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MerenkullculaitoksenjohtokUnta  on  hyväksynyt oheiset peiiaatteet laitoksen alusturvallisuustyötä ohjaaviksi 
linjauksiksi lähivuosiksi. Periaatteiden pohjalta merenkulkuosasto  on  laatinut  ja  vahvistanut uuden alus- 
turvallisuusohjelman  strategisen  suunnittelun työkaluksi.  Se  toimii samalla inforrnaationa merenkulku- 
sektorille. 

KÄSITTEET  

Meriturvallisuus voidaanjakaa  tekniseen turvallisuuteenja operativiiseen turvallisuuteen. Tekniseen turval-
lisuuteen luetaan alusten rakenteellisen turvallisuuden lisäksi varusteturvallisuus siltä osin kun  on  kysymys 
laitteistolle asetettavista vaatimuksista. 

Suuri  osa merionnettornuuksista  aiheutuu laivahenkilöstön virheellisestä toiminnasta  tai  laiminlyönneistä. 
Tekninen  vika  aiheuttaa  vain  noin viidesosan onnettomuuksista. Luokittelussa lähdetään siitä, onko laiva- 
henkilöstöllä ollut joko  matkan  aikana  tai  jo  ennen sitä mandollisuus vaikuttaa onnettomuuden syntyyn.  Jos 

 ei ole ollut, kyseessä  on  tekninen syy. 

Laivahenkilöstön, vanistarnon maaorganisaationja  viranomaisten toimintaan kohdistuvilla toimenpiteillä 
voidaan meriturvallisuutta parantaa tehokkaammin kuin keskittymällä teknisten normistojen luomiseen  tai 

 uusimiseen. 

TEKNINEN TURVALLISUUS 

Merenkulku  on  pääosin valtioiden rajat ylittävää toimintaa. Tämän takia kaikkien kansainvälisessä liiken-
teessä olevien alusten tulee täyttää samat tekniset turvallisuusvaatimukset. Tämä  on  mandollista  vain sopimalla 

 teknisistä normeista  '{K:n  alaisen kansainvälisen merenkulkujäijestön IMO:n puitteissa. 

Merenkulkulaitoksen  tavoitteena onkin pyrkimys maailmanlaajuiseen normistoon. 
Merenkulkulaitos korostaa niiden tärkeyttä myös alueellisessa nominva1mistelussa EU:nja 
Itämeren  komission  puitteissa. Kansainvälisten normien vaatimukset ylittäviäratkaisjapy-
rithän välttämään kandenkeskisissä neuvotteluissaja laitoksen sisäisissä ratkaisuissa. 

Kotimaan liikenteen nomiistoa suunniteltaessa  on  otettava huomioon Suomen meriympäristön 
 ja  sisävesien erityispiirteet,joiden takia kansainvälisestä nonriistosta saattaa olla välttämä-

töntä poiketa. 



Viime vuosiin saakka kansainvälistä normistoa kehitettäessä lähtökohtana  on  ollut  se,  että uudet aluksen 
rakenteeseen suunnatut normirnuutokset koskevat  vain  uusia aluksia (ns.  grandfather 
clause).  Ongelmana  on  ollut  se,  että  jo  liikenteessä olevien alusten tekniseen tasoon ei ole puututtu. Näin 
uusienja vanhojen alusten teknisen turvallisuuden tasoero  on  kasvanut. 

IMO:n meriturvallisuuskomitea  päätti  1992,  että jokaiseen uusien alusten turvallisuutta parantavaan päätös-
ehdotukseeli tulee liittää ehdotus siitä, mitenjo rakennettujen alusten turvallisuutta parannetaan. Vuonna 

 1996  annettljen  yksityiskohtaisten ohjeiden avulla halutaan varmistaa, että uusienja vanhojen alusten 
turvallisuustason ero ei kasva uusien alusten määräysten takia. Tämä estetään nostamalla vanhojen alusten 
turvallisuustasoa vastaavasti. 

Merenkulkulaitos  tukee IMO:n kantaa, mutta korostaa että varustamoille  on  annettava hy-
vissä ajoin mandollisuus ottaa huomioon rnäräysten muuttuminen. 

OPERATIWINEN  TURVALLISUUS 

Aluksen operatiivinen turvallisuus riippuu laivahenkilöstön motivaatiostajaperehtyneisyydestätehtäviinsä 
 ja  aluksen laitteistoihin. Tärkeänä tukena  on  laivahenkilöstönjavarustamon  yhdessä laatima sekä varusta-

monjohdon vahvistama turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Järjestelmä tuli pakolliseksi kaikilla Suomen lipun 
 alla purjehtivilla  laivoilla  1.  heinäkuuta  1998.  Varustamojen  tulisi kehittää operatiivista turvallisuuttajatku-

vasti myös orna-aloitteisesti. 

Keskeinen tekijä meriturvallisuuden parantamisessa  on  koulutus. Sitä  on  kehitetty viime aikoina siten, että 
yhä suurempi  osa  koulutuksesta painottuu aluksille. Peruskoulutukseen  on  liitetty ohjattu harjoitteluja 
aluskohtainen perehdyttämiskoulutus. Maissa annettava koulutus  on  rakenteellisesti nrnuttunut eikä  se  ole 
enää valtion ylläpitämää.  Sen  vuoksi perinteiset ohjauskeinot eivät enää toimi. 

Koulutusta täydentävät varustamojen omat yhtiökohtaiset koulutusohjelmat, päällikkö-  ja 
täydennyskoulutusjaksot,  jotka ovatjatkuvaa toimintaa. 

Merenkulkulaitos  pyrkii uudessa tilanteessa varmistamaan koulutuksen laadun asettamalla 
turvallisuuskoulutukselle selkeät tavoitteet sekä arvioimalla tulosta kouluttajien omien laadun-
varmistusjäijestelmien auditoinnin avulla. 

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMINEN 

Onnettomuuksien ehkäisemisessä kuten myös vahinkojen minimoinnissa laivahenkilöstöllä  on  merkittävä 
osuus. Teknisissä alusturvallisuutta koskevissa määräyksissä tämä voidaan ottaa huomioon sisällyttämällä 
niihin pakollinen turvallisuusarviointi laivojen suunnittelussa, käytössä jaturvallisuusvalvonnassa. 

Tavoitteena  on  pidettävä sellaista järj estelmää, jossa laivahenkilöstön hoidettavaksi  jää 
 mandollisimman vähän rutiiniluonteista valvontaa, koska automaatio pystyy selviämään siitä 

paremmin. Laivahenkilöstölle  jää  siten riittävästi aikaa keskittyä turvallisuuden kannalta vält-
tämättömiin päätöksiin. 



MATKUSTAJA-ALUSTEN MIEI11TYS 

Matkustaja-alustenja niiden hätä-  ja pelastauturnisj ärjestelmien  toimivuuden kannalta  on  tärkeää, että 
alusten henkilökunta koostuu henkilöistä,jotka pystyvät kommunikoimaan matkustajien enemmistön kanssa. 

Merenkulkulaitos  pitää tärkeänä, että Suomeenja Suomesta liikennöivien matkustaja-alusten 
henkilöstö koostuu henkilöistä, joiden kulttuuri-  ja kielitausta  on  sama kuin matkustajien 
enemmistön. Henkilöstön tulisi mandollisuuksien mukaan olla Suomenja Ruotsin välisessä 
liikenteessä suomen-  tai  ruotsinkielistä  ja  Suomen  ja  Viron välisessä liikenteessä suomen- 
tai vironkielistä. 

MERIYMPÄR1STÖN  SUOJELU 

Meriympäristön  suojelussa  on  tärkeää noudattaa samoja periaatteita kuin muidenkin  osa- 
alueiden kohdalla. Normeista tulee sopia kansainvälisesti,  ja  niiden tulee kattaa niin uudet 
kuin vanhatkin alukset. Erillistavoitteena Merenkulkulaitos pitää tärkeänä, että öljynja  van-
rallisten  aineiden irtolastien kuljetus Itämerellä tapahtuisi  vain kaksoispohjallaja —kyljellä 
varustetuilla  aluksilla. 

Ilmansuojelussa  Suomen tulisi ratifloida  MARPOL  73/78 -yleissopimuksen ilmansuojelu-
liiteja  saattaa voimaan siinä esitetyt ilmansuojelurnääräykset. 

VENEILY 

Veneily turvallisuus  on  parantunut muun muassa lainsäädännön  ja  veneiden rakennemääräy  sten  kehittymi-
sen myötä. 

Veneilykulttuuria  on  edelleen kehitettävä muun muassa jatkuvan  kampanj oinnin  avulla. 
 Kampanj oinnissa  on  korostettava turvallisia veneitä, hyviä varusteita, hyvää veneilytapaaja 

hyvää rneriniiestaitoa. Lisäksi markkiriointivalvontajäijesteirnää  on  edelleen kehitettävä,jotta 
vaaralliset veneetja laitteet saadaan poistettuaja pidettyä poissa markkinoilta. 

VALVONTA 

Merenkulkuosaston  tulee kerran vuodessa tehdä toimintansa sisäinen arviointi  ja  toimittaa siitäja alus- 
turvallisuuden valvonnan tilanteesta sekä näiden, nyt vahvistettujen yleisten periaatteiden toteutumisesta 
raportit johtokunnalle kunkin toinmitavuoden alussa. 



MERENKULKULAITOKSEN ALUSTURVALLISIJUSOHJTELMA  
1998  -  2002 

1  JOHDANTO 

Alusturvaffisuusohjelma  1998-2002 on  laadittu merenkullcuosaston toiminnan ohjaamiseksi. Merenkulku-
laitoksenjohtokunta  on  hyväksynyt ohjelman yleiset periaatteet  8.9.1998.  Osaston johtoryhmä seuraa 
ohjelman toteutuniistaja tarkastaa toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet  on  tarkoitus saavuttaa. Laitoksen 
johtokuntaa infoimoidaan ohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Ohjelma annetaan tiedoksi merenkulku- 
osaston sidosryhmille.  

2  MERITURVALLISUUS,  VENEILYN TURVALLISUUS  JA  MERIYMPÄRISTÖN 
 SUOJELU 

Meriturvallisuus,  mukaan lukien veneilyn turvallisuus 

Meriturvallisuustyön  tavoitteena  on  suojella ihmishenkeä, omaisuuttaja meriympäristöä. Suomen hallitus 
 on Meriturvallisuus-95  -työryhmän mietinnön pohjalta  2.11.1995  tehnyt periaatepäätöksen meri- 

turvallisuuden parantamiseksi. PeriaatepäAtös  on  otettu huomioon tätä ohjelmaa laadittaessa. 

Meriturvallisuuden  käsite 

Meriturvallisuus  koostuu kolmesta tekijästä: alusturvallisuudesta, väyläturvallisuudesta (mukaan lukien 
luotsaus, väylien rakenteellinen taso  ja  väylämerkinnän  taso) sekä meripelastuksesta. Tässä esityksessä ei 
käsitellä väyläturvallisuutta eikä meripelastusta.  

ni  



Alusturvallisuutta  voidaan tarkastella toisaalta teknisen turvallisuuden, toisaalta operatiivisen turvallisuuden 
kannalta. Tekniseen turvallisuuteen kuuluu rakenteellinen turvallisuusja varusteturvallisuus. Kysymys  on 

 operatiivisesta turvallisuudesta, kun toirnij  ana  on  ihminen. 

Aluksen merikelpoisuus edellyttää paitsi teknistä merikelpoisuutta, eli sitä, että alus täyttää rakenteensaja 
varustuksensa puolesta voimassa olevat säädökset, myös matkakohtaista merikelpoisuutta, eli sitä, että 
alus  on vuodenaikaanja  matkaan nähden laitettu merikelpoiseen kuntoon.  Jos  vaikkapa teknisesti 
merikelpoiset kansiluukut jätetään merelle lähdettäessä auki, alus ei ole matkakohtaisesti merikelpoinen, 
vaikka  se  olisikin teknisesti kunnossa. Tällöin operatiivinen turvallisuus  on  puutteellinen. 

Merionnettomuuksien  syitä tarkasteltaessa  on  ihmisen virheeffisen toiminnan  tai  laiminlyönnin arvioitu aihe-
uttaneen valtaosan  (n. 80 %)  onnettomuuksista. Tutkimusten mukaan ihmisen virheellinen toiminta voi 
johtua muun muassa tiedon. työmotivaation  tai  harjoituksen puutteesta. Työympäristön puutteet, työn huo-
no suunnittelu sekä työntekijän kykenemättömyys arvioida toimiensa seurauksia ovat myös merkittäviä 
virhetoimintoihinjohtavia tekijöitä. Tekninen  vika  aiheuttaa  vain  noin viidenneksen onnettomuuksista. Siten 

 on  selvää, että alusten tekniikkaan kohdistuvin toimenpitein ei voida parantaa merenkulun turvallisuutta 
yhtä tehokkaasti kuin toimenpitein,jotka kohdistuvat operatiiviseen turvallisuuteen. Tärkeintä operatiivi-
sen turvallisuuden parantamisessa  on  luoda toimiva turvallisuus -ja huoltojärjestelmä. Sen osatekijöitä  ovat 
merenkulldjoiden koulutusja laivanisännän vahvistamat aluskohtaisetturvallisuusjohtamisjäijestelmät sekä 
niiden valvonta. 

Veneily 

Veneilyturvallisuustyön  tavoitteena  on  saada veneilijät omaksumaan hyvät veneilytavat, joihin kuuluvat olo-
suhteiden huomioonottaminen, asiaiimukainen varustus, muiden veneilijöidenja  ranta-asutuksen huomi-
oonottaminen. Turvallisuustyötä tehdään myös valvomallaja kehittämällä veneitä  ja  niiden varusteita kos-
kevia määräyksiä. 

Meriympäristön  suojelu 

Merikuijetus  on ympäristöystävällisin kuljetusmuoto kuijetussuoritteeseen  nähden. Muun muassa Euroo-
pan unioni  on  suositellut merikuijetusten lisäämistä liikenteen ympäristöhaittoj  en  vähentämiseksi. 

Merenkulun päästöjen vähentäminen  on  viime vuosiin saakka voimakkaasti painottunut öljyn  ja  muiden 
meriympäristölle vaarallisten aineiden mereen pääsyn estärniseen. Viime vuosina  on  otettu käsittelyyn myös 
alusten haitalliset päästöt ilmakehään sekä pienveneilyn haitat meriympäristölle. Merenkulkuosaston ta-
voitteena  on  vähentää alustenja veneiden haitallisia päästöjä. 

MERENKULKUOSASTON  TOIMINTAPERIAATTEET  JA  TEHTÄVÄT  

Merenkulkuosaston esittely 

Merenkulkulaitoksen keskushallintoon  perustettiin vuoden  1998  alussa erillinen yksikkö hoitamaan alus- 
turvallisuuden  ja sen  valvonnan viranomaistehtäviä. Yksikkö koostuu entisestä merenkulkuosastostaja 
merenkulkupiirien entisistä merenkuluntarkastustoimialoista. Tämän uuden yksikön nimenä  on  edelleen 
merenkulkuosasto. Merenkulkulaitoksen organisaatiossa  se  sijoittuu keskushallintoon. Alusturvallisuuteen 

 ja sen  valvontaan liittyvissä asioissa  sillä  on  kuitenkin itsenäinen päätösvalta. 



Merenkuilcuosasto  on viranornaisorganisaatio,  jonka tehtävänä  on  kehittää alusturvallisuutta, veneilyn tur-
vallisuutta, osaston toirnialaan liittyvää meriympäristön suojelua sekä huolehtia niiden valvonnasta. 
Merenkulkuosasto antaa alusturvallisuuteenja veneilyyn liittyvät ohjeet, määräyksetja tulkinnat.  Se  huo-
lehtii omasta kansainvälisestä toiminnastaan  ja  tukee meriturvallisuuteenja meriympäristön suojeluun liitty-
vää tutkimusta. 

Merenkulkuosaston  toimintaperiaatteet 

Merenkulkuosaston  toiminnassa noudatetaan laillisuus-, palvelu-, hallintopakko-  ja  hallinnon läheisyys- 
periaatteita. 

Laillisuusperiaatteella  tarkoitetaan, että: 
-  päätökset ovat voimassaolevien normien mukaisia, 
- päätökset ovat päätöksentekijän toimivallassa, 
-  päätökset tehdään oikeamuotoisesti,ja 
-  päätökset täyttävät hallintopäätöksen sidonnaisvaatimuksen. 

Palveluperiaatteella  tarkoitetaan, että: 
-  tehtävät hoidetaan oikea-aikaisesti  ja  tehokkaasti, 
-  asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti  ja  auttavaisesti, 
- elinkeinolle  tiedotetaan sitä koskevista muutoksista oikea-aikaisesti  ja  yhdenmukaisesti,ja 
-  yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset otetaan riittävästi huomioon. 

Hallintopakkoperiaatteella  tarkoitetaan, että: 
- merenkulkuosasto viranomaisorganisaationa  ei voi kieltäytyä tekemästä  sen  toimivaltaan kuuluvaa 

päätöstä. 

Hallinnon läheisyysperiaatteella tarkoitetaan, että: 
-  päätökset pyritään tekemään niin lähellä asiakasta kuin  se on  mandollista hallinnon tavoitteitaja hallin-

non yhtenäisyyttä vaarantamatta,  ja  
-  niissä tapauksissa, joissa päätöksenteon tueksi  on  saatavissa aluetasolta lisätietoa  tai  selvitystä, pyy -

detään asiasta lausunto. 

Merenkulkuosastoiz  tehtävät meriturvaiisuuden parantamiseksi  ja yIIäpitäniseksi 

Merenkulkuosaston  tehtävät perustuvat lakiinja asetukseen Merenkulkulaitoksesta. Yksiköiden tarkem-
mat tehtävät  on  lueteltu meriturvallisuusjohtajan antamassa työjärjestyksessä. 

Tavoitteidensa saavuttamiseksi merenkulkuosasto  mm.: 

- tarkastaaja  katsastaa aluksiaja suorittaa ulkomaisten alusten satamavalvontaa, 
-  hyväksyy alusten turvallisuuteenja merellisen ympäristön suojeluun liittyvät piirustuksetja muut asia-

kirjat, 
-  hyväksyy laivaväen asunnot yhteistyössä työsuojeiuviranomaisten kanssa, 
-  antaa alusten miehitystodistukset, 
-  pitää rekisteriä laivaväen meripalvelustaja antaa palvelutodistukset, 
-  myöntää laivaväen pätevyyskirjatja -todistukset, 
-  myöntää veneilyyn liittyvät alus -ja  kuljettajantodistukset, 
-  valvoo  ja  kehittää meriympäristön suojeluaja vaarallisten aineiden kuijetusta, 



-  valvoo  ja  kehittää alusten turvallisuutta, 
-  suorittaa  ja  valvoo aluksenmittausta 
-  myöntää laivanisäntiäja aluksia koskevat turvallisuusasiakiijat, 
- valvooja  kehittää veneilyn turvallisuutta, 
-  myöntää erivapaudet  ja poikkeusluvat, 
-  käsittelee merioikeus -ja merioirnettomuusasioita  sekä 
- osaffistuu meriturvallisuuteenja meriympäristön  suojeluun liittyvään tutkimustoimintaan.  

3 MERENKULKUOSASTON  TAVOITTEET  JA  OHJELMA 
 MERITURVALLISUUDEN  PARANTAMISEKSI 

Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen  

Merenkulkuosaston  kansainvälinen toiniintaja  sen  tavoitteet voidaan vaikutusalueiden mukaan esittää 
seuraavasti: 
YK:n kansainvälisessä merenkulkujärjestössä  (IMO, International Maritime Organization)  pyritään 
sellaisen normiston luomiseen,j ota sovelletaan maailmanlaajuisesti. Merenkulkuosasto pyrkii turva- 
maan Suomen intressit osallistumalla aktiivisesti IMO:n komiteatyöhön. 
Alueellisissajärjestöissä,  kuten EU:ssaja Helsingin komissiossa, tavoitteena  on  luoda normisto,jota 
sovelletaan kaikkiin alueelle tuleviin aluksiin, niiden lippuvaltiosta riippumatta. Merenkulkuosasto pyr-
kii turvaamaan Suomen intressit osallistumalla aktiivisesti EU:nja Helsingin  komission merikuijetus

-asioita  ja menen pilaantumisen ehkäisemistä  koskevaan yhteistyöhön.  Suomi on  tässä työssä korosta-
nut nomtistojen maailmanlaajuisen soveltamisen tärkeyttä tasapuolisen kilpailun vannistamiseksi me-
renkulun alalla. 
Naapurivaltioiden  välisessä yhteistyössä tavoitteena  on  turvata osapuolten intressit, silloin kun kan-
sainvälisistä  tai  alueellisista normistoista  tai järjestelmistä on  tarvetta poiketa. Merenkulkuosasto  on 
valmistellutja valmisteleejatkossakin  lähinnä yhteisymmärryspöytäkiijan luonteisia hallintojen välisiä 
"sopimuksia". Näillä pöytäkirjoilla varmistetaan, että normistoja tulkitaan yhdenmukaisesti. Näin alus-
ten  turvallisuustaso  on  mandollisimman ybdenmukainen eivätkä erot turvallisuustasossa vääristä kilpai- 
LI  
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Merenkulkuosasto  huolehtii siitä, että  asiat  valmistellaan kansallisella tasolla iiittävän ajoissa,jotta Suomen 
näkökohdat tulisivat huomioonotetuiksi. Asioiden oikea-aikainen valmistelu  on  tärkeää niin osaston 
sisäisessä työssä kuin yhteistyössä muun julkishallinnon, elinkeinoelämänja työmarkkinaosapuolten 
kanssa.  

Port State Control  -toiminnan kehittäminen  

Port State Control  -toiminnassa pyritään toiminnan laadulliseen kehittämiseen. Tarkastustoirninnan 
painopistettä siirretään matkustaja-, säiliö-ja  irtolastialusten turvallisuusjohtamisjärjesteliniin  eli  ISM- 
koodin vaatimuksiin, irtolasteja kuijettavien alusten rakenteisiin, matkustaja-alusten operatiiviseen toi-
mintaanja alusten lastinkäsittelyyn. Nämä neljä painopistealuetta ovat myös PSC-komitean kampan-
ja-aiheita. Merenkulkuosasto osallistuu PSC-komiteatyön lisäksi aktiivisesti myös järjestön tekniffisen 
kehityksen työryhmän  (TEG) ja  as. task force  -ryhmien työskentelyyn. Tarkastajien osaamisen tasoa 
pyritään yhtenäistämään PSC-koulutusohje]manja vuosittaisten koulutusseminaarien avulla. 

Kotimaanliikenteen ahisten  teknisen turvallisuuden parantaminen 

- Kotimaanliikenteen  alusten teknisen turvallisuuden parantamisessa pääpaino  on  vanhentuneiden tek-
nisten määräysten uusimisessa. Uusittavat normit koskevat alusten runkoa  ja  koneistoa sekä sähkö-, 
palosuojelu-ja  navigointilaitteita. 

Alusturvallisuusvalvonnan  muu kehittäminen 

- Alusturvallisuudenja  sen  valvonnan suunnitteluunja kehittämiseen panostetaan nykyistä voirnakkaam
-min.  Tavoitteen saavuttamiseksi tarkistetaan merenkulkuosaston yksiköiden tehtävänhoitoaja työnja-

koa. 
-  Alusten puutteistaja meriturvallisuuden kannalta rnerkityksellisistä tapahtumista talleimetaan tietoa 

kansallisiinja kansainvälisiin rekistereihin. Tieto antaa osviittaa asioista,joihin alusturvallisuusvalvonnan 
kannattaa kiinnittää entistä suurempaa huomiota. Valvonnan kehittämisessä panostetaan entistä enem-
män ennaltaehkäisevään toimintaanja erityisesti virhetoiminnan estämiseen, minkä vuoksi katsastuk-
sissa kiinnitetään erityistä huomiota laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmään. 

- Alusturvallisuusvalvonnan  tasoa parannetaan määrittämällä toimenpiteiden laatuvaatimukset. Valvonta- 
työn yhtenäisyyttä  ja  vaikuttavuutta lisätään parantamalla tarkastajakunnan koulutusta sekä laatimalla 
turvallisuusnormien yhtenäisiä tulldntojaja soveltamisohjeita. 

- Mereniculkuosaston  henkilöstöä hyödynnetään paremmin. Valvontatarpeen määrittelyssä otetaan huo-
mioon kunkin tarkastustoiniiston toiminta-alueen  koko ja  alusliikenteen  luonne. 

- Luokituslaitoksille delegoidun  toiminnan valvontaa kehitetään seuraamalla luokituslaitosten  tekemien 
 tarkastusten laatuaja laajuutta sekä auditoimalla niiden Suomessa olevien toimipisteiden laatujärjestelmät 

määrä-ajoin. Samalla selvitetään ns. jatkuvan luokituksen vaikutus aluksen kokonaisturvallisuudenta
-soon.  

Operatiivisen turvallisuuden lähtökohta  ja  tavoitteet 

Aluksen operatiivinen turvallisuus  on  riippuvainen hyvin koulutetuista  ja  tehtävänsä hallitsevista meren-
kulkijoista. Turvallisuuden takaamiseksi aluksella  on  oltava laivaväenja varustamon yhdessä laatimaja 
varustamonjohdon vahvistama turvallisuusj ohtamisj äij estelmä  ja  laivaväen  on  oltava motivoitunut toi-
mimaanjäijestelmän edellyttämällä tavalla. Merenkulkuosaston tavoitteena  on  yhteistyössä merenkulku- 
elinkeinon kanssa kehittää merenkululle turvallisuuskulttuuri, joka lähtee merenkulun ehdoista, sekä 
maaraaikaisin auditoinnein varmistaa, että turvallisuuskulttuuria ylläpidetään. 



Yhä suurempi  osa  merenkulkijoiden koulutuksesta painottuu aluksille, alkaen peruskoulutukseen kuu-
luvasta ohj atusta harj oittelustaj  a aluskohtaisesta perehdyttärniskoulutuksesta.  Koulutusta täydentää 
varustarnokohtainen jatkuva koulutusohjelma, ns. päällikkökoulutus  ja  erinäiset täydennyskurssit 

 (updating).  Myös maissa annettava koulutus  on  rakenteellisesti rnuuttunutja siirtynyt pois valtion yllä-
pidosta, joten entiset ohjailukeinot eivät enää toimi. Uudessa tilanteessa merenkulkuosasto pyrkii var-
mistamaan turvallisuuskoulutuksen tason selkein, osaamista koskevin vaatimuksin, sekä auditoimalla 
oppilaitosten laadunvairnistusjäijestelmiä. Merenkulkuosasto varautuu arvioimaan oppilaitostenja muiden 
kouluttajien toimintaa aina tarvittaessaja raportoimaan tulokset IMO:lle. 
Merenkulkuosasto  seuraa laivanisännille uudessa säädöksessä annettujen velvollisuuksien toteutumis-
ta (asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä  ja vandinpidosta  1256/1997).  Velvollisuudet 
koskevat laivaväen pätevyyttä  ja ty ötehtävien  osaamista. Merenkulkuosasto seuraa erityisesti mat-
kustaja-alusten laivaväeltä vaadittavan turvallisuuskoulutuksen tuloksia. 
Merenkulkuosasto  kehittää merenkuluntarkastuksen mandollisuuksia valvoa laajemmin myös alusten 
operatiivista turvallisuutta, niin aluksen turvallisuusjohtamisjälTjestelmän toimivuuden kuin yksittäisen 
merenkulkijan osaamisenkin osalta. 
Uusi miehitystä koskeva säädös yksilöi tarkasti asiat,jotka merenkulkuosaston  on  otettava huomioon 
miehityspäätöstä antaessaan, mutta sitoo  vain  aluksen päällikön jakonepäällikön osalta päätökset 
liikennealueeseen, bnittovetoisuuteen  tai konetehoon.  Erimielisyyden ilmetessä uusi menettely velvoit-
taa merenkulkuosastoa neuvottelemaan miehityksestä osapuolten kanssa ennen miehityspäätöksen 
antamista. Merenkulkuosasto pyrkii edistämään uuden menettelyn vakiintumista sellaiseksi, että miehitys- 
päätös mandollisimman hyvin vastaa aluksen tarpeita. 
Merenkulkuosasto  pyrkii siihen, että matkustaja-alukset miehitetään laivaväellä,joka pystyy komn -iu-
nikoirnaan matkustajien enemmistön kanssa. Hätätilanteessa  on oleimaista,  että matkustajienja laiva- 
väen reaktiot nousevat niin samanlaisesta kulttuuritaustasta kuin mandollista. Merenkulkuosasto pitää 
tärkeänä, että säännöllisessä matkustaja-alusliikenteessä kulttuuritausta otetaai huomioonja että mah-
dollisuuksien mukaan laivaväen käyttärnä yhteinen kieli Suomenja Ruotsin välisessä liikenteessä  on 

 suomi  tai  ruotsi  ja Suomenja  Viron välisessä liikenteessä suomi  tai  viro. 

Veneilyn turvallisuuteen  ja  veneilyvalistukseen  liittyvät tavoitteet 

Veneilyn turvallisuudelle  on  tärkeää, ettei vaarallisia]  a vaatimustenvastaisia  veneitä  tai  varusteita tule mark-
kinoille. Merenkulkuosaston tavoitteena  on  luoda tehokas markkinavalvontajärjestelmä yhteistyössä miii-
den viranornaistenja sidosryhmien  kanssa veneiden teknisen turvallisuuden varmistamiseksi. 
Veneilyn turvallisuuteen kohdistuvalla valistuksella merenkulkuosasto pyrkii vähentamaanhukkumistapauksia 
mandollisimman paljon. Valistuksella pyritään siihen, että ihmiset vapaaehtoisesti omaksuvat oikeat vesillä 
liikkumiseen kuuluvat tiedot, taidotja asenteet. 

Onnettomuuksien ehkäiseminen 

Onnettomuuksien ehkäisemistä  ja  vahinkojen minimoirnista koskeviin määräyksiinja ohjeisiin pyritään 
sisällyttämään pakollisena kokonaisvaltainen turvallisuusarviointi  (formal safety assessment),joka  koskisi 
niin laivojen suunnittelua, käyttöä kuin turvallisuusvalvontaakin. Rakenteiden, tila] är.j estelyjenja laitteiden 
antama passiivinen turvallisuusja oikeaa toimintaa vaativa aktiivinen turvallisuus voidaan saavuttaa: 
- varmistamalla,  että rakenteet, tilajärjestelytja niihin liittyvät laitteet, varusteet, merkinnätja sisustus 

ovat sellaisia, että ne ehkäisevät onnettomuuksia]  a  niiden ketjuuntumista (esim. syttynyt tulipalo ei 
pysty materiaalien vuoksi kehittymään voimakkaaksi), 

-  suunnittelemalla turvallisuuden kannalta keskeiset laitteet siten, että ne itse havaitsevatja osoittavat 
viat, selviytyvät vikatilanteistaja tarvittaessa hälyttävät asianomai  set  henkilöt (esim. hälytys tulee  pää- 
koneen voiteluöljyn paineen laskiessa  alle  asetetun  raj anja  samalla laite käyimistää varavoitelu-
jäijestelmän), 



-  pitämällä huoli siitä, että alusten vuosikatsastuksissa tarkastetut laitteet  on  todella huollettu ohjeiden 
nmkaisesti. Erityisen tärkeää asian tarkastarninen  on alusturvallisuudelle oleel listen  laitteiden, kuten 
pelastuslaitteiden osalta,  ja  

-  pitämällä huoli siitä, että laitteet ovat paitsi keskenään yhteensopivia myös käyttäjäystävällisiä (esim. 
pelastuslaitteiden  käyttö tehdään niin yksinkertaiseksi, että niitä pystytään käyttämään hätätilanteissa). 

Tavoitteena  on  parantaa ihmisen kykyä valvoa päätöksenteon kannalta olennaisia asioita vapauttamalla 
hänet mandollisimman suuressa maarmsellaisesta rutiiniluonteisesta seurannasta, josta automaatio selviy -
tyy paremmin. 

Komentos  ilta-automaatio 

Kymmenen viime vuoden aikana  on komentosiltojen automaatiossa  tapahtunut valtava muutos. Tämä  on 
 johtunut alustenja laitteistojen koon kasvamisesta, mikä puolestaan  on  vaatinut tietokonepohjaisten ohjaus- 

järjestelmien kehittämistä. Useat viimeaikaiset merionnettomuudetja läheltä piti -tilanteet ovat johtuneet 
sekä laitteistojen suunnittelussa ilmenneistä puutteista että laitteiden virheellisestä käytöstä. Tällaisia onnet-
tomuuksia  on esiintynytjopa  niin paljon, että merenkulkuun  on  syntynyt uusi käsite,  'computer aided 
accidents'.  Osittain tilanne johtuu siitä, että ei ole olemassa kansainvälisiä eikä kansallisiakaan määräyksiä, 
jotka käsittäisivät  koko  integroidun ohjailujärjestelinän  (erillisten laitteiden yhteensovittaminen), osittain 
siitä, että perinteinen, intuitiivinen päätöksentekotapa ei enää vastaa turvallisen navigoinnin vaatimuksia. 
Tilanteen korjaaminen vaatii sekä komentosiltahenkilöstön koulutuksen syventämistä että jäij estelmien 
muuttamista paremmin hahmotettaviksi. 

Merenkulkuosasto  teeth  vuoden  1997  aikana yhteistyössä Ruotsin meriturvallisuudesta vastaavan osaston 
kanssa selvityksen integroiduista ohjailujäijestelmisUi Merenkulkuosasto  on  toimittanut selvityksen IMO:lle 
toimenpiteitä varten. Jollei niitä saadaan aikaan, merenkulkuosasto ryhtyy toimenpiteisiin saattaakseen 
näidenjäijestelniien suurinitteluaja käyttöä koskevat vaatimukset voimaanj oko EU:n kautta  tai vain  Suo-
messa.  
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5 MERENKULKUOSASTON  TAVOITTEET  JA  OHJELMA MERIYMPÄRISTÖN 
SUOJELUN EDISTÄMISEKSI 

Öljykuljettiksista aiheutuvien ympäristöriskien  vähentäminen Itämerellä 

Öljyn kuljetuksissa pidetään lähtökohtana määräysten kehittämistä siten, että öljyäja öljytuotteita voidaan 
Itämerellä kuljettaa  vain kaksoispohjallaja -kylj  illa  varustetuissa säiliöaluksissa.  

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi pyritään Helsingin komissiossa saamaan aikaan suositus,jonka mukaan 
kaksoisrunkosäiliöalusten käyttöä Itämerellä edistetään. Kansallisella tasolla öljysuojarahastomaksut 
porrastetaan nykyään  sen  mukaan onko aluksella kaksoispohja vai ei. Maksujen porrastusta pitäisi muut-
taa siten, että maksut pohjautuvat kaksoisrunkovaatimukseen, koska näin edistetään kaksoisrungolla va-
rustettujen alusten käyttöönottoaja vähennetään onnettomuuksissa veteen pääsevän öljyn määrää. Eten-
kin talviolosuhteissa tämä pienentäisi torjuntakustannuksia merkittävästi. 

Vaarallisten aineiden nierikuijetusten yinpäristöriskien vähentäminen 

Vaarallisia aineita kuljettavien alusten rakenteita koskevia kansainvälisiä määräyksiä pyritään kehittä-
mään siten, että irtolastina kuljetettavia vaarallisia nestemäisiä aineita saa kuljettaa  vain kaksoisrungolla 
varustetuissa aluksissa.  

Alusten käyttöturvallisuuden parantamiseksi: 
- Varrnistetaan  pistokokein, että vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä noudatetaan. 
-  Helsingin komissiossa maaliskuussa  1998  hyväksytyn vaarallisten aineiden knijetusten ilmoitusvelvol-

lisuutta koskevan suosituksen mukaisesti laajennetaan ilmoitusvelvollisuus koskemaan myös kaikkia 
EU:n alueelta Suomeen tulevia aluksia. Tällöin mandollisuus valvoa vaarailisten aineiden merikuijetuksia 
paranee. 

-  Pyritään siihen, että kuljetettaessa vaarallisia aineita  ro-ro-aluksissa rajoitetussa  liikenteessä Itämerellä 
IMIDO-koodin sijaan sallitaan maakuljetusmääräysten soveltaminen MoU-pöytäkirjan mukaisesti.  

A  Itiksista aiheutuvien ilinansaastepäästöjen  vähentäminen 

Kansainvälisellä tasolla tehtävä työ ilmansaastepäästöjen vähentämiseksi: 
-  Pohjoismaiden maaperä  on  erityisen herkkä happamoittaville päästöille.  Sen  vuoksi  on  tarpeen vä-

hentää myös aluksista aiheutuvia happamoitumista edistäviä päästöjä. Merenkulkuosasto ryhtyy tar-
vittaviin toimenpiteisiin,jotta  Suomi ratifloisi  MARPOL  73/78  —yleissopirnuksen ilmansuojeluliitteen. 
Merenkulkuosaston  mielestä  MARPOL  73/78  —yleissopimuksen ilmansuojeluliitteen  määräykset tu-
lisi saattaa voimaan Itämerellä Helsingin sopimuksen liitteenäjo ennen kuin ne tulevat voimaan IMO:n 
määräyksinä. 
Suomen kannalta  on  tärkeätä, että laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden vähentäminen edistyisi IMO:ssa 
mandollisinimanjoutuisasti. Tämän vuoksi merenkuilcuosastolla  on  oltava valmius osallistua IMO:ssa 
laivapolttoaineiden rikkipitoisuuden kehitystä koskevan tutkimuksen rahoitukseen. 

Kansallisella tasolla tehtävä työ haitallisten ilmansaastepäästöjen vähentämiseksi: 
- Merenkulkuosasto  pyrkii siihen, että öljytuotteiden lastauksessa syntyvät haihtuvat orgaaniset yhdis-

teet (VOC) otettaisiin talteen satamissa. Tämä edellyttää VOC:ien talteenottolaitteita öljysatarniinja 
säiliöaluksiin. 
Merenkulkuosasto  katsoo, että  on  tarpeen pyrkiä käyttämään taloudellisia ohjauskeinoja merenkulun 
päästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi satama -ja väylämaksuja porrastamalla  Ruotsin  mallin  mukai-
sesti voitaisiin vähentää alusten rikkidioksidipäästöjä  ja typen oksidipäästöjä.  
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Laivojen dieselmoottoreiden  typen oksidipäästöjen  vähentämiseksi kotimainen moottoreita valmista-
va teollisuus  on  ilmaissut valmiutensa noudattaa MARPOL:n ilmansuojeluliitteen  typen oksidipäästöjä 
(NOx)  koskevia rajoituksia uusien moottoreiden osaha Merenkulkuosaston tulee luoda valmius tyyppi-
hyväksyntätodistusten myöntämistä varten. Merenkulkulaitoksen tulisi iyhtyä kiireellisiin toimenpitei-
siin laitoksen alusten moottoreiden  typen oksidipäästöjen alentarniseksi. 
Merenkulkuosasto  tukee toimenpiteitä, joiden tarkoituksena  on  laatia rikin oksidipäästöjä vähentäviä 
määräyksiä,joiden mukaan kotirnaanliikenteessä siinyttäisiin käyttämään pelkästään  alle  1,5%  rikkiä 
sisältävää polttoainetta. Tämä. edellyttää myös, että kotimaan markkinoilla  on  tarjolla  alle  1,5 %  rikkiä 
sisältäviä raskaita polttoö1jy1aatja. 

Alusfätteiden  mereen  päästämisen  ehkäiseminen  ja  vähentäminen 

Maaliskuussa  1998  Helsingin komissio hyväksyi uudet suositukset, joilla  on  tarkoitus vähentää aluksista 
peräisin olevia laittomiajätepäästöjä. Suositukset sisältävät  mm. määräyksen,jonka  mukaan satamien 
tulee aina pena aluksiltajätemaksu, ns.  no special fee,  vaikka ne eivät jätteitä satamaanjättäisikään. 
Alusten tulee myös aina ilmoittaa alusjätteistä satamalle ennen satamaan saapumistajajättää kaikki jätteensä 
satamaan ennen satamasta lähtöä. Satamien kuuluu laatiajätehuoltosuunnitelmat  ja  huomioida Helsingin 

 komission alusjätteiden loppukäsittelyäja—sijoitusta koskevat suositukset. Lisäksi valtioiden tulisi mah-
dollisuuksien mukaan saattaa voimaan harmonisoitu sakkojärjestelmä, jonka avulla alusjätemääräysten 
rikkojia voidaan rangaista. Merenkulkuosasto tukee tätä kehitystä osallistumalla ympäristöministeriön 
perustaman työryhmän  ty öhön,  jonka tehtävänä  on  saattaa Suomessa voimaan nämä määräykset.  

EU  on  aloittanut ns. alusjätedirektiivin valmistelutyön.  Sen  tarkoituksena  on  saada aikaan  EU-malta kos-
kevat maaraykset,jotka vastaavat Helsingin  komission  uusia maarayksiä laittomien alusjätepäästöjen vä-
hentämisestä. Merenkulkuosasto osallistuu alusjätedirektiivin valmistelutyöhön. 

Alusten öljyisten vesien käsittelylaitteiden valvonnan tehostamiseksi merenkulkuosasto tutkii mandolli-
suutta tarkastaa piissivesiseparaattoreiden toiminta PSC-tarkastusten yhteydessä,  sillä  merenkulku- 
osaston tiedossa  on,  että laitteet eivät toimi toivotulla tavalla. Tämä saattaajohtua siitä, että niitä ei 
aluksilla huolleta riittävän hyvin.  
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Veneilyn aiheuttamia haitallisia ympäristö vaikutuksia pyritään vähentämään.  

Merenkulkuosasto  valmistelee  ja  antaa yhdessä liikenneministeiiön kanssa veneidenjätehuoltoa koskevat 
Helsingin  komission  uusien suosituksien mukaiset määräykset 

Helsingissä  8.  syyskuuta  1998  

Meiiturvallisuusjohtaja  

Heikki  Valkonen  

l - 
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FARTYGSSÄKERHETSPROGRAM  1998  -  2002  

GENERELLA PRINCIPER 

Sjöfartsverkets direktion har fastställt nedanstående principer som riktlinjer fOr verkets fartygs- 
säkerhetsarbete  under de  närmaste åren. Utgående från dessa principer har sjöfartsavdelningen 
utarbetat och fastställt ett nytt fartygssäkerhetsprogram som skall tjäna som ett verktyg i  den  strategiska 
planeringen. Det skall samtidigt fungera som  information  för sjöfartssektom. 

BEGREPP 

Fartygssäkerheten kan uppdelas i teknisk säkerhet och operativ säkerhet.  I den  tekniska säkerheten ingår 
inte bara fartygens konstruktionssäkerhet utan även deras utrustningssäkerhet, i  den  mån det  är  fråga om 
krav som ställs  på  tekniska anordningar och  instrument. 

En  stor  del  av sjoolyckorna orsakas av fartygspersonalens felbeteende eller försummelser. Endast  en 
 femtedel av olyckorna beror  på  tekniska fel.  I  bedömningen utgår  man  från vilka möjligheter fartygspersonalen 

har  haft  att, före eller  under  resan, påverka olyckans uppkomst.  Om en  sådan möjlighet inte har funnits,  är 
 det fråga om ett tekniskt fel. 

Genom insatser i syfte att förbättra fartygspersonalens, rederiets och myndigheternas arbete kan  man 
 således förbättra sjösäkerheten mer  än  genom att koncentrera arbetet  på  tekniska regelverk.  

DEN  TEKNISKA SÄKERHETEN 

Sjöfarten  är  i huvudsak  en  gränsöverskridande verksamhet. Därför måste alla fartyg som går i internationell 
trafik f'lla samma tekniska säkerhetskrav. Detta kan uppnås endast genom överenskommelser om  de 

 tekniska regelverken inom FN:s internationella sjöfartsorganisation  IMO.  

Sjöfartsverkets målsättning  är  att bidra  till  att skapa globala regelverk. Sjöfartsverket 
understryker deras betydelse även i  den  regionala normberedningen inom EU och 
Östersjökommissionen.  I  bilaterala förhandlingar och i  de verksinterna  lösningarna försöker 
Sjöfartsverket undvika lösningar som går utanpå  de  internationellt övereriskomna normerna. 

Vid beredning av normer fOr inrikes  fart  bör vikt th.stas vid vår havsmiljös och våra insjövattens 
särdrag, varför det kan bli nödvändigt att göra avsteg från  de  internationella regelverken. 



Ända  tills  nyligen har internationella regelverk utformats  så  att ändrade konstruktionskrav endast gällt nya 
fartyg  (den  s.k.  grandfather clause).  Problemet har  då  varit att  den  tekniska säkerheten hos befintliga 
fartyg inte har berörts. Detta har inneburit att klyftan mellan nya och existerande fartyg har vidgats. 

År  1992  fattade  IMO:s sjösäkerhetskommitté  ett beslut om att varje förslag  till  förbättring av säkerheten 
 på  nya fartyg skall åtföljas av ett förslag om hur säkerheten  på  existerande fartyg skall kunna  fOrbättras.  År 

 1996  utthrdades  ett antal detaljerade anvisningar i syfte att säkerställa att regelverken för nya fartyg inte 
vidgar klyftan mellan nya och existerande fartyg. Detta kan hindras genom att säkerhetsstandarden hos 
existerande fartyg höjs i samma utsträckning. 

Sjöfartsverket stöder  IMO:s  synsätt  men  understryker att rederierna måste ra  tillifille  att i 
 god  tid beakta kommande ändringar i regelverken.  

DEN  OPERATIVA SÄKERHETEN 

Fartygs operativa säkerhet  är  beroende av fartygspersonalens  motivalion  och förtrogenhet med sina uppgifter 
och  tillbudsstående  teknik. Ett viktigt stöd  är den  säkerhetsorganisation som fartygspersonalen och rederiet 
gemensamt har byggt upp och som fastställts av rederiets ledning. Systemet blev obligatoriskt  den  1juli 

 1998 på  alla fartyg som seglar  under  fmländsk  flagg. Rederierna bör också hela tiden självmant utveckla 
 den  operativa säkerheten  på  sina fartyg. 

Utbildningen  är en central  faktor i  sjösäkerhetsarbetet.  På  senare tid har utvecklingen gått i  den  riktningen 
att  en  allt större  del  av utbildningen ges ombord. Grundutbildningen har utökats med handledd träning och 

 fartygsspecifik  introduktion.  Den  utbildning som ges iland har genomgått strukturella förändringar och 
arrangeras inte längre i statlig regi. Traditionella styrmedel har  därfir  inte avsedd effekt. 

Utbildningen kompletteras av rederiernas egna utbildningsprogram, regelbundet återkommande befäls- 
och fortbildningskurser.  

I  det nya läget söker Sjöfartsverket försäkra sig om standarden  på  utbildningen genom att 
ställa entydiga krav  på  säkerhetsutbildningen och utvärdera resultaten genom  auditeiing  av 

 läroanstaltemas  egna  kvalitetssäkringssy  stem.  

FÖREBYGG4NDET  AV  OLYCKOR 

Fartygspersonalen innehar nyckelpositionen i  förebyggandet  av olyckor och  minimeringen  av  olycksfi1jdema 
 I  regelverken om fartygs tekniska säkerhet kan detta beaktas genom att bestämmelser tas  in  om obligatorisk 

tillämpning av formell säkerhetsbedömning i projekteringen, driften och säkerhetstillsynen av fartyg. 

Målsättningen  är  att bygga upp ett  system  där fartygspersonalen belastas  så  lite som möjligt 
med rutinmässig kontroll, som automationen kan sköta bättre. Fartygspersonalen  ffir  då 

 tillräckligt med tid för beslut som  är  av  vital  betydelse för säkerheten.  
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BEMANNINGEN  AV  PASSAGERARFARTYG 

Det  är  av avgörande betydelse för passagerarfartyg och deras nöd- och livräddningssystem att besättningen 
ombord bestås av personer som fOrmår kommunicera med majoriteten av passagerarna. 

Sjöfartsverket anser det av betydelse att personalen  på de  passagerarfartyg som går i trafik 
 på Finland  har  en  likadan kulturell och språldig bakgrund som majoriteten av passagerarna. 

 I  trafiken mellan  Finland  och  Sverige  bör personalen vara finsk- eller svenskspråkig och i 
trafiken mellan  Finland  och Estland fmsk- eller estniskspråkig. 

SKYDDET  AV DEN MARINA  MILJÖN  

I  skyddet av  den marina  miljön  är  det viktigt att samma generella principer följs som inom 
andra delområden. Regelverken bör vara internationellt överenskomna och omfatta både 
nya och existerande fartyg. Sjöfartsverket ser det som  sin  särskilda uppgifi att medverka  till 

 att enbart fartyg med dubbelbotten och dubbelskrov får transportera olj  a  och farligt  gods 
på  Östersjön. 

När det gäller luftskyddet bör  Finland  ratificera luflskyddsbilagan  till  MARPOL  73/7 8- 
konventionen och sätta i kraft  de luftskyddsbestämmelser  som ingår i  den. 

FRITIDSBÅTSTRAFIKEN  

Säkerheten inom flitidsbåtstrafiken har utvecklats bl.a. genom lagstiftning och skärpta konstruktionsregler 
för båtar.  

C] 



Båtfolkets attityder bör påverkas bl.a. genom återkommande kampanjer. Kampanj erna 
bör inriktas  på  säkerhet, utrustningskrav, sjövett och gott sjömanskap. Därtill bör 
marknadsövervakningssystemet förbättras  så  att farliga båttyper och farlig utrustning kan 
stängas ute från marknaden. 

ÖVERVAKNING 

Sjöfartsavdelningen skall utföra  en intern auditering  av sitt arbete  en  gång om året och lämna direktionen 
 rapport  om denna och om läget inom säkerhetstillsynen samt i böijan av vaije nytt verksamhetsår rapportera 

om hur dessa,  nu  fastställda generella principer genomfiirts. 

SJÖFARTS VERKETS  FARTYGSSÄKERHETSPROGRAM 
 1998  -  2002  

INLEDNING  

Fartygssäkerhetsprogranimet  1998 - 2002 är  ett styrmedel för sjöfartsavdelningens verksamhet. 
Sjöfartsverkets direktion har godkänt  de  generella principerna för programmet  den 8  september  1998. 

 Avdelningens ledningsgrupp kommer att följa upp programmet och kontrollera vilka åtgärder som behövs 
för att uppnå  de  uppställda målen. Direktionen informeras om hur målsättningen har uppnåtts. 
Sjöfartsavdelningens intressenter delges programmet för kännedom.  

2  SÄKERHETEN  TILL  SJÖSS OCH SKYDDET  AV DEN MARINA  MILJÖN 

Säkerheten  till  sjöss 

Målet med sjösäkerhetsarbetet  är  att skydda liv, egendom och havsmiljö. Utgående från ett betänkande 
av arbetsgruppen Sjösäkerhet -95  har Finlands regering  den 2  november  1995  fattat ett principbeslut om 
förbättrande av sjösäkerheten. Principbeslutet har beaktats i detta  program.  

Begreppet sjösäkerhet 

Sj osäkerheten består av tre komponenter: fartygssäkerheten, farledssäkerheten (lotsningen, farledemas 
tekniska  standard  och utprickningens  standard)  och sjöräddningen. Denna framställning  tar  inte upp frågor 
som anknyter  till farledssäkerheten  eller sjöräddningen. 

Fartygssäkerheten kan granskas dels ur  den  tekniska säkerhetens, dels ur  den  operativa säkerhetens 
synvinkel.  Till den  tekniska säkerheten räknas både konstruktionssäkerheten och utrustningssäkerheten. 
Operativ säkerhet  är  det fråga om  så  snart människan finns mcdi bilden som aktör. 

För att ett fartyg skall kunna anses sjövärdigt krävs både teknisk sjövärdighet, dvs, att fartygets konstruktion 
och utrustning uppfr1ler alla lagstadgade krav, och resevärdighet, dvs, att fartyget har gjorts sjövärdigt med 
tanke  på  årstiden och  på den  resa det skall bege sig ut  på. Om  ett fartyg som har tekniskt klanderfria 
däcksiuckor lägger ut med öppna luckor  är  fartyget inte resevärdigt, även om det tekniskt  sett är  fullt 
sj övärdigt. Det brister  då  i  den  operativa säkerheten. 





Sjöfartsavdelningens verksamhetsprinciper 

Sj  öf rtsavdelningen  iakttar  legalitets-,  service-  och  förvalthingstvångsprincipema  samt närhetsprincipen.  

Legalitetsprincipen  innebär att  
-  besluten skall överensstämma med gängse normer, 

 -  beslutsfattaren skall vara behörig att fatta besluten, 
 -  besluten skall vara formellt riktiga,  

-  besluten skall uppfylla kravet  på  ändamålsbundenhet. 

Serviceprincipen innebär att  
-  uppgifterna  utft5rs  i rätt tid och  på  ett effektivt sätt,  
-  kunderna  Thr  en  jämlik och tillmötesgående behandling,  
-  näringen informeras  på  enahanda grunder och i rätt tid om förändringar som berör  den, 
-  förändringar i omvärlden beaktas i tillräcklig utsträckning. 

Principen om  forvaltningstvång  innebär att  
-  sjöfartsavdelningen i egenskap av myndighetsorganisation inte kan vägra att fatta beslut som ingår i 

dess kompetens. 

Närhetsprincipen åter innebär att  
-  besluten fattas  så  nära kunden som möjligt närhelst det  är  möjligt utan att förvaltningens gemensamma 

målsättning eller enhetlighet äventyras,  
-  att sjöfartsavdelningen i  de fall då  ytterligare  information  eller utredningar kan erhållas som underlag 

 far  besluten begär utlåtande av  sin  regionala  organisation. 

Sjofartsavdelningens uppgfier  med anknytning  till  sjösäkerheten 

Sjöfartsavdelningens uppgifter grundar sig  på  lagen och  farordningen  om sjöfartsverket. Enheternas uppgifter 
specificeras i arbetsordningen, som utfärdats av  sjösäkerhetsdirektören.  

För att kunna uppnå sina mål sköter sjöfartsavdelningen  bl.a.  följande uppgifter:  

-  inspekterar och besiktigar fartyg och  fOrrättar hamnstatskontroll  av utländska fartyg,  
-  godkänner ritningar och dokument med anknytning  till  fartygssäkerheten och skyddet av  den marina 

mijön 
-  godkänner fartygspersonalens bostäder tillsammans med  arbetarskyddsmyndighetema, 
-  utfärdar bemanningscertifikat,  
-  för sjömansregister och utfärdar intyg över skeppstjänst,  
-  beviljar sjömän behörighetsbrev och certifikat,  
-  beviljar  fritidsbåtscertifikat, 
-  utövar tillsyn över och utvecklar skyddet av  den marina  miljön och transporterna av farligt  gods, 



-  utövar tillsyn över och utvecklar fartygssäkerheten, 
- fdrrättar  skeppsmätning och utövar tillsyn över denna, 

beviljar säkerhetscertifikat för redare och fartyg,  
-  utövar tillsyn över och arbetar för båtsportens säkerhet, 
-  beviljar  dispenser, 
-  behandlar sjörättsärenden och sjöolyckor 
-  stödjer och deltar i forskning som bedrivs i syfte att främja säkerheten  till  sjöss och skyddet av  den 

marina  miljön.  

2  SJÖFARTSAVDELNINGENS MÅLSÄTTNING OCH  PROGRAM  FÖR ÖKAD 
SÄKERHET  TILL  SJÖSS 

Det internationella samarbetet 

Sjöfartsavdelningens internationella verksamhet och målsättningen för denna verksamhet indelas  på 
 följande sätt efter verkningsområde: 

Samarbete inom Internationella sj öfartsorganisationen  (International Maritime Organization, IMO), 
 som  är  ett FN-organ, där det primära syftet  är  att ta fram sådana regelverk som kan tillämpas globalt. 

Sjöfartsavdelningens målsättning  är  att tillgodose Finlands intressen genom att aktivt  delta  i 
kommittéarbetet. 
Samarbetet inom regionala organisationer, såsom EU och Helsingforskommisionen, där syftet  är  att 
skapa regelverk som tillämpas  på  alla fartyg som rör sig i regionen, oavsett flaggstat. Sjöfartsavdelningens 
målsättning  är  att tillgodose Finlands intressen genom att aktivt  delta  i samarbetet inom EU och 
Helsingforskommissionen i frågor som gäller sjötransporter och skydd av  den marina  miljön.  I  detta 
arbete har  Finland  understrukit betydelsen av globalt tillämpliga regelverk, vilket tillförsäkrar alla samma 
konkurrensvillkor. 





Den  operativa säkerheten; utgångspunkter och målsättning 

Fartygs operativa säkerhet  är  beroende av att besättningsmedlemmarna  är  välutbildade och kompetenta. 
För säkerställande av säkerheten skall fartyget  ha  ett säkerhetsledningssy  stem  som besättningen och 
rederiet tagit fram och som godkänts av rederiets ledning. Besättningen skall vara motiverad att handla 
i enlighet med systemet.  I  samråd med sjöfartsnäringen önskar sjöfartsavdelningen skapa  en 

 säkerhetskultur som bygger  på  sjöfartens egna premisser och genom regelbundet återkommande 
auditeringar säkerställa att denna kultur fortlever.  
En  allt större  del  av sjöfartsutbildningen, börj ande med handledd praktik och inskolning  på 
grundutbildningsstadiet,  ges ombord  på  fartygen. Utbildningen kompletteras av rederiernas egna 
utbildningsprogram, som utmynnar i s.k. beffilsutbildning och fortbildningskurser  (updating).  Också 
utbildningen iland har fått  en  ny uppbyggnad och anordnas inte längre i statlig regi. Självfallet kan 
sedvanliga styrmedel inte längre  ha  önskad effekt.  I  detta läge strävar sjöfartsavdelningen efter att  se 
till  att utbildningens mål uppnås.  Den  ställer klara och entydiga krav  på de  kunskaper och färdigheter 
som skall tillägnas och bedömer resultatet utgående från läroanstalternas egna kvalitetssystern. 
Sjöfartsavdelningen  är  inställd  på  att utvärdera läroanstaltemas och andra utbildares verksamhet närheist 
det behövs och rapportera därom  till IMO.  
Sjöfartsavdelningen följer med hur redarna uppfyller  de  skyldigheter som ålagts dem i  de  nya 
bestämmelserna (förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakt-hållning  1256/ 
1997). Sky idighetema  gäller besättningens behörighet och kompetens. Sjöfartsavdelningen följer  extra 

 noga med vilka resultat  den  säkerhetsutbildning som fordras av besättningen  på  passagerarfartyg ger. 
Sjöfartsavdelriingen kommer att förbättra sjöfartsinspektionens möjligheter att i praktiken övervaka 
fartygens operativa säkerhet, vare sig det gäller fartygens säkerhetsledningssystem eller  den  enskilde 
sjömannens kompetens.  
Den  nya bemanningsförordningen fastställer  de  omständigheter som sjöfartsavdelningen måste beakta 
när det fattar bemanningsbeslut,  men binder  besluten samman med fartområdet, bruttodräktigheten 
eller maskineffekten endast i  de fall då  det  är  fråga om bellilhavaren eller maskinchefen.  I fall  av 
meningsskiljaktigheter fOrpliktar det nya förfarandet sjöfartsavdelningen  till  överläggningar med berörda 
parter innan beslut fattas. Sjöfartsavdelningen har som mål att inarbeta denna nya  praxis så  att vaije 
beslut i görligaste mån motsvarar fartygets behov. 
Sjöfartsavdelningen verkar för att passagerarfartyg bemannas med sådan  personal  som kan 
kommunicera med majoriteten av passagerarna.  I en  nödsituation  är  det av avgörande betydelse att 
passagerarnas och besättningens reaktioner  springer  fram ur  en så  likadan kulturell bakgrund som 
möjligt Därför anser sjöfartsavdelningen det viktigt att  den  kulturella bakgrunden beaktas i  den  reguljära 
passagerartrafiken mellan  Finland  och utlandet och att besättningens språk i mån av möjlighet  är fmska 

 eller svenska i Sverigetrafiken och finska eller estniska i Estlandstrafiken, 

Sjösäkerhet och attitydfostran inom  fritidsbåtstrafiken 

-  Ur sjösäkerhetssynpunkt är  det av vikt att båtar och båtutrustning av farlig eller regelvidrig konstruktion 
inte släpps ut  på  marknaden. Sjöfartsverkets målsättning  är  att i samverkan med andra myndigheter 
och intressenter skapa ett effektivt  system  för marknadsövervakning av fritidsbåtars tekniska säkerhet. 

-  Genom säkerhetskarnpanj er syftar sj öfartsavdelningen  till  att minimera antalet drunkningsfall. 
Upplysningens mål  är  att människorna frivilligt tillägnar sig fakta, färdigheter och attityder som behövs 

 på  sjön. 



Förebyggande av olyckor  

En  övergripande bedömning av säkerheten  (formal safety assessment)  kommer att inbegripas i föreskrifterna 
och anvisningarna om förebyggande av olyckor och minimering av skador såsom  en  självklar och därftr 
obligatorisk grundval  fir  skeppsbyggnad, fartygsdrift och säkerhetstillsyn. Passiv säkerhet, som omfattar 
konstruktion, generalarrangemang och utrustning, och aktiv säkerhet, som kräver adekvat handlande, kan 
uppnås genom 
-  att konstruktioner, arrangemang och tillhörande anordningar, utrustning, märkning och inredning  är 

 sådana att  de  förhindrar olyckor och olyckskedjor (t.ex. om eldsvåda utbryter, sprids  den  inte av 
inredningsmaterialen), 

-  att  de säkerhetsmässigt  viktiga anordningarna konstrueras  så  att  de  reagerar  på  och indikerar 
funktionsstörningar och vid behov slår larm (t.ex.  då  trycket i huvudmaskinens smöijoljeaggregat sjunker 

 under  tillåten nivå slår aggregatet larm och sätter i gång ett reservsystem), 
-  kontroll av att  de  anordningar som kontrolleras vid årsbesiktningarna faktiskt har genomgått  service 

 enligt instruktionerna.  Man  bör särskilt ge akt  på  att anordningar som  är  viktiga för säkerheten, exempelvis 
räddningsutrustningen, har genomgått  service, 

-  kontroll av att anordningarna  är  sinsemellan kompatibla och lätta att använda (livräddningsanordningama 
skall exempelvis vara lätthanterliga och  ha  lättfattliga instruktioner). 

Tanken  är  att människan har bättre kontroll över sådant som  är  väsentligt med tanke  på  beslutsfunktionen 
om automationen  tar  över  den  rutinmässiga övervakningen. 

Brygga utomationen  

Under de  tio senaste åren har det skett  en  enorm utveckling inom bry ggautomationen. Detta beror  på  att 
fartyg och  instrument  ökat i storlek, vilket föranlett vidareutveciding av databaserade styrsystem. Sjöolyckor 
och incidenter  under  senare tid har orsakats av brister i både planering och användning av  instrument  och 
anordningar, t.o.m.  till den grad  att ett nytt begrepp,  computer aided accidents,  har tillkommit. Utvecklingen 
förklaras delvis av att det inte finns internationella eller nationella bestämmelser som omfattar hela det 
integrerade styrsystemet (konfigurationen), delvis av att det traditionella intuitiva sättet att fatta beslut inte 
längre fyller kraven  på  navigationssäkerhet. Saken kan hjälpas upp genom att biyggpersonalen ges fdrdjupad 
utbildning och systemen görs mer transparenta. 

Sjöfartsavdelningen och Sjöfartsinspektionen i  Sverige  beställde  en  utredning om integrerade bryggsy  stem 
år 1997.  Rapporten har tillstälits  IMO  för aktioner  på  internationell nivå.  Om  sådana aktioner inte vidtas, 
kommer sjöfartsavdelningen att arbeta för regionala EU-bestämmelser eller nationella bestämmelser om 
planering och  drift  av dylika sy  stem. 
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5  SJÖFARTSAVDELNINGENS MÅLSÄTTNING OCH  PROGRAM  FÖR SKYDD  AV 
DEN MARINA  MILJÖN 

Minimering av iniljöriskerna vid  transport  av olja  på  Östersjön 

Utgångspunkten för beredningen av regelverk  fir  oljetransporter  är  att olja och oljeprodukter får 
transporteras endast med tankfartyg som har dubbelbotten eller dubbeiskrov. 

För att kunna uppf jlla detta mål strävar sjöfartsavdelningen efter att  fa Helsingforskommissionen  att godkänna 
 en  rekommendation om att tankfartyg med dubbeiskrov gynnas i trafiken  på  Östersjön.  I Finland är  storleken 

 på  avgifterna  till oljeskyddsfonden  i dag beroende av huruvida fartyget  är  utrustat med dubbelbotten eller 
ej. Avgiftsdifferentieringen bör ändras  så  att  den  bygger  på  kriteriet dubbeiskrov,  fir på så  sätt kan antalet 
fartyg med dubbeiskrov utökas och mängden utläckande olja vid olyckor minskas. Detta  är  ägnat att 
minska bekämpningskostnaderna väsentligt, i synnerhet vintertid. 

Miniinering  av miljöriskerna i samband med sjöburen  transport  av farligt  gods  

Målet  är  att utveckla  de  internationella konstruktionsbestärnmelserna fOr fartyg som transporterar farligt 
 gods, så  att farliga flytande ämnen i  bulk  endast får transporteras av fartyg utrustade med dubbeiskrov.  

I  syfte att förbättra fartygens driftsäkerhet: 
-  säkerställer sjöfartsavdelningen genom stickprov att bestämmelserna om  transport  av farligt  gods  iakttas, 
- enligt  en  rekommendation antagen av Helsingforskomrnissionen imars  1998  om anmälningsskyldighet 

fOr  fartyg som transporterar farligt  gods  utvidgas anmälningsskyldigheten att gälla även  all  trafik från  
BU-området  till Finland.  Detta utökar möjligheterna att övervaka transporterna av farligt  gods, 

-  verkar avdelningen för att  man  i stället för IMDG-kodens bestämmelser skall tillämpa 
landiransportbestämmelserna  på transport  av farligt  gods på  ro-ro-fartyg i begränsad trafik  på  Östersjön 
inom ramen för MoU-protokollet.  
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Minimering avfartygsgenererade luftutslap 

Internationellt arbete för minimering av luftutsläpp: 
- Denjordmån  som  är  förhärskande i Norden  är  särskilt känslig för fdrsurande utsläpp. Därft5r  är  det 

viktigt att minimera sådana fartygsgenererade utsläpp som bidrar  till försumingen.  Sjöfartsavdelningen 
vidtar alla nödvändiga åtgärder för att  Finland  skall ratificera luftskyddsbilagan  till  MARPOL  73/7 8— 
konventionen. Sjöfartsavdelningen anser att bestämmelserna i MARPOL  73/78—konventionens 
luftskyddsbilaga bör sättas i kraft i Östersjöområdet såsom  en  bilaga  till Helsingforsöverenskommelsen 

 redan innan  de  träder i kraft som  IMO-bestämmelser. 
Det  är  ur finländsk synpunkt viktigt att det arbete som utflirs inom  IMO  för att minimera svavelhalten 
i fartygsbränslen gör  så  snabba framsteg som möjligt. Därfir bör sjöfarts-avdelningen  ha  resurser att 

 delta  i finansieringen av  den  forskning  IMO  bedriver ifråga om fartygsbränslenas svavelhalt. 

Nationellt arbete för minimering av skadliga luftutsläpp: 
-  Sjöfartsavdelningen ser det som sitt mål att medverka  till  att  de  flyktiga organiska föreningar (VOC) 

som uppstår vid lastning av oljeprodukter tas omhand i hamnarna. Detta förutsätter att anläggningar 
för hantering av VOC installeras i oljehaninarochpåtankers. 

-  Sjöfartsavdelningen anser att ekonomiska styrmedel bör brukas för att minska  de fartygsgenererade 
 luftutsläppen. Genom att exempelvis gradera hamn- och farledsavgifiema enligt svensk modell kunde 

svaveldioxid- och kväveoxidutsläppen  från fartyg minskas. 
-  För att minska kväveoxidutsläppen från  marina  dieselmotorer har  den  inhemska industrin uttryckt  sin  

beredskap att följa restriktionerna angående kväveoxidutsläpp (NOx) i MARPOL-konventionens 
luftskyddsbilaga när det gäller nya motorer. Sjöfartsavdelningen bör förbereda sig  på  att börja utf'ärda 
certifikat om typgodkännande av sådana motorer. Sjöfartsverket bör i brådskande ordning vidta 
åtgärder för att minska kväveoxidutsläppen från sina egna fartyg. 

-  Sjöfartsavdelningen understöder aktioner som syftar  till  tillkomsten av bestämmelser om minskade 
svaveloxidutsläpp och som avses leda  till  att fartyg i inrikes  fart  övergår  till  användning av bränsle som 
innehåller mindre  än 1,5%  svavel. Detta förutsätter att det  på den  finska marknaden saluförs bränslen 
med  en  svavelhalt  under 1,5 %. 
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Förhindrande och minskning av utsläpp avfartygsgenererat avfall  

I mars 1998  antog Helsingforskommissionen nya rekommendationer som syftar  till  att minska olagliga 
utsläpp av fartygsgenererat avfall. Rekommendationerna inbegriper  en  bestämmelse om att varje hamn 
skall uppbära  en avfallsavgifi,  sk.  no special fee,  av fartygen, även om dessa inte lämnar kvar sitt avfall i 
hamnen. Fartygen bör också alltid före ankomst underrätta hamnen om sitt avfall och lämna allt avfall i 
hamn innan  de  lägger ut. Hamnarna skall utarbeta avfallsplaner och bör därvid beakta 
Helsingforskommissionens rekommendationer om sluthantering och placering av fartygsgenererat avfall. 
Därtill bör staterna i mån av möjlighet sätta i kraft ett harmoniserat bötessystem, varigenom  de  som bryter 

 mot  bestämmelserna kan bestraffas. Sjöfartsavdelningen stöder denna utveckling genom att  delta  i  en  av 
milj öministeriet tillsatt arbetsgrupp som har  till  uppgift att sätta dessa bestämmelser i kraft i  Finland.  

EU har inlett arbetet  på  ett s.k. fartygsavfallsdirektiv i syfte att utarbeta bestämmelser om minskning av 
olagliga fartygsgenererade utsläpp, vilka motsvarar Helsingforskommissionens nya bestämmelser. 
Sjöfartsavdelningen deltar i beredningen av detta direktiv. 

För att effektivera kontrollen av ombordanläggningarna  fir  behandling av oljehaltigt vatten undersöker 
sjöfartsavdelningen möjligheten att kontrollera slagvattenseparatorernas funktion i samband med 
hamnstatskontrollen, emedan det har kommit  till  avdelningens kännedom att anläggningarna inte fungerar 
som sig bör. Detta kan bero  på  bristande underhåll ombord. 

Målsättningen  är  att minimera fritidsbåtstrafikens niiljörisker. 

Sjöfartsavdelningen kommer att bereda och tillsammans med trafikministeriet meddela föreskrifter om 
hanteringen av båtavfall i enlighet med Helsingforskonirnissionens nya rekommendationer. 

Helsingfors  den 8  september  1998 

Sjösäkerhetsdirektör  

Heikki  Valkonen  

1-,  
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