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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa Finnlinesin Star-luokan laivojen tur-
vallisuusharjoitusten ohjaajalle harjoituspankki, josta saisi apua ja neuvoa turvalli-
suusharjoitusten laadukkaaseen suunnitteluun ja käytäntöön viemiseen. Työtäni var-
ten tutkin Finnstarin ja Finnmaidin vanhat turvallisuusharjoitusraportit, joista kävi 
selvästi ilmi, miten harjoituksista saa tehtyä mielenkiintoisia ja laadukkaita. Harjoi-
tusten mielekkyys ja ennen kaikkea niissä oppiminen on tehokkainta, kun mahdolli-
simman moni osallistuu konkreettisesti tekemällä harjoitukseen. 
 
Työn alussa käyn läpi harjoituksiin liittyviä merenkulun säädöksiä ja lakeja, jotka 
ohjaavat ja määräävät omalta osaltaan olennaisesti turvallisuusharjoitusten pitämi-
seen liittyviä seikkoja. Loppuosaan rakensin ohjeistuksia harjoitusten pitäjälle. Tältä 
pohjalta hän voi lähteä suunnittelemaan ja ohjaamaan harjoituksia. Työ on laadittu 
Finnlinesin henkilökunnalle Finnlinesin toiveesta. En ole lähtenyt työssäni avaamaan 
peruskäsitteitä. Ammattisanasto ei varmasti alan ulkopuolelta tulevalle ilman selittä-
mistä aukea. Työ on kuitenkin laadittu ja tarkoitettu  nimenomaan ammattilaisille eli 
jo perämiehen tai konemestarin tutkinnon pätevyyden omaavalle henkilölle, ja näin 
ollen myös sanasto on kohderyhmälle selvää. 
 
Työtä tehdessäni kävi ilmi, että ulkopuoliset koulutuspäivät ovat tervetulleita turval-
lisuusharjoituslaatua parantamaan. Nykyisellä erittäin vaativalla ja hektisellä aikatau-
lulla ajettaessa on henkilökunnan kapasiteetti äärirajoilla, mikä heijastuu suoraan 
motivaation puutteena kaikkea lisätyötä kohtaan. Vaikka turvallisuus ei missään ni-
messä ole lisätyötä, vaan todella olennainen osa merenkulkua kaikissa ammattiryh-
missä, valitettavasti turvallisuusharjoitukset ylikuormittuneessa mielentilassa näh-
dään tällaisena. Lomilla hyvin levännyt henkilö on huomattavasti motivoituneempi, 
vastaanottavaisempi ja osallistuvampi turvallisuusharjoituksia kohtaan. Haastattelu-
jen perusteella parhaimpana koettiin yhden/kahden päivän koulutukset vapaajaksolla. 
Mielestäni kannattaisikin miettiä laivalla pidettävien turvaharjoitusten tueksi sään-
nöllisin väliajoin ulkopuolella järjestettäviä koulutuspäiviä esimerkiksi Meriturvassa 
Lohjalla. 
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The aim of this study was to build a compilation of exercises for safety drills onboard 
Finnlines’ Star Class ships. This compilation of exercises would provide the safety 
officer, the person in charge of safety drills, help and advice in planning and execut-
ing safety drills of the highest quality. The analysis of the old safety drill reports 
from Finnstar and Finnmaid clearly demonstrated how safety drills could be im-
proved in quality and made more interesting for the participants. Basically, drills and, 
furthermore, the learning experience involved, are most efficient when as high a 
number of participants as possible is executing concrete tasks.       
 
The first part of the study is an overview of the laws and regulations guiding safety 
drills. The latter part consists of the guidelines, which were drafted for the designated 
safety officer to assist him in planning and executing the drills. The study was con-
ducted for Finnlines personnel and it was commossioned by Finnlines. I have chosen 
not to explain the terminology used in this study, although, I realize this terminology 
is not comprehensible for readers outside the maritime profession. Instead, the study 
has been conducted for professionals i.e. officers and chief engineers, and it is as-
sumed that the reader masters this particular terminology.  
 
This study revealed that training off-sites are an efficient way to increase the quality 
of a safety training. The current practice of tight and demanding schedules threatens 
the personnel’s capacity and motivation for any added workload. Even though safety 
cannot be categorized as extra work, but instead is an essential part of maritime work 
for all professional groups, safety drills are seen as such because of the already acce-
lerated workload. A rested person on leave is much more motivated, and more will-
ing to receive information and participate in a safety drill. The interviews conducted 
for this study proved that one or two-day training sessions during leaves were seen as 
the best option by the participants. Thus, regular training off-sites (for instance at 
Meriturva Survival Training Unit, Lohja) would positively support the safety drills 
conducted onboard and are a highly recommendable practice. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on helpottaa Finnlinesin laivoilla työskentelevien, harjoi-

tuksien pitovastuussa olevien henkilöiden harjoituksen suunnittelua, toteuttamista, 

arviointia ja aikataulutusta kiireellisessä linjaliikenteessä. Työni toivon auttavan uu-

sia ja juuri taloon saapuneita henkilöitä, jotka alkavat pitämään turvallisuusharjoituk-

sia Finnlinesin laivoilla.   

 

Olen työskennellyt turvallisuusperämiehenä Finnlines Oyj:n palveluksessa, ja tuntui 

luonnolliselta valita opinnäytetyön aihe haastavasta ja alati kehittyvästä työympäris-

töstä. Idean työlleni sain Finnlinesin turvallisuusosastolta, Carolus Ramsaylta ja An-

na-Liisa Perttilältä. Työntilaajan toiveena oli rakentaa harjoituspohjat seuraavista 

harjoituksista: aluksen jättöharjoitus, paloharjoitus, evakuointiharjoitus, johtokes-

kusharjoitus, ensiapuharjoitus, varaohjausjärjestelmäharjoitus, SOPEP-harjoitus, 

ISPS-harjoitus ja koko järjestelmän testausharjoitus. Opinnäytetyössäni tutkin myös 

ulkopuolisten kouluttajien pitämiä harjoituksia, joista oli vähän tietoa saatavilla. Tein 

liitteisiin jokaisesta harjoituksesta esimerkkiharjoitustapauksen, ja suunnitellessani 

harjoitusesimerkkejä käytin lähteenä lukuisia Finnmaidin ja Finnstarin aiempia tur-

vallisuusharjoitusraportteja, joista keräsin parhaimmat kohdat harjoituspohjaan. Näi-

den riisuttujen harjoitusesimerkkien toivon helpottavan harjoituksen suunnittelua ja 

rohkaisevan luomaan uusia pohjia erilaisista harjoituksista, harjoituspankin pohjaan. 

 

 

Harjoituspohjan suunnittelussa on lähdetty Star-laivojen tarpeesta ja säädöksistä 

SOLAS II-2 –luvusta ja sen säännöstä 15, joka sisältää paloharjoituksen ohjeet, lai-

vaharjoitukset, harjoitushälytykset ja SOLAS III-lukuun ja sääntöön 19 hätätilanne-

harjoitukset. Tämä opinnäytetyö ei korvaa aluksella olevaa ns. harjoitusopasta (Trai-

ning Manualia) vaan toimii sen rinnalla tukeutuen Finnlinesin turvallisuusjohtamis-

käsikirjaan Saquun ja siellä osioon Työn opastus ja suunnittelu. Opinnäytetyön tar-

koituksena on alkaa kehittää ja kerätä hyviä harjoitusesimerkkejä talteen ja muokata 

niistä uusia vielä parempia turvallisuusharjoituksia tulevaisuuden varalle. 

(SOLAS 2004.) 
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Lähdin toteuttamaan työtäni käymällä läpi kaikki vanhat Finnstarin ja Finnmaidin 

harjoitusraportit ja valitsemalla sieltä parhaat työtäni tukemaan. Vuosien 2006 - 2011 

alusten liikenteessä olon aikana harjoituksia on kertynyt paljon, sillä molemmissa 

laivoissa pidetään turvallisuusharjoituksia vähintään yksi vuoden jokaisella viikolla. 

2 YLEISTÄ TURVALLISUUSHARJOITUKSESTA 

2.1 Kansainväliset yleissopimukset 

Kansainväliset merenkulkuviranomaiset kehittävät säädöksiä, joilla yritetään turvata 

laadukas ja turvallinen harjoittelutilanne laivalle. ISM, SMS, STCW-95 ja SOLAS 

ovat näistä tunnetuimmat, jota varustamon turvallisuusjohtamiskäsikirjan pitää seura-

ta.  

2.2 ISM - kansainvälinen turvallisuusjohtaminen 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkoituksena on turvata turvallisuus merellä, estää 

kuolemantapaukset, henkilö- ja omaisuusvahingot sekä suojella ympäristöä, varsin-

kin merellistä ympäristöä. ISM-säännöstö sisältyy sekä Euroopan Unionin että Suo-

men lainsäädäntöön. Säännöstö sisältää vaatimukset turvallisuusjohtamisjärjestel-

mästä 

2.3 SMS - turvallisuusjohtamisjärjestelmä 

Aluksen turvallisuudesta vastaavan yhtiön tulee laatia jokaiseen alukseensa turvalli-

suusjohtamisjärjestelmä. Todistuksena siitä, että aluksen turvallisuusjohtamis-

järjestelmä täyttää säännöstön ehdot, saa alus turvallisuusjohtamistodistuksen. 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän vaatimukset löytyvät seuraavista säädöksistä: 

 

- SOLAS, luku IX-1 

- SMS-Code, IMO Res. A. 741 (18) 
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- Neuvoston asetus (EU) N:o 3051/95 ro-ro matkustaja-alusten turvallisuusjohtami-

sesta 

- Merilaki (674/94) 1 luku 

- Laki alusturvallisuuden valvonnasta (370/95) 

- Asetus laivaisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmästä (2009) 

 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tavoitteena on mm. 

 

- taata alusten turvallinen käyttö ja turvallinen työympäristö 

- luoda toimenpiteitä kaikkien tunnettujen turvallisuusriskien ehkäisemiseksi 

- parantaa jatkuvasti sekä laiva- että maahenkilökunnan turvallisuus-

johtamisvalmiuksia, erityisesti hätätilannevalmiutta turvallisuusasioissa 

- huolehtia kaikkien onnettomuuksien, vaarallisten tilanteiden ja läheltä piti-

tilanteiden raportoinnista, jotta niiden uusiutuminen voidaan välttää. 

 

On tärkeää tunnistaa riskit ja vaaratilanteet hyvissä ajoin. Riskien ja hätätilanteiden 

varalta aluksella on suunnitelmat ja toimintaohjeet, joita noudattamalla varmistetaan 

turvallinen toiminta. 

 

Kartoittamalla riskit, tekemällä niitä varten suojautumismenetelmät ja simuloimalla 

onnettomuuksia harjoitustilanteissa pystytään pitämään yllä hätätilannevalmiutta ja 

ryhtymään toimenpiteisiin, joilla voidaan estää mahdolliset henkilö-, omaisuus- sekä 

ympäristövahingot. 

 

Rutiinien jatkuvaa kehittämistä varten henkilöstöä kehotetaan tuomaan esiin epäkoh-

tia ja antamaan parannusehdotuksia. Näitä näkökohtia on hyvä tuoda esille turvalli-

suusharjoitusten alku- ja jälkibriefingissä. 

 

Järjestelmään liittyvissä käsikirjoissa kuvataan mm. 

 

- yhtiön politiikka ja tavoitteet 

- turvallisuusorganisaatio, toimenkuvat ja vastuualueet 

- hätätilannerutiinit 

- toimintatavat 
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- työsuojeluasiat 

- tarkastukset (auditoinnit), joilla varmistetaan, että järjestelmää toimii. 

 

Käsikirjan laadinnassa on ollut lähtökohtana, että käyttäjät ovat merenkulun ammat-

tilaisia, jotka tuntevat yleisimmät merenkulun käsitteet, eikä niitä näin ollen ole seli-

tetty. Myös työohjeet, lomakkeet ja atk-ohjelmat sekä yhtiön toimintaohjeet ovat osa 

turvallisuusjohtamisjärjestelmää. 

 

Hätätilannerutiinit sisältävät valmiussuunnitelmat, muistilistat eri hätätilanteita var-

ten ja hälytysohjeet. Finnlinesin matkustajalaivoilla se sisältää myös mallit matkusta-

jille annettavista kuulutuksista suomen, ruotsin, saksan ja englannin kielillä. 

 

ISM-säännöstön mukaisesti yhtiön tulee nimetä yksi tai useampi henkilö, jolla on 

suora yhteys yhtiön ylimpään johtoon. Turvallisuuspäällikkö toimii ISM-säännöstön 

mukaisena nimettynä henkilönä ja ISPS-säännöstön mukaisena yhtiön turvapäällik-

könä Suomessa. Hän edustaa yksikköä turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja tekee 

päätöksiä vakavissa ja akuuteissa turvallisuusasioissa. Hän vastaa turvallisuusjohta-

misjärjestelmän kehittämisestä ja soveltamisesta sekä sen dokumentaation päivittä-

misestä, toimii ns. nimettynä henkilönä (DPA, Designated Person Ashore) Finnline-

sissa hän toimii myös ISPS-koodin mukaisena turvapäällikkönä (Company Security 

Officer) sekä hälytysryhmän johtajana.  

(SOLAS 2004) 

2.4  STCW-95 

STCW-95:n osa A- VI/1 määrää, että kaikki uudet työntekijät on perehdytettävä 

henkilökohtaisten pelastusvälineiden käyttöön ja ohjeistuksiin hätätilanteiden varalle. 

Henkilökunnan perehdyttämiseen pitää kuulua seuraavat asiat: 

 

- hälytykset, turvallisuussignaalit ja kommunikointi 

- MOB- tilanteessa toimiminen ja toimenpiteet. 

- kokoontumisaseman ja hätäteiden tunteminen 

- tulipalotilanteessa toimiminen 



11 

- pelastusliivien säilytyspaikat ja niiden pukeminen 

- hälytyksen antaminen ja hälytysvälineistön tuntemus 

- osaa antaa välittömästi ensiapua ja hälyttää lisäapua 

- palo- ja vesitiiviiden ovien toiminnan tunteminen 

(STCW -95). 

2.5 SOLAS 

SOLAS-säännös on saanut alkunsa Titanic-onnettomuuden jälkeen, ja ensimmäiset 

kansainväliset ihmishengen turvaamista merellä käsittelevät standardit luotiin vuonna 

1929. Näiden vaatimusten tarkoitus oli varmistaa mm. alusten sisäinen vesitiiveys ja 

kelluvuus sekä rakenteellinen paloturvallisuus. 

SOLAS on kokoelma lakisääteisiä vaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että lippuvaltion 

vastuulla on varmistaa, että sen alukset noudattavat säännöstä. Suomessa lippuvaltion 

edustaja / valvojana toimii Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafin, merenkulunyksik-

kö. 

Nykyinen ns. SOLAS 2004 (vuosiluku on nykyisen säännöskokoelman perustekstin 

laatimisvuosi) säätelee tällä hetkellä kansainvälisessä liikenteessä olevien alusten 

perusturvallisuusasioita, kuten laivan vakavuutta, koneistoa, sähkölaitteita, palotur-

vallisuutta, hengenpelastuslaitteita, navigointia, viestintää, turvallista toimintaa, me-

renkulun turvatoimenpiteitä. Aluksen kölinlaskupäivämäärä määrittää siihen sovel-

lettavan SOLAS-säännöksen version. 

 

SOLAS-sopimuksen lisäksi muut asiakirjat antavat ohjeita tai lisävaatimuksia 

SOLAS:iin liittyen. Näitä ovat IMO -koodit, esim.  

 

-   ISM- säännöstö  

-   FSS- koodi (paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstö)  

-   LSA- koodi (hengenpelastuslaitteita koskeva säännöstö).  
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Nämä ovat itsenäisiä asiakirjoja, jotka on kuitenkin tehty pakollisiksi SOLAS:n lu-

vuissa. Lisäksi SOLAS viittaa IMO -päätöslauselmiin ja tiedotteisiin, jotka ovat joko 

pakollisia tai suositusluonteisia ohjeita. 

( SOLAS 2004.) 

2.6  Training Manual 

SOLAS-sopimukseen on sisällytetty Training Manual -käsikirja, jossa on kuvattu 

laivan pelastus- ja palonsammutusorganisaatio, pelastus- ja palolaitteet sekä laittei-

den käyttö ja huolto. Lisäksi käsikirjaan sisältyy turvallisuusharjoituksia koskevaa 

aineistoa. Käsikirja kootaan laivassa konttorista toimitetun sisällysluettelon ja perus-

aineiston mukaan siten, että se vastaa laivan varustusta ja toimintaa. 

(SOLAS 2004, sääntö 15 / 2.3, 260.) 

2.7 MARPOL 

Shipboard Oil Pollution Emergency Plan on MARPOL 73/78-sopimuksen 26. sään-

nön mukainen öljyntorjuntasuunnitelma, jossa on toimintaohjeita eri hätätilanteita 

varten. Finnlinesin johtamisjärjestelmään on rakennettu erillinen SOPEP-kansio, joka 

tukeutuu MARPOL-säädöksiin ja josta esimerkiksi löytyy liikenne alueella olevien 

maiden viranomaisyhteystiedot.  

2.8 Turvallisuusjohtamiskäsikirja SAQU 

Finnlines Oyj:n laivoilla turvallisuusjohtamiskäsikirjat ovat saaneet nimen SAQU, 
joka tulee englanninkielisistä sanoista  safety and quality. Se pohjaltaan tukeutuu 
kansainvälisiin turvallisuusjohtamissäädöksiin. 

Turvallisuuskäsikirjaan on sisällytetty SOLAS-sopimuksen ”Training Manual”. Kä-

sikirjassa on kuvattu laivan pelastus- ja palonsammutusorganisaatio ja –laitteet sekä 

laitteiden käyttö ja huolto. Lisäksi käsikirjaan sisältyy turvallisuusharjoituksia kos-

kevaa aineistoa. Finnlinesissa käsikirja kootaan laivassa konttorista toimitetun sisäl-
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lysluettelon ja perusaineiston mukaan siten, että se vastaa laivan varustusta ja toimin-

taa. 

 

Hätätilannerutiinit sisältävät valmiussuunnitelmat ja muistilistat eri hätätilanteita var-

ten ja hälytysohjeet. Matkustajalaivoilla se sisältää myös mallit matkustajille annet-

tavista kuulutuksista suomen, ruotsin, saksan ja englannin kielillä. 

3 TURVALLISUUSHARJOITUKSET 

3.1   Turvallisuusharjoituksen ohjaajalle 

Turvallisuusharjoituksen vetäjän tulisi kiinnittää huomioita harjoitusta suunnitelles-

saan harjoituksen monipuolisuuteen sekä niiden mielenkiintoisuuteen ja erityisesti 

niiden turvalliseen läpiviemiseen. Todellisen vaaratilanteen turvallisesti simuloitu 

luominen on erittäin vaikeaa ja haastavaa, ja mitä lähemmäksi todellisuutta harjoi-

tuksessa päästään, sitä motivoituneenpaa aluksen henkilökunta on harjoittelemaan. 

Keskustelemalla vaaratilanteista saadaan uusia erilaisia näkökulmia hätätilanteista 

sekä niiden synnystä ja luodaan toimintamalleja kuinka hätätilanteita voidaan torjua. 

Samalla myös vanhat mallit ja käytännöt saavat lisävahvuutta. Opetusmateriaalin 

käyttö turvallisuusharjoituksissa on suotavaa, ja tällaista materiaalia ovat esimerkiksi 

opetusvideot ja kirjallisuus, jotka molemmat on voitu tehdä laivan omista harjoituk-

sista. Kuvamateriaalikäyttö harjoituksessa lisää huomattavasti oppimisen tehoa ja on 

turvallinen harjoitusmuoto esimerkiksi huonolla säällä. Matkustaja-aluksella työs-

kenneltäessä harjoituksen toteuttamiseen tulee myös haasteita matkustajista, kun pi-

täisi pystyä harjoittelemaan turvallisesti ja rauhallisesti heitä häiritsemättä ja säikäyt-

tämättä.  

3.2 Harjoituksen suunnittelu 

Jokaisen viikon harjoitusta on hyvä suunnitella hyvissä ajoin ja miettiä, pitääkö har-

joituksen merellä vai satamassa. Seuraavia asioita kannattaa huomioida. 
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Satamassa pidettävä harjoitus: 

 

-   sää satamassa harjoitushetkellä 

-   henkilökunnan työajat 

-   sataman säännöt ja määräykset koskien harjoittelua  

-   lastaus-,  purkausajankohdat ja niiden tauot 

-   jätekuormien hakuajat 

-   polttoaineen täydennykset + jätevesien ym. tyhjennykset 

-   ruoan ym. tavaroiden toimitusajat 

-   suuremmat huoltotapahtumat ja onko tulossa ulkopuolisia urakoitsijoita 

-   onko aluksessa risteilijöitä, mitkä hytit ovat heidän käytössään  

- onko ravintolaan tehty erikoistilauksia? Kaikki erikoistilaukset, joita satamassa      

järjestetään, sitovat yleensä aina henkilökuntaa ruuanlaiton, tarjoilun, opastuksen  

ja siivoukseen vuoksi 

 

Merellä pidettävä harjoitus: 

 

-   merisää harjoitushetkellä 

-   henkilökunnan työajat 

- matkustajamäärät kyseisellä viikolla ja lähdöillä. On helpompi harjoitella mitä vä-

hemmän matkustajia on laivassa 

-   onko ulkopuolisia urakoitsijoita merimatkalla mukana ja mitä he tekevät 

 

Onnistuneen harjoituksen suunnittelua varten on syytä kerätä tietoja eri toimenhalti-

joilta, kuten päälliköltä, konepäälliköltä, yliperämieheltä, 1-konemestarilta, purserilta 

ja keittiömestarilta. 

 

On hyvä varata harjoituksen suunnitteluun noin 1-4 tuntia aikaa, jotta pystytään ra-

kentamaan hyvä ja turvallinen harjoitus. Harjoituksen suunnitteluun kannattaa ottaa 

mukaan ainakin päällikkö, konepäällikkö ja esimerkiksi jonkin tehtävän tai ryhmän 

vetäjä. 
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3.3 Harjoitussuunnitelmat 

Harjoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava SOLAS-sopimuksen III-

luvun 19. sääntö, jossa mm. määritellään, mitä aluksen jättöharjoitukseen ja palohar-

joitukseen on sisällytettävä. Tärkeää on, että jokaisella harjoituksella on tavoite, jo-

hon pitää pyrkiä tehokkaasti ja motivoidusti. 

 

Turvallisuusharjoituksia pidetään kolmeksi kuukaudeksi etukäteen laaditun suunni-

telman mukaan. Siinä huomioidaan, että turvallisuusharjoituksia on järjestettävä 

matkustaja-aluksella joka viikko. Pelastusharjoitusten eri osa-alueiden tulee vaihtua 

niin, että kaikkia harjoitellaan tasapuolisesti. 

 

ISPS-harjoitukset puuttuvat tästä listasta, sillä ne kuuluvat turvaluokituksiltaan salai-

siin harjoituksiin. SSO (Ship Security Officer), joka Star-luokan laivoilla on ylipe-

rämies, pitää harjoituksista omaa erillistä ja salaista listaa. Näitä harjoituksia on pi-

dettävä säädösten mukaan kolmen kuukauden välein, joten ne on myös liitetty 3 kk:n 

turvallisuusharjoitussuunnitelmaan. 

(SAQU turvallisuuskäsikirja, D.1, 1.) 

 

 
Kuva 1. Suunnitelmiin tulee sisällyttää yllä olevat harjoitukset 
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Kuva 2. Esimerkki 3 kk. turvallisuusharjoituslistan sisällöstä 

3.3.1 Selvitys kolmen kuukauden turvallisuusharjoituslistan sisällöstä 

Listassa punaisella värillä olevat merkinnät tarkoittavat paloharjoituksia, ja osallistu-

jina on koko henkilökunta. Kokoontumispaikka, ajankohta kyseiseltä viikolta ja har-

joituksen tavoite on jätetty harjoituksen ohjaajan/ohjaajien harkinnan mukaisiksi. 

Tarkempi ilmoitus tulee vetäjän/vetäjien tekemässä harjoitusilmoituksessa. Usein 

näissä harjoituksissa toimivat mukana evakuointiryhmät ja ensiapuryhmä, jolloin tes-

tataan kokonaisuudessaan koko henkilökunnan yhteistoimintaa. Näin oli toimittu 80 

prosentissa pidetyistä paloharjoituksista. 

(Harjoitusraportit Finnstar/Finnmaid 2006 - 2011.) 

 

Sinisellä värillä olevat merkinnät tarkoittavat aluksen jättöharjoituksia, ja osallistuji-

na on koko henkilökunta. Tässä myös kokoontumispaikka, ajankohta kyseiseltä vii-

kolta ja harjoituksen tavoite on jätetty harjoituksen vetäjä/vetäjien harkinnan mukai-

siksi. Tarkempi ilmoitus tulee ohjaajan/ohjaajien tekemässä harjoitusilmoituksessa. 

Usein harjoituksessa lasketaan meren puoleiset veneet partaalle tai jopa veteen asti. 

Näissäkin harjoituksissa on usein aluksi evakuointiharjoitus ja ensiapuharjoitus. Eva-
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kuointiharjoitus oli liitetty 80 prosenttiin pidetyistä aluksen jättöharjoituksista ja en-

siapua oli vain noin puolessa pidetyistä aluksen jättöharjoituksista. 

(Harjoitusraportit Finnstar / Finnmaid 2006 - 2011.) 

 

Harmaalla olevat merkinnät ovat ISPS-harjoituksia, joita täytyy määräysten mukaan 

pitää kolmen kuukauden välein. Tämän takia suunnitelmaan on merkitty kaksi harjoi-

tusta, jolloin kolmen viikon vuorottelujärjestelmässä osuisi yksi ISPS-harjoitus jokai-

selle henkilökunnan jäsenelle. Ohjaaja tekee harjoituksista salaisen harjoitusraportin, 

minkä takia myös harjoituksen tavoite on jätetty vetäjän/vetäjien harkinnan mukai-

siksi, kuten myös kokoontumispaikka, joka ilmoitetaan harjoitusilmoituksessa. 

 

Mustalla merkityt ovat ensiapuharjoituksia ja niin kutsuttuja matkustaja-aluksen vii-

koittaisia lisäharjoituksia, joihin ei aina tarvitse osallistua koko henkilökunnan. Va-

paaehtoisuus on kyllä aina toivottavaa. 

 

Harjoitussuunnitelman tekeminen on haastavaa. Suunnitelmaa laadittaessa pitää ottaa 

huomioon aluksen liikennöintiaikataulu kyseiselle kolmelle kuukaudelle. Koska laa-

jempien harjoitusten suunnittelu ja pitäminen vievät huomattavan paljon aikaa koko 

henkilökunnalta, sopivat näihin harjoituksiin hyvin seisontapäivät, joita osuu eri ai-

koina noin 1-3 päivää kuukaudesta. Seisontapäivänä on usein ulkopuolisten alihank-

kijoiden työntekijöitä kone- ja kansiosastolta, ja he myös sitovat henkilökunnan aika-

resursseja. Tämä pitää ottaa huomioon harjoitusaikataulua suunniteltaessa. 

3.3.2 Harjoitusilmoitus 

Harjoitusilmoituksen tekee harjoituksen vetäjä tai 1. perämies. Ilmoituksesta tulee 

käydä ilmi harjoituksen ajankohta, kokoontumispaikka, harjoituksen tavoite ja ohjeet 

pukeutumisesta harjoitukseen. Lisäksi olisi hyvä merkitä arvio harjoituksen kestosta, 

jotta osastot tietävät kertoa alihankkijoille ja vierailijoille, milloin he eivät ole käytet-

tävissä. Harjoitusilmoitus pitää kiinnittää viimeistään vuorokautta ennen harjoi-

tusajankohtaa messin ilmoitustaululle ja vielä mielellään lähettää sähköpostilla jokai-

selle laivan osastolle. Näin tieto saavuttaa hyvissä ajoin henkilökunnan, jotta he pys-

tyvät muokkaamaan työaikojaan harjoitusajankohdalle sopivaksi. 
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3.4 Harjoitusten sisältö ja pito 

Jokaisen laivahenkilökuntaan kuuluvan tulee osallistua ainakin yhteen palo- ja yh-

teen pelastusharjoitukseen kuukaudessa. Uudet työntekijät osallistuvat ensimmäisiin 

aluksella pidettäviin turvallisuusharjoituksiin. Harjoituksiin osallistuminen on aina 

pakollista, jos kuuluu kyseisen viikon osallistujaryhmään. Vapautuksen harjoituksista 

voi antaa ainoastaan päällikkö tai 1. perämies. Harjoituksen sisällön pitää olla selkeä, 

että jokainen oppii hänelle kuuluvat ja osoitettut tehtävät eri hätätilanteissa. 

(SAQU turvallisuuskäsikirja, D.2, 2.) 

 

3.5 Turvallisuusharjoitusten seuranta ja osallistujalistat 

Jokaisella aluksella on hieman erilaisia turvallisuusharjoitusten seuraamista helpotta-

via listoja laivapäiväkirjaan merkitsemisen lisäksi. On erittäin tärkeää, että jokainen 

harjoitus on merkitty laivapäiväkirjaan. Sen lisäksi kannattaa pitää kansiota, josta 

löytyvät kaikki harjoitusraportit ja osallistujaluettelo sekä pidettyjen turvallisuushar-

joitusten seurantakaavio, josta näkee, mitä harjoituksia kannattaa pitää, kun suunnit-

telee uutta kolmen kuukauden harjoitussuunnitelmaa.  

4 HARJOITUSSELOSTE 

4.1 Aluksen jättöharjoitus 

Aluksen jättöharjoituksesta kannattaa laatia suunnitelma etukäteen. Vene- ja lautta-

harjoituksissa käydään läpi pelastusasemien miehitys ja henkilökunnan tehtävät. 

Nämä käyvät ilmi hälytysluettelosta. Pelastuspukujen ja liivien käyttö kuuluu myös 

näihin harjoituksiin. SAQU-turvallisuuskäsikirjasta löytyvät seikkaperäiset selvityk-

set näistä kaikista. Vene- ja lauttaharjoituksen yhteydessä käydään läpi FRB-veneen 

ja MOB-veneen toiminta sekä komentosillan toiminta veneiden ollessa pelastusteh-

tävissä. Harjoituksen aikana kannattaa kerrata pelastusveneiden runsas välineistö ja 
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niiden sijainti ja samalla olisi hyvä kertoa, mitä lääkkeitä veneistä löytyy ja mihin 

niitä käytetään. Aluksenjättöharjoitukseen kannattaa valita yksi tai kaksi teemaa ai-

emmin kerrotuista kohdista, joita sitten painotetaan harjoituksessa. 

 

Aluksenjättöharjoituksen alkuun kannattaa lisätä evakuointiharjoitus ja välillä harjoi-

tella myös ensiapuryhmän kanssa loukkaantuneen siirtämistä pelastusveneeseen. 

(SAQU turvallisuuskäsikirja, D.2.1, 2.) 

4.2 Paloharjoitus 

Paloharjoituksesta kannattaa laatia suunnitelma etukäteen, ja niissä tulee perehtyä 

muun muassa seuraaviin toimintoihin: 

 

- ryhmien kokoontumispaikat 

- pukeutuminen palovarusteisiin ja paineilmalaitteiden kokeilu/tarkastaminen 

- palopumppujen käynnistäminen, letkujen liittäminen ja suuttimien tarkastaminen 

- yhteydenpitovälineiden toiminta. 

- toimintatavat (kuka tekee ja mitä?) 

-    erilaiset palotilanteet (hyttipalo, byssapalo, lastipalo ja konehuonepalo) 

- vaarallisten aineiden sammutus, yksiköiden vuodot, kemikaalipukuun pukeumi- 

  nen. Vaarallisiin aineisiin liittyvissä harjoituksissa kannattaa tutustua IMO:n 

  IMDG-koodiin ja mitä siellä kerrotaan eri aineista hätätilanneosiossa  

- palopeltien, palo-ovien, WT- ovien toiminta ja käyttö 

- varajärjestelmien kokeilu 

- savusukellusharjoituksia (savukone mukana harjoituksessa) 

- eri sammutusjärjestelmien tuntemus 

- palohälytysjärjestelmän kokeilut 

- yhteistyö evakuointi- ja ensiapuryhmän kanssa 

 

Paloharjoituksen alkuun kannattaa lisätä evakuointi- ja ensiapuharjoitus, jolloin on 

hyvä piilottaa loukkaantunut potilas iskuryhmien ja evakuointiryhmien etsittäväksi. 

Tämä lisää hyvin ryhmien keskinäistä yhteistyötä, ja evakuointiryhmäkin pääsee har-

joittelemaan potilaan siirtoa.  
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Seisontapäivänä satamassa pidettävissä paloharjoituksissa kannattaisi välillä harkita 

lastikansien automaattista vesisammutusjärjestelmän laukaisua jollekin kannelle ja 

jollekin alueelle. Laukaisemisajankohdasta ja paikasta kannattaa sopia yliperämiehen 

kanssa. 

(SAQU turvallisuuskäsikirja, D.2.2, 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3. Automaattinen vesisumusammutusjärjestelmä. 

4.3 Evakuointiharjoitus 

Evakuointi on haastava tehtävä Star-luokan laivoilla. Aluksessa voi parhaimmillaan 

olla 550 matkustajaa ja henkilökuntaa noin 35-40 tilanteesta riippuen. Tämä asettaa 

koko ryhmän haastavaan, vastuulliseen ja vaikeaan tilanteeseen. Tällöin on hyvä har-

joitella usein, jotta alueet, tehtävät ja yhteistyö tulevat tutuiksi. Evakuointiharjoituk-

sen sisältö käsittää evakuointiryhmän kokoonpanon ja evakuointialueen tuntemisen. 

Nämä ilmenevät evakuointiplanista, josta selviävät jokaisen ryhmään kuuluvan hen-

kilökunnanjäsenen tehtävä ja toiminta-alue. Harjoituksissa on hyvä aina harjoitella 

hyttien tarkastamista mahdollisista matkustajista sekä merkitsemistä sinetillä ja har-

joitella UHF-puhelimen käyttöä. 
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 Jokaisella evakuointiryhmän jäsenellä on henkilökohtainen evakuointilaukku, joka 

sisältää mm. lampun, puukon, ovisinettejä, teippiä sekö kopion evakuointialueesta. 

Hyvin tärkeää on muistaa tarkastuttaa jokaisen henkilökohtainen evakuointilaukun 

sisältö ja sen toimivuus (taskulamppu toimii, riittävästi ovisinettejä jne.). Puutteista 

on tehtävä luettelo, ja ne on korjattava välittömästi.  

(SAQU turvallisuuskäsikirja, D.2.4, 3.) 

 

Harjoituksen lopuksi kannattaa muistuttaa ihmisen käyttäytymisestä palotilanteessa. 

Ihminen pyrkii kaikin keinoin pakoon savua ja voi mennä mitä ihmeellisimpiin paik-

koihin piiloon, esimerkiksi kaappiin, sängyn alle jne. Pelokkaan matkustajan ja var-

sinkin pikkulapsen löytäminen savuisesta hytistä on erittäin vaikeaa. 

4.4 Johtokeskusharjoitus 

Johtokeskusharjoitus liittyy aluksenjättöharjoitukseen sekä palo- ja evakuointiharjoi-

tukseen hyvin usein. Ensisijaisena johtokeskuksena toimii komentosilta. Päällikkö 

toimii johtokeskuksen johtajana ja hänen on ilmoitettava ennen harjoitusta, ellei hän 

itse johda harjoitusta, ja määrää tilalleen varamiestä. Johtokeskuksen pääasiallisena 

harjoitteena on yhteydenpidon pitäminen muihin ryhmiin, tapahtumakirjanpito ja yh-

teydenotto varustamon hälytysnumeroon. Välillä on myös hyvä harjoitella varajohto-

keskuksesta, jos vaikka komentosilta olisi tuhoutunut tulipalossa. Varajohtokeskuk-

sena toimii purserintoimisto kannella 7. Varajohtokeskuksesta on hyvä testata yhtey-

denpitovälineet muihin ryhmiin. 

(SAQU turvallisuuskäsikirja, D.2.3, 3.) 

4.5  Ensiapuharjoitus 

Ensiapuharjoitus sisältää hälytysluettelon mukaisen kokoontumisen aluksen sai-

rashyttiin. Harjoituksissa on hyvä harjoitella paaripotilaan siirtoa erilaisista paikoista 

ja kokeilla aluksessa olevia erilaisia paareja (pulkka-, tyhjiö- kauha- ja helikopteri-

paareja). Ensiapuharjoituksissa on hyvä kerrata hätäensiapu uusimpien ensiapuohjei-

den mukaisesti. Hätäensiapua on myös hyvä välillä pitää koko henkilökunnalle, sillä 

koskaan ei tiedä, kuka ensimmäisenä on paikalla, kun joku saa sairaskohtauksen, ja 



22 

silloin on hyvä harjoittelu apuna. Ensiapuryhmän vastuu on kova ja tehtävä haastava 

suurien matkustajamäärien vuoksi, koska laivalla ei ole lääkäriä tai sairaanhoitajaa. 

Koko ensiapuryhmälle on hyvä opettaa verenpaineen ja verensokerin mittaaminen, 

hapenanto sekä defibrilaattorin käyttö ja käydä läpi hieman sairashytissä olevia lääk-

keitä ja niiden käyttötarkoitusta. Suomen Punaisen Ristin internet-sivulta: 

http://www.redcross.fi/ saa viimeisimmät hätäensiapuohjeet ja sieltä löytyy myös 

hyviä vinkkejä ensiapuharjoituksen pitoon. 

(SAQU turvallisuuskäsikirja, D.2.5, 3.) 

4.6 Varaohjausjärjestelmäharjoitus 

Harjoituksen tarkoituksena on kerrata ja opettaa kansi- ja konehenkilökunnalle vara-

ohjausjärjestelmät ja niiden toiminta. Harjoituksen voi pitää joko satamassa, jolloin 

testataan vain järjestelmän toiminta, tai merellä, jolloin voidaan harjoitella myös va-

raohjausjärjestelmällä ohjausta. Merellä pidettävässä harjoituksessa on erittäin tarke-

ää ja pakollista pyytää päällikön arvio, voidaanko hätäohjausjärjestelmällä ohjata. 

Päällikkö tekee päätöksen vallitsevien sääolojen, liikennealueen ja ympärillä olevan 

liikenteen perusteella. Harjoitus kannattaa aloittaa komentosillalta, jossa päällikkö 

päättää, miten varaohjausjärjestelmää käytetään. 

 

Komentosillalla käydään harjoitukseen osallistuvien kesken läpi harjoituksen kulku 

sekä toimenpiteet harjoituksen aloittamiseksi ja sovitaan, ketkä menevät peräsin-

konehuoneeseen ja ketkä jäävät komentosillalle päällikön, vahdissa olevan perämie-

hen ja vahtimiehen lisäksi. Samalla voidaan testata komentosillalla oleva override-

ohjausjärjestelmä. 
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Kuva 4. Override ohjausjärjestelmän ohjaussauva 

 

Peräsinkonehuoneen ryhmänjohtajana pitää olla perämies. Peräsinkonehuoneessa 

toimimisessa pitää olla äärimmäisen huolellinen. Ensimmäiseksi pitää ottaa puhe-

linyhteys komentosiltaan. Ilman puhelinyhteyttä ja kompassin tarkistamista harjoi-

tusta ei voi suorittaa peräsinkonehuoneesta. Liitteessä selvitys peräsinkonehuoneen 

toiminnasta kuvineen (Liite 6.2). 

4.7  SOPEP- /VAURIORYHMÄHARJOITUS 

SOPEP-harjoituksessa kannattaa aina kiertää aluksen öljyntorjunta/vauriontorjunta 

kalusto läpi ja tarkastaa, että kaikki tarvittava välineistö on paikallaan ja hyvässä 

kunnossa. Vaurioryhmäharjoitukseen kannattaa sisällyttää tankkien käsin peilausta, 

koska sitä kautta henkilökunta oppii tuntemaan aluksen tankkijärjestelmän ja niiden 

peilauspaikat. Yliperämies voi näyttää harjoituksen aikana ja opettaa muille perä-

miehille Onboard Napa -lastausohjelmalla vuotovakavuustoiminnot ja sen, millaisia 

vaikutuksia vapaillanestepinoilla on laivan vakavuusarvoille. Tässä kohdassa on hy-

vä huomioida sammutusveden käyttö yläkansilla ja sen aluksen vakavuusarvoja hei-

kentävä vaikutus. SOPEP-harjoituksien pitäminen on äärettömän tärkeää, ja henkilö-

kunnan on ymmärrettävä ympäristöntorjunnan tärkeys, koska pienikin päästö saattaa 

johtaa mittaviin korvausvaatimuksiin. 
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5 ULKOPUOLISTEN KOULUTTAJIEN PITÄMÄT 
TURVALLISUUSHARJOITUKSET 

5.1 Yleistä ulkopuolisten kouluttajien käytöstä 

Varustamo järjestää ulkopuolista koulutusta ulkopuolisen kouluttajan vetämänä muu-

taman kerran vuodessa. Koulutus tapahtuu usein laivalla sen ollessa satamassa, tai 

poikkeuksena on kansallinen suurharjoitus, johon alus menee mukaan ja jonka viran-

omaiset järjestävät. Yhteistyötä on myös tehty Meriturvan ja merenkulkuoppilaitos-

ten kanssa menestyksekkäästi. Ulkopuolinen kouluttaja tuo harjoituksiin aina uusia 

hyviä näkemyksiä ja koulutustapoja, jotka motivoivat ja auttavat alusten henkilökun-

taa viikottaisissa turvallisuusharjoituksien pitämisessä ja harjoittelemisessa. 

5.2 Kansainväliset ja kansalliset turvallisuusharjoitukset 

Finnlines on ollut useana vuonna mukana kansainvälisissä ja kansallisissa suurharjoi-

tuksissa, joita on ollut noin 1 - 2 kertaa vuodessa. Harjoituksiin osallistuu varusta-

mosta laivoja tilanteen mahdollistamalla tavalla. Vuosien varrella pidetyistä harjoi-

tuksista on saatu arvokasta ja laadukasta kokemusta, ja yhteistyö ja yhteydenpito eri 

viranomaisten kanssa on aina noussut tärkeään rooliin. Henkilökunnan kiinnostus ja 

motivoituneisuus kyseisiä harjoituksia kohtaan on ollut hyvää ja jokainen, jota olen 

harjoituksen jälkeen haastatellut, on ollut harjoitukseen todella tyytyväinen ja toivo-

nut lisää samanlaisia suurharjoituksia. 

5.3 Ulkopuolinen kouluttaja aluksella 

Ulkopuolisen kouluttajan pitämiä harjoituksia on ollut palo-, pelastuslautta- ja en-

siapuharjoituksina. Jokainen ulkopuolisen kouluttajan pitämä harjoitus on ollut laa-

dukas ja tuonut lisää laatua aluksen turvallisuusjohtamisjärjestelmään. 

 

Ulkopuolista palokoulutusta aluksilla on järjestetty noin 1 - 2 kertaa vuodessa Hel-

singin pelastuslaitoksen ja Baltic Ship Safe Oy:n toimesta. Molemmista koulutusti-

laisuuksista on tullut hyvää ja positiivista palautetta. Henkilökunnan mielestä varsin-
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kin pelastuslaitoksen kanssa pidetyt harjoitukset ovat olleet hyviä ja motivoivia, ja 

samaa mieltä ovat olleet pelastuslaitoksen savusukeltajat, jotka pääsevät harjoittele-

maan ahtaaseen, sokkeloiseen ja erittäin haastavaan ympäristöön. Tämä yhteistyö on 

toiminut mielestäni hyvin ja on myös tulevaisuudessa toivottavaa. 

 

Pelastuslauttaharjoituksia on pidetty lauttojen vuosihuollon yhteydessä, jolloin on 

laukaistu yksi kappale 25 hengen pelastuslautoista. Mukana harjoituksessa on ollut 

Viking Life Saving Oy:n kouluttaja. Harjoituksista on saatu hyvää kokemusta lautta-

taavetin käytöstä ja lautan laukaisun toimenpiteistä. Harjoitukset on kuvattu, ja  niistä 

on saatu hyvää opetusmateriaalia laivan käyttöön talvipakkasille.  

 

Myös hätäensiapukoulutusta on hankittu ulkopuolelta. Harjoitus järjestettiin omalla 

laivalla, ja koulutus tapahtui aluksen omilla välineillä. Koulutukseen osallistui en-

siapuryhmään kuuluvaa henkilökuntaa myös työvuoronsa ulkopuolelta. Vetäjä oli 

kokenut, ensivasteyksikössä työskennellyt Suomen Ensiapukoulutus Oy:n kouluttaja 

ja osasi hyvillä esimerkeillä kuvata tilanteet, joissa myös laivan ensiapuryhmä voi 

joutua toimimaan. Harjoituksessa käytettiin laivan ensiapuvälineitä ja harjoituksen 

lopuksi kouluttaja teki luettelon, mihin henkilökunnan kannattaa kiinnittää huomiota 

hätäensiaputapauksissa ja mitä välineitä aluksille kannattaisi hankkia laiva-apteekki- 

asetuksen lisäksi. Kouluttaja oli kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä ja laatimaan eri-

laisia koulutustilaisuuksia tarpeen mukaan. (Roivainen 2010.) 

5.4 Ulkopuolista koulutusta aluksen ulkopuolella 

Aluksen ulkopuolella järjestettävien kurssien paras puoli on pirteä ja motivoitunut 

henkilökunta. Lomavuorosta harjoittelemaan lähtenyt hyvin levännyt henkilökunnan 

jäsen on mitä motivoiduin koulutettava. Kouluttajat ovat ammattilaisia, ja harjoituk-

set suoritetaan hyvin simuloiduissa, vaativissa olosuhteissa turvallisesti ja laaduk-

kaasti. Esimerkkinä haluan tuoda esille Meriturvassa vuonna 2007 - 2008 järjestetyt 

ja Finnlinesin henkilökunnalle räätälöidyt pelastautumiskurssit. Harjoitus oli päivän 

mittainen. Aamupäivän ohjelmassa oli teoriaa ja iltapäivä harjoiteltiin altaassa mo-

nenlaisia pelastautumiseen liittyviä tehtäviä. Koko mukana ollut 20 hengen ryhmä oli 
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tyytyväisiä päivän ohjelmaan ja juuri hyvin optimoituun kurssin pituuteen. Tästä 

kurssista ei ole tullut yhtään negatiivista palautetta. (Lappi 2010.) 

 

 

6 YHTEENVETO 

Nykyään alusten satamassa oloajat ovat lyhyitä ja hyvin kiireellisiä pienille miehis-

töille, joten harjoituksen pitäminen aikataulutetusti ja miehistön lepoaikoja kunnioit-

taen on suuri haaste henkilökunnalle ja varsinkin harjoituksen vetäjälle. 

 

Vanhoista harjoitusraporteista selvisi, että palo-, aluksenjättö- ja evakuointiharjoituk-

set ovat usein hyvin samanlaisia. Tähän vaikuttavat selvästi kiireellinen aikataulu 

sekä satamassa tapahtuvat yllättävät lisätyöt, jotka vähentävät pelastusharjoitteluun 

varattua aikaa. Neljän viikon välein pidetään palo-, evakuointi- ja aluksenjättöharjoi-

tus samassa suuremmassa harjoituksessa ns. hälytysharjoituksessa. Tämä on hyvä 

järjestelmä. Kun koko henkilökunta osallistuu, niin yhteistyö eri ryhmien kanssa tii-

vistyy ja paranee. Samalla pystyy testaamaan aluksen eri hälytyssignaalit ja kuulu-

tusmallit. 

 

Monessa eri ulkopuolisessa harjoituksessa ja koulutuksissa mukana olleena ja muita 

mukana olleita haastatelleena voin todeta ulkopuolisen koulutuksen ja harjoittelemi-

sen käyttämistä Finnlinesin laivoilla tervetulleeksi. Varsinkin työn ulkopuolelle jär-

jestettäville kursseille löytyy pirteätä ja motivoitunutta henkilökuntaa. Näin turvalli-

suusjohtamisen käytäntö kehittyisi parhaalla mahdollisella tavalla. Lomavuorossa 

olevan henkilökunnan saa parhaiten mukaan lyhyillä ja tehokkailla koulutuspäivillä, 

joita esimerkiksi Meriturva, Suomen Ensiapukoulutus Oy ja merikoulut järjestävät. 

 

Tulevaisuudessa olisi hyvä miettiä Finnlinesin tietokoneserverille rakennettavaa yh-

teistä harjoituspankkia, jossa olisi jokaiselle alukselle oma kansio, mutta kaikilla 

mahdollisuus päästä katsomaan, minkälaisia harjoituksia sisaraluksella pidetään. Sil-

loin myös turvallisuusharjoitusta suunnitteleva voisi käydä hakemassa vinkkejä mui-

den pitämistä turvallisuusharjoitusraporteista. Näin uskoisin harjoituksista tulevan 
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monipuolisempia ja laadukkaampia. Yleisesti näkyvissä olevat harjoitukset lisäisi 

alusten välistä kilpailua ja turvallisuusjohtamisenlaatu nousisi.  

 

Turvallisuusharjoitusten seurantalistoista olisi hyvä tehdä yhdenmukaisia. Tämä hel-

pottaisi esimerkiksi huomattavasti aluksen vaihtoa, kun kaikilla olisi yhteinen saman-

lainen seurantajärjestelmä. 
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LIITE 1 

ALUKSEN JÄTTÖHARJOITUS 

 

OSALLISTUJAT: KOKO HENKILÖKUNTA, KESTO: n.45 min. 

 

Harjoitus pidetään satamassa  

Harjoitus aloitetaan annettavalla aluksen jättöhälytyksellä 

Toimitaan hälytysluettelon mukaisesti, mutta vain pelastusasemille kokoontumiseen 

asti. 

Harjoituksen vetäjä 1.perämies käy kaikki pelastusasemat läpi, tarkistaa henkilökun-

nan määrän ja varusteet sekä jakaa pelastusasemien johtajille uusia tehtäviä seuraa-

vasti: 

 

Pelastusasemien 5 ja 6 henkilökunta pukeutuu pelastuspukuihin ja harjoittelevat har-

joituslauttakuorella lauttataavetin käyttöä, merenpuoleisella pelastusasemalla.  

 

Pelastusasemien 1, 2, 3, 4 henkilökunta kokoontuu meren puoleiselle pelastusasemil-

le ja jakaantuu kahdelle asemalle tasaisesti. Molemmat veneet laitetaan laskuval-

miiksi hälytysluettelon ohjeiden mukaisesti. 1.perämiehen käskystä veneet voi laskea 

partaalle. 

 

Kun lautta on saatu rikattua 2 x ulkosivulle ja molemmat pelastusveneet partaalle, 

niin voi alkaa valmistelemaan harjoituksen päättämistä seuraavien töiden mukana: 

veneet nostetaan ylös ja lauttataavetti ja pelastuspuvut takaisin omille paikoilleen. 

 

Harjoituksen jälkeen palautekeskustelu messissä. 

-    Mikä meni hyvin? 

-    Mitä voidaan parantaa? 

-    Miten tositilanteesta olisi selvitty? 

 

 

 

 



 

LIITE 2 

PALOHARJOITUS 

 

OSALLISTUJAT: JOHTOKESKUS, ISKURYHMÄT 1, 2 JA ENSIAPURYHMÄ, 

KESTO: n.50 min. 

 

Harjoitus pidetään satamassa. Savukone ja harjoitusnukke laitetaan puosun sappiin 

hyvissä ajoin ennen harjoituksen alkua. 

 

Harjoitus alkaa annetulla palohälytyksellä lastikannelta 5, keulapäästä (puosun sap-

pi). Toimitaan hälytysluettelon mukaisesti. 

 

Johtokeskus johtaa harjoitusta ja toimitaan tilanteen mukaan.   

-  Iskuryhmät siirtävät potilaan johtokeskuksen valitsemaan savuttomaan tilaan 

- Ensiapuryhmä noutaa potilaan pulkkapaareilla 

-  Ensiavun antaminen (happi, palovamman hoitaminen ja lääkitys) 

 

Lopuksi iskuryhmät tekevät palovarustetarkastuksen. 

 

Harjoituksen jälkeen palautekeskustelu messissä. 

-    Mikä meni hyvin? 

-    Mitä voidaan parantaa? 

-    Miten tositilanteesta oltaisi selvitty? 

 

 

 

 



 

  
LIITE 3 

EVAKUOINTIHARJOITUS 

 

OSALLISTUJAT: EVAKUOINTIRYHMÄ, VAHDISSA OLEVA PERÄMIES JA 

1-4 KANSI- / KONEHENKILÖKUNTAA, KESTO: n. 45 min.  

 

Harjoitus pidetään satamassa. Hytteihin on piilotettu (kaappiin, suihkuun jne.) 1 - 4 

kansi- konehenkilökunnan jäsentä. Vahdissa oleva perämies toimii johtokeskuksena 

komentosillalla. Harjoituksen aloitusajankohta ja kokoontumispaikka on ilmoitettu 

harjoitusilmoituksessa. Vain johtokeskus tietää piilotetuista henkilöistä. 

 

Evakuointiryhmät kokoontuvat hälytysluettelon mukaisesti Infoon hakemaan UHF- 

radiopuhelimet ja evakuointilaukkunsa. Evakuointi aloitetaan ja suoritetaan hälytys-

luettelon mukaisesti. Niin kauan evakuoidaan, kunnes kaikki kadoksissa olevat on 

löydetty. Johtokeskus päättää harjoituksen. Lopuksi jokainen evakuointiryhmän jäsen 

tarkistaa evakuointilaukkunsa ja raportoi puutteista purserille. 

 

Harjoituksen jälkeen palautekeskustelu messissä: 

-    Mikä meni hyvin? 

-    Mitä voidaan parantaa? 

-    Miten tositilanteesta olisi selvitty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 4 

JOHTOKESKUSHARJOITUS 

 

OSALLISTUJAT: JOHTOKESKUSRYHMÄ, KESTO: n. 30 min 

 

Harjoitus pidetään satamassa harjoitusilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Ko-

koontuminen komentosillalle. 

 

Tässä harjoituksessa mietitään, mitä muita vaihtoehtoja löytyy johtokeskuksen pai-

kaksi (info, lastitoimisto, konevalvonta), jos komentosilta tuhoutuisi? Mitä pitäisi 

pyrkiä ottamaan mukaan komentosillalta? 

 

Harjoitellaan valmiilla hälytyspohjilla kuuluttamista. 

 

Soitetaan Finnlinesin hälytysnumeroon testisoitto ja kerrotaan, mitä harjoituksessa 

tehty. 

 

Harjoituksen jälkeen palautekeskustelu messissä: 

-    Mikä meni hyvin? 

-    Mitä voidaan parantaa? 

-    Miten tositilanteesta olisi selvitty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          LIITE 5 

ENSIAPUHARJOITUS 

 

OSALLISTUJAT: ENSIAPURYHMÄ + MUUT HALUKKAAT, KESTO: n. 40 min 

 

Harjoitus pidetään merellä ja sairashyttiin kokoonnutaan sovitusti, 

 

Kerrataan hätäensiapu: painallus puhallus elvytys + painallus puhallus elvytys defib-

rilaattorin kanssa. Tärkeää keskustella ryhmänä toimimisesta, jotta pitkäkestoisessa 

raskaassa elvytystilanteessa jokainen tekee painalluskohtia ja oppii, miten vaihdot 

tehtävien vaihdossa sujuvat lennosta. 

 

Harjoitellaan verenpaineen ja verensokerin mittaamista ja lopuksi tehdään paineside 

voimakkaasti vuotavaan reiteen. Tarkistetaan ensiapulaukun välineistö + happipullo-

jen happimäärät. 

 

Loppukeskustelua paikanpäällä: 

-    Mikä meni hyvin? 

-    Mitä voidaan parantaa? 

-    Miten tositilanteesta olisi selvitty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 



 

          LIITE 6.1 

 

VARAOHJAUSJÄRJESTELMÄHARJOITUS 

OSALLISTUJAT: KANSI- JA KONEHENKILÖKUNTA, KESTO: n.40 min. 

 

Harjoitus pidetään satamassa harjoitusilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Ko-

koontuminen komentosillalle. 

 

Tässä harjoituksessa aluksi käynnistetään kaikki 4 ruoripumppua ja kytketään mini 

wheels-ohjaukselle. Testataan komentosillan hätäohjausjärjestelmä (over ride). Ko-

mentosillalle jää ainakin päällikkö valvomaan harjoituksen kulkua. 

 

Lähetetään perämiehen johdolla peräsinkonehuoneeseen henkilökuntaa ja sovitusti 

käydään ajamassa molemmilta puolilta aloittaen PS ja toimien liitteen 6.2 mukaisesti. 

Sama toistetaan STB-liitteen 6.2 mukaisesti. Tärkeää tässä harjoituksessa on verrata 

peräsinkonehuoneen kompassin näyttöä komentosillan kompassiin ja samoin ruori-

kulmia eri asteiden kohdalta. 

 

Harjoituksen jälkeen kokoonnutaan komentosillalle ja mietitään, miten toimitaan ti-

lanteessa, jossa ajetaan automaatilla ja aluksella on käännös menossa. Mitkä ovat 

toimenpiteet, jos automaattiohjaus ja hyrräkompassi jumittuvat? 

 

Loppukeskustelua paikanpäällä: 

-    Mikä meni hyvin? 

-    Mitä voidaan parantaa? 

-    Miten tositilanteesta olisi selvitty 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          LIITE 6.2 

 
 

 

           



 

          LIITE 7 

 

SOPEP- / VAURIORYHMÄHARJOITUS. 

OSALLISTUJAT: KANSI- JA KONEHENKILÖKUNTA, KESTO : n. 40 min 

 

Harjoitus pidetään merellä harjoitusilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Kokoon-

tuminen komentosillalle. 

 

Aluksi yliperämies näyttää IMDG-koodista aluksella kulkevien vaarallisten aineiden 

ominaisuuksia ja hätätilanne toimenpiteet. 

 

Kerrataan alukselta löytyvä öljyntorjunta-/vauriontorjuntakalusto ja samassa yhtey-

dessä kierretään ryhmässä kalustotarkastus läpi laivan. Puutteet kirjataan. 

 

Loppukeskustelua paikanpäällä: 

-    Mikä meni hyvin? 

-    Mitä voidaan parantaa? 

-    Miten tositilanteesta oltaisi selvitty 

-    Tarvitaanko lisää öljyntorjunta/vauriokalustoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          LIITE 8 

HÄLYTYSHARJOITUS 

OSALLISTUJAT: KOKO HENKILÖKUNTA, KESTO: n.90 min. 

 

Ennen harjoitusta viedään nukke valittuun matkustajahyttiin. Hytti kannattaa valita 

kahden eri evakuointiryhmän rajalta. 

 

Harjoitus alkaa alkukeskustelulla messistä, jossa kerrotaan harjoituksen kulku. 

   

-  Annetaan palohälytys (kannella 5 IMDG-luokan rekkapalo valitse luokka ja UN:            

numero yksikölle), jonka jälkeen annettava sammutusohjeet iskuryhmille. 

-   Toiminta alkaa palohälytyksen ja toimitaan hälytyslistan mukaisesti. 

-   Sammutus vaatii automaattisammutusjärjestelmän laukaisua kohteeseen. 

-   Johtoryhmä antaa evakuointikäskyn. 

-   Paloa ei saada hallintaan. 

-   Evakuointiryhmä löytää hytistä jalkansa katkaisseen matkustajan. 

-   EA-ryhmä paikalle antamaan ensiapua ja auttamaan potilaan evakuoinnissa. 

-  Kannella 5 räjähdysvaara. Iskuryhmät siirtyvät turvallisimmalle alueelle suoritta-

maan jäähdytys sammutusta. TILANNE TOIVOTON.  

-   Päällikkö päättää jättää aluksen ja antaa aluksen jättöhälytyksen. 

Palon takia voidaan käyttää vain toisen puolen pelastusveneitä ja päällikkö on las-

kenut riittäväksi käyttää vain pelastusveneitä (merenpuoleisia). 

-   Veneet laitetaan laskuvalmiiksi. 

-    Lasketaan partaalle pelastusveneen päällikön toimesta. 

-    Harjoitus päättynyt. 

 

Kaikki harjoituksessa käytetyt välineet toimitetaan niille kuuluville paikoilleen. 

 

Harjoituksen jälkeen palautekeskustelu messissä: 

-    Mikä meni hyvin? 

-    Mitä voidaan parantaa? 

-    Miten tositilanteesta olisi selvitty? 

 

 



 

          LIITE 9 

ISPS- TURVAHARJOITUS 

OSALLISTUJAT: KOKO HENKILÖKUNTA, KESTO: n.30 min. 

 

Harjoitus pidetään messissä. Sen pitää päällikkö tai yliperämies. 

 

Aiheena räjähteiden etsinnässä huomioitava seuraavat asiat: 

-   epäilty alue eristetään ja evakuoidaan ihmisistä 

-   ei saa käyttää radiopuhelimia tai muita puhelimia 

-   vähintään kahden hengen etsintäpartiot 

-   huomio epänormaaleihin asioihin 

-   etsittyjen alueiden merkitseminen 

-   pommi voi räjähtää liikkeestä, valosta tai äänestä 

 

Toiminta epäilyttävän esineen löytyessä: 

-   Älä koske esineeseen. 

-   Hälytä apua. 

-   Eristä alue ja varsinkin esine jos mahdollista. 

 

 

Lopuksi miettikää alusta koskevia todennäköisiä uhkakuvia. 

 

 

 

 


