kansipäällystö  ko-
kee yleisesti koulutus-, perehdyttämis-  ja opastuspuutteita  teknisten laitemuutosten yh-
teydessä (Soini ym.  1992);  ks. myös mis  Sally Albatrossin (Om 1994)  ja mis Silja  Euro- 
pan (Om 1995) tutkintaselostukset. Osaamiseenja  työn hallintaan liittyvät puutteet eivät 
sinänsä ole mikään ikään liittyvä erityisongelma. 

Nopean teknisen kehityksen  ja  monimutkaisten uusien työvälineiden, kuten integroitu-
jen navigointijärjestelmien, asettamien vaatimusten lisäksi komentosiltamiehistöä  ja 

 erityisesti päälliköitä kuormittaa merenkulun säädösten seuranta. Päällikön velvollisuu-
tena  on  huolehtia, että aluksella  on  merenkulkua  ja  aluksen turvallista käyttöä ohjaava 
säädöstö. Ohjeita, määräyksiä, päätöslauselmia, konventioita, sopimuksia  ja yleiskir-
jelmiä ym.  syntyy  ja  muuttuu jatkuvasti. Viimeisimmän tiedon tasalla pysyminen  ja 

 vaatimusten soveltaminen aluksella edellyttää päälliköltä suurta työpanosta  ja  motivaa-
tiota, koska tieto  on  pääasiallisesti oma-aloitteisesti hankittava monista eri lähteistä.  

4.5.3 	Väsymys,  vireystila  

Väsymys  (fatigue) on  tekijä, joka usein mainitaan menonnettomuuksien yhteydessä. 
Keskeisiä väsymykseen vaikuttavia seikkoja ovat riittävän levon varmistaminen  ja  op-
timaalisen vireystilan ylläpitäminen vandinpidossa tapahtumaköyhillä pitkillä matka-
osuuksilla. Taloudelliset paineet saavat varustamot pohtimaan tarkkaan henkilöstö- 
resurssien järkevää käyttöä. Kustannuksia pyritään vähentämään minimoimalla miehis-
tomaarat. 

Työaikajärjestelyt  on  tärkeä riittävään lepoon liittyvä tekijä. Soinin ym.  (1992)  mukaan 
työjaksojen pituudet poikkesivat alustyypeittäin toisistaan merkittävästi. Pisin työjakso 
(keskimäärin  86  päivää) oli kuivalastialuksilla työskentelevillä  ja  lyhin (keskimääri.n  33 

 päivää)  ro-ro-aluksilla. Myös työjaksojen kokonaistuntimäärissä oli eroa: kuivalasti-  ja 
säiliöaluksilla  keskimäärin  650  tuntia, pientonnistossa noin  350  tuntia  ja ro-ro-aluksilla 
vajaat  240  tuntia. Lastialustöissä työaikajärjestelyt koetaan kuormittavina. Huonossa 
säässä päällikkö joutuu olemaan komentosillalla pitkiä aikoja yhtämittaa. Perämiesten 
työssä kuormittavat erityisesti lyhyin väliajoin tapahtuvat poikkeamiset satamiin.  Lasta-
uksen  valvonnan lisäksi perämiehet joutuvat hoitamaan normaalit vahtivuoronsa. Kah-
den perämiehen miehityksellä riittävän lepoajan järjestäminen  on  vaikeaa. Vuorottelu- 
järjestelmään sinänsä ollaan yleisesti melko tyytyväisiä: pitkien laivajaksojen vastapai-
noksi saa olla kerrallaan pitempään maissa, mikä  on  perhe-  ja  muun sosiaalisen elämän 
kannalta mieluista. 

Säädöstasolla  riittävän lepoajan järjestämisen vaatimukset  on  vastikään esitetty muute
-tussa STCW  1995  sopimuksessa: merivahtiin osallistuvalle laivaväelle  on  varattava  10 

 tunnin lepoaika  24  tunnin  aikana. Lepoaika voidaan jakaa kandeksi jaksoksi, joista toi-
sen  on  oltava vähintään  6  tuntia. 



Toinen vireystilaan liittyvä asia  on  ajo yksin komentosillalla avomerellä käyttäen  auto-
maattiohjausta.  Avomerellä automatiikka huolehtii ohjailusta: alus kulkee pitkin ennalta 
ohjelmoitua rataa, ilmoittaa, mitä tarkistuksia pitää tehdä  (check lists)  ja  suorittaa kään-
nökset oikeissa kohdissa saatuaan siihen  ensin luvan perämieheltä.  Pitkän päälle auto-
matiikka voi alkaa tuntua ikävystyttävältä, toistuvat viestit  ja hälytykset turruttavat,  nii-
den kuittaaminen tapahtuu lähes tiedostamatta. Perämies voi myös valita perinteisen 
ajotavan, jossa hänellä pelkän seurannan sijasta  on  aktiivinen rooli. Tällöinkin automa-
tukka valvoo, että alus pysyy ennalta ohjelmoitujen turvarajojen sisällä. 

Teollisuuden työpaikoissa tiimit  ja  ryhmät ovat  jo  yleistyneet työn organisoinnin  ja  ja-
kamisen tapana, mikäli  vain  tuotettava tuote  ja tuotantotapa sen  mandollistavat. Auto-
maation lisääntyessä ihmisen työ  on  vaarassa muuttua yksitoikkoiseksi koneen suoritta-
man työn valvomiseksi. Kuitenkin ihmisen olisi osattava toimia häiriötilanteessa nope-
asti, tunnistettava häinön syyt  ja  tehtävä korjaavat toimet. Ihminen ei voi toimia pelasta-
jana, ellei hänen ole mandollista jatkuvasti ylläpitää  ja  harjoitella näitä valmiuksia.  Ko-
mentosiltatehtävät  voitaisiinkin perinteisten rajattujen vakanssiajatteluun perustuvien 
tehtävien sijaan organisoidajoustavammin niin, että useammat osaisivat erilaisia töitä. 
Yksittäiselle ihmiselle kasautuvien tehtävien ylikuormitus vähenisi  ja  valmiudet toimia 
hätätilanteissa paranisivat. Työjärjestelyt voitaisiin tehdä joustavammin  ja  myös varata 
asianmukaiset lepoajat kaikille miehistön jäsenille. Esimerkki tällaisesta kehityssuun-
nasta  on  komentosillalla vahtipäällikön  ja luotsiperämiehen tehtäväkierto,  jolloin tehtä-
viä vaihdetaan joustavasti  matkan  aikana. Vasta kun vahtipäällikkö  ja perämies  osaavat 
toistensa tehtävät, syntyy myös todellinen mandollisuus toisen  tekemien  toimenpiteiden 
monitorointiin.  

Fatigue-käsite esiintyy viimeaikaisissa tarkasteluissa perinteistä, yksilökeskeistä ajatte-
lutapaa laajempana osana järjestelmää. Esimerkkinä  on IMO:n  työryhmän laatima ohje 

 ja tarkistuslista  mandollisen väsymyksen osuuden tutkintaan menonnettomuuksissa 
 (Res. A.772/1 8).  Oleellista ohjeessa  on,  että  se  laajentaa tarkastelun  koko työjärjestel

-mää  koskevaksi. Tiedonhankinta kohdistuu 
• työaikajärjestelyihin  (työvuorojen pituus, levon määrä  ja  laatu) 
• tehtäväsisältöihin (työkuorma,  tehtävien vaativuus) 
•  töiden organisointiin (miehitys, ohjeistus, laitteiden kunto  ja  luotettavuus) 
• kompetenssiin (koulutus, opastus, perehtyneisyys,  kokemus) 
•  terveydentilaan (mandolliset sairaudet, ravitsemustila, liikunta, psyykkinen kuormit-

tuneisuus, emotionaalinen  status;  huumeiden  ja alkoholin  käyttö) 
•  sosiaalisiin suhteisiin (työtoveri-, esimies-alaissuhteet) 
•  alukseen työympänstönä (fysikaaliset olosuhteet). 

Tietoa hankitaan alushenkilöstön lisäksi myös maaorganisaatiosta. Selvitetään yhtiön 
yleinen toimintatapa, politiikka,  mm.  seuraaviin seikkoihin liittyen: työjärjestelyt 
(työ/lepovuorot), miehitys, vandinpito, tehtäväj ako, maaorganisaation tuki alukselle, 
turvallisuuspolitiikka. 
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4.5.4 	Terveydentila  

Merenkulkuhenkilöstön  terveydentila tutkitaan normaalissa merimieslääkärintarkastuk
-sessa  joka toinen vuosi. Muutettu STCW  1995  sopimus määrää pätevyyskirjan myön-

tämisen  ja  uusimisen edellytykseksi, että hakij  alla  on  voimassa oleva, kyseiseen toimeen 
kelpuuttava merimieslääkärintodistus. Muutettu sopimus myös määrää varustamon 
varmistumaan siitä, että laivaväen terveydentilaan liittyvät tiedot pitävät paikkansa. 

Suomalaisen merenkulkuhenkilöstön perusterveydenhuolto  on  hyvällä tasolla. Erityisky-
symyksenä merenkulkualan terveydenhuollossa - samoin kuin muillakin toimialoilla 
suomalaisessa työelämässä -  on ikääntyvän  henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen. Luotsi - 
en  osalta  on  todettu, että lääkärintarkastuksia tulisi kehittää kuvaamaan  ja  tutkimaan 
erityisesti sydän-  ja verisuonisairauksia ja  riskitekijöitä (Saarni ym.  1990).  Jäänmurtaji-
en kansipäällystön terveydentilaa  ja työkykyä  selvitettäessä työkykyindeksin avulla  on 

 todettu, että indeksikeskiarvot laskevat odotetusti ikääntymisen suuntaisesti (Saarni  ja 
 Särkkä  1994). Päällystön  työkyky  on  yleisesti ottaen kuitenkin  varsin  hyvä, samoin tu-

lokset  stressin,  psyykkisten voimavarojen, sairauspoissaolojen,  veren  rasva-arvojen  ja 
 ruokailutottumusten osalta. Loppupäätelmänä  on,  että ylipaino  ja  liikunta olisivat asioi-

ta, joihin vaikuttamalla voitaisiin edistää tutkittujen merenkulkijoiden terveydentilaa  ja 
työkykyä.  

Yrityksissä  on  viimeaikoina herätty yleisesti erilaisin kunto-ohjelmin  ja -tempauksin 
työkykyä ylläpitävään  toimintaan. Alushenkilöstön säännöllisten liikuntatottumusten 
ylläpitämistäja syntyä luonnollisesti hieman haittaa alus-  ja maissaolojaksojen  vuorotte-
lu. Laivatyöympänstöjen tarjoamat työskentely-  ja  vapaa-aj anviettomandollisuudet 

 vaihtelevat suuresti:  on  uusia  ja  monipuolisesti varustettuja sekä vanhoja  ja  vähän vaih-
toehtoja tarjoavia aluksia. Henkilöstön terveelliset elämäntavat - mukaanlukien terveel-
linen ravinto, riittävä liikunta  ja  hallittu alkoholinkäyttö -  ja  niihin kohdistettu panostus 

 on  tärkeä  osa  työterveyshuollon toimintaa.  

	

4.5.5 	Yhteenveto 

Teknisen kehityksen myötä merenkulkijoiden työn kognitiiviset vaatimukset ovat jatku-
vasti kasvaneet. Peruskoulutus  ja perehdyttäminen  aluksen laitteisiin  ja työtehtäviin  tu-
levat yhä tärkeämmiksi elementeiksi työn tekemisen edellytyksiä luotaessa. Muutetun 
STCW  1995  sopimuksen mukaan  on  jo säädöstasolla reagoitu  tähän toimintaympäristön 
muuttuneeseen vaatimukseen, mitä myös  ISM-koodi vahvistaa. 

Väsymystekijän  kontrollointi liittyy läheisesti edelliseen. Kun yleinen koulutustaso pa-
ranee,  raj attuj en vakanssiaj atteluun perustuvien  tehtävien sijaan komentosiltatyöt voi-
taisiin organisoida joustavammin. Yksittäiselle ihmiselle kasautuvien tehtävien yli- 
kuormitus vähenisi  ja  valmiudet toimia hätätilanteissa paranisivat. Työjärjestelyt voi- 



taisiin  tehdä  joustavammin  ja  myös varata asianmukaiset  lepoajat  kaikille miehistön 
jäsenille. 

Merenkulkijain terveydentilan osalta keskeisin haaste  on  ikääntyvän  henkilöstön työky-
vyn ylläpitäminen.  



4.6 	Väylät  ja  satamat 

Huono näkyvyys, voimakas tuuli, jäät  ja  muu liikenne ovat merenkulkijoiden hyvin 
tuntemia ongelmia. Liikennettä ei ohjata  tai  tueta väylien käyttösuosituksilla  ja  määrä-
yksillä. Liikenteestä puuttuvat  selvät  standardit, jotka koskevat ilmoitusvelvollisuutta, 
nopeutta  ja  kohtaamista. Ratkaisut jäävät yksittäisten päälliköiden tehtäviksi. Yhtenäisiä 
käytäntöjä ei synny.  

4.6.1 	Väylien mitoitus 

Väylien  kulkusyvyys  

Suomalaisessa merkikartassa kulkusyvyydellä tarkoitetaan suurinta sallittua alussyväys
-tä  aluksen ollessa pysähdyksissä (TVH  1979).  Suomalaisen merikartan tapa ilmaista 

väylän turvallinen kulkusyvyys  on  epäselvä  ja  harhaanjohtava. Päällikön  on  itse arvioi-
tava aluksen nopeudesta johtuva painuma eli  "squat"  (kuva  18).  Tämä  on  kuitenkin 
mandoton tehtävä, koska laivaväylien suunnittelussa käytetystä kölivarasta ei tiedoteta. 

Mitoituksen vesis 	ys  

Aluksen syväys  

H 	 —'I  

Haraustaso  

SQUAT 
 > ------- 

CU 	kolivara 
>  

Kuva  18.  Väylän syvyyden määräytyminen 

Väylien kölivarasuositukset (taulukko  13),  jotka  on  julkaistu laivaväylien suunnitteluoh-
jeissa (TVH  1979  ja Mannola  1986),  eivät ole yleisesti merenkulkijoiden tiedossa. 



Taulukko  13.  Väylien varavesisuositukset. 

Väylä  

___________________ 

Minimi  vara- 
 vesi  

(TVH  1979.)  

Prosentteina  kulkusy-
vyydestä 
(Mannola  1986.)  

Suojainen  väylä  0.6 m 10%  
Avoin saaristo väylä  1.5-2.0 m 15%  
Avoin meri  2.0 m 20%  

Suomen väylät muistuttavat eniten Ruotsin väyliä, joten normitusta tulisi verrata ruotsa-
laisiin väyliin. Ruotsissa aluksen suurinta sallittua syväystä ei paineta karttaan. Ohjeelli-
nen syväys  on  kirjattu teokseen  "Svensk  Lots".  Karttaan  on  kirjattu selvästi väylän pie-
nimmät syvyydet. Varavesi ilmoitetaan nopeuden funktiona (taulukko  14).  

Taulukko  14. Varavesi.  

Ruotsalainen suo- 
situs _______________ 

Nopeus  Varavesi 
______________________ 

Saaristoväylä ________________  0.7 m  minimi varavesi 

Saaristoväylä  7  solmua  10%  kulkusyvyydestä 

Saaristoväylä  12  solmua  15%  kulkusyvyydestä  

Ruotsalainen tapa lisää päällikön tietoisuutta matalikkoimun vaikutuksesta. Tämän kal-
tainen suositus aiheuttaisi käytännön, että  squat  lasketaan aina aluksessa.  On vain  pää-
tettävä, mikä  on  vaadittava kölivara eli  veden  syvyys liikkuvan aluksen  alla.  Suomen 
olosuhteisiin soveltuisi ns.  Tuck &  Taylorin menetelmä matalikon aiheuttaman imun 

 (squat) laskemiseksi  (Norrbin  1983). 

Nopeusrajoitukset  

Väylän syvyys  ja matalikkoimu  asettavat aluksen nopeudelle ylärajan  ja  tuulen aiheut-
tama sorto asettaa sille alarajan. Nopeudesta päättäminen  jää  täysin päällikön harkin-
taan. Tämä  on  johtanut siihen, että merenkulkijoilla ei ole yhteistä käsitystä siitä mikä 

 on  turvallinen nopeus väylän eri kohdissa. Rajoituksilla voisi ohjata yhtenäisen käytän-
nön syntymistä. 

Nopeusrajoitukset  liittyvät lähinnä ympäristönsuojeluun  ja  toimintaan satama-alueilla  ja 
 ne määrää ympäristöministeriö. Nopeusrajoitukset merkitään kilometreinä tunnissa. 

Laivojen  ja  veneiden laitteet mittaavat nopeutta solmuina. Nopeusrajoitusten määräämi-
nen tulisi siirtää merenkulkulaitokselle, joka voisi ottaa huomioon myös ympäristönsuo-
jelunäkökulman. Rajoitukset tulisi merkitä kansainvälistä tapaa noudattaen solmuina. 



*3  

Väylän leveys 

Väylän leveyteen vaikuttavat aluksen mitat, paikanmäärityksen tarkkuus, aluksen ohjai-
luominaisuudet  ja  tuulen aiheuttama sorto. Suositus väylän leveydestä ilmoitetaan 
yleensä aluksen leveyden kerrannaisina. Kapeilla väyläosuuksilla olisi tärkeää väylän 
metrimääräisen leveyden merkitseminen karttaan. Olosuhteet  ja  aluksen ohjailuomi-
naisuudet vaikuttavat päällikön päätökseen siitä,  millä  nopeudella kapeilla väylillä voi- 
than  navigoida.  

Kartassa ei myöskään ole merkintää siitä, onko väylä yksi-  tai  kaksisuuntainen.  Siitäkin 
 on  päälliköiden  ja luotsien  keskuudessa eriäviä mielipiteitä. Yhtenäistä mielipidettä ei 

ole,  sillä väyläsuunnittelijan  käyttämä mitoitus ei välity väylän käyttäjälle.  

	

4.6.2 	Näkyvyys 

Näkyvyys ei aiheuta rajoitusta tavanomaisin laittein varustetulle alukselle. Tutkanavi-
gointi mandollistaa turvallisen ohjailun,  jos  väylä  on  suojainen,  jos tutkaetäisyydet  voi 
mitata luonnonmaaleista  ja jos matalikot  on  hyvin merkitty. 

Suojattomalla  väylällä tilanne  on  toinen. Rauman  9.0  metrin väylä  on  hyvä esimerkki. 
Väylä  on  kapea  ja  erittäin hyvin merkitty. Väylän suojattomuus nostaa häiritsevän aallo

-kon,  joka häiritsee tutkakuvaa. Jäät rikkoutuvat avoimella merialueella  ja väylämerkit 
 katoavat aaltojen  ja  jäiden aiheuttamiin häinöihin. Hetken epävarmuus aiheuttaa hel-

posti parinkymmenen metrin eksymisen, joka riittää karilleajoon. Niinpä huonon näky-
vyyden vallitessa merenkulkijat mieluummin valitsevat Rauman vanhan  6.5  metrin 
väylän.  Se on  suojainen,  mutkainen  ja  matala luonnonväylä, mutta aaltovälkkeen on-
gelmaa ei ole. uuden väylän ongelmat houkuttavat käyttämään vanhaa väylää myös hy-
vällä näkyvyydellä. Silloin syntyy helposti tilanne, että uudesta väylästä ei saada tar-
peellista kokemusta. Lopulta voidaan joutua tilanteeseen, että uudelle väylälle mennään 

 vain  aluksen syväyksen tähden.  J05  tällöin näkyvyys  on  huono, ohjailu  on  erittäin vaati- 
vaa. 

Rauman luotsit ovat sopineet keskenään väyläkohtaiset tuulirajoitukset huonolla näky-
vyydellä.  

	

4.6.3 	Väylien merkintä 

Aiemmin merkittiin merenkululle vaaralliset kohteet. Matalan  veden  raja  kuviteltiin 
vetämällä viiva väylämerkistä toiseen  ja  asia varmistettiin kartasta. uuden merkintätavan 
mukaan karttaan  on  painettu monille uusille väylille harausta kuvaava rasterointi.  Se 

 ilmaisee haratun alueen  ja  takaa haraussyvyyden. Rasterointi  on  hyvä parannus, mutta  se  



on  muuttanut perinteisen merkinnän. Merimerkit saatetaan  panna  syvään veteen ilman, 
että ne merkitsevät mitään vaarallista väylän kohtaa. 

Uudesta merkinnästä  on  tullut navigointimenetelmä,  jossa ajamista  on  pyritty helpotta-
maan siten, että voi ajaa väyläportista toiseen. Todellisuudessa jotkut merkit ovat tiellä 

 ja  estävät kohtaamisen, kääntymisen väylällä  tai  ovat tiellä odottamattomassa tilantees-
sa. Rasterointia ei tarvitsisi merkitä poijuilla siellä, missä  on  syvää vettä. Rasteroinnin 
merkitseminen turhilla poijuilla  on  tarpeetonta elektronisten merkitsemismenetelmien 
parantuessa  koko  ajan. 

Kartta 

Väylän suunnittelija käyttää kaarresäteitä. Kun väylä  on  valmistunut  ja  siitä julkaistaan 
kartta,  on kaarteet  korvattu terävillä väylälinjojen leikkauksilla. Kaarteet tulisi kuitenkin 
merkitä kartalle siitä syystä, että automaattiohjaukset käyttävät usein kaarresädettä  tai 
kulmanopeutta ohjailuarvona.  Ruotsin luotsilaitos käyttää  jo tutkasimulaattorikoulutuk-
sessa kääntöympyrän sädettä käännöksien  suunnitteluun (Larjo  1986). 

Liikennesääntöjä  ei voi kirjata karttaan. Väylistä tulisi olla oma julkaisu, josta selviävät 
luotsattavat väylät, väylien luokitus, ohjeelliset syvyydet, kapeimmat kohdat, nopeusra-
joitukset, kohtaamiskiellot, reittijaot, odotusalueet  ja sääminimit.  Kirja Suomen ranni-
kon loistoista käy vanhentuneeksi, kun liikennesäännöt  ja käyttösuositukset  voidaan 
sisällyttää elektroniseen karttaan. Väyläteos  on  välttämätön  sen  jälkeen, kun väylän 
käyttösuosituksista  on  sovittu.  

4.6.4 	Liikennesäännöt  ja  -rajoitukset 

Liikennerajoituksia  ei ole ollut, koska merenkulun turvallisuudesta vastaavalla viran-
omaisella ei ole vanhan lainsäädännön aikana ollut valtaa niiden määräämiseen. Tästä 
syystä nopeusrajoitukset, kohtaamiskiellot  ja odotusalueet  ovat puuttuneet. 

Turun kaupungilla  on  sataman väylälle pakollinen ilmoitusvelvollisuus  ja kohtaamis
-kielto. Saanstomerellä  on  ollut pakollinen ilmoitusvelvollisuus vuodesta  1974  lähtien  ja 

 se  uusittiin koskemaan  koko  Turun luotsipiiriä vuonna  1989 (MKH tiedotuslehti 11/89). 
 Helsingin alueella ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan Helsingin satamakapteenin määrä-

yksellä  30.03.1994.  Mitä idemmäksi mennään, sitä heikommaksi väylien käyttösuosi-
tukset  ja  määräykset käyvät. 

Meriturvallisuus  -95  ohjelma ilmoittaa, että "merenkulkulaitos selvittää väyläkohtaisten 
käyttösuositusten määrittämistä  ja käyttöönottoa.(...) Annettavat  rajoitukset tulisivat 
olemaan ainoastaan suositusluonteisia  ja  harkinta niiden soveltamisessa jäisi edelleen 
pitkälti aluksella tehtäväksi"  (Lm 1995b). 



Heinäkuun alusta vuonna  1996  voimaan tulleen vesiliikennelain  (L 463/96) 14:n  mu-
kaan merenkulkulaitos "voi vesiliikenteen ohjaamiseksi  ja  siihen liittyvää valvontaa 
varten antaa vesikulkuneuvolla liikkumista koskevia ohjeita  ja  määräyksiä". Lisäksi  15 

 antaa merenkulkulaitokselle mandollisuuden yleisiä kulkuväyliä koskevien kieltojen  ja 
 rajoitusten määräämiseen. 

Merenkulun ohjaus-  ja  valvontajärjestelmä (VTS)  

Suomessa  on  ryhdytty toteuttamaan merenkulun liikenteenohj ausj ärjestelmää. Kauppa- 
ja  teollisuusministeriö asetti  Antonio Gramskin  karilleajon jälkeen toimikunnan 

 01.04.1987  selvittämään toimenpiteitä öljyn  ja  vaarallisten aineiden turvallisen kuijet
-tamisen  parantamiseksi. Mietintö jätettiin  25.11.1987. Se  suositteli liikenneohjausjärjes-

telmän käyttöönottoa  (Vessel Traffic Service, VTS). COST-301 VTS-projekti oli juuri 
valmistunut Länsi-Euroopassa,  ja  tietoa oli tarpeeksi kansallisen VTS-suunnittelun 
aloittamiseksi. Helsingin alueen VTS-järjestelmä  on  valmistunut vuoden  1996  aikana. 
Saaristomeren VTS-järjestelmä  on  laajempi  ja  se  toimi vuonna  1996  kuudella tutka- 
antennilla.  Järjestelmä toimii täydessä laajuudessaan vuonna  1999,  kun siihen  on  lisätty 
vielä kaksikymmentä tutka-antennia.  

Merenkulun VTS vastaa läheisesti ilmailun AFIS  (Aerodrome Flight Information Servi-
ce) lennontiedotusjärjestelmää.  Sitä ei tule sekoittaa lennonjohtojärjestelmään, jossa 
lennonjohto määrää ilma-alusten keskinäisistä liikkeistä. VTS-järjestelmät sisältävät 
laajimmassa muodossaan seuraavat toiminnot  (Lm 1 995b): 
•  aluksille suunnattu informaatio 
• alusliikenteen  j ärjestelypalvelu 
• aluksien navigointitukipalvelu,  eli ns. tukiluotsaus 
•  yhteistoiminnan muiden tahojen  ja  intressipiirien kanssa. 

Yksinkertaisimmassa  muodossaan VTS-järjestelmllä  on vain puheyhteys VHF- 
puhelimen avulla alukseen, laajimmassa taas tutkajärjestelmä antaa tarkan yleiskuvan 

 koko  alueen liikennetilanteesta. Järjestelmän avulla voidaan liikennetilanteeseen vaikut-
taa niin, että liikenne  on  mandollisimman turvallista  ja  sujuvaa.  (Lm 1995). 

VTS-järjestelmän edut olivat tiedossa kauan, mutta järjestelmän hinta oli aluksi liian 
korkea. Ilman VTS-järjestelmää jokainen alus joutuu sovittamaan itse itsensä liikentee-
seen ilman selkeää kuvaa liikennetilanteesta.  Se  aiheuttaa väistämättä sekaannusta. 
Luotsit joutuvat pakottavissa tapauksissa sopimaan liikennesäännöistä keskenään. Aluk-
set, jotka eivät käytä luotsia, eivät aina ole näistä sopimuksista tietoisia. 

IMO:n  päätöslauselman  "Guidelines for Vessel Traffic Services" (Res. A.578/85)  mu-
kaan VTS-vakiorutiinien tulee sisältää seuraavat seikat: 
• liikennetietojen rekisteröinti 
• luotsauksen integrointi  järjestelmään 
• informaatiopalvelu 
• navigointipalvelu 
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liikennesääntöjen  luominen  ja  niiden valvonta. Säännöt muodostuvat nopeusrajoi-
tuksista, yksisuuntaisista väylän osuuksista  ja kohtaamiskielloista.  

Jotta säännöt toimisivat käytännössä  on  suositusten lisäksi päätettävä reittijaot väylällä 
 ja  kohdat yksisuuntaisella väylällä, joita alus ei saa ohittaa ennenkuin vastaantuleva alus 

 on  tullut kohdattu.  

Päätöslauselman mukaan merenkulkijoille  ja luotseille  on  jaettava julkaisu liikenne- 
säännöistä, VTS-raportointimenettelyistä  ja VTS-palveluista. Julkaisuun tulee kuulua 
karttaotteet, joista selviävät valvonta-alue, käytettävät väylät, väylien yksisuuntaiset 
osuudet  ja  luotsin otto-  ja jättöpaikat. 

Kuva  19  Esimerkki yksikaistaisesta väylästä VTS-julkaisussa 

Jokainen yksikaistainen väylän kohta  on  kuvattava erikseen.  Kuva  8 on  esimerkki yksi-
kaistaisen väylän liikennesäännöstä.  STOP  merkki tarkoittaa pistettä,  jota  ei saa ohittaa 
ennekuin vastaantuleva alus  on 0.5'  etäisyydellä  ja  omalla kaistallaan. Alus, joka  on 

 tullut  salmen läpi  on  velvollinen väistämään oikealle. Aluksen, joka lähestyy salmea  on 
 aina saatava ohjata suoraan mandollisimman pitkään, jotta  se  voi estää tahattoman mut-

kailun  ja  tarkentaa ohjailuaan ennen saapumistaan salmeen. 



Liikenneohjauksen  tekninen ratkaisu ei ole ratkaisun ydin. Tärkeintä  on  sopia metodit 
käännösgeometriasta, yhtenäisestä reittisuunnittelusta  ja ahtaiden  väylien liikennesään-
nöistä. VTS  on vain  tekninen sovellutus liikenteen ohjauksesta sovittujen sääntöjen mu- 
kaan. 

VTS  järjestelmän toimivuuden kannalta  on  tärkeätä, että siinä alusta alkaen käytetään 
standardisanontoj  a hyödyntävää  englantia, jotta luodaan oikeat tottumukset normaalilii-
kenteen lisäksi erityisesti hätätilanteisiin. 
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5 	Alus organisaationa  

Reason in  mallin  mukaan kestävän kehittämisen kohteet löytyvät komentosillan taustalta 
merenkulun organisaatioista. Aluksen oma organisaatio  on  merenkulun hierarkiassa 
erilyisasemassa. Alusorganisaatiolla  on  aina ollut vahva  ja  itsenäinen asema. Erityi-
sesti ennen nykyaikaisten viestintävälineiden aikaa aluksella elettiin pitkiä aikoja täy-
dellisen eristynyttäja itsenäistä elämää. Varustamon eri aluksille syntyi erilaisia toi -
min tatapoja jopa huomattavasti toisistaan poikkevia toimin takulttuureja. Näiden vaiku-
tus työilmapiiriin  ja työsuoritusten  laatuun komentosillalla  on  ollut merkittävä.  

5.1 	Alusorganisaatio  ja sen  suhde varustamoon 

Alusorganisaatio  ei ole olennaisesti muuttunut sataan vuoteen. Ohjailusta vastaa komen-
tosiltahenkilökunta, tekniikasta konemiehistö  ja  oman alansa ammattilaiset sekä lastista 
että matkustajista. Tekniikan kehitys  on  vienyt mennessään eräitä ammatteja kuten säh-
köttäjät, muuttanut työtehtäviä  ja  yhdessä  kovan  kilpailun kanssa vähentänyt miehistö-
vahvuuksia. Erilaisia kokeiluja kuten yhtenäispäällystö  on  käyty läpi  ja  hylätty. Organi-
saation perusrakenne  ja tehtäväjako  on  olennaisilta osiltaan säilynyt ennallaan läpi vuo-
sikymmenten. 

Toimintatavat alusorganisaatiossa ovat  sen  sijaan muuttuneet. Työpaikkademokratia  on 
 tullut  aiemmin sotilaallisen hierarkiseen työyhteisöön. Hierarkia sinänsä  on  tallella, 

mutta  sen autoritaarinen  luonne  on  lientynyt. Työt eivät myöskään ole yhtä viipaloituja 
kuin ennen. Muuttuvat olosuhteet ovat vaatineet joustavia työnkuvia. 

Merenkulku  on vuorotyötä.  Aluksella  on  tavallisesti kaksi  tai  useampia päälliköitä  ja 
miehistöjä.  Vuoron vaihtuessa myös käytettävät vakiorutiinit vaihtuvat,  jos  varustamo ei 
ole tuntenut vastuutaan  ja voimaperäisesti standardisoinut  yhtiössä käytettäviä toiminta-
tapoja. Ilman varustamokohtaista ohjausta  ja  seurantaa kehitystyö  jää sattumanvarai

-seksi  ja  varustamon eri alusten  tai  saman aluksen eri miehistöjen välillä syntyy suurta 
vaihtelua. Turvallisen navigoinnin edellyttämä toimintatapojen tasalaatuisuus ei toteudu 

 ja  esimerkiksi yksittäisten miehistönjäsenten siirtäminen alukselta toiselle  tai  uuteen 
vuoroon muodostaa aina valmiin kitkapinnan. 



Yhteydenpito varustamon kanssa tapahtuu eri tasoilla. Päällikkö hoitaa yhteydenpidon 
komentosilta-  ja turvallisuusasioissa,  mutta samaan aikaan eri osastojen päälliköt hoita-
vat oman alan asiansa suoraan varustamon vastuuhenkilöiden kanssa. Yhteydenpito ei 
välttämättä ole tiivistä  ja  suhde  on  helposti byrokraattinen. Jälkimmäinen piirre ilmenee 
siten, että aluksilla täytetään lomakkeita, joiden perusteella varustamolla laaditaan  ra-
porttej  a  aluksen kannattavuudesta, kuukausittaisista matkustajamääristä, asiakastyyty-
väisyydestä jne. Aluksen käyttötarkoitukseen liittyvät  asiat  hallitsevat luonnollisesti 
tiedottamista, koska alan tulevaisuus  on  täysin riippuvainen aluksen käyttötarkoituksen 
mukaisista tuloista. 

Varustamoissa  tunnetaan tiettyä arkuutta puuttua alusorganisaation toimintaan  ja  päälli-
kön valitsemiin toimintatapoihin, ellei erityistä pakottavaa syytä tällaiseen ole. Tällainen 
asiaintila ei ole sinänsä huono,  jos  turvallisuuden kannalta olennaiset toiminnot  on  alun-
perin saatu viedyksi yhtenäisinä varustamon eri aluksille. Normaalitoimintaa ei ole tar-
koituksenmukaista johtaa yhtiön konttorista. 

Normaalioperoinnin kehyksiä  sensijaan voidaan  ja  pitää johtaa varustamosta. Aikataulu - 
tus ja budjetointi  tai  kansallisen lainsäädännön  ja  kansainvälisten sopimusten seuranta 
ovat tällaisia esimerkkejä. Alusorganisaation pitäisi saada keskittyä aluksen tehokkaan 

 ja  turvallisen operoinnin kannalta olennaiseen ilman toissijaisten asioiden painetta. 

Tulosyksikköajattelu  on  tuonut aluksille liikkumavaraa  ja  omaa päätösvaltaa. Omatoi-
miset hankinnat itse laaditun budjetin  ja  varustamon laitestandardien raameissa mandol-
listavat oikeaan osuneet hankinnat esimerkiksi komentosiltavarustelun kehittämisessä, 
kun käyttäjät voivat olla alusta loppuun mukana omaa työtään koskevassa kehitystyössä. 
Samalla tämä lisää kustannustietoisuutta aluksilla. Kielteisenä seikkana itsenäiseen 
hankintatoimeen liittyy mandollisuus yhtiön eri alusten  välisen standardisoinnin  tason 
laskuun. Esimerkiksi Tebostar-Ladushkin -onnettomuuden tutkinnan yhteydessä kävi 
ilmi varustamon tankkereiden tutkakaluston huomattavat laatuerot. 

Varustamon omien laitestandardien  ja  seurannan tulisi varmistaa  se,  että varustamon 
johdon määrittelemät turvallisen navigoinnin edellytykset täyttyvät aluksilla kaikissa 
olosuhteissa. Vastuu seurannan järjestämisestä  on  varustamolla.  

On  tarkoin arvioitava, missä seikoissa  on  edullista antaa alusorganisaation tehdä itse-
näistä kehitystyötä  ja  missä asioissa  on  tarkoituksenmukaista pyrkiä keskitettyihin rat-
kaisuihin.  

5.2 	Kapteeni laivassa  

Alusorganisaation  vanha, lakiin perustuva peruspilari  on,  että aluksesta vastaa  sen  pääl-
likkö. Päällikön tärkein tehtävä  on  huolehtia alus turvallisesti määräpäähänsä. Toisaalta 
hänellä  on alusorganisaation  toimitusjohtajan asema. Suurella matkustaja-aluksella 
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teiden käyttöönotosta, reittivalinnoista  tai säätilojen  muutoksista. Edelleen niissä pohdi-
taan, miten uusissa muuttuvissa olosuhteissa selvitään  ja  miten muutoksiin pitäisi rea-
goida. Keskustelu  on  nykyisin suomalaisilla laivoilla useimmiten vapaata. Vaarana  on 

 korkeintaan  se,  että esikuntatyyppiseen työskentelyyn harjaantumaton vetäjä ei hallitse 
tällaista työtapaa  ja päätöksentekoprosessi  häiriintyy. Usein päällystöltä puuttuu tällai-
seen työtapaan liittyvä koulutus. 

Aluksilla  on  epäsäännöllisesti tarpeen mukaan erilaisia aihekohtaisia tiedotustilaisuuksia 
 ja  oppitunteja esimerkiksi uusien laitteiden hankinnan  ja  käyttöönoton yhteydessä. Täl-

laisen aktiviteetin laajuuden ratkaisee edelleenkin kukin päällikkö aluksellaan, käytän - 
nöt  vaihtelevat  ja  varustamon rooli ei tavallisesti vaikuta vahvalta. 

Palaverikäytäntö  on  vakiintunut suomalaiseen kauppamerenkulkuun  ja  se on  lisännyt 
alusorganisaation avoimmuutta, parantanut tiedonkulkua  ja sen  myötä onnistuneen 
päätöksenteon edellytyksiä. Myös komentosiltatyön edellytykset ovat parantuneet. Esi-
merkiksi perämiehillä  on  aiempaa paremmat mandollisuudet kertoa mielipiteensä  ja 

 vaikuttaa asioihin. Päällikön erehtymättömyyden harhakuva  on  tiensä päässä.  

5.4 	Aluksen yhteydet muihin tahoihin 

Aluksen päällikkö hoitaa lähes yksinomaan yhteydet viranomaisiin. Toistuvia yhteyksiä 
ovat vuosittaiset katsastukset  ja  todistusten uusimiset. Uutena viranomaistahon toimin-
tamuotona ovat kuvaan tulleet turvallisuusj ohtamisj ärj estelmän auditoinnit  (ISM- 
koodi). Auditointiin sisältyy myös operatiivinen harjoitus, jossa seurataan henkilökun-
nan osaamista kuvitellussa kriisitilanteessa. Henkilöstö saa auditoivalta viranomaiselta 
suoraa palautetta. 

Lainsäädännöllisissä  asioissa vallitsee samoin tilanne, jossa aluksen päällikkö tavan-
omaisesti pitää suoraan yhteyttä viranomaisiin yrittäessään pysytellä muuttuvan säädös-
tön perässä. Päälliköiden valmiudetja innostus vaihtelevat,  ja tulos  on  kirjava asioissa, 
joissa ehdottomasti tarvittaisiin asiallista tietoa aluksille. Käytännössä käyttäydytään 
kuin laivanisäntää ei olisi olemassa päällikön  ja  lakia säätävän viranomaisen välissä. 
Kuitenkin varustamoissa  on  palkattua lakimiesvoimaa, jonka työhön pitäisi kuulua 
alusten varustaminen asianmukaisilla  ja aj antasaisilla  juridisilla dokumenteilla. Nykyi-
sin päälliköiden ehkä tärkein yksittäinen tiedonsaantikanava  on MKH:n tiedotuslehti, 

 jossa tiedotetaan MKH:n päätöksistä  ja  tulkitaan merimieslain asetuksia. Nämä tulkin-
nat ohjaavat käytännön toimintaa aluksilla. 

Alukselta  pidetään suoraa yhteyttä myös moniin laitetoimittajiin, erilaisiin konsultteihin 
 ja kouluttajiin  sekä luotsi-  ja satamalaitokseen.  Esimerkiksi ratkottaessa integroitujen 

järjestelmien yhteensopivuusongelmia, voidaan alukselta joutua ottamaan yhteyttä mo-
niin eri puolilla maailmaa oleviin laitetoimittajiin  tai -valmistajiin. Alusorganisaatiotaja 

 erityisesti päällikköä rasitetaan näin ongelmilla, joiden pitäisi olla varustamotasoisia 



sekä viranomaisten ohjaamia  ja  valvomia. Nykyisin viranomaiset kuitenkin käsittelevät 
 vain  laite - ei järjestelmä - kohtaisia tyyppihyväksyntöjä.  On  kyseenalaista, kuinka hy-

vin varustamoissa pystytään seuraamaan tällaista yhteydenpitoa.  

5.5 	Yhteenveto  

Alusorganisaatio  on  edelleen hyvin itsenäinen  ja  pystyy vaikuttamaan suoraan komen-
tosiltatyöskentelyn tasoon. Varustamoissa tunnetaan ilmeisesti haluttomuutta tunkeutua 
liian aktiivisesti aluksen toimintatapoihin.  ISM-koodi velvoittaa varustamot seuraamaan 

 ja  tarvittaessa puuttumaan sekä ottamaan vastuuta toimintatavoista aluksella. Viran-
omaiset ovat auditointien kautta päässeet aiempaa lähemmäs aluskohtaisia käytäntöjä. 
Perinteisesti aluksilla  on  koettu, että viranomaisten komentosiltatyön käytännön tunte-
mus  on  heikkoa  ja  yhteydet ovat olleet muodollisen kohteliaatja asialliset. 

Mandollisuudet työympäristön kehittämiseen ovat parantuneet vuosikymmenien varrel-
la. Alusorganisaatio heijastaa selvästi ympäröivää yhteiskuntaa, mutta  on eristyneisyy-
tensä  takia aina ollut hieman konservatiivisempi  ja  ympäristöään jäljessä. Niinpä esi-
merkiksi komentosiltayhteistyö  on  kotiutunut hitaasti aluksille, vaikka  sen  edut  on  käy-
tännössä osoitettu muilla teollisuudenaloilla. Uudet palaverikäytännöt mandollistavat 
aluksen resurssien aiempaa paremman hyödyntämisen  ja  muuttavat vääjäämättä aluksen 
toimintakulttuurja oikeaan suuntaan avoimemmaksi. 

Aluksen toimintakulttuurilla  on  suora vaikutus komentosiltatyön onnistumiseen. Avoi-
messa ilmapiirissä miehistö pystyy puuttumaan havaitsemiinsa ongelmiin entistä ai-
emmin  ja  tehokkaammin. Mandollisuudet virheiden välttämiseen  ja  niiden korjaamisen 
ennen tilanteen  hallinnan  menetystä ovat parantuneet. Nykyinen kehitys  on  tässä suh-
teessa onneksi suunnaltaan selkeä. 
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6 	Varustamo-organisaatio 

Varustamo harjoittaa liiketoiminta, joka määrittelee alusten käytön  ja  ylläpidon talou-
delliset reunaehdot (kpl  6.  ija  6.3).  Varustamon välillinen vaikutus komentosiltatoimin-
nan turvallisuuteen  on  siten aina ollut merkittävä (kpl  6.2).  Varustamolla  on  avainrooli 

 aluksen toimintoja tukevissa palveluissa (kpl  6.4  ja  6.5).  Viime vuosina  on  varustamon 
roolia alusten toim intatapojen yhtenäistäjänä ryhdytty korostamaan kansainvälisin  so

-pimukin.  

6.1 	Varustamo merenkulun järjestelmässä 

Varustamo  on  keskeinen organisaatiotaso, joka  on  nykytilanteessa heikoimmin varustau-
tunut merenkulun teknisiin muutosprosesseihin  ja  niiden vaikutukseen komentosiltatyön 
onnistumisessa. Ongelmaan  on IMO:ssa reagoitu  kehittämällä  International Safety Ma-
nagement Code (IMO Res A.741 1993)  eli ns.  ISM-koodi, jonka mukaan hyvän turvalli-
suushallinnan kulmakivi  on  yhtiön johdon sitoutuminen  (commitment).  "Yhtiöllä" 
koodissa tarkoitetaan aluksen omistajaa  tai  muuta organisaatiota  tai  henkilöä, joka  on 

 saanut aluksen operointivastuun omistaj alta  ja  luvannut ottaa siten koodin määräämät 
velvollisuudet  ja  vastuun. 

Käytännön turvallisuustavoitteina  ISM-koodi esittää  (1.2.2) mm  että 
•  YHTIÖ luo turvalliset laivaoperaatiokäytännöt  ja  turvallisen työympäristön. 
• YHTIÖ rakentaa suojaukset kaikkia tunnistettavia riskejä vastaan. 
•  YHTIÖ jatkuvasti parantaa maa-  ja merihenkilöstön turvallisuusosaamista.  

Koodin mukaan yhtiön  on  varmistettava sääntöjen  ja  menetelmien noudattaminen 
 (1.2.3.).  Toimet  on  ulotettava kaikille laivoille  (1.3.)  ja  yhtiön  on  kehitettävä turvalli-

suusjohtamisjärjestelmä (SMS,  Safety Management System),  jossa määritellään turvalli-
suuspolitiikka, ohjeistus  ja  menetelmät, johtotasot  ja viestintäyhteydet  sekä menetelmät 
onnettomuuksien  ja poikkeustapausten raportointiin ja pakkotilanteiden  varalle. Lopuksi 
järjestelmään sisältää sisäisen tarkastuksen menetelmät  (audits, 1.4.). 

ISM-koodin ajattelutapaa  on  pidettävä erityisen onnistuneena. Suomen kauppamerenku-
lun kannalta  on  ensisijaisen tärkeää, että  ko.  periaatteet viedään varustamokohtaiseen 



käytäntöön. Yhtiö  on  vastuussa siitä, että riittävät resurssit  ja  maissa oleva tuki  on  tuo-
tettu vastuuhenkilöiden avuksi aluksille, jotta koodin toteutus ei  jää  aluksen arkikäytän-
nölle vieraiksi varustamokohtaisiksi ohjeiksi. Yhtiön tulee myös nimetä alusten  ja  yhti-
ön väliseksi linkiksi maissa toimiva henkilö, jolla  on  suora yhteys yhtiön korkeimpaan 
johtoon. 

Päällikön osaksi  ISM-koodin lähestymistavassa  jää  yhtiön politiikan vieminen käytän-
töön, miehistön motivointi  sen  noudattamiseen, asianmukaisten ohjeiden  ja  määräysten 
antaminen, suoritusten valvonta  ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän  puutteiden rapor-
tointi yhtiön maaorganisaatioon. Tällainen päällikön rooli turvallisuusjohtamisjärjestel-
mässä  on  oikeaan osunut. Perinteinen päällikön asema kaikesta yksin  ja  ilman tukea 
vastuussa olevana henkilönä ei kestä nykyajan todellisuuden painetta, erityisesti uuden 

 teknologian  mukanaan tuomia vaatimuksia. Uuden ajattelutavan mukaan päävastuu lan-
keaa yhtiölle, jonka  on  luotava edellytykset turvallisuuden hallintaan aluksillaan. 



6.2 	Varustamon standardit  

6.2.1 	Laitteet  ja  menetelmät 

Keskeisimpiä komentosiltamiehistön virheiden syntyyn vaikuttavia taustatekijöitä ovat 
standardisoinnin puutteet. Laitetason standardisointi luo pohjan käytettäville menetel-
mille. Tässä suhteessa tilanne aluksilla  on  erittäin kirjava. Aluksia  tai  niiden komentosil-
toja ei tilata tyyppiajattelun perusteella kuten lentokoneita, vaan jokainen alus  on  yksilö 

 ja  tietyssä mielessä prototyyppi. Asiantilaa pahentaa, että viranomaiset  (tai luokituslai
-tokset)  eivät sertifioi alustyyppejä  ja  niiden komentosiltojen laitteita integroituna koko-

naisuutena, jolloin prototyyppitasoinen kehitystyö jatkuu normaalissa linjaliikenteessä. 
Tällöin oikea toiminta  ja  virheiden välttäminen perustuu kunkin yksilön aktiivisuuteen 

 ja oppimishaluun  eikä vakioituun koulutukseen  ja mietittyihin  menetelmiin. 

Aluksen ohjailu erityisesti ahtailla väylillä  ja satamatilanteissa  ei olennaisesti eroa esi-
merkiksi liikenneilmailun ohjaamotyöstä erityisesti lennon alku-  ja  loppuvaiheissa. 
Kummassakin liikennelajissa virhemarginaali  on  erittäin pieni  ja  hallittavissa ainoastaan 
kurinalaisella menetelmiin tukeutuvalla miehistösuoritteella. Liikenneilmailun käytän-
töön kuuluukin, että tyyppikohtaiset ohjaamomenetelmät laaditaan yhtiökohtaisesti 
pienimpiä yksityiskohtia myöten. Kehitystyöstä vastaavat erityiset projektipäälliköt, 
joilla  on  tavanomaista syvällisempi perehtyneisyys konetyypin tekniikkaan  ja menetel-
mäajatteluun.  He  ottavat vaikutteita lentokoneen valmistajatehtaalta  ja  muilta operaatto-
reilta, mutta viime kädessä menetelmät luodaan asianomaiseen yhtiökulttuuriin  ja sen 
koulutustraditioon harmonisoiden.  

Kun ohjaamotyön menetelmät  on  luotu  ja  dokumentoitu, ne koulutetaan tavallisille  lm-

jamiehistöille  yhtenäisesti  ja sen  jälkeen seurataan niiden tinkimätöntä noudattamista. 
Liikenneilmailulle tavanomainen miehitysjärjestelmä, jossa jokaiselle lennolle kootaan 
miehistö erikseen, korostaa tämänkaltaisen standardisoinnin merkitystä. Ainoastaan 
standardoidut menetelmät mandollistavat kyseisen joustavan miehitysperiaatteen vaa-
rantamatta turvallisuutta.  

6.2.2 	Olosuhdenormitukset  

Päätöksenteko komentosillalla perustuu henkilöstön ammatilliseen tietoon  ja  kokemuk-
seen erilaisten olosuhteiden merkityksestä aluksen ohjailuun. Monien luonnonilmiöiden 



mittaaminen  on  yhä nykyaikanakin epätarkkaa. Esimerkiksi aallon korkeuden  tai  jään 
tarkan laadun mittaamiseen ei ole olemassa täsmällisiä keinoja. Toisaalta  on  ilmiöitä, 
joiden määrittäminen komentosillalla  on  helppoa, esimerkiksi tuulen nopeus, ulkoilman 
lämpötila  ja meteorologinen  näkyvyys. Kaikkien ilmiöiden merkitys  on  kyettävä komen-
tosillalla suhteuttamaan aluksen tilannekohtaisiin ohj ailuominaisuuksiin  ja varusteta

-soon. 

Epätäsmällisten luonnonilmiöiden  suhteen päätöksenteko komentosillalla perustuu 
väistämättä henkilöstön kokemukseen  ja  henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.  Sen  sijaan ei 
ole mitään syytä, miksi täsmällisesti määntettävien muuttujien suhteen päätöksiä ei etu-
käteen normitettaisi. Viranomaisten tehtävänä olisi luoda väyläkohtainen perusnormitus. 
Varustamot vastaisivat aluskohtaisesta normituksesta. Viranomaisten  ja  varustamoiden 
vastuulla olisi normien noudattamisen seuranta. 



6.3 	Johtosuhde  alukseen  

6.3.1 	Varustamon operatiiviset vakanssit 

Alusorganisaation  ja  varustamon välinen suhde  on  operatiivisten  ja  turvallisuuteen  hit-
tyvien  asioiden hoidossa etäisempi kuin kaupallisissa  tai  henkilöstöhallinnon asioissa. 
Kyseessä  on  traditio, jossa näkyy aluksen päällikön perinteinen itsenäisyys. Tilanne  on 

 luonnollinen seuraus siitä, että varustamossa ei juuri ole aktiivisessa navigaattorin työs-
sä toimivia henkilöitä organisatorisesti merkittävissä asemissa. 

Alusvarustamoissa  työskentelevät  harvat meripäälliköt  eivät käy säännöllisessä laiva- 
työssä. Tämä johtaa siihen, että varustamot jäävät jälkeen komentosiltatyöhön liittyvässä 
teknisessä kehityksessä. Sama koskee komentosiltatyötä koskevien säädösten nykyai-
kaista tulkintaa  ja henkilöstöltä  vaadittavia taitoja. Myös auktoriteetti vaatimusten esit-
tämiseksi katoaa. 

Lentoyhtiöissä  on käytäntönä,  että koneryhmien päällikköinä, pääohjaajina  ja lentotoi-
minnan  johtajina toimivat useimmiten aktiivipalveluksessa olevat lentokapteenit, jotka 
lentävät  30 - 50 % työajastaan  säilyttäen jatkuvan tuntuman käytännön työhön. Lisäksi 
tällaisilla henkilöillä  on  luontainen asiantuntemukseen perustuva arvovalta suhteessa 
linjakapteeneihin  ja -perämiehiin.  He  puhuvat samaa kieltä  ja  esiintyvien ongelmien 
käsittely helpottuu.  

6.3.2 	Palautejärjestelmä  

Turvallisuuden kannalta olennainen palautejärjestelmä käytännön työstä laivoilta edel-
lyttää aktiivista  ja  luontevaa kommunikaatioyhteyttä. Sitä ei voi saavuttaa ilman laivoil-
la tunnettavaa luottamusta varustamon asiantuntemukseen. Mikäli aluksilla ei tällaista 
luottamusta tunneta, varustamon tosiasialliset johtamisen keinot jäävät heikoiksi. 

Komentosiltayhteistyökoulutus (BRM)  on  käynnistynyt monessa varustamossa. Eräs  sen 
 keskeisimpiä tavoitteita  on  saavuttaa kaksisuuntainen kommunikaatio, johon sisältyy 

tarkistus siitä, että  asiat  on  ymmärretty. Yhteys varustamon  ja  aluksen välillä toimii mo-
nesti  vain  yhteen suuntaan. Varustamosta tulee alukselle kirje, joka menee kansioon. 
Varustamo ei tämän jälkeen enää tarkista, miten asia  on  ymmärretty, eikä sitä alusten 
taholta myöskään selitellä. 
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Yksi olennainen palautejärjestelmän  osa  on  varustamon sisäinen vaaratilanneraportointi. 
Jokaista onnettomuutta edeltää useita vaaratilanteita.  Jos  niistä saataisiin tietoa edes 
osaksi, voitaisiin onnettomuuksien todennäköisyyttä vähentää. Raportit tulisi analysoida 
varustamon työryhmässä, johon kuuluu aktiivipäälliköitäja apuna tulisi käyttää järjes-
telmällistä analyysimenetelmää turvallisuutta vaarantavien piilevien ongelmien  tunnis-
tamiseksi.  Analyysien tuloksista  ja  niihin pohjautuvista toimenpiteistä  on  viipymättä 
tiedotettava aluksille, jotta motivaatio raporttien tekemiseen säilyy. Toinen motivaation 
kannalta olennainen seikka  on,  että raportteja ei käytetä yksilöiden toiminnan moittimi

-seen tai rankaisuun. 

Vaaratilanteista  tai  vastaavista kielteisistä asioista kertominen voi edelleen olla vaikeaa 
asian arkaluontoisuuden takia. Tältä osin merenkulkuun kaivataan uutta, yhä avoimem

-paa toimintakulttuuria,  jossa  koko  organisaatio voisi syyllistämättä  tai  häpeää tuntematta 
oppia omista  ja  muiden virheistä. Jälleen kerran varustamon kypsä asenne  on  keskeinen. 
Käytännössä asenne konkretisoituu aluksille tapauksista annettavassa palautteessa.  

6.3.3 	Tarkastustoiminta  

Mikäli varustamoissa halutaan kehittää sisäistä tarkastusjärjestelmää, olisi eräiden reu-
naehtoj  en toteuduttava: 

1. Tarkastus perustuu selkeään normistoon, jonka kaikki tuntevat, ymmärtävät  ja  johon 
 he  ovat sitoutuneet. Muutoin tarkastustoiminnasta tulee mielipidetasoista väittelyä 

oikeasta  ja  väärästä toiminnasta esimerkiksi komentosiltatyöskentelyssä.  
2. Tarkastajien  on  oltava aktiivityössä olevia arvostettuja kokeneita päälliköitä, jotka  on 

 tehtävään erityisesti valittu  ja  perusteellisesti koulutettu.  
3. Tarkastuksista laaditaan määrämuotoinen raportti, jonka tarkastettavan aluksen  ko-

mentosiltapäällystö  hyväksyy allekirjoituksellaan.  
4. Tarkastustoiminnan  päämäärä  on  koko  järjestelmän laatutason seuranta. Niinpä in-

himillisen suorituksen tarkastuksen kohteena ei ole yksilö vaan toimiva miehistö  ja 
 havaitut epäkohdat tulee nähdä järjestelmän puutteina ei yksilön ongelmina. Tarkas-

tustulokset ovat luottamuksellista materiaalia, jonka käsittelyssä  on  otettava huomi-
oon intimiteettisuoj aan liittyvät kysymykset. 

Eräänä tarkastustoiminnan sivutuotteena  on  parempi tiedonkulku varustamon  ja  alusten 
kesken. Tarkastajien  on  tehtävänsä vuoksi perehdyttävä tavanomaista syvällisemmin 
säädöksiin  ja  tekniseen kehitykseen. Heillä  on  näin  ollen  mandollisuus  ja  velvollisuus 
varmistaa, että uusi tieto saavuttaa aluksilla työskentelevät henkilöt. 

Suomalaisessa kauppamerenkulussa turvallisuuteen liittyvä tarkastusmenettely  on  vasta 
kehittymässä. 



6.4 	Henkilöstön tuottojärjestelmä, valinta  ja  koulutus  

6.4.1 	Valinta  ja val ikoituminen  alalle 

Komentosiltapäällystö  tulee suomalaisille laivoille joko peruskoulu-  tai ylioppilaspoh
-jaisen  koulutuksen kautta. Pääsyvaatimukset merikapteenin erikoistumislinjalle ovat 

perämiehen tutkinnon  ja pätevyyskirjan  lisäksi vähintään kuuden kuukauden hyväksytty 
meripalvelu perämiehenä sekä kansihenkilökunnalta vaadittava terveys. 

Hakeutuminen alalle tapahtuu yhteisvalintojen kautta. Koulutukseen otettavat valitaan 
lähinnä papereiden perusteella. Merenkulkuoppilaitoksissa ei käytetä testausta  tai  muita 
strukturoituja valintamenetelmiä hakijoiden alalle sopivuuden tarkastamiseksi. Näin 

 ollen  koulutus toimii merkittävästi myös valinta-  ja valikoitumismenetelmänä.  Samoin 
harjoittelujaksoilla  on  tärkeä osuus, koska tällöin varustamoilla  on  mandollisuus tark-
kailla alalle kouliintuvia nuoria  ja  valita yhtiöönsä sopivia henkilöitä. Tiedossa ei ole 
yhtään varsinaista varustamokohtaista valintajärjestelmää, joskin eräillä varustamoilla 
nykyaikaisia valintamenetelmiä sovelletaan myöhemmin urasuunnittelun tukena. 

Perämiesten  ja merikapteenien  soveltuvuutta alalle ei siis varsinaisesti arvioida ennen 
koulutusta  tai  sijoittumista työyhteisöön.  Mm.  ilmailun järjestelmään kuuluvat olennai

-sina soveltuvuusarvioinnit jo  ennen koulutukseen hyväksymistä. Näihin arviointeihin 
sisältyvät  psykologiset testaukset ja  muut strukturoidut henkilöstön valintamenetelmät. 
Henkilöstön tarkka soveltuvuusvalinta koetaan ilmailussa yhdeksi lentoturvallisuuden 
kulmakiveksi,  jota  paraskaan koulutus ei voi korvata. 

Merityön  luonteeseen liittyvät sosiaaliset syyt ovat vähentäneet alaa kohtaan tunnettua 
kiinnostusta.  Alan  arvostusta olisi tärkeätä nostaa, jotta mandollisimman hyvä nuoriso- 
aines hakeutuisi meripäällystöön. Nykyinen yhteisvalintamenettely luo helposti tilan-
teen, jossa koulutukseen ajautuu nuoria, joiden soveltuvuus  tai  motivaatio merenkul-
kuun  jää  tässä vaiheessa varmistamatta. Soveltuvuustestauksella  ja valintakokeilla  voi-
taisiin vähentää myöhemmin mandollisesti ilmeneviä ongelmia  ja  jopa nostaa alan ar-
vostusta.  

6.4.2 	Peruskoulutus 

Alkukoulutuksena  on  merenkulun peruslinjan yksivuotinen yleisjakso.  Sen  jälkeen 
koulutus tapahtuu enkoistumislinjalla. Perämiestason koulutusaika (opistoaste)  on 2,5  - 
3  vuotta  ja merikapteenin  koulutus  sen  lisäksi  2  vuotta. Lisäksi käytännössä  on lasketta- 
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va  mukaan harj oitteluj aksoja, joten merikapteenin koulutus kestää kokonaisuudessaan 
noin  7  vuotta. 

Peruskoulutuksen yleiseen tasoon ei ole huomautettavaa. Laivapäällystölle tehdyissä 
soveltuvuushaastatteluissa ovat kuitenkin monet ylioppilaspohjaiset oppilaat pitäneet 
koulutuksen vaativuutta alhaisena, koska opetusaineksessa  on  paljon lukion materiaalia, 
jopa samoja oppikirjoja. Onkin kysyttävä, eikö meripäällystökoulutukseen pyrkiviltä 
voitaisi edellyttää ylioppilastasoista peruskoulutusta. 

Koulutusvälineistö  on  muuten ajan tasalla  ja  koulutuksen puitteet korkeatasoiset. Meri-
kapteenikoulutuksessa johtamistaidon osuus  on 102  tuntia, joka  on vain 4,3 %  koko 
oppimäärästä (Opetushallitus  1992).  Lisäksi harjoittelupaikkojen saanti  on  ajoittain ollut 
hankalaa.  Ns. kadettityyppisestä päällystön työharjoittelusta,  jolla  on  selkeä  ja tavoit-
teellinen  ohjelma,  on  saatu kansainvälisesti hyviä kokemuksia.  

6.4.3 	Täydennyskoulutus 

Täydennyskoulutus voidaan jakaa työhön perehdyttämiskoulutukseen, ylläpitävään 
koulutukseen  ja erikoistumiskoulutukseen. Viimemainittuun  voidaan lukea  mm. pääl-
likkökoulutus  ja  tekniset erikoiskurssit (ATK, vaaralliset aineet jne.). 

Täydennyskoulutuksen tila  on  kaikilta osiltaan hälyttävän puutteellinen. 

Työhön perehdyttämiskoulutus  on  sattumanvaraista  ja organisoimatonta.  Paljon  nip- 
puu yksittäisen päällikön aktiivisuudesta. Mitään esimerkiksi ilmailusta tunnettua järjes-
telmällistä tyyppikoulutusta uusiin laivoihin  tai  niiden latteisiin ei ole käytössä. Tällai-
nen asiantila  on  saattanut perinteisesti olla soveltua merialalla, jossa vuosikymmeniä 
teknisen kehityksen tahti  on  ollut verkkainen. Nykyisin uusien komentosiltalaitteiden  ja 

 niiden nopean muutoksen hallinta ei enää ole ilman asianmukaista koulutusta mandollis-
ta; vrt. mis  Sally Albatrossin  ja mis Silja Europan  onnettomuudet. 

Vanhempien merenkulkijoiden peruskoulutus ei luonnollisestikaan ole sisältänyt tar-
peellista tietokonejärjestelmien perusymmärrystä mandollistavaa koulutusta. Tähän tar-
peeseen  on  varustamoiden tuotava systemaaattinen lisäkoulutus. 

Perehdyttämiskoulutuksesta  on  vastattava varustamotasolla, muutoin ei ole mandollista 
päästä tasalaatuiseen koulutukseen. Perehdyttämiskoulutuksen olisi sisällettävä tieto-
puolinen opetusaines kokeineen, perehtyminen asiaan eriasteisten toimintoja simuloivi

-en  laitteiden avulla tavoitteellisen opetusohjelman mukaan  ja  harjoittelu ohjatusti aluk-
sella. Suoritetusta koulutuksesta olisi saatava kirjallinen merkintä ao. henkilön meri-
miesrekisteriin. Esimerkiksi  Sally Albatrossin onnettomuustapaus  näytti konkreettisesti, 
mitä tapahtuu ilman riittävää koulutusta sekä laite-  ja menetelmästandardia:  tilapäistä 
miehistön jäsentä ei perehdytetty laitteen käyttöön, mutta myöskään aluksen vakinainen 
henkilökunta ei tuntenut laitteen käyttöperiaatteita eikä osannut käyttää järjestelmää. 
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Lupaava kehityslinja löytyy IMO:n HSC  CODE  -tekstistä  (International Code of Safety 
for High-Speed Craft),  jossa määritellään aluksia operoivan tahon lupavaatimuksiin 

 (Permit to Operate) mm.  vaatimus kouluttaa miehistöt aluksen operointiin  ja  hätätilan-
nemenetelmiin. Erityisesti vaaditaan tyyppikoulutus, josta päällikkö  ja vahtiupseerit 

 saavat kelpuutuksen. Tätä mallia kannattaisi laajentaa muihinkin alustyyppeihin. 

Puutteellinen perehtyminen aluksen  ja sen  laitteiden käyttöön normaali-  ja pakkotilan-
teissa  on  tyypillinen piilevä turvallisuustekijä, joka saattaa jäädä vuosikausiksikin odot-
tamaan sopivaa olosuhdeyhdistelmää, joka laukaisee virheellisen toiminnon komentosil-
tatyöskentelyssä. Usein arkirutiini peittää alleen todellisen osaamattomuuden. 

Uutena  ja lupaavana  kansainvälisenä kehityslinjana  on  mainittava muutettu STCW 
yleissopimus STCW  95.  Siinä asetetaan laivanisännälle selvä vastuu huolehtia, että lai-
vaväki perehdytetään toimiensa edellyttämiin erityistehtäviin, aluksen  ja sen  laitteiden 
käyttöön, aluksella vallitseviin rutiineihin, hätätilanteiden vaatimiin tehtäviin  ja  tehok-
kaaseen yhteistoimintaan hätätilanteissa, turvallisuustehtävissä  ja  ympäristön suojelussa. 
Päälliköllä  on  oltava kirjalliset ohjeet henkilöstön perehdyttämisestä. STCW  95  antaa 
siis varustamolle selkeän vastuun henkilöstön kaikinpuolisesta perehdyttämisestä teh- 
täviinsä. 

Ylläpitävä-  ja  kertaava  koulutus  on  samoin tähän mennessä lähes kokonaan laimin-
lyöty alue Suomen kauppamerenkulussa. Lukuunottamatta säännöllisiä pelastusharj oi-
tuksia (palo-, pelastusveneharjoitukset) merenkävijät saattavat olla vuosikausia ilman 
minkäänlaista kertaavaa koulutusta. Ylläpitävälle-  ja kertaavalle  koulutukselle ei ole 
asetettu mitään vaatimustasoa  sen  paremmin viranomaisen kuin varustamoidenkaan 
taholta. Eräillä varustamoilla pidetään aika ajoin informatiivisia ns. päällikköpäiviä, 
jotka sinänsä ovat erinomainen  forum tietoj envaihdolle  ja turvallisuusasenteiden  kohen-
tamiselle. Nämä tapahtumat eivät kuitenkaan korvaa varsinaista toistuvaa osattavien 
ammattiasioiden kertausta. 

Esimerkiksi ilmailussa vaaditaan Suomessa liikennelentäjiltä kaksi kertaa vuodessa  si-
mulaattorikertaus,  jossa harjoitellaan oman konetyypin normaali-  ja pakkotilannesuori-
tuksia  tarkan ohjelman mukaan. Suorituksen arvostelee viranomaisen valtuuttama henki-
lö. Viranomainen myöntää henkilökohtaiselle lupakirjalle jatkoajan (kapteeneille kuu-
deksi kuukaudeksi  ja perämiehille  vuodeksi). Lisäksi liikennelentäjät kertaavat vuosit

-tam  ilma-aluksen teknisiä yksityiskohtia päivän kestävässä tapahtumassa, osallistuvat 
kirjalliseen kokeeseen, jossa kertaavat tekniikan lisäksi sekä viranomaisen että yhtiön 
ilmailumääräyksiäja ammatillisia tausta-aineita (meteorologia, aerodynamiikka,  human 
factors  jne.). Edelleen heillä  on  yksi vuosittainen kertauskoulutuspäivä koskien erilaisia 
turvallisuusasioita (esimerkiksi preventiivinen turvallisuus, pakkotilanteet kuten tulipa- 
lot, evakuointi yms.). 

Liikennelentäjä siis saa vähintään neljä päivää vuodessa pakollista kertauskoulutusta, 
kun paljolti vastaavassa tehtävässä oleva meripäällystön jäsen voi vuosikausia tehdä 
työtä ilman päivänkään koulutusta. Ilmailualueella koulutuksesta vastaa selkeästi ao. 
lentoyhtiön organisaatio  ja  sitä valvoo kiinteästi Suomen ilmailuviranomainen. 
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Hieman vastaava järjestelmä löytyy  mm raideliikenteen  puolelta. Siellä kertauskoulutus
-ta  annetaan turvallisuusasioista kaikille vähintään viiden vuoden välein. Koulutustilan-

netta seurataan koulutusrekisterin avulla. Veturinkuijettajilta edellytetään veturityyppi-
kohtaista ajokoetta  ja sen  säännöllistä uusimista ajo-oikeuden saamiseksi  ja  ylläpitämi-
seksi. 

Paraskaan peruskoulutus ei riitä ilman kertaavaa koulutusta. Kun ihminen ei vuosikau
-sun altistu  tekniikan pettämiseen  tai poikkeuksellisiin  toimintoihin,  on  väistämätöntä, 

että  hän  unohtaa saamansa oppiaineksen. Erityisen tärkeää  on simulaattorien  ja  muiden 
nykyaikaisten koulutuslaitteiden hyödyntäminen merenkulkijoiden koulutuksessa. 
Puutteellisesti kertauskouluteftu henkilökunta ei tule selviytymään nopeaa päätöksente-
koa vaativista tilanteista. Syntyvistä inhimillisistä erehdyksistä ei kuitenkaan voida 
syyttää heitä. Kyseessä  on  jälleen mitä tyypillisin piilevä virhe, joka  on  tuotettu meren-
kulun järjestelmään odottamaan otollista tilannetta muuttuakseen onnettomuudeksi. 

Aiemmin mainittu STCW  95,  joka  on kiitettävällä  tavalla puuttunut perehdyttämiskou-
lutuksen puutteisiin, ei ole pannut vastaavaa painoa ylläpitävälle  ja kertaavalle  koulu-
tukselle. Pätevyyskirjojen ylläpidon lähes yksinomaisena ehtona pidetään suoritettua 
meripalvelusta. Kuitenkin STCW konferenssin päätösasiakirja  95  sisältää tärkeitä suosi-
tuksia: Kansallisten merenkulkuviranomaisten tulisi varmistaa, että varustamot luovat 
henkilöstön valintakriteerit  ja  -menetelmät  ja  valvovat henkilöstön suoritustason  stan-
dardia ja rohkaisevat päällystöä  osallistumaan aktiivisesti nuoremman henkilöstön kou-
lutukseen. Lisäksi varustamoiden pitäisi huolellisesti  ja  toistuvasti valvoa nuoremman 
henkilöstön osaamisen kehittymistä, tuottaa ylläpitävää  ja kertaavaa  koulutusta  ja  kaikin 
keinoin edistää henkilöstön ammatillisen asenteen kehittymistä. Näitä suositustasoisia 
näkemyksiä  on  pidettävä erittäin onnistuneina  ja  toivon mukaan ne viitoittavat tietä uu-
teen käytäntöön merenkulussa. 

Muu kuin puhtaasti ammattitekninen täydennyskoulutus sisältää lähinnä esimies-  ja 
johtamiskoulutusta  sekä alan erityiskursseja. Koulutus johtajaksi  on  Suomen merenku-
lussa myös lähes olematonta. Parhaissakaan varustamoissa ei tähän mennessä ole suori-
tettu uusien kapteenien peruskurssia, joissa annettaisiin vankka johtamistaidollinen 
koulutus. Oletetaan, että työ perämiehenä, jossa periaatteessa  on  mandollista tehdä ha-
vaintoja päälliköiden työstä, kasvattaa päällikkyyteen. Kuitenkin - päinvastoin kuin esi-
merkiksi liikenneilmailussa - perämiehen  ja  päällikön työt eroavat suurelta osin toisis-
taan. Perämiesaika ei ole siten tehokasta valmistautumista tuleviin päällikön tehtäviin. 
Lisäksi alan traditioon kuuluu, että päälliköt eivät aina koe olevansa päätehtävänsä 
ohella myös tulevan päällikkösukupolven kouluttajia, jotka jakavat tietoa  ja  kokemusta 
auliisti perämiehille. Tämä näkyy jopa yksinkertaisten  motoristen  toimintojen kuten 
laituriinajon harjoittamattomuutena. Yksittäisiä kiitettäviä poikkeuksia päälliköiden 
joukossa  on.  Systemaattinen perusongelma kuitenkin  on,  että  sen  paremmin vamstamo 
kuin viranomainenkaan ei tähän mennessä ole edellyttänyt tällaista toimintaa päälliköil

-ta.  

Tulevien päälliköiden systemaattista johtamiskoulutusta olisi pikimmiten edellytettävä 
varustamoilta. Muuten kasvaa todennäköisyys, että nuoret päälliköt joutuvat kohtuutto- 
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man  kovan stressin  alaiseksi. Inhimillisten virhesuoritusten  tai  esimerkiksi alkoholion-
gelmien mandollisuus kasvaa. 

Merenkulussa järjestetään  en  alojen erikoiskursseja (esimerkiksi vaaralliset aineet,  ra-
diolaitekurssit,  Turun yliopiston "diplomimerikapteeniopinnot"), mutta niitä käydään 
sattumanvaraisesti. Mitään kokonaisvaltaista, nousujohteista oppimismallia ei ole luotu 
suomalaisen meripäällystön työnkuvaan.  

6.4.4 	Simulaattorikoulutus 

Simulaattorien  käytöstä  on ilmailussa  saatu hyviä kokemuksia. Simulaattori  on  viran-
omaisten hyväksymä vaihtoehtoinen koulutusmuoto kalliin lentokoneen asemesta. Li-
säksi simulaattorilla  on  mandollista tehdä harjoituksia, joita turvallisuussyistä ei voida 
varsinaisella ilma-aluksella tehdä. Simulaattonharjoittelu  on  ilmailun alalla tarkasti 
määriteltyä. Oppimistulos tarkastetaan samalla tavalla kuin tietopuolinen koulutus. 

Merenkulussa ei ole selviä määräyksiä pätevyyskirjaa varten vaaditun harjoittelun sisäl-
löstä, mutta yleensä  sillä  tarkoitetaan  vain  normaalin työn suorittamista. Kokemusta 
mitataan ajan funktiona. Merenkulussa simulaattorikoulutusta ei muodollisesti vaadita. 
Tutkan ARPA-koulutus  on  poikkeus. 

Merenkulkijoiden koulutukselle  on  tyypillistä, että tietopuolisen koulutuksen jälkeen 
perämiehelle ei anneta vastuullisia tehtäviä.  Tradition  mukaan  hän  joutuu  ensin  odotta-
maan  ja  hankkimaan "kokemusta" saadakseen ohjailla  tai  käsitellä alusta vaativissa olo-
suhteissa. Ohjailua  tai  aluksen käsittelyä ei opi pelkästään katsomalla toisten työtä.  Si-
mulaattorilla  voidaan harjoitella tehtäviä, joita uudelle perämiehelle ei vielä uskota. Li-
säksi  on  mandollista toistaa kriittisiä tehtäviä  ja  suorituksia, jolloin oppiminen tehostuu. 

Simulaattorikoulutuksen  hyödyntämistä merenkulussa vaikeuttaa  se,  että alukset  ja ko-
mentosillat  ovat yksilöllisiä. Jokaista alusta  tai komentosiltaa  vastaavaa simulaattoria  on 

 mandotonta taloudellisista syistä rakentaa. Yhtenäisen komentosiltasuunnittelun  ja stan-
dardikomentosiltojen  puuttuminen onkin luonut erilaisia simulaattoreita.  On  rakennettu 
simulaatton "tavanomaista komentosiltaa" varten. Miltei kaikkien suurien visuaalij  än es-
telmällä  varustettujen simulaattoreiden yhteinen ongelma  on navigointilaitteiden  ja  oh-
jailumetodien  nopea kehitys. Uusiin aluksiin ei pysty kouluttamaan päällystöä vanhoilla 
simulaattoreilla. Toisaalta simulaattorikoulutusta ei helposti anneta vanhojen alusten 
päällystölle,  sillä  niiden navigointi  ja  ohjailu  on  yleisen käsityksen mukaan opittu ko-
kemusperäisesti. 

Simulaattonkoulutus  on  jäänyt merenkulkuopistojen  ja luotsilaitoksen koulutuskeinoksi, 
ja  vain  harva  varustamo käyttää sitä. Simulaattorikoulutusta käytetään  vain varustamois

-sa,  joissa muutenkin ylitetään turvallisuutta koskevat minimivaatimukset. Myös viran-
omaisten  on  vaikea esittää simulaattonkoulutusta koskevia vaatimuksia ennen kuin  ko-
mentosiltojen standardisointia  on  parannettu. 



Simulaattorityypeistä 

Konventionaalisella simulaattorilla  tarkoitetaan tässä simulaattoria, jossa  on visuaali
-järjestelmä  ja tavallisimmat navigointi- ja hallintalaitteet. Konventionaalisen  simulaat-

tori  on  tehokas luotsauksen  ja  aluksen käsittelyn harjoittelussa, sekä totuttelussa uuden 
alustyypin ohjailuominaisuuksiin kapeilla väylillä (Heikkilä  ja Larjo  1992).  

Helsingin väylien luotsitutkintoon kuuluu Kustaanmiekan salmen luotsaus simulaattoril
-la.  Vaatimus ennakoi tulevaa kehitystä  ja  viranomaisten positiivista suhtautumista simu-

laattoriin. 

Suurissa simulaattoreissa laitteiden uusiminen  ja  uusien harjoitusalueiden teko  on  työ-
lästä. 

Pöytätietokonesimulaattori  täydentää konventionaalista simulaattorikoulutusta.  Se on 
 tietokone, jossa  on  tavallinen näppäimistö. Ohjelmisto käyttää elektronista karttaa, aluk-

sen matemaattista mallia  ja integroidun navigointijärjestelmän  valmiita reittisuunnitel-
mia.  Sen  avulla aluksella voitaisiin jatkaa konventionaalisessa simulaattorissa saatuja 
oppeja. Tällä jokamiehen simulaattorilla voisi testata reittisuunnitelmien muutoksia, 
harjoitella satamaohjailua myrskyssä  ja  määritellä aluksen tuulirajat satamiin, joissa ei 
ole ennen käyty. Komentosillalla olevalla pöytätietokonesimulaattorilla voidaan tehok-
kaasti esittää aluksen ohjailutiedot päällystölle standardisoidussa muodossa (IMO:n 
vaatimus, ks. Larjo  1992).  Ohjailun voi testata matalassa  vedessä ja  eri tuulilla suoraan 
kartalle oikeassa mittakaavassa. 

Pöytätietokonesimulaattorin käyttökokemukset  aluksilta ovat ristiriitaisia. Kielteisiksi 
 on  koettu tavallisen näppäimistön sopimattomuus aluksen käsittelyyn sekä ohjekirjojen 

 ja  oppikirjojen puute. Pöytätietokonesimulaattoria ei vielä mielletä navigoinnin  ja  ohjai-
lun suunnitteluvälineeksi, mutta tutkimustyössä  se on  osoittautunut hyödylliseksi. 

Systeemisimulaattori  on  periaatteessa pöytätietokonesimulaattori, johon kuuluu usean 
tietokoneen verkko. Siihen ei välttämättä kuulu visuaalijärjestelmää eikä tutkavideota. 
Kuvaputkien näyttö  on  sama kuin pöytätietokonesimulaattonssa, mutta jotkut kuvaput-
ket simuloivat autopilotin näyttöruutua  ja  koneistojen mittareita. Suurin ero pöytätieto-
konesimulaattoriin verrattuna ovat todelliset potkureiden  ja peräsinten hallintalaitteet. 

Navigointi-  ja vandinpitosimulaattori  on IMO:n  käyttämä nimitys muutetun STCW 
 1995 yleissopimuksen  B-Ill 2-suosituksesta vandinpitosimulaattoriksi. Vandinpitosimu-

laattori vastaa täysin komentosiltaa  ja sen  laitteita. 

Integroidut navigointijärjestelmät  ovat luoneet merenkulkuun uuden ongelman. Järjes-
telmien toiminta opitaan nopeasti, kun ne toimivat moitteettomasti. Ohjekirjat antavat 
siihen tarpeellisen tiedon. Osajärjestelmien pettäessä käyttäjälle ei ole selvää, miten tu-
lisi toimia. Kokemuksesta ei ole apua,  ja ohjekirjat  painottavat enimmäkseen laitteiden 
virheetöntä toimintaa. 

LD 



105  

Monesti  on  todettu, että hätätilanteissa toimitaan enemmän tottumuksen kuin koulutuk-
sen perusteella. Tavallinen simulaattorikoulutus ei luo integroidun järjestelmän käytössä 
tarvittavaa tottumusta. Hätätilanteita ei myöskään voi harjoitella aluksella. 

Vandinpitosimulaattorissa  voi harjoitella osajärjestelmien vikoja, kuten DGPS-majakan 
signaalin katkoja,  doppler-häiriöitä  ja kompassin  virheitä. Kaikki nämä viat  on  yleensä 
otettu huomioon koulutuksessa, mutta hätätilanteessa koulutuksen mukaan ei toimita, 
koska ne eivät ole muodostuneet tottumuksiksi. Ainoa mandollisuus  on  luoda oikeat 
tottumukset vandinpitosimulaattorissa. Ilmailun alalla  on  todettu, että tähän tarvitaan 
simulaatton, joka vastaa täysin aluksen integroitua navigointi-  ja ohjailulaitteistoa. Ste-
na  Line on  hankkinut vandinpitosimulaattorin  (SWATH, Small Waterplane Area Twin 
Hull)  alusten päällystön koulutukseen. 

Simulaattoriharjoittelun  tulee aina perustua koulutustusohjelmaan, johon sisältyy myös 
tietopuolinen opetus  ja oheismatenaali.  Koulutuksessa käydään järjestelmällisesti läpi 
laitteen  tai  järjestelmän yleiset toimintaperiaatteet  ja  yksityiskohtainen toiminta sekä 
normaalitilanteissa että erityisesti häiriötilanteissa. Hyväksytysti suoritettu koulutus kir-
jataan varustamon koulutusrekistenin  tai  ko.  henkilön merimiesrekisteriin. 



6.5 	Työturvallisuus 

Merimiehen työturvallisuus työsuojeluasianaja  merenkulun turvallisuus ovat ajatuksel-
lisesti  ja  käytännön tehtäväalueina varustamoissa  ja  aluksissa  kaukana toisistaan. Työ-
turvallisuuslainsäädännössä kiinnitetään huomiota laitteiden hankinta-, suunnittelu-  ja 

 koulutusasioihinja  henkilöstön perehdyttämiseen, joilla  on  tärkeä merkitys esimerkiksi 
ihmisen työskentelyedellytyksille komentosiltatyössä. 011aan siis vahvasti tekemisissä 
merenkulun turvallisuuden kanssa. 

Työturvallisuutta  koskevaa tietoa lähetetään varustamoille  ja  aluksille säännöllisesti 
TyöturvallisuuskeskuJcsesta. Muutokset säädöksissä ovat yhtenä lähtökohtana tiedotus- 
ja  koulutusaineiston laadinnassa.  Tarjolla oleva tieto pitää vastaanottajan ajan tasalla. 
Aluksilla toteutettavaa työsuojelutoimintaa ei varustamotasolla pääsääntöisesti koordi-
noida  tai  ohjata. Aluksella tiedot jäävät ilmeisesti  sen  henkilön haltuun, joka  on  ne 
henkilökohtaisena postinaan saanut (Työturvallisuuskeskuksenjakeluosoitteet ovat työ-
suojelun yhdyshenkilöitä: työsuojelupäälliköitä  ja  -valtuutettuja).  Tieto ei aina tavoita 
aluksen päällikköä. Laajakaan asioiden käsittely aluksella ei riitä ilman varustamotason 
koordinointia. Toimintatavat  ja  -taso voivat jäädä hyvinkin kirjaviksi,  ja  myös oppimi-
nen toisten kokemuksista, toisilta aluksilta,  jää satunnaiseksi. 

Varustamoissa  ja  aluksissa  ovat olemassa työsuojelun valvontaa koskevien säädösten  (L 
131/73, A954/73, STMp  386/75  ja  Tmp  928/93)  mukaiset yhteistoimintaelimetja - 
henkilöstö. Teollisuuden työpaikoilla  on -  varsinkin aiemmin -, ollut tuttu ilmiö, että 
käytännössä vastuukin työturvallisuusasioiden hoidosta  on sälyttynyt em.  tahoille. Pää-
tökset toimista  ja  rahoituksesta kuitenkin tehdään organisaation eri tasoilla  ja  yrityksen 
johdossa. Työsuojelutoimintaa onkin selkeästi siirretty linjaan tuotantotoiminnasta vas-
taavien henkilöiden suunnitelmallisesti johdettavaksi  ja  hoidettavaksi. Myös työsuoje-
luviranomaisten hyödyntäminen erityisasiantuntijana, esimerkiksi isojen muutosten  ja 

 hankintojen yhteydessä,  on  lisääntynyt. Myös työsuojelulainsäädäntö tukee  ja  vaatii  em. 
 kehitystä. Suomen työturvallisuuslakiin lisättiin vuonna  1993 säännös,  jonka mukaan 

työnantaj  alla  on  oltava turvallisuuden  ja  terveellisyyden edistämisohjelma.  Säädöksen 
keskeinen sanoma  on,  että työnantajan tulee - selvitettyään  ensin  henkilöstön turvalli-
suuteen  ja  terveyteen liittyvät vaarat - suunnitella  ja  toteuttaa työympäristön  ja  työolojen 
jatkuva seuranta-  ja  kehittämisjärjestelmä  eli määritellä millaisilla toimintavoilla turval-
lisuutta  ja  terveyttä parannetaan  ja  niitä uhkaavat vaarat hallitaan  (Li 31/73).  Toiminta-
tavat  on  suunniteltava esimerkiksi laitehankintojen hoitamiseen, muutos-  ja  uudisraken-
nushankkeiden läpivientiin,  henkilöstön opetukseen  ja  perehdyttämiseen.  
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Kansainvälisellä tasolla merimiesten työympäristöstä  ja  asumisoloista  aluksella säätelee 
myös ILOn  (International Labor Organisation) resoluutio 144. 
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Merenkulun turvallisuudenkin nimissä samoja sisältöjäja toimintatapoja kehitetään par-
haillaan uusien säädösten  ja  sopimusten pohjalta. Turvallisuusjohtamista koskevan  ISM- 
koodin (MKH:n tiedotuslehti  1/96)  tavoitteena  on,  että "varustamon  ja sen  hoitamien 
alusten organisaatio-  ja johtamistoiminta  tukisi meriturvallisuutta  ja  merellisen ympäris-
tön suojelua koskevien määräysten noudattamista  ja määrittelisi selvät  organisaation eri 
osien vastuualueet niin aluksessa kuin maissakin. Lisäksi edellytetään, että viranomaiset 
toteavat järjestelmän toimivuuden käytännössä (auditointi)". 

Hyödyllinen  askel  olisi nyt, niin varustamoissa kuin viranomaistenkin piirissä, yhdistää 
olemassaoleva työturvallisuuden  ja  merenkulun turvallisuuden toimeliaisuus tukemaan 
toisiaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Käytännössä tämä voitaisiin aloittaa  sillä, 

 että aluksille tiedotetaan työturvallisuutta koskevat viralliset  asiat MKH:n tiedotusleh-
dessä  eikä hajanaisesti eri tiedotuskanavien kautta.  

6.6 	Yhteenveto  -  varustamon vastuu  

ISM-koodin ajattelutapa  on  oikea. Varustamo  on  avainasemassa pyrittäessä vähentä-
mään komentosiltatyön inhimillisiä virheitä. Vanhakantainen, päällikkökeskeinen ajatte-
lu-  ja  toimintatapa  on  kehityksen este. Varustamoille tulevaisuus tarjoaa vakavia haas-
teita. Tarvitaan selkeä johtamisote  ja vastuunotto  monilla perinteisesti alustasoisilla 
sektoreilla: 
•  todellisen komentosiltatyön asiantuntemusta  on  saatava varustamoihin 
•  on  luotava laitestandardit 
•  on  luotava menetelmästandardit  ja olosuhdenormit 
•  on  luotava toimiva kommunikaatioyhteys aluksille 
•  on  luotava toimiva vaaratilanteiden raportointijärjestelmä 
•  on  luotava pätevä sisäinen tarkastusjärjestelmä 
•  on  luotava systemaattinen henkilöstön valintajärjestelmä 
•  on  käynnistettävä perehdyttämis-  ja  täydennyskoulutus 
• simulaattorikoulutukseen  on  panostettava 
• työturvallisuus-  ja meriturvallisuustyön  yhteistoimintaa  on  kehitettävä. 

Koska varustamo  on  merenkulun turvallisuuden avaintaso,  on  kysyttävä,  millä  edelly-
tyksillä  se  saa toimia. Viranomaisten olisi tehtävä alusten operointi selkein laatukritee

-rein  luvanvaraiseksi toiminnaksi,  jota  valvotaan julkisesti. Elinkeinotoiminnan keskeyt-
täminen,  luvan  peruuttaminen, tulisi kysymykseen, mikäli valvonta paljastaa vakavia 
turvallisuuspuutteita alusten operoinnissa. Yleisen yhteiskunta-  ja kansalaisturvallisuu

-den  kannalta  on  selvää, että kauppalaivojen operointi ei ole vapaa kansalaisoikeus ilman 
velvoitteita. 



7 	Viranomaisorganisaatio,  kan- 
sallinen  ja  kansainvälinen  sää- 
döstö  

Perinteinen merenkulun vapauden periaate  on  merkinnyt viranomaistahon  varsin 
 etäistä otetta alusten operointiin, joka  on  jäänyt yksittäisten päälliköiden vastuulle. Tä-

mä asiain tila heijastuu lainsäädännössä  (7.1).  Väistämätön muutosprosessi  on  meneil-
lään useastakin syystä: tekninen kehitys komentosilloilla  ja  kasvavat ympäristönsuoje-
lulliset paineet sekä matkustajien turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ovat näistä tär-
keimpiä. Kansainvälisesti muutos nä/gy  mm. ISM-koodin soveltamisessa  (7.2.).  Myös 
vaaratilanne-ja onnettomuustutkinnalle  sekä viranomaisyhteistyölle  on  tullut  lisää pai-
neita  (7.3  ja  7.4). 

7.1 	Säädökset  

7.1.1 	Ohjeistus  ja  tiedottaminen 

Aluksen operointia säätelevät lukuisat  ja  muuttuvat säädökset  ja  määräykset, jotka olisi 
aluksella tunnettava. Tähän tarvitaan tarpeellinen määrä asiakirjoja aluksella sekä mah-
dollisuus konsultoida varustamoa  ja  muita asiantuntijoita maissa. Varustamon velvolli-
suus  ISM-koodin tarkoittamana yhtiönä  on  huolehtia, että alus  on  tässäkin suhteessa 
riittävästi varustettu. Käytännössä asia kuitenkin  on  edelleen paljolti yksittäisten päälli-
köiden vastuulla,  ja aluskohtaisia tasoeroja  esiintyy. 

Merenkulun kansallisia määräyksiä ei ole koottu yksiin kansiin  ja  aluksilla käytetäänkin 
edelleen paremman puutteessa  mm. Jääsalon  teosta "Merenkulkulainsäädäntö", jonka 
viimeinen painos  on  vuodelta  1979. Merenkulkuhallitus on  julkaissut tiedotuslehdes-
sään joitakin asetuksia  ja  lakeja muutoksineen. Lisäksi sieltä löytyy merenkulkuhallituk-
sen omia päätöksiä  ja  kiertokirjeitä. 
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Ulkovaltain  kanssa tehdyt sopimukset ovat vaikeasti löydettävissä Suomen Säädösko-
koelman Sopimussarjastaja suomenkielisinä. IMO:n päätöslauselmat, uusitut konven-
tiot  ja  muut olennaiset julkaisut sekä  International Telecommunication  Unionin radiolii-
kennemääräykset ovat yksittäisen päällikön kannalta vaikeasti hankittavia sekä aluksen 
operatiiviseen käyttöön nähden liian laajoja  ja  tulkintaan vaativia asiapapereita. Usein 
uudet määräykset  ja  vaatimukset vaativat myös selvennyksekseen viranomaisten  sovel-
lusohjeet.  

Suomen kansalliset määräykset seuraavat  varsin  hitaasti kansainvälisiä muutoksia. Esi-
merkiksi reittisuunnittelua  (IMO Res A. 393 STCW konventio 1978)  koskevat määräyk-
set tulivat Suomessa voimaan vasta  1995  ja radioliikenteen hätäliikenneohjeistus  odot-
taa Suomessa edelleen asetusmuutosta, joka poistaisi ristiriidan kansainvälisesti solmi-
tun sopimuksen  ja menpelastusasetuksen  väliltä. 

Työturvallisuutta  koskeva entyislainsäädäntö  on  julkaistu erillisenä lakikokoelmana 
(Luhtanen  1996),  jonka uusin painos  on  vuodelta  1996: "Työturvallisuus  aluksella - 
Sekä aluksen lastaus  ja  purkaus". Lisäksi Työturvallisuuskeskus lähettää työsuojelutie-
toutta suoraan varustamoiden  ja  alusten työsuoj eluhenkilöille. 

Tiedon tuottaminen aluksille  

Edelläkuvattu  tilanne merkitsee, että nykyisin tavallinen käytäntö jättää aluksen ope-
rointia koskevien määräysten seuranta  ja  tulkinta jokaisen päällikön omille harteille  on 

 epärealistinen. Ei voida pitää asiallisena vaatimusta, että päällikön  on  seurattava jatku-
vasti Suomen säädöskokoelmaa, Sopimussarjaa, IMO:n päätöslauselmia  ja vierailtava 

 näissä asioissa säännöllisesti merenkulkuhallituksessa sekä Kansallis-  ja  valtioneuvos-
ton arkistoissa. Jatkuvasti laajenevan tiedon hallinta vaatii varustamotasolle tähän eri-
koistuneen henkilön  tai  toimiston, joka vastaa, että aluksille tuotetaan ajankohtainen 
tieto nopeasti omaksuttavassa, yhtiön menettelytapoihin sopivassa muodossa. Tällainen 
käytäntö  on  voimassa esimerkiksi lentoliikenteessä.  

7.1.2 	Valvonta 

Säädösten valvonta  on  perustunut aluksen vuosittaisiin katsastuksiin, joissa tarkastetaan 
rakenteellisia seikkoja  ja  eräitä varusteita. Kuitenkaan aluksen operointi ei ole kuulunut 
katsastuksen piiriin.  Port State Control  eli satamavaltiotarkastus  on  periaatteessa myön-
teinen toimenpide, mutta sitä rasittaa velvoite, että  25%  aluksista  on  tarkastettava.  Kim-
tiön  täyttämiseksi voidaan välttää huonokuntoisimpien alusten tarkastamista. 

Luotsi  on  ensimmäinen viranomainen, joka havaitsee huonokuntoisen  tai  ala-arvoisesti 
operoidun aluksen. Luotsilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilmoittaa havainnostaan 
merenkulun tarkastajalle.  Hän  voi  kyllä  kieltäytyä huonokuntoisen aluksen luotsaukses

-ta,  mutta tämä pienentää hänen palkkaansa, koska melkein puolet siitä muodostuu luot- 
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sattujen merimailien  mukaan. Luotseilla ei ole myöskään velvoitetta raportoida havait-
semistaan vaaratilanteista. 

Asetus alusten lastimerkistä velvoittaa viranomaisia tarkastamaan, ettei aluksia lastata 
syvempään kuin merkki osoittaa. Käytännössä tarkastuksia ei juurikaan tehdä. 

Operatiivista toimintaa pyritään arvioimaan  ISM-auditoinneissa.  Näissä onkin tarpeellis-
ta kiinnittää huomiota esimerkiksi vandinpitoa koskevien asetusten noudattamiseen. 
Nykyisin reittisuunnitelmaa kysytään ensimmäisen kerran useimmiten vasta oikeudessa. 
Viranomaisten rajallisten voimavarojen takia  ISM-auditointi  on  lisäksi menossa luoki-
tuslaitoksille, jolloin viranomaisten välitön tuntuma alusturvallisuuden ongelmiin  on 

 vaarassa jäädä puutteelliseksi. 

Myös työsuojeluviranomaisten edellytetään  valvovan komentosillan toimintaolosuhteita. 
Työsuoj elusäädökset  velvoittavat viranomaista tekemään aluksen rakennusvaiheessa 
piirustusten perusteella ns. työympänstön ennakkotarkastuksen (VNp  417/81).  Huomio-
ta kiinnitetään komentosillan laitteiden sijoitteluun liikkumisen kannalta, pintamateriaa-
leihin  ja  valaistuksen säätöön häikäisyn estämiseksi. Laitteiden pitää lisäksi täyttää vaa-
timukset mittareiden  ja  muiden näyttölaitteiden muotoilusta  ja  asentamisesta niin, että 
aistien havaintokyky  on  otettu huomioon  ja  että mandollisuus tiedon väärinymmärtämi

-seen on  mandollisimman pieni. Komentosiltahenkilöstö kuitenkin helposti kokee, että 
työsuojeluviranomaisten mandollisuudet tämän tyyppisellä erityisosaamista vaativalla 
alalla ovat käytännössä rajalliset. 

Työsuojelusektorilla  on  EU:n  myötä iyhdytty tarkastamaan myös varustamoita, joilta 
vaaditaan työsuojelun toimintaohjelma, joka  on ISM-koodin työsuojelullinen vastine. 
Kuitenkaan  sen  paremmin viranomaiset kuin varustamotkaan eivät hyödynnä tätä  sy-
nergiaa.  

7.2 	Viranomaiskokemuksia ISM-  koodin soveltamisesta 
Suomessa 

Matkustaja-aluksia kohdanneet onnettomuudet vauhdittivat suomalaisten matkustaja-
alusvarustamoiden vapaaehtoista  ISM-koodin mukaisten järjestelmien käyttöönottoa. 
Tämä tapahtui  jo  ennen mis  Estonian  onnettomuutta. Suomessa katsottiin, että koodin 
tulee koskea kaikkia ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksia. Merenkulkuhallitus auditoi 

 ja  antoi ensimmäiselle varustamolle  ISM-turvallisuuskirj  an  jo  joulukuussa  1993. 

ISM  koodi  on  Suomessa tehty pakolliseksi asetuksella laivanisännän turvallisuusjohta-
misjärjestelmästä  ja  aluksen turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä 

 (66/96).  Asetus määräsi koodin pakolliseksi ulkomaanliikenteen matkustaja-aluksille  ja 
 niiden livanisännille  1.7.1996  alkaen. Varhaistettu pakollistaminen johtuu EU:n Neu- 
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voston asetuksesta  3051/95,  jossa koodi tehtiin pakolliseksi  ro-ro matkustajaliikenteelle 
 em. päivämääränä.  Asetus oli suora seuraus  Estonian  onnettomuudesta. 

Koodi tuli pakolliseksi  1.11.1996  suomalaisille öljy-, kaasu-, kemikaali-  ja tuotesäiliö
-aluksille, kiinteää irtolastia kuijettaville aluksille  ja suurnopeuslastialuksille ja  niiden 

laivanisännille sekä vastaaville ulkomaisille aluksille, joita käytetään kauppamerenkul-
kuun Suomen kotimaanliikenteessä. Tavanomaisille lastialuksille  ja  niiden laivanisän-
nille koodi tulee pakolliseksi  1.7.1998.  

Kansainvälisesti  ISM-koodi astuu voimaan sopimusvaltioissa porrastetusti alkaen 
 1.7.1998.  Koodi koskee kaikkia yli  500  brt ulkomaanliikenteen kauppa-aluksia 

 1.7.2002. 

ISM-järjestelmien auditoinnissa noudatetaan Suomessa merenkulkuhallituksen Tiedo-
tuslehdessä  11/94  esitettyjä periaatteita. Menetelmät pohjautuvat  ISO 10011 -sarjan 
standardeihin sekä IMO:n päätöslauselman ohjeisiin. Auditointiin kuuluu haastattelujen 

 ja  asiakirjojen tarkastusten lisäksi operatiivinen turvallisuusharjoitus. Auditoinnit suorit-
taa merenkulkulaitos  tai merenkulkulaitoksen valtuuttama luokituslaitos (recognized 
organization). Matkustaj a-alusten auditoinnit suorittaa merenkulkulaitos. 

Varustamolle annettava vaatimustenmukaisuusasiakirja  (Document of Compliance, 
DOC)  ja  aluksille annettavat turvallisuusj ohtamistodistukset  (Safety Management Cer-
tificate, SMC)  ovat voimassa viisi vuotta edellyttäen, että säädetyt määräaikaistarkas-
tukset läpäistään hyväksytysti.  

ISM-koodi  on  tarkoituksella kirjoitettu väljästi, jotta  se  voitaisiin soveltaa erikokoisiin 
 ja  toiminnaltaan erityyppisiin varustamoihin. Tämä  on  sinänsä hyvä asia, mutta varusta-

moiden keskuudessa  on  myös esiintynyt epävarmuutta koodin tulkinnasta  ja  siitä, mitä 
järjestelmän dokumentointiin tulee kuulua. Eri järjestöt, kuten  the International Cham-
ber of Shipping (ICS), the International Shipping Federation (1SF)  ja  the International 
Association of Classification Societies (IACS),  ovat laatineet ohjeita turvallisuutta joh-
tavien järjestelmien  (Safety Management System, SMS),  kehittämiseen. Ohjeet ovat 
kuitenkin melko yleiset merenkulkualan kirjavuudesta johtuen. 

Käytännössä  on  todettu, että parhaaseen tulokseen  on  päästy silloin, kun järjestelmä 
rakennetaan tiiviissä yhteistyössä varustamon maaorganisaation  ja  alusten henkilökun-
nan kanssa. Suurimmat ongelmat  on  koettu, kun järjestelmän teko  on  kokonaisuudes-
saan annettu ulkopuoliselle konsultille, jolloin käyttäjien  on  vaikea sisäistää  ja  sitoutua 
järjestelmään. Samat ongelmat esiintyvät silloin, kun maaorganisaatio rakentaa järjes-
telmän ilman alusten osallistumista  ja  saattavat järjestelmän voimaan käskytysteitse.  

ISM-  koodin suoma tulkintavapaus aiheuttaa melkoisen kiijavuuden etenkin järjestel-
män dokumentoinnin laadun  ja  määrään suhteen. Eräissä tapauksissa  se  voi johtaa sii-
hen, että ohjekirjat kirjoitetaan siihen muotoon, johon oletetaan viranomaisten ne halua-
van. Järjestelmän dokumentoinnin vastaavuus aluksella vallitsevien käytäntöj  en  kanssa 
paljastuu ensimmäisessä auditoinnissa. 
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Hyvin toteutettu turvallisuusj ohtamisjärjestelmä  on  yksinkertainen, selkeä, käyttäj ien 
ymmärtämällä kielellä dokumentoitu ohjeisto varustamon  ja sen  alusten todellisesta toi-
minnasta. Järjestelmässä kuvattujen ohjeiden  ja vakiorutiinien  tulee olla samat yhtiön 
kaikissa aluksissa ottaen huomioon esimerkiksi alusten tekniset erot. Järjestelmään ei 
tule kirjata toivetiloja kuten  "on pyrittävä..t',"  ..tulisi.." jne.  On  erittäin tärkeää, että jär-
jestelmää ei paisuteta turhalla tekstillä "näyttävyyden" aikaansaamiseksi. Raportointia, 
joka ei johda palautteeseen, tulee karsia. Oikein toteutettuina järjestelmän vakiorutiinien 
tarkoitus  on  helpottaa päätöksentekoa tilanteissa, joissa  on  monta vaihtoehtoa.  

7.3 	Vaaratilanne-  ja onnettomuustutkinta 

Tutkintajärjestelmiä  on  monella eri tasolla. Onnettomuuksia  ja  vaaratilanteita voivat 
tutkia sekä alukset sisäisesti, varustamot, merenkulkuviranomaiset  ja  valtakunnalliset 
sekä kansainväliset julkiset tutkintaorganisaatiot. Periaatteessa tutkinnan lähtökohtana 

 on  aina turvallisuuden parantaminen vastaisten tapausten ehkäisemiseksi. Tutkinta  on 
 syitä, ei syyllisiä, hakevaa sekä sellaisten tahojen tekemää, jotka itse eivät ole asian-

osaisia. 

Oikeusministeriön Onnettomuustutkintakeskus  on  riippumaton valtakunnallinen tutkin-
tataho onnettomuuksien  ja vaaratilanteiden  tutkintaan  (L373/85, L282/95, L006196).  
Onnettomuustutkintakeskus on  riippumaton merenkulun kaupallisista  tai  viranomaista-
hoista. Tämä parantaa tutkinnan yleistä uskottavuutta. Onkin pidettävä tärkeänä, että 
onnettomuustutkintakeskus miehitetään riittävällä merenkulun tutkintaan perehtyneellä 
asiantuntijavoimallaja että tutkimusmetodeja kehitetään - erityisesti organisaatioissa 
piilevien syytekijöiden selvittämiseksi. 

Merenkulkuviranomaisen  tehtävänä  on  valvoa, että varustamoissa  on  sisäisestä tutkin-
nasta vastaava järjestelmä  ja  että  sillä  on  riittävä toimintavapaus  ja  riittävät resurssit. 
Tällä hetkellä käytäntö  on  varsin  kirjava eri varustamoissa. 

Onnettomuustutkinnan  käynnistyminen ei ole ongelmallista, koska onnettomuus  on 
 luonteeltaan julkinen tapahtuma, josta tiedotetaan välittömästi. Kuitenkin turvallisuuden 

edistämisen kannalta yhtä tärkeä vaaratilannetutkinta  on  usein vaikeaa, koska tieto vaa-
ratilanteesta ei joko saavuta tutkijoita  tai  tulee tiedoksi tutkinnan tehokkuuden kannalta 
aivan liian myöhään. Luotseilla  on  mandollisuus havaita vaaratilanteita enemmän kuin 
yksittäisen aluksen miehistöllä. Lisäksi heille kertyy työssään runsaasti tietoa alusten 
kunnosta Tätä tietoa ei tällä hetkellä järjestelmällisesti hyödynnetä. Luotsin, joka tuo 
huonokuntoisen aluksen satamaan, tulisi ilmoittaa  sen  puutteet katsastajalle. Puutteista 
pitäisi tehdä myös merkintä luotsiasemalla pidettävään alusrekisteriin, jotta luotsi saisi 
niistä tiedon. 
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8 	Muita merkittäviä  taustavai  kut- 
tajia  

Merenkulku  on  monen tahon yhteistoimintaa,  jota  säätelevät monikansallisen  markkina- 
järjestelmän pelisäännöt. Luokituslaitostenja vakuutuslaitosten liiketaloudelliset pai-
neet tekevät vaikeaksi varsinaisen turvallisuuden edistäm  isen  vaarantamatta asiakas- 
suhteita varustamoihin  (8. Ija 8.5). Ammattiyhdislyksille on  perinteisesti ollut tärkeätä 
jäsentensä taloudellisten etujen puolustaminen  (8.4). Telakatja laitevalmistajat  ovat 
avainasemassa, kun luodaan komentosiltatyön välittömiä edellytyksiä  (8.2.  ja  8.3). 

8.1 	Luokituslaitokset 

Purjelaivojen  aikakaudella omistaja vakuutti aluksen lähinnä myrskyjen varalle. Vakuu-
tusyhtiö tarvitsi merenkulun asiantuntijan arvioimaan aluksen merikelpoisuuden ennen-
kuin uskalsi antaa sille vakuutuksen. Tähän tarkoitukseen syntyi luokituslaitos. 

Ensimmäinen luokituslaitos  Lloyd's Register of Shipping  perustettiin  1834  suojaamaan 
vakuutusyhtiöitä erehdyksiltä  ja vakuutuspetoksilta. Luokituslaitos  piti kirjaa menkel-
poisista aluksista. Alkuperäisessä muodossaan luokituslaitos edisti merenkulun turvalli-
suutta tehokkaasti aikana, jolloin valtiovallan osuus merenkulun turvallisuuden vaalija-
na oli vielä heikko. 

Varustajilla  oli vastuu aluksen teknisestä merikelpoisuudesta, mutta sitä mittaavat asian-
tuntijat olivat luokituslaitosten palveluksessa. Tästä syystä varustajien oli luotava hyvät 
suhteet luokituslaitoksiin  ja  pidettävä aluksensa kunnossa saadakseen vakuutuksiin  bo-
nuksia. Varustamoista  tuli vähitellen luokituslaitosten asiakkaita. 

Luokituslaitokset  tekivät itsensä korvaamattomiksi mukavuuslippujärjestelmän myötä: 
sama henkilö saattoi suorittaa sekä luokituslaitoksen, että valtion katsastuksen. Luoki-
tuslaitoksia  on  noin kuusikymmentä, joten  valinnan  varaa  on. Luokituslaitokset  eivät ole 
perinteisesti puuttuneet komentosiltatyöhön. 
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Komentosiltatyö  joutuu tulevaisuudessa luokituslaitosten suurennuslasin  alle  ISM- 
koodin myötä. Koodin auditoinnit siirtyvät osaksi luokituslaitoksille.  Valtio  hyväksyy 
luokituslaitoksen  ISM-koodin auditointiin  vain,  jos  se on International Association of 
Classification  Societyn (IACS) jäsen. Vuoteen  1996  mennessä neljä luokituslaitosta  on 

 ilmoittautunut  ISM-koodin testaajiksi. Ne ovat  Det norske Veritas,  Lloyd's Register of 
Shipping, Germanischer Lloyd  ja  Bureau Veritas. American Bureau of Shipping  epäröi 
vielä. Tyypillistä toiminnalle  on,  että luokituslaitoksen tekemästä auditoinnista vastaa 
lippuvaltio, joka valvoo, että kriteerit ovat samat kaikille.  

8.2 	Telakat  ja komentosiltojen  suunnittelu 

Komentosiltasuunnittelulla  on  keskeinen merkitys komentosiltatyön sujuvuuteen merel-
lä.  

Telakan  näkökulmasta komentosiltasuunnitelua rajoittavat monet tekijät. Tilaajalla  on 
 usein voimakas näkemys komentosillasta. Varustamon tapana  on  (ainakin perinteisesti 

ollut) antaa komentosiltasuunnittelu tehtäväksikokeneelle päällikölle. Päällikön asian-
tuntemus perustuu kuitenkin usein ainoastaan hänen itsensä käyttämiin komentosiltoi

-hin,  laitteisiin  ja toimintatapoihin.  Tavoitteeksi asetetaan usein samanlainen komentosil
-ta  kuin vuosia sitten suunniteltu hyväksi, tutuksi  ja  turvalliseksi koettu - mutta vanha. 

Tämä ei takaa  kovin  hyviä lähtökohtia kehitykselle  

Telakan  kannalta tilanne  on  erityisen hankala,  jos komentosiltoja  ei vuosiin päästä itse 
suunnittelemaan. Osaamista ei synny eikä kokemusta kartu. Telakkalaiset eivät pääse 
myöskään näyttämään taitojaan muulle maailmalle. Telakalla tilanne voidaan vähitellen 
kokea myös siten, että  koko  asia ei heille kuulukaan, vaan tilaaja valitsee laitetoimitta

-jat,  jotka käyvät heittämässä laitteensa alukselle. Kokonaisuutta ei hetken päästä hallitse 
kukaan. Kokonaisuus kuitenkin ratkaisee komentosillan käytettävyyden  ja työpisteen 

 toimivuuden. Laitetoimittajien edustajat opastavat koematkamiehistöä laitteidensa 
käyttöön, mutta muuten komentosiltaan perehdyttäminen  ja  koulutus  jää  täysin avoi-
meksi. Lopputuloksena  on,  että kallista komentosiltaa ei osata käyttää parhaalla mah-
dollisella tavalla 

Aluksen rakenne asettaa omat rajoituksensa komentosiltasuunnittelulle. Aluksen raken-
ne  on  usein päätetty, kun  telakan  suunnittelijat saavat tyhjän komentosillan täytettäväk

-seen. Komentosillan  muoto, sijainti aluksella sekä komentosillan edessä olevat rakenteet 
vaikuttavat komentosillan suunnitteluun. Lähinnä näkyvyyteen komentosillalta vaikut-
tavat tekijät muodostuvat kriittisiksi. Arkkitehtien koulutusta voidaan pitää tältä osin 
puutteellisena. 

Suomalaisten viranomaisten rooli komentosiltasuunnittelussa vaikuttaa vähäiseltä. Sel-
keää ohjeistettua suunnittelukäytäntöä, jolla syntyy toimiva  ja  turvallinen komentosilta 
ei ole, vaan jokainen projekti  on  oma tarinansa.  Mock up  -mallien  laatimisen ratkaisee 
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yksinomaan rahoittaj  a  eli tilaaja. Eräänä oireena suunnittelun toimintatapojen puutteista 
onkin nähtävä tilaajan vahva ote suunnittelusta telakalla.  Jos suunnitteluprosessi  olisi 
selkeä  ja argumentoitu  voitaisiin tilaajan mielikuvituksellisimmat vaatimukset  tai  peräti 
mielivalta torjua. 

Telakat eivät vaikuta  kovin  kiinnostuneilta komentosiltastandardien kehittämiseen. Seli-
tyksen vähäiselle kiinnostukselle voi löytää kandelta  tai  kolmelta suunnalta. Ensinnäkin 
komentosillan taloudellinen merkitys alusprojeketissa  on marginaalinen. Standardoinnil-
la  saavutettavissa olevat kustannussäästöt jäävät näin  ollen marginaalisiksi.  Standardien 
statusarvoa ei ymmärretä. kaupan kummallakaan puolella. Toiseksi alan traditio  on,  että 
alus  on  varustamon oma luomus. Komentosillan suunnittelu kuuluu kokeneen päällikön 
kunniatehtäviin. Tilaajat ovat näin omalla toiminnallaan vieneet pohjan pois käytännön 
kehittämisyhteistyöltä.  Kolmanneksi ainakin matkustaja-aluksen komentosillalla  on 

 muitakin funktioita kuin aluksen turvallinen navigointi: komentosillan tulee olla esteet-
tisen näköinen  ja  palvella osana aluksen viihdebusinesta. Standardointia vaikeuttavat 
myös erilaiset toimintatavat  ja  kulttuurit, esimerkiksi aluksen ajossa satamaan. 

Asenteisiin  ja komentosillan  saamaan huomioarvoon alusprojektissa vaikuttaa tietysti 
myös  se,  että tilaaja tilaa huvialuksen, jossa  on  tarkoitus viihdyttää ihmisiä  tai rahtilai-
van,  jolla  on  tarkoitus hoitaa kuljetustehtäviä. Komentosilta yms. alustekniikkaan liitty-
vät  asiat  koetaan välttämättömänä pahana, jotka eivät tilaajaa kiinnosta  ja  joita tarvitaan 

 vain käyttötarkoituksen  toteuttamiseksi. 

Palautetieto  puuttuu lähes täydellisesti. Laitetoimittajien kautta tulee valituksia laitevi-
oista, mutta käyttäjiä ei kuulla suoraan, tiedonkeruu ei ole järjestelmällistä  ja  komento-
siltakokonaisuuden toiminnasta ei kokemustieto kulje. 

Kehityksen pohjaksi tarvittavaa tietoa  on  kuitenkin maailmalla valmiina. Laitetoimitta
-jat  ovat pohtineet asiaa  ja  tehneet mallejaan. Kuitenkin päinvastoin kuin esimerkiksi 

ilmailussa telakat eivät usein kehitä omia malliratkaisujaan  ja  käytä niitä kilpailuvalttei-
na. 

Laitetoimittaja-telakka-varustamo -kolmio ei toimi nykyistenkään ideaalimallien (jossa 
telakka toimisi suotimena  ja  solmukohtana) mukaisesti, koska varustamoilla  on  omia 
käsityksiään  ja  toiveitaan laitetoimittajien suhteen. Tilanne ei kuitenkaan välttämättä ole 
kehityksen  tai  turvallisuuden kannalta ongelmallinen. Siemen ongelmille  on  kuitenkin 
olemassa esimerkiksi,  jos  varustamon suosima laitetoimittaja ei suostu näkemään  ko-
mentosiltakokonaisuutta  tai  jos ja  kun alus-laitetoimittaja -suhde jatkuu aluksen valmis-
tumisen jälkeen siten, että telakka putoa kokonaan pois kuvasta. Alukselle voidaan täy-
sin villisti tehdä muutoksia, jotka ongelmien ilmetessä voivat vahingoittaa  telakan  mai- 
netta. 

Komentosiltakokonaisuuden dokumentoinnin  puutteet tekevät muutoksista hankalia  ja 
piilevien  virheiden mandollisuudet kasvavat. Lopputuloksena  on  päällisin puolin saman-
laisia  tai  lähes samanlaisia aluksia, joiden toiminnot kuitenkin poikkeavat toisistaan. 
Erityinen  ja  uusi ongelma ovat ohjelmistomuutokset, joita  on  liian helppo tehdä. 
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Telakoilla voisi olla huomattavasti voimakkaampi rooli komentosiltatyön kehittämisessä 
kuin mitä  se  tällä hetkellä  on. Lentokonetehtaiden  tapaan ne voisivat profiloitua myös 
tehokkaampien  ja turvallisempien komentosiltojen  suunnittelijoina  ja  käyttää tuloksia 
kaupallisena kilpailuaseena.  

	

8.3 	Laitevalmistajat 

Laitevalmistajat  vaikuttavat komentosiltatyöhön. Heitä ohjaavat markkinat,  ja  markki-
noita ohjaavat telakat. Laitevalmistajan houkutus  on  valmistaa sarjatuotannossa halpoja 
IMO:n minimivaatimusten mukaisia laitteita,  ja  monet valmistajat tekevät näin. IMO:n 
minimivaatimukset  ja  telakat määrittelevät laitteiden tason. 

Laitevalmistajat  ovat alkaneet kilpailla näyttölaitteelle annettavien käskyjen enlaisuu-
della  ja  entiset heikotkin standardit ovat murtuneet. Esimerkiksi luotsauksessa tärkeintä 

 on  helppokäyttöinen säädettävä etäisyysrengas  ja  elektroninen suuntima. Aiemmin sii-
hen tarvittiin  vain  kaksi helppoa säätöä ennen jokaista käännöstä. Nykyään  on  laitteita, 
joissa kaikki toiminnat tehdään yhdellä rullapallollaja lukuisilla painonapeillaja suun - 
timan ja  etäisyyden asettamiseen tarvitaan kandeksan komentoa, jotka  on  kaikki tehtävä 
tarkalleen oikeassa järjestyksessä. Joissakin tutkissa suuntima asetetaan sormella  kuva- 
ruudulle. Epätarkkuus  on  useita asteita. Valmistajat eivät ota selvää luotseilta, mitkä 
muutokset olisivat luotsauksen kannalta suotavia. Luotsaukseen soveltuvat tutkan näyt-
tölaitteet harvenevat.  

	

8.4 	Ammattiyhdistykset 

Kansipäällystön ammattiyhdistys  tiedottaa kiitettävästi uusista turvallisuutta koskevista 
säädöksistäja niiden valmistelutyöstä kansainvälisellä tasolla. Yhdistys  on  pyrkinyt 
kehittämään komentosiltatyön miehitys-  ja väsymyskysymyksiä  lähtökohtana kuitenkin 
perinteinen edunvalvonta-ajattelu. 

Merenkulkijoiden ammattiyhdistykset varjelevat jäsenistönsä etuja rajaamalla tarkasti 
kullekin vakanssille kuuluvat tehtävät. Siten motivoidaan työntekijöiden lukumäärä. 
Työn "viipaloinnin" seurauksena navigointi-  ja luotsaustyö  ei kehity siihen suuntaan, 
että osaaminen laajentuu kapeiden työnkuvien ulkopuolelle. Monitorointikäytännöt eivät 
näin pääse vahvistumaan, mikä ei liene ammattiyhdistystenkään kannalta myönteistä. 
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8.5 	Vakuutusyhtiöt  

Varustamovakuuttamisen  markkinat ovat täysin vapaat. Suomalainen varustamo voi 
vakuuttaa aluksensa missä tahansa maailman vakuutusyhtiössä. Vakuuttaminen  on  li-
säksi vapaaehtoista. Laivahenkilökunnan lakisääteinen tapaturmavakuutus  on  ainoa 
alukselle tarvittava pakollinen vakuutus. Lisäksi  on  olemassa ympäristönsuojeluun liit-
tyvä lakisääteinen öljyntorjuntamaksu. 

Suomessa varustamovakuuttamista hoitaa pääasiassa kolme vakuutusyhtiötä.  Ala on 
 erittäin kilpailtu eikä vakuutusmaksuja ole tariffoitu. Vakuutusehdot  ja  -maksut määrite-

tään aina vakuutussopimuskohtaisesti. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä vakuutus-
yhtiö perehtyy yksityiskohtaisesti vakuutettavaan aluksen tekniseen kuntoon sekä varus-
tamoon  ja sen  tapaan hoitaa tonnistoaan. Luotettavaa tietoa aluksen kunnosta  on  vaikea 
saada, joten vakuutusyhtiön asiamiesten  on  itse omin tarkastuskierroksin perehdyttävä 
aluksen kuntoon. Aluksen organisaatiota  ja sen  toimintatapoja ei tässä yhteydessä tar- 
kastella. 

Varustamoiden kontaktit varustamovakuuttajiin liittyvät tavallisesti ongelmiin vahinko - 
j en  jälkeen. Vakuutusyhtiön asiamies tutkii vahingot vierailemalla onnettomuusaluksel

-la.  Yksityiskohtainen tutkinta ei aina ole vakuutusyhtiön edun mukaista. Esimerkiksi 
alusten törmäyksissä vahingonkorvausvastuu jakautuu syyllisyyden mukaisessa suhtees-
sa, joten toisen aluksen osuuden yksityiskohtainen selvittäminen voi vaikuttaa korvaus- 
vaatimuksiin, mikäli toisen aluksen roolia ei selvitetä kunnolla  tai  lainkaan.  Alan  kilpai-
lu  ja  hajanaisuus vaikeuttaa tutkintayhteistyötä. Vakuutusyhtiöiden etujen mukaista oli-
si,  jos  viranomaiset kehittäisivät tutkintajärjestelmänsä siten, että myös pienemmät kuin 
suuronnettomuuteen  tai  sen vaaratilanteeseen  johtavat  haverit  tutkittaisiin nykyistä yksi-
tyiskohtaisemmin. Meriselvitys ei palvele vakuutustoiminnan tutkintatarpeita. 

Ennaltaehkäisevä yhteistoiminta varustamoiden  ja  vakuutusyhtiöiden kesken  on  vähäis-
tä. Yksi esimerkki tällaisesta työstä  on Teollisuusvakuutuksen  ja EFFOA:n yhteispro-
jekti,  jossa kehitettiin EFFOA  Safety -turvallisuusjohtamisjäIjestelmä  varustamolle 

 1980-luvulla. Hyväksi luonnehdittu järjestelmä jäi varustamotoimintaa kohdanneen  la-
man  jalkoihin. 

Teollisuuden riskienhallinnassaja työturvallisuustyössä vakuutusyhtiöt ovat pitkään 
olleet merkittävä tiedotus-  ja opasmatenaalin  tuottaja sekä koulutus-  ja analyysipalve-
luiden tarjoaja. Varustamovakuuttamisessa vakuutusyhtiöillä  ei ole vastaava roolia.  Va-
rustamovakuuttamisen  volyymi ei ole riittävää ennaltaehkäisevän riskienhallintamateri-
aalin  tai  -palveluiden tuottamiseksi teollisuuden tapaan. Tilannetta vaikeuttaa myös me-
renkulkualan hajanaisuus. Suomalaiset vakuutusyhtiöt tekevät yhteistyötä Merivakuu-
tusyhtiöiden Yhdistyksessä, johon kuuluu seitsemän jäsenyhtiötä. Yhdistyksessä  on 

 keskusteltu  mm. varustamovakuutuksien vakuutusehdoista  ja  laadittu yhdistyksen sopi-
musrunkoehdotus jäsenyhtiöiden käyttöön. Työryhmissä  on  keskusteltu  ja  annettu lau-
suntoja esimerkiksi tavara-  ja kaskovakuuttamisesta. Vakuutusmarkkinoiden  avautumi-
nen maailmanlaajuiseksi  on  kuitenkin vienyt pohjaa yhteistyöltä, joka  on  viime vuosina 
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ollut melko vähäistä. Lisäksi alan kustannuspaineiden vuoksi yhdistyksen toimintaa  on 
 viime vuosina supistettu. 

Pohjoismainen varustamovakuuttaminen eroaa muualla tehtävästä vakuuttamisesta si-
ten, että vakuutusyhtiö voi ottaa vakuutettavakseen  100 %:sti  koko  aluksen. Suurten 
matkustaj alauttojen vakuutusriski jaetaan kuitenkin aina useamman vakuutusyhtiön 
kesken. Muualla  on  tavanomaisempaa, että aluksen vakuutusvastuu jaetaan usealle eri 
taholle. Lontoon vakuutusmarkk  mo illa  toimii varustamovakuuttamjseen erikoistuneita 
vakuutusmeklareita. Meklant etsivät varustamovakuutuksiin sijoittavia investoijia, joille 
varustamovakuuttamjnen  on rahoitusbisnestä.  Tällä tavoin varustamovakuuttamisen 
riski jaetaan usealle ei taholle. Sijoittajina saattaa olla myös yksityisiä henkilöitä, kuten 
missä tahansa rahoitustoiminnassa. 
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9 	Johtopäätökset  

9.1 	Löydökset 

Tutkimus toi esiin merenkulun järjestelmälle ominaisia piirteitä  ja  siinä  en  tasoilla 
esiintyviä puutteita  ja  ongelmia, jotka yhdessä  ja  erikseen toistensa  ja tilannekohtaisesti 

 vaihtuvien tekijöiden kanssa vaikuttavat toimintaedellytyksiin komentosillalla. Lisäksi 
tutkimus osoitti ns. Reasonin  mallin  (Reason 1990)  soveltuvan merenkulun turvallisuus- 
tutkimukseen. 

Komentosiltatyön  inhimillisiin virheisiin vaikuttavia seikkoja ovat:  

1. Komentosiltajärjestelyjä  ei ole standardoitu. Melkein jokainen silta  on  prototyyppi. 
IMO:n  ja luokituslaitosten  suositukset ovat ajastaan jäljessä  ja  määrittelevät  vain 
minimilaitetason. Entyyppisten laitteistoj en,  varsinkin monimutkaisten automaatio- 
järjestelmien, yhteensovitus  on  puutteellista. DnV:n nopeakulkuisia aluksia koske-
vat suositukset, jotka perustuvat IMO:n HSC-koodiin, ovat edistykselliset  ja  osoitta-
vat toivottavan kehityssuunnan.  (4.2.1) 

2. Uusien laitteiden käyttöönotto tapahtuu normaalisti päivittäisen laivatyön ohessa. 
Jopa monimutkaisia hallintajärjestelmiä otetaan käyttöön ilman järjestelmällistä 
koulutusta.  (4.2.1) 

3. Automaatiosuunnittelu  on  tekniikka- ei käyttäjälähtöistä. Määräykset eivät rajoita 
kehitystyötä. Automaatiota tuodaan aluksille laitevalmistajien kaupallisten intressien 
ohjaamana. Yksittäisten laitteiden vaatimukset eivät välttämättä vastaa integroitujen 
järjestelmien tarpeita. 
Parhaan mandollisen automaatiotason valinta kussakin ohj ailutilanteessa  on määrit-
telemättä. (4.2.1) 

4. Hallintajärjestelmiä  ei ole standardoitu. Ne ovat monimutkaisiaja erilaisia ohjailu- 
tapoja  on  vaikea hallita. Käyttäjä kadottaa helposti tietoisuuden järjestelmän tilasta 

 ja  ei enää hallitse järjestelmää.  Ns. Kalman-suodin  tyyppistä antureiden seurantajär-
jestelmää pitäisi käyttää DnV:n HSC-suosituksen mukaisesti myös perinteisten 
alusten hallintaj ärjestelmissä nykyistä enemmän.(4.2  .3) 
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5. Aluksien näyttöjärjestelmistä  ei ole yleisiä standardeja  tai  vaatimuksia. Integroitujen 
järjestelmien näyttöruudut täyttyvät numerotiedoista, jolloin tilannetietoisuus kärsii. 
Lisäksi erilaiset hälytykset ovat hämmentäviä - usein jopa häiritseviä.  (4.2.4) 

6. Ohje-  ja käsikirjat  käsittelevät normaalisti  vain osajärjestelmiäja  ovat tekniikkakes-
keisiä. Integroituihin järjestelmiin perehtyminen sekä niiden ymmärtäminen  ja 

 käyttö  on  vaikeaa ilman asianmukaisia oppi-  ja ohjekirjoja.  (4.2.7) 
7. Komentosiltayhteistyö (BRM)  perustuu paljolti henkilökohtaisiin tekijöihin  ja  ko-

kemukseen, ei vakiorutiineihin. Erityisesti poikkeus-  ja  hätätilanteissa vakiorutiinien 
puute  on  ilmeinen. IMO:n HSC-koodissa esitetyt periaatteet ovat myönteisiä  ja  toi-
vottavasti osoittavat kehityksen suuntaa. Komentosiltayhteistyön avaintekij  änä on 

 kaikkien ryhmän jäsenten suorituksen tehokas monitorointi.  (4.3) 
8. Tarkistuslistojen  käyttö  on  harvinaista.  (4.3.1) 
9. Komentosiltayhteistyön (BRM)  koulutusta  on,  mutta toistaiseksi  sillä  on  vähäinen 

kosketuspinta varustamoiden käytäntöihin. Sinänsä hyvä koulutus  jää  hyödyntämät-
tä, koska vakiorutiinit ovat jääneet kehittämättä.  (4.3.2) 

10. Päätöksenteko kärsii siitä, että työnjakoa  ja  tehtäviä ei ole selvästi määritelty. Tämä 
 on  erityisen ilmeistä, kun käytetään luotsipalveluja, jolloin todellinen päällikkyys  on 

 epäselvä. Luotsin rooli neuvonantajana muuttuu helposti aluksen todelliseksi pääl-
liköksi. Aluksen päällikön  ja vahtiperämiesten navigaatiotaidot  kärsivät, kun todel-
linen navigointivastuu rutiininomaisesti annetaan luotsille. Tällöin  on  mandotonta 
tehokkaasti monitoroida luotsin toimintaa. Tämä  on  erityisen vakavaa, koska luotsa-
uskäytännöt vaihtelevat luotsikohtaisesti eikä mitään selkeää reittisuunnitelmaa 
normaalisti esitetä.  (4.3.2  ja  4.4) 

11. Kun perämiehen tulisi ottaa vastaa päällikkyys, hänellä  on  usein  varsin  vähän aluk-
sen käsittelykokemusta sekä olematon koulutus päällikön tehtäviin. Koska järjestel-
mällistä päällikkökoulutusta ei ole, oppiminen tapahtuu sattumanvaraisesti eri tilan-
teita seuraamalla.  (4.3.2) 

12. Komentosillan  sisäinen viestintä kärsii standardoinnin puutteesta. Ulkoisen viestin-
nän standardoinnissa  on  puutteita eikä olemassa olevia standardeja käytännössä 
noudateta. Radioliikenne ei ole kurinalaista. Erityisesti hätätilanteissa ITU:n sääntö-
jä ei noudateta. Vakiosanontoja ei käytetä  ja  englannin kielen asemesta käytössä  on 

 paikallisia kieliä. Miehistön keskinäisessä viestinnässä standardisanontoja pitäisi 
käyttää erityisesti poikkeus-  ja  hätätilanteissa.  (4.3.3  ja  4.4.2) 

13. Kehittyneet automaatiojärjestelmät ovat huomattavasti lisänneet työn henkistä 
kuormittavuutta.  (4.5.2) 

14. Väsymys ei ole Suomen merenkulussa tällä hetkellä ensisijainen riskitekijä, mutta 
automaatio luo tilanteita, joissa henkilöstön vireystila  on  alhainen, jolloin laitteiston 
monitorointi kärsii.  (4.5.3) 

15. Merenkulkuhenkilöstön  yleinen terveydentila ei ole merkittävä riskitekijä merenku-
lun turvallisuuden kannalta.  (4.5.4) 

16. Ulkoiset ympäristötekijät (näkyvyys, tuuli, jäätilanne, ahtaat väylät jne.) ovat pää-
osin hallinnassa. Ongelmat liittyvät lähinnä liikennesääntöjen  ja  rajoitusten epäsel-
vyyteen, esimerkiksi määritettäessä väylän todellista kölivaraa  tai kohtaamiskieltoja, 
ajolinjoja, odotuspaikkoja  jne. Merenkulun ohjaus-  ja valvontajärjestelmä (VTS)  on 

 osoitus myönteisestä kehityksestä.  (4.6) 
17.Alusorganisaation  toimintatavat  on  muuttumassa. Joustavuus  on syrjäyttämässä  pe-

rinteistä hierarkiaa  ja  ilmapiirin muuttuminen vähemmän autoritääriseksi mandollis- 
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taa  tehokkaamman monitoroinnin  ja  virheiden  kontrollin. Alusorganisaatiot  ovat 
hyvin itsenäisiä  ja  yhtiöt eivät mielellään puutu niiden toimintaan. Näin  ollen  toi-
mintarutiinien standardisoiminen eri laivojen  ja  päälliköiden välillä  on  vaikeaa.  (5.1) 

18. Päällikkö joutuu tasapainottelemaan navigaattorinja toimitusjohtajan tehtäviensä 
välillä ilman asianmukaista päällikkyyteen valmentavaa koulutusta.  (5.2) 

19. Saman aluksen eri päälliköiden pitäisi kommunikoida keskenään tehokkaammin  ja 
 pyrkiä luomaan vakiorutiineja alukselle. Erityisesti pitäisi keskustella avoimesti 

syntyneistä poikkeustilanteista esimerkiksi tapahtuneista inhimillistä virheistä.  (5.3) 
20. Yhtiöiden pitäisi aktiivisemmin toimia välittävänä tahona alusten  ja  niiden päälli-

köiden sekä ulkoisten tahojen kuten viranomaisten välillä.  (5.4) 
21. ISM-koodi  on  selkeästi myönteinen tekijä, joka korostaa yhtiölle kuuluvia tehtävää. 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä toteutettuna yhtiökohtaisesti vähentää inhimillisiä 
virheitä.  (6.1) 

22. Suomen merenkulussa vallitsee yhtiökohtaisten standardien puute. Tämä koskee 
sekä laitteistoja, menetelmiä (vakiorutiinit, olosuhdenormitukset jne) että ihmisiä 
(valinta  ja  koulutus).  (6.2.2) 

23. Yhtiöissä  ei juuri ole aktiivisessa navigaattorin työssä toimivia henkilöitä merkittä-
vissä asemissa, mikä tekee yhteydenpidon laivoihin hankalaksi.  (6.3.1) 

24. Palautejärjestelmät  ovat riittämättömiä. Erityisesti tämä koskee vaaratilanteiden  ra-
portointia.  (6.3.2) 

25. Siltarutiinien tarkastustoiminta  vaatii kehitystyötä. Tähän tarvitaan selvästi määritel-
lyt yhtiökohtaiset normit, koulutetut tarkastajat  ja yhtiökulttuuri,  joka rohkaisee  ja 

 tukee tällaisia tarkastuskäytäntöj  ä. (6.3.3) 
26. Siltapäällystön  peruskoulutus  on perusteiltaan  kunnossa. Kuitenkin oppilailta voi-

taisiin nykyaikana vaatia ylioppilastasoa  ja  näin nostaa koulutuksen vaativuutta  ja 
haastavuutta.  Oppilaiden valintaj ärjestelmä koulutukseen samoin kuin yhtiöiden  va-
lintaj ärjestelmät  ovat vakavasti puutteellisia. Hakeutuminen alalle tapahtuu yhteis-
valintojen kautta.  (6.4.1 - 6.4.2) 

27. Täydennyskoulutus  on  puutteellista. Perehdyttäminen aluksiin  ja  niiden laitteisiin ei 
ole järjestelmällistä. Standardoitu kertaava koulutus  on  lähes olematonta lukuunot-
tamatta suoraviivaisia pelastusvene-  ja paloharjoituksia. Johtamiskoulutusta  ei pe-
ruskoulutuksen jälkeen anneta. Simulaattoreita ei käytetä tehokkaasti.  (6.4.3) 

28. Sekä kansallinen että kansainvälinen ohjeistus tulee laivoille hyvin epäsystemaatti-
sella tavalla perustuen päälliköiden aktiivisuuteen. Eri viranomaisten tuottama me-
renkulkua koskeva materiaali  on  hajanaista. Yhtiöt eivät ole tiedostaneet vastuutaan 
tämän tiedon kokoajinaja muokkaajina.  (7.1) 

29. Alusten varusteita  ja  rakenteita tarkastetaan vuosittaisessa katsastuksessa, muuten 
viranomaiset tarkastavat aluksia  varsin epäjärjestelmällisesti.  On  erityisen huomion 
arvoista, että luotseilla ei ole velvoitetta raportoida havaitsemistaan puutteista. Päte-
vän viranomaisen tekemä  ISM-auditointi on  oikea kehityssuunta, koska siinä huo-
mioi kiinnitetään aluksen operointiin.  (7.1.2) 

30. Suuronnettomuustutkinta  on  Suomessa järjestetty hyvin. Tutkinnassa otetaan huo-
mioon inhimillisten tekijöiden osuus. Vaaratilanteiden tutkinta  on  sensijaan ongel-
mallista, koska tapauksia ei raportoida. Esimerkiksi luotseilla ei ole velvoitetta il-
moittaa havaitsemistaan vaaratilanteista.  (7.3) 

31. Luokituslaitokset  eivät nykyisellään merkittävästi edistä komentosiltatyön kehitystä 
eivätkä inhimillisiin tekijöihin liittyvää turvallisuustyötä.  (8.1) 
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32. Telakoiden mandollisuudet suunnitella hyviä komentosiltaympäristöjä ovat monelta 
osin rajalliset. Komentosiltasuunnittelua voivat rajoittaa aluksen rakenneratkaisut  ja 

 käyttötarkoitus  tai  asiakkaan erityisvaatimukset. Hallintajärjestelmät  on  koottava eri 
valmistajien laitteistoista, jotka eivät välttämättä ole yhteensopivia.  (8.2 - 8.3) 

33. Ammattiyhdistykset ovat kiinnostuneita väsymysseikkojen kaltaisista inhimillisistä 
tekijöistä.  Sen  sijaan edunvalvontasyistä ne ovat haluttomia vähentämään työn viipa-
lointia, mikä ei edistä monitorointikäytäntöjen kehitystä.  (8.4) 

34. Vakuutusyhtiöiden ennaltaehkäisevä turvallisuustyö merenkulussa  on  vähäistä. Va-
kuutusalan ankara kansainvälinen kilpailu vähentää vakuutusyhtiöiden halukkuutta 

 ja  mandollisuuksia edellyttää varustamoilta panostusta esimerkiksi komentosiltatyön 
riskienhallintaan.  (8.5) 

9.2 	Yhteenveto  

Merenkulkujärjestelmän  heikoin osatekijä  on standardointi. Laitteistot  ja käytännöt  ero-
avat suuresti, vaikka monilla yksittäisillä aluksilla  on  nähtävissä avainhenkilöstön kor-
keatasoinen ammattitaito. Asiaintilasta  on  vakavia seurauksia: tehtävien oppiminen  on 

 vaikeaa, monitorointi kärsii, yhteistyö  on  tehotonta  ja viestintäkatkokset  ovat yleisiä. 
Useimmat tämän tutkimuksen suositukset keskittyvät standardoinnin ympärille. 

Suomen merenkulku tarvitsee syvällisen kulttuurimuutoksen, joka käsittää komentosil-
tatyön käytännöt, koulutuksen,  ja  erityisesti var'ustamoiden osuuden uudelleen arvioin-
nm. Tämä muutos onjo osaksi tapahtumassa erityisesti  ISM-koodin myönteisen vaiku-
tuksen ansiosta. 
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10.1 	Alus-  ja yhtiöorganisaatioon  liittyviä suosituksia 

Yhtiöllä tarkoitetaan tässä aluksen omistajaa  tai 
 muuta organisaatiota  tai  henkilöä, joka  on  saanut 

aluksen operointivastuun omistajalta.  

1. Yhtiöiden olisi järjestettävä uusien laitteistojen käyttöönotto siten, että tämä ei uh-
kaa normaalin toiminnan turvallisuutta, tarvittaessa hyödyntäen simulaattorikapasi-
teettia.  

2. Yhtiöiden olisi luotava yhtiökohtaiset vakiorutiinit, joiden noudattamista kaikilla 
aluksilla valvotaan. Erityisesti tulisi tehostaa vakiosanontojen käyttöä viestinnässä 
sekä komentosillalla että sieltä ulos.  

3. Yhtiöiden pitäisi luoda systemaattinen päälliköiden valinta-  ja koulutusmenettely.  
4. Yhtiöiden olisi toimittava aktiivisena välittäjätahona alustenja ulkoisten tahojen 

kuten viranomaisten välillä esimerkiksi uusien viranomaismääräysten tuomiseksi 
aluksille.  

5. Yhtiöiden pitäisi palkata aktiivisessa merityössä olevia henkilöitä merkittäviin  or-
ganisaatiotehtäviin  ja  alusten tarkastustoimintaan. Tarkastustoimintaan tarvitaan sii-
hen erityisesti koulutetut henkilöt  ja yhtiökohtaiset  normit seurannan kriteereiksi.  

6. Yhtiöiden olisi kehitettävä erityisesti vaaratilanteisiin liittyvien palautejärjestelmiä. 
Kansallisesti olisi kehitettävä luottamuksellinen, tarvittaessa nimetön palautemenet-
tely erityisesti inhimillisten virheiden tuomiseksi esiin ilman vaaraa henkilökohtai-
sesta rangaistuksesta.  

7. Yhtiöiden tulisi integroida komentosiltayhteistyökoulutus osaksi yhtiökohtaista  ko-
mentosiltakäytäntöä ja vakiorutiinej  a. 

8. Menpäällystön valintajärjestelmä  on  kansallisesti kehitettävä vaativammaksi  ja ob-
jektiivisemmaksi.  Periaatteessa voitaisiin vaatia ylioppilaspohj aa. Työhönottoon 
liittyviä valintamenetelmiä  on  kehitettävä varustamokohtaisesti. 
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10.2 	Viranomaistahoon  liittyviä suosituksia  

1. Merenkulkuhallituksen olisi vaadittava pikimmiten yhtiöiltä perehdyttämis-  ja ker-
taavaa  täydennyskoulutusta määrävälein meripäällystölle. Komentosiltalaitteistojen 
käyttöönottoon olisi saatava järjestelmällinen koulutus, josta vastaa ao. yhtiö  ja  jon-
ka laatutasoa merenkulkuhallitus valvoo.  

2. Merenkulkuhallituksen tulisi edelleen jatkaa  ISM-koodin noudattamisen valvontaa 
delegoimatta tätä tehtävää kolmannelle osapuolelle kuten luokituslaitoksille.  

3. Luotsilaitokselta  tulisi vaatia  ISM-koodiin  verrattavaa turvallisuusjohtamisjärjstel
-mää.  Valtion luotsit olisi velvoitettava raportoimaan havaitsemistaan puutteista sekä 

vaaratilanteista. Raportointijärjestelmän jatkuvuus tulee varmistaa tehokkaalla  pa-
lautej ärjestelmällä. 

4. Merenkulkuhallituksen tulisi ennakkoluulottomasti asettaa nykyinen luotsauskäytän
-to  tarkastelun alaiseksi  ja  yhdessä varustamoiden  ja  muiden merenkulun tahojen 

kanssa pyrkiä luomaan uudenlaisia käytäntöjä, joissa 1uotaustaito muodostuu olen- 
naiseksi osaksi siltapäällystön ammattitaitoa. Tähän liittyen olisi selkeytettävä silta- 
työn päätöksenteon pohjana olevaa tehtäväj akoa.  

5. Merenkulkuhallituksen olisi kehitettävä vaatimuksia komentosiltajärjestelyjen sekä 
laitteistojen  ja  niiden yhteensopivuuden standardisoinnin parantamiseksi yhdessä 
kansainvälisten merenkulkutahojen kanssa. IMO:n HSC-koodiin perustuvat suosi-
tukset osoittavat toivottavaa kehityssuuntaa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
automatisoitujen laitteistojen käytettävyyden parantamiseen.  

6. Merenkulkuhallituksen olisi määriteltävä ohje-  ja käsikirjoilta  vaadittava laatutaso, 
jotta erityisesti integroituj  en  järjestelmien käytettävyys paranisi.  

7. Merenkulkuhallituksen olisi vaadittava komentosiltayhteistyön perustana olevien 
vakiorutiinien yhtiökohtaista kehittämistä  ja käyttöönottoa. IMO:n HSC-koodi 
osoittaa tässäkin kehityksen suuntaa. Lisäksi olisi vaadittava tarkistuslistojen käyttöä 
normaalioperoinnissa  ja  erityisesti poikkeustilanteiden hallinnassa sekä palautejär-
jestelmän luomista komensiltatyön järjestelmällisen seurannan  ja  kehittämisen tu-
eksi.  

8. Merenkulkuhallituksen pitäisi vaatia  ja  valvoa, että radioliikenteessä käytetään vaki-
osanontoja  ja  selkeää englantia paikallisten kielten asemesta.  

9. Merenkulkuhallituksen olisi kehitettävä liikennöintiin liittyvän säännöstöä sisällyttä
-en  siihen paikka-  ja tilannekohtaisia  sitovia, ei suositusluonteisia nopeus-  ja tuulira-

joituksia  aluksille. 
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10.3 	Sidosryhmiin  liittyviä suosituksia.  

1. Luokituslaitosten  pitäisi sisällyttää tarkastustoimintaansa inhimillisten tekijöiden 
laadunarviointia.  

2. Telakoiden tulisi pyrkiä kehittämään johdonmukaisesti komentosiltojen ergonomiaa 
 ja  niiden laitteistojen yhteensopivuutta tavoitteena päästä nykyistä yhtenäisempiin 

komentosiltoihin.  
3. Ammattiyhdistysten pitäisi hyväksyä turvallisuutta lisäävänä periaatteena ammatti- 

kuvien  ja  -osaamisen laajentaminen kapeiden työnkuvien ulkopuolelle, jotta monito- 
rointikäytäntöj  ä  voitaisiin vahvistaa.  

4. Vakuutusyhtiöiden tulisi pyrkiä joustavasti soveltamaan volyymialoillaan kehitettyä 
riskienhallinnan erityisosaamista merenkulkuun, jossa kehitystyö pienien resurssien 
vuoksi  on  ollut vähäistä.  

	

10.4 	Kaikkia tahoja koskeva suositus 

Kaikkien merenkulun tahojen pitäisi pyrkiä vähentämään komentosiltatyössä esiintyvien 
virheiden määrää  ja  ennen muuta seurauksia pyrkimällä kaikin keinoin luomaan stan-
dardeja sekä laitteistoihin että toimintakäytäntöihin. Päämääräksi olisi asetettava  kunna-
lainen  standardeihin pitäytyvä uusi merenkulkukulttuuri, joka alkaa alusten suunnittelu-
vaiheessa, henkilöstön valinnassa  ja  koulutuksessa  ja  jatkuu yhtiökohtaisessa päivittäi-
sessä operoinnissa. Viranomaisten osuus  on  ohjata  ja  valvoa tämän uuden kulttuurin 
toteutumista. 
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