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1 JOHDANTO 

Laivojen konetiloissa työskentelevät joutuvat kohtaamaan päivittäin useita 

vaarallisia tilanteita ja tehtäviä. Ensiarvoisen tärkeää onkin noudattaa 

varomääräyksiä ja ohjeistuksia, sekä etukäteen suunnitella jokainen työ 

onnettomuuksien välttämiseksi. Vaikka turvallisuusasiat ovatkin pitkälti 

jokaisen henkilökohtaisella vastuulla, joudutaan monia tehtäviä johtamaan ja 

valvomaan konepäällystön taholta.  

 

Opinnäytetyö tehtiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 

toimeksiannosta. Teoriaosuus esittää yleiskuvan valituista vaarallisiksi 

luokitelluista töistä, sekä tiivistelmän lainsäädännöstä ja ohjeistuksista. 

Haastattelujen kautta selvitettiin, miten vaarallisia töitä johdetaan ja valvotaan, 

mitä asioita ja kohtia päällystötehtävissä työskentelevät kehittäisivät ja löytää 

mahdollisia parannuskohteita kouluopetukseen.   

 

Tutkimuksessa päätettiin rajata vaaralliset työt konehuoneessa tehtäviin ja 

kolmeen eri aiheeseen: tulityöt, nostotyöt/korkeanpaikan työt sekä vaaralliset 

kemikaalit. Materiaalia opinnäytetyöhön kerättiin useista verkkosivustoista -ja 

julkaisuista, sekä tutkimuksen kohteisiin liittyvästä kirjallisuudesta, 

lainsäädännöstä, ja valtion virastojen ohjeistuksista. 

 

Haastattelut tehtiin teemahaastattelumenetelmällä, jossa kysymykset 

esitetään ennakkoon mietittyjen aiheiden pohjalta. Lisäksi jokaiseen eri 

aiheeseen liitettiin muutamia syventävämpiä lisäkysymyksiä. 

 

Haastattelujen tulokset esitetään tekijän osalta puolueettomasti. 

Opinnäytetyöstä saatiin kokonaisuus, jota voidaan käyttää niin 

kouluopetuksen kehittämiseen kuin myös varustamoille pohdittavaksi. 
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2 TULITYÖT 

2.1 Mikä on tulityötä? 

Tulityöksi luokitellaan työt, jotka aiheuttavat tulipalovaaran. Työssä voi syntyä 

kipinöitä, tai siinä käytetään apuna liekkiä tai muuta korkeaa lämpöä. Tulitöihin 

kuuluvat esimerkiksi sähkö -ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, 

kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu 

laikalla. (Ryhdyttäessä tulitöihin… 2019, 6.) 

 

Tulitöihin liittyy aina tulipalon riski, siksi ne luokitellaan erityistä vaaraa 

aiheuttavaksi. Palamiseen vaadittavat tekijät, eli happi, palava aine ja riittävän 

korkea lämpötila, sekä näiden häiriintymätön ketjureaktio esiintyvät yleensä 

aina tulitöissä. Tulitöiden riskien ehkäisyn kannalta on ensiarvoisen tärkeää 

ymmärtää palamisen perusteet. (Tulityöriskien hallinta käytännössä 2015.) 

 

Työntekijän ja luvanmyöntäjän tulee yhdessä ymmärtää, mitä vaaditaan 

palamiseen. Sen jälkeen on myös helppo arvioida täyttääkö tulityöympäristö 

nämä kriteerit. (Tulityöriskien hallinta käytännössä 2015.) 

 

Tulitöiden yhteydessä syntyvien tulipalojen yleisimmät aiheuttajat ovat kipinät, 

sulan metallin roiskeet, liekki, irti leikatut ja putoavat metallikappaleet, 

hitsauslaitteissa syttyneet palot ja kaasuräjähdykset. Myös henkilövahinkojen 

vaara (palovammat) liittyy aina tulitöihin. (Tulityöriskien hallinta käytännössä 

2015.) 

 

2.2 Tulityösuunnitelma 

Yrityksellä tai organisaatiolla tulee olla oma kirjallinen, sisäinen ohje liittyen 

tulitöiden turvallisuuteen eli tulityösuunnitelma. Se on myös osa yrityksen 

turvallisuus- tai pelastussuunnitelmaa. Tulityösuunnitelman yritys laatii 

yleensä itselleen, sopimuksessa olevat velvoittavat vaatimukset on kuitenkin 

mahdollista liittää tarjouspyyntöihin sekä sopimuksiin muiden, ulkopuolisten 

urakoitsijoiden kanssa työskenneltäessä. (Lindh 2015.)  

 

Tulityösuunnitelmasta tulee selvitä yrityksen tai organisaation toimintamalli 

kaikissa tulitöihin liittyvissä turvallisuusseikoissa. Suunnitelman tulee myös 
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olla yrityksen johdon hyväksymä. Henkilö, joka tuntee tulitöihin liittyvät riskit, 

yrityksen toimintamallit, toimintaympäristön, rakenteet ja paloturvallisuuden 

tulee nimittää tulitöistä vastaavaksi. (Lindh 2015.) 

 

Vastaavan henkilön tulee myös ylläpitää tulityösuunnitelmaa ja huolehtia että 

turvallisuusohjeiden määräykset voidaan käytännössä toteuttaa. (Tulityöt 

turvallisuusohje 2017).  

 

Tulityösuunnitelma tulee jakaa kaikille suunnitelmassa nimetyille henkilöille. 

On myös huolehdittava, että he ovat saaneet riittävän koulutuksen. 

Tulityösuunnitelma koskee yrityksen koko henkilöstöä sekä kaikkia, myös 

ulkopuolisia yrityksessä työskenteleviä tai urakoitsijoiden työntekijöitä. 

Tulityösuunnitelma on jaettava kaikille suunnitelmassa nimetyille henkilöille, ja 

lisäksi on huolehdittava, että nämä saavat riittävän koulutuksen (Lindh 2015.) 

 

2.3 Tulityölupa ja sen myöntäminen 

Tulityölupa on kirjallinen, työkohtainen lupa, joka oikeuttaa tulitöiden 

tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla. Markkinoilla on useita erilaisia 

tulityölupalomakkeita, ne voivat sähköisiä tai perinteisiä paperiversioita. 

Yleisimmin käytetään SFS 5900 -standardin liitteenä olevaa Suomen 

Pelastusalan Keskusjärjestön tulityölupalomaketta. (Lindh 2015.) 

 

Kuva 1. SPEK:in tulityölupa 
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Sähköinen tulityölupa on vasta viime vuosina yleistynyt. Se helpottaa ja 

nopeuttaa käytännön työtä monin tavoin, esimerkiksi voimassaoloa voidaan 

valvoa töitä keskeyttämättä, se voidaan jakaa eri tulityöosapuolille 

sähköpostilla tai tekstiviestinä. (Tulityölupa on sähköistynyt 2018.) 

 

Sähköiset tulityöluvat voidaan myös tallentaa tietokantaan, jolloin niitä voidaan 

tarpeen mukaan kopioida seuraavien lupien pohjaksi. Sähköisiin tulityölupiin 

voidaan liittää valokuvia, minkä ansiosta vaaralliset olosuhteet tai paikat 

voidaan helposti osoittaa työntekijöille. (Tulityölupa on sähköistynyt 2018.)  

 

Kuva 2. Sähköinen tulityölupa 

 

Ennen tulityöluvan myöntämistä tulee tulitöistä aiheutuvat vaarat selvittää ja 

arvioida sekä määrätä tarvittavat turvatoimet. Henkilö, joka on merkitty 

yrityksen tulityösuunnitelmaan vastuuhenkilöksi myöntää tulityöluvan. Hänellä 

tulee olla voimassa oleva tulityökortti (Lindh 2015.) 

 

Tulityöluvassa tulee olla yksilöity tulityöluvan myöntäjä, työn suorittaja sekä 

tulityövartija. Työn suorittaja osallistuu vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin ja 

on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista puutteista. Hänen tulee noudattaa 

ohjeita ja hänellä on oltava voimassa oleva tulityökortti. (Ryhdyttäessä 

tulitöihin…2019, 8.) 
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Tulityövartijan tehtävänä on valvoa tulityöturvallisuutta, ja oltava tietoinen 

työmaakohtaisista, että tulitöiden vaaroista. Hänen tulee osata tehdä 

hätäilmoitus ja käyttää sammutuskalustoa. Mikäli tulityövartija havaitsee 

vaaratilanteen, on hänen velvollisuutensa keskeyttää työ. 

Tulityösuunnitelmassa määritetään tulityövartijan koulutus, tarvittavan 

vähimmäisosaamisen saa alkusammutuskoulutuksessa. SPEK (Suomen 

Pelastusalan Keskusjärjestö) suosittelee tulityökoulutusta myös 

tulityövartijalle. (Ryhdyttäessä tulitöihin…2019, 9.) 

 

Tulityöluvassa mainittujen ja määriteltyjen turvatoimien tulee olla kaikkien 

tulityöntekijöiden ja tulityövartijoiden tiedossa. Ainoastaan luvassa mainittujen 

tulitöiden suorittaminen on sallittua. Jos tulityöluvan myöntämisen jälkeen, tai 

sen voimassaolon aikana tapahtuu muutoksia olosuhteisiin, tulee tulityöluvan 

myöntäjän päivittää lupa vastaamaan uutta sen hetkistä tilannetta. (Lindh 

2015.) 

 

2.4 Tulityökortti 

Tulityökortti tulee olla, kun työssä toteutuu samanaikaisesti kaksi ehtoa: työ 

aiheuttaa palovaaran ympäristössä ja työ voi aiheuttaa syttymisen. 

Tulityökorttia ei kuitenkaan vaadita, mikäli työ tehdään vakituisella työpaikalla, 

palovaarattomilla työmenetelmillä tai vakuuttamattomissa kohteissa. 

 

Tulityökurssi on yhden työpäivän mittainen ja sisältää kuusi oppituntia teoriaa, 

suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen. Tulityökortti on voimassa 

viisi vuotta suoritusajankohdasta. Kursseja järjestävät muun muassa Suomen 

Pelastusalan Keskusjärjestö sekä eri oppilaitokset. (Tulityö s.a.)  

 

 

Kuva 3. Tulityökortti  
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2.5 Tulityöpaikat 

2.5.1 Vakituinen tulityöpaikka 

Vakituiseksi tulityöpaikaksi kutsutaan tulitöitä varten suunniteltua ja varattua, 

pysyvää, turvallista aluetta tai palo-osastoa. Vakituisella tulityöpaikalla 

tehtävissä töissä ei tekijältä vaadita tulityölupaa eikä tulityökorttia. Tulityöt 

tulee tehdä aina kun mahdollista vakituisella tulityöpaikalla. Vakituiset paikat 

tulee olla nimetty tulityösuunnitelmassa. (Ryhdyttäessä tulitöihin…2019, 7.) 

 

Laivoilla vakituinen tulityöpaikka on yleensä konehuoneen verstaan ja 

työkaluvaraston yhteydessä. Niiden seinä -ja kattomateriaalit ovat 

palamattomia, tai vaikeasti syttyviä, samoin pöytälevyt ovat palamattomia 

(yleensä teräslevyä). Hitsauspaikan yhteydessä on yleensä palamaton 

suojaverho sekä kaasujen ja savun poistoa varten oleva puhallin -ja 

suodatinyksikkö. Kaasupullojen, mikäli ovat tulityöpaikan yhteydessä, tulee 

olla kiinnitetty kunnolla kaatumisen estämiseksi, mutta samalla niiden täytyy 

olla helposti siirrettävissä mahdollisen tulipalon varalta. Tulityöpaikan 

välittömässä läheisyydessä tulee olla myös alkusammutuskalusto. 

 

 

Kuva 4. Laivan vakituinen tulityöpaikka 
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2.5.2 Tilapäinen tulityöpaikka 

Tilapäinen tulityöpaikka ei täytä vakituisen tulityöpaikan vaatimuksia, se on 

luonteeltaan aina väliaikainen. Tämän vuoksi tilapäisellä tulityöpaikalla 

tehdään tulitöitä ainoastaan, kun sitä ei voida tehdä vakituisella tulityöpaikalla. 

Tämän lisäksi tulee aina harkita voiko tulitöitä tehdä muulla tavoin korvaavalla 

menettelyllä, esimerkiksi mekaanisia työstöjä tai liitostapoja käyttäen. 

(Ryhdyttäessä tulitöihin…2019, 8.) 

 

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskentelevällä henkilöllä tulee olla voimassa oleva 

tulityökortti, samoin tulityöluvan myöntäjällä. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee 

aina noudattaa tarvittavia turvatoimia, alue on ennakkoon puhdistettava, 

alkusammutuskalusto on varattava paikan päälle sekä tulityövartija. Töiden 

jälkeen vartiointia jatketaan tulityösuunnitelman mukaisesti, kuitenkin 

vähintään 1 tunnin ajan. (Tulityöt turvallisuusohje 2017.) 

 

Jos arvioinnin jälkeen todetaan tulitöiden kyseisellä paikalla aiheuttavan 

mahdollisen vaaran, työn ei todeta olevan turvallista tai se on muuten kielletty, 

tulee tulityö korvata työmenetelmällä, josta ei aiheudu tulipalon vaaraa.  

(Ryhdyttäessä tulitöihin…2019, 8.)  

 

 

Kuva 5. Tilapäinen tulityöpaikka  
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2.6 Turvallisen tulityön valmistelu 

Työhön liittyvien riskien määrää voidaan vähentää hyvällä 

etukäteissuunnittelulla. Ennen tulitöiden aloittamista tehtävillä turvatoimilla on 

tarkoituksena tunnistaa erilaiset tulitöihin liittyvät vaaratekijät sekä merkitä ne 

tulityölupaan. Ennen kuin edellytykset täyttyvät, tulitöitä ei voi aloittaa. Erilaiset 

vaaratekijät liittyen työmenetelmään, työympäristöön ja materiaaleihin tuleekin 

siis ottaa huomioon ja tarkastelun kohteeksi. Tulityösuunnitelmaan tulee 

merkitä ja kuvata kohteen perustiedot, lupamenettely ja mahdolliset 

erityispiirteet. Ne merkitään myös tulityölupaan. (Ryhdyttäessä 

tulitöihin…2019, 38) 

 

Huomionarvoista on, että niin tulityösuunnitelma kuin erilaiset standardit ja 

suojeluohjeet esittävät ainoastaan turvatoimien minimivaatimukset. Kaikki 

turvatoimet eivät välttämättä ole tarvittavia, mutta työ saattaa silti edellyttää 

lukuisia lisätoimia. Pelkän tulityösuunnitelman ohjeiden noudattaminen ei siis 

riitä vaan tulee myös osata pitää silmät auki. Vaarojen oikealla tunnistamisella 

päästään lopputulokseen, joka takaa turvalliset lähtökohdat tulitöille. 

(Ryhdyttäessä tulitöihin…2019, 38) 

 

2.7 Riskienhallinta 

Jotta tulitöistä aiheutuvat vahingot voidaan ehkäistä, on ymmärrettävä, että 

turvallisuuden kehittäminen on järjestelmällinen ketju toimenpiteitä. Tätä 

toimintaa kutsutaan riskienhallinnaksi. Riskienhallinta on erilaisten kielteisten 

tapahtumien ja vaaratilanteiden järjestelmällistä lajittelua ja niihin ennakolta 

varautumista. Riskienhallinnan päätavoitteena onkin turvata toiminnan 

häiriötön jatkuminen kaikissa tilanteissa. (Lindh 2015.) 

 

Tulitöihin liittyy monia riskejä, kuten tulipalo tai työntekijän loukkaantuminen. 

Tulitöiden riskit ovat kuitenkin yleensä toimialakohtaisia, minkä vuoksi 

yleispätevää luetteloa eri riskeistä ei voida antaa. (Lindh 2015.) 

 

Parhaiten riskin tunnistaa työntekijä, joka tuntee parhaiten oman työnsä ja 

työmenetelmät, mutta usein myöskin työn tilaaja, joka puolestaan tuntee 

toimintaympäristön sekä esimerkiksi sen rakenteet ja muut erityispiirteet. Kun 
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suunnitellaan ja luodaan turvallista toimintaympäristöä, tulee pohtia tulitöitä 

uhkaavia suurimpia riskejä ja onko niihin mahdollista vaikuttaa. (Lindh 2015.) 

 

Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jossa tilannetta seurataan ja arvioidaan 

jatkuvasti työn edetessä. Työ tulee keskeyttää ja riskien arviointi tulee 

suorittaa uudelleen, mikäli työympäristössä tapahtuu muutoksia. Tulitöihin 

liittyvät riskit ja riskienhallinta dokumentoidaan tulityölupaan. (Lindh 2015.) 

 

2.8 Lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet 

Tulitöiden turvallista tekemistä säännellään ja ohjeistetaan eri lähteissä ja eri 

tavoin. Velvoittavien määräysten lisäksi on ohjeita, jotka eivät velvoita, mutta 

joiden vastaisella toiminnalla voi olla vaikutusta esimerkiksi tuottamuksen 

arviointiin. (Ahtola 2015.) 

 

Tulitöissä on pelastuslain ohella otettava huomioon myös työturvallisuuslain 

vaatimukset. Lainsäädännössä edellytetään suunnitelmallisuutta, 

onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista. 

Velvoitteiden rikkominen, tahallinen välinpitämättömyys tai laiminlyönti johtaa 

rangaistukseen – sakkoon tai jopa vankeuteen. (Ryhdyttäessä 

tulitöihin…2019, 17.) 

 

Tärkeimpiin tulitöitä koskeviin ohjeisiin kuuluu tulitöiden 

turvallisuuskoulutuksen kurssimateriaalit, tulityöstandardit SFS 5900 ja SFS 

5991, Finanssialan Keskusliiton Tulityöt-suojeluohje sekä eri 

vakuutusyhtiöiden omat suojeluohjeet. Lisäksi kohde- ja yrityskohtaisesti 

sovelletaan mahdollisia tulityösuunnitelmia. (Ahtola 2015.) 

 

3 VAARALLISET KEMIKAALIT 

Aluksilla käytetään ja varastoidaan lukuisia erilaisia kemikaaleja, kuten 

polttoaineita, voiteluaineita, puhdistusaineita, liuottimia, kylmäaineita ja 

maaleja.  

 

Monet niistä ovat myrkyllisiä ja vaarallisia hengitettyinä ja ihokosketuksessa. 

Kemiallisille tekijöille altistuminen on aina huomioitava osana työpaikan 

vaarojen arviointia. Lain mukaan työnantajan tulee huolehtia, että aluksella on 
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sekä kemikaaliluettelo että käyttöturvallisuustiedote. (Vaarallisten 

kemikaalien tunnistaminen 2020.) 

 

3.1 Kemikaaliluettelo 

Kaikki työpaikalla käytössä olevat kemikaalit tulee luetteloida 

aakkosjärjestyksessä, sekä kauppanimen mukaisesti. Luetteloon kirjataan 

mahdolliset vaaramerkinnät, luokitustiedot sekä tiedot mistä kemikaaleista on 

työpaikalla käyttöturvallisuustiedote. Kemikaaliluettelon tulee olla ajan tasalla 

sekä helposti kaikkien työntekijöiden saatavilla. (Kemialliset tekijät 

työympäristössä s.a.)  

 

Aluksilla tulisi pitää kirjanpitoa myös eri kemikaalien käytöstä ja 

kulutusmääristä, näin varastotilanne pysyy helposti ajan tasalla. Yleensä 

varastotilanteesta vastaa ensimmäinen konemestari. 

 

Kemikaalien luetteloinnin yhteydessä tulee selvittää myös, minkälaisia 

vaaratekijöitä aiheuttavia asioita työpaikalla on tai mitä syntyy työn yhteydessä 

(esim. pölyt ja liuotinhöyryt). (Vaarallisten kemikaalien tunnistaminen 2020.)  

 

Kemikaaliluettelosta tulee löytyä: 

- kemikaalien vaaraluokitus sekä erityistä vaaraa aiheuttavat 

ominaisuudet 

- käyttöturvallisuustiedotteiden päiväys (Kallio ym. 2010.) 
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Kuva 6. Kemikaaliluettelo  

 

Erityistä vaaraa aiheuttaviksi aineiksi luokitellaan syöpävaaralliset, perimää 

vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset ns. CMR-aineet sekä ympäristössä 

hitaasti hajoavat, biokertyvät ja ympäristölle myrkylliset PBT- ja vPvB -aineet. 

REACH-asetuksessa monet tällaiset vakavia vaikutuksia omaavat aineet ja 

niiden käyttö voi tulla luvanvaraiseksi. Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) 

ylläpitää luetteloa näistä erityistä huolta aiheuttavista aineista. (Kallio ym. 

2010.) 

 

3.2 Käyttöturvallisuustiedote 

Käyttöturvallisuustiedote sisältää olennaisia tietoja kemikaalien 

ominaisuuksista, vaaroista, terveysvaikutuksista sekä turvallisesta 

varastoinnista, käyttämisestä, hävittämisestä sekä mahdollisista suojainten 

suosituskäytöstä ja toimintaohjeista onnettomuustapauksissa. (Vaarallisten 

kemikaalien tunnistaminen 2020.) 

 

Tiedotteen laatimisesta vastaa kemikaalin valmistaja, jakelija tai muu toimija, 

joka luovuttaa kemikaalin markkinoille. Käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa 

työpaikalle ensimmäisen kemikaalien toimituksen yhteydessä.  

Tiedotteesta olisi tärkeää tuntea ainakin kemikaalien vaarallisten 

ominaisuuksien, ensiapuohjeiden ja suojavarusteiden käyttöön liittyvät kohdat. 

(Vaarallisten kemikaalien tunnistaminen 2020.) 
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Käyttöturvallisuustiedotteesta selviävät muun muassa seuraavat asiat: 

 

•aineen tai seoksen ja sen valmistajan tai maahantuojan tunnistetiedot 

•koostumus ja tiedot vaaraa aiheuttavista aineosista 

•käsittely ja varastointi 

•altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

•fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

•stabiilisuus ja reaktiivisuus 

•myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

 

(Vaarallisten kemikaalien tunnistaminen 2020.) 

 

Vaarallisia kemikaaleja tulisi käyttää niin vähän kuin mahdollista, ja poistaa 

ylimääräiset ja tarpeettomat kemikaalit varastosta ja muista työpaikan tiloista. 

Jos vaarallisten kemikaalien käyttö on välttämätöntä, tulee työntekijöiden 

turvallisuus turvata. (Vaarallisten kemikaalien tunnistaminen 2020.) 

   

Työntekijät tulee perehdyttää kemikaaleihin liittyviin turvallisuusriskeihin ja  

terveysvaaroihin, sekä niiden turvalliseen käsittelyyn. Myös kemikaalien 

varastointiin, säilytykseen ja jätteiden käsittelyyn tulee perehtyä, sekä 

koulutettava työntekijöitä toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. 

(Vaarallisten kemikaalien tunnistaminen 2020.) 

 

Käyttöturvallisuustiedotteen täytyy olla kaikkien työntekijöiden saatavilla, ja 

niitä tulee säilyttää vähintään 10 vuotta kemikaalien käyttämisen päättymisen 

jälkeen. Vanhojen tiedotteiden säilytys on tärkeää etenkin 

ammattitautiepäilyjen selvityksien vuoksi. (Kallio ym. 2010.) 
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Kuva 7. Esimerkki käyttöturvallisuustiedotteesta   

 

Työntekijät tulee opastaa henkilönsuojaimien oikeaan käyttöön ja 

huoltotoimenpiteisiin. Suojaimien tulee soveltua aiottuun käyttötarkoitukseen 

ja niiden ominaisuuksien tulee olla riittävät suojautumiseen. Suojaimet tulee 

myös säilyttää oikein. (Vaarallisten kemikaalien tunnistaminen 2020.) 

 

Euroopan uudistunut kemikaalilainsäädäntö (REACH- ja CLP-asetus) 

täydentää käyttöturvallisuustiedotteita sekä uudistaa kemikaalien luokitukset 

ja merkinnät. REACH-asetuksen mukaisesti kemikaalien riskit arvioidaan ja 

kemikaalit rekisteröidään tiettyihin käyttötarkoituksiin. (Kallio ym. 2010.) 

 

3.3 Luokitus ja pakkausmerkinnät 

Kemikaalien valmistajien, jakelijoiden tai muiden toimijoiden, jotka luovuttavat 

kemikaaleja markkinoille tulee selvittää kemikaalien vaaralliset ominaisuudet, 

ja se tulee luokitella näiden tietojen perusteella. Kemikaalipakkaukset tulee 

merkitä luokitusta vastaavilla varoitusmerkinnöillä. Merkinnät ja kemikaalien 

luokitukset pitää ilmoittaa myös kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa. 

(Kallio ym. 2010.) 
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Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally 

Harmonised System of classification and labelling of chemicals) eli GHS on 

YK:n alaisuudessa kehitetty kokonaisuus. Järjestelmä luokittelee kemikaaleja 

sekä tarjoaa tietoa eri ominaisuuksista, vaaroista, kuljetuksesta, käsittelystä ja 

käytöstä. GHS-järjestelmä myös harmonisoi kemikaaleja koskevia lakeja ja 

säädöksiä maailmanlaajuisesti mikä helpottaa kaupankäyntiä. (Kemikaalien 

yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä 2019.) 

 

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) 

annettu asetus (EU) N:o 1272/2008 perustuu GHS-järjestelmään. CLP-asetus 

on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa, se on myös oikeudellisesti sitova. 

Asetuksen mukaan edellytetään valmistajia ja maahantuojia merkitsemään ja 

pakkaamaan kemikaalit asianmukaisesti ennen niiden tuontia markkinoille. 

(CLP-asetus tutuksi s.a.) 

 

CLP-asetuksessa eri kemikaalit lajitellaan vaaraluokkiin. Varoitusetiketeissä ja 

merkeissä ilmoitetaan aineen tai seoksen käyttäjälle vaarasta ja riskeistä. 

Lisäksi ilmoitetaan yleisiä pakkauksia koskevia standardeja, turvallisen 

toimituksen varmistamiseksi. (CLP-asetus tutuksi s.a.)   
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Kuva 8. CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit  

 

3.4 Kemikaalien varastointi laivalla 

Laivoilla kemikaalit tulee säilyttää niille tarkoitetuissa kemikaali -tai 

materiaalivarastoissa. Niitä säilytetään myös erilaisissa omissa varastoissa, 

esimerkiksi maalit maalivarastoissa. Kemikaalit tulee mieluiten aina säilyttää 

niiden omissa pakkauksissa. Jos esimerkiksi varastotankista otetaan pieni 

määrä kemikaalia erilliseen astiaan, tulee se huolellisesti pestä ja kuivata 

edellisen kemikaalin jäämistä.  

 

Kemikaalivarasto pyritään pitämään kauempana laivan konehuoneen 

välittömästä läheisyydestä mahdollisten onnettomuuksien vuoksi. Monissa 

laivoissa kemikaalivarasto sijaitsee esimerkiksi peräsinkonehuoneen 

yhteydessä. Varaston tulisi olla kuiva ja siisti, pakkauksien tulee olla hyvin 

suljettu ja hyvässä järjestyksessä. Varaston tehokkaasta ilmanvaihdosta tulee 

huolehtia. Mahdollisuuksien mukaan kemikaalipakkaukset tulisi säilyttää 

matalalla tasolla olevilla hyllyillä, ne ovat helpommin saatavilla ja liian 

korkealla olevat pakkaukset voivat aiheuttaa pudotessaan onnettomuusriskin. 
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Kuva 9. Laivan kemikaalivarasto 

 

Hitsauksessa käytettävät kaasut (happi, asetyleeni) tulee säilyttää 

tulityöpaikan ulkopuolella, mieluiten laivan ulkokannella erillisessä varastossa. 

Inertit kaasut, esimerkiksi argon, voidaan sen sijaan säilyttää myös 

tulityöpaikalla.  

 

3.5 Yleisimmät onnettomuudet ja vaaratilanteet 

Kemikaalien käyttöön liittyy aina onnettomuusriski, siksi työntekijän tulisi aina 

perehtyä käyttöturvatiedotteeseen. Yleisimmät laivoilla tapahtuvat 

kemikaalionnettomuudet ovat erilaiset myrkytysoireet joko hengitysteitse -tai 

ihokosketuksen kautta. Altistuminen voi johtua vuotavasta tai huonosti 

suljetusta pakkauksesta, väärästä yhdistelystä mikä voi aiheuttaa kaasun 

muodostumista tai kemikaalin roiskumisesta suojaamattomalle iholle.  

 

Kemikaalien yhdistely voi aiheuttaa myös seoksen kuumentumisen ja johtaa 

tulipalo -ja räjähdysvaaraan. Vääränlaisen kemikaalin käyttö saattaa aiheuttaa 

vaurioita esimerkiksi putkistoille ja puhdistettaville koneiston osille 

(syöpyminen). 

 

Yleisimpiin onnettomuuskemikaaleihin kuuluvat polttoöljy, erilaiset hapot, 

emäkset, ammoniakki, nestekaasu ja häkä. (Mäkelä & Riihimäki. 2015, 376.) 
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Kemikaaleja käsiteltäessä tulee aina kiinnittää huomiota asianmukaisen 

suojauksen käyttöön. Suojalasit suojaavat silmiä mahdollisilta roiskeilta, 

hengityssuojain kaasujen hengittämiseltä ja kumihanskat ja haalarit 

ihokosketukselta.  

 

4 NOSTOTYÖT  

4.1 Mikä on nostotyötä? 

Nostotyöt ovat erilaisten asioiden, tavaroiden ja kappaleiden nostamista joko 

manuaalisesti tai mekaanisia apuvälineitä käyttäen. Yleisimmin laivoilla 

käytetyt nostovälineet ovat erilaiset taljat, joko kiinteät sähkötaljat isommille 

kappaleille tai pienempiin kohteisiin käytettävät ketjutaljat ja vinssit. Malleja ja 

merkkejä on lukuisia. 

 

4.2 Perusperiaatteet 

• Kaikki nostotoimenpiteet tulee suorittaa turvallisella tavalla. Nostoja ei saa 

suorittaa henkilöiden yli eikä nostotaakan alla saa kulkea. 

• Ennen nostotöiden aloittamista tulee työntekijä perehdyttää välineisiin.  

• Nostotyö on pysäytettävä, jos turvallisuus noston yhteydessä on uhattuna. 

• Nosto-operaatiot tulee tehdä aina mieluiten vähintään kahden henkilön 

toimesta, yhden henkilön toimiessa merkinantajana. 

• Nostolaitteita saa käyttää ainoastaan nostamiseen. Taakan vetäminen tai      

työntäminen on kielletty.  

• Työntekijän tulee aina tarkistaa nostolaite sekä muut apuvälineet 

(esimerkiksi nostoliinat) ennen käyttöön ottoa.  

(Nostotyöt 2019.) 

 

4.3 Yleisimmät nostolaitteet 

4.3.1 Siltanosturi 

Siltanosturi (engl.overhead crane) on yleinen laivojen konetiloissa oleva 

nosturi. Sen pääkomponentit ovat nostovaunu ja silta. Silta on rakenteeltaan  

hitsattua muototerästä tai kotelopalkkia, joka kulkee omalla nosturiradallaan 

päätykannattimien ja pyörien avulla. Lisäksi siltanosturissa on kolme 
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sähkömoottoria, jotka toimivat sillan siirtämisessä, vaunun siirtämisessä sekä 

kuorman nostossa. (Aaltio 1977, 205.)  

 

Silta kulkee nosturirataa pitkin ja nostovaunu sillan suuntaisesti. Noston 

suorittaa ketju- tai vaijerikäyttöinen nostin. Siihen voidaan asentaa koukun 

lisäksi muitakin kiinnittimiä, esimerkiksi kuormaliinoja tai köysiä. (Halminen 

2007, 13.) 

 

 

Kuva 10. Siltanosturi 

 

Siltanostureita on sekä yksi -että kaksipalkkisia. Yksipalkkinen nosturi on 

nostokapasiteetiltaan pienempi, vaihdellen yleensä 1-32 tonnin väliltä. 

Kaksipalkkisen siltanosturin nostovaunu kulkee palkkien yläpuolella. Sen 

nostokapasiteetti on suurempi kuin yksipalkkisen, noin 5–63 tonnia. Leveys 

kaksipalkkisella nosturilla voi olla jopa 32 metriin asti. (Overhead crane 2019.) 

 

Siltanosturia ohjaillaan yleensä painikeohjaimella, joka voi olla johdon päässä 

nosturista, tai langattomalla kauko-ohjaimella. Ohjaimella nosturin siltaa 
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voidaan liikuttaa oikealle tai vasemmalle, vaunua eteen ja taakse sekä 

nostokoneistoa ylös ja alas. (Halminen 2007, osa 10, 4.) 

 

4.3.2 Ketjutalja 

Ketjutalja on yleinen laivojen konetiloista löytyvä työkalu pienempien 

taakkojen nostamiseen. Niiden koko ja nostokapasiteetti vaihtelevat noin 250-

3000 kg välillä. Taljoja on sekä käsin vedettäviä, vipuvarrella toimivia, että 

sähköisesti toimivia. Ketjutalja voidaan kiinnittää sen yläosassa olevasta 

koukusta joko kattopalkkiin tai muuhun sopivaan kohtaan ja nostettava 

kappale ketjussa olevaan koukkuun. Apuvälineinä voidaan käyttää erilaisia 

sakkeleita ja nostoliinoja.  

 

Kuvat 11 ja 12. Käsin vedettävä sekä sähkökäyttöinen ketjutalja  

 

 

Sekä siltanosturit että ketjutaljat tulee tarkistaa Valtioneuvoston asetuksella 

403/2008 ennen käyttöönottoa, sekä tarkistaa ja huoltaa 1 vuoden välein. 

Tällä tavoin varmistetaan laitteiden turvallisuus ja oikea toimivuus, se myös 

lisää nostolaitteiden käyttöikää. (Tarkastus- ja huoltopalvelut 2020.)  

 

Tarkistettuihin ja hyväksyttyihin nostolaitteisiin laitetaan vuositarra. Suomessa 

vuositarkastuksia suorittavat muun muassa Kiwa (ent. Inspecta), Haklift sekä 

Konecranes.  
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4.4 Fyysinen nosto 

Raskaiden taakkojen nostot ja siirrot käsin ovat edelleen arkipäivää niin 

laivoilla kuin muilla teollisuuden aloilla. Fyysinen kuormitus lisää tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien vaaraa. Painavien taakkojen nostaminen on aina myös 

tapaturmariski. Raskas fyysinen työ on lisäksi usein osasyynä ennenaikaiseen 

eläköitymiseen. (Nostot käsin 2020.)  

 

Lainsäädäntö ei määrittele kilorajoja nostettavan taakan painolle. Riskitekijät 

tulisi kuitenkin aina ennakkoon arvioida. Ylikuormittumiseen vaikuttavat muun 

muassa taakan paino ja muoto, otteen pitävyys, vartalon asento ja 

siirtomatkan pituus. (Nostot käsin 2020.)  

 

Käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja ei aina voida välttää, tällöin tulisi kiinnittää 

huomiota työntekijöiden riittävään opastukseen ja ohjeistukseen taakkojen 

turvallisesta käsittelystä sekä vaaroista, jos nostoja ja siirtoja ei suoriteta 

oikein.  

Työt tulisi suunnitella etukäteen ja oikeassa järjestyksessä niin, että vältetään 

ylimääräistä raskaiden taakkojen nostelua, käytetään apuvälineitä ja 

opetellaan oikeanlainen nostotekniikka. (Fyysisesti raskas työ s.a.)  

 

5 KORKEALLA TEHTÄVÄ TYÖ 

Laivoilla joutuu usein työskentelemään korkealla. Tarvittavat varotoimet on 

tällöin aina toteutettava. Työtä ei pidä aloittaa ennen kuin on varmistettu, että 

työskentely on turvallista ja tarvittavat varusteet ja varotoimet ovat 

käytettävissä. (Turvallinen työskentely korkealla 2012.) 

 

5.1 Mitä korkealla tehtävä työ on? 

Korkealla tehtävällä työllä tarkoitetaan työtä tai työvaihetta, jota tehdään 

tilapäiseksi tarkoitetussa työpaikassa tai työpisteessä taikka joka muutoin on 

satunnaista tai lyhytkestoista ja jossa on putoamisen vaara. (Käyttöasetuksen 

soveltamissuosituksia 2013.)  

Konetiloissa yleisin korkean paikan työ on kiipeäminen tikapuita ylös tai alas 

toiseen kerrokseen. Kiipeäminen tulisi aina tehdä rauhallisesti, ja käyttää 
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luistamattomia työhanskoja ja turvakenkiä. Tikapuiden puhtaus liukastumisen 

estämiseksi tulisi myös huomioida. 

 

Tikkaita on käytettävä siten, että työntekijät saavat niistä koko ajan 

turvallisen otteen ja tuen. Taakan kantaminen käsin ei saa estää turvallisen 

otteen säilymistä tikkaista. (Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia 2013.) 

  

Myös esimerkiksi putket tai valaisimet saattavat sijaita korkealla katon rajassa. 

Tällöin työntekijän tulee aina käyttää turvavaljaita. Korkealla työskentelyn riskit 

tulee aina tapauskohtaisesti selvittää ja suunnitella mahdollisimman 

turvallinen työtapa. 

 

Aina kun korkealla työskentelyyn tarkoitettuja varusteita käytetään, tulee 

varmistaa, että ne ovat standardien mukaisia, huollettu ja tarkastettu ja 

työntekijät ovat opastettu niiden turvalliseen käyttöön. (Turvallinen työskentely 

korkealla 2012.)  

 

5.2 Käyttöasetus 

Käyttöasetuksessa on korkealla tehtävään tilapäiseen työhön tarkoitettujen 

työvälineiden käyttöä koskevia vaatimuksia. Vaatimukset perustuvat Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2001/45/EY. (Käyttöasetuksen 

soveltamissuosituksia 2013.) 

 

Käyttöasetuksen säännöksiä sovelletaan valittaessa ja käytettäessä 

työvälineitä, jotka on tarkoitettu korkealla tehtävään tilapäiseen työhön. 

(Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia 2013.) 

 

 

6 HAASTATTELUT JA TULOKSET 

6.1 Tavoite ja tutkimustapa 

Haastatteluja tehtäessä pyrittiin selvittämään, miten vaarallisia töitä johdetaan 

ja valvotaan, sekä mahdollisia puutteita ja kehityskohteita niin laivalla kuin 

koulutuksessa. Haastateltaviksi valittiin ryhmä kokeneita konepäälliköitä- ja 

mestareita.  
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Haastatteluja tallennettiin sekä sanelimella, että kirjallisia muistiinpanoja 

tehden. Haastateltavilta pyydettiin ennakkoon lupa tallennukseen, ja tallenteet 

sekä muistiinpanot hävitettiin puhtaaksi kirjoittamisen jälkeen. Haastattelut 

tehtiin luottamuksellisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen. Haastateltavien 

henkilöllisyys, asema ja työpaikka pidetään ainoastaan tekijän tiedossa. 

(Hannila & Kyngäs, 2008.) 

 

6.2 Teemahaastattelu 

Opinnäytetyön tutkimustulokset saatiin teemahaastattelumenetelmällä. 

Teemahaastattelu on eräänlainen lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. 

Sille on tyypillistä että aihepiirit/teemat ovat tiedossa mutta tarkka muoto ja 

järjestys puuttuu. (Hirsjärvi ym. 1997.) 

 

Teemahaastattelu käydään keskustelunomaisesti, ennalta suunniteltuja 

teemoja läpikäyden. Haastattelijalla tulisi olla mahdollisimman lyhyet 

muistiinpanot voidakseen keskittyä itse keskusteluun. Teemat voivat olla 

lyhyesti listattuna esimerkiksi ranskalaisin viivoin ja lisänä voi olla joitakin 

apukysymyksiä keskustelun ruokkimista varten. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 

 

Teemahaastattelussa ei kysytä pikkutarkkoja kysymyksiä vaan pyritään 

vapaaseen keskusteluun teemoihin liittyen. Siksi se edellyttää huolellista 

aihepiiriin perehtymistä ja asiantuntemusta, jotta haastattelu voidaan 

kohdistaa tiettyihin teemoihin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Kysymysten lisäksi myös haastateltavat henkilöt tulisi valita harkiten, eli 

ihmisiä, joilta saa parhaiten aineistoa tutkittavaan asiaan liittyen, ts. 

asiantuntijoita.  

Teemahaastattelu onkin suosittu juuri siitä syystä että, vastaamisen vapaus 

antaa oikeuden haastateltavien puheelle. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) 
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6.3 Haastattelujen analyysi  

Haastattelujen valmistuttua käytiin aineisto lävitse sisällönanalyysia käyttäen. 

Sisällönanalyysi on kvalitatiivisen tutkimuksen analyysitapa, jota käytetään 

esimerkiksi tekstien tai tekstimuotoisten aineistojen analysointiin. 

(Sisällönanalyysi 2018.) 

 

Sisällönanalyysissa on tarkoituksena saada esiin tekstissä esiintyvät 

merkitykset sekä tiivistetty yleiskuvaus ilman, että informaatioarvoa 

menetetään. Sisällönanalyysissa tuodaan esille tekstissä esiintyvät 

yhtäläisyydet sekä erot. Se sopii siis analyysitavaksi silloin, kun aineiston 

keskeiset asiat halutaan tuoda esiin tiivistettynä sanallisessa muodossa. 

(Sisällönanalyysi 2018.) 

 

Haastattelut pelkistettiin (redusoitiin), eli etsittiin tutkimukselle oleelliset kohdat 

ja kirjoitettiin ne uudelleen tiivistettyyn muotoon. (Sisällönanalyysi 2018.) 

 

6.4 Kysymykset 

Tutkimuksessa haastateltavilta kysyttiin seuraavia asioita: 

 

1) Kuinka vaarallisten töiden johtamista ja valvontaa tulisi kehittää? 

2) Miten vaarallisten töiden turvallisuutta voisi kehittää? 

3) Miten parantaisit ja mitä asioita lisäisit kouluopetukseen?  

4) Miten miehistön kansainvälisyys ja eri kielet vaikuttavat johtamiseen? 

 

 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

7.1.1 Tulityöt 

Tulitöiden johtamiseen ja valvontaan liittyvissä kysymyksissä lähes kaikki 

haastateltavat olivat yksimielisiä siitä että, valvontaa etenkin tilapäisillä 

tulityöpaikoilla tulisi lisätä. Kohteet tulisi tarkastaa ennakkoon ja kiinnittää 

enemmän huomiota etenkin palovahtiin.  
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Ongelmakohtina monien mielestä nähtiin ajan ja resurssien puute, erään 

konemestarin mukaan esimerkiksi telakalla ei usein ole riittävästi aikaa valvoa 

ja johtaa useita eri työkohteita samaan aikaan. Palovahdeille haastateltavat 

toivoivat lisää koulutusta sekä oikeita välineitä.  

 

Vakituisilla tulityöpaikoilla ongelmakohtia nähtiin melko vähän. Erään 

konemestarin mukaan verstaan ilmanvaihtoon ja valaistukseen pitäisi 

kiinnittää enemmän huomiota, sekä siisteyteen. Varsinaista valvontaa 

vakituisilla tulityöpaikoilla ei juurikaan ole, vaan korjausmiehet hoitavat 

esimerkiksi hitsaustyöt melko itsenäisesti. 

 

Kouluopetuksen osalta kehitettävää löytyy enemmän. Monien haastateltavien 

mielestä tulityökortti tulisi olla pakollinen kouluopetuksen yhteydessä. 

Palovahtina työskentelyyn toivottiin lisää koulutusta, sekä enemmän 

harjoittelua ja riskikartoitusta.   

 

7.1.2 Vaaralliset kemikaalit 

Kemikaaleihin ja niiden käyttöön liittyen löytyi selkeästi eniten parannettavaa 

ja kehityskohteita. Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että kemikaaleihin 

liittyen tarvitaan lisää koulutusta niin opiskelijoille kuin myös kokeneemmille 

miehistön jäsenille.  

 

Lisätietoa ja koulutusta kaivattiin niin eri kemikaalien ominaisuuksista, niiden 

oikeista käyttökohteista kuin oikeanlaisesta käytöstä. Liian usein 

kemikaaleihin liittyvät asiat ja niiden oppiminen jäävät miehistön jäsenten 

omalle vastuulle, jolloin oikeat ja turvalliset työskentelytavat saattavat jäädä 

puutteellisiksi. Monien haastateltavien mielestä edes päällystöllä ei ole aina 

riittävää asiantuntemusta. Eräs konemestari ihmetteli sitä, että laivan 

keittiöhenkilökunta saa varustamon puolesta koulutusta kemikaalien käytössä, 

mutta koneosasto ei. 

 

Varustamoilta toivottiin esimerkiksi kurssien järjestämistä, tai että laivalle tulisi 

jonkin kemikaaliyhtiön edustaja kouluttamaan henkilökuntaa. 

Kouluopetukseen toivottiin myös yksimielisesti lisää niin kemian kuin 

kemikaalienkin opetusta, oikeaoppista käyttöä ja turvallisuusasioita.  
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Suojavarusteiden ja laitteiden osalta tilannetta pidettiin melko hyvänä. 

Hengityssuojaimia, suojalaseja ja suojahanskoja löytyy riittävästi, samoin 

jonkin verran myös kemikaalihaalareita. Eräs haastateltava konemestari tosin 

totesi suojavälineiden käytön olevan pitkälti jokaisen omalla vastuulla, 

resursseja jatkuvaan valvomiseen ei juurikaan ole.  

 

Kunnollinen ilmanvaihto on erittäin tärkeää miehistön turvallisuuden kannalta. 

Tässä nähtiin jonkin verran puutteita. Haastateltavat toivoivat, että jo laivojen 

rakennusvaiheessa ilmanvaihtoon esimerkiksi pesupaikoilla kiinnitettäisiin 

enemmän huomiota. 

 

7.1.3 Nostotyöt ja korkean paikan työt 

Nostotöiden ja korkean paikan töiden osalta nähtiin samoja puutteita ja 

ongelmakohtia, eli henkilökunnan vähäinen määrä ja kiire vaikuttavat 

valvontaan ja johtamiseen.  

 

Nostotöitä tulisi haastateltavien mielestä suunnitella jo etukäteen ennen töiden 

aloittamista. Erään konemestarin mukaan paikalla tulisi olla aina yksi 

työntekijä seuraamassa tilannetta ja ohjeistamassa varsinaisia noston 

suorittajia.  

 

Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että nostotöiden sujumiseen tulisi 

kiinnittää enemmän huomiota jo laivan rakennusvaiheessa. Rappusten 

yläpuolella tulisi olla aina paikka taljaa varten, samoin taljapaikkoja tulisi 

yleisesti olla paljon enemmän. Laivoilla joudutaan usein kantamaan painavia 

kuormia mikä varsinkin rappusissa voi aiheuttaa helposti vaaratilanteita.  

 

Nostovälineiden tarkastukseen ja kuntoon tulisi haastateltavien mielestä 

kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, vuositarkastukset voisivat olla 

puolivuosittain. Myös miehistön jäsenten tulisi omatoimisesti tarkastaa 

nostolaitteet ja liinat aina ennen töiden aloittamista.  
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Kouluopetukseen toivottiin jonkinlaista taljojen käytön opetusta ja 

nostoharjoituksia mahdollisuuksien mukaan, trukkikorttia eräs mestari piti 

hyvänä asiana. Työturvallisuuskorttia koulun puolesta ehdotettiin myös. 

 

Korkeilla paikoilla työskenneltäessä vastaajat korostivat ”maalaisjärjen 

käyttöä” ja turhien riskien välttämistä. Turvavaljaita laivoilla löytyy riittävästi 

mutta niiden käyttö, kuten muidenkin suojavarusteiden, jää liian usein 

valvomatta ja käyttäjän omalle vastuulle.  

 

7.1.4 Kansainvälinen miehistö ja eri kielet 

Laivoilla työskentelee monesti useita eri kansallisuuksia ja puhutaan monia eri 

kieliä. Tämä vaikeuttaa haastateltavien päällystön edustajien mielestä 

johtamista ja valvontaa. Vaikka laivan virallinen työkieli olisi esimerkiksi 

englanti, puhuvat työntekijät usein silti omaa kieltään, tai englannin osaaminen 

on puutteellista.  

 

Puutteellinen kielitaito ja kommunikaatio voivat aiheuttaa vaaratilanteita, jos 

esimerkiksi nostoa suorittava työntekijä ei ymmärrä ohjeita. 

 

Kieliongelmia pidettiin hyvin haastavina, eikä kenelläkään haastateltavalla 

ollut selkeää ratkaisuehdotusta ongelmiin. Englannin kielen ja varsinkin 

merenkulun sanaston opetuksen lisäämistä toivottiin yhteisesti.  

 

Haastateltavat olivat kaikki samaa mieltä siitä, että kulttuurierot suomalaisten 

ja muiden maiden työntekijöiden välillä voivat olla suuria. 

Turvallisuusnäkökohtiin saatetaan suhtautua lepsusti, ohjeistuksia ei 

noudateta ja otetaan yleisesti turhia riskejä käytännössä kaikissa vaarallisissa 

töissä.  

 

Monissa muissa maissa hierarkiaan eli arvojärjestykseen suhtaudutaan paljon 

Suomea tiukemmin, työntekijät eivät välttämättä uskalla kieltäytyä esimiesten 

antamista tehtävistä, vaikka tiedostaisivat riskit. Tähän saattaa liittyä kasvojen 

ja maineen menettämisen pelkoa.  
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7.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen tarkoituksena oli mahdollisimman luotettavan ja 

paikkansapitävän tiedon tuottaminen. Luotettavuuden arvioinnissa otettiin 

huomioon tutkimuksen tekijä, aineiston laatu, sen analyysi sekä tulokset ja 

niiden esittäminen. Haasteena on, kuinka pystytään pelkistämään aineisto 

kuvaamaan mahdollisimman luotettavasti tutkittavaa ilmiötä. (Latvala-

Vanhanen-Nuutinen 2003: 36.) Opinnäytetyössä haastattelut käytiin läpi ja 

tulokset koottiin yhteen, joista puolestaan poimittiin oleellisimmat asiat 

jokaiseen aiheeseen liittyen.   

 

8 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Haastattelut sujuivat hyvin, ja kaikki haastateltavat suhtautuivat kysymyksiin 

positiivisesti. Vastaukset pysyivät hyvin asialinjalla eikä turhaa rönsyilyä 

ilmennyt. 

 

Haastattelujen aikana tuli selkeästi ilmi päällystön edustajien ammattimainen 

asenne suhteessa turvallisuusnäkökohtiin, niitä pidettiin hyvin tärkeinä ja 

puutteita harmiteltiin. Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että 

vaarallisten töiden johtamisessa, valvonnassa ja suorittamisessa on puutteita 

ja kehitettävää. Kouluopetukseen toivottiin lisää käytännön harjoituksia mitä 

konehuonetyöskentelyssä vaaditaan.  

 

Yleisesti ottaen tilanne vaarallisten töiden suhteen suomalaisilla aluksilla on 

hyvällä mallilla. Turvallisuusnäkökohtiin suhtaudutaan vakavasti, ja 

suojavarusteita on yleensä riittävästi ja ne ovat laadukkaita. Pahimmat 

ongelmakohdat nähtiin henkilökunnan vähyydessä, kiireessä ja 

puutteellisessa koulutuksessa.  

 

Onnettomuuksia laivoilla tapahtuu väistämättä, niitä tuskin voidaan koskaan 

kokonaan estää mutta töiden johtamisella, valvonnalla, etukäteissuunnittelulla 

ja koulutusta lisäämällä niitä voidaan merkittävästi vähentää. 
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