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TIIVISTELMÄ 

 
Suljetuissa tiloissa työskentely on vielä tänä päivänä yksi vaarallisimmista ja 
eniten tapaturmia aiheuttavista töistä usealla alalla mutta etenkin merenku-
lussa. Viimeisen 20 vuoden aikana tällaisissa oloissa on menehtynyt 145 työn-
tekijää, vaikka laitteisto ja toimintatavat ovat kehittyneet. Säiliöaluksilla on 
useita suljettuja tiloja, esimerkiksi lasti- ja painolastitankit, kofferdamit tai put-
kistot. 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan suljetun tilan työskentelyä säiliöaluksilla 
ja käsitellään työn sisältämiä vaaroja ja riskejä. Työssä keskitytään tilassa 
työskentelyyn, jota teknologian kehityksen myötä pyritään tekemään työnteki-
jöille turvallisemmaksi työympäristöksi. Työn teoriaosuus koostuu neljästä 
pääosiosta. Ensimmäisenä esitellään määräykset ja käsitteet, jotka koskevat 
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tilan työskentelyssä säiliöaluksilla. Tämän jälkeen keskitytään toimintatapoi-
hin, jolloin avataan vaihe vaiheelta suljetun tilan työskentelyn etenemistä. Lo-
puksi esimerkkitapauksilla havainnollistetaan teknologian tuomat edut kustan-
nuksissa ja työturvallisuudessa suljetun tilan työskentelyssä. 

 
Tutkimuksessa saatiin selville, että vaarojen tunnistaminen on erityisen tär-
keää, jotta vältyttäisiin vakavilta työtapaturmilta. Lisäksi suljetun tilan työsken-
telyssä tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, kuinka voisi vähentää fyy-
sistä työskentelyä tiloissa esimerkiksi paremmalla suunnittelulla ja laitteiston 
sijoittelulla tai hakemalla vaihtoehtoisia tapoja tilojen tarkastamiseen, kuten 
esimerkiksi hiljattain käyttöön otettu Elios2-lennokki. 
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ABSTRACT 
 

Working in enclosed spaces is still one of the most dangerous and most acci-
dent-causing tasks in many fields, but especially in maritime industry. In the 
last 20 years, 145 employees have died, although the equipment and proce-
dures have improved. There are many enclosed spaces on a tanker, for ex-
ample cargo and ballast tanks, cofferdams and pipelines 
 
This thesis examines the work in an enclosed space on tankers and focuses 
on the hazards and risks that are included in the work and with the develop-
ment of technology it aims to make the work environment safer for employees. 
The thesis consists of four main sections. The first is regulations and con-
cepts, which were also used as a source in this work. The second section is 
hazards and risks included in working in an enclosed space on tankers. Then 
the thesis explains step by step all of the procedures and, what is necessary 
to know about the work in enclosed spaces. Finally, technology improvements 
will be illustrated with case studies. 
 
 
The study found that identification of risks is important to avoid major acci-
dents at work in enclosed spaces. Also, everybody should pay more attention 
to how to reduce working in an enclosed space, for example through better 
design and placement of equipment or by looking for alternative ways to in-
spect the spaces, such as the recently innovated Elios2 drone. 
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LYHENTEET 

 

SOLAS = International Convention for the Safety of Life at Sea, eli kansainvä-

linen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä. 

 

Lloyd’s Register = Technical and business services organisation and a mari-

time classification society, eli luokituslaitos. 

 

TJJ = Turvallisuusjohtamisjärjestelmä. 

 

IMO = International Maritime Organization, eli Kansainvälinen merenkulkujär-

jestö. 

 

ISGOTT = International Safety Guide for Tankers and Terminals, eli Kansain-

välinen turvallisuusopas säiliöaluksille ja terminaaleille. 

 

ISM= International Safety Management, eli Turvallisuusjohtamisjärjestelmä. 

 

EEBD = Emergency Escape Breathing Device, eli pakopullo 

 

EX = Räjähdysvaarallinen tila 

 

HTP-arvo = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus 

 

Kofferdam = Tyhjätila tai välitila aluksen rakenteissa. 

 

ppm = parts per million, eli miljoonaosa jostakin 

 

Azipod = Ruoripotkuri 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään suljetun tilan työskentelyyn liittyviä tekijöitä, 

määräyksiä, riskejä ja kehitystä. Työ on rajattu säiliöaluksilla tehtäviin suljetun 

tilojen töihin, ja siinä avainasemassa on työskentelyn turvallisuus, joka on 

läsnä myös päivittäisessä toiminnassa merenkulussa. 

 

Öljyn kuljetus on tarkkaan valvottua toimintaa, jossa ei ole varaa vahingoille 

tai onnettomuuksille. Läheltä piti -tilanteiden ja poikkeamaraporttien dokumen-

tointi ja jatkuva havainnointi ovat arkipäivää säiliöaluksilla. Työturvallisuutta 

korostetaan jokaisessa toiminnassa, ja se voidaankin havaita tekstinä ”Safety 

First” säiliöaluksien kansirakennelmassa. Vaatimukset turvallisuuteen tulevat 

öljy-yhtiöiltä ja Kansainväliseltä merenkulkujärjestöltä (IMO). Lisäksi aluksilla 

tulee noudattaa sen valtion lakeja ja määräyksiä, johon se on rekisteröity niin 

toiminnassa kuin työturvallisuudessakin. Nämä edellä mainitut julkaisut ja nii-

den lisäksi aiheeseen liittyvät verkkoartikkelit toimivat tämän työn teoriaosuu-

dessa lähteenä. 

 

Kehittelin aihettani tähän työhön työskennellessäni M/T Masteralla, joka on 

raakaöljytankkeri ja sitä hallinnoi OSM Ship Management Finland Oyj. Olen 

työpaikallani kuullut tarinoita ja lukenut raportteja suljetun tilan onnettomuuk-

sista, jotka ovat aina olleet vakavia, ja osa niistä jopa johtaneet kuolemaan. 

Tästä syystä turvallisuutta ei voi korostaa liikaa, etenkin kun puhutaan suljetun 

tilan työskentelystä. Lopullinen idea syntyi laivan ollessa telakalla, kun huoma-

sin tarkastajan käyttävän tankkien tarkistukseen drone-lennokkia, jota ohjattiin 

tankin ulkopuolelta. Suljetuissa tiloissa piilee valtavasti riskejä, joita on mah-

dollista minimoida tai jopa eliminoida nykyteknologialla ja tästä syystä valitsin 

aiheen opinnäytetyölleni. 

 

Viimeisen 20 vuoden aikana suljetun tilan työskentelyyn on menehtynyt 145 

ihmistä merenkulkualalla, joista 28 on tapahtunut viimeisen 16 kuukauden ai-

kana. Voidaan todeta, että ongelma ei ole poistunut vielä tänäkään päivänä, 

vaikka teknologia, proseduurit sekä henkilökohtaiset suojavälineet ovat kehit-

tyneet. (Enclosed space… 2020.) 

 

Tässä opinnäytetyössä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
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• Mitä riskejä suljetun tilan työskentelyyn liittyy?  

o Kuinka valmistella suljetun tilan työ niin, että se olisi turvallista 

toteuttaa?  

o Onko suljetun tilan käyntiä mahdollista minimoida teknologian ja 

paremman suunnittelun avulla? 

 

1.1 Tavoite 

Työn tavoitteena on selvittää, mitkä seikat ja tekijät vaikuttavat työturvallisuu-

teen suljetun tilan työskentelyssä sekä mitä toimenpiteitä suljetuissa tiloissa 

työskentelyyn liittyy. Tuon työssäni esille myös tulevaisuuden tuomat muutok-

set ja innovaatiot, jotka parantavat työturvallisuutta. Painotan tutkimuksessani 

sitä, miten teknologian kehitys vaikuttaa suljettujen tilojen työskentelyyn. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmät voidaan usein jakaa kahteen osaan: laadulliseen ja mää-

rälliseen tutkimukseen (Heikkilä 2014, 13‒14). Työni menetelmäksi valikoitui 

pääasiassa kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, sillä tarkoituksena on ku-

vailla ongelman laatua eikä tilastollista dataa aiheesta, vaikka tuon työssä 

esille esimerkiksi teknologian ansiosta koituvia säästöjä. 

 

Laadullinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, jossa 

pyritään tutkimaan kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kattavasti 

(Denzin & Lincoln 1998, 5‒7). Esimerkkinä laadullisesta tutkimuksesta on pyr-

kiä ymmärtämään tutkittavaa kohdetta. Tutkimus rajataan yleensä muutamaan 

tapaukseen, mutta ne pyritään analysoimaan niin tarkasti kuin mahdollista. 

Tutkittavat valitaan harkiten, eikä tarkoituksena ole pyrkiä tilastollisiin yleistyk-

siin. Kvalitatiivinen tutkimus soveltuu myös toiminnan kehittämiseen ja vaihto-

ehtoisten toimintatapojen etsimiseen. (Heikkilä 2014, 15.) 

 

1.3 Lähdeaineisto 

Tässä työssä lähdeaineistona käytettiin pääosin ISGOTT-opasta, Turvalli-

suusjohtamisjärjestelmää ja IMO:n julkaisemia asiakirjoja, sekä löytämiäni 

mielenkiintoisia ja tuoreita artikkeleita suljetun tilan historiasta, nykytilasta ja 

teknologiasta.  
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ISGOTT ja muut IMO:n julkaisemat aineistot valikoituivat teoriaosuuden läh-

teeksi siitä syystä, että siellä oleva aineisto on kansainvälistä ja tutkittua tie-

toa. Lähteitä voidaan pitää luotettavana, ja ne ovat ajan tasalla. OSM:n turval-

lisuusjohtamisjärjestelmä sisältää samoja tietoja kuin esimerkiksi ISGOTT, 

mutta siinä on yhtiön omia lisäyksiä ja yksityiskohtaisempia ohjeistuksia eri toi-

mintatapoihin. Turvallisuusjohtamisjärjestelmää pidetään myös ajan tasalla, ja 

siihen tehdään muutoksia silloin, kun uusi laki tai määräys astuu voimaan kan-

sainvälisellä tasolla, joten sitä voidaan pitää luotettavana lähteenä. Lisäksi 

käytin aineistona kirjallisuus- ja verkkolähteitä, jotka olivat tuoreita aiheeseen 

liittyviä artikkeleita. Tutkimuksessa käytetty aineisto ja sen kerääminen sekä 

analysointi oli teoriaosuuden rakentamisen kannalta tärkeässä roolissa. 

 

Yhtenä aineistonkeruumenetelmänä käytettiin observointia eli havainnointia, 

joka perustuu siihen, kuinka tutkittavaa ilmiötä käytetään ja miten siihen suh-

taudutaan. On tärkeää erottaa omat havainnot muiden ihmisten havainnoista, 

joita voi dokumentoida esimerkiksi kuvaamalla, tekemällä muistiinpanoja tai 

äänittämällä. (Jyväskylän yliopisto 2015.) Päädyin valitsemaan havainnoinnin 

yhdeksi aineistonkeruumenetelmäksi, koska työni kautta minulla on mahdolli-

suus päästä seuramaan suljetussa tilassa työskentelyä. 

 

Aiemmin tutkittua tietoa löytyi Theseuksesta yksi kappale. Aihetta käsiteltiin 

esimerkiksi opinnäytetyössä, jonka aiheena oli Auditoinnit osana suljettujen ti-

lojen työturvallisuuden kehittämistä. Opinnäytetyössä käsiteltiin samanlaisia 

seikkoja, kuten riskejä ja lainsäädäntöä. Siinä tutkimuksen tavoitteena oli audi-

toinnin vaikutukset suljetun tilan työskentelyn riskienhallintaan ja työturvalli-

suuden kehittämiseen. (Salo 2011.)  

 

2 MÄÄRÄYKSET JA KÄSITTEET 

2.1 Suljettu tila 

Yleinen määritelmä suljetusta tilasta on, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy 

(IMO 2011.): 

• Sisäänkäynti ja ulospääsy on rajoitettu. 
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• Ei ole jatkuvaa ilmanvaihtoa ja voidaan olettaa, että tila sisältää hen-

gelle vaarallisia ilmanvaihdon muutoksia. 

• Ei ole suunniteltu jatkuvaan työskentelyyn. 

 

Säiliöaluksilla suljetuksi tilaksi katsotaan muun muassa seuraavat kohteet 

(TJJ 2016.): 

• lastitankit 

• putkistot 

• paineastiat 

• kaksoispohja- ja painolastitankit 

• poltto- ja voiteluainetankit 

• kofferdamit 

 

2.2 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslaki on tullut voimaan 2003. Se korvasi aikanaan 1958 voi-

maantulleen lain koskien työturvallisuutta. Sen tarkoituksena on parantaa työ-

ympäristöä ja työolosuhteita, jotta loukkaantumisia, ammattitauteja ja työtapa-

turmia pystyttäisiin välttämään. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738.)  

 

2.3 Turvallisuusjohtamisjärjestelmä 

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä perustuu IMO:n julkaisemaan ISM-koodiin, 

joka on julkaistu 1993 ja joka astui voimaan 1998. Sen tavoitteena on edistää 

turvallisuutta merellä ja estää ympäristölle, omaisuudelle ja ihmisille koituvia 

vahinkoja. Lisäksi säännöstön piiriin kuuluvilla aluksilla on velvollisuus perus-

taa ja ylläpitää turvallisuusjohtamisjärjestelmää, jota lippuvaltion viranomaiset 

valvovat. Turvallisuusjohtamisjärjestelmällä tarkoitetaan dokumentoitua ja jä-

senneltyä järjestelmää, jotta henkilökunta voi toteuttaa yhtiön asettamaa poli-

tiikkaa koskien toimintatapoja ja ympäristönsuojelua. (Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetus 336/2006.) 

 

OSM Ship Management Finland Oy:n turvallisuusjohtamisjärjestelmän eli 

TJJ:n on laatinut yhtiön Marine Superintendent ja se pitää sisällään kaikki toi-

mintamallit, lupa-asiat, suojavälineet, hätätilanneohjeet ja riskienhallinnan yh-

tiön aluksille eri työtehtävissä. Turvallisuusjohtamisjärjestelmässä on erillinen 
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ohjeistus suljetun tilan työskentelyyn, ja sen tarkoituksena on ehkäistä ja vä-

hentää suljetuissa tiloissa tehtävistä töistä aiheutuvia riskejä henkilökunnalle, 

ympäristölle ja omaisuudelle (TJJ 2016). 

 

2.4 SOLAS-yleissopimus 

SOLAS-yleissopimus on IMO:n julkaisema sopimus, joka koskee ihmishengen 

turvallisuutta merellä. Ensimmäinen versio julkaistiin Titanicin uppoamisen jäl-

keen vuonna 1914, ja sitä on seurannut useampi versio yleissopimuksesta. 

Vuonna 1974 astui voimaan viimeinen versio, johon oli mahdollista tehdä 

muutoksia hiljaisen hyväksymismenettelyn avulla, eli jos kukaan ei vastusta-

nut muutosta, se tuli voimaan automaattisesti tietyn ajan kuluessa. Yleissopi-

muksen päätavoitteena on määrittää minimivaatimukset turvallisuuden osalta 

laivan rakentamiselle, välineille ja operoinnille. Lippuvaltion viranomaiset ovat 

velvoitettuja valvomaan, että sopimusta noudatetaan ja myös satamavaltion 

viranomaiset voivat tarkastaa siellä operoivia laivoja, jos on syytä epäillä, että 

määräyksiä ei noudateta. (IMO 2020.)  

 

2.5 ISGOTT 

ISGOTT-oppaan ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1978. Se on laadittu 

yhteistyössä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kanssa ja sen on jul-

kaissut Varustamoiden kansainvälinen kattojärjestö (ICS), Öljy-yhtiöiden kan-

sainvälinen merenkulkufoorumi (OCIMF) sekä Kansainvälinen satamien liitto 

(IAPH). ISGOTT-oppaan päätarkoituksena on antaa suosituksia ja ohjeita öljy-

tuotteiden turvallisesta kuljetuksesta ja käsittelystä säiliöaluksille sekä termi-

naaleille kuitenkaan menemättä yksityiskohtaisiin ohjeisiin alusten ja terminaa-

lien operoinnissa. (ISGOTT 2020.) ISGOTT-oppaasta käytetään säiliöaluksilla 

termiä tankkerin raamattu ja tässäkin työssä käytän sitä lähteenä useassa 

kohdassa. 

 

3 VAARAT 

Tehokkain tapa välttyä suljetun tilan riskeiltä on olla menemättä suljettuun ti-

laan ollenkaan tai ainakin pitää käynnit minimissä. Osa suljetun tilojen töistä 

voidaan ajoittaa telakalle tai korvata teknologialla, kuten esimerkiksi lenno-

keilla. Lisäksi laivojen rakennusvaiheessa paremmalla suunnittelulla voidaan 
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vaikuttaa laitteistojen, venttiilien ja putkistojen sijoitteluun, mikä vähentää 

käyntejä suljetuissa tiloissa. (ISGOTT 2020, 159.) 

 

3.1 Happipitoisuus 

Suljetun tilan työskentelyssä merkittävin riski on hapenpuute. Tilan happipitoi-

suus tulee aina olla 20,9 %, muutoin tilaan ei pidä mennä. Happipitoisuuden 

riittämättömyyttä tulee aina epäillä, mikäli kyseessä on (ISGOTT 2020, 165.): 

 

• tyhjä tankki tai muu tila, joka on ollut suljettuna, koska esimerkiksi ruos-

tumisprosessi sitoo happea rautaan. 

• tilassa tai viereisissä tiloissa on tai on ollut happea syrjäyttävää kaasua, 

kuten esimerkiksi suojakaasua (IG ja typpi). 

• tiloissa, joihin on työn seurauksena tai tahattomasti vuotanut kemikaa-

leja tai maalia, jotka syrjäyttävät hapen. 

• tiloissa, joiden kautta menee paineilma-, lasti- tai kemikaalilinja, jossa 

voidaan epäillä vuotoa. Paineilmassa happipitoisuus on usein alle 20,9 

%. 

• Hapenpuutetta voi myös esiintyä mikrobiologisten organismien takia, 

esimerkiksi jätevedenkäsittelyssä.  

 

Kun aivot eivät saa tarpeeksi happea, voi ihmisellä esiintyä huimausta, ajatuk-

sen harhailua sekä päänsärkyä, ja lopulta se voi johtaa tajunnan menetykseen 

tai kuolemaan. Oireiden alettua tulisi tilasta poistua välittömästi, mutta ihminen 

ei välttämättä kykene ajattelemaan selkeästi ja toimimaan järkevästi, jonka 

vuoksi henkilö saattaa jäädä tilaan ja näin altistaa itsensä hengenvaaraan. 

(ISGOTT 2020, 165.)  

 

Ihmisen solut tarvitsevat jatkuvasti happea. Vähiten hapenpuutetta kestävät 

ihmisen aivot ja tajunnan menetys tapahtuu n. 10‒15 sekunnin päästä siitä, 

kun hapensaanti aivoihin estyy (Castrén ym. 2017).  

 

Suljetuissa tiloissa voidaan myös havaita korkeaa happipitoisuutta. Vuotava 

paineilmalaite tai kemikaalit, jotka reagoivat keskenään, saattavat vapauttaa 
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happea tilaan, jolloin tilan happipitoisuus nousee. Tämä kasvattaa riskiä tuli-

paloon tai räjähdykseen. Happirikas ilma palaa kuumempana, ja tulipaloa on 

vaikeampi saada sammumaan. (ISGOTT 2020, 167.) 

 

3.2 Hiilivedyt ja muut kaasut 

Hiilivedyt (HC) ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka koostuvat hiilestä ja vedystä. 

Hiiliatomit yhdistyvät toisiinsa muodostaen molekyylin rungon, ja vetyatomit 

kiinnittyvät niihin eri kokoonpanoissa. Ne palavat helposti ja vapauttavat ener-

giaa. Raakaöljyssä esiintyy lähes kaikkia hiilivetyjä luonnostaan, ja niitä käyte-

tään polttoaineina sekä kumi- ja muoviteollisuudessa raaka-aineina. (Olah & 

Molnár 2003.) 

 

Säiliöaluksella lastikaasut sisältävät hiilivetyjä. Suljetun tilan työskentelyssä tu-

lee huomioida mahdolliset tilanteet, joissa lastikaasua tai lastia on päässyt ti-

laan, jossa työ on tarkoitus suorittaa. Esimerkiksi jos: (ISGOTT 2020, 166.) 

 

• Kaasua on päässyt huohotusputken kautta lastauksen aikana 

• Tilan viereisestä tankista on päässyt vuotamaan lastia tai lastikaasuja 

• Tilassa on lastinkäsittelylaitteistoa, lastiputkia tai lastipumppuja.  

 

Lastitankeissa suoritetaan myös suljetun tilan töitä. Vaikka tila olisi pesty, tuu-

letettu ja kaasupitoisuus mitattu, voi tilaan kuitenkin jäädä lastijäämiä, jotka il-

man lämpötilan noustessa alkavat muodostamaan hiilivetyhöyryjä. (ISGOTT 

2020, 166.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asetuksen, jossa luetellaan eri epä-

puhtauksien haitalliseksi tunnetut pitoisuudet ilmassa. Käytännössä mitä pie-

nempi HTP-arvo, sitä myrkyllisempää aine on. HTP-arvot on tarkoitettu otetta-

vaksi huomioon, kun suunnittelussa arvioidaan työn vaaroja, työympäristöä 

sekä työntekijöiden altistumista. Säädettyjen HTP-arvojen alapuolella pysymi-

nen ei aiheuta haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Yleensä HTP-arvot 

ovat aikapainotettuna 8 tunnin keskiarvoina. Esimerkiksi HTP8h-arvo voidaan 

ylittää lyhyellä aikajaksolla, kunhan arvo ei ylity 8 tunnin aikana. (HTP-arvot 

2018.) 
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3.2.1 Bentseeni 

Bentseeni on kirkas, väritön, vettä kevyempi neste, ja sen höyry on ilmaa ras-

kaampaa. Bentseeni on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten mu-

kaan luokiteltu syöpää ja periytyviä mutaatioita aiheuttavaksi aineeksi. Bent-

seenin HTP8h-arvo on 1 ppm. (OVA-ohjeet 2020.) 

 

3.2.2 Rikkivety 

Rikkivety on väritön kaasu, ja sen haju muistuttaa mädäntynyttä kananmunaa. 

Se on helposti syttyvä kaasu ja aiheuttaa räjähdysvaaraa sisätiloissa. Lisäksi 

se on ilmaa raskaampi kaasu. Rikkivety on vaarallinen soluhengitysmyrkky, 

mikä ärsyttää jo pienissä pitoisuuksissa limakalvoja ja hengitysteitä. Sen 

HTP8h-arvo on 5 ppm. (OVA-ohjeet 2020.) 

 

3.2.3 Merkaptaani 

Merkaptaania esiintyy korkean pentaanipitoisuuden omaavissa lasteissa ja 

joissakin raakaöljyissä. Merkaptaani on väritön, myrkyllinen ja palava kaasu. 

Se aiheuttaa yskää, kurkkukipua, päänsärkyä, huimausta ja tajuttomuutta. 

Sen HTP8h-arvo on 0,5 ppm. (ILO & WHO 2003.) 

 

3.2.4 Inertti kaasu 

Inertti kaasu on yleensä joko typestä tai pakokaasusta koostuva suojakaasu. 

Pakokaasu tuotetaan inerttilaitoksessa polttoaineen palamisreaktiossa. Se si-

sältää hiilidioksidia ja hiilimonoksidia eli häkää, jota syntyy epätäydellisessä 

palamisreaktiossa. Se on väritön, hajuton ja ihmiselle myrkyllinen kaasu. Sen 

HTP8h-arvo on 20 ppm. Typpi ja hiilidioksidi eivät ole ihmiselle myrkyllisiä, 

mutta ne aiheuttavat tukehtumisvaaran. (OVA-ohjeet 2020.) 

 

Suojakaasun tarkoituksena on syrjäyttää happi lastitilassa. Sitä käytetään 

aluksen purkauksessa korvaamaan lastin jättämä tyhjätila tankissa. Tällä toi-

menpiteellä estetään helposti syttyvän lastin palaminen, kun happipitoisuus ti-

lassa on alle 5 %. 
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3.2.5 Työstä johtuvat 

Kaasuja ja vaarallisia aineita voi suljettuun tilaan joutua myös työn seurauk-

sena. Esimerkiksi maalaaminen, pintojen kemiallinen puhdistaminen tai hyd-

rauliikkavuoto toimilaitteen huollon ohessa voivat aiheuttaa kaasujen tai vaa-

rallisten aineiden pääsyn suljettuun tilaan. Etenkin ahtaassa tilassa kyseiset 

höyryt ja epäpuhtaudet voivat vaikuttaa kaasutilan pitoisuuteen merkittävästi. 

(TJJ 2016.) 

 

3.3 Liukastuminen ja putoaminen 

Putoamisvaaraa esiintyy tilanteissa, joissa työskennellään yli 2 m:n korkeu-

dessa kulkutieltä tai joudutaan nousemaan tasolle, mistä puuttuu suojakaide. 

Lisäksi erityistä putoamisvaaraa liittyy tilanteisiin, joissa käytetään tikkaita tai 

jyrkkiä portaita. (Riskien arviointi… 2015, 51.)  

 

Liukastumisvaara aiheuttaa tilanteita, joissa kitka on liian heikko ja henkilöllä 

on riski kaatumiseen. Vaaraa on usein sileillä pinnoilla, ja sitä lisäävät vesi, jää 

ja muut nesteet, sekä pinnan kaltevuus. (Riskien arviointi… 2015, 51.) 

 

Suljetuissa tiloissa esiintyy usein putoamis- ja liukastumisvaaroja tankkiin tai 

vastaavaan tilaan mentäessä. Jyrkät portaat, rakenteelliset puutteet ja vaikeat 

työtasot ovat tekijöitä, jotka lisäävät putoamisen riskiä. Sitä voidaan minimoida 

ja ehkäistä käyttämällä oikeanlaisia putoamissuojaimia. Liukastumisriskiä pys-

tytään minimoimaan omalla varovaisella toiminnalla sekä hyvillä jalkineilla. 

(TJJ 2016.) 

 

4 SULJETUN TILAN TYÖ 

Suljetun tilan työksi katsotaan tilassa käynti ja pään pistäminen suljetun tilan 

luukusta sisään sekä kaikki siellä tehtävät toimenpiteet (TJJ 2016). Suljetun 

tilan töitä on säiliöaluksilla useita, kuten esimerkiksi tankkitarkastukset, ma-

keavesitankin pesu ja ruoripotkurihuollot. Kaikissa suljetun tilan töissä nouda-

tetaan samaa proseduuria, jota tässä kappaleessa aion tuoda ilmi. Pääsään-

tönä on, että suljettuun tilaan ei saa mennä ennen päällikön tai vastuussa ole-

van esimiehen lupaa. Tila täytyy valmistella turvalliseksi, ja luvat tulee olla asi-



16 

anmukaisesti täytetty. Jos esimies käskee suorittamaan suljetun tilan työn il-

man näitä toimia, on työntekijällä Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) mukaan 

oikeus kieltäytyä työstä, mikäli siitä koituu vaaraa hänelle itselleen tai muille. 

 

Tankkien ja tilojen kuntoa tarkastetaan vuosittain oman henkilöstön toimesta, 

mutta kuitenkin luokituslaitos määrittelee aikavälin tarkemmalle tarkastukselle, 

jonka aikaväliin vaikuttaa usein laivan ikä. Luokituslaitosten kattojärjestö on In-

ternational Association of Classification Societies (IACS). Luokituslaitoksia on 

useita, ja OSM Ship Management Finland Oyj:n alusten luokittajana toimii 

Lloyd´s Register. Se on kansainvälinen järjestö, ja toimii monella toimialalla, 

joista yksi on merenkulku. Lloyd´s:lla on tarkat standardit, joiden mukaan eri 

alustyypit luokitellaan merikelpoisiksi ja hyväksytään rekisteriin. Tarkastaja ti-

lataan alukselle suorittamaan tarkastusta, ja tarkastettavia tiloja on aluksella 

esimerkiksi kofferdamit, aluksen runko, pääkoneet sekä lasti- ja painolastitan-

kit. Kun tilat ovat todettu tarkastajan toimesta asianmukaisiksi, saa laiva siitä 

sertifikaatin, joka on voimassa tietyn ajan. (Lloyd´s Register 2021.) 

 

4.1 Valmistautuminen suljetun tilan työskentelyyn 

 

Suljetun tilan työskentelyyn tulee valmistella suunnitelma, josta käy ilmi (TJJ 

2016.): 

 

• Tilassa olevat ja suunnitellun työtehtävän riskit ja vaarat 

• Nimetyt henkilöt 

• Hätätilannevalmius 

• Mitattavat kaasut, mittauspaikat ja uusintamittausten määräajat 

• Tuuletussuunnitelma 

• Valaistussuunnitelma 

• Työlupa suunnitellulle työtehtävälle 

• Suljettuun tilaan menolupa 

• Erotussuunnitelma 

 

Suunnitelman laatii vastuussa oleva esimies, ja se käydään työhön osallistu-

van henkilöstön kanssa läpi. Lisäksi esimies esittelee suullisesti henkilöiden 
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vastuualueet, tilaan menemisen tarkoituksen, kulkureitit, suojavälineet sekä 

hätätilannesuunnitelman. (IMO 2011.) 

 

Suljettuun tilaan menolupa (Liite 2) on jaettu viiteen osioon. Ensimmäinen osio 

koostuu esivalmisteluista ja riskinarvioinnista, mitkä päällikkö ja vastuussa 

oleva päällystön jäsen tarkastavat. Toisessa osiossa käsitellään tarkastuksia 

ennen tilaan menoa, ja jokainen tilaan menijä tarkastaa, että asiat ovat kun-

nossa. Kolmas osio koostuu paineilmahengityslaitteiden ja kommunikointiväli-

neiden kuntotarkastuksesta. Neljäs ja viides osio koskee tilaan kirjaamisen ja 

työn valmistumisen aikoja (IMO 2011.) 

 

4.1.1 Riskinarviointi 

Riskienarvioinnilla tarkoitetaan vaarojen tunnistamista ja niiden suuruuksien 

sekä todennäköisyyksien määrittämistä. Riskinarviointi on prosessi, mikä al-

kaa arvioinnin suunnittelulla ja siinä tulee ottaa huomioon, että työt ja työpai-

kat muuttuvat, minkä takia arvioinnissa kerätyt tiedot vanhenevat helposti 

(kuva 1). Riskinarvioinnissa edellytyksenä on tunnistaa vaarat. Jos niitä ei 

voida poistaa, on niiden suurus määritettävä. (Riskien arviointi… 2015, 7.) 

 

Kuva 1. Riskinarviointi prosessi 
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Riskimatriisi on yksi hyvä työkalu arvioida riskin suuruutta (kuva 2). Riskimat-

riisissa mitataan riskin todennäköisyyttä sen vaikutukseen. Punaisella värikoo-

dilla merkittyihin riskeihin tulee kiinnittää huomiota, ja niitä on pyrittävä mini-

moimaan tai poistamaan. (Kangas 2017.) 

 

Kuva 2. Riskimatriisi. 

 

Riskinarviointi tulee tehdä ennen jokaista suljetun tilan työtä, jotta pystytään 

tunnistamaan potentiaaliset vaarat ja osallistuvat henkilöt valmistautuvat niihin 

asianmukaisilla suojavarusteilla ja toimenpiteillä. Siinä tulee ottaa huomioon 

aiemmin kuljetetut lastit, tuuletus, tilan rakenne ja muut asiaan liittyvät tekijät. 

(ISGOTT 2020, 168.) 

 

4.1.2 Nimetyt henkilöt 

Suljetun tilan lupaan kirjataan henkilöt, jotka osallistuvat suljetun tilan työsken-

telyyn. Päällikkö vastaa aina suljettuun tilaan menemisestä, ja sen lisäksi sii-

hen määritellään vastuullinen päällystön jäsen, joka pystyy tekemään arvion 

tilan vaarallisuudesta. Lisäksi nimetään minimissään kaksi pelastajaa, luukku-

vahti ja tilaan menijät. (ISGOTT 2020, 159.) 

 

4.1.3 Harjoitukset 

Suljettuun tilaan menemisestä ja sieltä pelastamisesta tulee pitää harjoituksia 

säännöllisin väliajoin niin, että laivan pelastussuunnitelma voidaan osoittaa toi-

mivaksi erilaisissa olosuhteissa. Harjoitukset tulee pitää uuden miehistön vaih-

tuessa ja ne tulee dokumentoida aluksella. (IMO 2020.)  
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Harjoitukset voidaan pitää turvallisessa tilassa, mutta sen pitää vastata suljet-

tua tilaa ja niihin tulee sisällyttää seuraavat aihealueet (IMO 2020.): 

 

• Suljetun tilan työskentelyyn vaadittavien henkilökohtaisten suojavälinei-

den käyttö ja tarkastus 

• Kommunikointivälineiden käyttö ja tarkastus 

• Kaasunmittausvälineiden käyttö ja tarkastus 

• Pelastamiseen vaadittavien välineiden käyttö ja tarkastus 

• Ensiapukoulutus ja elvytysohjeet 

 

4.2 Valmistelut ennen tilaan menoa 

Suljettu tila tulee olla selvästi merkattu ja suojattu esteillä, jotta kukaan ei me-

nisi tilaan vahingossa tai pääsisi tippumaan esimerkiksi avonaisesta luukusta. 

Kulku sinne tulee olla käytännöllisesti järjestetty ja riittävästi valaistu. Ennen 

luukkujen avaamista tulee tilan olla eristettynä erotussuunnitelman mukaisesti, 

esimerkiksi estämällä tilassa olevien venttiilien kaukokäyttö, sulkea tai poistaa 

putkiyhtyeet linjoista. Tällä eliminoidaan työskenneltävään tilaan pääsemästä 

haitallisia nesteitä tai kaasuja toisesta tilasta. Kun tila on eristetty, ja mahdolli-

set paineet päästetty pois, voidaan luukut avata ja aloittaa tuuletus. Tuuletusta 

tulee pitää päällä myös silloin, kun tilassa työskennellään. (ISGOTT 2020, 

162.) 

 

4.3 Kaasupitoisuuksien mittaaminen 

Tilan kaasupitoisuudet tulee mitata ennen tilaan menoa, sillä varmistetaan, 

että tilan kaasupitoisuus on ihmiselle turvallinen. Mittauksen ajaksi tulee tuule-

tus pysäyttää, jotta ilmavirtaukset eivät sotkisi mittaustuloksia. Tilasta on mi-

tattava aina happi-, hiilivety-, hiilimonoksidi- ja hiilidioksidipitoisuus. Lisäksi mi-

tataan muut myrkylliset kaasut, mitä mahdollisesti edellinen lasti on sisältänyt, 

kuten esimerkiksi rikkivety, merkaptaani tai bentseeni. Mittaustulokset ilmoite-

taan joko miljoonaosina tai prosenttiosuuksina. Tulokset saavat olla maksimis-

saan 50 % HTP8h-arvosta, jotta tilaan on turvallista mennä. (IMO 2011.) 
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Mittaukset tehdään alla nähtävillä monikaasumittareilla (kuva 3 & 4). Niihin 

voidaan kytkeä letku, mikä yltää tilan pohjaan saakka, jolloin saadaan pitoi-

suudet koko tilan korkeudelta. Riken-monikaasumittari mittaa happi-, hiilivety-, 

hiilimonoksidi- ja rikkivetypitoisuuksia (kuva 3). BW-monikaasumittarilla saa-

daan edellä mainittujen arvojen lisäksi hiilidioksidipitoisuus (kuva 4). Mikäli ti-

lasta tulee mitata muita kaasuja, kuten bentseeniä tai merkaptaania, on yhtiön 

aluksilla käytössä Dräger-mittauslaite erikseen. 

 

Kuva 3. Riken -monikaasukaasumittari  

 

 

Kuva 4. BW -monikaasumittari. 
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Mittauksessa tulee ottaa huomioon lämpötila, koska laitteisto saattaa mennä 

sekaisin suurissa lämpötilan muutoksissa, kuten esimerkiksi huoneenläm-

möstä siirryttäessä ulos pakkaseen. Muutenkin mittauslaitteisto tulee kalib-

roida ja varmistaa, että se näyttää oikein. Mikäli tila on korkea, tulee mittauk-

set tehdä vähintään kolmesta eri korkeudesta, joista alin mittaus on tilan tai 

tankin pohjalta. (TJJ 2016.) 

 

Jos suljetun tilan työ kestää useita päiviä, mittaustulokset tulee uusia 24 tun-

nin välein, ja aina kun työskentely keskeytetään esimerkiksi tauon ajaksi. Ti-

lassa työskentelevillä henkilöillä on henkilökohtaiset kaasupitoisuusmittarit, 

jotka mittaavat jatkuvasti tilan kaasupitoisuuksia. (TJJ 2016.) 

 

4.4 Varusteet 

Jokaisella suljettuun tilaan menijällä tulee olla henkilökohtainen monikaasumit-

tari, jolla on mahdollista mitata happi, hiilivedyt, rikkivety ja hiilimonoksidi 

(kuva 5). Mittareissa tulee olla selvästi havaittavat hälytykset kaasupitoisuus-

arvojen alittumiselle tai ylittymiselle. Lisäksi henkilöillä tulee olla asianmukai-

set suojavarusteet, radiopuhelin, putoamissuojaimet (kuva 7.), EEBD eli pako-

pullo (kuva 6.) sekä käsivalaisin, mikä on EX suojattu. (TJJ 2016.) 

 

 

Kuva 5. Henkilökohtainen monikaasumittari 
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Kuva 6. EEBD 

 

 

 

Kuva 7. Putoamissuojaimet. 

 

Tilan välittömässä läheisyydessä tulee olla välineistö (kuva 8.): 

 

• 2 kpl paineilmahengityslaitteita 

• 2 kpl täysillä virtalähteillä varustettua käsivalaisinta 

• Hyväksytty UHF käsiradio, jossa on sama kanava kuin suljetussa ti-

lassa työskentelevillä 

• Pelastusvaljaat, pelastusköysi ja pelastuskolmio 

• Nostovälineistö, jolla saadaan tarvittaessa tajuton henkilö nostettua 

ylös tankista. 

• Paarit 
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• Lähietäisyydelle lisähapenantovälineet ja defibrillaattori 

 

Kuva 8. Suljetun tilan välineistö 

 

4.5 Työskentely tilassa ja sen ulkopuolella 

Tilassa työskentely on suunniteltava ja toteutettava huolellisesti, jotta välty-

tään tapaturmilta. Luukkuvahti kirjaa tilaan menijät ja kellonajat suljetun tilan 

menolupaan. Luukkuvahdin tehtävänä on olla tilan ulkopuolella puhe tai nä-

köyhteydessä tilaan menijöiden, työstä vastaavan henkilön sekä pelastajien 

kanssa. Luukkuvahdin virka on kriittinen ja hänellä ei saa olla muuta tehtävää 

sen aikana, kun tilassa työskennellään. (ISGOTT 2020, 162.) 

 

Työskentelyä jatketaan niin kauan, kun haluttu toimenpide on saatu päätök-

seen tai kunnes suljetun tilan menolupa päättyy. Lupa voidaan myöntää mak-

simissaan 12 tunniksi ja lupa tulee keskeyttää, mikäli uusintamittauksissa ha-

vaitaan merkittäviä muutoksia kaasupitoisuuksissa. Suljetun tilan lupaan kirja-

taan henkilöiden ulostuloajat tilasta ja työn päättymisaika. (ISGOTT 2020, 

169-170.) 

 

5 TEKNOLOGIAN KEHITYS 

Työskentely suljetuissa tiloissa on kansainvälinen ja yleinen ongelma kaikilla 

teollisuudenaloilla ja kaikissa maissa. Vaikka määräykset ja teknologia ovat 

parantuneet vuosien varrella, se tuottaa silti haasteita. Suljetun tilojen töitä on 
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tehty kauan ennen nykyteknologiaa, ja esimerkiksi kaivosmiehet käyttivät vuo-

sisatojen ajan aina vuoteen 1986 asti kanarialintuja apunaan havaitakseen 

haitallisia kaasuja kaivoksilla. Linnun nopea hengitystiheys, pieni koko ja hyvä 

aineenvaihdunta tekivät sen alttiiksi pienillekin haitallisille ilmapitoisuuksien 

muutoksille, erityisesti hiilidioksidille ja hiilimonoksidille. Linnun tila antoi kai-

vosmiehelle signaalin, mikä antoi tarpeeksi aikaa paeta tai pukea hengityssuo-

jaimen. (The History of confined spaces 2021.) 

 

Tänä päivänä teknologiaa käytetään suljetun tilojen työskentelyssä, ja linnut 

on korvattu mittareilla, jotka mittaavat jatkuvasti kaasupitoisuuksia ja hälyttä-

vät käyttäjää muutoksista. Monella aloilla on myös käytössä RMCS (Remote 

Monitoring of Confined Spaces), joka on keskitetty valvontajärjestelmä. Se 

mahdollistaa, että yksi henkilö kykenee valvomaan useampaa suljetun tilan 

työtä samanaikaisesti sekä olemaan näkö- ja puheyhteydessä tilassa työsken-

televiin henkilöihin kameroiden ja radiopuhelimien välityksillä, sekä laitteessa 

on itsessään monikaasumittari, joka antaa tilassa työskentelevälle hälytyksen, 

mikäli kaasupitoisuus tilassa muuttuu. (The History of confined spaces 2021.) 

 

Merenkulussa on hiljattain aloitettu käyttämään drone-lennokkeja tankkitarkas-

tuksissa (kuva 9). Lennokissa on patentoitu suojahäkki, joka estää sitä tör-

määmästä rakenteisiin. Se on varusteltu valolla ja kameralla, joka kuvaa HD-

videota jatkuvasti lennon aikana. Lentäjä työskentelee tilan ulkopuolella ja ku-

vaa tarkastettavaa kohdetta lennokin avustuksella. Drone-lennokki ei tarvitse 

GPS-järjestelmää navigoinnissa, vaan siinä on sensorit, jotka havaitsevat ym-

pärillä olevat esteet. (Flyability 2021.) 
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Kuva 9. Drone-lento M/T Masteran telakalla. 

 

5.1 Case CMA CGM Andromeda 

Case osioissa käsitellään kahta ajankohtaista tapausta, joissa käytettiin apu-

välineenä Elios2-lennokkia tankkitarkastuksissa. Ensimmäisessä tapauksessa 

oli 323 metrinen konttialus, joka oli nimeltään CMA CGM Andromeda. Aluk-

sella tuli tarve suorittaa painolastitankin tarkastus, jossa ideana oli tarkastaa 

tankin yleinen tila, anodinen suojaus sekä ruostevauriot. Tankki oli 15 metriä 

pitkä ja 12 metriä syvä ja se oli kahdessa kerroksessa, missä jokaisessa oli 

kolme osiota. (Flyability 2016.) 

 

Tilan tarkastus suoritettiin dronella, jolloin tilaan ei tarvinnut kenenkään mennä 

fyysisesti, vaan lennot suoritettiin kannelta turvallisesti. Tämä vaihtoehto kor-

vasi neljän ihmisen työn, ja valmisteluita suljetun tilan työhön ei tarvinnut 

tehdä. Yhden tankin tarkastus suoritettiin kolmella lennolla, jotka kestivät 10 

minuuttia per lento. (Flyability 2016.) 

 

Tässä tapauksessa lopputulos oli mieluisa. Tiloista saatiin kattavat kuvat, 

joista pystyttiin tarkastamaan tilan kunto, ja vältyttiin mahdollisilta työtapatur-

milta. (Flyability 2016.) 
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5.2 Case Säiliöaluksen tankkitarkastus 

Toinen tapaus liittyi vallitsevan koronapandemian tuomaan haasteisiin meren-

kulkualalla. Koska raakaöljyn hinta tippui radikaalisti pandemian alussa, kei-

nottelijat ostivat sitä mahdollisimman paljon, hinnan nousua silmällä pitäen. 

Varastoista oli pulaa, joten säiliöaluksia käytettiin raakaöljyn varastointiin. 

(Flyability 2020.) 

 

Tapauksen raakaöljysäiliöaluksella havaittiin halkeama lastitankissa, ja hal-

keama tuli tarkastaa perusteellisesti, jotta vältyttäisiin yllättäviltä riskeiltä. Pa-

himmillaan halkeamasta vuotaisi lastia tuplarunkoon, mikä vaatisi lastin purka-

misen ja tankin puhdistamisen sekä telakoinnin, jossa halkeama korjattaisiin. 

Tämä kaikki saattaisi maksaa jopa puoli miljoonaa dollaria sekä menetetyt tu-

lot, koska alus olisi pois rahtiliikenteestä. (Flyability 2020.) 

 

Yhtiö päätti tilata tarkastuksen Marine Inspection Services Ltd:ltä ja he päätti-

vät suorittaa tarkastuksen Elios2-lennokkia apuna käyttäen, koska halkeama 

sijaitsi korkealla tankissa. Tällä vältyttiin kustannukset telineiden rakentamista 

varten, eikä tarkastajan tarvinnut seisoa telineillä, ja altistaa itseään putoamis-

riskille. Tässäkin tapauksessa lopputulokseen oltiin tyytyväisiä, koska hal-

keaman tila saatiin selville edullisesti, nopeasti ja turvallisesti. (Flyability 

2020.) 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tarkoituksena oli tuoda esille vaarat ja riskit suljetun tilan työskentelyssä, 

jota teknologian, proseduurien ja rakenteellisen suunnittelun avulla pyritään 

tekemään työntekijöille mahdollisimman turvalliseksi työympäristöksi. Tutki-

muksen pääkysymyksenä oli: Mitä riskejä suljetun tilan työskentelyyn liittyy? 

Siihen myös tutkimuksessa keskityttiin. On mielestäni tärkeä tunnistaa vaarat, 

jotta vältyttäisiin tapaturmilta, jotka suljetuissa tiloissa on usein erittäin vaka-

via. Hapen puute ja vaaralliset kaasut ovat tekijöitä, jotka aiheuttavat suurim-

man osan vakavista työtapaturmista. Tälle yhtenä syynä saattaa olla, että ih-

minen ei välttämättä itse havaitse ja tunnista vaaraa, koska useimmat vaaralli-

set kaasut ovat hajuttomia ja värittömiä. Vaikka monikaasumittari hälyttäisi 

käyttäjää, voi ihminen alkaa toimimaan päämäärättömästi, eikä pysty ajattele-

maan järkevästi.  
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Tilan suunnitteluun tulisi mielestäni kiinnittää enemmän huomiota. Tilat tulisi 

varustella mahdollisuuksien mukaan kaiteilla, ja pystysuorat tikkaat tulisi kor-

vata portailla. Lisäksi liukastumisriskiä voitaisiin vähentää karhennuksella, jota 

esimerkiksi aluksen kulkuteillä hyödynnetään. Suljettujen tilojen suunnitteluun 

panostetaan mielestäni liian vähän, ja se on yksi syy, mikä tekee niistä vaaral-

lisia paikkoja työskennellä. 

 

Yhtenä kysymyksenä tutkimuksessa oli: Kuinka valmistella suljetun tilan työ 

niin, että se olisi turvallista toteuttaa? Kappaleessa 4 esitelty kokonaisuus si-

sältää ne toimintatavat, joiden mukaan suljetun tilan työ tulisi ohjeiden mukaan 

toteuttaa. Työturvallisuutta korostetaan säiliöaluksilla ja toimintatavat ovat 

tarkkaan laadittuja ja pohdittuja. Proseduureissa ei ole eroavaisuuksia esimer-

kiksi teorian ja käytännön välillä, vaan ohjeistuksia noudatetaan ja dokumen-

toidaan, eikä niihin löytynyt kehitettävää. 

 

Tutkimuksessa painotettiin teknologian kehityksen vaikutusta suljetun tilan 

työskentelyn turvallisuuteen ja yksi tutkimuskysymyksistäkin oli: Onko suljetun 

tilan käyntiä mahdollista minimoida teknologian ja paremman suunnittelun 

avulla? Seuraavaksi esitelty kolmio on hyvä esimerkki siitä, mitkä toimet vai-

kuttavat eniten suljetun tilan työskentelyn vaarallisuuteen, ja mihin tulevaisuu-

dessa tulisi keskittyä. Kolmion yläosassa viitataan tekijöihin, joilla pyritään es-

tämään tarve menemästä tilaan, esimerkiksi jo rakennusvaiheessa putkistojen 

tai toimilaitteiden sijoittamisella tilaan, jota ei määritellä suljetuksi tilaksi. Pyrit-

täisiin siis pitämään suljetun tilan työt vain pakollisina tarkastuksina, joita ti-

loissa on tehtävä. (kuva 10.) 

 

Kolmion vihreä osio koostuu teknologiasta ja vaihtoehdoista, mitä pyritään ha-

kemaan sen sijaan, että tilaan mentäisi fyysisesti, kuten esimerkiksi kappa-

leessa 5 esitetty Elios2-lennokki. Lisäksi tiloihin voitaisiin asentaa kiinteät ka-

meravalvontajärjestelmät, mikä mahdollistaisi tilan valvonnan etänä. (kuva 

10.) 
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Kolmion keskellä keltaisella oleva lohko liittyy myös suunnitteluun ja alusten 

rakentamiseen. Tilat pyrittäisiin rakentamaan niin, että niitä ei määriteltäisi sul-

jetuksi tilaksi eli sen sisäänkäynti ja ulospääsy ei olisi rajoitettu, tilassa olisi ko-

neellinen ilmanvaihto, ja se olisi suunniteltu päivittäiseen työskentelyyn. 

Vaikka on utopistista olettaa, että olisi säiliöalus ilman yhtään suljettua tilaa, 

voitaisiin kuitenkin osaan tiloista rakentaa koneellinen ilmanvaihto, mikä tekisi 

suljetun tilan työskentelystä turvallisempaa. (kuva 10.) 

Kuva 10. Hallinnan hierarkia. 

 

Oranssissa osiossa on proseduurit eli toimintatavat. Tässä opinnäytetyössä 

käsiteltiin kappaleessa 4 suljetun tilan työhön liittyvät toimintatavat, joita yhti-

ömme säiliöaluksilla noudatetaan. Toimintatavoilla tarkoitetaan esimerkiksi lu-

pamenettelyitä, pelastustoimia, valmisteluita sekä työskentelyä suljetuissa ti-

loissa, ja ne eroavat toisistaan eri yhtiöiden ja alojen välillä. Oman kokemuk-

sen mukaan voin sanoa, että säiliöaluksilla toimintatavat ovat tarkkaan määri-

teltyjä, kun vertaa esimerkiksi muihin alustyyppeihin. Proseduureilla on suuri 

vaikutus suljetun tilan työskentelyn turvallisuuteen, mutta ne eivät kuitenkaan 

poista suljetun tilan työtä, vaan tilaan joudutaan kuitenkin menemään fyysi-

sesti suorittamaan annettu tehtävä. (kuva 10.) 

 

Viimeisenä kolmiossa on punainen osio, jossa käsitellään henkilökohtaisia 

suojavarusteita. Niillä on pienin vaikutus suljetun tilan työskentelyn vaarojen 

ehkäisemiseen, mutta niillä voidaan pienentää riskinlaatua. Kuten esimerkiksi 
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kappaleessa 4.4 esitelty pakopullo, voi se pelastaa ihmisen hengen joissakin 

tilanteissa. Toimintatavat ja henkilökohtaiset suojavarusteet ovat tekijöitä, joi-

hin voi aluksen miehistö vaikuttaa ja samalla ne ovat tekijöitä, joilla ei ehkäistä 

tai poisteta suljetun tilan työskentelyn vaaroja. Yritysten, laivanrakentajien ja 

viranomaisten tulisi siis enemmän keskittyä kolmion yläpäähän, jolla voitaisiin 

saada aikaan suuria muutoksia työturvallisuuteen. (kuva 10.) 

 

Mielestäni vaihtoehtojen hakeminen suljetun tilan työskentelyssä olisi työtur-

vallisuuden kannalta iso positiivinen muutos. Lennokin käyttöä voitaisiin lisätä 

myös aluksien omaan käyttöön, kun tällä hetkellä sitä käytetään pääasiassa 

tarkastajien toimesta. Tutkimuksen aikana havaittiin myös joitakin ongelma-

kohtia. Kappaleessa 5.1 havaittiin lennokin käytön vähentävän työntekijöiden 

työmäärää, mutta sillä saattaa olla negatiivinen vaikutus esimerkiksi työpaik-

kojen määrän vähentämiseen. Toinen havainto koski lennokin luotettavuutta ja 

käytettävyyttä suljetuissa tiloissa. Se voi jäädä esimerkiksi tilan rakenteisiin 

kiinni, akku saattaa loppua tai lennokki voi särkyä kesken lennon. Silloin sulje-

tun tilan työ tulee suorittaa perinteisellä menetelmällä, ja kaikki lennokin ansi-

osta saadut hyödyt menetettäisiin.  

 

7 POHDINTA 

Tutkimus aloitettiin aiheen valinnalla, jonka jälkeen aineistoa aloitettiin kerää-

mään kansainvälisistä julkaisuista, aiheeseen liittyvistä verkkolehdistä ja yh-

tiön turvallisuusjohtamiskäsikirjasta. Lisäksi aineistoa kerättiin havainnoimalla 

työpaikkani työympäristöä. Tutkimuksessa havaittiin tämänhetkisten toiminta-

tapojen olevan turvallisella tasolla, eikä niissä havaittu puutteita. Sen sijaan 

tutkimuksessa keskityttiin teknologian kehityksen tuomiin vaikutuksiin. 

 

Tutkimusprosessissa käytetyt tutkimusmenetelmät mahdollistivat vastauksien 

saamisen työssä esitettäviin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää seikat ja tekijät, jotka vaikuttavat suljetun tilan työskentelyn työturval-

lisuuteen, ja painottaa teknologian kehityksen vaikutusta työskentelyssä. Näi-

hin saatiin vastaukset keräämäni aineiston ja sen analysoinnin ansiosta. Teo-

riaosuuden lähteet koostuivat pääosin kansainvälisen merenkulkujärjestön jul-
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kaisuista. Lisäksi lähteitä kerättiin ja analysoitiin tuoreista kirjallisuus- ja verk-

kolähteistä, ja niitä vertailtiin keskenään, joten teoriaosuutta voitaan pitää luo-

tettavana. 

 

Tutkimusmenetelmän valinnassa päädyttiin laadulliseen tutkimukseen, koska 

tutkimuksessa tutkittiin ongelman laatua, eikä tilastollista dataa aiheesta. Tut-

kimuksessa keskityttiin aineiston ja havaintojen avulla analysoimaan tutkimuk-

sessa esitettyjen kysymysten ja tulosten luotettavuutta. Tutkimuksen luotetta-

vuutta tukee se, että aineistoa kerättiin sieltä, missä ilmiö esiintyy. Esimerkiksi 

lennokkien teknisten tietojen aineisto kerättiin valmistajan sivuilta, joka on vali-

dia aineistoa, eikä sisällä mielipiteitä tutkittavasta aiheesta. Tulosten luotetta-

vuus perustuu kerätyn aineiston, havaintojen, aiemmin tutkitun tiedon ja esi-

merkkitapauksissa koettujen tulosten pohjalta saatuihin lopputuloksiin. 

 

Opinnäytetyön kokonaisuus rakennettiin ja jäsenneltiin niin, että lukijalla olisi 

mahdollisimman selkeä kuva säiliöaluksilla tapahtuvista suljetun tilan töistä ja 

niiden vaaroista, jotta lopussa esitettävää teknologian kehitystä, ja sen esi-

merkkitapauksia olisi helpompi sisäistää. Lisäksi ne luovat perustan vaihtoeh-

toisten ratkaisuiden tarpeellisuudelle suljetun tilan työskentelyssä. Esimerkki-

tapauksissa kappaleessa 5.1 ja 5.2 tuotiin esille työturvallisuuden lisäksi myös 

kustannussäästöjä lennokkien käyttämisestä. Uskon sillä olevan positiivisia 

vaikutuksia työturvallisuuteen, ja lennokkien käyttöä tullaan lisäämään tulevai-

suudessa yhä useammin tilojen ja tankkien tarkastamisessa.  

 

Vaikka suljetun tilan työskentely on globaali ongelma kaikilla teollisuuden 

aloilla, työni oli rajattu säiliöaluksille ja erityisesti raakaöljytankkeri Masteralle, 

missä työskentelen itse. Tämä helpotti työni edistystä, sillä pystyin käyttämään 

tutkimuksessa paljon omaa havainnointia ja yhtiön turvallisuuspolitiikkaa, joka 

tuki empiiristä tutkimusta aiheesta. 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut opettavainen kokemus. Vaikka suljetun tilan 

työskentely työpaikallani on lähes arkipäivää, ei asioita ole tullut pohdittua 

näin monelta kantilta. Mielestäni jokainen työntekijä ja toimija, joka on tekemi-

sessä suljetun tilan työskentelyssä, tulisi kiinnittää niihin enemmän huomiota. 

Vaikka nykyisillä laitteilla työ saataisiin suoritettua suhteellisen turvallisesti, 

onko riskiä kannattavaa ottaa, jos tarjolla on muitakin vaihtoehtoja? 
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Tutkimuksen aikana oli mielenkiintoista seurata ja lukea Elios2-lennokin vaiku-

tuksesta ja sen käytettävyydestä. Jatkotutkimusaiheena ehdotetaankin lenno-

kin käyttöönottoa ja koulutusta sekä vaikutusten seuraamista yrityksille, joissa 

työskennellään suljetuissa tiloissa. Tutkimus voisi olla sekä määrällinen, että 

laadullinen tutkimus ja sitä voitaisiin analysoida tilastoista ja lennokin tuomista 

vaikutuksista. Jatkotutkimuksessa etsittäisiin vastauksia seuraaviin kysymyk-

siin: 

 

• Kuinka paljon lennokit vähentävät fyysisiä suljetun tilan töitä? 

• Kuinka paljon se tuottaa mahdollisia säästöjä? 

• Vähentääkö lennokkien käyttö vaaroja ja riskienlaatua? 
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