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Esipuhe
Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR, 2005) hyväksyttiin Maailman terveysjärjestön
(WHO) 58. yleiskokouksessa 23. toukokuuta 2005, ja vuoden 1969 IHR:ssä vaadittu rotattomuustodistus korvattiin laajemmalla saniteettitodistuksella (SSC), joka tuli voimaan
15. kesäkuuta 2007.
IHR:ssä (2005) todetaan, että osapuolet voivat valtuuttaa tietyt satamat myöntämään saniteettitodistuksia ja niiden jatkoaikoja sekä tarjoamaan IHR:n liitteessä 1 tarkoitettuja
palveluja. Valtuutetuilla satamilla on muiden valmiuksien lisäksi oltava koulutettuja työntekijöitä, jotka voivat nousta alukseen, tunnistaa mahdollisia kansanterveysriskejä ja suorittaa torjuntatoimenpiteitä. Tätä varten käytössä on oltava maailmanlaajuinen, standardoitu toimintamenettely alusten tarkastusta varten.
IHR (2005) tuli voimaan kesäkuussa 2007, minkä jälkeen WHO:n terveysturva- ja ympäristöosasto (IHR-satamat, -lentoasemat ja -maarajanylityspaikat) laati Väliaikaisia teknisiä neuvoja alusten tarkastuksia ja saniteettitodistusten myöntämistä varten. Tekniset
neuvot julkaistiin elokuussa 2007, ja niiden tarkoituksena oli auttaa osallisia valtioita järjestämään alusten tarkastuksia ja myöntämään saniteettitodistuksia.
Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeva käsikirja (jäljempänä
”käsikirja”) korvaa aikaisemmat väliaikaiset tekniset neuvot, ja sen avulla voidaan päästä
yhteisymmärrykseen saniteettitodistusten tarkoituksesta ja soveltamisalasta koko maailmassa. Käsikirja on tärkeä työkalu, jolla ehkäistään ja torjutaan tunnettuja yleisiä terveysriskejä (myös muita kuin jyrsijäperäisiä). Se tarjoaa yhteisen tavan kirjata tapahtumia
ja aluksessa tehtyjä toimenpiteitä ja ilmoittaa niistä eteenpäin. Käsikirjalla pyritään parantamaan laivaoperaattoreiden tietoa ja reagointia yleistä terveyttä koskeviin tapahtumiin, ja se tarjoaa tilaisuuden toteuttaa rutiininomainen terveystilanteen tarkastus aluksissa vähintään kahdesti vuodessa.
Käsikirjaa voidaan käyttää yhdessä WHO:n oppaiden Guide to ship sanitation (2011) ja
International medical guide for ships (2007) kanssa. Näissä oppaissa keskitytään ehkäisevään ja parantavaan terveydenhuoltoon aluksilla.
Käsikirjan valmisteluun sisältyi useita toistuvia luonnos- ja vertaisarviointivaiheita. Käsikirjaa tarkasteltiin seuraavissa asiantuntijakokouksissa:
• saniteettitodistuksia koskeva liikennetyöryhmän epävirallinen kokous, Lyon, Ranska, 6.–
8. marraskuuta 2007;
• tarkastusmenettelyjä koskeva liikennealan luonnoksia käsittelevän työryhmän kokous,
Lyon, Ranska, 17.–19. joulukuuta 2007;
• tarkastukseen ja saniteettitodistusten myöntämiseen liittyvää menettelyluonnosta käsittelevä epävirallinen kuulemistilaisuus, Lyon, Ranska, 14.–16. huhtikuuta 2008;
• tarkastukseen ja saniteettitodistusten myöntämiseen liittyviä suositeltavia menettelyjä
koskeva kokous, Lyon, Ranska, 14.–15. huhtikuuta 2009;
• alusten saniteettiohjeita koskevat epäviralliset kuulemistilaisuudet, Lyon, Ranska, 12.–
16. lokakuuta 2009.
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Julkista kuulemista varten laadittu käsikirjan versio julkaistiin WHO:n verkkosivulla toukokuussa 2010. Kokouksiin ja vertaisarviointiin osallistui risteilylaivaoperaattoreiden,
merenkulkuyhdistysten, IHR:n (2005) jäsenvaltioiden, satamavaltioiden, satamien terveysviranomaisten ja muiden sääntelyvirastojen edustajia ja asiantuntijoita eri kehitysmaista ja kehittyneistä maista. Täydellinen osallistujaluettelo esitetään kiitosten yhteydessä.
Vuosina 2008–2010 järjestettiin useita työpajoja ja kenttätoimintaa paikallis- ja aluetasolla sekä alueiden välillä. Työpajoihin osallistui asiantuntijoita kaikilta WHO:n alueilta, ja
niiden aikana tarkasteltiin aikaisempia väliaikaisia teknisiä neuvoja ja testattiin uuden käsikirjan luonnosta järjestämällä koulutusharjoituksia aluksilla. Työpajoja ja kenttätoimintaa tukivat WHO:n alueiden ja maiden toimistot sekä eri maiden terveysviranomaiset,
mukaan lukien Sines, Portugali (2009); Santos (2008), Fortaleza (2010), Brasilia; Palma de
Mallorca (2008), Cartagena (2009), Las Palmas de Gran Canaria (2010), Espanja; Amsterdam, Alankomaat (2007); Hampuri, Saksa (2008); Miami, Yhdysvallat (2008); Bridgetown,
Barbados (2008); Manila, Filippiinit (2009); Colombo, Sri Lanka (2010); ja Pariisi, Ranska
(2009).
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Kiitokset
Käsikirjan valmistelussa kuultiin asiantuntijoita eri kehitysmaista ja kehittyneistä maista.
Seuraavien henkilöiden työ vaikutti ratkaisevasti alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskevan käsikirjan laadintaan, minkä vuoksi he ansaitsevat suuret kiitokset:
Jaret T. Ames, Vessel Sanitation Program, Centers for Disease Control and Prevention,
Atlanta, Yhdysvallat
James Barrow, Division of Global Migration and Quarantine, National Center for Preparedness, Detection, and Control of Infectious Diseases, Centers for Disease Control and
Prevention, Atlanta, Yhdysvallat
Marie Baville, ympäristöterveysvastaava, hätävalmiusosasto, terveyden pääosasto, terveysministeriö, Pariisi, Ranska
Priagung Adhi Bawono, karanteenialaosasto, tautientorjunnan ja ympäristöterveyden
pääosasto, terveysministeriö, Jakarta, Indonesia
David Bennitz, Public Health Bureau, Health Canada, Ottawa, Kanada
Colin Browne, Pan American Health Organization/Eastern Caribbean Countries, Bridgetown, Barbados, WHO
Luiz Alves Campos, kansallinen terveydenseurantavirasto (Anvisa), Brasília, Brasilia
Susan Courage, Environmental Health Bureau, Safe Environments Directorate
Health Canada, Kanada
Yves Chartier, WHO, Geneve, Sveitsi
Frédéric Douchin, Seine-Maritimen departementin terveys- ja sosiaaliasioiden osasto,
Ranska
Zhiqiang Fang, laadunvalvonnasta, tarkastuksesta ja karanteenista vastaavan yleishallinnon terveyskaranteeniosasto, Peking, Kiina
Milhar Fuazudeen, Maritime Training and Human Element Section, Maritime Safety Division, Kansainvälinen merenkulkujärjestö, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta
Christos Hadjichristodoulou, Thessalian yliopisto, Larissa, Kreikka
Daniel Lins Menucci, WHO, Lyon, Ranska
Hameed Gh H Mohammad, satamista ja rajoista vastaava terveysosasto, Rumaithiya,
Kuwait
Rosemarie Neipp, kansanterveyden ja ulkomaisten terveysasioiden pääosasto, terveysja sosiaaliministeriö, Espanja
Ma Lixin, laadunvalvonnasta, tarkastuksesta ja karanteenista vastaavan yleishallinnon
terveyskaranteeniosasto, Peking, Kiina
Henry Kong, satamaterveysvirasto, Hongkongin erityishallintoalue, Kiina
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Jenny Kremastinou, kansallinen kansanterveysoppilaitos, Ateena, Kreikka
Maike Lamshöft, Hampurin satamaterveyskeskus, työterveydestä ja merenkulun terveydestä vastaava kansallinen laitos, Hampuri, Saksa
Fábio Miranda da Rocha, kansallinen terveydenseurantavirasto (Anvisa), Brasília, Brasilia
Mohamed Moussif, Mohamed V:n kansainvälinen lentoasema, Casablanca, Marokko
Barbara Mouchtouri, Thessalian yliopisto, Larissa, Kreikka
Matthijs Plemp, kansallinen kansanterveys- ja ympäristölaitos, Alankomaat
Thierry Paux, hälytys- ja valmiusosasto, terveysministeriö, Pariisi, Ranska
Tobias Riemer, Hampurin satamaterveyskeskus, työterveydestä ja merenkulun terveydestä
vastaava kansallinen laitos, Saksa
Clara Schlaich, Hampurin satamaterveyskeskus, työterveydestä ja merenkulun terveydestä vastaava kansallinen laitos, Hampuri, Saksa
Christoph Sevenich, Hampurin satamaterveyskeskus, työterveydestä ja merenkulun terveydestä vastaava kansallinen laitos, Saksa
Natalie Shaw, International Shipping Federation, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta
Mel Skipp, Carnival UK, Cruise Lines International Association, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta
Maria Dulce Maia Trindade, Macaon kansainvälinen lentoasema / satamaterveysviranomainen, tautientorjuntakeskus / terveysvirasto, Macaon erityishallintoalueen hallitus,
Kiina
Stéphane Veyrat, hätävalmiusosasto, terveyden pääosasto, terveysministeriö, Pariisi,
Ranska
Mario Vilar, Ministerio de Salud Publica, Dirección General de la Salud, Montevideo, Uruguay
Ninglan Wang, WHO, Lyon, Ranska
Sandra Westacott, Port Health Services, Southamptonin kunnanvaltuusto, Southampton,
Yhdistynyt kuningaskunta
Ruth Anderson ja Agnieszka Rivière toimivat sihteereinä ja tarjosivat hallinnollista tukea
käsikirjan valmistelukokousten aikana. Daniel Lins Menucci, Christos Hadjichristodoulou,
Barbara Mouchtouri, Bruce Plotkin, Clara Schlaich, Christoph Sevenich ja Ninglan Wang
vastasivat käsikirjan lopullisen version teknisestä kirjoittamisesta ja tarkistamisesta. Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskevan käsikirjan valmistelu ei
olisi ollut mahdollista ilman eri instituutioiden anteliasta teknistä ja logistista tukea, mukaan lukien Ranskan terveysministeriö; Hampurin satamaterveyskeskus, Saksa; Yhdysvaltojen tautientorjuntakeskukset (CDC); Thessalian yliopisto, Kreikka; kansallinen terveydenseurantavirasto (Anvisa), Brasilia; laadunvalvonnasta, tarkastuksesta ja karanteenista
vastaava yleishallinto (AQSIQ), Kiina; Espanjan terveysministeriö; Portugalin terveysministeriö; ja Health Canada.
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Sanasto
• Aluksen vesijärjestelmä
Aluksessa olevat vedenkäsittelyvarusteet ja -laitteet, vesisäiliöt sekä kaikki aluksen putkistot ja vesikalusteet.
• Alus
Kansainvälisellä matkalla oleva meri- tai sisävesialus (IHR, 2005).
• Asianomainen viranomainen
Viranomainen, joka vastaa IHR:n (2005) mukaisten terveystoimien toimeenpanosta ja soveltamisesta.
• Desinfiointi
Menetelmä, jossa ryhdytään toimiin ihmisissä tai eläimissä, matkatavaroissa, rahdissa,
konteissa, kuljetusvälineissä, tavaroissa tai postipaketeissa olevien tartunnanaiheuttajien torjumiseksi tai tuhoamiseksi altistamalla ne suoraan kemiallisille tai fysikaalisille tekijöille.
• Elintarvikkeiden esillepanoalue
Alue, jossa on esillä elintarvikkeita matkustajien ja/tai miehistön kulutusta varten.
• Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat pinnat
Laitteen ja välineiden pinnat, jotka joutuvat tavallisesti kosketuksiin elintarvikkeiden
kanssa, sekä pinnat, joilta voi valua, tippua tai roiskua elintarviketta pinnoille, jotka joutuvat tavallisesti kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Mukaan lukien jääpalakoneiden
osat jääpala-astiaan johtavan kourun yläpuolella.
• Elintarvikkeiden käsittelyalue
Alue, jossa säilytetään, käsitellään, valmistetaan tai tarjoillaan elintarvikkeita.
• Elintarvikkeiden säilytysalue
Alue, jossa säilytetään elintarvikkeita.
• Elintarvikkeiden tarjoilualue
Alue, jossa on esillä elintarvikkeita matkustajille tai miehistölle (lukuun ottamatta erillistä hyttitarjoilua).
• Elintarvikkeiden valmistusalue
Alue, jossa käsitellään, kypsennetään tai valmistetaan elintarvikkeita tarjoilua varten.
• Esteetön
Voidaan puhdistaa ja tarkastaa käyttäen yksinkertaisia työkaluja, kuten ruuvitalttaa, pihtejä tai kiintoavainta.
• Free pratique -lupa
Alukselle annettava lupa saapua satamaan, matkustajien siirtyä alukseen tai aluksesta,
lastata tai purkaa rahtia tai muonitustavaroita.
• Halogenointi
Tässä yhteydessä halogenoinnilla tarkoitetaan desinfiointia, jossa käytetään halogeeneja, kuten klooria, bromia tai jodia, ja jolla vähennetään patogeenisten mikro-organismien pitoisuutta virkistyskäyttöön tarkoitetussa vedessä tai juomavedessä.
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• Harmaa vesi
Kaikki käytetty vesi, mukaan lukien laivakeittiöiden, astianpesukoneiden, suihkujen, pyykinpesukoneiden sekä kylpyammeiden ja pesualtaiden vedenpoisto. Ei sisällä mustaa
vettä tai konetilojen pilssivettä.
• Helposti pilaantuva elintarvike
Luonnollinen tai synteettinen elintarvike, joka vaatii lämpötilan säätelyä, sillä se voi
edistää
• tartuntavaarallisten tai myrkyllisten mikro-organismien nopeaa ja progressiivista kasvua
• Clostridium botulinum -bakteerin kasvua ja toksiinin tuotantoa tai raaoissa kananmunissa Salmonella enteritidis -bakteerin kasvua.
• Helposti poistettava
Voidaan irrottaa pääyksiköstä ilman työkaluja.
• Helposti puhdistettava
Tuote on valmistettu materiaalista, viimeistelty tai suunniteltu siten, että se voidaan
puhdistaa helposti ja perusteellisesti tavanomaisilla puhdistusmenetelmillä ja -aineilla.
• Henkilönsuojain
Varuste, jolla suojataan työntekijää työpaikan vaaroilta.
• Hyväksyttävä materiaali, jota ei ole suojattu rotilta
Materiaali, jonka pinta on käsitelty (vahvistettu) siten, että jyrsinnälle alttiit reunat kestävät rottien jyrsinnän, mutta jonka läpi rotat voivat tunkeutua, jos reunoja ei ole käsitelty.
• Ilma-aukko
Putkiratkaisu, jossa neste tyhjennetään kalustosta, koneesta tai laitteesta välillisesti laskuputkea pitkin toiseen kalustoon, astiaan tai viemäriin tulvatason alapuolella.
• Ilmaväli
Esteetön pystysuora välimatka, joka kulkee ilmassa putken tai hanan, josta syötetään
vettä säiliöön, putkistoon tai muuhun laitteeseen, alimman suuaukon ja astian tai vastaanottavan kaluston tulvatason reunan välillä. Ilmavälin on tavallisesti oltava ainakin
kaksinkertainen syöttöputken tai hanan halkaisijaan nähden tai vähintään 25 mm.
• Juomavesi
Makea vesi, joka on tarkoitettu ihmisravinnoksi, juomiseen, pesemiseen, hampaiden pesuun, kylpyyn ja suihkuun; virkistyskäyttöön; aluksen sairaanhoitotilojen käyttöön; elintarvikkeiden käsittelyyn, valmistukseen tai kypsentämiseen; elintarvikkeiden säilytyssekä valmistusalueiden, välineiden ja varusteiden puhdistukseen. Juomaveden laatua
koskevan WHO:n oppaan (Guidelines for drinking-water quality, 2008) määritelmän mukaan
juomavesi ei aiheuta merkittävää riskiä terveydelle koko elämän kestävän kulutuksen aikana,
mukaan lukien erilaiset herkkyydet, joita voi ilmetä elämän eri vaiheissa.
• Juomavesisäiliö
Kaikki säiliöt, joissa säilytetään tankattua tai tuotettua juomavettä jakelua ja käyttöä
varten.
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• Jäteveden käsittely
Prosessi, jossa käymäläjätevedestä poistetaan epäpuhtauksia ja jolla tuotetaan nestemäistä ja kiinteää ainesta, joka voidaan tyhjentää ympäristöön tai käyttää uudelleen. Kyseessä on jätteenkäsittelyn muoto. Sakokaivon tai muun paikan päällä olevan jäteveden
käsittelyjärjestelmän, kuten biosuodattimien, avulla jätevettä voidaan käsitellä lähellä
sen lähdettä.
Yleisen käsittelymenetelmän mukaan jätevesi huuhdellaan wc:stä putkistoa pitkin säiliöön, jossa jätevettä hienonnetaan, dekantoidaan ja hajotetaan luonnollisilla bakteereilla
aerobisessa prosessissa. Vesi desinfioidaan, ennen kuin se tyhjennetään mereen. On tärkeää ottaa huomioon, että puhdistus- ja desinfiointiaineiden liikakäyttö viemärijärjestelmässä voi tuhota käsittelylaitteiston luonnollisia bakteereja. Aerobinen prosessi vaatii
happea, minkä vuoksi ilmastuslaitteilla puhalletaan ilmaa biologiseen kammioon. Prosessin aikana voi syntyä myrkyllisiä kaasuja.
• Kansainvälinen kansanterveydellinen uhka
IHR:n (2005) määritelmän mukaan poikkeava tilanne,
• jossa taudin kansainvälisen leviämisen vaara aiheuttaa toisille valtioille yleisen terveysriskin ja
• joka edellyttää mahdollisesti koordinoituja kansainvälisiä toimia.
• Kansainvälinen matka
(a) Kuljetuksen osalta vähintään kahden valtion alueella olevien maahantulopaikkojen
välinen matka tai saman valtion alueella tai alueilla olevien maahantulopaikkojen välinen
matka, jos kuljetus joutuu matkallaan kosketuksiin toisen valtion alueen kanssa, kuitenkin
ainoastaan kyseisten kosketusten osalta.
(b) Matkustajan osalta matka, johon liittyy oleskelu muun kuin sen valtion alueella,
josta matkustajan matka alkoi.
• Kansallinen IHR-yhteysviranomainen
Kunkin osallisen valtion nimittämä kansallinen keskus, jonka tulee olla jatkuvasti tavoitettavissa WHO:n IHR-yhteyspisteiden yhteydenpitoa varten.
• Korroosionkestävä
Materiaalin pinta säilyttää alkuperäiset ominaisuudet pitkäaikaisessa käytössä, myös joutuessaan kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa sekä puhdistus- ja desinfiointiaineiden tavanomaisessa käytössä. Korroosionkestävien materiaalien on oltava myrkyttömiä.
• Kosteutta hylkivä materiaali
Materiaalit, joiden pinnat kestävät kosteutta.
• Käymäläjätevesi
Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyssä Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuksessa (MARPOL-yleissopimus) annetun kansainvälisesti
hyväksytyn määritelmän mukaan jätevedellä tarkoitetaan
• tyhjennyksiä ja muita jätteitä kaikenlaisista käymälöistä, pisoaareista ja wc-huuhtelujärjestelmistä
• tyhjennyksiä lääkintätiloista (lääkevarastosta, sairasosastosta jne.) näissä tiloissa sijaitsevien pesualtaiden, kylpyammeiden ja vedenpoistoaukkojen kautta
• tyhjennyksiä eläviä eläimiä sisältävistä tiloista (esim. karjankuljetusalukset)
• muita edellisten kanssa sekoitettuja jätevesiä (esim. suihkujen harmaa vesi).
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• Lastenhoitotilat
Lapsiin liittyvään toimintaan tarkoitetut tilat lapsille, jotka tarvitsevat vielä vaippoja tai
valvontaa wc-käynnillä ja joita hoitaa aluksen henkilöstö.
• Maahantulopaikka
Matkustajien, matkatavaroiden, rahdin, konttien, kuljetusvälineiden, tavaroiden ja postipakettien maahantuloon tai maastapoistumiseen tarkoitettu väylä sekä niille saapumisen
tai poistumisen yhteydessä palveluja tarjoavat organisaatiot ja alueet.
• Matkustaja
Kansainvälisellä matkalla oleva luonnollinen henkilö.
• Musta vesi
Käymälöistä, pisoaareista tai sairaanhoitotiloista peräisin oleva jätevesi.
• Osallinen valtio
Tarkistetun kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) sitomat valtiot.
• Pinnat, jotka eivät ole kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa
Elintarvikkeiden säilytys-, valmistus- ja tarjoilualueilla sijaitsevien varusteiden kaikki näkyvät pinnat, jotka eivät joudu kosketuksiin elintarvikkeiden tai roiskeiden kanssa.
• Poistettava
Voidaan irrottaa pääyksiköstä käyttäen yksinkertaisia työkaluja, kuten ruuvitalttaa, pihtejä tai kiintoavainta.
• Puhdistus
Näkyvän lian tai hiukkasten poistaminen mekaanisesti ja mikrobikasvuston vähentäminen kemiallisilla, mekaanisilla tai lämpöprosesseilla, joita käytetään tietyn aikaa.
• Pyöristetty
Kovera pinta, muotoilu tai kappale, jossa ei ole 90 asteen tai sitä pienempiä kulmia.
• Ristikytkentä
Julkisen tai kuluttajille tarkoitetun juomavesijärjestelmän ja minkä tahansa muun lähteen
tai järjestelmän välinen suojaamaton tosiasiallinen tai mahdollinen liitäntä tai rakenne,
jonka kautta käytettyä vettä, teollisuusnestettä, kaasua tai muuta ainetta kuin juomavettä voi päästä juomavesijärjestelmään. Ristikytkentöjä ovat sivuputket, hyppyjohtimet,
poistettavat osat, kääntö- tai vaihtolaitteet ja muut väliaikaiset tai pysyvät laitteet, joiden
kautta tai vuoksi voi syntyä takaisinvirtaus.
• Saastunut
Henkilöt, matkatavarat, rahti, kontit, kuljetusvälineet, tavarat, postipaketit tai ihmisperäiset jäänteet, jotka ovat saaneet tartunnan tai saastuneet tai kantavat tartunnan tai
saastumisen lähteitä ja aiheuttavat siten yleisen terveysriskin.
• Saastunut alue
Maantieteellinen alue, johon WHO suosittelee IHR:n (2005) mukaisia terveystoimia.
• Sameus
Liuoksen sameus tai puutteellinen läpinäkyvyys, mikä johtuu suspendoituneista hiukkasista. Sameuden mittayksikkö on nefelometrinen sameusyksikkö (NTU).
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• Sauma
Kahden samanlaisen tai erilaisen materiaalin välinen avoin liitoskohta. Jatkuvaksi hitsattuja, hiottuja ja sileiksi viimeisteltyjä liitoksia ei pidetä saumoina.
• Seuranta
Kansanterveystarkoituksiin tapahtuva jatkuva järjestelmällinen tietojen keruu, vertailu ja
analysointi sekä tiedon oikea-aikainen levitys arviointia ja toimenpiteitä varten.
• Siirrettävä
Varuste, jota voidaan helposti siirtää tai nostaa pyörien, kiskojen tai rullien päällä, jota
voidaan mekaanisten välineiden avulla turvallisesti kallistaa puhdistusta varten tai joka
on helposti yhden ihmisen siirrettävissä.
• Sileä
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuva pinta, jossa ei ole kuoppia tai sulkeumia ja
jonka puhdistettavuus vastaa vähintään luokan 3 ruostumatonta terästä (karkeus 100).
Pinta, joka ei joudu kosketuksiin elintarvikkeen kanssa, joka vastaa kauppalaatuista
kuumavalssattua terästä ja jossa ei ole näkyvää hilsettä.
Aluksen kansi, laipio tai sisärakenteet, joiden sileässä ja tasaisessa pinnassa ei ole puhdistusta vaikeuttavia rosoisuuksia tai ulkonemia.
• Takaisinimu
Käytetty, saastunut tai likainen vesi virtaa putkistosta, aluksesta tai muusta lähteestä takaisin vedenjakeluputkeen putken alipaineen vuoksi.
• Takaisinvirtauksen estolaite
Mekaaninen laite, joka asennetaan vesi- tai jätevesijohtoon ja jolla estetään takaisinvirtaus vastapaineessa. Hyväksyttyä takaisinvirtauksen estolaitetta käytetään tyypillisesti
juomaveden jakelujohdoissa, joissa juomaveden jakelujärjestelmän ja mistä tahansa
muusta lähteestä peräisin olevan nesteen, seoksen tai aineen välillä on suora tai mahdollinen liitäntä. Jotkin laitteet on suunniteltu käytettäväksi jatkuvalla paineella, kun taas
toiset laitteet toimivat muulla tekniikalla. Jos laitteessa on yksisuuntaventtiili, läpän pitäisi heilahtaa syvennykseen, kun virtaava vesi täyttää johdon, jotta virtaus ei esty.
• Takaisinvirtaus
Veden tai muun nesteen, seoksen tai aineen virtaus juomaveden jakeluputkiin mistä tahansa juomaveden jakelujärjestelmän ulkopuolisesta lähteestä. Takaisinvirtauksen yksi
muoto on takaisinimu.
• Tartunnanlevittäjä
Hyönteinen tai muu eläin, joka tavallisesti kantaa yleisen terveysriskin aiheuttavaa tartunnanaiheuttajaa.
• Tartuntatauti
Patogeenisten mikro-organismien, kuten bakteerien, virusten, loisten tai sienten, aiheuttamat taudit. Taudit voivat levitä suoraan tai välillisesti henkilöstä toiseen. Zoonoosit ovat
eläinten tartuntatauteja, jotka voivat aiheuttaa taudin siirtyessään ihmisiin.

• Tartuntavaarallinen jätesäkki
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Jätesäkkiin suljetaan tartuntavaaralliset jätteet, jotka on ennen hävitystä inaktivoitava
mikrobiologisesti hyväksytyllä tavalla. Jätesäkin on oltava kertakäyttöinen, kosteutta hylkivä ja riittävän vahva, jotta se ei repeä tai puhkea tavanomaisissa käyttö- ja käsittelyolosuhteissa.
• Tauti
Sairaus tai terveydentila, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa ihmisille merkittävää haittaa
riippumatta sen alkuperästä tai lähteestä.
• Tiivis tila
Tila, joka on tehokkaasti suljettu ja jonka kaikki liitokset, saumat ja raot on tiivistetty siten, että hyönteiset, jyrsijät, tihkuva tai imeytyvä neste, ruuantähteet ja muut roskat eivät voi läpäistä materiaalia.
• Tiivistetyt liitokset, saumat ja raot
Laitteen valmistamiseen käytetyt materiaalit liittyvät tai sopivat tiivisti yhteen. Liitoksia
voidaan tiivistää käyttämällä soveltuvia täyteaineita.
• Vahvistus
Rotilta suojaamattomasta, hyväksyttävästä materiaalista valmistettujen nurkkien, rajakohtien ja muiden reunojen suojaaminen tai peittäminen rotilta suojatuilla alueilla. Vahvistuskaistaleen on yleensä oltava valmistettu rotilta suojatusta materiaalista, riittävän
leveä, jotta se peittää jyrsinnälle altistuvat reunat, sekä riittävän tiiviisti kiinnitetty.
• Varmentaminen
Lopullinen tarkistus, jossa varmistetaan, että koko järjestelmä toimii turvallisesti. Varmennuksen voi suorittaa toimittaja, riippumaton viranomainen tai molemmat riippuen
asianomaisen maan hallintojärjestelmästä. Sisältää tavallisesti ulosteperäisten indikaattoriorganismien ja vaarallisten kemikaalien testauksen.
• Vedenpoistoaukko
Kanava tai keruuallas, joka johtaa valumaveden viemäriin.
• Yleinen terveysriski
Väestön terveyttä mahdollisesti vaarantavan tapahtuman todennäköisyys, erityisesti tapahtumat, jotka saattavat levitä kansainvälisesti tai aiheuttaa vakavaa tai välitöntä vaaraa.
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Lyhenteet
BWMP

ballast-water management plan (painolastivesisuunnitelma)

CAC

Codex Alimentarius -komissio

FAO

Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö

FSP

food safety plan (elintarviketurvallisuussuunnitelma)

GDWQ

WHO:n opas Guidelines for drinking-water quality

HACCP

vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmä

HPC

heterotrophic plate count (heterotrofinen pesäkeluku)

IHR

kansainvälinen terveyssäännöstö

ILO

Kansainvälinen työjärjestö

IMGS

ILO:n, IMO:n ja WHO:n opas International medical guide for ships

IMO

Kansainvälinen merenkulkujärjestö

ISM-käsikirja

kansainvälinen turvallisuusjohtamiskäsikirja

ISO

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö

ISPP-todistus

käymäläjätevedestä aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemistä koskeva kansainvälinen todistuskirja

MEPC

meriympäristön suojelukomitea

MFAG

IMO:n opas Medical first aid guide for use in accidents involving dangerous
goods

PPE

personal protective equipment (henkilönsuojain)

SSC

saniteettitodistus

SSCC

todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä

SSCEC

todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta

UV

ultravioletti

WHO

Maailman terveysjärjestö
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Johdanto

Kansainvälinen terveysasetus hyväksyttiin vuonna 1951. Nimi muutettiin vuonna 1969 kansainväliseksi terveyssäännöstöksi (IHR). Vuoden 1951 kansainvälisellä terveysasetuksella pyrittiin seuraamaan ja torjumaan kuutta vakavaa tartuntatautia: kolera, rutto, keltakuume, isorokko, lavantauti ja pilkkukuume. Seuraavien viiden vuosikymmenen aikana useat tapahtumat, kuten kansainvälisen meriliikenteen muutokset, vaikuttivat tautien kansainväliseen leviämiseen. Sen vuoksi Maailman terveyskokouksessa 23. toukokuuta 2005 hyväksyttiin tarkistettu kansainvälinen terveyssäännöstö päätöslauselmalla WHA58.3, joka tuli voimaan 15. kesäkuuta 2007.
Vuoden 1951 terveysasetuksesta alkaen kansainvälisissä satamissa vierailevilta aluksilta vaadittiin kansainvälistä kansanterveysvalvontaa varten rotattomuustodistus. Todistus auttoi vähentämään jyrsijälähtöisten tautien, etenkin ruton, kansainvälistä leviämistä. Kaikkien kansainvälisten alusten piti uusia todistus kuuden kuukauden välein, ja todistuksen uusiminen
edellytti koko aluksen tarkastamista. Vuoden 2005 IHR:ssä rotattomuustodistus korvattiin
huomattavasti laajemmalla saniteettitodistuksella, ja rotattomuustodistusten myöntäminen
lopetettiin vuonna 2007.
Saniteettitodistusten avulla voidaan erityisesti vaikuttaa kansainvälisiä matkoja tekevien alusten aiheuttamien yleisten terveysriskien ehkäisyyn ja torjuntaan. Todistus on aluksen saniteettioloja koskeva kansainvälisesti tunnustettu asiakirja, joka vähentää aluksen tarkempien ja tiheämpien tarkastusten tarvetta todistuksen voimassaolon aikana (lisätarkastukset ovat kuitenkin mahdollisia tietyissä olosuhteissa).
Tämän käsikirjan on tarkoitus toimia viiteaineistona satamista vastaaville terveysviranomaisille, sääntelyviranomaisille, laivaoperaattoreille ja muille asianomaisille viranomaisille, jotka
vastaavat IHR:n (2005) toimeenpanosta satamissa ja aluksilla. Käsikirja perustuu aluksen tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeviin IHR:n (2005) määräyksiin. Näissä
määräyksissä annetaan ohjeita tarkastuksen valmistelusta ja suorittamisesta sekä todistusten
täyttämisestä ja terveystoimien soveltamisesta IHR:n (2005) mukaisesti.1

1

IHR:n 2 artikla, Tarkoitus ja soveltamisala: ”Tämän terveyssäännöstön tarkoituksena ja soveltamisalana on tautien kansainvälisen
leviämisen ehkäisy, torjunta ja hallinta, käyttäen kansanterveydellisiä keinoja, jotka ovat oikeassa suhteessa ja rajoittuvat kansanterveysuhkiin aiheuttamatta tarpeettomia häiriöitä kansainväliselle liikenteelle ja kaupalle.”

15

16

Soveltamisala
Saniteettitodistusta käytetään kaikkien sellaisten alueiden tunnistamiseen ja kirjaamiseen,
joilla esiintyy alusten aiheuttamia yleisiä terveysriskejä (myös muita kuin jyrsijäperäisiä).2 Todistus edellyttää, että terveysasioihin koulutettu henkilöstö suorittaa perusteellisia ja yksityiskohtaisia tarkastusmenettelyjä ja -tekniikoita. Asiaa käsitellään IHR:n (2005) 20, 22–25, 27,
28, 30–37 ja 39–45 artiklassa sekä liitteissä 1, 3, 4 ja 5.
Saniteettitodistuksessa painotetaan kriteerejä, joita tarkastellaan aluksen eri alueiden tarkastuksen aikana. Todistuksessa annettujen tietojen perusteella voidaan määrittää terveystoimet, joita toteuttamalla voidaan ehkäistä ja torjua aluksella esiintyviä yleisiä terveysriskejä ja
siten estää tautien kansainvälinen leviäminen. Tarkastuksen päätteeksi myönnetään uusi saniteettitodistus eli joko SSCEC- tai SSCC-todistus tarkastuksen tuloksista riippuen. Jos tarkastusta ei voida suorittaa valtuutetussa satamassa (jotka luetellaan WHO:n verkkosivulla), voimassa olevalle todistukselle voidaan myöntää enintään yhden kuukauden jatkoaika (myös jatkoaika on myönnettävä valtuutetussa satamassa). IHR:n mukaisesti aluksen kansallisuus, lippuvaltio, rekisteröintipaikka tai omistaja ei saa vaikuttaa saniteettitodistuksen myöntämiseen.
Tämän käsikirjan osassa A tarkastellaan suunnittelua ja hallinnollisia järjestelyjä, joita on toteutettava ennen SSCEC- tai SSCC-todistuksen myöntämistä koskevaa tarkastusta. Osassa A
kuvataan satamista vastaavien terveysviranomaisten sekä kansallisten tai paikallisten terveysviranomaisten vastuulla olevia toimia, joilla varmistetaan alusten tarkastusten ja saniteettitodistusten myöntämisen riittävä vaatimustaso.
Käsikirjan osassa B esitetään malli tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä varten.
Siinä kuvataan tarkastettavia alueita, sovellettavia standardeja, mahdollisia todisteita, joita
tarkastuksessa tai otetuista näytteistä voi löytyä ja jotka voivat aiheuttaa yleisen terveysriskin,
asiakirjoja, jotka on tarkastettava ennen aluksen tarkastusta, sen aikana ja sen jälkeen, sekä
suoritettavia torjuntatoimenpiteitä ja korjaavia toimia. Mallin muoto vastaa saniteettitodistuksen mallia, joka esitetään IHR:n (2005) liitteessä 3. Lisäksi sääntelyviranomaiset, laivaoperaattorit ja laivanvalmistajat voivat käyttää B-osaa viiteaineistona ja tarkistuslistana, jonka
avulla ne tunnistavat ja arvioivat alusten suunnitteluhankkeiden mahdollisia terveysvaikutuksia.
Käsikirjassa selvitetään aluksen miehistölle aiheutuvia työterveysriskejä ja muita yleiseen terveyteen vaikuttavia tapahtumia ja luetellaan IHR:n liitteessä 3 esitettyihin kohtiin sovellettavia tarkastuksia. Lisäksi kuvataan sellaisten tapahtumien ehkäisyä ja torjuntaa, jotka voivat
muodostaa kansainvälisen kansanterveydellisen uhkan (IHR:n määritelmän mukaan).
Käsikirjassa käsitellään myös ympäristönäkökohtia, jotka voivat aiheuttaa yleisiä terveysriskejä, kuten alusten jätevesien, jätteiden ja painolastivesien tyhjennystä. Aluksilta voi löytyä
myös muita haitallisia saastumislähteitä (muita kuin mikrobiologisia lähteitä), kuten radioak-

2

IHR:n liitteessä 3 annetaan kattava luettelo alueista, tiloista ja järjestelmistä, jotka on tarkastettava saniteettitodistuksen myöntämistä varten.
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tiivisia säteilylähteitä. Tällaisiin saasteisiin sovelletaan IHR:ä (2005) sekä sen 39 artiklan ja liitteen 3 vaatimuksia, mutta niihin liittyvät torjuntatoimenpiteet eivät kuulu käsikirjan soveltamisalaan. Käsikirjassa käsitellään vain alustavien torjuntatoimenpiteiden toteutusta ja erikoistuneiden asiantuntijoiden ja viranomaisten reagointia tilanteisiin, joissa aluksella havaitaan
säteilyä.
Yhteenvetona käsikirjan osien A ja B on tarkoitus auttaa satamaviranomaisia määrittämään
suositeltavat pätevyysvaatimukset aluksia tarkastavalle ja saniteettitodistuksia myöntävälle
henkilöstölle
rutiinikyselyjen hallinnolliset järjestelyt aluksen tarkastusta ja saniteettitodistuksen myöntämistä koskevaa suunnittelua varten
 suositeltavat pätevyysvaatimukset aluksia tarkastavalle ja saniteettitodistuksia myöntävälle
henkilöstölle;
 rutiinikyselyjen hallinnolliset järjestelyt aluksen tarkastusta ja saniteettitodistuksen myöntämistä koskevaa suunnittelua varten;
 menetelmät aluksiin, matkustajiin, rahtiin tai tyhjennykseen liittyvien yleisten terveysriskien
tunnistamista, mittaamista ja torjuntaa varten;
 menettelyt tautien kansainvälisen leviämisen ehkäisemiseksi;
 saniteettitodistukseen merkittävien tietojen kirjaamiskäytännöt, mukaan lukien aluksen miehistön tai ao. viranomaisten lisätoimet myöhemmissä poikkeamissatamissa;
 ilmoitus- ja reagointivaatimukset yleistä terveyttä koskevissa tapahtumissa, mukaan lukien
vaara- ja hätätilanteet aluksella.
WHO:n oppaat Guide to ship sanitation (2011) ja International medical guide for ships (2007),
joissa keskitytään ehkäisevään ja parantavaan terveydenhuoltoon aluksissa, täydentävät tätä
käsikirjaa.
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Osa A:
Tarkastusjärjestelmän vaatimukset

19

Osa A: Tarkastusjärjestelmän vaatimukset

1. Sääntely- ja toimintakehyksen yleiskatsaus
Kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR, 2005) tultua voimaan 15. kesäkuuta 2007 asianomaiset viranomaiset voivat vaatia kansainvälisiltä aluksilta IHR:n mallin mukaista (IHR:n
liite 3) saniteettitodistusta, jossa käsitellään yleisiä terveysriskejä aluksella, sekä IHR:n
mukaisesti suoritettuja tarpeellisia tarkastuksia ja torjuntatoimenpiteitä. Ao. viranomaisten on käytettävä liitteen 3 saniteettitodistusta, jonka avulla määritetään ja kirjataan
kaikki saastumista, tartuntaa tai muuta ihmisiin kohdistuvaa terveysriskiä koskevat todisteet eri alueilla, tiloissa tai järjestelmissä. Lisäksi siihen kirjataan toteutettavat (IHR:n mukaiset) toimenpiteet, joilla torjutaan yleisiä terveysriskejä 1. Saniteettitodistus voidaan
vaatia kaikilta meri- tai sisävesialuksilta, jotka ovat kansainvälisellä matkalla ja poikkeavat
sopimuksessa osallisena olevan valtion satamaan.
IHR:n (2005) mukaan näiden valtioiden on valtuutettava tietyt satamat tarkastamaan
aluksia ja myöntämään todistuksia (tai jatkoaikoja) sekä tarjoamaan palveluja ja torjuntatoimenpiteitä IHR:n 20 artiklan 3 kohdassa sekä liitteessä 1 tarkoitetulla tavalla.
SSCC-todistuksia myöntävällä satamalla on oltava valmiudet tarkastaa aluksia, myöntää todistuksia ja toimeenpanna tarvittavia toimenpiteitä terveyshaittojen poistamiseksi (tai valvoa niiden toimeenpanoa). Osallinen valtio voi myös valtuuttaa satamia
myöntämään SSCEC-todistuksia tai enintään yhden kuukauden jatkoaikoja, mikäli laivaoperaattorit eivät pysty suorittamaan tarvittavia toimenpiteitä kyseisessä satamassa.
IHR:ssä (2005) vaaditaan osallisia valtioita varmistamaan, että kaikki saniteettitodistukset myönnetään IHR:n 39 artiklan ja liitteen 3 mukaisesti.
Lisäksi valtioiden on toimitettava WHO:lle luettelo satamista, jotka on valtuutettu
• myöntämään SSCC-todistuksia ja tarjoamaan IHR:n (2005) liitteessä 3 (saniteettitodistuksia koskevat vaatimukset) sekä liitteen 1 B-osassa tarkoitettuja palveluja (nimettyjen
satamien keskeisiä valmiuksia koskevat vaatimukset);
• myöntämään ainoastaan SSCEC-todistuksia ja pidentämään SSCEC- tai SSCC-todistuksen voimassaoloa yhdellä kuukaudella, kunnes alus saapuu satamaan, jossa sille voidaan myöntää todistus.
Kunkin osallisen valtion on ilmoitettava WHO:lle kaikista luettelon satamien asemassa tapahtuvista muutoksista. WHO julkaisee ja päivittää valtuutettuja satamia koskevaa luetteloa ja niihin liittyviä tietoja. Luettelo on saatavilla WHO:n verkkosivulla
(http://www.who.int/ihr/ports_airports/en).
IHR:n (2005) mukaan kunkin osallisen valtion saniteettitodistusten on oltava IHR:n
liitteessä 3 esitetyn mallin mukaisia. Mallitodistuksen käyttö helpottaa kansainvälistä
laivaliikennettä, vähentää tarpeettomia viivästyksiä, yhtenäistää tarkastusprosessia
ja mahdollistaa yhtenäisen ja helposti tunnistettavan riskitiedottamisen. Todistusten
on vastattava muodoltaan ja sisällöltään IHR:n vaatimuksia. Jos todistukset eivät ole
mallin mukaisia, muut ao. viranomaiset voivat katsoa niiden olevan pätemättömiä tai ne
voivat olla IHR:n (2005) mukaan pätemättömiä.
1

IHR:n (2005) mukaan ”yleisellä terveysriskillä” tarkoitetaan väestön terveyttä mahdollisesti vaarantavan tapahtuman todennäköisyyttä, erityisesti tapahtumia, jotka saattavat levitä kansainvälisesti tai aiheuttaa vakavaa tai välitöntä vaaraa. Tätä käsitettä on käytetty tämän käsikirjan pohjana, ja käsitteen sekä muiden määritelmien kautta voidaan ymmärtää, miten käsikirjassa kuvatulla tarkastusprosessilla on tarkoitus saavuttaa IHR:n tavoitteet.
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Mallin käyttö ei aiheuta alukselle mitään muita kuin IHR:ssä (2005) määrättyjä velvoitteita.
Saniteettitodistuksia voidaan käyttää kansainvälisen viestinnän työkaluina, ja ne toimitetaan yleensä myöntämispaikan ulkopuolisiin maihin (tai alueille). Sen vuoksi osallisten valtioiden olisi myönnettävä ja täytettävä todistukset englanniksi tai ranskaksi.
2. Roolit ja velvollisuudet
Osallisten valtioiden on toteutettava kaikki IHR:n (2005) mukaiset käytännön toimenpiteet varmistaakseen, että laivaoperaattorit pitävät vastuullaan olevat kuljetusvälineet pysyvästi puhtaina tartunnan tai saastumisen lähteistä, tartunnanlevittäjät ja tartunnan lähteet mukaan luettuina (24 artikla). Jos tarkastuksessa löydetään todisteita tartunnan tai
saastumisen lähteistä, voidaan vaatia torjuntatoimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä voivat
toteuttaa joko laivaoperaattorit (miehistö tai sopimussuhteinen yksityinen yritys) tai ao.
viranomaiset. Toteutettavista torjuntatoimenpiteistä olisi aina sovittava ao. viranomaisen
(yleensä satamista vastaava terveysviranomainen) kanssa, joka myös valvoo niiden toteutusta.
Saniteettitodistuksen avulla on tarkoitus tunnistaa, arvioida ja kirjata mahdollisia yleisiä terveysriskejä sekä satamassa suoritettavia torjuntatoimenpiteitä. Yleisiä terveysriskejä tunnistetaan epidemiologisten todisteiden, suorien havaintojen tai mittausten
(tai näiden yhdistelmän) perusteella. Ao. viranomaisen olisi arvioitava riskiä epidemiologisen tilanteen ja riskin vakavuuden mukaisesti. torjuntatoimenpiteitä toteutetaan maahantulopaikassa IHR:ssä (2005) vahvistettuja ehtoja noudattaen.
Jos kansainvälisellä matkalla olevalta alukselta löydetään kliinisiä merkkejä tai oireita sairaudesta tai taudista sekä tosiasiallisia todisteita yleisestä terveysriskistä (tartunnan ja
saastumisen lähteet mukaan lukien), ao. viranomaisen on pidettävä alusta saastuneena
ja se voi
 (a) tarvittaessa desinfioida tai puhdistaa kuljetusvälineen tai hävittää siitä hyönteiset tai rotat tai teettää nämä toimet omassa valvonnassaan; ja
• (b) päättää tapauskohtaisesti käytettävän menetelmän varmistaakseen yleisen terveysriskin asianmukaisen torjuntatason IHR:n määräysten mukaisesti. Jos WHO on
antanut tällaisissa menettelyissä käytettäviä menetelmiä ja aineita koskevia suosituksia, niitä tulee noudattaa, jollei ao. viranomainen katso muita menetelmiä yhtä turvallisiksi ja luotettaviksi (IHR:n 27 artiklan 1 kohta).
Jos maahantulopaikasta vastaava viranomainen ei kykene suorittamaan 27 artiklassa vaadittavia torjuntatoimenpiteitä, aluksen voidaan kuitenkin antaa poistua seuraavin edellytyksin:
• (a) ao. viranomaisen tulee poistumishetkellä antaa seuraavan tiedossa olevan maahantulopaikan toimivaltaiselle viranomaiselle b) -alakohdassa mainitut tiedot; ja
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• (b) kun kyse on laivasta, saatu näyttö ja tarvittavat torjuntatoimenpiteet tulee kirjata SSCC-todistukseen (IHR:n 27 artiklan 2 kohta).
Tätä varten satamilla on oltava valmius tukea hyväksyttyjä torjuntatoimenpiteitä tautien ja taudinaiheuttajien leviämisen estämiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi puhdistaminen, desinfiointi, dekontaminointi sekä rottien ja hyönteisten hävittäminen.
WHO:n luetteloon sisältyvillä satamilla, jotka on valtuutettu myöntämään saniteettitodistuksia, on lisäksi oltava käytössään koulutettua henkilökuntaa, joka voi nousta aluksiin,
tunnistaa mahdollisia yleisiä terveysriskejä ja suorittaa tarvittavia torjuntatoimenpiteitä.
Valtioilla olisi oltava kansallisesti tunnustettuja koulutus- ja pätevyysvaatimuksia, joita sovelletaan saniteettitodistusten myöntämiseen valtuutettujen terveydestä tai ympäristöterveydestä vastaaviin viranomaisiin.
Jollei IHR:n (2005) 43 artiklassa tai sovellettavissa kansainvälisissä sopimuksissa toisin
määrätä, osalliset valtiot eivät saa kansanterveyssyistä kieltää laivalta free pratique -lupaa.
Niiltä ei varsinkaan saa kieltää alukseen nousua tai siitä poistumista, rahdin tai tarvikkeiden lastausta tai purkamista eikä polttoaineen, veden, elintarvikkeiden tai muiden muonitustarvikkeiden ottoa. Osalliset valtiot voivat asettaa free pratique -luvan myöntämisen
ehdoksi tarkastuksia ja, jos aluksesta löytyy tartunnan tai saastumisen lähde, tarvittavan
desinfioimisen, puhdistuksen, hyönteisten tai rottien hävittämisen tai muun tartunnan tai
saastumisen leviämisen estämiseksi tarvittavan toimenpiteen (IHR:n 28 artikla).
Jos yleinen terveysriski vaikuttaa merkittävältä tai jos löydetään todisteita taudin mahdollisesta kansainvälisestä leviämisestä, ao. viranomaisen on ilmoitettava asiasta välittömästi
kansalliselle IHR-yhteysviranomaiselle ja unionin tasolla terveysviranomaisille.

2.1 Asianomaisen viranomaisen rooli
Terveystoimien toimeenpanosta ja soveltamisesta maahantulopaikassa vastaavien viranomaisten tulee IHR:n (2005) 22 artiklan mukaan
• vastata saastuneilta alueilta lähtevien ja niiltä saapuvien matkatavaroiden, rahdin, konttien, kuljetusvälineiden, tavaroiden, postipakettien ja ihmisen jäännösten valvonnasta,
jotta nämä pysyvät puhtaina taudin tai saastumisen lähteistä, tartunnanlevittäjät ja lähteet mukaan lukien;
• varmistaa mahdollisuuksien mukaan, että matkustajien maahantulopaikoissa käyttämät
tilat pidetään hygieenisinä ja puhtaina taudin tai saastumisen lähteistä, tartunnanlevittäjät ja lähteet mukaan lukien;
• vastata mahdollisesta matkatavaroissa, rahdissa, konteissa, kuljetusvälineissä, tavaroissa, postipaketeissa ja ihmisen jäännöksissä esiintyvien rottien tai hyönteisten hävittämisestä, niiden desinfioinnista tai puhdistuksesta tai henkilöihin kohdistuvista hygieniatoimenpiteistä siten kuin on IHR:n perusteella asianmukaista;
• ilmoittaa laivaoperaattoreille mahdollisimman ajoissa aikomuksestaan ryhtyä kuljetusvälineitä koskeviin torjuntatoimiin sekä antaa mahdollisuuksien mukaan kirjallista
tietoa kyseisistä toimista;
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• vastata saastuneen veden tai saastuneiden elintarvikkeiden, ihmisten tai eläinten eritteiden, jäteveden ja muun saastuneen aineksen kuljetusvälineestä poistamisen ja turvallisen hävittämisen valvonnasta;
• ryhtyä kaikkiin mahdollisiin IHR:n mukaisiin toimiin, joilla valvotaan ja torjutaan sitä, etteivät laivat päästä jätevesiä, jätteitä, painolastivettä tai muuta mahdollisesti tautia aiheuttavaa ainesta, joka saattaisi saastuttaa sataman, joen, kanavan, salmen, järven tai muun
kansainvälisen väylän vesiä;
• vastata palveluntarjoajien valvonnasta koskien palveluja, jotka liittyvät matkustajiin,
matkatavaroihin, rahtiin, kontteihin, kuljetusvälineisiin, tavaroihin, postipaketteihin
tai ihmisen jäännöksiin maahantulopaikoissa, mukaan lukien tarvittavat tarkastukset
ja terveystarkastukset;
• laatia tehokkaat varautumissuunnitelmat odottamattomien kansanterveydellisten tapahtumien varalta;
• olla kansallisen IHR-yhteysviranomaisen kanssa yhteydessä sellaisista merkittävistä yleisistä terveystoimista, joihin on ryhdytty IHR:n mukaisesti.

2.2 Laivaoperaattoreiden rooli
IHR:n (2005) 24 artiklan mukaan osallisten valtioiden on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin
IHR:n mukaisiin toimiin varmistaakseen, että laivaoperaattorit
• noudattavat WHO:n suosittelemia ja kyseisen valtion hyväksymiä terveystoimia;
• tiedottavat matkustajille kuljetuksen aikana suoritettaviksi tarkoitetuista WHO:n
suosittelemista ja kyseisen valtion hyväksymistä terveystoimista;
• pitävät vastuullaan olevat kuljetusvälineet pysyvästi puhtaina tartunnan tai saastumisen
lähteistä, tartunnanlevittäjät ja lähteet mukaan luettuina. Saadun näytön perusteella voidaan
vaatia toimia tartunnan tai saastumisen lähteiden torjumiseksi.
Aluksen päällikön on varmistettava, että aluksessa havaituista tautitapauksista, joissa
on merkkejä tartuntataudista tai näyttöä yleisestä terveysriskistä, ilmoitetaan tulosataman ao. viranomaiselle 28 artiklan ja liitteen 3 vaatimuksia noudattaen.
IHR:n (2005) liitteessä 4 vaaditaan, että laivaoperaattorit helpottavat
• rahdin, konttien ja kuljetusvälineiden tarkastuksia;
• kuljetusvälineissä mukana olevien henkilöiden terveystarkastuksia;
• muiden IHR:n mukaisten terveystoimien suorittamista;
• osallisen valtion pyytämien asiaankuuluvien terveystietojen antamista.
Laivaoperaattorien on lisäksi toimitettava ao. viranomaiselle voimassa oleva SSCECtai SSCC-todistus sekä meriterveysilmoitus (IHR:n 37 ja 39 artikla, liitteet 3, 4 ja 8).
Tartunnanlevittäjistä lähtöisin olevien tautien osalta IHR:n (2005) liitteessä 5 määrätään erityisistä toimenpiteistä, jotka koskevat kuljetusvälineitä ja laivaoperaattoreita.
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2.3 Tarkastajan rooli
Asianomaisen viranomaisen tehtävänä on tarkastaa aluksen alueet, järjestelmät ja
palvelut, varmentaa näiden järjestelmien ja palvelujen käytännön toteutus, varmistaa
tarkastettujen alueiden hygieniatilanne ja tarvittaessa suositella korjaavia toimia tai
vaatia toimenpiteitä. Mahdolliset vaaditut torjuntatoimenpiteet on kirjattava todistelomakkeeseen (ks. liite 7, Evidence Report Form), minkä jälkeen myönnetään SSCCtodistus.
IHR:n (2005) liitteessä 3 määritetään aluksen alueet, järjestelmät ja palvelut, jotka on
tarkastettava. IHR:n liitteessä 1 vaaditaan, että osallisten valtioiden on järjestettävä
maahantulopaikassa koulutettua henkilökuntaa, joka tarkastaa kuljetusvälineet, suorittaa tarkastusohjelmia ja varmistaa tarvittaessa sataman tiloja käyttävien matkustajien turvallisuuden. Näiden tehtävien toteuttamiseksi tarkastajien olisi osoitettava pätevyytensä seuraavilla aloilla, ennen kuin heidät nimitetään tarkastustehtäviin:
• Yleisten terveysriskien arviointi (mukaan lukien riskien torjuntajärjestelmien tehokkuus) suoraan havaitsemalla tai mittaamalla testaus- ja näytteenottolaitteiden avulla.
Arvioinnin olisi perustuttava laivaoperaattoreilta, edustajilta tai aluksen päälliköltä
saatuihin tietoihin, kuten meriterveysilmoitukseen 2; ennen aluksen saapumista satamaan annettuihin ilmoituksiin, jotka koskevat aluksella olevia kansanterveydellisiä tapahtumia (IHR:n 28 artikla); matkustajatietoihin; alkuperäissataman, kauttakulkusataman ja tulosataman tautitilanteeseen; suojaustekniikoiden ja henkilönsuojainten
käyttöön.
• Käsitys siitä, miten mikrobiologisten, kemiallisten ja radiologisten tekijöiden aiheuttamat yleiset terveysriskit vaikuttavat ihmisten terveyteen ja voivat tarttua ihmisiin muiden
ihmisten, elintarvikkeiden, ilman, veden, jätteen, eläin- ja hyönteisperäisten tartunnanlevittäjien, saastuneen välittäjäaineen tai -esineen ja ympäristön välityksellä; asianmukaiset
toimenpiteet, joilla vähennetään säteilyaltistusta mahdollisimman alhaiselle tasolle säteilyriskitapauksissa; käytäntö, jolla pyydetään ammattiapua säteilyriskien ja niiden vaikutusten hallintaan.
• Ilmoittamista, arviointia ja reagointia, varusteita ja lääkkeitä koskevien toimintamenettelyjen soveltaminen; kuljetusvälineen kokoon ja tyyppiin liittyviä ympäristövaatimuksia
koskevat tiedot; asiaan liittyviä sovellettavia ohjeita koskevat tiedot (esim. WHO, ILO,
IMO).
3. Saniteettitodistusten myöntämistä koskevaa tarkastusta edeltävä suunnittelu ja hallinnolliset järjestelyt
Ennen tarkastusohjelman vahvistamista on laadittava tarkastusmenettelyt ja toteutettava
tarkastusta ja todistusten myöntämistä koskevat hallinnolliset järjestelyt.
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2

Aluksen päällikön on selvitettävä aluksen terveystilanne ennen satamaan saapumista. Päällikön on toimitettava ao. viranomaiselle
täytetty meriterveysilmoitus, jossa on (mahdollisuuksien mukaan) myös aluksen lääkärin allekirjoitus, paitsi jos ao. viranomainen ei
edellytä ilmoitusta (IHR:n 37 artikla ja liite 8; ks. aluksilla esiintyvien pandemiatapausten (H1N1) hallintaa koskevat WHO:n väliaikaiset tekniset neuvot).
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3.1 Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskevat
yleiset valmistelut ja hallinnolliset järjestelyt
3.1.1 Viestintä
• Laaditaan ilmoittamista, arviointia ja reagointia koskevia menettelyjä, joita sovelletaan terveydellisten tapahtumien yhteydessä aluksella (esim. taudin puhkeaminen,
tartunnan ja saastumisen lähteet, vaaratilanteet ja hätätilanteet).
• Kehitetään ja ylläpidetään viestintä-, raportointi- ja seurantajärjestelmiä yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten ja virastojen, kuten kansallisen IHR-yhteysviranomaisen ja terveydenseurantajärjestelmän, kanssa.
• Ylläpidetään ajantasaista ja helposti saatavaa luetteloa satamista, jotka on valtuutettu
myöntämään saniteettitodistuksia, sekä ajantasaista luetteloa näiden satamien yhteystiedoista.
• Varmistetaan, että tarkastajilla on valmius viestiä selkeästi laivaoperaattoreiden
tai edustajien sekä miehistön kanssa.
• Määritetään ja levitetään oikeita viestintään tarvittavia tietoja ao. viranomaiselle, kuljetusvälineille ja laivaoperaattoreille tai edustajille.
• Arvioidaan saapuvien alusten määrää, tiheyttä ja tyyppiä.
3.1.2 Koulutus
• Laaditaan ja toteutetaan suunnitelmia, joissa tunnistetaan koulutustarpeita, kelpoisuusvaatimuksia ja pätevyysehtoja.
• Varmistetaan, että tarkastajat osaavat myöntää saniteettitodistuksia englanniksi.
• Perehdytetään tarkastajat tässä käsikirjassa oleviin tarkistuslistoihin.
• Perehdytetään tarkastajat kaikkiin tarvittaviin alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskeviin menettelyihin.
• Varmistetaan, että tarkastajilla on todistetusti asianmukaiset tiedot tässä käsikirjassa ja
IHR:n (2005) lakitekstissä määritellyistä todistustyypeistä.
• Järjestetään tarkastajille koulutusta tarkastuksen tyypillisestä kulusta aluksen koon ja
tyypin mukaan.
3.1.3 Varusteet
• Varmistetaan, että tarkastukseen ja torjuntatoimenpiteisiin tarvittavat työkalut ja
varusteet, mukaan lukien henkilönsuojaimet ja näytteenottolaitteet, ovat aina saatavilla ja hyvässä kunnossa (ks. luettelo henkilönsuojaimista ja suositelluista varusteista
liitteissä 4 ja 5).
• Varmistetaan, että asianmukaiset lomakkeet sekä todistusten oikeaksi todistamiseen tarvittavat yksilölliset leimat ovat saatavilla ja hyvässä kunnossa.
3.1.4 Hallinto
• Kehitetään ja toteutetaan laadukas hallintojärjestelmä tarkastusten tulosten seurantaa, auditointia ja arviointia varten.
• Kehitetään ja toteutetaan myönnettyjen saniteettitodistusten hallinnollista valvontaa ja tietojen hallintaa koskeva järjestelmä esimerkiksi kehittämällä ja ylläpitämällä suoritettuja tarkastuksia ja myönnettyjä todistuksia koskeva tietojärjestelmä tai suojattu tietokanta, jossa on
mahdollista määrittää aikaisempia puutteita.
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• Laaditaan sovittujen tarkastusmaksujen keruujärjestelmä.
• Määritetään satama-alueet, joita tarvitaan alusten turvallista tarkastamista, mahdollisia
torjuntatoimenpiteitä sekä IHR:n (2005) liitteen 1 B-osassa lueteltuja tiloja ja palveluja
varten.

3.2 Paikan päällä toteutettavan tarkastuksen suunnittelu
• Pyydetään ja kirjataan laivaoperaattorin tai edustajan ennen aluksen saapumista toimittamat tiedot (saapumisajan vahvistus, kiinnityspaikka, tarkastuspyyntö, edellinen ja seuraava satama, aluksen terveystilanne, laivaoperaattorin tai edustajan henkilö- ja yhteystiedot).
• Tehdään saatujen tietojen perusteella arvio yleisistä terveysriskeistä, kootaan aluksen tarkastukseen tarvittava henkilökunta ja varusteet.
• Laaditaan helposti ymmärrettävää tietoa tarkastusmenettelyistä sellaisessa muodossa,
joka voidaan toimittaa alukseen etukäteen (esim. tiedote). Ennalta ilmoittamattomissa
tarkastuksissa näitä tietoja ei pitäisi toimittaa etukäteen. Tietoihin olisi sisällyttävä seuraavat:
- luettelo tarkastuksessa vaadittavista asiakirjoista
- kehotus, jonka mukaan yhteyshenkilön on oltava saatavilla aluksessa
- kehotus, jonka mukaan kaikkien alueiden on oltava avoinna tarkastukselle, jotta tarkastus etenee sujuvasti.

4. Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten myöntämistä koskevat toimenpiteet ja toimintamenettelyt
Tarkastusten avulla on tarkoitus vahvistaa, että aluksissa noudatetaan asianmukaisia
terveysriskien arviointia ja torjuntaa koskevia käytäntöjä.
Tarkastuksessa saadaan yleiskuva aluksen toiminnoista ja siitä, miten sen järjestelmiä
käytetään ja ylläpidetään. Tarkastajan tehtävänä on yleensä määrittää riskejä, joita
aluksen toiminnoista aiheutuu, ja arvioida aluksen oman riskinarvioinnin ja torjuntatoimenpiteiden tehokkuutta. Toimintamenettelyjen osalta on arvioitava sekä niiden
laatua että toteutuksen laajuutta. Tarkastuksessa olisi erityisesti arvioitava, ovatko laivaoperaattori ja/tai aluksen päällikkö tunnistaneet keskeisiä vaaroja, arvioineet terveysriskejä ja määrittäneet soveltuvia torjuntatoimenpiteitä riskien tehokasta hallintaa varten.
Saniteettitodistuksen myöntämistä varten satamalla on oltava käytössään asianmukaisesti koulutettua henkilökuntaa, joka voi nousta alukseen, tunnistaa mahdollisia
yleisiä terveysriskejä ja määrätä torjuntatoimenpiteitä. Ennen alukseen nousua tarkastajien on noudatettava kaikkia tarpeellisia hallinnollisia ja teknisiä menettelyjä,
jotta varmistetaan tehokas ja turvallinen pääsy alukseen. Tarkastajien olisi myös noudatettava menettelyjä, joilla varmistetaan kohtuullinen turvallisuustaso, kun alus on
satamassa ja kun alukseen noustaan ja sitä tarkastetaan.
Jos alukselle on tarkoitus myöntää uusi todistus, on tarkastettava kaikki alueet. Alueiden on oltava sellaisessa kunnossa, että estetään tarkastusprosessin aiheuttama ristikontaminaatio (ks. esimerkiksi liite 3).
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Ennen tarkastuksen alkua olisi mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava aluksen päällikölle tarkastuksen tarkoitus ja kehotettava tätä valmistelemaan kaikki tarvittavat
asiakirjat ja ilmoittamaan aluksen yhteyshenkilö tarkastuksen helpottamiseksi.
Tarkastukseen sisältyy yleensä laivaoperaattorin tai edustajan sekä aluksen päällikön
kanssa käytävä alustava keskustelu asioista, jotka liittyvät aluksen sanitaatiojärjestelmiin ja -menettelyihin. Lisäksi olisi tarkastettava asiakirjat, jotka ao. viranomainen on
lähettänyt aluksen päällikölle tai edustajalle ennen tarkastusta.
Jos aluksen riskinarviointi- ja riskinhallintajärjestelmät eivät ole tyydyttäviä, toteutus on
puutteellista tai aluksessa havaitaan odottamattomia vaaroja, tarkastajan olisi keskusteltava näistä näkökohdista aluksen päällikön kanssa vierailun päätteeksi. Keskustelussa voidaan käsitellä aikaisempia tarkastusraportteja, olennaisia asiakirjoja ja kaikkia aluksella
suoritettavia elintarvikkeisiin ja veteen liittyviä toimintoja.
Sen jälkeen tarkastajan olisi laadittava todistelomakkeeseen (ks. liite 7) yhteenveto
näkökohdista, jotka eivät vastaa tätä käsikirjaa tai muita teknisiä asiakirjoja (kuten
WHO:n Guide to ship sanitation). Tarkastajan olisi kirjattava annetut ohjeet, mukaan
lukien mahdollisten korjaavien toimien aikataulu.
Jos voimassa olevaan SSCC-todistukseen tai todistelomakkeeseen (ks. liite 7) on kirjattu torjuntatoimenpiteitä, tarkastajan on varmistettava, että nämä toimenpiteet on
hyväksyttävästi suoritettu.
Jos olosuhteet, joissa tarkastus ja/tai torjuntatoimenpiteet on suoritettu, eivät johda
tyydyttäviin tuloksiin, ao. viranomainen kirjaa asian SSCC-todistukseen.

4.1 Asiakirjojen tarkastus
Tarkastusta varten tarvitaan tietoa aluksesta, sen rahdista ja mahdollisista yleisistä
terveysriskeistä. Laivaoperaattoreilta pyydettävät tiedot ja asiakirjat koskevat kuitenkin kansanterveystarkoituksiin tarvittavia yleisiä terveystietoja.
Terveydellisten asiakirjojen osalta olisi noudatettava IHR:n (2005) vaatimuksia ja muissa
kansainvälisissä sopimuksissa lueteltuja asiakirjoja. Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi
IMO:n yleissopimukset, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun ja yleisesti hygieniaan (esim.
aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehty vuoden 1973 kansainvälinen yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1978 pöytäkirjalla (MARPOLyleissopimus), sekä kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva vuoden 1965
yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2006).
Jotta aluksen päällikön olisi helpompi valmistautua tarkastukseen, kansallisen viranomaisen olisi
toimitettava luettelo vaadituista asiakirjoista esimerkiksi aluksen edustajalle, ennen kuin satamista vastaava terveysviranomainen nousee alukseen tarkastusta varten.
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Meriterveysilmoitus (ks. malli IHR:n liitteessä 8) sisältää perustiedot miehistön ja matkustajien terveystilanteesta matkan aikana ja aluksen saapuessa satamaan. Lisäksi
siinä annetaan seuraavia hyödyllisiä tietoja:
• aluksen tunnistetiedot;
• luettelo poikkeamissatamista viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana;
• luettelo kaikista miehistön jäsenistä ja matkustajista viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana;
• saniteettitodistuksen voimassaoloaika ja mahdollisen uusintatarkastuksen tarve;
• käynnit saastuneilla alueilla.
Saniteettitodistuksessa (ks. malli IHR:n liitteessä 3) määritetään kaikki yleisen terveysriskin alueet ja mahdolliset vaadittavat torjuntatoimenpiteet.
Kansainvälisellä rokotus- tai ehkäisytodistuksella (ks. malli IHR:n liitteessä 6) vahvistetaan,
että miehistön jäsenet ja matkustajat on rokotettu maahantulopaikan vaatimusten mukaisesti.
Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevassa vuoden 1965 yleissopimuksessa
(sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2006) annetun asiakirjaluettelon mukaisesti ao.
viranomainen voi yleisen terveysriskin arvioimiseksi pyytää seuraavia asiakirjoja:
• yleisselvitys, jossa vahvistetaan aluksen nimi, tyyppi ja lippuvaltio ja annetaan hyödyllisiä tietoja alusta koskevista vaatimuksista, jotka liittyvät jätteisiin ja jäämiin sekä vastaanottolaitteisiin, ja lyhyet erityistiedot matkasta;
• lastiluettelo ja luettelo aluksen varastoista, joissa annetaan tietoa rahdista (esim.
lastaus- ja purkusatama, tavaroiden kuvaus);
• ilmoitus vaarallisista aineista, jossa annetaan tarkat tiedot vaarallisista tavaroista (esim. lisävaara(t), massa, ahtauspaikka aluksessa).
Lisäksi yleisen terveysriskin arvioimiseksi voidaan tarvittaessa vaatia seuraavia lisätietoja:
• hallintasuunnitelmat, joka koskevat esimerkiksi veden tankkausta, elintarviketurvallisuutta, tuholaistorjuntaa, jätevettä tai jätettä;
• IMO:n painolastivesilomake;
• lääkintäpäiväkirja, jossa annetaan tietoa aluksen terveystilanteesta sekä tapahtumista,
jotka voivat johtaa IHR:n (2005) mukaiseen terveydelliseen tapahtumaan;
• lääkeluettelo, jossa annetaan tietoa lääkekaapissa olevien lääkkeiden tyypistä ja määrästä;
• juomaveden analyysiraportti, jossa ilmoitetaan aluksessa olevan juomaveden mikrobiologisten tutkimusten tai kemiallisten analyysien tulokset.
Ao. viranomaisen olisi laadittava käytäntöjä ja menettelyjä ennen saapumista ja lähtöä annettavien tietojen välitystä varten, jotta vaaditut tiedot voidaan käsitellä tehokkaasti.

4.2 Tarkastusprosessi
Tarkastus tehdään havainnoimalla aluksen alueita. Jos alukselle pyydetään uutta todistusta, kaikki tässä käsikirjassa (ks. liite 3) luetellut alueet on tarkastettava. Tarkastuksen päätavoitteena on varmistaa, että kaikki tarkistuspisteet on asianmukaisesti
tunnistettu ja että mahdolliset asianmukaiset torjuntatoimenpiteet tai korjaavat toimet on suoritettu.
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Suorittaessaan tarkastuksia aluksessa tai satama-alueilla tarkastajien on käytettävä asianmukaisia tunnisteita, vaatteita ja henkilönsuojaimia, kuten (mutta ei pelkästään) pelastusliivejä, suojakypärää, suojajalkineita, näkyviä vaatteita, hengitys- ja kuulosuojia, kumikäsineitä, suojalaseja, suojamaskia (FFP3) ja kertakäyttöistä suojapukua.
Ennen tarkastuksen aloittamista olisi varmennettava satamaviranomaisten ja laivaoperaattoreiden aikaisemmat tunnistetiedot ja turvaluokitukset.
Tarkastaja aloittaa tarkastuksen yleensä esittelemällä tiimin ja tarkastuksen tavoitteet aluksen päällikölle. Sen jälkeen aluksen päällikkö selvittää tarkastajalle toimintaolosuhteita ja turvallisuussääntöjä aluksella. Tämä tietojenvaihto olisi mahdollisuuksien mukaan toteutettava yksityistiloissa. Sen jälkeen aluksen päällikölle selvitetään
tarkastusprosessi ja tarkastetaan saatavilla olevat asiakirjat.
Tarkastaja päättää tarkastusjärjestyksestä (ks. liite 3). Tarkastustoiminnan aiheuttamaa ristikontaminaatiota olisi kuitenkin vältettävä. Sen vuoksi on otettava huomioon
henkilökohtainen hygienia, vaatteiden puhtaus ja tarkastajan terveydentila.
Jos alukselle on tarkoitus myöntää uusi todistus, on tarkastettava kaikki alueet. Jos
aluksen lastiruumat ovat käytössä, myös rahti olisi tarvittaessa tarkastettava etenkin
tartunnanlevittäjien varalta. Jos tarkastustiimissä on riittävästi henkilökuntaa, tiimin
jäsenille voidaan antaa tehtäväksi eri alueiden tarkastus. Päämääränä on saavuttaa
kaikki tarkastuksen tavoitteet ottaen huomion käytettävissä oleva aika, tarkastajien
lukumäärä sekä aluksen koko ja tyyppi.
Tarkastettavat alueet, etsittävät todisteet, mahdolliset tietolähteet ja asianmukaiset
torjuntatoimenpiteet luetellaan tämän käsikirjan tarkistuslistoissa. Käsikirjan avulla
voidaan tunnistaa puutteita ja sääntöjenvastaisuuksia ennen todistuksen täyttämistä.

4.3 Näytteenotto
IHR:n (2005) liitteessä 3 esitetty saniteettitodistuksen malli sisältää sarakkeita, joihin
voidaan kirjata tarkastuksessa otettujen näytteiden tuloksia ja muuta tietoa, mutta
näytteitä ei välttämättä edellytetä kaikissa IHR:n mukaisissa tarkastuksissa. Näytteenotto ja analysointi riippuu eri tekijöistä, kuten tarkistuslistoissa kuvatuista erityisistä
olosuhteista, tarkastajien löytämistä todisteista, mahdollisten yleisten terveysriskien
luonteesta ja siitä, ovatko tavanomaiset tarkastusmenetelmät, joihin ei sisälly näytteenottoa, riittäviä kyseisessä tilanteessa. Esimerkiksi jos kylmän juomaveden lämpötila on yli 25 °C, Legionella-saastumisen riski kasvaa. Lämpötilan vuoksi on siis otettava vesinäyte.
Aluksilta voi löytyä myös muita haitallisia saastumislähteitä (muita kuin mikrobiologisia
lähteitä), kuten kemiallisia lähteitä tai radioaktiivisia säteilylähteitä. Näiden saasteiden
näytteenottomenetelmiä kuvataan WHO:n oppaassa Guide to ship sanitation.
Jos näytteistä ei ole vielä saatu tuloksia, myönnetään SSCC-todistus, johon merkitään ”Tulokset keskeneräisiä” (”Results are pending”).
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Yleisesti ottaen, jos alukselta löydetään kliinisiä merkkejä tai oireita sairaudesta tai taudista tai todisteita yleisestä terveysriskistä (tartunnan ja saastumisen lähteet mukaan lukien) tai jos yleinen terveysriski tunnistetaan varmasti, ao. viranomainen päättää, mitä
terveystoimia on suoritettava asianmukaisen torjuntatason varmistamiseksi. Jos WHO on
antanut tällaisissa menettelyissä käytettäviä menetelmiä ja aineita koskevia suosituksia,
niitä tulee noudattaa, jollei ao. viranomainen katso muita menetelmiä yhtä turvallisiksi ja
luotettaviksi (IHR:n 27 artiklan 1 kohta).

4.4 Todistusten myöntäminen
SSCEC- ja SSCC-todistuksiin sisältyy kaksi osaa: a) mallitodistus, jossa määritellään keskeiset tarkastettavat alueet aluksella, sekä b) liitteenä oleva viiteaineisto, jossa annetaan tietoa elintarvike-, vesi-, jäte-, uima-allas-, terveysvesiallas- ja sairaanhoitojärjestelmistä sekä muista tarkempaa tarkastusta vaativista järjestelmistä aluksen tyypistä
ja koosta riippuen. Todistelomakkeessa voidaan luetella löydetyt todisteet ja määritetyt toimenpiteet.
Tarkastuksen jälkeen tarkastajan olisi annettava selvitys aluksen päällikölle ennen saniteettitodistuksen myöntämistä. Aluksen päällikölle tai edustajalle on annettava riittävästi aikaa tutustua mahdollisiin puutteisiin ja hankkia tarvittavia asiakirjoja ennen
todistuksen täyttämistä. Tarkastuksen aikana arvioidaan hygieniatoimenpiteiden riittävyyttä todisteiden perusteella, ja tämän arvion mukaisesti myönnetään joko SSCECtai SSCC-todistus (ks. IHR:n 39 artikla ja päättelykaavio käsikirjan liitteessä 2).
Todistus täytetään seuraavasti:
• Vedä yli tarpeettoman todistuksen otsikko (SSCEC- tai SSCC-todistus).
• Täytä vaaditut tiedot kahteen taulukkoon (aluksen nimi, lippuvaltio jne.).
• Valitse asianmukainen taulukko (vasemmalla SSCEC- ja oikealla SSCC-todistus).
• Täytä jokaisen sarakkeen kaikki ruudut.
• Kirjoita selkeästi ja käytä käsikirjan tarkistuslistojen mukaisia sanamuotoja.
• Käytä todistelomaketta, mikäli saniteettitodistuksen tila ei riitä.
• Merkitse alukselta puuttuvat alueet ”puuttuu” (”NA”).
• Käytä ilmaisua ”ei mitään” (”None” tai ”Nil”) alueilla, joilla ei ole löydetty todisteita.
• Luettele tarkastetut asiakirjat.
• Käytä ilmaisua ”ei mitään” (”None” tai ”Nil”), jos asiakirjoja ei tarkastettu.
• Ilmoita selkeästi, tarkastettiinko näytteiden tuloksia, merkinnällä ”kyllä” (”Yes”) tai ”ei”
(”No”).
• Jos näytteiden tuloksia ei ole vielä saatavilla, merkitse ”näytteiden tulokset keskeneräisiä”
(”Sample results pending”).
• Allekirjoita (tarkastaja), päivää ja leimaa todistus.
• Varmista, että kaikki todistukset ovat selkeitä.
• Varmista, että ainakin yksi todistuksen kielistä on englanti.
Jos aluksella, jolla on voimassa oleva todistus, suoritetaan uusintatarkastus, alkuperäiseen todistukseen olisi liitettävä todistelomake lisätietoja varten. Liitteeseen on
myös viitattava alkuperäisessä todistuksessa, mieluiten leimalla, joka esitetään kohdassa 4.4.4, sekä tarkastajan allekirjoituksella. Lisäksi liitteessä on viitattava alkuperäiseen asiakirjaan.
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4.4.1 Todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä (SSCC)
SSCC-todistus myönnetään silloin, kun aluksella on löydetty todisteita yleisestä terveysriskistä, tartunnan ja saastumisen lähteet mukaan lukien, ja vaaditut torjuntatoimenpiteet on suoritettu hyväksyttävästi. SSCC-todistukseen kirjataan löydetyt todisteet, suoritetut torjuntatoimenpiteet sekä otetut näytteet ja niiden tulokset (jos saatavilla). Tarvittaessa siihen voidaan liittää todistelomake.
Jos torjuntatoimenpiteet joudutaan suorittamaan olosuhteissa, jotka suorittamissataman
ao. viranomaisen näkemyksen mukaan estävät hyväksyttävän tuloksen saavuttamisen,
kyseisen viranomaisen tulee kirjata tästä merkintä todistukseen. Merkinnässä ilmoitetaan
kaikki todisteet aluksen yleisistä terveysriskeistä ja mahdolliset torjuntatoimenpiteet,
jotka on suoritettava seuraavassa poikkeamissatamassa. Jos alukselle annetaan lupa poistua, ao. viranomaisen on poistumishetkellä ilmoitettava seuraavaan tiedossa olevaan
maahantulopaikkaan nopeilla viestintäkeinoilla (esim. sähköposti, faksi tai puhelin) todisteiden tyypistä ja tarvittavista torjuntatoimenpiteistä. Näitä menettelyjä sovelletaan erityisesti tilanteissa, joissa yleinen terveysriski voisi levitä kansainvälisesti tai aiheuttaa vakavaa ja välitöntä vaaraa väestön terveydelle.
Todistukseen on kirjattava mahdolliset todisteet yleisistä terveysriskeistä, vaaditut
torjuntatoimenpiteet tai merkintä siitä, että SSCC-todistuksen myöntämiseen mahdollisesti johtavat näytteiden tulokset ovat keskeneräisiä.
4.4.2 Todistus aluksen saniteettitoimenpiteistä vapauttamisesta (SSCEC)
IHR:n (2005) mukaan SSCEC-todistus myönnetään silloin, kun alukselta ei löydetä mitään
todisteita yleisestä terveysriskistä ja kun ao. viranomainen on vakuuttunut siitä, että laivassa ei ole tartuntoja tai saasteita, tartunnanlevittäjät ja lähteet mukaan lukien. Todistus
myönnetään yleensä vain silloin, kun laiva on tarkastettu sen ja sen ruumien ollessa tyhjillään tai kun niissä on ainoastaan painolastia tai muuta ainesta, jonka laatu mahdollistaa
ruumien perusteellisen tarkastuksen (IHR:n 39 artikla).
Vaikka aluksella olisi voimassa oleva SSCEC-todistus tai jatkoaika, IHR:n (2005) 23 ja
27 artiklan sekä liitteen 4 mukaan eri olosuhteissa voidaan kuitenkin vaatia tarkastuksia (jos esimerkiksi ennakkoarvioinnissa löydetään todisteita yleisestä terveysriskistä).
4.4.3 Saniteettitodistusten jatkoaika
SSCEC- ja SSCC-todistukset ovat voimassa enintään kuusi kuukautta. Voimassaoloaikaa voidaan jatkaa yhdellä kuukaudella, jos satamassa ei kyetä suorittamaan tarvittavia tarkastuksia tai toimenpiteitä. Jos alus kuitenkin aiheuttaa taudin vakavan leviämisriskin, seuraavassa maahantulopaikassa on tarvittaessa hävitettävä hyönteiset
ja rotat ja suoritettava desinfiointi-, puhdistus- ja muut toimenpiteet tartunnan tai
saastumisen leviämisen estämiseksi. Ao. viranomaisen on poistumishetkellä ilmoitettava seuraavaan maahantulopaikkaan löydetyistä todisteista ja vaadituista torjuntatoimenpiteistä.
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Jatkoaika antaa alukselle mahdollisuuden siirtyä satamaan, jossa tarkastus ja tarvittavat torjuntatoimenpiteet voidaan suorittaa, eikä sen tarvitse matkustaa vanhentuneella todistuksella.
Jatkoaika voidaan myöntää enintään 30 päivää ennen aluksen saniteettitodistuksen
voimassaolon päättymistä. Saniteettitodistuksen voimassaoloa voidaan kuitenkin jatkaa enintään 30 päivää voimassaolon päättymisen jälkeen (IHR:n 39 artikla).
Tällöin on suositeltavaa käyttää jäljempänä esitettävää jatkoleimaa, jotta varmistetaan ao. viranomaisten yhtenäinen käytäntö. Leima lyödään voimassa olevaan todistukseen.

4.4.4 Todistelomake
Todistelomakkeeseen (ks. liite 7) voidaan kirjata tarkastuksen aikana löydettyjä todisteita yleisistä terveysriskeistä sekä määrättyjä torjuntatoimenpiteitä tai korjaavia toimia. Lomakkeessa käytetään ilmaisuja ”vaaditaan” (”required”) ja ”suositellaan” (”recommended”) löydettyjen todisteiden, testattujen näytteiden ja tarkastettujen asiakirjojen mukaan. Sen jälkeen tarkastaja toimittaa saniteettitodistuksen ja siihen liitetyn todistelomakkeen aluksen päällikölle. Todistelomakkeen käytöstä on mainittava
saniteettitodistuksessa. Tällöin on suositeltavaa käyttää jäljempänä esitettävää liiteleimaa, jotta varmistetaan ao. viranomaisten yhtenäinen käytäntö.
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Jotkin torjuntatoimenpiteet, joita tarvitaan taudin leviämisen estämiseksi ja olemassa
olevan vakavan ja välittömän vaaran torjumiseksi, olisi suoritettava välittömästi. Jos
torjuntatoimenpiteitä vaaditaan, myönnetään automaattisesti SSCC-todistus.
Miehistön ja laivaoperaattorin olisi ao. viranomaisen tarkastuksen aikana toteuttaman riskinarvioinnin mukaisesti noudatettava mahdollisia muita suositeltavia ehk äisytoimenpiteitä, jotta vältetään riskejä.
Vaadittavien ja suositeltavien torjuntatoimenpiteiden määrittely perustuu voimassa
oleviin kansainvälisiin standardeihin ja määräyksiin. Jos kansainvälisten yleissopimusten, standardien ja määräysten asiaa koskevissa artikloissa ja merkinnöissä todetaan,
että toimenpide ”tulee” toteuttaa (”shall”), sitä pidetään vaadittavana toimenpiteenä. Esimerkiksi laivaväen ruoanpitoa aluksessa koskevassa ILO:n yleissopimuksessa nro 68 täsmennetään ruoanpitoon liittyvät toimet, joilla varmistetaan alusten
miehistön terveys ja hyvinvointi. Nämä toimet ”tulee” toteuttaa, minkä vuoksi niitä
pidetään vaadittavina toimenpiteinä.
Tieteellisten julkaisujen artikkeleissa annetaan näyttöä yleisistä terveysriskeistä, jotka
aiheuttavat yleistä terveyttä koskevia hätätilanteita maahantulopaikoissa tai kuljetusvälineissä. Tällaisten tapahtumien vaikutukset oikeuttavat erityiset toimenpiteet,
joilla torjutaan saastumista ja tartuntaa. Näissä artikkeleissa esitetään tieteelliset perusteet, joiden mukaisesti määritetään vaadittavat toimenpiteet. Esimerkiksi ruuasta
johtuvien tautien laajat epidemiat, jotka johtuvat usein elintarvikeketjun puutteellisesta lämpötilan hallinnasta, on dokumentoitu. Sen vuoksi elintarvikkeiden lähteiden,
valmistuksen, käsittelyn ja tarjoilun yhteydessä on ratkaisevan tärkeää suorittaa lämpötilan hallintaa koskevia ehkäiseviä toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä pidetään vaadittavina toimenpiteinä.
Jotkin toimenpiteet perustuvat kansainvälisiin hyviin käytäntöihin, joiden avulla varmistetaan tehokas ja vaikuttava tartunnan ja saastumisen torjunta.
4.4.5 Saastuneet kuljetusvälineet ja saniteettitodistukset
IHR:n (2005) 27 ja 39 artiklan mukaan kuljetusvälinettä pidetään saastuneena,
• jos voimassa olevaa SSCEC- tai SSCC-todistusta ei voida esittää;
• jos löydetään kliinisiä merkkejä tai oireita sairaudesta tai taudista sekä tosiasioihin tai
todisteisiin perustuvia tietoja yleisestä terveysriskistä, mukaan lukien tartunnan ja saastumisen lähteet. Näissä olosuhteissa kuljetusvälinettä pidetään tartunnan saaneena,
vaikka sillä olisi SSCEC- tai SSCC-todistus.
Jos ao. viranomainen ei pysty toteuttamaan vaadittuja torjuntatoimenpiteitä tai torjuntatoimenpiteet eivät ole tehokkaita, tästä on mainittava selkeästi todistuksen liitteessä (esim. liitteen 7 mukaisessa todistelomakkeessa). Liitteessä on lisäksi lueteltava yleisiä terveysriskejä koskevat tosiasiat tai todisteet sekä vaaditut torjuntatoimenpiteet. Liite on merkittävä selvästi alkuperäisen todistuksen liitteeksi ja siihen on
viitattava mainitsemalla esimerkiksi myöntämispäivä ja -satama (ks. liite 2).
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Alus on tarkastettava uudelleen seuraavassa satamassa sen varmistamiseksi, että ao.
viranomaisen vaatimat torjuntatoimenpiteet on suoritettu ja että ne ovat todistetusti
olleet tehokkaita, ja tästä on mainittava liitteessä. Sen jälkeen alusta ei enää pidetä
IHR:n (2005) 27 artiklan mukaisesti saastuneena kuljetusvälineenä, paitsi jos uusintatarkastuksessa havaitaan muita yleisiä terveysriskejä. SSCEC-todistuksen alkuperäistä
voimassaolopäivää ei muuteta, paitsi jos toteutetaan täydellinen tarkastus ja myönnetään uusi todistus aluksen päällikön kanssa sovitun mukaisesti.

5. Torjuntatoimenpiteet
Kun yleiset terveysriskit on tunnistettu tietojen tai todisteiden perusteella, ao. viranomaisen olisi määritettävä asianmukaiset torjuntatoimenpiteet ja arvioitava käytössä
olevien torjuntatoimenpiteiden riittävyyttä. Yleisiä terveysriskejä voidaan torjua monin eri tavoin. Ao. viranomaisen olisi toimeenpantava kohtuullisia ja käytännöllisiä torjuntatoimenpiteitä riskinarvioinnin mukaisesti. Tarpeettomia tai kohtuuttomia toimenpiteitä olisi vältettävä. Lisäksi eri torjuntavaihtoehtoja arvioitaessa olisi otettava
huomioon teknisten resurssien saatavuus ja kohtuulliset kustannukset.
Jos havaitaan yleisiä terveysriskejä, olisi määritettävä torjuntatoimenpiteitä, joilla vähennetään riskiä hyväksyttävälle tasolle. Laivaoperaattori vastaa aluksella olevien riskien torjunnasta. Ao. viranomaisen olisi kuitenkin tarjottava riittävästi apua soveltuvien ja asiaankuuluvien torjuntatoimenpiteiden määrittämiseen.
Alusten yleisiä terveysriskejä koskevia torjuntatoimenpiteitä olisi sovellettava vasta sen
jälkeen, kun kaikille keskeisille osapuolille (aluksen päällikkö, laivaoperaattori tai edustaja
sekä toimintaan osallistuvat satamaviranomaiset) on asianmukaisesti ilmoitettu suunnitelluista menetelmistä. Kriittiset toimenpiteet, kuten satama-alueiden käyttö yleisen terveysriskin vuoksi karanteeniin asetettuja aluksia varten, on määritettävä hyvissä ajoin etukäteen yhteistyössä alusten liikkumisesta vastaavan satamaoperaattorin kanssa. Toteutettavien töiden aikataulusta olisi sovittava aluksen valvovan miehistön kanssa, ja se olisi
otettava huomioon mahdollisissa korjaavissa toimissa.
Alusten yleisten terveysriskien havaitsemiseen ja mittaamiseen suositellut menetelmät (ks. käsikirjan osa B) perustuvat tietoihin, jotka ovat peräisin voimassa olevista
ohjeista, WHO:n osallisten valtioiden asiantuntijoilta, kansainvälisiltä järjestöiltä ja laivateollisuudelta.
IHR:n (2005) mukaiset hyönteisten ja rottien hävittäminen, desinfiointi, puhdistaminen ja
muut hygieniatoimenpiteet on suoritettava siten, että vältetään loukkaantumisia ja mahdollisuuksien mukaan ihmisille aiheutuvaa epämukavuutta. Lisäksi olisi vältettävä väestön
terveyttä vaarantavia ympäristövahinkoja sekä matkatavaroiden, rahdin, konttien, kuljetusvälineiden, tavaroiden ja postipakettien vahingoittamista (IHR:n liitteen 4 B-osan
1 kohta). Matkustajien maahantulopaikoissa käyttämät tilat on mahdollisuuksien mukaan
pidettävä hygieenisinä ja puhtaina tartunnan tai saastumisen lähteistä, tartunnanlevittäjät ja lähteet mukaan lukien (IHR:n 22 artiklan 2 kohta). Näihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä
ja ne tulee suorittaa viipymättä, läpinäkyvästi ja ketään syrjimättä (IHR:n 42 artikla).
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6. Muut olennaiset kansainväliset sopimukset ja välineet
Vaikka tässä asiakirjassa keskitytään IHR:n (2005) tiettyihin määräyksiin, myös muissa
kansainvälisissä välineissä ja sopimuksissa käsitellään asiaan liittyviä näkökohtia, kuten
miehistön turvallisuutta ja hyvinvointia, sekä joitakin toiminnallisia näkökohtia, kuten toiminnan helpottamista, viestintää, meren pilaantumista sekä alusten ja satamien turvallisuutta ja turvatoimia. Näihin välineisiin ja sopimuksiin sisältyvät myös ILO:n ja IMO:n hyväksytyt sopimukset. Kansainvälisten välineiden olisi oltava yhteensopivia ja luotava synergiaa IHR:n kanssa. IHR:ssä määrätään, että IHR:ä ja muita välineitä on tulkittava yhteensopivasti. Tämän käsikirjan eri osissa viitataan näihin välineisiin ja sopimuksiin.
IHR:n (2005) määräysten ja edellisen kohdan mukaisesti määräykset eivät estä osallisia valtioita määrittämästä tiettyjä yhteisiä etuja, jotka johtuvat niiden terveydellisistä, maantieteellisistä, yhteiskunnallisista tai taloudellisista olosuhteista. Osallisia
valtioita ei myöskään kielletä solmimasta erityissopimuksia tai ryhtymästä erityisjärjestelyihin helpottaakseen määräysten soveltamista erityisesti seuraavilla aloilla:
• kansanterveyttä koskeva suora ja nopea tiedonvaihto eri valtioiden naapurialueiden välillä
• kansainväliseen rannikkoliikenteeseen ja kansainväliseen liikenteeseen niiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla kohdistettavat terveystoimet
• eri valtioiden rajanaapureina olevien alueiden yhteisellä rajalla suoritettavat terveystoimet
• järjestelyt, joita tarvitaan saastuneiden henkilöiden ja ihmisen jäännösten kuljettamiseen tarkoitukseen erityisesti mukautetulla kuljetuskalustolla
• rottien ja hyönteisten hävittäminen, desinfiointi ja muu käsittely, jonka tarkoituksena
on tavaroiden puhdistaminen taudinaiheuttajista.
IHR:ssä (2005) määrätään myös, että rajoittamatta määräysten mukaisia velvollisuuksia alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen jäseninä olevien osallisten valtioiden tulee soveltaa keskinäisissä suhteissaan kyseisen järjestön voimassa olevia yhteisiä sääntöjä.
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Osa B: Aluksen tarkastusta koskevat tarkistuslistat
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Alue 1 Asuintilat
Johdanto
Operaattorin vastuulla on varmistaa miehistölle ja matkustajille turvallinen ympäristö aluksella. IHR:ä (2005) ja muita olennaisia kansainvälisiä sopimuksia olisi tulkittava yhteensopivasti (57 artikla), joten miehistön asuintilojen olisi täytettävä miehistön asuintiloja ja ruokailua koskevien voimassa olevien ILO:n yleissopimusten vaatimukset. Ennen heinäkuuta 2006 rakennetuissa aluksissa kaikkien miehistön asuntilojen olisi täytettävä laivaväen asuntoja aluksessa koskevan yleissopimuksen nro 92 (muutettu, 1949) sekä yleissopimuksen nro 133 (täydentävät määräykset, 1970) vaatimukset. Heinäkuun 2006 jälkeen rakennetuissa aluksissa asuintilojen olisi täytettävä merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen vaatimukset.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Merityötä koskeva ILO:n yleissopimus, 2006
1. IV artikla, Merenkulkijoiden työtä koskevat oikeudet ja sosiaaliset oikeudet, 3 kohta: Jokaisella merenkulkijalla on oikeus ihmisarvoisiin työ- ja elinoloihin aluksella. 4 kohta: Jokaisella merenkulkijalla on oikeus terveydensuojeluun ja sairaanhoitoon, merimiespalveluihin ja muihin sosiaalisen suojelun muotoihin.
2. Sääntö 3.1, Asuintilat ja virkistysmahdollisuudet.
Laivaväen asuntoja aluksessa koskeva ILO:n yleissopimus nro 92 (muutettu), 1949 Laivaväen asuntoja aluksessa koskevassa vuoden 1949 yleissopimuksessa (muutettu) vahvistetaan yksityiskohtaisia eritelmiä, jotka koskevat esimerkiksi aluksen makuu-, ruokailu- ja virkistyssuojia, ilmanvaihtoa, lämmitystä, valaistusta ja saniteettitiloja.
Laivaväen asuntoja aluksessa koskeva ILO:n yleissopimus nro 133, 1970
Laivaväen asuntojen ilmastointia koskeva ILO:n suositus nro R140, 1970
Kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskeva ILO:n yleissopimus nro 147, 1976

Keskeiset riskit
Yleisten terveysriskien esiintymiseen aluksella vaikuttavat esimerkiksi asuintilojen suunnittelu, rakennus, hallinta ja toiminta.

Asiakirjojen tarkastus

• Saniteettitilojen ja ilmanvaihdon rakennuspiirustukset
• Puhdistusmenettelyt ja -lokit
• Rakennuspiirustukset, joista käy ilmi, miten ristikontaminaatiota vältetään tietyillä puhtailla ja likaisilla alueilla
• Pakoputken ja sen lähellä sijaitsevien ilmanottoaukkojen savutestit

Viitetiedot
Kansainväliset yleissopimukset
Merityötä koskeva ILO:n yleissopimus, 2006.
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Torjuntatoimenpiteet ja korjaavat
toimet

Vaaditaan

Tarkastustulokset:
löydetyt todisteet,
näytetulokset, tarkastetut asiakirjat

Suositellaan

Aluekoodi

1.1 Rakenne
1.1.1
❏

1.1.2
❏

1.1.3
❏

1.1.4
❏

Pintoja ja kalusteita ei
Asuintilat olisi rakennettava materiaalista, joka voidaan helole asianmukaisesti tiiposti tiivistää ja puhdistaa.
vistetty tai niitä on vaikea puhdistaa.
Asuintilat on rakennettu
soveltumattomasta ma- Kaikki asuintilat on pidettävä puhtaina tartunnanlevittäjistä.
teriaalista, joka luo edellytykset tartunnanlevittäjille.
Tilassa ei ole ikkunaa tai
ilmanvaihtojärjestelmä
on puutteellinen, mikä
heikentää asukkaiden
terveyttä.
Tilassa ei ole lämmitysjärjestelmää.

❏

Järjestä riittävä lämmitysjärjestelmä.

❏

Miehistön tai matkusta- Järjestä erilliset makuusuojat, jotka on rakennettu teräksestä
jien makuusuojat on ra- tai muusta hyväksytystä materiaalista. Suojien on oltava vesikennettu huonolaatui- ja kaasutiiviitä.
sista materiaaleista.

1.1.6
❏

Miehistön jäsenille ei
ole wc-tiloja.

1.1.7
❏

Saatavilla ei ole kylpyhuoneita tai suihkuhuoneita.

1.1.8
❏

Viemärijärjestelmä
Asenna viemärijärjestelmä, joka on riittävä käyttöön nähden.
puuttuu tai on puutteellinen käyttöön nähden.

Ulko-ovia tai ikkunoita
ei ole suojattu tartunnanlevittäjiltä.

1.1.10 Verkko ei ole riittävän ti❏
heä (enintään 1,6 mm).

Järjestä miehistön jäsenille joko wc-tilat asuintiloissa tai yhteiset
wc-tilat henkilökohtaisten asuintilojen ulkopuolella.
Järjestä makuusuojiin yksityinen tai yhteinen kylpyhuone,
myös wc.

❏

❏
❏

❏

Toteuta tarvittaessa toimenpiteitä, jotta varmistetaan tehokas suojaus tartunnanlevittäjiltä.

❏

Asenna ovia, jotka avautuvat ulospäin ja sulkeutuvat itsestään.

❏

Anna tietoa henkilökohtaisista torjuntatoimenpiteistä.

❏

Asenna verkko, jonka silmäkoko on enintään 1,6 mm.

1.1.11 Wc-tilojen, asuintilojen Muokkaa rakenteita siten, että wc-tiloissa on vapaa ilmanvaihto
ja ruokailutilojen välillä (ehkäisee ristikontaminaatiota).
❏
ei ole tuuletettua tilaa.
Saniteettitilojen
pois1.1.12 toilmaventtiilit ovat fyy- Korjaa rakennetta tai suunnittelua siten, että saniteetti- tai muiden tilojen poistoilma ei ole yhteydessä ilmanottojärjestelmiin.
❏ sisesti yhteydessä ilmanottojärjestelmiin tai liian
lähekkäin.
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❏

Asuintiloissa ja erityisesti makuu- ja ruokailusuojissa olisi oltava riittävä ilmanvaihto tai asianmukaisesti peitettävä ikkuna
tautien leviämisen estämiseksi. Säädä ilmanvaihtoa sen mukaan, missä ilmastossa alus purjehtii.

1.1.5
❏

1.1.9
❏

❏

❏
❏

❏

Torjuntatoimenpiteet ja korjaavat toimet

Vaaditaan

Tarkastustulokset: löydetyt todisteet, näytetulokset, tarkastetut
asiakirjat

Suositellaan

Aluekoodi

1.2 Varusteet

1.2.1
❏

Järjestä asianmukaiset käsienpesutilat (joissa on esimerkiksi nestesaippuaa ja paperipyyhkeitä).
Saatavilla ei ole käsienpesu- Anna tietoa henkilökohtaisesta hygieniasta, järjestä kylttiloja tai ne ovat puutteelli- tejä ja miehistölle tarkoitettuja tiedotusohjelmia wc-tilosia.
jen käytöstä ja käsienpesun merkityksestä.

1.2.2
❏

Lisää wc-tiloihin käsienkuivausmahdollisuus (mieluiten
Wc-tilojen varustelu on puutkertakäyttöisiä paperipyyhkeitä), wc-paperia ja pala- tai
teellista.
nestesaippuaa.

1.2.3
❏

Henkilökohtaisten tavaroiJärjestä riittävästi säilytystilaa henkilökohtaisille tavaden säilytys on puutteellista,
roille tai siirrä ne asuintiloihin.
mikä luo edellytykset ristikontaminaatiolle.

1.3.1
❏

Saatavilla ei ole puhdistusLaadi riittävä puhdistus- ja huolto-ohjelma.
ja huolto-ohjelmaa tai se on
puutteellinen.

1.3.2
❏

Heikot hygieniaolot sekä pölyä, roskia ja tartunnanlevit- Laadi puhdistus- ja desinfiointisuunnitelma.
täjiä.

1.3.3
❏

Kemikaalien tai muiden teToteuta puhdistustoimenpiteitä.
kijöiden aiheuttama saastuminen.

❏

1.3.4
❏
1.3.5
❏

Wc vuotaa tai tulvii tai putkistossa on ristikytkentä.

❏

1.3.6
❏

Järjestä pyykinpesutilat, joissa on asianmukaiset varusLikaisia liinavaatteita ja kan- teet pyykin käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten (selvästi
määritellyt puhtaat ja likaiset alueet).
kaita.

❏

❏

❏

1.3 Puhdistus ja huolto

Huolla wc-järjestelmää ja estä vuodot ja tukkeutuminen.

❏

❏

❏

Wc:n huuhtelujärjestelmä on
Huolla wc:n huuhtelujärjestelmää.
huonokuntoinen.

Desinfioi tila ja hävitä tarvittaessa hyönteiset ja rotat.
1.3.7
❏

Todisteita tartunnanlevittäjistä tai tartunnan lähteistä.

Korjaa tai uusi pinnat tai kalusteet siten, että ne ovat kestäviä, toimivat tarkoituksenmukaisesti, voidaan helposti puhdistaa ja ehkäisevät tartunnanlevittäjiä.

1.4.1
❏

Luonnonvalo tai keinovalo ei
ole riittävää.

Järjestä keinovalaistus, jos luonnonvaloa ei ole riittävästi.

1.5.1
❏

Todisteita liasta ja roskista
Sijoita ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät siten, että ne
lämmitys- ja jäähdytysjärjeson helppo puhdistaa ja desinfioida.
telmissä tai heikko ilmanlaatu.

❏
❏
❏

1.4 Valaistus
❏

1.5 Ilmanvaihto
❏
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Alue 2 Laivakeittiö, keittiövarasto ja tarjoilualueet
Johdanto
Keskeiset riskitekijät, jotka lisäävät elintarvikevälitteisiä tartuntoja aluksilla, liittyvät pääasiassa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilan hallintaan, tartunnan saaneisiin
elintarvikkeiden käsittelijöihin, ristikontaminaatioon, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpökäsittelyyn, saastuneisiin raaka-aineisiin ja juomakelvottoman veden käyttöön
keittiössä. Jotkin taudit saattavat levitä maasta toiseen taudinaiheuttajien ja kontaminanttien välityksellä aluksen heikkojen torjuntatoimenpiteiden vuoksi. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää havaita saastuminen sen lähteellä, elintarvikkeiden valmistuksen ja käsittelyn
yhteydessä sekä tarjoilun yhteydessä ravintoloissa ja ruokailupaikoissa ruuasta johtuvien
tautien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Codex Alimentarius -komissio
Codex Alimentarius on Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ja
WHO:n vuonna 1963 perustama kansainvälisesti hyväksyttyjen elintarvikealan standardien kokoelma. Kokoelmaan sisältyvät standardit esitetään yhtenäisessä muodossa. Lisäksi kokoelmaan sisältyy tuotantotapojen kuvausten, ohjeiden ja muiden suositusten muodossa olevia
neuvoja, joiden avulla pyritään saavuttamaan Codex Alimentariuksen tavoitteet (CAC 1995;
1997a, b; 1999; 2003). Codex Alimentarius -ohjeissa annetaan tärkeitä perustietoja elintarviketurvallisuudesta, ja niihin viitataan tässä käsikirjan osassa.
Merityötä koskeva ILO:n yleissopimus, 2006
Sääntö A3.2, Ruoka ja ruoanpito, 2 kohta: Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen
lipun alla purjehtivilla aluksilla noudatetaan vähimmäisvaatimuksia, jotka edellyttävät: (a)
että ruoanvalmistuksesta vastaava osasto on organisoitu ja varustettu siten, että merenkulkijoille tarkoitetut ateriat ovat terveellisiä, riittäviä ja monipuolisia ja että niiden valmistus- ja ruokailuolosuhteet täyttävät hygienian vaatimukset; ja (b) että ruoanvalmistuksesta
vastaavan osaston henkilökunnalla on tehtäviensä edellyttämä asianmukainen koulutus tai
ohjaus.
Määräyksessä vahvistetaan myös muita vaatimuksia ja ohjeita, jotka liittyvät asianmukaiseen elintarvikkeiden käsittelyyn ja hygieniaan.
Laivaväen ruoanpitoa aluksessa koskeva ILO:n yleissopimus nro 68, 1946
5 artikla: Jokaisen jäsenvaltion tulee pitää voimassa ruoanpitoa koskevaa lainsäädäntöä,
joka on tarkoitettu takaamaan 1 artiklassa mainittujen alusten laivaväen terveyden ja hyvinvoinnin.
Tässä lainsäädännössä on vaadittava:
(a) sellaisten muona- ja vesivarojen hankinta, että ne, ottaen huomioon laivaväen suuruus
sekä matkan kestämisaika ja luonne, ovat sopivia määrään, ravintoarvoon, laatuun ja vaihteluun nähden
(b) talousosaston järjestely ja varustaminen jokaisessa aluksessa siten, että laivaväelle voidaan
tarjota tyydyttävät ateriat.
6 artikla: Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä asianomainen viranomainen tarkastamaan:
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(a) muona- ja vesivarat
(b) kaikki muonan ja veden varastoimiseen ja käsittelyyn käytettävät tilat ja varusteet
(c) keittiö- ja muut varusteet, joita käytetään aterioiden valmistukseen ja tarjoiluun
(d) taloushenkilökunnan pätevyys, mikäli siitä on edellä mainitussa lainsäädännössä määrätty.
7 artikla: Kansallisessa lainsäädännössä tai, sellaisen lainsäädännön puuttuessa, työnantajain ja työntekijäin välisissä työehtosopimuksissa on määrättävä, että päällikkö tai hänen
tarkoitusta varten erikoisesti valtuuttamansa, päällystöön kuuluva henkilö, yhdessä talousosaston vastuunalaisen jäsenen kanssa tarkastaa merellä määrätyin väliajoin:
(a) muona- ja vesivarat
(b) kaikki tilat ja varusteet, joita käytetään muonan ja veden varastoimiseen ja käsittelyyn
samoin kuin keittiö- ynnä muut varusteet, joita käytetään aterioiden valmistukseen ja tarjoiluun.
Jokaisen sellaisen tarkastuksen tuloksesta on tehtävä kirjallinen merkintä.
Vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmä (HACCP)
HACCP-järjestelmässä tunnistetaan ja seurataan kriittisiä hallintapisteitä elintarvikkeiden valmistus- ja jakeluketjussa, mukaan lukien lähde ja varastointi. Näiden kriittisten pisteiden hallinta on keskeisen tärkeää vaaran ehkäisemiseksi, poistamiseksi tai vähentämiseksi ja korjaavien toimien toteuttamiseksi. Tarjottavien elintarvikkeiden turvallisuuden hallintaa varten tarvitaan suunnitelmia tai -ohjelmia, jotka perustuvat tavallisesti HACCP-järjestelmään.

Keskeiset riskit
Elintarvikevälitteiset taudit on yhdistetty huonolaatuisten elintarvikkeiden lastaukseen.
Vaikka lastatut elintarvikkeet olisivat turvallisia, ei kuitenkaan ole taattua, että elintarvikkeet pysyvät turvallisina säilytyksen, valmistuksen, kypsennyksen ja tarjoilun aikana aluksella. Elintarviketurvallisuuteen kohdistuvat keskeiset riskit laivakeittiössä, keittiön varastotiloissa ja tarjoilualueilla liittyvät seuraaviin:
• Biologiset vaarat (bakteerit, virukset, sienet ja loiset):
Elintarvikkeen saastuttavat bakteerit, virukset, homeet, hiivat tai loiset aiheuttavat biologisia vaaroja. Nämä organismit liittyvät yleensä elintarvikkeiden valmistusalueille tuleviin
ihmisiin ja raaka-aineisiin. Sen vuoksi raaka-aineisiin liittyy suuria riskejä laivakeittiössä.
Elintarvikkeiden säilytysaika ja -lämpötila sekä elintarvikkeiden käsittelijöiden tiedot hygieniakäytännöistä ja niiden toteuttaminen vaikuttavat merkittävästi aluksen elintarviketurvallisuuteen.
• Kemialliset vaarat (esim. puhdistusaineet):
Elintarvikkeiden kemiallinen saastuminen voi tapahtua tahattomasti ja ”luonnollisesti” ennen lastausta ja käsittelyn aikana (esim. puhdistusaineiden tai torjunta-aineiden väärinkäyttö). Esimerkkejä luonnollisista kemikaaleista ovat sienimyrkyt (kuten aflatoksiini),
Scombroid-sukuisten kalojen toksiini (histamiini), siguatoksiini ja äyriäisten toksiinit.
• Varusteet ja välineet:
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat varusteet ja välineet on suunniteltu ja valmistettu siten, että ne voidaan tarvittaessa puhdistaa, desinfioida ja huoltaa siten, että estetään elintarvikkeiden saastuminen. Varusteet ja säiliöt on tavallisesti valmistettu materiaaleista, jotka ovat oikein käytettyinä myrkyttömiä. Varusteiden olisi tarvittaessa oltava
kestäviä ja siirrettäviä, tai ne olisi voitava purkaa osiin huoltoa, puhdistusta, desinfiointia,
tuholaisten tarkastusta ja torjuntaa varten.
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Asiakirjojen tarkastus

• Puhdistusaikataulu ja -lokit
• Ostokirjanpito ja aluksessa olevat tiedot elintarvikkeiden lähteistä (kääre tai muu pakkauksen
tunniste tai kirjallinen tuotetunnistusasiakirja)
• Elintarvikkeiden säilytyskirjanpito
• Viemärin rakennuspiirustukset
• Aikaisemmat tarkastusraportit
• Tuholaiskirjanpito ja tiedot havainnoista
• Elintarvikkeiden säilytystä koskevat lämpötilatiedot, jäähdytystiedot ja lämpömittarin lukemat
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Vaaditaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset, tarkastetut asiakirjat

Suositellaan

Aluekoodi

2.1 Asiakirjojen ja hallintakäytäntöjen tarkastus

2.1.1
❏

2.1.2
❏

2.1.3
❏

Saatavilla ei ole elintarviketurvallisuussuunnitelmaa, elintarvikkeiden
valmistusta, käsittelyä ja tarjoilua
koskevia kirjallisia toimintamenetelmiä tai tiedotusaineistoa (asiakirjat
ja kyltit).

Lääkintäpäiväkirjat osoittavat, että
tartuntatauteihin sairastuneet miehistön jäsenet ovat palanneet työhön laivakeittiöön ennen oireetonta
48 tunnin vähimmäisaikaa tai että
miehistö on sairastunut muihin tartuntatauteihin.

Saatavilla ei ole rutiininomaista
puhdistusohjelmaa ja -aikataulua.

Laadi ja toteuta elintarviketurvallisuussuunnitelma, joka perustuu HACCP-periaatteisiin ja
koskee lähteitä, valmistusta, tarjoilua, tehtäviä
ja velvollisuuksia.

❏

Aseta elintarvikkeiden käsittelyä ja valmistusta,
käsienpesua ja hygieniaa koskevia kirjallisia toimintamenetelmiä ja tiedotusaineistoa (asiakirjat ja kyltit) näkyvälle paikalle laivakeittiöön tai
sen läheisyyteen.
Elintarvikkeiden käsittelijät tai laivakeittiössä
työskentelevät miehistön jäsenet, joilla on suolistoperäisen taudin oireita, eivät saa suorittaa
mitään elintarvikkeisiin liittyviä työtehtäviä ennen oireetonta 48 tunnin vähimmäisaikaa.
Arvioi uudelleen tartuntatauteja koskeva tilanne.

❏

❏

❏

Laadi hygieniaa, puhdistusta ja huoltoa koskevia kirjallisia toimintamenetelmiä. Tarjoa miehistölle tiedotusaineistoa (esim. asiakirjoja, videoita, oppaita, kylttejä).

❏

Laadi koulutusopas ja paranna ohjelman toteutuksen valvontaa.

❏

2.1.4
❏

Saatavilla ei ole vastaanotettuja
tavaroita, pakastimia, kylmäsäilytystä, säilytys- tai valmistuslämpötiloja koskevaa lämpötilalokia.
Saatavilla ei ole kalibroituja lämpömittareita.

Aloita pakastimien sekä kuumien ja kylmien säilytyslaitteiden lämpötilaloki. Pidä kirjaa lämpötilan hallinnasta ja kypsennysaikaa mittaavien
lämpömittareiden kalibroinnista.

❏

2.1.5
❏

Laadi ja toteuta jätehuoltosuunnitelma, jotta
ehkäistään hajua ja epämukavuutta, minimoiSaatavilla ei ole jätehuoltosuunnidaan tartunnanlevittäjien esiintyminen ja vältelmaa tai puhdistusaikataulua.
tetään elintarvikkeiden sekä ympäristön pilaantumista. Laadi puhdistusaikataulu ja -lokit.

❏

2.1.6
❏

Saatavilla ei ole elintarviketurvallisuutta koskevaa koulutusohjelmaa Laadi ja toteuta koulutusohjelma ja pidä kirjaa
tai asiakirjatodisteita siitä, että koulutuksesta.
miehistö on suorittanut koulutuksen.

❏

2.2 Varusteet, välineet ja materiaalit

2.2.1
❏
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Laivakeittiössä ei ole käsienpesupaikkaa tai se on puutteellisesti varustettu.

Lisää vähintään yhteen käsienpesupaikkaan,
joka on mielellään laivakeittiön alueella, saippuaa, käsienkuivausmahdollisuus (mieluiten
kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä) ja käytettyjen
pyyhkeiden keräyspiste.
Kiinnitä kylttejä, joissa osoitetaan käsienpesupaikan sijainti, asianmukainen käsienpesutekniikka ja -ajankohta.

❏

❏

2.2.2
❏

Torjuntatoimenpiteet ja korjaavat
toimet

Asenna elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitettuja pesualtaita
tarpeen ja käytännöllisyyden mukaan eri alueille, eli kaikkiin lihan,
kalan ja kasvisten valmistustiloihin, kylmävarastoihin tai säilytystiMonikäyttöallasta käytetään loihin sekä muille alueille, joissa miehistö pesee tai liottaa elintarelintarvikkeiden
valmistuk- vikkeita. Järjestä vähintään yksi ainoastaan elintarvikkeiden valseen ilman asianmukaista puh- mistukseen tarkoitettu pesuallas.
distusta ja desinfiointia.
Varmista, että pesuallas puhdistetaan, desinfioidaan ja pestään
perusteellisesti ennen elintarvikkeiden valmistusta, etenkin jos
käytössä on vain yksi allas.

❏

Elintarvikkeiden kanssa koskeVaihda elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat pinnat korroosiontuksissa olevat pinnat, välineet
kestäviin, myrkyttömiin, kosteutta hylkiviin, helposti puhdistettaviin, sija varusteet eivät ole kestäviä,
leisiin ja kestäviin materiaaleihin.
korroosionkestäviä ja kosteutta hylkiviä.

2.2.4

Asenna jääastioiden, elintarvikkeiden esillepanolaatikoiden ja
Saatavilla ei ole tiivistettyjä muiden elintarvikkeiden ja jään säilytystilojen suuaukoille tiivistetovia tai muita suojaavia sul- tyjä ovia tai muita suojaavia sulkimia tai korjaa ne, jotta ehkäistään
kimia tai ne eivät toimi.
säilytettävien tuotteiden saastumista.

2.2.3

❏
2.2.5
❏

2.2.6
❏

Vaaditaan

Tarkastustulokset: löydetyt todisteet, näytetulokset, tarkastetut asiakirjat

❏

❏

❏

❏

Jätesäiliöt ovat puutteellisia
Käytä materiaaleja ja säiliötä, jotka on suojattu rotilta, vedeltä ja
(esim. niitä ei ole suojattu rokosteudelta ja jotka on helppo puhdistaa.
tilta, vedeltä tai kosteudelta
tai niitä on vaikea puhdistaa).
Jätesäiliöissä ei ole kansia tai
suojuksia tai niitä ei pidetä
suljettuina.

Pidä kannet ja suojukset mahdollisuuksien mukaan suljettuina
elintarvikkeiden käsittelytiloissa valmistuksen, tarjoilun ja puhdistuksen aikana.

Suositellaan

Aluekoodi

❏

❏

2.3 Tilat
2.3.1
❏

2.3.2
❏

2.3.3
❏

2.3.4
❏

2.3.5
❏

2.3.6
❏

Todisteita juomakelvottoman
Liitä altaat juomavesijärjestelmään.
veden käytöstä laivakeittiössä,
keittiövarastossa ja elintarvikevarastoissa.
Alueiden, pintojen ja varusteiden rakenne vaikeuttaa niiden Valmista alueet, pinnat ja varusteet materiaaleista, jotka ovat kespuhdistusta ja mahdollistaa täviä, helposti puhdistettavia ja mahdollistavat asianmukaisen vietartunnanlevittäjien pesiyty- märöinnin.
misen ja ruokajäämien kertymisen.
Elintarvikkeissa ja juomissa
Varmista asianmukaiset säilytystilat ja riittävä juomaveden jakelu.
käytettävälle juomavedelle ja
jäälle ei ole säilytystiloja tai ne
ovat puutteelliset.
Altaan laskuputki on suoraan
yhteydessä jätevesijärjestelmään.

Muokkaa altaan laskuputkea siten, että se on välillisesti yhteydessä
jätevesijärjestelmään (ilma-aukko), jotta estetään jätevesijärjestelmän tukkeutuminen.

Suunnittele tai rakenna ilmanvaihtojärjestelmä uudelleen ja huolla ja
Saatavilla ei ole ilmanvaihtopuhdista sitä riittävästi. Varmista, että ilmanvaihtokoneiden säleiköt
järjestelmää tai se on puuttai ritilät voidaan helposti poistaa ja puhdistaa.
teellinen (esim. liiallinen kondensaatio).
Valaistus on puutteellista.

Järjestä keinovalaistusta, jos luonnonvaloa ei ole tarpeeksi saniteettiolojen asianmukaista arviointia varten.

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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2.3.7
❏

2.3.8
❏

2.3.9
❏

2.3.10
❏

Torjuntatoimenpiteet ja
korjaavat toimet

Elintarvikkeiden valmistusalueiden yläpuolella olevaa valaistusta
ei ole suojattu.

Elintarvikkeita käsittelevällä miehistöllä ei ole wc-tiloja tai ne eivät ole
helposti saatavilla.

Asenna tai korjaa valaisimet siten, että estetään
elintarvikkeiden saastuminen lasin rikkoutuessa.

❏

Järjestä tarkoituksenmukaiset, asianmukaiset ja hygieeniset tilat, joissa on wc, käsienpesu- ja käsienkuivaustilat sekä riittävästi saippuaa. Varmista, että
tilat eivät avaudu suoraan laivakeittiöön tai muille
elintarvikkeiden käsittelyalueille.

❏

Järjestä elintarvikkeita käsittelevälle miehistölle riittävät
pukuhuoneet, joissa on mahdollisuuksien mukaan soveltuvat säilytystilat vaatteille.

Varusta ruokailutilat kovalla, kestävällä ja kosteutta
hylkivällä kannella (esim. graniitti tai marmori). Varmista turvallinen, vähintään 61 cm:n (2 jalan) suojaetäisyys tarjoilutilan työskentelypuolen reunaan.
Tarjoilutiskien takana, laitteiden alla ja teknisissä tiloissa olevat kannet on rakennettava kovista, kestäRuokailutiloja, kansia ja alueita vistä ja kosteutta hylkivistä materiaaleista (esim.
laitteiden alla tai teknisissä tiloissa tiili, epoksihartsi tai ruostumaton teräs).
ei ole rakennettu kovista, kestäKannen ja laipion sekä kannen ja laitteiden pohjan
vistä ja kosteutta hylkivistä materiyhtymäkohdassa on oltava kiinteärakenteinen kesaaleista.
tävä lista, jonka säde on vähintään 10 mm (0,4 tuumaa), tai avoin rakenne > 90 °. Ruostumattomasta
teräksestä tai muusta materiaalista valmistettu lista
on kiinnitettävä pitävästi, ja sen on oltava riittävän
paksu ollakseen kestävä.
Elintarvikkeiden kanssa kosketuk- Korjaa tai vaihda vaurioituneet pinnat ja varusteet
sissa olevat pinnat eivät ole sileitä siten, että ne ovat myrkyttömiä, kestäviä, korroositai niissä on rakoja, avoimia sau- onkestäviä, kosteutta hylkiviä, sileitä ja helposti
moja, halkeamia, koloja, sul- puhdistettavia, jotta ehkäistään ristikontaminaakeumia, kuoppia tai muita epäta- tiota.
saisuuksia; teräviä sisäkulmia,
Puhdista, toteuta hygieniatoimenpiteitä ja hävitä
nurkkia ja halkeamia; tai niitä ei ole
hyönteiset ja rotat, jos havaitaan tartunnanlevittähelppo puhdistaa ja tarkastaa.
jiä.

❏

❏

❏

❏

❏

2.4 Elintarvikkeiden käsittely

2.4.1
❏

2.4.2
❏
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Todisteita puutteellisista käsihygieniakäytännöistä (esim. sama työntekijä täyttää likaisia astioita ja poistaa Pese kädet säännöllisesti, etenkin eri tehtävien välillä.
puhtaita astioita, mutta ei pese käsiään huolellisesti tehtävien välillä).
Käytä erillisiä välineitä ja leikkuulautoja raakojen ja
sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden valmistukseen. Puhdista ja desinfioi elintarvikkeiden kanssa
kosketuksiin joutuvat pinnat, ruokailuvälineet ja väTodisteita kypsennettyjen ja raalineet aina, jos niitä käytetään ensin raakojen ja sen
kojen elintarvikkeiden välisestä
jälkeen sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden käristikontaminaatiosta.
sittelyyn.
Puhdista ja desinfioi ristikontaminaatioalue ennen
elintarvikkeiden valmistusta. Erota raakojen ja sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden valmistus- ja
säilytysalueet.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset, tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏

2.4.3
❏

2.4.4
❏

2.4.5
❏

2.4.6
❏

Pakastimissa olevat elintarvikkeet ovat näkyvästi pilaantuneet, pakastettu uudelleen tai
tuntuvat kädellä painettaessa
osittain sulaneilta.

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita säilytetään niiden tyypin
tai luokan kannalta väärässä
lämpötilassa. Jos käytetään
ajanhallintaa, saatavilla ei ole
selvitystä tai dokumentointia
6:tta tuntia pidemmistä ajanjaksoista.

Saatavilla ei ole ensiapupakkausta.
Elintarvikkeiden
käsittelyyn
osallistuva tai laivakeittiössä
työskentelevä miehistö on altistunut viilloille ja haavoille.

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet
Korjaa tai vaihda pakastimet, jotka eivät pidä
elintarvikkeita jäätyneinä.
Heitä pois pilaantuneet, uudelleenpakastetut,
osittain tai kokonaan sulaneet elintarvikkeet ja
muut väärässä lämpötilassa säilytetyt elintarvikkeet.
Varmista helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
oikea säilytyslämpötila, jotta estetään mikrobikasvuston kannalta riskialtis lämpötila:
• Siirrä kuumana pidettävät elintarvikkeet kuumana pitävään laitteeseen, jossa lämpötila on vähintään 62,8 °C (145 °F), ja säilytä lämpötila tarvittavan ajan.
• Kuumenna kypsennetyt, jäähdytetyt helposti pilaantuvat elintarvikkeet uudelleen siten, että elintarvikkeiden kaikki osat saavuttavat vähintään
74 °C (165 °F) lämpötilan. Säilytä lämpötila tarvittavan ajan.
• Säilytä helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja
juomia enintään 4 °C (40 °F) lämpötilassa, paitsi
valmistuksen aikana tai kun tarjoilu aloitetaan
välittömästi valmistuksen jälkeen. Kun tällaisia
ruokia säilytetään pidempiä aikoja, suositeltava
lämpötila on 4 °C (40 °F).
• Säilytä hedelmiä ja kasviksia pääsääntöisesti kylmätiloissa.
Varmista, että ensiapupakkaus on helposti saatavilla elintarvikkeiden käsittelyalueilla ja että
ensiaputilanteita varten on nimetty koulutettuja miehistön jäseniä.
Hoida haavoja vedenpitävillä siteillä. Käytä kertakäyttöisiä käsineitä, jos haavat tulehtuvat. Hoida haavat
välittömästi.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏
❏

❏

❏

❏

2.5 Hygienian hallintajärjestelmä
Kuumana ja kylmänä pitävien
Seuraa säännöllisesti kuumana ja kylmänä pitä2.5.1
laitteiden lämpötilaloki ei ole
vien laitteiden lämpötilaa. Pidä kirjaa lämpöti❏
ajan tasalla tai tarkastuksessa illasta ja mahdollisista poikkeamista.
menee virheitä.
Asenna vähintään yksi ilmalämpömittari kylSaatavilla ei ole ilman ja elintarmänä pitävään laitteeseen ja varmista, että lai2.5.2 vikkeiden lämpömittareita tai
vakeittiössä käytetään ainakin yhtä elintarvikne eivät toimi.
keiden lämpömittaria.
2.5.3
Heitä pois vanhentuneet elintarvikkeet ja tarVanhentuneita elintarvikkeita.
❏
kista kaikki päiväysmerkinnät säännöllisesti.

❏

❏

❏
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2.6.1

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

2.6 Henkilökohtainen hygienia
Pese kädet huolellisesti tilanteissa, joissa henkilökohtainen puhtaus voi vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen:
• elintarvikkeiden käsittelyn aluksi
• välittömästi wc-käynnin jälkeen
• raakojen elintarvikkeiden ja muiden, mahdollisesti
kontaminoivien materiaalien sekä sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden käsittelyn välillä (vältä jos mahdollista)
Todisteita henkilökohtaista hygie- • rahan ja sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden kä- ❏
sittelyn välillä (vältä jos mahdollista).
niaa koskevista huonoista käytänÄlä
nöistä.
• tupakoi elintarvikkeiden valmistus- ja tarjoilualueilla tai niiden läheisyydessä
• sylje elintarvikkeiden valmistus- ja tarjoilualueilla
tai niiden läheisyydessä
• pureskele tai syö elintarvikkeiden valmistus- ja
tarjoilualueilla tai niiden läheisyydessä
• aivasta tai yski suojaamattomien elintarvikkeiden
päälle.
Käytä aina puhtaita vaatteita.

2.6.2
❏

2.7.1
❏

2.7.2
❏
2.7.3
❏
2.7.4
❏
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Elintarvikkeiden käsittelyyn osallistuvilla tai laivakeittiössä työskentelevillä miehistön jäsenillä
on merkkejä tai oireita tartuntataudeista (esim. vuotava nenä,
vuotavat silmät tai korvat, yskä,
ripuli, oksentaminen, kuume,
näkyvästi tulehtuneita ihon ruhjeita tai paiseita, keltaisuus).

Laivakeittiössä työskentelevien miehistön jäsenten, joilla on merkkejä tai oireita tartuntataudeista, on välittömästi ilmoitettava asiasta
lääkärille. Elintarvikkeiden käsittelijöiden tai laivakeittiössä työskentelevien miehistön jäsenten
pitäisi välttää elintarvikkeisiin liittyviä työtehtäviä ennen oireetonta 48 tunnin vähimmäisaikaa.

2.7 Puhdistus ja huolto
Korjaa tai vaihda laivakeittiön pinnat, varusteet
Varusteiden ja muiden laivakeit- ja kalusteet siten, että ne ovat kestäviä, tiiviitä ja
tiön osien rakenne tai valmistus- helposti puhdistettavia, jotta estetään elintarmateriaalit edistävät ruuantähtei- vikkeiden saastuminen ja tartunnanlevittäjien
den, rasvan ja lian kerääntymistä. pesiytyminen. Puhdista tai vaihda varusteet,
Laivakeittiön kalusteita ei ole val- joissa on merkkejä rasvan tai lian kerääntymimistettu ruostumattomasta me- sestä.
tallista tai muusta kestävästä maLaadi elintarvikkeiden valmistukseen ja käsitteteriaalista. Kalusteet eivät ole tiilyyn käytettävien kalusteiden, varusteiden ja
viitä.
laitteiden rutiininomainen huoltoaikataulu.
Käsittele, käytä ja säilytä puhdistusaineita huolelliTodisteita epäasianmukaisista
sesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
puhdistuskäytännöistä sekä puhLaadi kaikkien tarvittavien kohteiden puhdisdistus- ja desinfiointiaineiden virtusta varten tarkistuslista.
heellisestä käytöstä.
Jätesäiliöt ovat saastumisen lähde ja
Hankaa, pese ja desinfioi jätesäiliöt aina tyhjenhoukuttelevat tartunnanlevittäjiä.
nyksen jälkeen.
Todisteita lian ja rasvan keräänPuhdista ja desinfioi elintarvikkeiden kanssa
tymisestä aikaisemmin puhdiskosketuksissa olevat pinnat, ruokailuvälineet ja
tetuille, elintarvikkeiden kanssa
välineet huolellisesti aina käytön jälkeen.
kosketuksissa oleville pinnoille.

❏

❏

❏

❏
❏

❏
❏

2.7.5
❏

2.7.6
❏

2.7.7
❏

Toruntatoimenpiteet ja
korjaavat toimet

Puhdista välineet tai alueet käytön jälkeen lämpiTodisteita välineiden tai alueimällä saippuavedellä ja puhdistusliinoilla ja huuhden puutteellisesta puhdistuktele perusteellisesti. Käytä lisäksi tarvittaessa hyväksesta ja pesusta ennen käyttöä.
syttyjä puhdistusaineita oikeassa sekoitussuhTiivistä laipioiden saumakohdat, jotta estetään
teessa.
elintarvikkeiden saastuminen ja torjutaan tartunnanlevittäjiä.

Todisteita tartunnanlevittäjistä.

Pidä kirjaa loukuista, syöteistä (sijainti, päivämäärät ja tulokset) sekä hyttysten ja muiden tuholaisten mahdollisista lisääntymispaikoista.
2.7.8
❏

❏
❏

Kansien ja laipioiden välillä on Korjaa tai vaihda kannet siten, että ne ovat koselviä rakoja. Kannet ovat vauri- via, kestäviä, kosteutta hylkiviä ja liukumattooituneet tai syöpyneet.
mia.
Korjaa tai vaihda kalusteiden, kansien ja kattojen
väliset saumakohdat, jos niissä on tartunnanlevittäjille soveltuvia rakoja (tiivistä raot tarvittaessa
väliaikaisesti, kunnes voidaan toteuttaa asianmuPuhdista ja desinfioi elintarvikkeiden kanssa
kainen pysyvä rakenne).
kosketuksissa olevat pinnat ja torju tartunnanlevittäjiä.

Todisteita tartunnanlevittäjien
syömis- tai lisääntymispaikoista Desinfioi ja torju tartunnanlevittäjiä.
jätesäiliöiden sisä- tai ulkopuolella.
2.8 Elintarvikehygieniakoulutus

2.8.1
❏

Elintarvikkeiden käsittelijöillä ei
ole osoitettua hygieniaosaamista.

2.8.2
❏

Elintarvikkeiden
käsittelytyön
esimiehillä ja valvojilla ei ole
osoitettua osaamista elintarvikehygienian periaatteista ja käytännöistä.

Lisää elintarvikkeiden käsittelijöiden koulutusta.
Peruskoulutuksessa olisi käsiteltävä seuraavia
näkökohtia:
• elintarvikeketjuun liittyvien yleisten terveysriskien
tyypit ja lähteet
• perustiedot mikrobiologiasta, toksiineista, itiöistä, mukaan lukien elintarvikkeiden kontaminanttien kasvu ja hävittäminen
• elintarvikkeisiin liittyvät työskentelyalueet ja -varusteet
• henkilökohtainen hygienia (perussäännöt ja vastuut)
• elintarvikkeiden saastumisen ja pilaantumisen ehkäisy
• puhdistus, desinfiointi ja sterilointi
• lakisääteiset velvoitteet
• tuholaisiin liittyvä tieto
• tehokas elintarvikkeiden lämpötilan hallinta,
mukaan lukien
– jäähdytetyt tai jäädytetyt elintarvikkeet
–
elintarvikkeiden
säilytys,
sulatus
ja kypsentämiParanna
esimiesten
ja valvojien
koulutusta,
jotta
nenvoivat arvioida mahdollisia riskejä ja toteuthe
– elintarvikkeiden
uudelleentaa
tarvittavia toimiajäähdyttäminen,
puutteiden korjaamiseksi.
kuumentaminen ja säilyttäminen
• yleiset elintarvikkeisiin liittyvät vaarat, kuten
fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset vaarat; ruokamyrkytyksen oireet ja syyt.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏
❏

❏

❏

❏

❏
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Lisäys 1 Esimerkkejä aluksille toimitettavien elintarvikkeiden asianmukaisista lämpötiloista ja olosuhteista
Tuote

Vastaanottolämpötila

Vastaanotto-olosuhteet

Liha ja siipikarja

Enintään 5 °C (41 °F).

Hankittu hyväksytystä lähteestä (tuotteessa virallinen tarkastusleima).
Asianmukainen väri, ei hajua.
Pakkaus on puhdas ja ehjä.

Enintään 5 °C (41 °F). Codexin
mukaan suositeltu lämpötila on
mahdollisimman lähellä 0 °C:ta.

Hankittu hyväksytystä lähteestä.
Asianmukainen väri, tuore haju.
Pakkaus on puhdas ja ehjä.
Hankittu hyväksytystä lähteestä.
Simpukat ovat puhtaita, sulkeutuneita ja ehjiä.
Simpukkatunnusten on oltava luettavia ja
kiinnitettyjä.

Simpukat

Enintään 7 °C (45 °F). Codexin
mukaan suositeltu lämpötila on
mahdollisimman lähellä 0 °C:ta.

Äyriäiset (käsittelemätön)

Enintään 7 °C (45 °F).

Hankittu hyväksytystä lähteestä.
Puhtaita ja hyväkuntoisia.

Äyriäiset
(leikattu tai käsitelty)

Enintään 5 °C (41 °F).

Hankittu hyväksytystä lähteestä.
Puhtaita ja hyväkuntoisia.

Maitotuotteet

Enintään 5 °C (41 °F), paitsi jos
tuotteessa on muu merkintä.

Hankittu hyväksytystä lähteestä. Pakkaus on puhdas ja ehjä.

Kanamunat

Enintään 7 °C (45 °F).

Hankittu hyväksytystä lähteestä.
Puhtaita ja ehjiä.

Nestemäinen kananmuna

Enintään 5 °C (41 °F).

Hankittu hyväksytystä lähteestä.
Jäädytetty ja pastöroitu.
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Toiminto

a)

Jääkaapissa tai erityisessä sulatuskaapissa

b) Juoksevassa juomakelpoisessa vedessä
Sulatus
c)

a)
Kypsennys

b)
c)

Annostelu

Enintään 4 °C.

❏

Alle 21 °C enintään 4 tunnin ajan.

❏

Vain silloin, kun elintarvikkeet siirretään välittömästi tavanomaisiin kypsennyslaitteisiin jatTavanomaisessa mikroaaltokuvan kypsennysprosessin aikana tai kun koko
uunissa
kypsennysprosessi tapahtuu keskeytyksettä
mikroaaltouunissa.
Lämpötilan on paistin keskikohdassa nousPuoliraaka naudanliha
tava vähintään 63 °C:seen.
Lämpötilan on reisipaistissa noustava väSuuret siipikarjan ruhot
hintään 74 °C:seen.
Maito (maitoa ja maitotuot- 72 °C 15 sekunnin ajan (jatkuvasti virtaavan
teita koskeva hygieniakäytän- maidon kuumennus) tai 63 °C 30 minuutin
tösääntö, CAC/RCP 57, 2004) ajan (kestokuumennus).

a) Jäähdytetty tuote

a) Jäähdytys

Jäähdytettyjen elintarvikkeiden
jäähdytys ja b) Säilytys
säilytys

Jäädytettyjen elintarvikkeiden
jäädytys ja
säilytys

Lämpötilan hallinta

a) Jäädytys
b) Säilytys

Annostelu on tehtävä mahdollisimman nopeasti, enintään 30 minuutin kuluessa.
Laajamittaisissa järjestelmissä, joissa elintarvikkeiden kypsennystä ja jäähdytystä ei
voida tehdä 30 minuutin kuluessa, annostelu olisi tehtävä erillisellä alueella, jossa ilman lämpötila on 15 °C.
Tarjoile elintarvikkeet välittömästi tai säilytä
niitä kylmässä (4 °C).
Alenna elintarvikkeen keskiosan lämpötilaa
60 °C:sta 10 °C:seen alle kahden tunnin kuluessa. Siirrä tuote välittömästi säilytykseen
(4 °C).
Jäähdytyksen jälkeen tuotteet olisi siirrettävä jääkaappiin. Lämpötila ei saa nousta
4 °C:n yläpuolelle tuotteen missään osassa
ja lämpötila olisi säilytettävä loppukäyttöön
saakka.
Jäähdytettyjen elintarvikkeiden valmistuksen ja kulutuksen välisen säilytysajan olisi oltava alle viisi päivää, mukaan lukien kypsennyspäivä ja kulutuspäivä.
Enintään –18 °C.
Säilytys enintään 4 °C:ssa alle viiden päivän
ajan. Älä jäädytä uudelleen osittain tai kokonaan sulaneita elintarvikkeita.

Suositellaan

Käsittely

Vaaditaan

Lisäys 2 Lämpötilan hallinnan yleisperiaatteet

❏

❏
❏
❏

❏

❏

❏

❏

❏
❏
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Kuljetus

Lämpötilan hallinta

Kuumennettujen elintarvikSuunniteltu säilyttämään elintarvikkeiden lämpöa) keiden kuljetukseen tarkoitetilan vähintään 60 °C:ssa.
tut ajoneuvot ja säilytysastiat

❏

Kypsennettyjen ja sen jälkeen
jäähdytettyjen elintarvikkeib) den kuljetukseen tarkoitetut
ajoneuvot ja säilytysastiat

❏

Suunniteltu säilyttämään jäähdytettyjen (kypsennettyjen) elintarvikkeiden lämpötilan, ei
elintarvikkeiden jäähdyttämiseen. Jos mahdollista, elintarvikkeiden lämpötila säilytetään 4 °C:ssa mutta voi nousta lyhytaikaisesti
7 °C:seen kuljetuksen aikana.

Kypsennettyjen ja sen jälElintarvikkeiden lämpötila säilytetään eninc) keen jäädytettyjen elintarviktään –18 °C:ssa mutta voi nousta lyhytaikaikeiden kuljetukseen tarkoitesesti –12 °C:seen kuljetuksen aikana.
tut ajoneuvot ja säilytysastiat

a) Uudelleenlämmitys
Uudelleenlämmitys ja
tarjoilu

b) Tarjoilu
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Elintarvikkeen keskiosan lämpötilan olisi
noustava vähintään 75 °C:seen tunnin kuluessa siitä, kun elintarvike on siirretty pois jääkaapista.

❏

❏

Kuumenna uudelleen nopeasti, jotta elintarvike ei jää riskilämpötilaan (10–60 °C).

❏

Tarjoile uudelleenlämmityt elintarvikkeet kuluttajalle mahdollisimman nopeasti ja vähintään 60 °C lämpötilassa.

❏

Itsepalvelutilanteissa säilytä elintarvikkeiden lämpötila tarpeen mukaan joko alle
4 °C:ssa tai yli 60 °C:ssa.

❏

Suositellaan

Toiminto

Vaaditaan

Käsittely

Alue 3 Varastot
Johdanto
Laivakeittiöitä koskevia edellä mainittuja riskitekijöitä voidaan soveltaa myös elintarvikevarastoihin, sillä varastoissa ei ainoastaan säilytetä elintarvikkeita, vaan niissä on myös työtasoja ja varusteita elintarvikkeiden ja juomien valmistusta varten sekä joitakin kypsennysja pesulaitteita, joita käytetään usein elintarvikkeiden väliaikaiseen säilytykseen. Kaikkia
mainittuja laivakeittiön osia on tarkasteltava, jotta elintarviketurvallisuuden yleisiä standardeja, todisteita ja korjaavia toimia voidaan soveltaa keittiövarastoihin.
Muita kuin elintarvikkeille tarkoitettuja varastoja ovat tilat, joissa säilytetään muita tuotteita, kuten puhdistusvarusteita, -aineita ja muita elintarvikealueisiin liittyviä varusteita tai
tavaroita. Kun varastoja hoidetaan asianmukaisesti ja hygieenisesti, vähennetään puhtaiden tavaroiden likaantumisen sekä tuholaisten pesiytymisen mahdollisuutta (myös muut
kuin elintarvikevarastot olisi pidettävä puhtaina, järjestyksessä, hyvin varusteltuina ja toimivina). Varastoalueet olisi merkittävä asianmukaisesti.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva ILO:n yleissopimus nro 155, 1981
7 artikla: Työturvallisuutta ja -terveyttä sekä työympäristöä koskevaa tilannetta on tarkasteltava sopivin väliajoin, joko kokonaisuudessaan tai tiettyjen alueiden osalta, pyrkimyksenä saada selville suuret pulmakysymykset, kehittää tehokkaita menetelmiä niiden ratkaisemiseksi ja määritellä toimenpiteiden tärkeysjärjestys ja arvioida niiden tulokset.
Merenkulkijain työtapaturmien torjuntaa koskeva ILO:n yleissopimus nro 134, 1970
4 artikla: Näissä säännöksissä on viitattava sellaisiin yleisiin tapaturmien torjuntaa ja työntekijäin terveydensuojelua koskeviin säännöksiin, joita voidaan soveltaa merenkulkijain
työhön, ja ilmoitettava merityölle tyypillisten tapaturmien torjuntatoimenpiteet.
Laivaväen ruoanpitoa aluksessa koskeva ILO:n yleissopimus nro 68, 1946
5 artikla: Jokaisen jäsenvaltion tulee pitää voimassa ruoanpitoa koskevaa lainsäädäntöä,
joka on tarkoitettu takaamaan 1 artiklassa mainittujen alusten laivaväen terveyden ja hyvinvoinnin.
Tässä lainsäädännössä on vaadittava:
(a) sellaisten muona- ja vesivarojen hankinta, että ne, ottaen huomioon laivaväen suuruus
sekä matkan kestämisaika ja luonne, ovat sopivia määrään, ravintoarvoon, laatuun ja vaihteluun nähden
(b) talousosaston järjestely ja varustaminen jokaisessa aluksessa siten, että laivaväelle voidaan
tarjota tyydyttävät ateriat.
6 artikla: Kansallisessa lainsäädännössä on määrättävä asianomainen viranomainen tarkastamaan:
(a) muona- ja vesivarat
(b) kaikki muonan ja veden varastoimiseen ja käsittelyyn käytettävät tilat ja varusteet
(c) keittiö- ja muut varusteet, joita käytetään aterioiden valmistukseen ja tarjoiluun
(d) taloushenkilökunnan pätevyys, mikäli siitä on edellä mainitussa lainsäädännössä määrätty.
7 artikla: Kansallisessa lainsäädännössä tai, sellaisen lainsäädännön puuttuessa, työnantajain ja työntekijäin välisissä työehtosopimuksissa on määrättävä, että päällikkö tai hänen
tarkoitusta varten erikoisesti valtuuttamansa, päällystöön kuuluva henkilö, yhdessä talousosaston vastuunalaisen jäsenen kanssa tarkastaa merellä määrätyin väliajoin:
(a) muona- ja vesivarat
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(b) kaikki tilat ja varusteet, joita käytetään muonan ja veden varastoimiseen ja käsittelyyn samoin kuin keittiö- ynnä muut varusteet, joita käytetään aterioiden valmistukseen ja tarjoiluun.
Jokaisen sellaisen tarkastuksen tuloksesta on tehtävä kirjallinen merkintä.
Codex Alimentarius -komissio
Codex Alimentarius on kansainvälisesti hyväksyttyjen, yhtenäisten elintarvikealan standardien kokoelma. Lisäksi kokoelmaan sisältyy käytännesääntöjen, ohjeiden ja muiden suositusten muodossa
olevia neuvoja, joiden avulla pyritään saavuttamaan Codex Alimentariuksen tavoitteet (CAC 1995;
1997a, b; 1999; 2003). Codex Alimentarius -ohjeissa annetaan tärkeitä perustietoja elintarviketurvallisuudesta, ja niihin viitataan tässä käsikirjan osassa.
Vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmä (HACCP)
HACCP-järjestelmässä tunnistetaan ja seurataan kriittisiä hallintapisteitä elintarvikkeiden valmistus- ja jakeluketjussa, mukaan lukien lähde ja varastointi. Näiden kriittisten pisteiden hallinta
on keskeisen tärkeää vaaran ehkäisemiseksi, poistamiseksi tai vähentämiseksi ja korjaavien toimien toteuttamiseksi. Tarjottavien elintarvikkeiden turvallisuuden hallintaa varten tarvitaan
suunnitelmia tai -ohjelmia, jotka perustuvat tavallisesti HACCP-järjestelmään.

Keskeiset riskit
Keskeisiä riskejä ovat elintarvikkeissa tai niiden pinnalla olevat bakteerit, virukset, sienet ja
loiset, jotka johtuvat elintarvikkeiden epäasianmukaisesta säilytyksestä. Esimerkiksi:
• kannelle sijoitetut elintarvikkeet
• epäasianmukainen säilytyslämpötila kylmävarastoissa
• munia, kalaa, lihaa ja siipikarjaa ei ole erotettu sellaisenaan syötävistä elintarvikkeista (kuten pilkotuista
meloneista, salaatista ja muista sellaisenaan syötävistä elintarvikkeista valmistetut lounasateriat)
• pestyjä ja pesemättömiä hedelmiä ja kasviksia ei ole erotettu.
Riskin aiheuttaa myös kemikaalien epäasianmukainen säilytys.
Asiakirjojen tarkastus
• Puhdistus- ja huoltoaikataulu ja -lokit
• Ostokirjanpito ja elintarvikkeiden lähdetiedot aluksessa (kääre tai muu pakkauksen tunniste tai
kirjallinen tuotetunnistusasiakirja)
• Elintarvikkeiden säilytyskirjanpito
• Rakennuspiirustukset
• Aikaisemmat tarkastusraportit
• Tuholaiskirjanpito ja tiedot havainnoista
• Elintarvikkeiden säilytystä koskevat lämpötilatiedot, jäähdytystiedot ja lämpömittarin lukemat
Viitetiedot
Kansainväliset yleissopimukset
Merityötä koskeva ILO:n yleissopimus, 2006.
Tieteellinen kirjallisuus
Cramer EH, Gu DX, Durbin RE (2003). Diarrheal disease on cruise ships, 1990–2000: the impact of
environmental health programs. American Journal of Preventive Medicine, 24:227–233.
McEvoy M et al. (1996). An outbreak of viral gastroenteritis on a cruise ship. Communicable Disease
Report CDR Review, 6:R188–R192.
Rooney RM et al. (2004). A review of outbreaks of foodborne disease associated with passenger ships: evidence for risk management. Public Health Reports, 119:427–434.
Ohjeet ja standardit
Codex Alimentarius -komissio (http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp);
WHO, HACCP-järjestelmä (http://www.who.int/foodsafety/fs_management/haccp/en/).
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

3.1 Rakenne

3.1.1
❏
3.1.2
❏

Uudista rakennetta siten, että se suojaa sääoloilta ja merivedeltä, eristää kylmältä ja kuuHuonosti suunniteltu rakenne ei malta sekä erottaa muista tiloista.
suojaa sääoloilta ja merivedeltä.
Uudista rakennetta siten, että tila on näkyvästi siisti ja rakenteiltaan asianmukainen.
Korjaa raot ja merkittävät vauriot.

Rakoja tai vaurioita.

❏

❏
❏

3.2 Puhdistus ja huolto
3.2.1
❏
3.2.2
❏
3.2.3
❏

Varastot ovat likaisia.

Laadi puhdistusohjelmia ja -lokeja.

❏

Todisteita seisovasta vedestä.

Poista seisova vesi ja sen lähde.

❏

Todisteita tartunnanlevittäjistä
tai tartunnan lähteistä.

Desinfioi tila ja hävitä hyönteiset ja rotat.

❏

3.3 Elintarvikelähteet
Merkitse elintarvikepakkaukset tai pidä erillistä
kirjanpitoa alkuperämaan lakien ja määräysten
Pilaantuneita tai pakkaamatto- noudattamiseksi.
mia elintarvikkeita.
Hanki kaikki aluksella kulutettavat elintarvikkeet
Säilytysastioihin tai pakkauksiin maissa sijaitsevista hyvämaineisista lähteistä (terei ole merkitty elintarvikkeen al- veysviranomaisen hyväksymät tai tyydyttävinä pikuperää tai merkinnät ovat epäi- tämät lähteet).
3.3.1
❏

lyttäviä.
Elintarvikkeita valvovat miehistön jäsenet eivät pysty tyydyttävästi selvittämään elintarvikkeiden lähteitä ja alkuperämaita,
jotta mahdollisessa myrkytystapauksessa voitaisiin selvittää alkuperä.

Varmista ostohetkellä elintarvikkeiden laatu ja
turvallisuus, eli että ne ovat puhtaita, eivät ole
pilaantuneita tai väärennettyjä ja että ne soveltuvat ihmisravinnoksi. Älä hyväksy raaka-aineita
ja ainesosia, jos niissä tiedetään olevan loisia,
epätoivottuja mikro-organismeja, torjunta-aineita, eläimille tarkoitettuja lääkkeitä tai myrkkyjä, mädäntyviä tai vieraita aineita, paitsi jos
epäpuhtauksia voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle tavanomaisen lajittelun ja käsittelyn
avulla.
Heitä pois pilaantuneet elintarvikkeet.

❏

❏

❏

❏

3.4 Varastointi
3.4.1
❏

Elintarvikkeita ja muita tuotteita Erota elintarvike- ja muut varastot. Erota selvästi
tai raakoja ja valmistettuja tuot- raakojen ja valmistettujen tuotteiden säilytys.
teita ei ole erotettu.

❏
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3.4.2
❏

3.4.3
❏

3.4.4
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Varastot ovat epäjärjestyksessä.

Kiinnitä kylttejä, joissa ilmoitetaan säilytys- ja ylläpitomenettelyt.

Säilytä elintarvikkeita turvallisen välimatkan (noin
Elintarvikkeet ovat kosketuksissa 15 cm tai 6 tuumaa) päässä kannesta ja suojattuna
kannen, seisovan veden tai mui- vedeltä ja muilta mahdollisilta saasteilta.
den saasteiden kanssa.
Heitä pois saastuneet elintarvikkeet ja puhdista
ja desinfioi säilytysastiat mahdollisuuksien mukaan.

Varastoalueet on huonosti rakennettu tai ylläpidetty, mikä luo
edellytykset tartunnanlevittäjille
ja lian, roskien tai jätösten aiheuttamalle elintarvikkeiden likaantumiselle.

3.4.6
❏

Elintarvikkeita säilytetään pukuhuoneissa, wc- tai kylpyhuonealueilla, roskahuoneissa, mekaanisissa tai teknisissä tiloissa,
viemärilinjojen, vuotavien vesijohtojen tai kondensoituneiden
putkien alapuolella.

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita säilytetään niiden tyypin tai
luokan kannalta väärässä lämpötilassa, pidempään kuin neljä
tuntia ja ilman riittävää selvitystä tai dokumentointia (esim.
jäähdytyksestä ei pidetä kirjaa).
Pakastimissa olevat elintarvikkeet ovat näkyvästi pilaantuneet
tai tuntuvat kädellä painettaessa
osittain sulaneilta.
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❏
❏
❏

Säilytä raaka-aineita ja ainesosia järjestyksessä
tehokkaan varastokierron mukaisesti.

❏

Korjaa elintarvikevarastot soveltuvilla materiaaleilla, jotka on helppo puhdistaa, jotta estetään
tartunnanlevittäjien pesiytyminen.

❏

Korjaa tai rakenna kannet kovasta, kestävästä,
kosteutta hylkivästä ja liukumattomasta materiaalista. Asenna kestävä lista, jonka säde on vähintään 10 mm (0,4 tuumaa), tai avoin rakenne
> 90 °. Asenna kannen ja laipion sekä kannen ja
laitteiden pohjan yhtymäkohtaan kiinteärakenteinen lista, jotta helpotetaan puhdistusta ja torjutaan tartunnanlevittäjiä.

❏

Poista tartunnanlevittäjät desinfioimalla ja hävittämällä rotat.
3.4.5
❏

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

Säilytä elintarvikkeita aina tarkoituksenmukaisissa, suojatuissa tiloissa, jotka on suojattu saasteilta ja tartunnanlevittäjiltä.
Siirrä elintarvikkeet puhtaisiin tiloihin, joissa on
asianmukainen lämpötila, jotta varmistetaan turvallinen varastointi.
Varmista helposti pilaantuvien elintarvikkeiden
oikea säilytyslämpötila, jotta estetään mikrobikasvuston kannalta riskialtis lämpötila:
• Siirrä kuumana pidettävät elintarvikkeet kuumana pitävään laitteeseen, jossa lämpötila on vähintään 62,8 °C (145 °F), ja säilytä lämpötila tarvittavan ajan.
• Kuumenna kypsennetyt, jäähdytetyt helposti pilaantuvat elintarvikkeet uudelleen siten, että
elintarvikkeiden kaikki osat saavuttavat vähintään 74 °C (165 °F) lämpötilan. Säilytä lämpötila
tarvittavan ajan.
• Säilytä helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja
juomia enintään 4 °C (40 °F) lämpötilassa,
paitsi valmistuksen aikana tai kun tarjoilu aloitetaan välittömästi valmistuksen jälkeen. Kun
tällaisia ruokia säilytetään pidempiä aikoja,
suositeltava lämpötila on 4 °C (40 °F).
• Säilytä hedelmiä ja kasviksia pääsääntöisesti kylmätiloissa.

❏

❏

❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet
Heitä pois pilaantuneet elintarvikkeet välittömästi. Jos tarkastajan läsnä ollessa toteutetaan
torjuntatoimenpiteitä, merkitse saniteettitodistukseen torjuntatoimenpiteiden toteutuspäivämäärä ja uusintatarkastuksen päivämäärä (eli
sama päivä).

3.5.1
❏

3.6.1
❏

3.5 Vaaralliset materiaalit
Elintarvikealueiden puhdistukseen ja huoltoon käytettäviä ke- Pidä kemikaalit erillään säilyttämällä niitä
mikaaleja säilytetään elintarvi- kaapissa.
kealueella.
3.6 Koulutus
Todisteita puhdistusaineiden asiParanna puhdistusaineiden asianmukaista käytanmukaista käyttöä koskevien tietöä koskevaa koulutusta.
tojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏
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Alue 4 Lastenhoitotilat
Johdanto
Vauvat ja lapset voivat toimia erilaisten taudinaiheuttajien kantajina. Sen vuoksi aluksen
lastenhoitotiloihin sisältyy yleisiä terveysriskejä. Näihin tiloihin keskittyvät myös yleisten
terveysriskien olennaiset seuranta- ja torjuntatoimet. Tartuntataudit voivat levitä lastenhoitotiloissa tai kyseisistä tiloista muille alueille esimerkiksi pisaroiden ja ilman kautta, suun
ja ulosteen kautta tai henkilöstä toiseen. Taudin levinneisyys voi riippua lasten ja hoitajien
vastustuskyvystä, alkuperämaasta ja lasten iästä sekä aluksella toteutettavista ehkäisy- ja
torjuntatoimenpiteistä. Aluksella esiintyvät tartunnat voivat olla rokotteilla ehkäistäviä tauteja (esim. influenssa, tuhkarokko ja vesirokko), hengitystieinfektioita (esim. tavanomainen
vilustuminen, nielutulehdus ja välikorvan tulehdus), ripulitauteja (esim. rotavirus, norovirus
ja hepatiitti A) ja loistauteja (esim. täit tai koukkumadon aiheuttama tauti). Lastenhoidosta
aluksella vastaavat miehistön jäsenet ovat keskeisessä asemassa lapsiin ja lapsista tarttuvien tautien ehkäisyssä, seurannassa ja torjunnassa.

Taustatiedot
Matkustaja-aluksella voidaan tarjota erityyppistä lastenhoitoa, mukaan lukien seuraavat:
• sellaisten vauvojen ja alle kouluikäisten lasten hoito, jotka eivät osaa käydä wc:ssä ja tarvitsevat henkilöstön valvontaa, mukaan lukien vaipanvaihto;
• sellaisten lasten hoito, jotka osaavat käydä wc:ssä;
• yleiset leikkialueet ja niiden valvonta.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Ei mitään.

Keskeiset riskit
Heikosti suunnitellut lastenhoitotilat, hoitajien puutteellinen koulutus ja epäasianmukaiset
ehkäisy- ja torjuntamenettelyt voivat altistaa koko aluksen miehistön ja matkustajat riskeille. Yleinen terveys voi vaarantua myös silloin, kun lapset palaavat kotiyhteisöönsä.
Riskien torjunnassa kriittisiä alueita ovat seuraavat:
• lastenhoitotilojen koko, ilmanvaihto ja valaistus;
• huonekalujen, mattojen ja lelujen pintamateriaalit ja puhtaus;
• vaipanvaihto-, käsienpesu- ja wc-tilat;
• elintarvikkeiden valmistusalueet;
• miehistön hygieniakoulutus, etenkin käsienpesu;
• lasten ja miehistön vastustuskyky;
• taudin ilmoittamista koskevat viestintämenettelyt;
• eristämistoimenpiteet, mukaan lukien sairaiden lasten ja miehistön poistaminen lastenhoitotiloista;
• oireilevien matkustajien hallintamenetelmät (kuten eristäminen hyttiin tai poistaminen alukselta),
joilla parannetaan torjuntatoimenpiteiden tehokkuutta.

Asiakirjojen tarkastus
Vaadittavia asiakirjoja ovat seuraavat:
• puhdistusta, huoltoa ja jätehuoltoa koskevat kirjalliset menettelyt ja toimintakäytännöt
• torjuntatoimenpiteitä koskevat kirjalliset ohjeet lasten tartuntatapauksessa; ohjeissa on kä-
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siteltävä kehon nesteiden käsittelyä, kirjanpitoa, taudista ilmoittamista, viestintää sekä leviämisen hallinta- ja rajaamiskäytäntöjä sairauden puhjetessa
• lastenhoitohenkilöstön rokotusluettelo.

Viitetiedot
Kansainväliset yleissopimukset
Merityötä koskeva ILO:n yleissopimus, 2006.
Tieteellinen kirjallisuus
Carling PC, Bruno-Murtha LA, Griffiths JK (2009). Cruise ship environmental hygiene and the risk
of norovirus infection outbreaks: an objective assessment of 56 vessels over 3 years. Clinical
Infectious Diseases, 49:1312–1317.
Chimonas MA et al. (2008). Passenger behaviors associated with norovirus infection on
board a cruise ship—Alaska, May to June 2004. Journal of Travel Medicine, 15:177–183.
Cliver D (2009). Control of viral contamination of food and environment. Food and Environmental Virology, 1:3–9.
Cramer EH, Gu DX, Durbin RE (2003). Diarrheal disease on cruise ships, 1990–2000: the impact
of environmental health programs. American Journal of Preventive Medicine, 24:227–233.
McCutcheon H, Fitzgerald M (2001). The public health problem of acute respiratory illness in
childcare. Journal of Clinical Nursing, 10(3):305–310.
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4.1.1
4.1.2
❏

4.1.3
❏
4.1.4

4.1.5
❏

4.1.6
❏

4.1.7
❏

4.2.1
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

4.1 Lastenhoitotilan yleinen suunnittelu
Lastenhoitotilat eivät ole koolJärjestä riittävän kokoiset lastenhoitotilat.
taan tai sijainniltaan tarkoituksenmukaisia.
Lastenhoitotiloissa ei ole asianAsenna riittävä valaistus ja/tai ilmanvaihto.
mukaista valaistusta ja ilmanvaihtoa.
Tilassa esiintyy tartunnanlevittäjiä, kuten hyönteisiä. Tilassa on Puhdista, desinfioi ja/tai hävitä hyönteiset tarmuita saastumisen lähteitä. Tila peen mukaan.
ei ole puhdas.
Saatavilla ei ole juomavettä ja
käsienpesumahdollisuutta ja/tai Asenna asianmukainen pesuallas, jossa on saatane eivät sovellu lasten käyttöön. villa kuumaa ja kylmää juomakelpoista vettä.
Saatavilla ei ole paperipyyhkeitä
tai käsienkuivauslaitetta, nesteVarusta tila kaikilla tarvittavilla varusteilla.
saippuaa, jäteastiaa, wc-harjaa
tai wc-paperia.
Järjestä erilliset wc-tilat lapsille ja henkilöstölle.
Henkilöstölle ja lapsille ei ole
Puhdista wc:t.
erillisiä wc-tiloja tai wc:t eivät
Korjaa tarvittaessa wc:n huuhtelujärjestelmä.
sovellu lasten käyttöön. Wc:t
ovat likaisia tai huuhtelu ei
toimi asianmukaisesti.
Pinnat eivät ole sileitä ja kestäviä.
Varusta tila asianmukaisilla varusteilla.
Mattoja, leluja ja huonekaluja ei
voi puhdistaa.
4.2 Vaipanvaihtotilat
Tilassa ei ole erillistä vaipanvaihJärjestä asianmukainen vaipanvaihtoalue.
toaluetta.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏
❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Vaipanvaihtoaluetta ei ole riittävästi varusteltu.
4.2.2
❏

Saatavilla ei ole käsienpesupaik- Varusta vaipanvaihtoalue asianmukaisilla varuskaa, puhdistuspyyhkeitä, pesu- teilla.
ainetta, desinfiointiainetta ja jäteastiaa.

❏

4.3 Henkilöstön koulutus

4.3.1
❏
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Lastenhoidosta vastaavilla mieJärjestä lastenhoitohenkilöstölle hygieniatoimenhistön jäsenillä ei ole hygieniapiteitä sekä taudin oireita ja torjuntaa koskevaa
toimenpiteitä tai taudin oireita
koulutusta. Dokumentoi koulutus.
ja torjuntaa koskevaa koulutusta.

❏

4.4.1
❏

4.4.2
❏

4.4.3
❏
4.4.4
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

4.4 Puhdistus ja desinfiointi
Perustason puhdistussuunnitelmaa ei noudateta tai sen toteu- Laadi puhdistussuunnitelma, noudata ja ylläpidä
tusta ei dokumentoida.
sitä.
Saatavilla ei ole veren, oksennuksen tai ulosteen kanssa kosketuksiin joutuvien käsien ja ma- Laadi puhdistussuunnitelma, noudata ja ylläpidä
teriaalien puhdistusta ja desinfi- sitä.
ointia koskevia kirjallisia menettelyjä.
Saatavilla ei ole jätteenpoistoa
Laadi jätehuoltosuunnitelma, noudata ja ylläkoskevia kirjallisia menettelyjä.
pidä sitä.
Todisteita tartunnanlevittäjistä Desinfioi ja hävitä rotat ja hyönteiset tarpeen
ja/tai tartunnan lähteistä.
mukaan.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏
❏

4.5 Toimintaohjeet
Saatavilla ei ole kirjallisia ohjeita
torjuntatoimenpiteistä, joita sovelletaan, kun lapsilla esiintyy oireita yleisistä tartuntataudeista.
4.5.1
❏

4.6.1
❏

Ohjeissa on annettava tietoa
esimerkiksi seuraavista torjunta- Laadi kirjallisia menettelyjä ja käytäntöjä yleisten lastentautien torjuntaa varten.
toimenpiteistä:
• kehon nesteiden käsittely
• kirjanpito
• ilmoittaminen ja viestintä
• leviämisen hallinta- ja rajaamiskäytännöt.
4.6 Rokotukset
Saatavilla ei ole lastenhoidosta
Laadi ajantasainen miehistön rokotusluettelo.
vastaavan miehistön rokotusluetteloa.

❏

❏
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Alue 5 Sairaanhoitotilat
Johdanto
Sairaanhoitotiloilla on tärkeä merkitys tautien seurannan ja torjunnan kannalta aluksella.
Ne lisäävät kuitenkin myös yleisiä terveysriskejä, sillä epähygieeniset sairaanhoitotilat voivat aiheuttaa tartuntatautien leviämisen. Sairaat matkustajat voivat aiheuttaa yleisen terveysriskin aluksella ja maissa.
Sen vuoksi terveydenhoidon tarjonnasta vastaavat miehistön jäsenet voivat keskeisessä
asemassa vaikuttaa tartuntatautien ehkäisyyn, seurantaan ja torjuntaan. Yleisten terveysriskien torjunta aluksella edellyttää henkilöstön koulutusta, asianmukaisia toimintaohjeita
ja -menetelmiä, diagnoosi- ja hoitotiloja sekä oikea-aikaista ilmoittamista ao. viranomaiselle.
Pienemmillä aluksilla ei välttämättä ole valmiuksia toteuttaa kaikkia seurantaa, ehkäisyä ja torjuntaa koskevia toimenpiteitä samalla tavalla kuin suuremmilla aluksilla, joilla on lääkäri.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Merityötä koskeva ILO:n yleissopimus, 2006
Sääntö 4.1, Sairaanhoito aluksella ja maissa: Normissa A4.1 määrätään, että kaikilla aluksilla on
oltava lääkintäopas, lääkekaappi ja lääkintävarusteet. Kansallisia vaatimuksia laadittaessa on
otettava huomioon aluksen tyyppi, siellä olevien henkilöiden määrä ja matkan luonne, määränpää ja kesto sekä asiaankuuluvat kansalliset ja kansainväliset suositukset, jotka koskevat
lääkinnällisiä standardeja. Aluksilla, joilla on vähintään 100 henkilöä ja joita käytetään tavallisesti yli kolme päivää kestäviin kansainvälisiin matkoihin, on oltava pätevä lääkäri, joka vastaa
sairaanhoidosta.
Suosituksissa B4.1 ja B4.2 vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat lääkekaapin asianmukaista ylläpitoa ja tarkastusta, jonka suorittaa tehtävään nimetty miehistön jäsen. Vaatimusten mukaan on muun muassa varmistettava, että tehtävään määrätyillä merenkulkijoilla on standardoitu sairaanhoitokoulutus, aluksella on ajanmukainen luettelo lääkintäohjeita välittävistä radioasemista ja että lääkärintodistus laaditaan asianmukaisesti.
Kansainvälinen laivalääkintäopas (ILO, IMO, WHO, International medical guide for
ships, 3. painos, 2008, IMGS-opas)
Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen muussa kuin säädösosassa mainitaan
tietolähteenä kansainvälinen laivalääkintäopas (IMGS-opas). Kyseessä on lääketieteellinen
asiakirja, jossa annetaan suosituksia tartuntatautien ehkäisyä, diagnosointia, hoitoa ja epidemiatorjuntaa varten sekä ohjeita desinfiointiin ja hyönteisten hävittämiseen.
Aluksen lääkekaappia ja lääkintävarusteita koskevia suosituksia koskevassa luvussa 33 annetaan ohjeita lääkeluettelosta ja lääkkeiden säilytyksestä sekä kirjanpidosta. Suositukset
koskevat viruslääkkeitä, malarialääkkeitä, antibiootteja, kuumelääkkeitä, ripulilääkkeitä,
ihon ja haavojen desinfiointiaineita, henkilönsuojaimia, kuumemittareita ja muita tuotteita, joilla torjutaan tartuntatauteja.
Vaarallisten tavaroiden käsittelyn yhteydessä tapahtuvia tapaturmia koskeva ensiapuopas (IMO, Medical first aid guide for use in accidents involving dangerous goods,
1982, MFAG-opas)
Vaarallisia tavaroita kuljettavilla aluksilla on oltava ylimääräisiä lääkkeitä, tiettyjä vastalääkkeitä ja erityisiä varusteita, joista määrätään MFAG-oppaassa.
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Merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva IMO:n kansainvälinen yleissopimus (1978, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 1995, STCWyleissopimus)
Yleissopimuksessa määrätään merenkulkijoiden pakollista koulutusta koskevista kansainvälisistä standardeista.

Keskeiset riskit
Sairaanhoitotilat on suunniteltava, varustettava ja pidettävä kunnossa siten, että ehkäistään taudin leviämistä henkilöstä toiseen. Kaikissa aluksissa, joihin sovelletaan IMO:n ja
ILO:n määräyksiä, on noudatettava koulutusvaatimuksia ja oltava lääkekaappi. MFAG-oppaassa nimetään tietyt lääkkeet ja varusteet, jotka ovat pakollisia vaarallisia tavaroita kuljettavissa aluksissa. Näiden vaatimusten lisäksi missään virallisissa kansainvälisissä välineissä ei täsmennetä lääkekaapin sisältöä, sairaanhoitotilojen suunnittelua tai toimintaohjeita ja -menettelyjä. IMGS-oppaassa esitetään ehdotus aluksessa säilytettävien lääkkeiden ja varusteiden luettelosta. Lisäksi useat kansalliset merenkulkuviranomaiset määräävät sairaanhoitotilojen varusteista ja suunnittelusta sekä aluksen sairaanhoidosta vastaavan miehistön koulutuksesta.
Sairaanhoitotiloihin liittyvät näkökohdat ja vaatimukset, joilla minimoidaan taudin leviämisriski, ovat seuraavat:
1. Sairaiden miehistön jäsenten ja matkustajien majoitukseen tarkoitetut
sairaanhoitotilat
Sairaanhoitotilojen on
oltava helposti saatavilla ja erillään muista toiminnoista, etenkin elintarvikkeiden säilytys ja käsittelyalueista sekä jätteiden säilytystiloista
• helpotettava sairaiden matkustajien yksityistä hoitoa;
• oltava puhtaita, hyvin tuuletettuja ja valaistuja;
• oltava riittävän tilavia sairaiden matkustajien eristämiseen;
• oltava asianmukaisesti varustettu, ja saatavilla on oltava juomavettä, wc- ja käsienpesutilat;
• oltava käytössä yksinomaan tätä tarkoitusta varten.
2. Sairaanhoitotiloissa työskentelevät miehistön jäsenet
Henkilöstön on täytettävä seuraavat vaatimukset:
• STCW-yleissopimuksen vaatimuksia vastaava perustason ensiapukoulutus;
• merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen mukaan yli 100 henkilöä kuljettavassa aluksessa on oltava valtuutettu sairaanhoitohenkilöstö (lääkäri ja sairaanhoitajia);
• todisteet osallistumisesta STCW-yleissopimuksen mukaisesti hyväksytyille koulutuskursseille;
• osoitus käytännön osaamisesta ja pätevyydestä, kuten asianmukainen kirjanpito.
3. Lääkkeet ja lääkintävarusteet
Varusteiden on
• sisällettävä kaikki lääkkeet, henkilönsuojaimet, lääkintävarusteet ja desinfiointiaineet, joita
tarvitaan yleisten terveysriskien diagnosointiin, hoitoon ja torjuntaan, aluksen koosta, matkustajamäärästä ja matkan rakenteesta riippuen;
• täytettävä vähintään IMGS- ja MFAG-oppaiden suositukset ja vaatimukset.
Lääkkeiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:
• ainoastaan koulutetut ja luvan saaneet henkilöt saavat antaa lääkkeitä matkustajille ja miehistölle;
• lääkkeisiin on liitettävä riittävät apteekin tiedot.
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Lääkintävarusteiden on
• oltava hyvin toimivia ja hygieenisiä, ja niiden toiminnassa ja huollossa on noudatettava valmistajan
suosituksia.
4. Lääkintäpäiväkirja
Asianmukaisesti laaditussa, helppolukuisessa ja ajantasaisessa lääkintäpäiväkirjassa on
lueteltava sairaustapaukset ja niihin liittyvät matkustajat ja miehistön jäsenet sekä mahdollisesti annetut lääkkeet. Lääkintäpäiväkirjassa olisi lueteltava
• ensimmäisen lääkärikäynnin päivämäärä; potilaan nimi, ikä ja sukupuoli;
• matkustajan tai miehistön jäsenen nimi;
• miehistön jäsenen asema tai työ;
• hyttinumero;
• sairauden alkamispäivä ja –aika;
• oireet;
• tiedot otetuista näytteistä tai muista toimenpiteistä.
5. Henkilökohtaisten sairaanhoito- ja terveystietojen salassapito
Lääkintäpäiväkirjaan tai muualle merkittyjä henkilökohtaisia sairaanhoito- ja muita terveystietoja, jotka koskevat matkustajia ja miehistöä, on käsiteltävä ja säilytettävä luottamuksellisesti asiaa koskevien lakien ja määräysten mukaisesti.
6. Toimintaohjeet
Aluksen tautiriskejä vähentävien menettelyjen on täytettävä seuraavat vaatimukset:
• määritellään aluksen koon, matkustajamäärän, potilaiden tyypin, matkan rakenteen sekä sairaanhoitotilojen tyypin ja koon mukaan
• kiinnitetään erityisesti huomiota matkustaja-alusten riittävään seurantaan (esim. suolistoperäisten tautien kirjanpito) ja suuririskisten tilojen, kuten hemodialyysiyksikön tai teho-osaston,
toimintaan
• annetaan asianmukaisia toimintakäytäntöjä ja -menettelyjä, jotka koskevat puhdistusta, desinfiointia, pistovälineiden hävittämistä ja jätehuoltoa.
7. Viestintäinfrastruktuuri
Aluksella on oltava viestintäinfrastruktuuri ja -menettelyt, joiden mukaisesti hätätilanteessa voidaan ottaa yhteyttä ulkopuolisiin lääkinnällisiin neuvontapalveluihin (puhelinpalvelu) ja ilmoittaa ao. viranomaiselle aluksella olevista yleisistä terveysriskeistä.
Asiakirjojen tarkastus
Vaadittavia asiakirjoja ovat seuraavat:
• ajantasainen laivapäiväkirja ja/tai lääkintäpäiväkirja, mukaan lukien hoitoluettelo
• miehistön jäsenten haastattelut, jos lääkintäpäiväkirjaa ei ole saatavilla tarkastuksen aikana
tai merkinnät ovat puutteellisia; jos vaaditaan kirjallisia tietoja, pyydetään osalliselta valtiolta
meriterveysilmoitus
• sairaanhoidosta vastaavan henkilöstön koulutus ja todistukset
• luettelo lääkkeistä, rokotteista, desinfiointiaineista ja hyönteismyrkyistä
• matkustajien määrä ja potilaiden tyyppi (vain matkustaja-alukset), saatavilla olevat lääkintävarusteet ja -menettelyt riippuen matkan rakenteesta ja aluksen koosta
• puhdistusta, desinfiointia, huoltoa ja jätehuoltoa koskevat toimintakäytännöt ja -menettelyt
• tarvittaessa tiettyjen tautien seurantatiedot (esim. suolistoperäiset taudit)
• suuririskisiä tiloja ja laitteita koskevat toimintaohjeet, esim. teho-osasto, verensiirtolaite, leikkaussali, hemodialyysilaite
• otetut näytteet ja tulokset, jos aluksella esiintyy tauteja; mahdollisuuksien mukaan kansainväliset
rokotus- tai ehkäisytodistukset.
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

5.1 Rakenne
5.1.1
❏

5.1.2
❏

5.1.3
❏

Käytä tiloja vain sairaanhoitotarkoituksiin, jos
Sairaanhoitotiloja
käytetään aluksessa on vähintään 15 matkustajaa ja miemuihin
tarkoituksiin
(esim. histön jäsentä ja jos matka kestää yli kolme päivää.
asuin- tai varastotiloina).
Järjestä yksinomaan sairaanhoitotarkoituksiin
varatut majoitustilat.
Sairaanhoitotilat eivät ole helposti saatavilla eivätkä erillään
muista toiminnoista, elintarvikkeiden säilytys- ja käsittelyalueista ja jätteiden säilytysalueista
ja/tai tilat eivät sovellu sairaiden
miehistön jäsenten ja matkustajien yksityiseen hoitoon.
Sairaanhoitotiloissa ei ole riittävää valaistusta ja ilmanvaihtoa.

❏

❏

Järjestä yksityistä hoitoa varten tarkoitukseen
varatut ja soveltuvat tilat.

❏

Asenna tarvittavaa sairaanhoitoa varten riittävä
valaistus. Tarkastele hygieniaoloja ja/tai ilmanvaihtoa.

❏

5.2 Varusteet
5.2.1
❏
5.2.2
❏
5.2.3
❏

Saatavilla ei ole juomavettä ja
käsienpesutilaa.

Asenna pesuallas, jossa on saatavilla kuumaa ja
kylmää juomakelpoista vettä.

Saatavilla ei ole paperipyyhkeitä
tai käsienkuivauslaitetta, nestesaippuaa, jäteastiaa, wc-harjaa
tai wc-paperia.
Saatavilla ei ole pistovälineiden
ja biolääkintäjätteiden keräysastioita tai ne ovat puutteellisia.

Varusta tila kaikilla tarvittavilla varusteilla.
Lisää tilaan YK:n sertifioimia pistovälineiden ja
biolääkintäjätteiden keräysastioita (tarkemmat
tiedot kohdassa Alue 7, Kiinteä jäte ja lääkintäjäte).

❏

❏

❏

5.3 Lääkekaappi
Lääkekaapin koko, tyyppi ja säilytys eivät sovellu aluksella olevien yleisten terveysriskien diagnosointiin, hoitoon ja torjuntaan.

Lisää lääkekaappiin riittävästi lääkkeitä ja/tai lääkintävarusteita IMGS-oppaan (3. painos) tai lippuvaltion vaatimusten mukaisesti ja, jos aluksella on vaarallisia tavaroita, MFAG-oppaan vaatimusten mukaisesti.

5.3.2
❏

Todisteita lääkkeistä, joiden
käyttöaika on umpeutunut.

Vaihda kaikki vanhentuneet lääkkeet uusiin
lääkkeisiin.

5.3.3
❏

Lääkkeitä ei säilytetä valmistajan
ohjeiden mukaisesti (esim. rokot- Säilytä lääkkeitä valmistajan ohjeiden mukaiteita ei säilytetä jääkaapissa).
sesti.

5.3.4
❏

Lääkkeitä ei säilytetä järjestelmällisesti.

5.3.1
❏
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Säilytä lääkkeitä hallitusti ja järjestä lääkkeet esimerkiksi tyypin tai tunnistekoodien mukaisesti.

❏

❏

❏

❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

5.4 Puhdistus ja huolto
5.4.1
❏

Saatavilla ei ole näyttöä toimintakäytännöistä ja -menette- Laadi kirjalliset toimintakäytännöt ja -menettelyistä, jotka koskevat puhdis- lyt, jotka vastaavat aluksella tarjottavan sairaantusta, desinfiointia, pistovälinei- hoidon vaatimustasoa.
den hävittämistä ja jätehuoltoa.

5.4.2
❏
5.4.3
❏

Todisteita
tartunnanlevittäjistä
Desinfioi ja hävitä rotat ja hyönteiset välittöja/tai tartunnan lähteistä.
mästi.

❏

❏

Wc on likainen tai huuhtelu ei toimi
Puhdista wc:t, korjaa huuhtelujärjestelmä.
asianmukaisesti.

❏

5.4.4
❏

Lääkintävarusteet ja -laitteet eivät ole hyvin toimivia ja hygieeNoudata lääkintävarusteiden ja -laitteiden käynisiä tai niiden toiminnassa ja
tössä ja huollossa valmistajan suosituksia.
huollossa ei noudateta valmistajan suosituksia.

❏

5.5.1
❏

Sairaanhoitoon, lääkkeiden ja❏
koon ja sairaanhoitotilojen kunNimeä sairaanhoidosta vastaavat miehistön jäsenossapitoon ei ole nimetty mienet.
histön jäseniä.

5.5.2
❏

Aluksilla, joilla on vähintään
100 henkilöä ja joita käytetään tavallisesti yli kolme päivää kestäviin Nimeä tarvittaessa sairaanhoidosta vastaava
kansainvälisiin matkoihin, ei ole lääkäri.
sairaanhoidosta vastaavaa lääkäriä.

5.5.3
❏

Sairaanhoitotiloissa työskentelevillä miehistön jäsenillä ei ole perustason
ensiapukoulutusta.
Saatavilla ei ole todisteita osallisJärjestä miehistön jäsenille asianmukaista koulutumisesta STCW-yleissopimuktusta aluksella tarjotun hoidon tasosta riippuen.
sen mukaisesti hyväksytyille
koulutuskursseille. Henkilöstöllä
ei ole osoitetusti käytännön
osaamista ja pätevyyttä.

5.5 Miehistön jäsenten koulutus

❏

❏

5.6 Terveystiedot
5.6.1
❏
5.6.2
❏

Lääkintäpäiväkirjaa ei ole saatavilla tarkastusten aikana. Merkinnät eivät ole luettavissa tai
ajan tasalla.
Saatavilla ei ole ajantasaista lääkintäopasta (lippuvaltion määräysten tai IMGS-oppaan mukaisesti).

Laadi ajantasainen lääkintäpäiväkirja, jossa luetellaan sairaustapaukset ja niihin liittyvät matkustajat ja miehistön jäsenet sekä annetut lääkkeet.
Järjestä ajantasainen lääkintäopas.

❏

❏
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5.6.3
❏

5.6.4
❏

Saatavilla ei ole toimintaohjeita
aluksella esiintyvien yleisten terveysriskien ehkäisyä, seurantaa
ja torjuntaa varten (sovelletaan
vain matkustaja-aluksiin).
Saatavilla ei ole suuririskisiä tiloja ja laitteita koskevia asianmukaisia toimintaohjeita (sovelletaan vain aluksiin, joissa on tällaisia tiloja).

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

Laadi tauteja (esim. suolistoperäiset taudit) koskevat seurantatiedot ja kaikkia aluksella tarjottavia lääkintämenettelyjä koskevat toimintaohjeet.

❏

Laadi kirjalliset menettelyt ja käytännöt suuririskisten tilojen, kuten teho-osaston ja hemodialyysiyksikön, toimintaa varten.

❏

5.7 Viestintäinfrastruktuuri

5.7.1
❏

5.7.2
❏
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Saatavilla ei ole viestintäinfrastruktuuria ja -menettelyjä, joiden mukaisesti voidaan ottaa Laadi sairaanhoitotiloihin tarkoitettu viestinyhteyttä puhelinpalveluun ja il- täinfrastruktuuri ja -menettelyt.
moittaa ao. viranomaiselle aluksella olevista yleisistä terveysriskeistä, tai ne ovat puutteellisia.
Saatavilla ei ole luetteloa puhelinapua tarjoavista radioase- Laadi ajantasainen luettelo radioasemista.
mista tai luettelo ei ole ajan tasalla.

❏

❏

Alue 6 Uima- ja terveysvesialtaat
Johdanto
Veden virkistyskäyttöön liittyy erilaisia tartunnanaiheuttajia (virukset, bakteerit ja alkueläimet), jotka voivat vaikuttaa ihoon, korviin, silmiin, ruoansulatuskanavaan ja hengitysteihin.
Seuraavat tekijät lisäävät tartuntatautien leviämisriskiä virkistyskäyttöön tarkoitetuista vesistä:
• vedessä olevat tartunnanaiheuttajat;
• suotuisat edellytykset tartunnanaiheuttajien kasvulle, esim. lämpötila 30–40 °C, ravinteiden lähde (kylpevistä ihmisistä peräisin oleva orgaaninen aines);
• miehistö ja matkustajat altistuvat tartunnanaiheuttajille (esim. Legionella-bakteeri aerosolissa, jota sekoittuva vesi aiheuttaa terveysvesialtaissa);
• tartunnanaiheuttajille mahdollisesti altistuvat ihmiset (esim. terveysvesialtaan lähellä kulkevat ihmiset).
Tartunnanaiheuttajia voi helposti joutua uima-altaisiin ja terveysvesialtaisiin kylpevien ihmisten kautta, altaisiin joutuvasta liasta tai vesilähteestä.
Terveysvesialtaat ovat uima-altaita pienempiä, ja niissä on huomattavasti enemmän kylpijöitä suhteessa veden määrään. Sen vuoksi terveysvesialtaisiin kertyvän orgaanisen aineksen määrä on usein paljon suurempi kuin uima-altaissa. Veden desinfiointi on keskeinen
torjuntatoimenpide, mutta terveysvesialtaan korkea lämpötila ja orgaanisen aineksen
määrä voivat vaikeuttaa tehokasta puhdistusta.
Veden virkistyskäyttöön liittyy myös muita kuin mikrobiologisia vaaroja. Näitä ovat hukkuminen, liukastuminen, kompastuminen ja loukkuun jääminen sekä kemikaaleihin, lämpötilaan ja käsittelyyn liittyvät loukkaantumiset.
Riskit on tunnistettava ja arvioitava, jotta laivaoperaattori voi päättää toimenpiteistä, joilla
ehkäistään ja torjutaan altistumista tartunnanaiheuttajille ja muille kuin mikrobiologisille
vaaroille. Laivaoperaattorin vastuulla on
• arvioida uima-altaan tai terveysvesialtaan toimintaan liittyviä riskejä;
• ehkäistä tai torjua altistumista uima- tai terveysvesialtaaseen liittyville vaaroille;
• laatia, toteuttaa ja testata terveystoimia altistumisen torjumiseksi;
• järjestää miehistön jäsenille torjuntatoimenpiteiden asianmukaista käyttöä koskevaa koulutusta.
Uima-altaiden ja terveysvesialtaiden on oltava turvallisia, eikä niissä saa esiintyä ärsyttäviä aineita, tartunnanaiheuttajia tai levää. Altaiden päivittäisessä huollossa on
• poistettava liete ja kolloidinen aines ja puhdistettava vesi siten, että se on läpinäkyvää, kirkasta ja
väritöntä;
• poistettava orgaaninen aines;
• desinfioitava allas riittävästi, jotta torjutaan tartunnanaiheuttajien kasvua;
• säilytettävä veden pH desinfioinnin kannalta optimaalisella tasolla;
• säilytettävä käytön kannalta sopiva lämpötila.
Veden käsittelyyn sisältyy kaksi vaihetta:
• suodatus, jolla varmistetaan fysikaalisesti puhdas, kirkas ja turvallinen ympäristö;
• kemiallinen desinfiointi, jolla estetään kylpevien ihmisten välinen ristiintartunta ja ehkäistään
tartunnanaiheuttajien kasvua vedessä ja uima- tai terveysvesialtaan pinnalla, muissa vesissä
ja ilmanvaihtojärjestelmässä.
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Tehokas puhdistus perustuu voimakkaaseen suodatukseen sekä jatkuvaan desinfiointiin, joka
toteutetaan täydellisen ja luotettavan vettä keräävän ja desinfioivan kiertojärjestelmän avulla.
Jotta vältetään kylpevistä ihmisistä peräisin olevan orgaanisen aineksen aiheuttamaa altaan
saastumista, on olennaista kehottaa ihmisiä käyttämään wc:tä ja suihkua ennen altaan käyttöä.

Kansainväliset standardit ja suositukset
WHO (2006). Guidelines for safe recreational waters, volume 2—swimming pools and similar
recreational water environments. Geneve, WHO.

Keskeiset riskit
Keskeisiä riskejä ovat seuraavat:
• mikrobiologiset riskit (virukset, bakteerit ja alkueläimet);
• muut kuin mikrobiologiset riskit (hukkuminen, liukastuminen, kompastuminen, loukkuun jääminen sekä kemikaaleihin, lämpötilaan ja käsittelyyn liittyvät loukkaantumiset).

Asiakirjojen tarkastus
Vaadittavia asiakirjoja ovat seuraavat:
• veden virkistyskäyttöön tarkoitettuja tiloja, käsittelylaitteita ja järjestelmiä koskeva suunnitelma;
• kirjallinen suunnitelma, jolla torjutaan altistumista tauteja aiheuttaville mikro-organismeille;
• altaan asentamista, suunnittelua ja rakennusta, huoltoa ja toimintaa koskevat eritelmät;
• torjuntamenetelmistä vastaavan miehistön koulutustiedot;
• seurantatiedot;
• testitulokset (esim. pH, kloorin ja bromin jäänteet, lämpötila, mikrobiologiset tasot);
• säännölliset puhdistusmenettelyt;
• puhdistus- ja desinfiointimenettelyt hätätilanteessa.

Viitetiedot
Ohjeet ja standardit
WHO (2006). Guidelines for safe recreational water environments, volume 2—swimming pools
and similar recreational-water environments. Geneve, WHO.
WHO (2007). Legionella and the prevention of legionellosis. Geneve, WHO.
Tieteellinen kirjallisuus
Beyrer K et al. (2007). Legionnaires’ disease outbreak associated with a cruise liner, August
2003: epidemiological and microbiological findings. Epidemiology and Infection, 135:802–
810.
Chimonas MA et al. (2008). Passenger behaviors associated with norovirus infection on
board a cruise ship—Alaska, May to June 2004. Journal of Travel Medicine, 15:177–183.
Goutziana G et al. (2008). Legionella species colonization of water distribution systems, pools
and air conditioning systems in cruise ships and ferries. BMC Public Health, 8:390.
Jernigan DB et al. (1996). Outbreak of Legionnaires’ disease among cruise ship passengers exposed to a contaminated whirlpool spa. Lancet, 347(9000):494–499.
Kura F et al. (2006). Outbreak of Legionnaires’ disease on a cruise ship linked to spa-bath
filter stones contaminated with Legionella pneumophila serogroup 5. Epidemiology and
Infection, 134:385–391.
Rowbotham TJ (1998). Legionellosis associated with ships: 1977 to 1997. Communicable Disease and Public Health 1:146–151.
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6.1.1
❏

6.2.1
❏
6.2.2
❏

6.3.1
❏

6.4.1
❏

6.4.2
❏

6.4.3
❏

6.4.4
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

6.1 Hallinta
Saatavilla ei ole hallintasuunnitelmaa ja/tai vastaavat miehistön jäsenet eivät pysty osoittamaan osaamistaan ja/tai pätevyyttään seuraavilla aloilla:
• allasjärjestelmien asianmukainen
Laadi ja toteuta hallintasuunnitelma, jolla torjutoiminta
taan altistumista tauteja aiheuttaville mikro-or• tarkistukset (ja niiden tiheys),
ganismeille.
joilla varmistetaan järjestelmän
tehokkuus
• varotoimet, joilla torjutaan altistumista tauteja aiheuttaville
mikro-organismeille.
6.2 Suunnittelu ja rakenne
Materiaalit tai kalusteet edistävät Vaihda materiaalit tai kalusteet korroosionkestämikro-organismien kasvua tai syö- viin materiaaleihin, jotka eivät edistä mikro-orpyvät nopeasti.
ganismien kasvua.
Putkistoa ei voi puhdistaa; tasaussäiliötä ei voi puhdistaa ja Varmista, että putkisto ja tasaussäiliöt voidaan
desinfioida.
puhdistaa ja desinfioida.
6.3 Varusteet
Asennettua UV-desinfiointilai- Huolla UV-desinfiointilaitteita valmistajan ohjeitetta ei ole asianmukaisesti huol- den mukaisesti.
lettu ja/tai veden sameus on yli
0,5 nefelometristä sameusyksik- Kontrolloi veden sameutta siten, että se on alle
köä (NTU).
0,5 NTU.
6.4 Toiminta, puhdistus ja huolto
Laadi ja toteuta vedenkäsittelyohjelma, johon siSaatavilla ei ole vedenkäsittelyohsältyy tarvittaessa kemikaalien ja biosidien
jelmaa.
käyttö.
Mikrobiologisen toiminnan hallintaan ei käytetä kemikaaleja ja Varmista, että automaattiset kemikaalien annosbiosidejä ja/tai automaattisia ke- telupumput ja -varusteet pidetään hyvässä kunmikaalien annostelupumppuja ja nossa ja kalibroidaan säännöllisesti.
-varusteita ei kalibroida säännöllisesti.
Vastaavat miehistön jäsenet ei- Järjestä vastaaville miehistön jäsenille koulutusta,
vät pysty osoittamaan osaamis- jossa käsitellään allasjärjestelmien toimintaa ja
taan ja/tai pätevyyttään allasjär- huoltoa koskevaa osaamista ja/tai pätevyyttä. Arjestelmien toiminnasta ja huol- vioi osaamista ja/tai pätevyyttä koulutuksen jällosta.
keen.
Vastaavat miehistön jäsenet eiJärjestä vastaaville miehistön jäsenille koulutusta,
vät pysty osoittamaan osaamisjossa käsitellään vedenkäsittelyohjelman toteuttataan, joka koskee käsin tehtävää
mista koskevaa osaamista ja/tai pätevyyttä.
kemikaalien asianmukaista annostelua.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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6.4.5
❏

Terveysvesialtaiden toimintaparametrit eivät ole hyväksyttävällä tasolla. Hyväksyttävät arvot
ovat seuraavat:
• vapaa kloori alle 3 mg/l yleisissä ja osittain yleisissä altaissa ja 5 mg/l porealtaissa
• bromi alle 4 mg/l yleisissä ja
osittain yleisissä altaissa ja
5 mg/l porealtaissa
• klooripohjaisten desinfiointiaineiden pH 7,2–7,8
• bromipohjaisten ja muiden kuin
klooripohjaisten desinfiointiaineiden pH 7,2–8,0
• sameus alle 0,5 NTU.

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet
Sulje altaat ja tarkista pH-mittarin kalibrointi ja
arvo. Korjaa viat ja tarkista pH uudelleen. Jos
arvo ei ole hyväksyttävällä tasolla, tyhjennä allas
ja täytä se puhtaalla vedellä, jonka pH on 7,2, ja
lisää riittävästi desinfiointiainetta.
Tarkista, että annosteluyksiköt ja kalibrointi toimivat asianmukaisesti (sisältävät riittävästi desinfiointiainetta, virtausnopeus on riittävä ja putkistossa ei ole ilmalukkoja tai tukoksia).
Järjestä vastaaville miehistön jäsenille koulutusta,
jossa käsitellään turvallisten toimintarajojen seurantaa koskevaa osaamista ja/tai pätevyyttä. Arvioi
osaamista ja/tai pätevyyttä koulutuksen jälkeen.

Mikrobiologiset arvot eivät ole
hyväksyttävällä
tasolla
(ks.
WHO:n opas Guidelines for safe
recreational water environments, osa 2, taulukko 5.3, suo- Ota vedestä mikrobiologisia näytteitä ja analysoi väsiteltu näytteenottotiheys ja ta- hintään heterotrofinen pesäkeluku, Escherichia
vanomaisen toiminnan aikana coli, Pseudomonas aeruginosa ja Legionella spp.
tehtävää mikrobitestausta koskevat toimintaohjeet).

❏

❏

❏

❏

Vastaavat miehistön jäsenet eivät pysty osoittamaan määriteltyjen parametrien turvallisia toimintarajoja koskevaa osaamistaan ja/tai pätevyyttään.
6.4.6
❏

6.4.7
❏

6.4.8
❏
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Vastaavat miehistön jäsenet eivät
pysty osoittamaan osaamistaan
ja/tai pätevyyttään korjaavien toimien toteutuksesta tilanteessa,
jossa raja-arvot eivät ole hyväksyttävällä tasolla.
Vastaavat miehistön jäsenet eivät pysty osoittamaan, että seuraavat osa-alueet on tarkistettu:
• veden puhtaus
järjestelmässä
• hiekkasuodatinten paluuvesi
• vesilinjan, ylivuotokanavien, ritilöiden ja altaan ympäristön puhtaus.

Järjestä vastaaville miehistön jäsenille koulutusta,
jossa käsitellään osaamista ja/tai pätevyyttä korjaavien toimien toteutuksesta tilanteessa, jossa
raja-arvot eivät ole hyväksyttävällä tasolla. Arvioi
osaamista ja/tai pätevyyttä koulutuksen jälkeen.

Järjestä vastaavalle miehistölle huoltomenettelyjä
koskevaa koulutusta.

Vastaavat miehistön jäsenet eiJärjestä vastaaville miehistön jäsenille koulutusta,
vät pysty osoittamaan osaamisjossa käsitellään biosidien määritettyjä torjuntatataan, joka koskee biosidien määsoja sekä biosidien päästö- ja lisäysnopeutta.
ritettyjä torjuntatasoja sekä biosidien päästö- ja lisäysnopeutta.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Testaa indikaattoriorganismeja säännöllisesti.

❏

6.4.9
❏

Indikaattoriorganismien mikrobiologisia testejä ei ole toteutettu.

6.4.10
❏

Merivettä käyttäviä läpivirtausal- Poista läpivirtausaltaat käytöstä, kun alus on satataita pidetään toiminnassa sa- massa tai muilla vesialueilla, joissa voi olla epäpuhtama-alueella ilman asianmu- tauksia.
kaista vedenkäsittelyä.

6.4.11
❏

6.4.12
❏

6.4.13
❏
6.4.14
❏

6.4.15
❏

6.5.1
❏

Altaan ympäristö, ylivuotokanavat, putkisto, suodattimet ja kalusteet ovat näkyvästi likaisia tai rasvaisia.
Vastaavat miehistön jäsenet eivät pysty osoittamaan osaamistaan ja/tai pätevyyttään, joka
koskee allasjärjestelmien säännöllisiä puhdistusmenettelyjä.

Puhdista likaiset osat välittömästi.
Laadi ja toteuta altaiden säännöllistä puhdistusta koskeva menettely.
Järjestä vastaavalle miehistölle allasjärjestelmien
säännöllisiä puhdistusmenettelyjä koskevaa koulutusta. Arvioi osaamista ja/tai pätevyyttä koulutuksen jälkeen.

Puhdista ja desinfioi kaikki pinnat, jotka joutuvat
kosketuksiin ihmisten kanssa, tautien (esim. ihotaudit) leviämisen estämiseksi.
Vastaava miehistö ei pysty osoit- Anna altaan käyttäjille tietoa hyvistä hygieniatamaan, että altaan käyttäjien käytännöistä, kuten kylttejä ”Käytä wc:tä ja suihsaatavilla on tietoa hyvistä hy- kua” (”Use toilets and showers”) ja ”Älä upota
gieniakäytännöistä.
päätä altaaseen” (”Avoid submerging your head
in spa pools”).
Todisteita tartunnanlevittäjistä. Desinfioi ja hävitä tartunnanlevittäjät.

❏

❏
❏

❏

Saunan pinnat ovat likaisia ja
huonokuntoisia.

6.5 Hätämenettelyt
Saatavilla ei ole torjuntamenetLaadi ja toteuta hätäpuhdistus- ja desinfiointitelyä, jota käytetään silloin, kun
menettely. Järjestä vastaavalle miehistölle koualtaaseen joutuu ulostetta, ja/tai
lutusta hätäpuhdistus- ja desinfiointimenettevastaava miehistö ei pysty osoitlyistä. Arvioi osaamista ja/tai pätevyyttä koulutamaan osaamistaan ja/tai pätetuksen jälkeen.
vyyttään hätäpuhdistus- ja desinfiointimenettelyistä.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏

❏
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Alue 7 Kiinteä jäte ja lääkintäjäte
Johdanto
Aluksella tuotetaan suuria määriä jätettä sen tyypistä ja reitistä riippuen. Jätteestä voidaan
erotella keittiöjäte, paperi ja pahvi, metallipurkit ja säilyketölkit, lasi, muovit, öljymateriaalit ja mahdollisesti tartuntavaarallinen lääkintäjäte.
Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn IMO:n kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL-yleissopimus) liitteessä V annetun kansainvälisen määritelmän mukaisesti jätteellä tarkoitetaan kaikenlaista ruoka-, kotitalous- ja muuta toiminnallista jätettä, lukuun ottamatta tuoreita kaloja ja niiden osia, joita syntyy aluksen tavanomaisen toiminnan aikana.
Vaikka MARPOL-määräyksissä keskitytään ympäristönsuojeluun ja käsitellään riskialtista
jätehuoltoa ja hävittämistä aluksella, jätteet voivat myös johtaa terveysongelmiin. MARPOL-yleissopimuksen liitteessä V selvitetään jätteen asianmukaista kertymistä, erilliskeräystä, varastointia ja hävittämistä aluksella, maissa ja merellä (jos rannikkoalueille ei aiheudu haittaa). Liitteeseen V sisältyy toimenpiteitä, joilla ehkäistään terveysvaaroja.
Kansainvälisten vaatimusten ja suositusten noudattaminen on tärkeää, jotta vältetään merien pilaantumista sekä yksilöllisiä ja yleisiä terveysriskejä.
Tässä tarkistuslistassa annetut suositukset kuvaavat fyysistä jätevirtaa: tuotanto–kuljetus–
käsittely–varastointi–hävitys.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehty IMO:n kansainvälinen yleissopimus, 1973, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1978 pöytäkirjalla
(MARPOL-yleissopimus)
Liite V: Aluksista tulevien kiinteiden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen ehkäiseminen.
Jätetyyppi

Erityisalueiden ulkopuolella

Erityisalueilla

Muovit, mukaan lukien keinotekoiset köydet, kalastusverkot ja muoviset roskasäkit
Kelluvat sälytyspuut, vuorausja pakkausaineet

Hävittäminen kielletty

Hävittäminen kielletty

Hävittäminen kielletty, kun etäisyys lähimmästä maasta on alle
25 meripeninkulmaa
Hävittäminen kielletty, kun etäisyys lähimmästä maasta on alle
12
meripeninkulmaa
Hävittäminen
kielletty, kun

Hävittäminen kielletty

Paperituotteet, rievut, lasi, metalli, pullot, taloustavarat ja vastaavat
jätteettai rouhitut paperiHienonnetut
tuotteet, rievut, lasi jne.a
Hienonnettu tai rouhittu keittiöjätea
Muut kuin hienonnettu tai
rouhittu keittiöjäte
Sekajätteet

etäisyys lähimmästä maasta on
alle
3 meripeninkulmaa
Hävittäminen
kielletty, kun

Hävittäminen kielletty
Hävittäminen kielletty

etäisyys lähimmästä maasta on
alle 3 meripeninkulmaa
Hävittäminen
kielletty, kun etäi-

Hävittäminen kielletty, kun
etäisyys lähimmästä maasta
on alle 12 meripeninkulmaa
Hävittäminen
kielletty, kun

syys lähimmästä maasta on alle
12
meripeninkulmaa
Riippuu
koostumuksestab

etäisyys lähimmästä maasta
on
alle 12
meripeninkulmaa
b
Riippuu
koostumuksesta

a Jätteen on läpäistävä verkko, jonka aukot ovat enintään 25 mm.
b Jos kiinteät jätteet sekoitetaan muiden tyhjennettävien aineiden kanssa, joilla on erilaiset hävitys- tai tyhjennysvaatimukset, ankarimpia vaatimuksia tulee noudattaa.
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Codex Alimentarius -komissio (2003). CAC/RCP1-1969 (Rev.4-2003) Recommended international code of practice—general principles of food hygiene; incorporates hazard analysis and
critical control point (HACCP) system and guidelines for its application.
WHO (2004). Rolling revision of the Guidelines for drinking-water quality and Guide to ship sanitation (Draft), 10/2004. Geneve, WHO.
WHO (1999). Safe management of wastes from health-care activities. Geneve, WHO.
IMO (2000). Guidelines for ensuring the adequacy of port waste reception facilities. Lontoo,
IMO.
IMO:n päätöslauselma MEPC.70(38): Guidelines for the development of garbage management plans. Lontoo, IMO.
IMO:n päätöslauselma MEPC.76(40): Standard specification for shipboard incinerators. Lontoo, IMO.
Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskeva IMO:n yleissopimus (1965), sellaisena
kuin se on muutettuna, vuoden 2006 painos. Liite 5: Todistukset ja asiakirjat, joita on säilytettävä aluksella.

Keskeiset riskit
Keittiöjäte houkuttelee tartunnanlevittäjiä, kuten jyrsijöitä, kärpäsiä ja torakoita. Kaikki jätteet
voivat sisältää haitallisia fysikaalisia, mikrobiologisia tai kemiallisia tekijöitä. Esimerkiksi terävät
esineet, kuten neulat, voivat levittää tartunnanaiheuttajia. Jätteessä voi olla haitallisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat riskin jätteen käsittelijöille.
Ihmiset voivat altistua vaaroille suoraan aluksella tai satamassa joutuessaan kosketuksiin jätteen kanssa, jota ei ole käsitelty turvallisesti. Altistuminen voi tapahtua myös tilanteessa, jossa
tauteja aiheuttavia organismeja tai haitallisia aineita siirtyy ympäristöstä, koska niitä ei ole hävitetty turvallisesti. Jäte voidaan kuitenkin käsitellä ja hävittää siten, että ehkäistään haittaa. Jätehuoltosuunnitelmaan olisi sisällytettävä turvallista käsittelyä, varastointia ja tyhjennystä helpottavia menettelyjä.

Asiakirjojen tarkastus
Vaadittavia asiakirjoja ovat seuraavat:
• jätehuoltosuunnitelma, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 400 tonnia ja sillä on lupa kuljettaa yli 15 henkilöä; asiakirjan on sisällettävä kaikki jätehuoltosuunnitelmien laatimista koskevissa meriympäristön suojelukomitean ohjeissa pyydetyt tiedot
• jätepäiväkirja, jos aluksen bruttovetoisuus on vähintään 400 tonnia ja sillä on lupa kuljettaa yli
15 henkilöä; asiakirjassa on annettava tietoa aluksella tuotettujen eri jätetyyppien määristä sekä
tyhjennys- ja polttoprosesseista
• ISM-käsikirja
• jätteenkäsittelylaitteiden (esim. jätteenpolttouuni) huolto-ohjeet
• viemärijärjestelmän rakennussuunnitelmat, joista tarkistetaan viemäröinti jätealueilla.

Viitetiedot
Kansainväliset yleissopimukset
Merityötä koskeva ILO:n yleissopimus, 2006.
Ohjeet ja standardit
WHO (1999). Safe management of wastes from health-care activities. Geneve, WHO.
WHO (2011). Guide to ship sanitation. Geneve, WHO.
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7.1.1
❏

7.2.1
❏

7.3.1
❏

7.4.1
❏

7.1 Jätepäiväkirja
Vaaditaan kaikissa aluksissa, joiden bruttovetoisuus on yli 400 tonnia ja joilla kuljetetaan
vähintään 15 henkilöä.
Saatavilla ei ole jätepäiväkirjaa
❏
tai siihen ei ole kirjattu kaikkia Kaikki jätepäiväkirjat on pidettävä saatavilla vähävitys- ja polttotoimintoja.
hintään kahden vuoden ajan. Ilmoita satamavaltion valvontaviranomaiselle.
Jätepäiväkirjaan ei ole kirjattu
päivämäärää, ajankohtaa tai
aluksen sijaintia, jätteen kuJätepäiväkirjat on pidettävä ajan tasalla. Toimita
vausta ja poltettujen tai tyhjen- puuttuvat tiedot satamavaltion valvontaviran- ❏
nettyjen jätteiden arvioitua mää- omaiselle ja ao. viranomaiselle.
rää ja/tai tietoja ei ole allekirjoitettu.
7.2 Jätehuoltosuunnitelma
Vaaditaan kaikissa aluksissa, joiden bruttovetoisuus on yli 400 tonnia ja joilla kuljetetaan vähintään 15 henkilöä.
Laadi jätehuoltosuunnitelma IMO:n suuntaviivo- ❏
jen mukaisesti.
Saatavilla ei ole jätehuoltosuunnitelmaa tai suunnitelma ei sisällä kaikkia jätteen keräystä, va- Toteuta kaikki suunnitelman menettelyt, jotka
rastointia, käsittelyä ja hävittä- koskevat jätteen keräystä, varastointia, käsitte- ❏
lyä ja hävittämistä.
mistä koskevia menettelyjä.
Nimeä henkilö, joka vastaa jätehuoltosuunnitel- ❏
man toteutuksesta.
❏
Käännä jätehuoltosuunnitelma miehistön työkielelle.
7.3 Hallinta
Järjestä miehistölle koulutusta, jossa käsitellään jät❏
teen keräämiseen, käsittelyyn, lajitteluun ja hävittämiseen liittyviä menettelyjä ja määräyksiä.
Saatavilla ei ole jätemenettelyjä Järjestä miehistölle jätteen lajittelua, käsittelyä,
❏
ja tyhjennysmääräyksiä koskevaa varastointia ja tyhjennystä koskevaa koulutuskoulutusmateriaalia ja/tai näyt- materiaalia.
töä osaamisesta.
Kiinnitä englannin-, ranskan- tai espanjankielisiä
kylttejä, joissa ilmoitetaan matkustajille ja mie- ❏
histölle MARPOL-yleissopimuksen liitteen V mukaisista hävitysvaatimuksista.
7.4 Jätteen tuotantopaikat
Järjestä tilaan jätesäiliöitä, jotka ovat vesitiiviitä,
Keittiöjätteen jätesäiliöt
hylkivät kosteutta ja ovat helposti puhdistetta- ❏
• puuttuvat
via, voidaan desinfioida ja joissa on tiivis kansi.
• ovat likaisia
• eivät ole tiiviisti peitettyjä
Hankaa, pese ja desinfioi jätesäiliöt aina tyhjen• eivät ole vesitiiviitä
nyksen jälkeen.
• päästävät voimakasta hajua
❏
• houkuttelevat jyrsijöitä ja muita tuholaisia.
Torju tuholaisia alueella.
❏
Keittiöjätteen tuotantopaikkoja
ovat laivakeittiö, keittiövarasto
ja ravintolat.
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

7.4.2
❏

7.4.3
❏

7.4.4
❏

7.4.5
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Muut jätesäiliöt
• eivät ole vesitiiviitä
• imevät vettä
• ovat vaikeasti puhdistettavia
• eivät ole tiivisti peitettyjä.
Olemassa olevat jätesäiliöt
• ovat likaisia
• ovat rikkinäisiä
• houkuttelevat jyrsijöitä ja tuholaisia
• tarjoavat tartunnanlevittäjille
syömis- tai lisääntymispaikkoja
joko sisä- tai ulkopuolella.

Varusta alue asianmukaisilla säiliöillä.

❏
❏

Puhdista, hävitä hyönteiset ja desinfioi saastunut ❏
alue.
Vaihda rikkinäiset säiliöt.

Jos mahdollista, peitä jätesäiliöt elintarvikkeiden
Jätesäiliöitä ei peitetä tiiviisti toi- valmistus- tai tarjoilualueilla toiminnan aikana.
mintojen välillä (esim. säiliöiden
Järjestä elintarvikealueille jätesäiliöitä, jotka voion oltava avoinna elintarviketoidaan avata ilman käsiä (esim. polkimella).
mintojen aikana).
Asenna laivakeittiön jätevesiputkien ja jätevesijärjestelmän välille rasvanerotin.
Keittiöjätteestä erotettua rasvaa ei käsitellä asianmukaisesti.

❏

Määrittele jätesäiliöille riittävä säilytysalue.
Puhdista, hävitä hyönteiset ja desinfioi likaiset säiliöt etäällä elintarvikealueista.

Kerää ja hävitä rasva lainmukaisesti (esim. valtuutetun sataman jätteenkeräyspiste, poltto tai
tyhjennys avomerellä).

❏
❏
❏
❏

❏
❏

Puhdista rasvasuodatin.
7.4.6
❏

Todisteita tartunnanlevittäjistä ja/tai tartunnan lähteistä.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

Desinfioi säiliöt ja torju tartunnanlevittäjiä.

❏

7.5 Lääkintäjäte
Siirrä asianmukaisesti pakattu jäte tuotantopaikasta tarkoituksenmukaiseen suojattuun varastotilaan.
Hävitä lääkintäjäte mahdollisimman nopeasti
asianmukaiseen keräyspisteeseen maissa.
7.5.1
❏

Lääkintäjätettä kertyy tuotanto- Lyhennä varastointiaikaa mahdollisuuksien mupaikkaan (esim. sairaanhoitoti- kaan.
Lisää jätehuoltosuunnitelmaan lääkintäjätteen
laan).
käsittely.
Varastoi mahdollisesti tartuntavaarallinen jäte keltaisiin jätesäkkeihin tai -säiliöihin, joissa on merkintä
”ERITTÄIN
TARTUNTAVAARALLINEN”
(”HIGHLY INFECTIOUS”) sekä kansainvälinen tartuntavaaraa osoittava merkki.

❏
❏
❏
❏

❏
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7.5.2
❏

7.5.3
❏

7.5.4
❏

7.5.5
❏
7.5.6
❏
7.5.7
❏
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Lääkintäjätettä ei ole siirretty värillisiin ja merkittyihin muovisäkkeihin tai säiliöihin tai lääkintäjätettä ei säilytetä erillään.
Vaarallista lääkintäjätettä ei erotella vaarattomasta jätteestä.

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet
Varastoi sairaanhoitotiloissa syntynyt vaaraton
jäte mustiin muovisäkkeihin.
Säilytä lääkintäjätettä erillään muusta jätteestä
tarkoitukseen soveltuvassa paikassa.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏
❏

Järjestä tyhjiä jätesäkkejä tai -säiliöitä.

❏

Järjestä lääkevarastoon tai sairaanhoitotilaan
asianmukaisia säiliöitä tai säkinpidikkeitä.
Kiinnitä jokaiseen jätteenkeräyspisteeseen jätteen lajittelu- ja tunnistusohjeet.
Siirrä pois säiliöt ja säkit, joissa on enää neljännes
tilaa.
Sulje jätesäkit tiiviisti (esim. vaijerilla).

❏

Nestemäistä lääkintäjätettä ei
tyhjennetä viemärijärjestelmään Liitä nestemäisen lääkintäjätteen ja sairaanhoitoti(musta vesi). Lääkevaraston tai lan viemäriputket, mukaan lukien kylpyammeet,
sairaanhoitotilan viemäriputket suihkut ja käsienpesualtaat, jätevesijärjestelmään.
eivät ole yhteydessä jätevesijärjestelmään.
Siirrä viiltävä ja pistävä jäte asianmukaisiin
muovisäiliöihin.
Järjestä viiltävälle ja pistävälle jätteelle säiliöitä,
jotka on valmistettu metallista tai pistonkestävästä muovista, joissa on kiinteä kansi ja jotka
ovat jäykkiä, läpäisemättömiä ja suojattu väärinViiltävää ja pistävää jätettä (kuten
käytöltä. Säiliöiden on oltava keltaisia, niissä on
neulat ja terät) ei säilytetä asianoltava merkintä ”VIILTÄVÄ/PISTÄVÄ JÄTE”
mukaisissa säiliöissä, säiliössä on
(”SHARPS”) ja kansainvälinen tartuntavaaraa
muuta kuin viiltävää ja pistävää jäosoittava merkki.
tettä tai säiliöt ovat täynnä.
Järjestä asianmukaisia säiliönpidikkeitä, jotta
vältetään vahinkoja aluksen kallistuessa.
Siirrä kaikki säiliöt, joissa on enää neljännes tilaa,
merkittyyn, keltaiseen tartuntavaarallisten lääkintäjätteiden jätesäkkiin ennen poistamista lääkevarastosta.
Pane säiliöön ainoastaan viiltävää ja pistävää jätettä.
Varastoi lääkejäte (esim. vanhentuneet lääkkeet) mielellään ruskeisiin muovisäkkeihin ja paLääkejätettä ei varastoida tai hä- lauta ne keräyspisteeseen maissa.
vitetä asianmukaisesti.
Kiellä lääkejätteen polttaminen alhaisessa lämpötilassa ja tyhjennys viemärijärjestelmään.
Lääkintäjätteen turvallista varasVaraa lääkintäjätteelle säilytyspaikka ja suojaa
tointia ja/tai käsittelyä varten ei
se luvattomalta pääsyltä.
ole varattu suojattua säilytyspaikkaa.
Muovia tai märkiä materiaaleja Salli ainoastaan paperi- ja kangasmateriaalien
poltetaan.
poltto.

❏
❏
❏

❏

❏

❏

❏
❏

❏
❏

❏
❏

❏

7.5.8
❏
7.5.9
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Mahdollisesti tartuntavaarallista
lääkintäjätettä käsittelevillä miehistön jäsenillä ei ole hepatiitti B
-rokotusta.
Todisteita tartunnanlevittäjistä
ja/tai tartunnan lähteistä.

Tarjoa tällaista jätettä käsitteleville miehistön
jäsenille hepatiitti B -rokotus.
Desinfioi ja hävitä rotat ja hyönteiset välittömästi.

7.6 Kemiallinen ongelmajäte
Varaa kemialliselle ongelmajätteelle säilytystila.

7.6.1
❏

7.6.2
❏

7.6.3
❏

Kemialliselle ongelmajätteelle ei Paranna alueen valaistusta.
ole varattu säilytystilaa, aluetta
ei ole suojattu luvattomalta pää- Paranna alueen ilmanvaihtoa.
syltä tai alue on likainen, puut- Puhdista alue.
teellisesti valaistu tai tuuletettu.
Suojaa alue luvattomalta pääsyltä.
Varastoi erityyppiset kemikaalit erillään kemiallisten reaktioiden välttämiseksi.
Alukselle kertyy erityyppistä ke- Vie jäte valtuutetuille organisaatioille tai virastoille,
miallista ongelmajätettä tai eri joilla on lupa käsitellä ongelmajätettä.
jätetyyppejä ei varastoida eril- Hanki tietoa satamien asianmukaisista jätteenlään.
keräyspisteistä, jotta minimoidaan ongelmajätteen kertyminen.
Todisteita tartunnanlevittäDesinfioi ja hävitä rotat ja hyönteiset välittöjistä ja/tai tartunnan lähmästi.
teistä.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

7.7 Kuljetus
Puhdista ja desinfioi jätteen kuljetusjärjestelmät. ❏

7.7.1
❏

Jätehissien ja -kuilujen tai muiden
jätteen kuljetusjärjestelmien sisäosat
• on rakennettu puutteellisesti
• ovat likaisia tai rasvaisia
• päästävät voimakasta hajua
• ovat rikkinäisiä tai syöpyneitä.

Asenna hissien pohjalle siirrettävä, puhdistettava, kosteutta hylkivä ja korroosionkestävä
suoja, jonka kaikilla sivulla on vähintään
10 mm:n lista.
Paranna rakenteita, jotta jätteen kuljetusjärjestelmät voidaan helposti puhdistaa ja desinfioida.
Vaihda jätehissien ja -kuilujen sisäosat ruostumattomaan teräkseen.
Järjestä jätekuiluja, joissa on automaattinen
puhdistusjärjestelmä.
Puhdista ja desinfioi kaikki kuilut ja hissit säännöllisesti.

7.7.2
❏
7.7.3
❏

Hissikuilun pohjalla ei ole lasku- Asenna hissikuilun pohjalle laskuputkia.
putkea, putkea ei ole liitetty vieLiitä putket viemäriin.
märijärjestelmään tai kuilun
pohja on likainen.
Puhdista ja desinfioi hissikuilun pohja.
Desinfioi ja hävitä rotat ja hyönteiset välittöTodisteita tartunnanlevittäjistä
mästi.
ja/tai tartunnan lähteistä.

❏

❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

7.8 Jätteenkäsittely
Puhdista ja desinfioi lajittelutasot huolellisesti
aina käytön jälkeen.

❏

7.8.1
❏

Lajittelutasoja ei ole valmistettu
läpäisemättömästä, kosteutta
hylkivästä materiaalista (mielellään ruostumattomasta teräksestä), kulmia ja reunoja ei ole
pyöristetty tai tasot ovat rikkinäisiä tai likaisia.

Järjestä soveltuvasta materiaalista (mielellään
ruostumattomasta teräksestä) valmistettuja lajittelupöytiä, joiden kulmat ja reunat on pyöristetty.
Jos kannessa on reunus, sen olisi oltava vähintään
8 cm korkea ja pyöristetty. Tasot olisi tyhjennettävä viemärijärjestelmään.

❏

7.8.2
❏

Jätteen käsittelytila ei täytä jät- Järjestä jätteen käsittelytilat, joissa on samat vateen varastointitiloihin sovellet- rusteet kuin jätteen varastointitiloissa, mukaan
tavia vaatimuksia.
lukien ilmanvaihto, valaistus, juomavesijohto ja
viemäri.

❏

7.8.3
❏

7.8.4
❏
7.8.5
❏

Jätteen käsittelyalueiden läheisyydessä ei ole käsienpesutiloja.
Käsienpesutiloja ei ole riittävästi
varusteltu.

Järjestä käsienpesutilat, jossa on saatavilla kuumaa ja kylmää juomakelpoista vettä.

❏

Lisää käsienpesutilaan kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä, nestesaippuaa, käsien desinfiointiainetta, jäteastia ja kyltti ”Pese ja desinfioi kädet”
(”Wash and disinfect your hands”).

❏

Asenna johtoliitäntä ja riittävä viemäröinti, jotta
vältetään veden kertymistä.

❏

Saatavilla ei ole henkilönsuoJärjestä jätteenkäsittelystä vastaavalle henkilöstölle
jaimia, ne ovat huonokuntoisia
suojalasit tai kasvonsuojus, suojamaski, kumikäsija/tai miehistöllä ei ole niiden
neet, työkäsineet, turvasaappaat tai -kengät sekä
käyttöä koskevaa pätevyyttä.
suojapuku. Kouluta henkilöstöä.
Hienonnetussa jätteessä, jota
Hienonna jäte niin, että se läpäisee 25 mm aukerätään mereen tyhjennystä
kon ennen hävittämistä.
varten, on liian suuria kappaleita.

7.8.6
❏

Hienonnin ja/tai tiivistyslaite on likainen, päästää voimakasta hajua Puhdista ja desinfioi jätteen käsittelylaitteet ja
tai houkuttelee jyrsijöitä ja muita hävitä rotat.
tuholaisia.

7.8.7
❏

Jätesäiliöiden puhdistamiseen
käytetty tila edistää ristikontaminaatiota ja/tai on epähygieeninen.

Varaa jätesäiliöiden puhdistamista varten tila,
joka sijaitsee kaukana elintarvikealueista (esim.
asianmukaisesti varustettu ja hoidettu jätevarasto).

7.8.8
❏

Todisteita tartunnanlevittäjistä
ja/tai tartunnan lähteistä.

Desinfioi ja hävitä rotat ja hyönteiset välittömästi.
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❏

❏

❏

❏

❏

7.9.1
❏

7.9.2
❏

7.9.3
❏

Varasto ei täytä seuraavia vaatimuksia:
• riittävä koko
• suojattu auringolta
• suojattu eläimiltä, hyönteisiltä
ja linnuilta
• helppo puhdistaa ja desinfioida
• kestävä, kosteutta hylkivä ja kova
lattia
• laskuputki viemärijärjestelmään
• vedenjakelu puhdistusta varten
• vesijohto puhdistusta varten
• vastaavalla henkilöstöllä on
helppo pääsy tilaan
• suojattu luvattomalta pääsyltä
• hyvä valaistus (220 luksia) ja ilmanvaihto
• ei sijaitse tuoreiden elintarvikkeiden varaston tai valmistusalueiden läheisyydessä.

Jätteen säilytystilojen läheisyydessä ei ole käsienpesutiloja. Käsienpesutiloja ei ole riittävästi
varusteltu.

Saatavilla ei ole kaappia puhdistusaineita varten tai varusteet
ovat rikkinäisiä tai likaisia.

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet
7.9 Varastointi
Varmista, että jätetilat ovat riittävän suuria, jotta
niissä voidaan säilyttää käsittelemätöntä jätettä
pisin mahdollinen aika ennen seuraavaa purkua.
Laadi aikataulu säännöllistä puhdistamista ja
desinfiointia varten.
Suojaa tila auringolta tai vaihda varaston sijaintia, jotta vältetään auringon ja muiden lähteiden
kuumuutta.
Suojaa varastotila eläimiltä ja hyönteisiltä.

❏
❏
❏
❏

Peitä kannella säilytettävät säiliöt tiiviisti.

❏

Asenna laskuputki ja liitä se viemärijärjestelmään.
Varmista, että saatavilla on juoksevaa vettä ja
vesijohto puhdistusta varten.
Suojaa jätetila tai -säiliöt luvattomalta pääsyltä.

❏
❏
❏

Paranna ilmanvaihtoa ja valaistusta.

❏

Varmista jätealueen etäisyys elintarvikealueesta.

❏

Järjestä käsienpesutilat, jossa on saatavilla kuumaa ja kylmää juomakelpoista vettä.
Lisää käsienpesutilaan kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä, nestesaippuaa, käsien desinfiointiainetta, jäteastia ja kyltti ”Pese ja desinfioi kädet”
(”Wash and disinfect your hands”).
Asenna johtoliitäntä ja riittävä viemäröinti, jotta
vältetään veden kertymistä.
Järjestä säilytyskaappi puhdistusvälineitä varten
etäällä elintarvikkeista.
Järjestä asianmukaiset puhdistusvarusteet.

❏

❏

❏
❏
❏
❏

Järjestä puhdistusvarusteita.
7.9.4
❏

7.9.5
❏

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

Varastoalueen lähellä ei ole riit- Järjestä henkilönsuojaimia, mukaan lukien suojatävästi siivousvarusteita, henki- lasit tai kasvonsuojus, kumikäsineet, suojamaski,
lönsuojaimia ja jätesäkkejä tai - turvasaappaat tai -kengät sekä suojapuku.
säiliötä.
Järjestä varaston läheisyyteen riittävästi jätesäkkejä ja/tai -säiliöitä.
Järjestä riittävän kokoisia jätesäiliöitä paperia,
muovia, säilyketölkkejä, keittiöjätettä ja kuivaSaatavilla ei ole riittävästi jä- jätettä varten.
tesäiliöitä. Säiliöitä ei ole ero- Merkitse jätesäiliöt sisällön mukaan.
teltu jätetyyppien mukaan tai
soveltuvia jäteastioita ei ole riit- Varastoi eri jätetyypit erillään.
tävästi.
Varastoi kuiva- ja keittiöjäte tiiviisti peitetyissä säiliöissä, jotka on suojattu sääoloilta sekä jyrsijöiltä ja
muilta tuholaisilta.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
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7.9.6
❏
7.9.7
❏
7.9.8
❏
7.9.9
❏

7.10.1
❏

7.10.2
❏

7.10.3
❏
7.10.4
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Puhdista ja desinfioi säiliöt huolellisesti ja hävitä
Säiliöt ovat likaisia tai houkuttehyönteiset tarvittaessa aina tyhjennyksen jällevat tartunnanlevittäjiä.
keen.
Märkäjätettä varten ei ole saata- Järjestä märkäjätteen varastointia varten suljettu kylmätila, joka täyttää elintarvikkeiden kylvilla kylmätilaa.
mävarastoon sovellettavat vaatimukset.
Ota selvää seuraavissa satamissa sijaitsevista soveltuvista jätteenkeräyspisteistä.
Desinfioi ja hävitä rotat ja hyönteiset välittöTodisteita tartunnanlevittäjistä tai
mästi.
tartunnan lähteistä.

Polttouuni on täynnä tuhkaa tai
kuonaa.

Ilmoita ao. viranomaiselle MARPOL-määräysten
rikkomuksista.

❏
❏

❏
❏

❏

Kiinnitä asianmukaiset kyltit ”Älä avaa käytön aikana” (”Do not open during operation”) ja ”Älä
ylitäytä polttouunia” (”Do not overload incinerator”).
Puhdista polttokammio ja hävitä tuhka ja kuona
sataman keräyspisteeseen.
Puhdista polttotila.

7.10.6
❏

Desinfioi ja hävitä rotat ja hyönteiset välittöTodisteita tartunnanlevittäjistä tai
mästi.
tartunnan lähteistä.
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❏

Tarkista polttouunin poistoilmajärjestelmä ja
kaasutiiveys.

Polttotila on likainen tai tilaan
kertyy jätettä.

7.11.2
❏

❏

7.10 Jätteenpolttouuni
Järjestä miehistölle polttouunin tuhkan asianmukaista hävittämistä koskevaa koulutusta.

Tuhkaa, muovimateriaaleja tai
muita aineita, jotka voivat sisältää raskasmetalleja ja muita
myrkyllisiä aineita, tyhjennetään
mereen.
Todisteita polttokammiosta peräisin olevista kaasuvuodoista
ja/tai hiukkasista.
Polttouunissa ei ole näkyvää varoituskylttiä, jossa kielletään
luukkujen luvaton avaaminen
käytön aikana sekä uunin ylitäyttö jätteellä.

7.10.5
❏

7.11.1
❏

❏

Hävitä jätteet sataman keräyspisteeseen.

Jätetila on täynnä jätettä.

❏

❏
❏

Säilytä jätettä asianmukaisessa varastossa.

7.11 Tyhjennys
Jätettä on hävitetty mereen eri- Ilmoita ao. viranomaiselle (esim. satamavaltion
tyisalueella; muita todisteita valvontaviranomaiselle).
sääntöjenvastaisesta
jätteen
Kerää ja säilytä jäte aluksella.
tyhjentämisestä veteen.
Kiinnitä englannin-, ranskan- tai espanjankielisiä
Aluksen päällikkö tai miehistö ei
kylttejä, joissa ilmoitetaan matkustajille ja mietunne
jätehuoltomenettelyjä
histölle MARPOL-yleissopimuksen liitteen V mualuksella.
kaisista jätteen hävitysvaatimuksista.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏
❏

❏
❏
❏

Alue 8 Konehuone
Johdanto
Konehuone ja sen lähellä sijaitsevat osastot voivat sisältää vaarallisia mikrobiologisia, kemiallisia ja fysikaalisia tekijöitä. Tartunnanaiheuttajat ja haitalliset kemikaalit voivat siirtyä konehuoneesta jätteeseen mustan veden (ks. sanaston määritelmä), harmaan veden (ks. sanaston
määritelmä), painolastiveden, öljynerottimien päästöjen, jäähdytysveden, kattilan ja höyrykattilan tyhjennysveden, teollisen jäteveden ja muiden ongelmajätteiden kautta.
Ihmiset voivat altistua haitallisille aineille suoraan joutuessaan kosketuksiin aluksen jätteen ja
tilojen kanssa, joita ei ole hoidettu turvallisesti. Altistuminen voi tapahtua myös tilanteessa,
jossa tauteja aiheuttavia organismeja tai haitallisia aineita siirtyy ympäristöstä riskialttiin ympäristönhoidon, toimintavian ja miehistön puutteellisen koulutuksen vuoksi.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Konehuoneen sijoittelua, suunnittelua ja järjestelyjä koskevat IMO:n suuntaviivat
(MSC 68/Circ 834)
1. Luku 6.3, Ergonomia
6.3.7. Konehuoneen kone- ja työskentelyalueiden sijoittelun, suunnittelun ja järjestelyjen olisi
helpotettava konehuoneen puhdistamista.
6.3.9. Konehuoneessa olisi oltava henkilöstön käyttöä varten tarvikkeita, kuten lamppuja, taskulamppuja, paristoja, kuulosuojaimia, suojalaseja, kertakäyttöisiä työvaatteita, käsineitä, riepuja, kuppeja, lokikirjoja, kyniä ja lyijykyniä.
2. Luku 6.4, Riskin minimointi sijoittelun ja suunnittelun avulla
6.4.6. Konehuoneissa olisi oltava mahdollisuus öljyn, paperin, riepujen ja muun jätteen keräämiseen ja hävittämiseen sekä puhdistustarvikkeita, jotta minimoidaan palo- ja loukkaantumisriski.
Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehty IMO:n kansainvälinen
yleissopimus, 1973, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1978 pöytäkirjalla (MARPOL-yleissopimus)
Liitteessä VI asetetaan dieselmoottoreista peräisin olevien typen oksidien (NOx) päästörajat.
Vuoden 1997 muutospöytäkirjan, jolla muutetaan MARPOL-yleissopimusta, liitteen muutokset (tarkistettu MARPOL-yleissopimuksen liite VI): Lisäksi sovittiin alusten moottoreista peräisin olevien typen oksidien päästöjen progressiivisista vähennyksistä siten, että tiukimpia vaatimuksia sovelletaan
niin sanottuihin tason III moottoreihin, jotka on asennettu 1. tammikuuta 2016 tai sen jälkeen rakennettuihin ja päästöjen valvonta-alueella toimiviin aluksiin.
Laivaväen asuntoja aluksessa koskeva ILO:n yleissopimus nro 133, 1970
1. 9 artikla: 1 600 tonnin tai sitä suuremmissa aluksissa tulee olla
b) vesiklosetti ja pesuallas, johon tulee kylmää ja kuumaa suolatonta juoksevaa vettä, sijoitettuna
niin, että sinne pääsee helposti konehuoneesta, mikäli tällaisia laitteita ei ole konehuoneen tarkkailukeskuksen läheisyydessä.
2. 1 600 tonnin ja sitä suuremmissa aluksissa, lukuun ottamatta aluksia, joissa koko koneosaston henkilökunnalle on järjestetty omat makuusuojat ja kokonaan tai puoleksi omaan käyttöön
tarkoitetut kylpyhuoneet, on järjestettävä mahdollisuus vaatteiden vaihtoon tiloissa,
(a) jotka on sijoitettu konehuoneen ulkopuolelle, mutta siten että niihin on helppo päästä konehuoneesta;
(b) joissa on henkilökohtaiset vaatekaapit sekä kylpyamme ja/tai suihku sekä pesualtaat,
joihin tulee kylmää ja kuumaa suolatonta juoksevaa vettä.
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Keskeiset riskit
Keskeisiä riskejä ovat tartunnanlevittäjien aiheuttama saastuminen sekä konehuoneen ympäristön vaikutus miehistön jäsenten työterveyteen, mukaan lukien
• ulkoinen altistuminen öljylle ja huonosti tuuletetussa ja sijoitetuissa laitteissa syntyvien öljyn
höyryjen ja sumun hengittäminen
• suljettujen tarkkailutilojen korkea lämpötila ja puutteelliset jäähdytyslaitteet
• puutteellinen valaistus.

Asiakirjojen tarkastus
Ei mitään.

Viitetiedot
Kansainväliset yleissopimukset
IMO (1978). Guidelines for engine room layout, design and arrangement (MSC 68/Circ 834). Lontoo,
IMO. Chapter 6.3, Ergonomics; Chapter 6.4, Minimizing risk through layout and design.
Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehty IMO:n kansainvälinen yleissopimus (1973, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1978 pöytäkirjalla, MARPOL-yleissopimus),
liite VI.
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

8.1 Rakenne
8.1.1
❏

Suunnittele ja järjestä kone- ja työskentelyalueet
siten, että konehuone voidaan helposti puhdistaa.

Rakennussuunnittelu ei helpota
puhdistusta.

❏

8.2 Hallinta
8.2.1
❏
8.2.2
❏

Torju tartunnanlevittäjiä ja poista tartunnan lähteet.
Ilmakanavat kulkevat sääkan- Suojaa useammassa kuin yhdessä osastossa käynelta suoraan konehuoneeseen tettävien kylmän tai lämpimän ilman poistoteiilman suojausta tartunnanlevit- den molemmat päät tartunnanlevittäjiltä.
täjiltä.
Todisteita tartunnanlevittäjistä.

❏

❏

8.3 Varusteet ja tilat
Kaikki vähintään 1 600 tonnin alukset
8.3.1
❏

Käsienpesupaikka ei ole helposti Asenna koneiden läheisyyteen pesuallas, jossa on
saatavilla.
saatavilla kuumaa ja kylmää juomakelpoista vettä.

8.3.2
❏

Koneosaston henkilöstön saatavilla ei ole pesupaikkaa ja pukuhuonetta.

8.4.1
❏

Ilmanvaihtolaitteet eivät toimi.

Järjestä mahdollisuus vaatteiden vaihtoon tiloissa,
• jotka on sijoitettu konehuoneen ulkopuolelle,
mutta siten että niihin on helppo päästä konehuoneesta
• joissa on henkilökohtaiset vaatekaapit sekä suihkut tai kylpyammeet sekä pesualtaat, joihin tulee
kylmää ja kuumaa juomakelpoista vettä.

❏

❏

8.4 Ilmanvaihto
Korjaa tai vaihda ilmanvaihtolaitteet.

❏
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Alue 9 Juomavesi
Johdanto
Puhdas juomavesi on tärkeää terveyden kannalta. Sen vuoksi lähes kaikilla maailman valtioilla
on omat määräyksensä, joilla varmistetaan puhtaan juomaveden saatavuus maan väestölle.
Maat, joilla ei ole omia juomavesimääräyksiään, viittaavat usein juomaveden laatua koskeviin
WHO:n suuntaviivoihin (Guidelines for drinking-water quality, osa 1, 3. painos, Geneve, WHO,
GDWQ-suuntaviivat).
Aluksissa voi olla kaksi tai kolme erilaista vesijärjestelmää: juomavesi, juomakelvoton vesi,
jota käytetään muihin toimintoihin, sekä sammutusvesi. Mahdollisuuksien mukaan olisi
asennettava vain yksi juomavesijärjestelmä, jonka vettä käytetään juomiseen, henkilökohtaiseen hygieniaan, ruuanlaittoon, astianpesuun, sairaanhoitoon ja pyykinpesuun. Jos
aluksessa käytetään juomakelvotonta vettä, se on lastattava ja jaeltava täysin erillisen putkiston kautta. Putkisto olisi värimerkittävä voimassa olevien kansainvälisten vaatimusten
mukaisesti.

Juomaveden määritelmä
”Juomavedellä” (”drinking-water” tai ”potable water”) tarkoitetaan ihmisten nautittavaksi tarkoitettua vettä. Se sisältää juomiseen ja ruuanlaittoon tarkoitetun veden lisäksi esimerkiksi
hampaiden pesuun, suihkuun, käsienpesuun ja pyykinpesuun käytetyn veden. Suurissa, nykyaikaisissa kauppa-aluksissa niin sanottua suolatonta vettä käyttäviin suihkuihin ja pesualtaisiin
tuleva vesi on suoraan peräisin suolanpoistolaitteistosta, jolloin se ei täytä juomaveden laatuvaatimuksia. Käsittelemätön suolaton vesi (”fresh water”) voi myös aiheuttaa useita terveysriskejä kuluttajille ja terveydelle. Sen vuoksi suolattoman veden järjestelmillä varustetut alukset eivät voi käyttää suolatonta vettä juomavetenä.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Laivaväen asuntoja aluksessa koskeva ILO:n yleissopimus nro 133 (täydentävät määräykset), 1970
Useat jäsenvaltiot ovat ratifioineet ILO:n yleissopimuksen nro 133. Siinä määritellään miehistön asuintiloja koskevat vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan yli 1 000 tonnin kaupallisiin aluksiin. Yleissopimuksessa määrätään, että aluksella olevien ihmisten saatavilla
on pysyvästi oltava kylmää juomavettä. Lisäksi suihkuissa tai kylpyammeissa ja pesualtaissa
on käytettävä kuumaa ja kylmää suolatonta vettä. ”Suolattoman veden” määritelmä on
kuitenkin ongelmallinen, kuten edellä todetaan.
ILO:n yleissopimus nro 133 sisällytetään merityötä koskevaan ILO:n yleissopimukseen (2006),
jossa määritellään samat vaatimukset mutta joka on edelleen ratifiointivaiheessa.
Juomaveden laatua koskevat WHO:n suuntaviivat
Tässä asiakirjassa annetaan tietoa juomaveden laatuun liittyvistä mikrobiologisista, fysikaalisista ja kemiallisista näkökohdista, ja siihen viitataan usein eri maiden kansallisessa
juomavesilainsäädännössä.
Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (ISO)
ISO on julkaissut useita tärkeitä kansainvälisiä standardeja, joissa kuvataan turvallisten juomavesijärjestelmien teknisiä näkökohtia.
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Keskeiset riskit
Epäasianmukainen vesihuolto aluksella on yleinen tautien leviämisreitti. Lisäksi vesi voi toimia taudin alkulähteenä, ja tauti voi levitä sen jälkeen muita reittejä. Useimmat veteen liittyvät taudit liittyvät sellaisen veden nielemiseen, joka on saastunut ihmisten tai eläinten
ulosteesta peräisin olevista patogeeneistä. Saastuminen liittyy pilaantuneen veden tankkaukseen, juomaveden ja juomakelvottoman veden sekoittumiseen, epäasianmukaisiin lastausmenettelyihin, juomavesisäiliöiden heikkoon suunnitteluun ja rakenteeseen sekä puutteelliseen desinfiointiin. Aluksilla on yleensä rajoitetusti tilaa, minkä vuoksi juomavesijä rjestelmät sijaitsevat usein fyysisesti lähellä lämmönlähteitä tai vaarallisia aineita, kuten viemäreitä tai jätevirtoja. Ristikontaminaation välttämisen yksi keskeisistä haasteista on veden turvallinen säilyttäminen aluksella.
Veden tankkaus on suuririskinen menettely. Riskialtis käsittely ja epäasianmukaisten materiaalien (esim. sammutusletkujen) käyttö voi johtaa saastumiseen. Maista toimitettu
vesi voi olla saastunutta, ja jos aluksella ei ole suojajärjestelmiä, vesi voi saastuttaa aluksen
juomaveden. Myös maissa oleva toimitusjärjestelmä voi saastua, jos järjestelmän ja aluksen välillä ei ole takaisinvirtauksen estolaitteita. On erittäin tärkeää tunnistaa riskialueet
ja toteuttaa juomavesiletkujen ja koko tankkauksen osalta asianmukaisia käsittelymenettelyjä.
GDWQ-suuntaviivoissa määritellään juomaveden laatua koskevat suositellut vähimmäisvaatimukset. Joitain yleisimpiä vaatimuksia luetellaan jäljempänä. Lihavoituja parametreja
voidaan käyttää paikan päällä aluksen vesiturvallisuuden valvontaan.
Ulkonäkö ja väri
Juomaveden ulkonäön ja maun on oltava kuluttajan kannalta hyväksyttävä. Vedessä ei pitäisi olla havaittavaa hajua. Juomaveden olisi oltava väritöntä.
pH
Tehokas klooripohjainen desinfiointi edellyttää, että pH on alle 8. Optimaalinen pH-taso riippuu juomaveden jakelujärjestelmässä käytetystä vedestä ja materiaaleista, mutta yleisesti se
on 6,5–8 ja enintään 9,5. pH on tärkeä selvittää, kun tarkistetaan vedenkäsittelyn tehokkuutta
sekä juomaveden jakeluverkon ja putkien mahdollista syöpyvyyttä.
Lämpötila
Veden lämpötilan olisi aina oltava joko alle 25 °C tai yli 50 °C. Jos veden lämpötila on 25–50 °C,
vaarana on bakteerien kasvu (erityisesti Legionella spp.). Tällöin on testattava veden turvallisuus.
Johtavuus
GDWQ-suuntaviivoissa ei käsitellä sähkönjohtavuutta. Johtavuus on kuitenkin tärkeä toiminnallinen parametri, jonka avulla arvioidaan suolattoman veden mineralisointiprosessin tehokkuutta. Suolattoman veden johtavuusarvo (μS/cm) on yleensä hyvin alhainen. Tislatun veden
tai meriveden saastuminen voidaan havaita helposti, sillä merivedellä on korkea johtavuus
(esim. 50 000 μS/cm).
Kloori
Vapaan kloorin ja kokonaiskloorin pitoisuus olisi mitattava joko desinfiointikäsittelyn aikana, sen jälkeen tai tarvittaessa useammin. Tehokkaassa desinfioinnissa vapaan kloorin
(Cl2) pitoisuus on 0,5–1 mg/l kulutushetkellä. On kuitenkin otettava huomioon, että eri
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maiden kansalliset klooritasovaatimukset voivat olla erilaisia. Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa alusten sanitaatio-ohjelmassa todetaan, että vapaan kloorin hyväksyttävä vähimmäistaso kulutuskelpoisessa vedessä on 0,2 mg/l, kun taas Euroopassa suurin sallittu pitoisuus on noin 0,6 mg/l.
Lyijy
Lyijypitoisuuden olisi oltava alle 10 μg/l. Lyijyputkien, -kalusteiden tai -juotteiden käyttö
voi lisätä juomaveden lyijypitoisuutta, mikä voi aiheuttaa haitallisia neurologisia vaikutuksia. Tämä korostuu erityisesti syövyttävän tai happaman veden järjestelmissä. Lyijyputket
olisi mahdollisuuksien mukaan korvattava muilla materiaaleilla.
Kadmium
Kadmiumpitoisuuden olisi oltava alle 3 μg/l.
Rauta
Rautapitoisuuden olisi oltava alle 200 μg/l. Jos rautapitoisuus on yli 300 μg/l, se aiheuttaa
tahroja pyykkiin ja putkistoon. Jos rautapitoisuus on alle 300 μg/l, se ei yleensä aiheuta
huomattavaa makua, mutta veden sameus ja väri voi muuttua.
Kupari
Kuparipitoisuuden olisi oltava alle 2 000 μg/l. Kupari voi tahrata pyykkiä, jos sen pitoisuus
on yli 1 000 μg/l, ja tehdä vedestä oranssinsävyistä ja kitkerän makuista, jos pitoisuus on
yli 5 000 μg/l. Putkiston syöpyminen on yleinen syy veden kuparisaastumiselle.
Nikkeli
Nikkelin huuhtoutuminen uusista nikkeli- tai kromipäällysteisistä hanoista voi aiheuttaa
nikkelisaastumisen. Pieniä määriä voi olla peräisin myös ruostumattomasta teräksestä valmistetuista putkista ja kalusteista. Nikkelin huuhtoutuminen vähenee ajan mittaan. Sitä
voidaan vähentää nostamalla veden pH-arvoa, millä torjutaan muiden materiaalien syöpymistä. Nikkelipitoisuuden olisi oltava alle 20 μg/l.
Sinkki
Messinkiesineiden suurin syöpymisongelma on sinkinkato, jolloin sinkki liukenee valikoivasti messinkiseoksesta ja jäljelle jää huokoista kuparimassaa, joka on mekaanisesti heikompaa. Sinkki (kuten sinkkisulfaatti) tekee vedestä epämiellyttävän karvaan makuista,
kun sen pitoisuus on noin 4 000 μg/l. Jos sinkkipitoisuus on 3 000–5 000 μg/l, vedestä voi
tulla opaalinhohtoista ja keitettäessä siihen syntyy rasvainen kalvo. GDWQ-suuntaviivoissa
ei määritellä sinkille terveyteen perustuvaa ohjearvoa, mutta yli 3 000 μg/l:n pitoisuus ei
välttämättä ole hyväksyttävä kuluttajan kannalta.
Kovuus
Veden kovuutta mitataan kalsiumkarbonaatin (CaCO3) pitoisuutena, ja arvon olisi oltava
100–200 mg/l (1–2 mmol/l), jotta vältetään syöpymistä ja hilseilyä.
Sameus
Sameuden mediaanin olisi oltava alle 0,1 nefelometristä sameusyksikköä (NTU), jotta varmistetaan tehokas desinfiointi. Juomavedessä arvo on tavallisesti 0,05–0,5 NTU. Veden ulkonäkö on yleensä kuluttajan kannalta hyväksyttävä, jos sameus on alle 5 NTU. Voimakas
sameus voi aiheuttaa putkien pinnalle kerääntyneen aineksen huuhtoutumisen veden jakelujärjestelmään.
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Mikro-organismit
Kokonaiskolibakteerit
Kolibakteerit muodostavat laajan bakteeriluokan, johon kuuluu myös vedessä selviytyviä ja
kasvavia bakteereja. Sen vuoksi niitä ei kannata käyttää merkkinä ulosteen patogeeneistä,
mutta ne voivat osoittaa käsittelyn tehokkuuden ja niiden avulla voidaan arvioida jakelujärjestelmien puhtautta ja eheyttä sekä mahdollisten biokalvojen esiintymistä. Ohjearvo on
nolla (0) kolibakteeria 100 ml:ssa vettä.
Escherichia coli
E. coli on eräs kolibakteerityyppi, ja sitä pidetään luotettavimpana ulosteperäisen saastumisen
merkkinä, myös juomaveden laadun seurannan yhteydessä. Ohjearvo on nolla (0) E. coli -bakteeria 100 ml:ssa vettä.
Suolistoperäiset enterokokit
Suolistoperäisiä enterokokkeja voidaan käyttää merkkinä ulosteperäisestä saastumisesta.
Useimmat lajit eivät lisäänny vesiympäristöissä. Nämä bakteerit selviytyvät yleensä E. coli -bakteeria ja lämpökestoisia kolibakteereja pidempään vesiympäristöissä ja kestävät paremmin kuivumista ja kloorausta. Ohjearvo on nolla (0) bakteeria 100 ml:ssa vettä.
Clostridium perfringens
Useimmat näistä bakteereista ovat ulosteperäisiä ja tuottavat itiöitä, jotka kestävät poikkeuksellisen hyvin epäsuotuisia olosuhteita vesiympäristöissä, kuten UV-säteilytystä, äärimmäisiä lämpötiloja ja pH-arvoja sekä desinfiointia, kuten kloorausta. E. coli -bakteerin
tavoin C. perfringens -bakteeri ei lisäänny useimmissa vesiympäristöissä ja on erittäin hyvä
indikaattori ulosteperäisestä saastumisesta. Juomavedessä ei saisi olla lainkaan C. perfringens -bakteeria.
Heterotrofinen pesäkeluku
Heterotrofisen pesäkeluvun (HPC) avulla voidaan havaita monenlaisia heterotrofisia
mikro-organismeja, kuten bakteereja ja sieniä. Testi perustuu organismien kykyyn kasvattaa runsaasti kasvatusaineita ilman estäviä tai valikoivia tekijöitä määritetyssä itämisajassa
ja lämpötilassa (yleensä 22 °C ja 36 °C).
Saatua arvoa käytetään parametrina, joka kuvaa aluksen juomavesijärjestelmän toimintaa ja
vedenkäsittelyn tehokkuutta. Jotta heterotrofisen pesäkeluvun tuloksia voitaisiin vertailla, on
erittäin tärkeää ottaa järjestelmästä useampi kuin yksi näyte. Vähintään on otettava yksi näyte
säiliöstä (käyttämällä näytteenottohanaa) ja toinen näyte hanasta mahdollisimman kaukaa säiliöstä (yleensä komentosillalta). Kahta (tai useampaa) näytettä vertailemalla voidaan selvittää
jakelujärjestelmän sisällä tapahtuvia biologisia prosesseja ja saada tietoa käsittelyn tehokkuudesta. Mikrobikasvun kehittymisen seuranta tietyssä järjestelmässä edellyttää, että näytteet
otetaan aina samasta näytteenottopaikasta. Heterotrofiselle pesäkeluvulle ei ole asetettu ohjearvoja, mutta varsinaisia pesäkelukuja tärkeämpää on havaita niiden muutoksia tietyissä paikoissa. Jakelujärjestelmissä nouseva pesäkeluku voi olla merkki puhtauden heikentymisestä,
veden seisomisesta ja biokalvojen kehittymisestä.
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Pseudomonas aeruginosa
P. aeruginosa on yleinen ympäristön organismi, jota voi esiintyä ulosteessa, maaperässä,
vedessä ja viemärissä. Se voi lisääntyä vesiympäristöissä ja myös soveltuvien orgaanisten
materiaalien pinnalla, jotka ovat kosketuksissa veteen. P. aeruginosa on tunnustettu sairaalainfektioiden aiheuttaja, ja se voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita. Bakteeria on eristetty erilaisista kosteista ympäristöistä, kuten pesualtaista, kylpyammeista, kuumavesijärjestelmistä, suihkuista ja terveysvesialtaista. Bakteeri tarttuu pääasiassa tartunnalle alttiin
kudoksen, etenkin haavojen ja limakalvojen, sekä saastuneen veden tai kirurgisten välineiden kautta. Sen vuoksi bakteeria on analysoitava vähintään vesinäytteistä, jotka otetaan
sairashyteistä tai sairaaloista, missä seisova vesi aiheuttaa usein ylimääräisiä terveysriskejä.
Legionella
Legionella-bakteerit aiheuttavat legionelloosia, kuten legioonalaistautia (keuhkokuume).
Bakteereja esiintyy kaikkialla ympäristössä ja ne voivat kasvaa jakeluputkistossa olevassa
lämpötilassa. Bakteeri tarttuu pisaroita tai aerosoleja hengittämällä, mutta vesiputkistojen
aiheuttamaa altistumista voidaan ehkäistä toteuttamalla veden laatua koskevia perushallintatoimenpiteitä. Esimerkiksi vettä ei saa säilyttää sellaisessa lämpötilassa, jossa Legionella pystyy lisääntymään nopeasti (25–50 °C), ja desinfiointiainetta on käytettävä kaikkialla jakeluputkistossa. Jos veden lämpötilan havaitaan olevan bakteerin kannalta kriittisellä tasolla (25–50 °C), on tehtävä Legionella-testejä, joiden avulla arvioidaan kuluttajille
aiheutuvaa terveysriskiä.

Näytteenotto
Vesinäytteitä on otettava aina, kun ilmenee teknisiä tai toiminnallisia ongelmia ja kun kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan vesianalyysia.
Vesinäytteet on otettava pätevän henkilöstön toimesta, jotta näytteenottomenetelmät eivät vaikuta testituloksiin (eli saastuta näytettä). Näytteenottoon on käytettävä erityisiä
näytteenottopulloja ja -menettelyjä, jotka määritellään standardissa ISO 19458.
Näytteenotossa on käytettävä akkreditoitujen laboratorioiden soveltuvia menetelmiä. Kansainvälisesti hyväksytyn laboratorion laatuvaatimukset määritellään standardissa
ISO 17025. Tässä asiakirjassa kuvataan parametreja, jotka ovat hyödyllisiä tietyissä olosuhteissa.
Esimerkki asianmukaisesta mikrobiologisesta näytteenottosuunnitelmasta esitetään jäljempänä. On kuitenkin huomattava, että näytteiden määrä riippuu vesilaitteiston koosta.
• Näyte A: Otetaan näyte juomavesisäiliöstä. Tämä näyte kuvaa veden laatua aluksen juomavesijärjestelmän alussa. Näytteenotto on tehtävä standardissa ISO 19458 kuvatulla tavalla (tarkoitus A). Laivaoperaattoreita olisi kehotettava asentamaan säiliöön näytteenottohanoja, jotta helpotetaan vesinäytteiden ottoa.
• Näyte B: Seuraava näyte otetaan hanasta, joka sijaitsee mahdollisimman kaukana juomavesisäilöstä. Näyte kuvaa jakelujärjestelmän vaikutusta. Näytteenotto on tehtävä standardin
ISO 19458 mukaisesti (tarkoitus B).
• Näyte C: Jos on viitteitä siitä, että vesi seisoo verkostossa, tai muusta saastumisesta sairaanhoitoalueilla, otetaan lisänäyte standardin ISO 19458 mukaisesti (tarkoitus C). Tämä
näyte kuvaa veden laatua kuluttajan kannalta, sillä näytteenottohanoja ei desinfioida ennen näytteenottoa. Tässä näytteenottopaikassa olisi hyvä testata P. aeruginosa -bakteeri.
• Näyte D: Jos kylmän veden lämpötila on yli 25 °C tai kuuman veden lämpötila alle 50 °C
(tai molemmat), suositellaan ylimääräistä Legionella-testausta. Tällöin otetaan vähintään
yksi näyte kylmästä vedestä ja yksi kuumasta vedestä. Lisätietojen saamiseksi voi olla hyödyllistä testata useampia näytteenottopaikkoja (esim. vedenlämmitin).
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Asiakirjojen tarkastus

• Juomavesijärjestelmän rakennuspiirustukset
• Juomaveden analyysiraportit
• Lääkintäpäiväkirja tai suolistoperäisten tautien kirjanpito (tai molemmat)
• Vesiturvallisuussuunnitelma
• Käsittelylaitteiden huolto-ohjeet
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9.1.1
❏

9.1.2
❏

9.1.3
❏

9.2.1
❏

9.2.2
❏

9.3.1
❏

9.3.2
❏

9.3.3

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

9.1 Asiakirjat
Saatavilla ei ole veden laatua kos- Vedestä on otettava näytteitä juomaveden tosikevaa analyysiraporttia, edelli- asiallisen tilanteen arvioimiseksi. Ks. WHO:n
sessä raportissa todetaan saastu- opas Guide to ship sanitation, taulukko 2.2, esiminen tai kaikkia vaadittuja para- merkkejä juomavedestä usein testatuista parametreja ei ole analysoitu.
metreista ja tyypillisistä arvoista.
Lääkintäpäiväkirja
herättää
Vedestä on otettava näytteitä juomaveden tosiepäilyksen veteen liittyvistä saiasiallisen tilanteen arvioimiseksi.
rauksista (esim. ripuli).
Saatavilla ei ole vesiturvallisuus- Laadi vesiturvallisuussuunnitelma, mukaan lusuunnitelmaa, suunnitelma ei kien kaikki kriittiset menettelyt, joilla vaikuteole riittävä tai käytössä ei ole taan juomaveden laatuun (esim. tankkausmemuita toimintakäytäntöjä, joilla nettely, aluksen vesijärjestelmä).
varmistetaan juomaveden tur- Vedestä on otettava näytteitä juomaveden tosivallisuus aluksella.
asiallisen tilanteen arvioimiseksi.

❏

❏

❏

❏

9.2 Hallinta
Henkilöstön jäsenillä ei ole juomavesijärjestelmän turvallista
hallintaa koskevaa koulutusta Järjestä koulutusta juomavesijärjestelmän hallintai riskejä koskeva osaaminen nasta vastaavalle henkilöstölle.
on useilla osa-alueilla puutteellista.
Juomavesijärjestelmän
asianmukaisen toiminnan arvioi- Tarkista takaisinvirtauksen estolaitteet.
miseksi ei ole tehty rutiinitarkastuksia.
9.3 Yleinen rakenne aluksella
Jos käytössä on useita vesijärjestelmiä, salli suolatPesualtaat, suihkut ja muut ha- toman veden jakelu ainoastaan likavesialtaisiin,
nat, jotka vaativat ihmisten nau- pyykinpesutiloihin ja wc-tiloihin. Jos kannen huuhtittavaksi kelpaavaa vettä, on lii- teluun ja puhdistukseen käytetään juomakelvottotetty suolattomaan veteen eikä man veden hanaliitäntöjä, hana olisi merkittävä ja
juomaveteen.
suojattava tahattomalta käytöltä.
Kuluttajille tarjotaan juomakel- Liitä kaikki hanat, suihkut ja pesualtaat, joiden
votonta vettä muista lähteistä
vettä voidaan käyttää ihmisravinnoksi, ainoastaan
kuin likavesialtaista.
juomaveden jakeluun.
Materiaalit ja paineistetut osat Käytä ainoastaan materiaaleja, jotka kestävät
90 °C lämpötilan (hanoissa 70 °C), jotta ne voieivät ole lämmönkestäviä.
daan lämpödesinfioida.
Käytetyt materiaalit eivät sovellu
juomavesijärjestelmiin.
Käytä ainoastaan materiaaleja, jotka eivät saastuta
Metalli- ja muovimateriaaleja ei juomavettä syövyttävillä aineilla tai muilla veden
ole sertifioitu käytettäväksi juo- laatua heikentävillä aineilla. Juomaveden kanssa
mavesijärjestelmissä ja ne voivat kosketuksiin joutuvien metalli- ja muovimateriaaheikentää veden laatua.
lien olisi oltava kansallisten viranomaisten hyväksymiä.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏

❏
❏

❏
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9.4.1
❏

9.4.2
❏
9.4.3
❏

9.4.4
❏

9.4.5
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

9.4 Veden kuljetusveneet ja -proomut
Asenna hyväksyttyjen teknisten standardien
mukaisia erillisiä juomavesisäiliöitä.
Varusta vene tai proomu erillisillä juomavesiletkuilla, jotka soveltuvat juomaveden siirtoon, ovat
väriltään sinisiä ja joissa on merkintä ”Juomavesi”
Venettä ei ole asianmukaisesti (”Potable water”). Käytettyjen materiaalien on täyvarustettu erillisillä juomave- tettävä kansallisten terveysviranomaisten vaatisisäiliöillä; soveltuvilla puhtaan mukset.
veden letkuilla ja letkukalusPuhdista ja desinfioi juomavesiletkut, -kalusteet
teilla; tai pumpuilla ja erillisillä
ja -varusteet.
putkistoilla, joilla toimitetaan
vain juomavettä aluksiin. Veden Säilytä kaikkia tarvittavia varusteita suljetussa,
kuljetusvene tai -varusteet ovat puhtaassa ja itsestään tyhjentyvässä kaapissa,
jossa on merkintä ”Juomavesiletku/-varusteet”
epähygieenisiä.
(”Potable water hose/equipment”).
Puhdista ja desinfioi koko varastointi- ja jakelujärjestelmä, jota käytetään juomaveden toimittamiseen muihin aluksiin.
Poista ristikytkennät juomakelvottoman veden
putkiin tai osiin.
Saatavilla ei ole desinfiointilaitVarusta vene tai proomu soveltuvilla desinfiointeita eikä juomavesisäiliöitä
tilaitteilla, jotta kuluttajalle voidaan toimittaa
voida desinfioida käsin.
kloorattua juomavettä.
Kouluta henkilöstöä ja laadi vesiturvallisuussuunniHyviä hygieniakäytäntöjä kostelma, jonka avulla lisätään tietoa järjestelmän erityikeva osaaminen on puutteelsistä riskeistä.
lista.
Saatavilla ei ole veden laaturaTilaa ammattimaiselta laboratoriolta tai valtuuteporttia tai raportti on yli kolme
tulta terveysviranomaiselta vesinäytteiden otto ja
kuukautta vanha (riippuen kansalanalyysi.
lisista määräyksistä).
Juomavesijärjestelmän ja -varusPyydä valtuutettua terveysviranomaista tarkisteiden asennuksella ei ole valtuutamaan aluksen juomavesijärjestelmä hyväksyntetun terveysviranomaisen hyväktää varten.
syntää.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏
❏

❏
❏

❏

❏

❏

❏

9.5 Tankkausmenettely

9.5.1
❏

9.5.2
❏
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Maista toimitettu vesi ei täytä
GDWQ-suuntaviivojen vaatimuksia.

Saatavilla ei ole sataman veden
laaturaporttia.

Hävitä saastunut vesi ja desinfioi juomavesijärjestelmä.

❏

Tankkaa juomavettä maissa sijaitsevasta lähteestä, jonka vesi on juomakelpoista ja turvallista.

❏

Varmista ennen tankkausta, että juomavesilähde täyttää GDWQ-suuntaviivojen vaatimukset.
Pyydä laaturaportti sataman vedestä ennen veden tankkausta.

❏

❏

9.5.3

Aluksella ei ole testausvälineitä.

❏
9.5.4
❏

9.5.5

9.5.6
❏

9.5.8
❏

Järjestä alukseen perustason testausvälineet
(esim. sameus, pH, desinfiointiaineen jäämät).

Keskeytä tankkaus välittömästi ja hävitä tanMaissa oleva toimittaja käyttää kattu vesi.
epäasianmukaisia, rikkinäisiä tai liKäytä ainoastaan omia materiaaleja (esim. letkut
kaisia materiaaleja (esim. letkut ja
ja kalusteet), jotka ovat hyväksyttyjä, puhtaita ja
kalusteet).
hyväkuntoisia.
Alukseen ei ole asennettu takaisinvirtauksen estoa, jolla vältetään maissa olevan vesilähteen Asenna alukseen takaisinvirtauksen estolaite,
saastuminen, tai takaisinvirtauk- jotta vältetään veden takaisinvirtaus aluksesta
sen estolaitteita ei ole riittävästi vesilähteeseen.
huollettu tai tarkastettu.
Asenna laippaliitos (standardin ISO 5620 mukaiJuomaveden täyttöliitäntää ei set suuret alukset; 5-pulttinen laippa), johon voiole rakennettu siten, että välte- daan liittää vain juomavesiletkuja, jotta siihen ei
tään yhteys juomakelvottoman liitetä vahingossa jätevettä tai muita juomakelveden letkuihin, liitäntä ei ole vä- vottomia nesteitä kuljettavia letkuja.
riltään sininen tai sitä ei ole sulSuojaa laippa tiiviillä suojuksella ja korroosionjettu tiiviisti suojuksella tai suokestävällä lukolla, jotta estetään saastuminen ja
jattu korroosionkestävällä luluvaton pääsy.
kolla.

Jokaiselle säiliölle ei ole saatavilla juomaveden täyttölinjaa.
9.5.7
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Täyttölinja on likainen, väärin
asennettu, siinä on ristikytkentöjä muihin juomakelvottoman
veden järjestelmiin, linja kulkee
juomakelvottoman nesteen läpi
tai sitä ei ole merkitty.

Täyttöletkuja ei ole valmistettu
soveltuvista materiaaleista tai
merkitty, letkuja käytetään muuhun tarkoitukseen kuin juomaveden täyttöön, letkut ovat likaisia,
niissä ei ole suojusta tai ne ovat
huonokuntoisia tai epähygieenisiä.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏
❏
❏

❏

❏

❏

Puhdista ja desinfioi täyttölinja.

❏

Merkitse täyttölinja sinisellä värillä ja merkinnällä ”Juomaveden täyttö” (”Potable water filling”).

❏

Aloita täyttölinja joko hanhenkaula-asennosta
alaspäin (paras vaihtoehto) tai vaakasuorassa.

❏

Sijoita täyttölinjan pää vähintään 45 cm kannen
yläpuolelle.
Jos juomaveden täyttölinjaa käytetään juomakelvottoman veden säiliöiden täyttämiseen,
asenna ilmaväli ennen liitäntää juomakelvottoman veden säiliöihin.

❏
❏

Poista ristikytkennät ja putkistot, jotka kulkevat
juomakelvotonta nestettä sisältävien säiliöiden
läpi.
Varusta tankkausasema soveltuvilla juomavesiletkuilla, joissa on selvä merkintä ”Juomavesi”
(”Potable water”). Tavanomaiset sammutusletkut eivät ole asianmukaisia.

❏

Käytä juomavesiletkuja yksinomaan tähän tarkoitukseen.

❏

Hanki asianmukaisia letkuja, jotka ovat valtuutetun
kansallisen viranomaisen hyväksymiä, vähintään
15 metrin pituisia ja joissa on vain yksi liitäntä, jotta
vältetään yhdistämistä muihin letkuihin (liitä täyttölinja standardin ISO 5620 mukaisesti).

❏

❏
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet
Huuhtele letkut juomavedellä, tyhjennä ne,
nosta molemmat päät ylös ja täytä letkuihin
100 mg/l klooriliuosta yhden tunnin ajaksi. Tyhjennä ja huuhtelet letkut sen jälkeen perusteellisesti ennen käyttöä tai varastointia (suojaa
päät).

❏

Tilaa asianmukainen desinfiointi (esim. kloori)
letkujen puhdistamiseksi.

❏

Jos letkut puhalletaan paineilmalla, hanki nestelukko, suodatin tai vastaava laite, joka estää saastumisen paineilmajärjestelmän kautta.

❏

Vältä letkun päiden vetämistä maata pitkin ja
suojaamattomien letkun päiden upottamista sataman veteen. Järjestä henkilöstölle hygieniakoulutusta.

❏

Järjestä juomavesiletkuille kaappeja, jotka on
valmistettu syöpymättömästä, myrkyttömästä ja
sileästä materiaalista, jotka voidaan sulkea, jotka
tyhjentyvät itsestään ja voidaan helposti puhdistaa ja joihin on merkitty esimerkiksi ”Juomavesiletkujen ja -kalusteiden säilytys” (”Potable water hose and fitting storage”).
9.5.9
❏

9.5.10
❏

Juomavesiletkuille ei ole saatavilla säilytyskaappeja, ne ovat
puutteellisia, niitä ei ole merkitty tai ne ovat likaisia tai huonokuntoisia.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

Juomavesiletkujen säilytyskaappi on asennettava vähintään 45 cm kannen yläpuolelle, jotta
vältetään juomakelvottomien nesteiden aiheuttamaa saastumista.

❏

Merkitse juomavesiletkujen kaappeihin ”Juomavesiletkujen säilytyskaappi” (”Potable water
hose locker”).

❏

Huolla, puhdista ja desinfioi kaappeja.

❏

Pidä kaappi suljettuna, jos se ei ole käytössä,
jotta vältetään saastumista.

❏

Älä säilytä juomavesiletkujen kaapeissa varusteita ja välineitä, joita ei tarvita juomaveden käsittelyyn.

❏

Letkut on asetettu suoraan maa- Nosta letkut maanpinnan yläpuolelle. Älä kosketa
han tai ne kulkevat satama-al- sataman vettä letkuilla (ristikontaminaation estätaan kautta tankkauksen aikana. miseksi).

❏

9.6 Veden tuotanto

9.6.1
❏
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Makean veden tuottoon käytettävän merivesisäiliön vedenotto
on sijoitettu samalle puolelle ja
samaan osastoon kuin jäteveden
tyhjennysaukko tai sen peräosaan.

Sijoita jäteveden tyhjennysaukko ja makean veden otto vastakkaisille puolille.

❏

Jos ne ovat samalla puolella, sijoita jäteveden tyhjennysaukko mahdollisimman kauas makean veden otosta.

❏

Älä tuota juomavettä samanaikaisesti, kun jätevettä tyhjennetään mereen.

❏

9.6.2
❏

9.6.3
❏
9.6.4
❏
9.6.5
❏
9.6.6
❏

9.6.7
❏
9.6.8
❏

9.7.1
❏

9.7.2
❏

9.7.3
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Ota säiliöstä näytteitä ja suorita vähintään mikrobiologinen analyysi (esim. E. coli, kolibakteerit, enterokokki, C. perfringens ja heterotrofinen pesäkeVettä on tuotettu riskialueilla, luku) riskitason arvioimiseksi.
kuten satamissa, joissa tai ank- Desinfioi putkistot ja osat höyrystimen ja säiliön
kuripaikoilla.
välillä.
Ilmoita vastaavalle henkilöstölle, että veden tuotanto riskialueilla on kielletty.
Höyrystys suoritetaan alle 80 °C Säädä lämpötilaa.
lämpötilassa eikä tisleen käsittelyä varten ole asennettu desinfi- Asenna höyrystimen jälkeen desinfiointilaite (esim.
automaattinen klooraus) ja säädä lämpötilaa.
ointilaitetta.
Höyrystimessä ei ole aukkoa eikä
Käytä aluksessa vain rakenneosia, jotka voidaan
sitä voida huoltaa tai tarkastaa.
huoltaa ja tarkastaa.
Saatavilla ei ole tietoa höyrystiHanki tärkeimmät ohjeet, kuten tekniset eritelmestä, valmistajan yhteystietoja
mät, ja aseta ne saataville höyrystimen läheisyytai huolto-ohjeita.
teen.
Suolaisuusmittaria ei ole asenKorjaa tai asenna matalia arvoja havaitseva suolainettu tai se ei toimi. Laitetta,
suusmittari, jossa on hälytystoiminto, sekä autojoka tyhjentää suolaisen tisleen
maattinen katkaisu tai tyhjennys.
automaattisesti jätteisiin, ei ole
asennettu tai se ei toimi.
Tisleen poistoputkessa ei ole
Asenna lämmönkestävä metallinen näytteenotnäytteenottohanaa.
tohana, jotta tisleestä voidaan ottaa näytteitä.
Käänteisosmoosi: henkilöstön
jäsenillä ei ole tietoa kalvon puh- Järjestä koulutusta juomavesijärjestelmästä vaskeamisen ja laitehuollon ter- taavalle henkilöstölle.
veysriskeistä.
9.7 Käsittelylaitteet
Putkiston asennus mahdollistaa
käsittelylaitteiden
ohituksen
Poista kaikki ohitukset.
(esim. desinfiointilaitteet, suodattimet,
kovettamisjärjestelmät).
Mineralisointiprosessi ei toimi
Asenna mineralisointilaitteita, joilla torjutaan vetai ei ole käytössä höyrystimien
den syövyttävyyttä.
tai
käänteisosmoosilaitteiden
jälkeen. Kuluttajalle tarjotaan Anna kuluttajille tietoa veden laadusta (esim. kopuutteellisesti käsiteltyä tislettä vuus, pH).
tai permeaattia.
Järjestä henkilöstölle mineralisointilaitteiden huoltokoulutusta.
Mineralisointilaitteita ei puhdis- Tyhjennä, puhdista, desinfioi ja täytä uudelleen mineteta, huolleta tai täytetä sään- ralisointilaite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
nöllisesti. Huoltomenettelyjä ei
Merkitse laitteeseen valmistajan tiedot ja teknitunneta.
set eritelmät.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏
❏
❏
❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
❏

❏
❏
❏
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9.7.4

9.8.1

9.8.2

9.8.3
❏

9.8.4
❏

9.8.5
9.8.6

9.8.7
9.8.8

9.8.9
❏

9.8.10
❏
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suodattimet ovat likaisia tai huol- Huuhtele tai vaihda suodatinaines valmistajan
tomenettelyjä ei tunneta.
ohjeiden mukaisesti.

❏

9.8 Desinfiointi
Asenna automaattinen desinfiointilaite (mieluiten
klooraus) meriveden suolanpoistolaitteiden (höySuolanpoistolaitteeseen ei ole
rystin tai käänteisosmoosilaite) jälkeen hyväksyttyasennettu desinfiointilaitetta
❏
jen teknisten standardien mukaisesti. Perusteellituotetun veden käsittelyä varnen desinfiointi edellyttää, että vesi on säiliössä
ten.
vähintään 30 minuuttia.
Tankattua vettä ei voida desinfiAsenna automaattisia desinfiointilaitteita (mieluioida.
Aluksella ei ole teknisiä valmiuk- ten täyttölinjan klooraus), joilla käsitellään tankat- ❏
sia lisätä desinfiointitoimia tank- tua vettä hyväksyttyjen teknisten standardien mukauksen aikana.
kaisesti.
Asenna automaattinen kloorauslaite.
Käsin tehtävää kloorausta suoriteTilaa veden klooraus ammattimaiselta yrityktaan ilman tarvittavaa osaamista. seltä. Noudata kansallisten terveysviranomais- ❏
ten ohjearvoja.
Käytössä on jatkuva halogenointi, mutta halogeenipitoisuutta ei seurata jatkuvasti.

Seuraa desinfiointiaineen jäämiä järjestelmän
kaukaisimmassa pisteessä, jossa on merkittävä vedenvirtaus (esim. komentosilta).

❏

❏

Tarkista veden klooripitoisuus (vapaa kloori ja kokonaiskloori) ja pH ennen veden tankkausta ja sen jälkeen sekä säännöllisin väliajoin tavanomaisen käytön aikana.
Vapaan kloorin pitoisuuden olisi oltava 0,5–
Järjestelmässä ei ole klooria kloo- 1 mg/l desinfioinnin aikana (ota huomioon kansalliset vaatimukset) ja toimitushetkellä vähinrauksen aikana.
tään 0,2 mg/l.
Desinfiointilaitteen loppupäässä Asenna näytteenottohana kolmen metrin etäisyyei ole näytteenottohanaa.
delle desinfiointilaitteen päästä.
Varastoitujen desinfiointiaineiden määrä ei riitä vesimäärän
Varastoi riittävästi desinfiointiaineita, jotta vettä ❏
käsittelemiseen koko matkan
voidaan desinfioida jatkuvasti.
ajan.
Saatavilla ei ole kloorin ja pH:n
Järjestä alukseen vapaan ja kokonaiskloorin
testipakkauksia.
(vaihteluväli 0–5 mg/l) sekä pH:n (vaihteluväli 6–
10) testipakkaus.
Juomavesijärjestelmä
vaatii Suorita ammattimainen tehoklooraus, jossa käyteylikloorausta saastumisen vuoksi tään 50 mg/l klooria 24 tunnin ajan. Prosessin ai- ❏
kana vesi ei kelpaa juotavaksi tai käytettäväksi.
tai korjausta tai huoltoa.
UV-järjestelmä on huonokuntoinen. Puhdista ja desinfioi UV-lamppu valmistajan ohToimintaa ja huoltoa koskeva osaa- jeiden mukaisesti.
minen on puutteellista.
Järjestä alukselle tarvittavia varaosia (esim. UVJärjestelmään on asennettu ohitus- lamppu).
putkia.
Järjestelmä ei ole kansallisen viranPoista ohitusrakenteet desinfiointilaitteiden
omaisen hyväksymä.
ympäriltä.
Aluksella ei ole varaosia.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏
❏

❏

❏
❏

❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet
Esitä järjestelmää koskeva kirjallinen hyväksyntä
seuraavan tarkastuksen aikana tai asenna kansallisen viranomaisen hyväksymä uusi laite.
Merkitse laitteeseen valmistajan tiedot ja tekniset eritelmät.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏
❏

9.9 Säiliöt
9.9.1
❏

9.9.2
❏

9.9.3
❏

9.9.4
❏

9.9.5
❏

Juomavesisäiliöt eivät ole tunnistettavia tai tilavuutta ei ole
merkitty.
Säiliöiden sijainti ei täytä seuraavia
vaatimuksia:
• Säiliö on sijoitettava alueelle,
jossa se ei altistu kuumuudelle,
lialle, tartunnanlevittäjille tai
muulle saastumiselle.
• Säiliö on suojattava säiliön ulkopuoliselta saastumiselta.
• Säiliön on oltava aluksen rungosta erillinen rakenne tai säiliön pohjan on oltava vähintään
60 cm vesilinjan yläpuolella
maksimikuormituksessa.
• Muuta kuin juomavettä sisältävien säiliöiden yläpuolella ja välissä sekä juomavesisäiliöiden ja
rungon välissä on oltava vähintään 45 cm:n suojaväli eli cofferdam.
Jos aluksen kansi muodostaa
juomavesisäiliön kannen, säiliöön ei saa olla pääsyä tai aukkoa
kannen kautta.
Juomakelvotonta nestettä (esim.
jätevettä tai polttoainetta) kuljettavat laskuputket kulkevat juomavesisäiliön läpi.
Jätevettä tai muuta erittäin saastunutta nestettä kuljettavat putket kulkevat suoraan juomavesisäiliöiden huoltoaukkojen yläpuolella.
Ristikytkennät: putkiston linjat
eivät riitä estämään juomaveden
ohjautumista venttiilien tai vaihtokelpoisten putkien kautta muihin järjestelmiin (esim. yhteys
sammutusjärjestelmään).

Merkitse juomavesisäiliöt selkeästi esimerkiksi
suurikokoisella merkinnällä ”Juomavesi” (”Potable
water”).

❏

Merkitse säiliöiden tilavuus.

❏

Juomavesisäiliöt on sijoitettava alueille, joilla ei ole
saastumisriskiä ja ne on suojattu muista lähteistä
peräisin olevalta saastumiselta.

❏

Suojaa vesi kuumuudelta (25–50 °C), jotta ehkäistään mikro-organismien kasvua.

❏

Poista juomavesisäiliöiden läpi kulkevat putket
tai rakenna sääntöjenmukainen käytävä.

❏

Poista huoltoaukot tai putket, jotta vältetään
vuotavien putkien aiheuttamaa tahatonta ristikontaminaatiota.

❏

Poista kaikki ristikytkennät juomaveden ja juomakelvottoman veden säiliöiden ja putkien välillä.
Jos ristikytkentää ei voida poistaa, on asennettava hyväksytty takaisinvirtauksen estolaite.

❏

❏
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9.9.6
❏

9.9.7
❏

9.9.8
❏

9.9.9
❏

9.9.10
❏

Viemärijärjestelmän osat, viemäriputket tai kiinteän jätteen
säilytystilat on sijoitettu suoraan
juomavesisäiliöiden tai niiden
huoltoaukkojen yläpuolelle, jolloin vesi voi saastua lian tai vuodon vuoksi.
Wc- tai kylpyhuonetilat ulottuvat
sellaiselle aluksen kannen osalle,
joka muodostaa juomavesi- tai pesuvesisäiliön kannen.
Säiliön tilavuus ei ole riittävä sen
varmistamiseksi, että aluksen vesivarannot riittäisivät ainakin kahdeksi päiväksi ilman veden tankkausta tai tuotantoa.

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Siirrä wc-tilat tai kiinteän jätteen säilytystilat,
jotka on sijoitettu suoraan juomavesisäiliöiden
tai huoltoaukkojen yläpuolelle.

❏

Asenna riittävän kokoisia juomavesisäiliöitä.

❏

Rakenna juomavesisäiliöt siten, että niillä ei ole
yhteistä seinää rungon tai muiden juomakelvotonta nestettä sisältävien säiliöiden kanssa. VäJuomavesisäiliöillä on yhteinen
lissä olisi oltava vähintään 45 cm:n suojaväli.
seinä rungon tai muiden juomakelvotonta nestettä sisältävien säi- Asenna johtavuusmittari ja seurantajärjestelmä, joka
liöiden kanssa.
antaa hälytyksen ja sulkee venttiilit automaattisesti,
jos säiliöön joutuu suolavettä tai muuta hyvin johtavaa nestettä.
Lisää mahdollisuuksien mukaan säiliön sivuun
huoltoaukko, jonka kautta säiliö voidaan puhdistaa, korjata ja tarkastaa.
Säiliöissä ei ole huoltoaukkoa tar- Jos huoltoaukko on säiliön kannessa, siinä on oltava reunus tai reuna, joka ulottuu vähintään
kastusta varten.
1,25 cm säiliön kannen yläpuolelle.
Pääsy juomavesisäiliöihin on pidettävä tiukasti
suljettuna, kun se ei ole käytössä.
Säilytä juomavettä ainoastaan tarkoitukseen valmistetuissa säiliöissä ja suojaa säiliöt ulko- tai sisäpuolelta tulevalta saastumiselta (esim. korroosio
tai säiliön viallinen pinnoite).
Käytä juomavesisäiliöitä, jotka on valmistettu
Juomavesisäiliöitä ei ole valmismetallista tai muusta soveltuvasta materiaalista,
tettu tai pinnoitettu siten, että ne joka on turvallista joutuessaan kosketuksiin vesoveltuvat kosketuksiin juomave- den kanssa.
den kanssa.
Käytä juomavesisäiliöitä ja -putkia, joiden valSäiliön pinnoite tekee vedestä so- mistus- ja pinnoitemateriaalit ovat turvallisia ja
veltumatonta ihmisten nautittakestäviä.
vaksi.
Esitä kirjallisia asiakirjoja, jotka osoittavat, että
säiliön pinnoite soveltuu juomavesisäiliöön ja
että kaikkia valmistajan suosituksia on noudatettu, tai ota näytteitä kemiallista analyysia
varten (tai molemmat).
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Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏

❏
❏

❏

❏

❏

❏

9.9.11
❏

9.9.12
❏

9.9.13
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Säiliössä ei ole ilmanvaihto- tai ylivuotokanavaa (tai kumpaakaan), kanava on liitetty juomakelvottoman
veden säiliöihin tai sitä ei ole suojattu epäpuhtauksilta tai tartunnanlevittäjiltä.

Asenna ilmanvaihto- tai ylivuotokanava siten, että
sen avoin loppupää on suunnattu alaspäin joko
aluksen sisällä (pilssitason yläpuolella) tai vähintään 45 cm sääkannen yläpuolella suojatussa paikassa.
Peitä ilmanvaihto- ja ylivuotoputket korroosionkestävällä verkolla (aukot enintään 16 x 16).
Käytä putkia, jotka ovat halkaisijaltaan vähintään
samankokoisia kuin täyttölinja.
Poista suorat liitännät juomavesisäiliöiden ja juomakelvotonta vettä sisältävien säiliöiden kanavien välillä.

Asenna riittävä laskuputki, jotta säiliö voidaan tyhSäiliö ei tyhjene kokonaan tai lasku- jentää kokonaan.
putki on halkaisijaltaan, sijainniltaan Varmista, että laskuputken pään ja pilssin kortai rakenteeltaan puutteellinen.
keimman kohdan välinen etäisyys on yli 45 cm.

Säiliön tason ilmaisimet aiheuttavat saastumisriskin.

9.9.14
❏

Säiliöihin ei ole asennettu näytteenottohanoja.

9.9.15
❏

Säiliöitä ei ole puhdistettu
säännöllisesti tai säiliön pohjalla on kerrostumia.

9.9.16
❏

Älä käytä mittatikkuja tai luotauslinjoja säiliön
tason mittaamiseen.

❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Asenna säiliöihin tason ilmaisimia, kuten vedenkorkeusmittari, sulkuventtiili, kapseloitu
uimurimittari tai veden painemittari.

❏

Lisää jokaiseen säiliöön lämmönkestävä näytteenottohana, jotta veden laatua voidaan testata. Näytteenottohanojen on osoitettava alaspäin ja niissä on oltava numerotunnus.

❏

Tarkasta, puhdista, huuhtele ja desinfioi säiliöt
kuuden kuukauden välein. Kirjaa toimenpide
lokikirjaan.

❏

Desinfioi säiliö korjauksen jälkeen.
Säiliötä on korjattu tai huollettu siMene säiliöihin ainoastaan käyttäen puhdasta,
säpuolelta, minkä jälkeen sitä ei
kertakäyttöistä suojapukua, puhtaita kumiole puhdistettu.
saappaita (joita käytetään vain tähän tarkoitukseen), suojamaskia ja kumikäsineitä saastumisriskin vähentämiseksi.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

9.10 Juomavesipumput
Juomavesipumppuja käytetään muiden nesteiden kuin
juomaveden pumppaukseen.
9.10.1
❏

Älä käytä juomavesipumppuja muiden nesteiden kuin juomaveden pumppaukseen.

Asenna juomavesipumppuja, jotka on hyväksytty tähän tarkoitukseen.
Pumpuilla ei kyetä luomaan pysyvää ylipainetta järjestelmään. Asenna juomaveden painesäiliö, jos jakelujärjesHätätilanteita varten ei ole vara- telmässä ei ole pysyvää painetta.
pumppua.
Lisää järjestelmään hätäpumppu, jolla varmistetaan
juomaveden saatavuus.

❏
❏
❏
❏
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

9.10.2
❏

Käsipumppuja ei ole asennettu siAsenna käsipumput siten, estetään saastuminen.
ten, että estetään juomaveden
saastuminen.

9.11.1
❏

Juomaveden painesäiliössä (hyd- Asenna erillinen kompressori.
roforisäiliö) on ristikytkentä juomakelvottoman veden järjestelAsenna syöttöjohtoon painoventtiili ja sopivan
miin, joissa on paineilmaletku ilkokoinen nesteenerotin.
man asianmukaista turvalaitetta.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

9.11 Juomaveden painesäiliö

9.11.2
❏
9.11.3
❏

Merkitse säiliöön eritelmät ja valmistajan tieSaatavilla ei ole valmistajan dot.
huolto-ohjeita tai niitä ei nouda- Tee säännöllinen huolto valmistajan ohjeiden
teta.
mukaisesti (esim. puhdistus ja desinfiointi).
Painesäiliöön ei ole asennettu
näytteenottohanaa.

❏
❏
❏
❏

Lisää painesäiliöön soveltuva näytteenottohana, jotta vedestä voidaan ottaa näytteitä
analysoitavaksi.

❏

9.12 Vedenlämmitin ja kuumavesijärjestelmä

9.12.1
❏

9.12.2
❏

9.12.3
❏

Asenna suurempi vedenlämmitin, jotta kaikille
Vedenlämmitin ei ole sopivan riittää kuumaa vettä aluksella.
kokoinen (kuuman veden kulu- Asenna pienempi vedenlämmitin tai hajautettu
tuslaskelmien perusteella).
kuuman veden jakelu, jotta vältetään tarpeettoman monimutkaisia rakenteita (soveltuu pienempiin aluksiin).

Saatavilla ei ole huoltoaukkoa
tai huoltoa koskeva osaaminen
on puutteellista.

❏

Vaihda vedenlämmitin uuteen.

❏

Puhdista ja desinfioi vedenlämmitin ja tee kalkinpoisto.

❏

Lämpötila ei ole sopiva tai saata- Säädä paluuveden lämpötila (vain kiertojärjestelvilla ei ole lämpömittareita.
mät) yli 55 °C:seen.
Asenna vedenlämmittimiin lämpömittarit, jotta
ulosvirtauksen, kattilan ja paluuputkien lämpötilaa
voidaan tarkkailla.

104

❏

Käytä rakenneosia, jotka eivät heikennä veden
Vedenlämmittimen tai kuuma❏
vesiputkien materiaali ei sovellu laatua.
tarkoitukseen ja tekee vedestä
soveltumatonta ihmisten nautitAsenna lämpöeristys vedenlämmittimen ympärille. ❏
tavaksi (esim. syöpymisen tai
kemikaalien huuhtoutumisen
vuoksi). Vedenlämmitintä ei ole
eristetty.
Jos mahdollista, lisää huoltoaukko.

Säädä vedenlämmittimen lähtevän veden lämpötila 65 °C:seen.
9.12.4
❏

❏

❏

❏
❏

9.12.5
❏

9.12.6
❏

9.13.1
❏

9.13.2
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Pidä kuuman veden kiertopumppu jatkuvasti toiKuuman veden kiertopumppuja ei minnassa, jotta vältetään veden seisomista ja jäähpidetä jatkuvasti toiminnassa tai tymistä putkistossa.
ne eivät sovellu juomavesijärjesKäytä ainoastaan pumppuja, jotka on hyväksytty
telmiin.
juomavesikäyttöön.
Kuuma- ja kylmävesiputket
Eristä kylmä- ja kuumavesiputket, jotta esteovat vierekkäin ilman lämpötään mikro-organismien (esim. Legionella)
eristystä.
kasvu.
9.13 Putkisto
Putket on valmistettu soveltu- Vaihda kaikki putket, kalusteet ja liitoskohdat,
mattomasta materiaalista (esim. jotka on vuorattu lyijyllä tai kadmiumilla tai eivät
lyijyllä tai kadmiumilla vuoratut muutoin sovellu juomavesikäyttöön.
putket).
Putkia ei ole selkeästi merkitty
Merkitse kaikki juomavesiputket standardin
juomavesiputkiksi (esim. putkessa ei ole sinistä raitaa viiden ISO 14726 mukaisella värillä.
metrin välein).

❏
❏
❏

❏

❏

Poista sivuputket sekä tarpeettomat hanat.
9.13.3
❏

9.13.4
❏

Putkisto sisältää tarpeettomia sivuputkia, joihin vesi jää seisomaan.

Huuhtele sivuputket säännöllisesti huuhteluaikataulun mukaisesti.
Poista suorat liitännät juomavesijärjestelmän ja
muiden vesijärjestelmien välillä.

Juomavesiputket kulkevat jätevesisäiliöiden, -putkien tai muiden juomakelvotonta nestettä sisältävien säiliöiden läpi tai ovat Asenna ilmavälejä tai muu takaisinvirtauksen
yhteydessä niihin.
esto ristikontaminaation välttämiseksi.

❏

❏

❏

Järjestä putkisto uudelleen, jos juomavesijohdot
Juomavesiputket kulkevat pilssin kulkevat juomakelvottomien nesteiden (esim.
läpi.
pilssi) läpi.

9.13.5
❏

Takaisinvirtauksen estolaitteita
ei ole asennettu putkistoon,
jossa juomavesijärjestelmä on
liitetty paineella toimiviin juomakelvottoman veden järjestelmiin. Ensisijaisesti on tarkistetAsenna asianmukainen takaisinvirtauksen esto.
tava seuraavat liitännät:
Valitse laitteen tyyppi (esim. ilmaväli, tyhjiö• syöttöputket
uima-altaisiin,
katkaisija) olemassa olevan riskin mukaan.
porealtaisiin, kuumavesialtaisiin, kylpyammeisiin, suihkuihin ja vastaaviin tiloihin
• valokuvien kehityskoneet
• kauneushoitoloiden ja partureiden huuhteluletkut
• jätemurskaimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏
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9.13.5
❏

9.13.6
❏
9.13.7
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

• sairaanhoito- ja pyykinpesuvarusteet
• ilmastoinnin paisuntasäiliöt
• kattilan syöttövesisäiliöt
• sammutusjärjestelmät
• wc:t ja bideet
• suolattoman ja suolaisen painolastiveden järjestelmät
• pilssi tai muu jätevesi
• kansainvälinen laituriliitin.
Takaisinvirtauksen estolaitteita
ei ole riittävästi huollettu. Tarkastuksia tai testauksia ei ole
suoritettu tai dokumentoitu.
Putkistossa käytetyt materiaalit
eivät ole lämmönkestäviä (90 °C).

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

Testaa asennetut takaisinvirtauksen estolaitteet
vähintään kerran vuodessa. Kirjaa tulokset, jotta
testitiedot voidaan esittää aluksen tarkastajalle.

❏

Käytä vain materiaaleja, jotka kestävät 90 °C
lämpötilan, jotta voidaan tehdä lämpödesinfiointi.

❏

9.14 Hanat ja suihkupäät

9.14.1
❏

9.14.2
❏

9.14.3
❏

9.14.4
❏

Veden laadun parantamiseen käytetään hanasuodattimia tai muuntyyppisiä terminaalisuodattimia,
mutta niitä ei vaihdeta tai huolleta
säännöllisesti.

Älä käytä terminaalisuodattimia säännöllisesti
ilman huoltoa ja vaihtoa.

❏

Varmista, että käytössä olevat suodatinlaitteet
täyttävät kansallisen tai paikallisen terveysviranomaisen vaatimukset.

❏

Lisää juomaveden poistoputkiin merkintä
”Juomavesi” (”Potable water”).
Vedenpoistoputkia ei ole merkitty.
Lisää juomakelvottoman veden poistoputkiin
merkintä ”Ei sovellu ihmisten nautittavaksi tai
käyttöön!” (”Unfit for human consumption or
use!”).
Varmista, että kalusteet ja varusteet on valmistettu materiaalista, joka kestää suolaveden ja suoKalusteet ja varusteet ovat syölaisen ilman aiheuttamaa syöpymistä, ja että niipyneitä tai likaisia (tai molemden sisäkulmat on pyöristetty puhdistuksen helpia)
pottamiseksi.

❏

Puhdista ja desinfioi suihkupäät ja ilmastuslaitSuihkupäät tai ilmastuslaitteet (tai teet.
molemmat) ovat likaisia tai muuVaihda huonokuntoiset suihkupäät ja ilmastustoin huonokuntoisia.
laitteet.

❏

Säädä vedenlämmittimen veden lämpötilaa korkeammaksi, jotta ehkäistään Legionellan kasvua.
9.14.5
❏

Hanasta tulevan kuuman veden
lämpötila on alle 50 °C.

❏

❏
❏

Suorita kuumavesihuuhtelu (kaikki hanat ja suihkupäät säädetään peräkkäin vähintään 70 °C lämpötilaan yli 3 minuutin ajaksi).
Ota vesinäyte Legionella-riskin arvioimiseksi.

106

❏

❏
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet
Eristä kylmävesijärjestelmä ja vältä altistusta kuumalle tai muille juomavesirakenteille.

9.14.6
❏

Hanasta tulevan kylmän veden
lämpötila on yli 25 °C.

9.15.1
❏

9.15 Käsienpesutilat
Pesualtaasta tai muusta pai- Syötä juomavettä kaikkiin pesualtaisiin, kylpykasta, jonka vettä käytetään ih- ammeisiin, suihkuihin ja muihin paikkoihin, joimisten nautittavaksi, ei tule juo- den vettä käytetään ihmisten nautittavaksi.

Ota vesinäyte Legionella-riskin arvioimiseksi.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏
❏

❏

makelpoista vettä.
9.16 Juomalaitteet
Vesisuihkun suuaukkoa ei ole kalPeitä suuaukko suojuksella.
listettu tai peitetty suojuksella.

9.16.1
❏

9.17.1
❏

9.18.1
❏

Virtaus on liian heikko sen varmis- Lisää virtausta, jotta suu ei joudu kosketuksiin laittamiseksi, että suu ei joudu koske- teen kanssa.
tuksiin laitteen kanssa.
Puhdista ja desinfioi koko juomalaite (myös siKäyttäjä ei voi hallita virtausta.
säosat).
Todisteita homeen tai liman kerKytke juomalaite pois juomavesijärjestelmästä
tymisestä.
puhdistuksen ja desinfioinnin ajaksi, ja kytke sen
jälkeen uudelleen.

❏
❏
❏

❏

9.17 Vesituotteiden säiliöt
Käytössä on kylmäkaappeja,
joissa jää, vesi ja jäähdyttimet
ovat suoraan kosketuksissa toiÄlä käytä tällaisia laitteita.
siinsa (vesipullot on asetettu
kaula alaspäin kylmäkaappiin).
9.18 Jääpalakoneet
Jääpalojen tai muun juomakäyt- Älä valmista juomakelvottomasta vedestä ihmistöön tarkoitetun jään valmista- ravinnoksi tarkoitettua jäätä.
miseen käytetään juomakelvotonta vettä.
Puhdista ja desinfioi jääpalakone.

❏

❏

❏

Jääpalakoneen tai jääastian sisäosa on likainen tai huonokuntoinen.
9.19 Mahdollisia syitä vesinäytteiden ottoon
9.19.1
❏

Vettä on tuotettu riskialttiilla ve- Testaa mikro-organismien kontaminaatio (erityisialueilla (esim. joissa, järvissä, sesti E. coli, kolibakteerit, enterokokki, heterotrofiankkuripaikoilla).
nen pesäkeluku, C. perfringens).

❏

9.19.2
❏

Vettä on tankattu riskialttiista Testaa mikro-organismien kontaminaatio (erityilähteistä (esim. likaisilla let- sesti E. coli, kolibakteerit, enterokokki, heterotrofikuilla).
nen pesäkeluku, C. perfringens, P. aeruginosa).

❏

107

9.19.3
❏
9.19.4
❏

9.19.5
❏
9.19.6
❏
9.19.7
❏
9.19.8
❏
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Testauksessa ei ole mitattu halogeeni- tai kloorijäämiä.

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Testaa mikro-organismien kontaminaatio (erityisesti E. coli, kolibakteerit, enterokokki, heterotrofinen pesäkeluku).
Juomavesilaitteisto ei täytä kan- Ota mikro-organismien kontaminaatiota ja kemisainvälisiä tai kansallisia teknisiä allista saastumista koskevia näytteitä riskin jastandardeja.
kautumisen ja kansallisten terveysmääräysten
mukaisesti.
Veden lämpötila ei ole sopiva
Testaa mikro-organismien kontaminaatio (erityi(kylmä vesi yli 25 °C tai kuuma vesi
sesti Legionella spp.).
alle 50 °C).
Seisovaa vettä tai ilmastuslaitteet
ja suihkupäät ovat huonokuntoi- Testaa mikro-organismien kontaminaatio (erityisesti
sia (etenkin sairaanhoitoalueilla). P. aeruginosa, heterotrofinen pesäkeluku).
Testaa kemiallinen saastuminen (esim. säiliön pinKemiallinen haju tai maku.
noite, polttoaine).
Testaa kemiallinen saastuminen (esim. putken syöVesi on värillistä.
pyminen).

❏

❏

❏

❏
❏
❏

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

Alue 10 Jätevesi
Johdanto
Aluksiin voi kerääntyä suuria määriä jätevettä matkustajamäärästä, aluksen tyypistä ja matkan
kestosta riippuen. Jätevesi voidaan erottaa harmaaksi vedeksi (kuten pesuvesi, suihkut) ja mustaksi vedeksi. Termejä ”käymäläjätevesi” ja ”musta vesi” käytetään usein päällekkäin.
Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyssä IMO:n kansainvälisessä yleissopimuksessa (1973, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1978 pöytäkirjalla, MARPOL-yleissopimus) annetun kansainvälisesti hyväksytyn määritelmän mukaan käymäläjätevedellä tarkoitetaan
• tyhjennyksiä ja muita jätteitä kaikenlaisista käymälöistä, pisoaareista ja wc-huuhtelujärjestelmistä;
• tyhjennyksiä lääkintätiloista (lääkevarastosta, sairasosastosta jne.) näissä tiloissa sijaitsevien pesualtaiden, kylpyammeiden ja vedenpoistoaukkojen kautta;
• tyhjennyksiä eläviä eläimiä sisältävistä tiloista (esim. karjankuljetusalukset);
• muita edellisten kanssa sekoitettuja jätevesiä (kuten suihkujen harmaa vesi).
Käymäläjätevesi on yksi jäteveden tyyppi, ja se on merkittävä tosiasiallinen tai mahdollinen tartunnanaiheuttajien levittäjä ja juomaveden saastumisen lähde. Saastumista voivat aiheuttaa
myös erilaiset kemialliset ominaisuudet, kuten ammoniakin, nitraatin ja fosforin korkeat pitoisuudet, korkea johtavuus (mikä johtuu liuenneista aineista) ja korkea emäksisyys (pH-arvo on
tavallisesti 7–8). Vedessä on usein aikaisemmasta desinfioinnista johtuvia trihalometaaneja.

Keskeiset riskit
Jäteveden riskialtis käsittely ja hävittäminen voi helposti johtaa haitallisiin terveysvaikutuksiin.
Mustassa vedessä voi olla monenlaisia haitallisia aineita, kuten kemikaaleja, lääkeaineita ja biologisia tekijöitä. Tutkimusten mukaan patogeeniset ameebat, bakteerit, virukset, madot, sienet
ja loiset selviytyvät käsittelemättömässä mustassa vedessä. Suurin riski on tautien leviäminen,
mikä johtuu saastuneesta ja puutteellisesti käsitellystä jätevedestä, joka tyhjennetään vesistöön. Muita terveysriskejä ovat esimerkiksi juomaveden ristikontaminaatio, onnettomuudet
(kuten vuoto tai tulviminen) ja huoltotöiden aikana saadut tartunnat.
Yleisen käsittelymenetelmän mukaan jätevesi huuhdellaan wc:stä putkistoa pitkin säiliöön,
jossa jätevettä hienonnetaan, dekantoidaan ja hajotetaan luonnollisilla bakteereilla aerobisessa prosessissa. Sen jälkeen vesi desinfioidaan, ennen kuin se tyhjennetään mereen. On tärkeää ottaa huomioon, että puhdistus- ja desinfiointiaineiden liikakäyttö viemärijärjestelmässä
voi tuhota käsittelylaitteiston luonnollisia bakteereja. Aerobinen prosessi vaatii happea, minkä
vuoksi ilmastuslaitteilla puhalletaan ilmaa biologiseen kammioon. Prosessin aikana voi syntyä
myrkyllisiä kaasuja.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn IMO:n kansainvälisen yleissopimuksen (1973, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1978 pöytäkirjalla, MARPOL-yleissopimus) liite IV, Aluksista tulevan käymäläjäteveden aiheuttaman pilaantumisen estäminen, tuli voimaan 27. syyskuuta 2003. Sitä tarkistettiin 1. huhtikuuta 2004, ja tarkistus tuli voimaan 1. elokuuta 2005.
MARPOL-yleissopimuksen liitteen IV ja meriympäristön suojelukomitean (MEPC) tekemän tarkistuksen MEPC.115(51) mukaan syyskuusta 2008 lähtien kaikissa aluksissa, joita käytetään
kansainvälisiin matkoihin ja jotka ovat bruttovetoisuudeltaan yli 400 tonnia tai joilla on lupa kuljettaa yli 15 henkilöä, on oltava vähintään yksi seuraavista jätevesijärjestelmistä:
• riittävän kokoinen jätevesisäiliö ja visuaalinen tason ilmaisin;
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• jäteveden hienonnus- ja desinfiointijärjestelmä, mukaan lukien säiliö;
• jäteveden käsittelylaitteisto, joka on hyväksytty kansainvälisiä jätevesistandardeja ja jäteveden käsittelylaitteistojen testausohjeita koskevan suosituksen MEPC.2(VI) mukaisesti.
Matkustaja-aluksissa käsitellään suuria määriä jätevettä ja ne toimivat usein suojelualueilla. Sen
vuoksi risteilyalusten käsittelylaitteistoissa käytetään usein kalvosuodatus- tai käänteisosmoosimenetelmiä (tai molempia).
MARPOL-yleissopimuksen liitteessä IV määritellään käymäläjäteveden käsittelyä koskevat
määräykset. IMO:n meriympäristön suojelukomitea on tehnyt lisämuutoksia, joissa annetaan tarkempia tietoja:
• MEPC.2(VI), Actual criteria for testing of sewage treatment plants;
• MEPC.115(51), Revision of the regulations in MARPOL Annex IV;
• MEPC.157(55), Standards for the rate of discharge of untreated sewage;
• MEPC.159(55), Criteria for sewage treatment plants built after January 2010.

Asiakirjojen tarkastus

• Viemärijärjestelmän tekniset piirustukset
• IMO:n ISPP-todistus
• ISM-käsikirja
• Käymäläjäteveden hallintasuunnitelma (jos saatavilla)
• Jäteveden käsittelylaitteiston (jos käytössä) huolto-ohjeet

Viitetiedot
Kansainväliset yleissopimukset
Merityötä koskeva ILO:n yleissopimus, 2006.
Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehty IMO:n kansainvälinen yleissopimus, 1973, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1978 pöytäkirjalla (MARPOL-yleissopimus).
Tieteellinen kirjallisuus
Rooney RM et al. (2004). A review of outbreaks of foodborne disease associated with passenger ships: evidence for risk management. Public Health Reports, 119:427–434.
Ohjeet ja standardit
ISO 14726-2:2008. Ships and marine technology—Identification colours for the content of piping
systems—Part 2: Additional colours for different media and/or functions. Geneve, ISO, 2009.
WHO (2011). Guide to ship sanitation, 3. painos, Geneve, WHO.
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

10.1 Asiakirjojen tarkastus
10.1.1
❏

10.1.2
❏
10.1.3
❏

ISPP-todistus on yli viisi vuotta
vanha, todistusta ei ole tai sitä ei
ole myönnetty englanniksi tai
ranskaksi.
Aluksella ei ole jäteveden käsittelylaitteiston käyttöä koskevia
määräyksiä henkilöstölle.
Saatavilla ei ole teknisiä piirustuksia.

Tarkasta koko jätevesijärjestelmä uudelleen ja
hanki uusi ISPP-todistus. Ilmoita ao. viranomaiselle
(esim. satamavaltion valvontaviranomaiselle).

❏

Sisällytä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet ISM-käsikirjaan.

❏

Laadi tekniset piirustukset seuraavaa tarkastusta
varten.

❏

10.1.4
❏

Saatavilla ei ole käyttö- ja
huolto-ohjeita.

10.1.5
❏

Käymäläjätevesi ei kuulu jäteLaadi jätehuoltosuunnitelma, johon sisältyvät
huoltosuunnitelmaan tai suunnikäymäläjäteveden käsittelymenettelyt.
telmaa ei ole saatavilla.

Hanki huolto-ohjeet seuraavaa tarkastusta varten.

❏

❏

10.2 Laivakeittiöstä tai keittiövarastosta peräsin oleva jätevesi

10.2.1
❏

Elintarvikkeiden valmistukseen tai Asenna riittävä takaisinvirtauksen esto (esim. ilastianpesuun tarkoitetun altaan mavälit).
laskuputki on suoraan yhteydessä
Kiinnitä kylttejä, joissa kehotetaan puhdistajätevesijärjestelmään.
maan allas huolellisesti ennen elintarvikkeiden
valmistusta.

10.2.2
❏

Jääpalakoneiden, astianpesukoneiden tai jätemyllyjen laskuputket ovat suoraan yhteydessä jätevesijärjestelmään eikä niissä
ole asianmukaista takaisinvirtauksen estoa.

10.2.3
❏

❏
❏

Asenna riittävä takaisinvirtauksen esto (esim. ilmavälit) astianpesukoneeseen.

❏

Asenna riittävä takaisinvirtauksen esto (esim. ilmavälit) jääpalakoneisiin.
Asenna ilmavälejä tai mekaanisia takaisinvirtauksen estolaitteita jätemyllyihin ja keittiöjätejärjestelmiin.

❏

Laivakeittiön jätevesijärjestelmän
ja viemärijärjestelmän väliin ei ole Asenna laivakeittiön jätevesijärjestelmän ja vieasennettu rasvanerottimia tai ras- märijärjestelmän väliin rasvanerottimia.
vanerottimet tulvivat, ovat likaisia
tai muutoin huonokuntoisia.
Puhdista rasvanerottimet säännöllisesti ja hävitä kerääntynyt rasva.

❏

❏

❏
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10.3.1
❏

10.3 Sairaanhoitoalueilta peräisin oleva jätevesi
Viemärijärjestelmän tekniset piirustukset tai fyysinen tarkastus
osoittavat, että sairaanhoitoalu- Muuta rakennetta siten, että kaikki sairaanhoieilta peräisin olevia nesteitä (ku- toalueiden jätevedet tyhjennetään viemäriin.
ten laskuvedet, suihkut, kylpyammeet, pesualtaat, wc:t) ei
tyhjennetä viemäriin.

Suositellaan

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Vaaditaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Aluekoodi

❏

10.4 Yleisistä ja yhteisistä kylpyhuoneista, käsienpesupaikoilta ja wc-tiloista peräisin oleva
jätevesi
10.4.1
❏

Viemärijärjestelmään on liitetty
puutteellisia kannen laskuputkia.

10.4.2
❏

Viemäri ja kylpyammeen putket Puhdista ja aukaise putket.
ovat tukossa tai takaisinvirtauksesta on silmämääräistä tai Asenna riittävän kokoisia putkia.
muuta näyttöä.
Korjaa wc- tai huuhtelujärjestelmä (tai molemmat).
Wc- tai huuhtelujärjestelmä ei
❏
toimi asianmukaisesti.
Viemärijärjestelmän tekniset piirustukset tai fyysinen tarkastus
Sulje tällaiset kylpyhuoneet tai wc:t. Sulje pääosoittavat, että kylpyhuoneet tai
putkien lähellä sijaitsevat putket (jäte- ja juomawc:t sijaitsevat kannella, joka
vesi), jotta vesi ei seiso.
muodostaa juomavesisäiliöiden
kannen.
10.5 Lastiruumat
Lastiruuman laskuputket tai
Liitä nämä laskuputket yleiseen putkistoon, joka
jäähdytetyt lastitilat ovat suoon erillään viemärijärjestelmästä.
raan yhteydessä viemärijärjestelmään.
10.6 Eläinten ulosteet

❏

Asenna riittävät laskuputket, jotta vältetään
Jätevesisäiliöön tai käsittelyjär- eläinten ulosteiden kerääntyminen tai leviämijestelmään ei ole asennettu ja lii- nen.
tetty riittävän kokoisia laskuputAsenna riittävän kokoinen säiliö, jossa jätevettä
kia.
voidaan säilyttää, kunnes se voidaan tyhjentää
turvallisesti aluksesta.
10.7 Putkisto
Putkistossa ei ole värimerkintöjä Putkistoon on maalattava asianmukaiset väri(kuten musta–sininen–musta vii- merkinnät vähintään viiden metrin välein (kuten
den metrin välein).
musta–sininen–musta
standardin
ISO 14726:2008 mukaan).

❏

10.4.3
❏

10.4.4
❏

10.5.1
❏

10.6.1
❏

10.7.1
❏

Asenna kannelle riittävät laskuputket, jotka
ovat yhteydessä viemärijärjestelmään.

10.7.2
❏

Putkistoa ei ole huollettu, putket Puhdista ja huolla putkisto.
ovat tukossa, vääränkokoisia tai Korjaa vuoto välittömästi.
vuotavat.
Asenna riittävän kokoisia putkia.

10.7.3
❏

Putkissa on ristikytkentöjä muihin nestettä sisältäviin järjestel- Poista kaikki ristikytkennät.
miin tai viemäriputket johtavat
juomavesisäiliöiden läpi tai ovat Poista säiliöistä kaikki putket, jotka eivät sisällä
juomavettä.
yhteydessä juomavesiputkiin.
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❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
❏
❏
❏
❏

10.7.4
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Käymäläjätevettä ja harmaata
vettä sisältävät laskuputket kulkevat suoraan seuraavien tilojen
yläpuolella:
Muuta putkistoa siten, että laskuputket eivät
• laivakeittiöt, noutopöydät ja
kulje kriittisten alueiden yläpuolella.
baarit
• elintarvikkeiden valmistus- tai
tarjoilualueet
• elintarvikkeisiin liittyvien varusteiden tai välineiden pesualueet
• elintarvikkeiden säilytysalueet.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

10.8 Jätevesisäiliö
(pakollinen kaikissa aluksissa, joiden bruttovetoisuus on yli 400 tonnia tai joilla kuljetetaan vähintään 15 henkilöä)
10.8.1
❏

10.8.2

Saatavilla ei ole jätevesisäiliötä.

Merkintä ja tilavuus
Säiliötä ei ole merkitty tai säiliön tilavuus
• ei ole merkitty
• ei ole riittävä
• ei vastaa ISPP-todistusta.

Asenna erotettuun tilaan (suojaväli tai reunus)
jätevesisäiliö, joka on riittävän kokoinen ja valmistettu soveltuvasta materiaalista. Asenna säiliöön tason ilmaisin, tasohälytin, puhdistusaukko ja ylivuotojärjestelmä.

❏

Kiinnitä säiliöön kyltti ja merkintä ”Jätevesisäiliö” (”Sewage-holding tank”).

❏

Merkitse säiliöön selvästi sen oikea tilavuus
(m3).

❏

Asenna riittävän kokoinen jätevesisäiliö (vähintään 114 litraa henkilöä kohden päivässä tai
HELCOMin suosituksen nro 10/11 mukaan).

❏

Uusi ISPP-todistus. Ilmoita valtuutetulle viranomaiselle (esim. satamavaltion valvontaviranomaiselle).
Vuoto ja ylivuoto
Säiliötä ei ole erotettu (ei suojaväliä)
tai sillä on yhteinen seinä juomavesisäiliöiden kanssa.

Asenna säiliö erotettuun tilaan, jossa ei ole yhteistä seinää juomavesisäiliöiden kanssa. Jätä
säiliön ympärille suojaväli.
Ympäröi säiliö reunuksella, jotta vuoto ei leviä.

Säiliössä ei ole ylivuodolta tai vuo- Asenna helposti nähtävä tason ilmaisin säidolta suojaavaa reunusta.
liön ulkopuolelle.
10.8.3

10.8.4

Säiliöön ei ole asennettu visuaa- Asenna tasohälytin.
lista tason ilmaisinta tai tasohäly- Puhdista ja desinfioi saastunut alue.
tintä (tai kumpaakaan).
Asenna riittävän kokoinen säiliö (jos ylivuodon
syynä on säiliön riittämätön tilavuus).
Todisteita vuodosta tai ylivuodosta (esim. jätevesisäiliö tai ym- Korjaa vuotokohdat.
päröivä alue on likainen).
Säiliöissä ei ole lainkaan tai riittävää ilmanvaihtoa.

❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Asenna säiliöön tuuletusaukko.
Johda päästöt aluksen ulkopuolelle kauas
ilmanottoaukoista.

❏
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10.9.1
❏

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

10.9 Hienonnus- ja desinfiointilaitteisto (jos käytössä)
Hienonnus- ja desinfiointijärjestelmällä ei ole tyyppihyväksyn- Käytä tyyppihyväksyttyä järjestelmää.
tää, hyväksyntä on yli viisi vuotta Uusi ISPP-todistus. Ilmoita valtuutetulle vivanha tai siinä ei esitetä desinfi- ranomaiselle.
oinnin jälkeen otetun näytteen
testituloksia tai saatavilla ei ole Ota näytteitä desinfiointilaitteen tehokkuuden
ISPP-todistusta.
määrittämiseksi.

Merkintä ja tilavuus
Laitteistoa ei ole merkitty.
Säiliön tilavuus
• ei ole merkitty
• ei ole riittävä hienonnetun ja
10.9.2
desinfioidun jäteveden säilyttä❏
miseen, kunnes alus on alle kolmen meripeninkulman etäisyydellä lähimmästä maasta
• ei vastaa ISPP-todistusta.

❏
❏
❏

Asenna ylimääräinen jätevesisäiliö käsittelylaitteistosta tulevaa desinfioitua ja hienonnettua jä- ❏
tevettä varten.
Merkitse säiliö selvästi kyltillä ja merkinnällä
”Hienonnus- ja desinfiointilaitteisto” (”Comminuting and disinfection plant”).

❏

Merkitse säiliöön selvästi sen oikea tilavuus
(m3).

❏

10.9.3
❏

Desinfiointiainetta ei riitä järjes- Varastoi niin paljon desinfiointiainetta, että
telmän toimintaan seuraavan käsittelyjärjestelmää voidaan käyttää vähinmatkan ajan.
tään kahden kokonaisen matkan ajan.
Järjestä tekniselle henkilöstölle jätevesijärjestelAluksen miehistöllä ei ole riittä- män käyttöä ja huoltoa koskevaa koulutusta.

10.9.4
❏

västi tietoa hienonnus- ja desinfiointilaitteiston käytöstä ja
Järjestä henkilöstölle jätevesijärjestelmän käythuollosta.
töä ja huoltoa koskevaa koulutusta ISM-käsikirjan mukaisesti.

❏

❏

❏

10.10 Jäteveden käsittelylaitteisto (jos käytössä)
10.10.1
❏

10.10.2
❏

Jäteveden käsittelylaitteistolla ei
ole tyyppihyväksyntää, hyväksyntä Käytä tyyppihyväksyttyä järjestelmää.
on yli viisi vuotta vanha tai siinä ei Ilmoita valtuutetulle viranomaiselle ISPP-todisesitetä testituloksia tai saatavilla tuksen uusimisesta.
ei ole ISPP-todistusta.
Käsittelylaitteisto ei ole toimintakunnossa tai sen toiminta on
ohitettu.

Käynnistä jäteveden käsittelylaitteisto.
Säilytä jätevettä soveltuvissa jätevesisäiliöissä
tai tyhjennä jätevesi sataman viralliseen keräyspisteeseen.

Korjaa tai huolla jäteveden käsittelylaitteisto
ennen käsitellyn jäteveden tyhjentämistä vesistöihin tai avomereen.
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Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏
❏

❏
❏

❏

10.10.3

10.10.4

Käsittelylaitteisto vaikuttaa olevan huonokuntoinen, esimerkiksi
• laitteisto on kytketty pois tai ohitettu
• biologisen kammion ilmastuslaitteet eivät toimi
• kammioissa on liikaa lietettä
• laitteistossa ei ole desinfiointiainetta
• käsitellyssä jätevedessä on
näkyviä kiinteitä osia
• laitteistosta erittyy voimakas,
pistävä haju tai vesi on selvästi
värillistä (hieman ruskea tai keltainen väri on kuitenkin haitaton)
• biosuodattimen tai selkeytysaltaan tyhjennysventtiili on
auki tai rikki.
Saatavilla ei ole näytteenottopaikkaa tai se ei sovellu näytteenottoon.

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet
Käynnistä jäteveden käsittelylaitteisto ja käsittele jätevesi ennen tyhjennystä.

❏

Suorita huoltotyöt valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta jätevesi täyttää vaatimukset.

❏

Älä tyhjennä jätevettä alle 12 meripeninkulman etäisyydellä rannikosta, ennen kuin
kaikki ongelmat on ratkaistu.

❏

Korjaa ilmastuslaitteet.

❏

Täytä laitteistoon soveltuvaa desinfiointiainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

❏

Ota näytteitä mikro-organismien analyysia
varten MEPC:n määräyksen mukaisesti.

❏

Poista ylimääräinen liete säiliöistä ja tyhjennä
liete sataman viralliseen keräyspisteeseen.

❏

Puhdista, tarkasta ja korjaa säiliöt tarvittaessa
valmistajan ohjeiden mukaisesti (esim. kuuden
kuukauden välein).

Asenna metallinen näytteenottopaikka käsitellyn
jäteveden poistotiehen.

❏

❏
❏

Asenna säiliöön tuuletusaukko.

10.10.5

Säiliöissä ei ole lainkaan tai riittävää ilmanvaihtoa.

10.11.1
❏

Käsittelemätöntä jätevettä on
tyhjennetty satama-altaaseen, Lopeta tyhjennys välittömästi ja ilmoita tajokeen tai muulle suojelualu- pahtumasta satamaviranomaiselle.
eelle.

❏

10.11.2
❏

Tyhjennysventtiili on auki tai
rikki.

Sulje tai korjaa venttiili välittömästi.

❏

Sulje kaikki putkiventtiilit välittömästi.

❏

Johda päästöt aluksen ulkopuolelle kauas ilmanottoaukoista.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

10.11 Tyhjennys

10.11.3
❏

10.11.4
❏

Putkia, joista voidaan tyhjentää
käsittelemätöntä jätevettä, jäteveden käsittelyn jäänteitä tai säiliöissä olevaa jätevettä suoraan satama-altaaseen, ei ole suljettu.
Säiliöistä tai käsittelylaitteistoista
peräisin olevaa ylimääräistä lietettä ei säilytetä asianmukaisesti,
jotta se voidaan hävittää myöhemmin maissa tai mereen.

Säilytä lietettä asianmukaisissa säiliöissä, kunnes se voidaan tyhjentää sataman keräyspisteeseen tai mereen.

❏
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10.11.5

10.11.6

Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

MARPOL-yleissopimuksen tyhjennysmääräyksiä tai satamaa
tai vesialueita koskevia kansallisia tyhjennysmääräyksiä ei
tunneta.
Saatavilla ei ole putkistoa, joka
soveltuisi jäteveden tyhjennykseen keräyspisteeseen, tyhjennysjärjestelmän laituriliitin ei
täytä MARPOL-yleissopimuksen
liitteen IV vaatimuksia tai käytössä on pikasulkuliitin, joka ei
ole viranomaisten hyväksymä.

Järjestä henkilöstölle MARPOL-määräyksiä tai
kansallisia satamamääräyksiä koskevaa koulutusta ja sisällytä nämä menettelyt ISM-käsikirjaan.
Asenna soveltuva putkisto, jotta jätevesi voidaan tyhjentää hygieenisesti sataman keräyspisteeseen.
Asenna laituriliitännät, joissa on MARPOLyleissopimuksen liitteen IV mukainen normitettu laippa.

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

❏

❏

❏

10.12 Tyhjennysletkut

10.12.1
❏

Saatavilla ei ole jäteveden tyhjennysletkuja, letkuja ei ole valmistettu kestävästä, läpäisemättömästä materiaalista, jossa on
sileä sisäpinta, tai letkuja ei ole
merkitty jäteveden tyhjennysletkuiksi.

Hanki soveltuvia jäteveden tyhjennysletkuja,
jotka on valmistettu kestävästä, läpäisemättömästä materiaalista ja joissa on sileä sisäpinta.

❏

Merkitse jäteveden tyhjennysletkuihin ”Ainoastaan jäteveden tyhjentämiseen” (”For waste discharge only”), jotta vältetään tahatonta ristikontaminaatiota.

❏

Puhdista, huuhtele ja desinfioi jäteveden
tyhjennysletkut aina käytön jälkeen.
Säilytä jäteveden tyhjennysletkuja niille varatussa paikassa, jossa on merkintä ”JäteveLetkuja ei säilytetä tarkoitukseen
den tyhjennysletku” (”Waste discharge
soveltuvassa paikassa tai niitä
hose”).
säilytetään yhdessä juomavePuhdista ja desinfioi säilytyspaikka.
sivarusteiden kanssa.

❏

Letkut ovat likaisia tai letkuja ei
ole puhdistettu ja desinfioitu.
10.12.2
❏

Älä säilytä juomavesiletkuja tai -varusteita yhdessä jäteveden tyhjennysletkujen kanssa.

❏

❏
❏

10.13 Pilssi

10.13.1
❏

10.13.2
❏
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Pilssissä havaitaan käymäläjätevettä, jyrsijöiden ulosteita, ruuantähteitä, pilaantuvaa jätettä
tai myrkyllisiä aineita.

Pilssiin tyhjennetään säännöllisesti harmaata vettä.

Tyhjennä pilssivesi sataman keräyspisteeseen.
Puhdista pilssi.
Tarkista kaikki viemärijärjestelmän osat vuodon
tai ylivuodon varalta.

❏
❏

Hävitä rotat, jos löydetään jyrsijöiden ulos❏
teita.
Kerää harmaa vesi säiliöön, johda se jäteveden
käsittelylaitteiston desinfiointikammioon tai tyh❏
jennä se mereen paikallisten ja kansainvälisten
määräysten mukaisesti.

Alue 11 Painolastivesi
Johdanto
Useissa maissa toteutetuissa tutkimuksissa on osoitettu, että useat bakteeri-, kasvi- ja eläinlajit
selviytyvät ns. salamatkustajina painolastivedessä ja alusten kuljettamissa sedimenteissä pitkien merimatkojen ajan. Painolastiveden ja sedimenttien tyhjennys satamaveteen voi johtaa
haitallisten vesieliöiden ja patogeenien leviämiseen ja vaarantaa ihmisten terveyden, ympäristön ja ekosysteemin tasapainon.
Suuria lasteja kuljettavissa aluksissa (esim. irtolastialukset tai konttialukset) on hallittava aluksen tasapainoa lastitoimintojen aikana, minkä vuoksi alukseen tai aluksesta pumpataan suuria määriä painolastivettä. Esimerkiksi jos satamaan saapuvan aluksen lastiruumat ovat tyhjät, alus on painolastissa, mikä tarkoittaa, että painolastivesisäiliöissä on satoja tonneja painolastivettä, jonka avulla alus
pysyy vakaana ylittäessään merta. Lastauksen aikana painolastivesi on pumpattava satama-altaaseen, jotta alus pysyy vakaana.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskeva IMO:n kansainvälinen
yleissopimus hyväksyttiin 13. helmikuuta 2004. Yleissopimus tuli voimaan 12 kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun 30 valtiota, joiden kauppalaivastot yhteensä edustavat 35:tä prosenttia
maailman koko kauppalaivaston bruttovetoisuudesta, oli ratifioinut yleissopimuksen (18 artikla, Voimaantulo).
Painolastivesien käsittelyä koskevat erityisvaatimukset vahvistetaan B-3 säännössä, Painolastivesien käsittely aluksilla:
• Ennen vuotta 2009 rakennetulla aluksella, jonka painolastivesitilavuus on 1 500–5 000 m3, painolastivedet käsitellään siten, että ne vastaavat vähintään painolastiveden vaihtostandardeja tai käsittelystandardeja vuoteen 2014 asti, minkä jälkeen ne vastaavat vähintään painolastiveden käsittelystandardia.
• Ennen vuotta 2009 rakennetulla aluksella, jonka painolastivesitilavuus on alle 1 500 m3 tai yli
5 000 m3, painolastivedet käsitellään siten, että ne vastaavat vähintään painolastiveden vaihtostandardeja tai käsittelystandardeja vuoteen 2016 asti, minkä jälkeen ne vastaavat vähintään painolastiveden käsittelystandardia.
• Vuonna 2009 tai sen jälkeen rakennettu alus, jonka painolastivesitilavuus on alle 5 000 m3, käsittelee painolastivesiä tavalla, joka vastaa vähintään painolastiveden käsittelystandardia.
• Vuonna 2009 tai sen jälkeen mutta ennen vuotta 2012 rakennettu alus, jonka painolastivesitilavuus on vähintään 5 000 m3, käsittelee painolastivesiä siten, että ne vastaavat vähintään D-1 tai
D2 säännössä tarkoitettuja standardeja vuoteen 2016 asti ja vähintään painolastiveden käsittelystandardia vuoden 2016 jälkeen.
• Vuonna 2012 tai sen jälkeen rakennettu alus, jonka painolastivesitilavuus on vähintään 5 000 m3,
käsittelee painolastivesiä tavalla, joka vastaa vähintään painolastiveden käsittelystandardia.
Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskevan IMO:n kansainvälisen
yleissopimuksen D osastossa, Standardit painolastiveden käsittelyä varten, määritellään painolastiveden vaihto- ja käsittelystandardeja koskevat indikaattorit, jotka esitetään myös jäljempänä.
D-1 sääntö, Painolastiveden vaihtostandardi:
Kun alus vaihtaa painolastivettä, siitä on vaihdettava vähintään 95 tilavuusprosenttia. Läpivirtausmenetelmällä painolastivettä vaihtavien alusten katsotaan täyttävän kuvatun säännön, kun
ne pumppaavat jokaisen painolastivesisäiliön läpi kolme kertaa niin paljon vettä kuin säiliöön

117

mahtuu. Alle kolme kertaa säiliössä olevan määrän pumppaaminen voidaan hyväksyä, jos alus
voi osoittaa vaihtaneensa vähintään 95 tilavuusprosenttia vedestä.
D-2 sääntö, Painolastiveden käsittelystandardi:
Painolastivettä käsittelevien alusten on tyhjennettävä vettä, joka täyttää seuraavat vaatimukset:
• < 10 elinkelpoista organismia / m3, kooltaan ≥ 50 μm;
• < 10 elinkelpoista organismia / ml, kooltaan < 50 μm ja ≥ 10 μm.
Lisäksi tyhjennettävässä vedessä olevien indikaattorimikrobien määrä ei saa ylittää tiettyjä pitoisuuksia. Ihmisten terveyden mittareina toimivia indikaattorimikrobeja ovat esimerkiksi seuraavat:
• toksigeeninen Vibrio cholerae (O1 ja O139) < 1 cfu (pesäkkeen muodostava yksikkö) / 100 ml tai
< 1 cfu/g (tuorepaino) planktonnäytteissä;
• Escherichia coli < 250 cfu / 100 ml;
• suolistoperäiset enterokokit < 100 cfu / 100 ml.
Painolastiveden käsittelyjärjestelmien on oltava hallinnon hyväksymiä ja vastattava IMO:n ohjeita (D3 sääntö, Painolastiveden käsittelyjärjestelmien hyväksyntävaatimukset). Tällaisia ovat esimerkiksi
järjestelmät, joissa käytetään kemikaaleja tai biosidejä, organismeja tai biologisia mekanismeja tai
jotka muuttavat painolastiveden kemiallisia tai fysikaalisia ominaisuuksia.
Painolastiveden käsittelyä koskevan yleissopimuksen yhtenäistä täytäntöönpanoa koskevat IMO:n
ohjeet: Sedimenttivastaanottolaitteistoja koskevat ohjeet (G1)
Painolastiveden näytteenottoa koskevat ohjeet (G2)
Painolastiveden käsittelyä vastaavia menetelmiä koskevat ohjeet (G3)
Painolastiveden käsittelyä ja painolastivesisuunnitelmien laatimista koskevat ohjeet (G4)
Painolastiveden vastaanottolaitteistoja koskevat ohjeet (G5)
Painolastiveden vaihtoa koskevat ohjeet (G6)
A-4 säännön nojalla suoritettavaa riskinarviointia koskevat ohjeet
(G7)
Painolastiveden käsittelyjärjestelmien tyyppihyväksyntää koskevat
ohjeet (G8)
Aktiivisia ainesosia käyttävien käsittelyjärjestelmien hyväksyntää koskevat ohjeet (G9)
Prototyyppiteknologiaohjelmien hyväksyntää ja valvontaa koskevat ohjeet (G10)
Painolastiveden vaihdon suunnittelu- ja rakennusstandardeja koskevat ohjeet (G11)
Alusten sedimenttien hallinnan suunnittelua ja järjestämistä koskevat ohjeet (G12)
Painolastiveden käsittelyä koskevia lisätoimia ja hätätilanteita koskevat ohjeet (G13)
Painolastiveden vaihtoalueiden nimeämistä koskevat ohjeet (G14).

Keskeiset riskit
Haitallisten vieraslajien ongelma johtuu suurelta osin kaupan ja liikenteen lisääntymisestä viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Ongelman vaikutukset ovat useissa maailman
osissa olleet tuhoisia. Määrällisten tietojen mukaan bioinvaasioaste nousee hälyttävän nopeasti, toisinaan jopa räjähdysmäisesti, ja haitallisia vieraslajeja löydetään uusilta alueilta jatkuvasti. Kauppamerenkulku kasvaa edelleen, eikä ongelman huippua ole välttämättä vielä saavutettu.
Esimerkkejä ongelmasta ovat eurooppalaisen vaeltajasimpukan (Dreissena polymorpha) leviäminen Suurten järvien alueelle Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla, minkä vuoksi saastumisen torjuntaan ja vedenalaisten rakenteiden ja vesiputkien puhdistukseen käytetään miljardeja dollareita, ja amerikankampamaneetin (Mnemiopsis leidyi) leviäminen Mustallemerelle sekä Asovanmerelle, mikä on lopettanut lähes kokonaan sardellin ja kilohailin kalastuksen.
Ongelmaan liittyy myös yleisiä terveysriskejä: joillakin koleraepidemioilla vaikuttaa olevan
suora yhteys painolastiveteen Etelä-Amerikassa, Meksikonlahdella ja muilla alueilla.
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Näytteenotto
IMO:n ohjeiden MEPC 58/23 liitteessä 3 (luonnos painolastiveden näytteenottoa koskeviksi
ohjeiksi, G2) vahvistettuja standardeja voidaan käyttää olennaisena viiteaineistona painolastiveden näytteenotossa, jota yleisten terveysriskien arviointi voi edellyttää.
Ohjeiden tarkoituksena on antaa osallisten valtioiden viranomaisille, myös satamavaltion valvontaviranomaisille, käytännöllisiä ja teknisiä ohjeita painolastiveden näytteenottoa ja analysointia
varten, jotta voidaan määrittää, onko alus noudattanut painolastiveden käsittelyä koskevan yleissopimuksen 9 artiklaa (Alusten tarkastaminen) sekä D-1 tai D-2 sääntöä.
Tätä varten tyhjennysputkesta mahdollisimman läheltä tyhjennysaukkoa olisi otettava näytteitä painolastiveden tyhjennyksen aikana. Jos painolastivesirakenne ei mahdollista näytteenottoa tyhjennysputkesta, voi olla tarpeen soveltaa muita näytteenottomenetelmiä. Näytteenotto huoltoaukkojen, peilausputkien tai ilmaputkien kautta ei ole paras mahdollinen tapa arvioida D-2 säännön noudattamista.
Painolastiveden käsittelyä koskevan yleissopimuksen mukaisessa testauksessa käytettyjen
näytteenottomenetelmien on täytettävä seuraavat periaatteet, jotta varmistetaan osapuolten käyttämien menetelmien yhtenäisyys ja tarjotaan varmuutta merenkulkualalle:
• Näytteenottomenetelmien on vastattava näitä ohjeita.
• Näytteenottomenetelmillä on tuotettava näytteitä, jotka edustavat painolastiveden koko tyhjennystä
yhdestä tai useammasta tyhjennettävästä säiliöstä.
• Näytteenottomenetelmissä on otettava huomioon, että suspendoitunut sedimenttiaines tyhjennyksessä voi vaikuttaa näytetuloksiin.
• Näytteenottomenetelmillä on otettava näytteitä asianmukaisista tyhjennyspaikoista.
• Näytteiden määrän ja laadun avulla on voitava osoittaa, täyttääkö tyhjennetty painolastivesi asianmukaisen standardin.
• Näytteenotto on suoritettava turvallisesti ja käytännöllisesti.
• Näytteiden on oltava hallittavan kokoisia.
• Näytteet on otettava, sinetöitävä ja säilytettävä siten, että niiden avulla voidaan varmistaa yleissopimuksen noudattaminen.
• Näytteet on analysoitava kokonaisuudessaan akkreditoidussa laboratoriossa testimenetelmän säilytysaikojen puitteissa.
• Näytteiden kuljetuksessa, käsittelyssä ja säilytyksessä on otettava huomioon alkuperäketju.
Ennen D-2 säännön noudattamista koskevaa testausta on suositeltavaa ottaa ensin edustava
näyte painolastiveden tyhjennyksestä, jotta määritetään, onko alus noudattanut sääntöjä. Tällaisen testin avulla osallinen valtio voisi määrittää välittömät torjuntatoimenpiteet toimivaltansa puitteissa, jotta ehkäistään mahdollisesti sääntöjenvastaisen aluksen painolastiveden tyhjennyksen lisävaikutuksia.
Hätätilanteissa ja epidemiatapauksissa satamavaltiot voivat käyttää vaihtoehtoisia näytteenottomenetelmiä tarvittaessa lyhyellä varoitusajalla. Maiden toimivaltaan kuuluviin satamiin saapuville aluksille on ilmoitettava näistä näytteenottomenetelmistä. Tällaisessa tilanteessa ei välttämättä ole tarpeen ilmoittaa asiasta WHO:lle, mutta ilmoituksesta olisi
hyötyä muille osapuolille.
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Asiakirjojen tarkastus

• Painolastivesijärjestelmän rakennuspiirustukset
• IMO:n painolastivesilomake
• ISM-käsikirja
• Painolastiveden käsittelylaitteiston huolto-ohjeet

Viitetiedot
Kansainväliset yleissopimukset
Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskeva IMO:n kansainvälinen
yleissopimus, 2007.
Päätöslauselma MEPC. 152(55) Guidelines for sediments reception facilities (G1). Lontoo, IMO,
2005.
Päätöslauselma MEPC.123(53) Guidelines for ballast water management equivalent compliance
(G3). Lontoo, IMO, 2005.
Päätöslauselma MEPC.124(53) Guidelines for ballast water exchange (G6). Lontoo, IMO, 2005.
Päätöslauselma MEPC.127(53) Guidelines for ballast water management and development of
ballast water management plans (G4). Lontoo, IMO, 2005.
Päätöslauselma MEPC.140(54) Guidelines for approval and oversight of prototype ballast water
treatment technology programmes (G10). Lontoo, IMO, 2006.
Päätöslauselma MEPC.149(55) Guidelines for ballast water exchange design and construction
standards (G11). Lontoo, IMO, 2006.
Päätöslauselma MEPC.150(55) Guidelines on design and construction to facilitate sediment
control on ships (G12). Lontoo, IMO, 2006.
Päätöslauselma MEPC.151(55) Guidelines on designation of areas for ballast water exchange (G14).
Lontoo, IMO, 2006.
Päätöslauselma MEPC.153(55) Guidelines for ballast water reception facilities (G5). Lontoo,
IMO, 2006.
Päätöslauselma MEPC.161(56) Guidelines for additional measures regarding ballast water
management including emergency situations (G13). Lontoo, IMO, 2007.
Päätöslauselma MEPC.162(56) Guidelines for risk assessment under Regulation A-4 of the BWM
Convention (G7). Lontoo, IMO, 2007.
Päätöslauselma MEPC.169(57) Procedure for approval of ballast water management systems that
make use of active substances. Lontoo, IMO, 2008.
Päätöslauselma MEPC.173(58) Guidelines for ballast water sampling (G2). Lontoo, IMO, 2008.
Päätöslauselma MEPC.174(58) Guidelines for approval of ballast water management systems
(G8). Lontoo, IMO, 2008.
Päätöslauselma MEPC.175(58) Information reporting on type approved ballast water management systems. Lontoo, IMO, 2008.
Päätöslauselma MEPC.188(60) Installation of ballast water management systems on new ships in
accordance with the application dates contained in the Ballast Water Management Convention
(BWM Convention). Lontoo, IMO, 2010.
Tieteellinen kirjallisuus
McCarthy SA, Khambaty FM (1994). International dissemination of epidemic Vibrio cholerae by cargo ship ballast and other non-potable waters. Applications in Environmental
Microbiology, 60:2597–2601.
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Torjuntatoimenpiteet
ja korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt
todisteet, näytetulokset,
tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

11.1 Hallinta
11.1.1
❏
11.1.2
❏
11.1.3
❏

Saatavilla ei ole IMO:n painolasLaadi täydellinen painolastivesipäiväkirja.
tivesipäiväkirjaa.
Laadi painolastivesisuunnitelma IMO:n ohjeiSaatavilla ei ole painolastiveden mukaisesti.
sisuunnitelmaa.
Toteuta kaikki suunnitelmassa kuvatut menettelyt.
Alukseen on asennettu painolastiHanki painolastiveden käsittelyä koskevat tekveden käsittelylaitteistoja, mutta
niset tiedot seuraavaa tarkastusta varten.
saatavilla ei ole teknisiä tietoja.

❏
❏
❏
❏

11.2 Painolastiveden vaihto ja käsittely

11.2.1
❏

11.2.2
❏

11.2.3
❏

11.3.1
❏

Sulje kaikki tyhjennysventtiilit välittömästi.
Painolastivettä ei ole vaihdettu
avomerellä, aluksella ei ole käsit- Ilmoita ao. viranomaiselle (esim. satamatelyjärjestelmää tai painolasti- poliisille tai satamavaltion valvontaviranvettä ei käsitellä aluksella.
omaiselle).
Tyhjennä vesi tarvittaessa ao. viranomaisen valvonnassa.
Suolaisuustestin mukaan vettä ei Pyydä ao. viranomaista ottamaan näytteitä, jotta
ole vaihdettu avomerellä.
voidaan arvioida haitallisten vesieliöiden ja patogeenien riskiä vedessä.

Käsittelylaitteisto ei ole IMO:n
hyväksymä.

❏
❏

❏
❏

Sulje tyhjennysputket ja -venttiilit.
Tyhjennä vesi tarvittaessa ao. viranomaisen
valvonnassa.

❏

Ilmoita ao. viranomaiselle (esim. satamapoliisille tai satamavaltion valvontaviranomaiselle).

❏

11.3 Tyhjennys
Käsittelemätöntä tai ei-vaihdetLopeta tyhjennys välittömästi ja ilmoita ao. vitua painolastivettä on tyhjenranomaiselle (esim. satamapoliisille tai satamanetty tai tyhjennetään satamavaltion valvontaviranomaiselle).
altaaseen, jokeen tai muulle suojelualueelle.

❏

❏
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Area 12 Lastiruumat
Johdanto
Yleisiin terveysriskeihin aluksella vaikuttavat esimerkiksi lastiruumien suunnittelu, rakennus, hallinta ja toiminta. Jotkin yleiset terveysriskit voivat levitä maasta toiseen lastiruumiin lastatun saastuneen rahdin kautta, aluksessa saastuneen rahdin tai tartunnanlevittäjien kautta tai aluksen puutteellisten tai riittämättömien ehkäisy- ja torjuntatoimenpiteiden vuoksi.
Ruumat olisi tyhjennettävä tarkastusta varten. IMO:n päätöslauselman A.864(20) ja kiinteän irtolastin lastaamista ja purkamista koskevan terminaalinhoitajien käsikirjan (BLUsäännöstö, vuoden 2008 painos) mukaan ennen aluksella oleviin suljettuihin tiloihin menemistä olisi toteutettava erityisiä varotoimia. Aluksen lastiruumien ilma voi olla vaarallista, etenkin jos rahti on kaasutettu matkan aikana ja/tai rahdissa on happea kuluttavia
ominaisuuksia tai syttyviä tai myrkyllisiä höyryjä. Ruuman tarkastukset olisi suoritettava
heti, kun lasti on purettu ja sisäänmeno on turvallista.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Aluksen suljettuihin tiloihin menemistä koskevat IMO:n suositukset (päätöslauselma
A.864(20))
3 Arviointi
3.2 Tilan sisäilman testaamista ja sisäänmenoa koskevista menettelyistä olisi päätettävä
alustavan arvioinnin perusteella. Menettelyjen valinta riippuu siitä, osoittaako riskinarviointi, että
1. tilaan menevien henkilöiden terveyteen tai elämään kohdistuu minimaalinen riski
2. terveyteen tai elämään ei kohdistu välitöntä riskiä mutta riski voisi syntyä tilassa työskentelyn aikana
3. terveyteen tai elämään kohdistuu yksilöity riski.
Jos alustavassa arvioinnissa todetaan, että terveyteen tai elämään kohdistuu minimaalinen riski tai että riski voi syntyä tilassa työskentelyn aikana, on tarpeen mukaan noudatettava kohdissa 4, 5, 6 ja 7 kuvattuja varotoimia.
Jos alustavassa arvioinnissa todetaan, että terveyteen tai elämään kohdistuu yksilöity riski,
ja jos sisäänmeno on tarpeen, on lisäksi noudatettava kohdassa 8 kuvattuja ylimääräisiä
varotoimia.
9.5 Kaasutus
Jos alus kaasutetaan, on noudatettava torjunta-aineiden suositeltua käyttöä koskevia yksityiskohtaisia suosituksia. Kaasutettujen tilojen lähellä sijaitsevia tiloja on pidettävä kaasutettuina tiloina.
IMO I267:2008, Kiinteän irtolastin lastaamista ja purkamista koskeva terminaalinhoitajien käsikirja (BLU-säännöstö, vuoden 2008 painos)
Käsikirja koostuu määräyksistä, joilla ehkäistään kotitalousjätteen ja muun kiinteän jätteen aiheuttamaa saastumista. Asiakirjan liitteessä määritellään eri jätetyypit, etäisyys
maasta, jonka puitteissa jätettä voidaan tyhjentää mereen, ja tyhjennysmenetelmät.
Aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehty IMO:n kansainvälinen yleissopimus (1973, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1978 pöytäkirjalla,
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MARPOL-yleissopimus)
Yleissopimuksen mukaan seuraavia jätetyyppejä pidetään lastiruumista peräisin olevana
jätteenä: sälytyspuut, rikkinäiset kuormalavat, sidenuorat, köydet ja peitteet.
IMO:n SOLAS-yleissopimuksen sääntö XII/6.5.1, Lastiruumien suojaus lastaus/purkuvarusteilta, ja sääntö XII/6.5.3, Lastiruuman rakenneosien ja -paneelien toimintahäiriö

Keskeiset riskit
Keskeisiä terveysriskejä aluksella aiheuttavat esimerkiksi lastiruumien suunnittelu, rakennus, hallinta ja toiminta. Jotkin yleiset terveysriskit voivat levitä maasta toiseen lastiruumiin lastatun saastuneen rahdin kautta, aluksessa saastuneen rahdin tai tartunnanlevittäjien kautta tai aluksen puutteellisten tai riittämättömien ehkäisy- ja torjuntatoimenpiteiden vuoksi.

Asiakirjojen tarkastus

• Hallintasuunnitelmat
• Toimintamenettelyt
• Suljettujen tilojen sisäänmenokäytännöt ja kirjanpito
• Lockout/tagout-menettelyt
• Käyttöturvallisuustiedotteet
• Rakennuspiirustukset (mukaan lukien viemäröinti)
• Ilmanvaihtojärjestelmän piirustukset
• Tartunnanlevittäjien torjuntatiedot
• Puhdistusaikataulu

Viitetiedot
Kansainväliset yleissopimukset
IMO:n kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS-yleissopimus), sääntö XII/6.5.1. Lontoo, IMO, 1974.
IMO, I267:2008 Manual on loading and unloading of solid bulk cargoes for terminal representatives. Lontoo, IMO, 2008.
IMO, Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships. Lontoo, IMO, 1997.
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Torjuntatoimenpiteet ja
korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt todisteet, näytetulokset, tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

12.1 Toimintamenettelyt
12.1.1
❏

12.2.1
❏
12.2.2
❏

12.3.1
❏

Saatavilla ei ole yleisten terveysris- Laadi toimintamenettelyt sellaisten yleisten terkien torjuntaa koskevia toiminta- veysriskien ennakoivaa torjuntaa varten, jotka
menettelyjä, jotka on määritetty kohdistuvat miehistöön, matkustajiin ja yhteisöialuksen rahdin ominaisuuksien ja hin, joihin satamaan saapuvilla aluksilla tai rahmuodon mukaan, tai menettelyt deilla voi olla vaikutusta.
Laadi asianmukaiset hallintasuunnitelmat.
ovat tehottomia.
12.2 Rakennus, suunnittelu ja sijoittelu
Rakennus, suunnittelu ja sijoittelu Korjaa rakennetta, suunnittelua ja sijoittelua sisaattavat heikentää yleisten ter- ten, että ne soveltuvat aiottuun tarkoitukseen.
veysriskien torjuntaa.
Todisteita saastuneista materiaa- Desinfioi ja hävitä hyönteiset ja rotat, jos saastumileista, nesteistä, kaasuista, vie- nen on ilmeistä.
raista materiaaleista tai tartunnan- Erota rahti, jossa epäillään olevan tai jossa on
levittäjistä.
merkkejä saastumisesta tai pilaantumisesta.

❏

❏

❏
❏
❏

12.3 Puhdistus ja huolto
Rakennusmateriaalit ja -suunnit- Korjaa suunnittelun puutteet ja käytä materiaatelu eivät helpota puhdistusta leja, jotka helpottavat puhdistusta ja desinfioinja/tai rakennussuunnittelu edistää tia.

❏

tartunnanlevittäjien pesiytymistä.

Hävitä tai eristä saastuneet tavarat.

❏

12.3.2
❏

Todisteita tartunnanlevittäjistä
ja/tai tartunnan lähteistä.

Desinfioi ja hävitä hyönteiset tai rotat välittömästi.

❏

12.4.1
❏

Saatavilla ei ole rahdin tyypin mukaiKorjaa varusteiden puutteet ja laadi kirjallisia
sia varusteita, joita tarvitaan ympämenettelyjä, joilla varmistetaan tehokkaat toiristöolojen hallintaan, tai varusteet
mintakäytännöt.
ovat puutteellisia tai tehottomia.

12.5.1
❏

Laskuputket eivät ole erillään toi- Korjaa puutteet ja varmista, että laskuputket ovat
sistaan ja muista viemärijärjestel- erillään toisistaan ja muista viemärijärjestelmistä.
mistä.

❏

12.5.2
❏

Laskuputket ovat yhteydessä vieErota laskuputki viemärijärjestelmästä, johon johmäriin, johon johdetaan ihmispedetaan ihmisperäistä tai lääkintäjätettä.
räistä tai lääkintäjätettä.

❏

12.5.3
❏

Laskuputket eivät tyhjene avoimiin viemärikaivoihin.

❏

12.4 Ympäristöolojen hallintaan käytetyt varusteet
❏

12.5 Viemäröinti

12.6.1
❏

12.6.2
❏

124

Tyhjennä laskuputket avoimiin viemärikaivoihin,
joissa on ilmaväli.
12.6 Ilmanvaihto
Asenna erilliset kanavat ilmanvaihtoa, ilmastointia ja
Kylmän tai lämpimän ilman poisto- lämmitysjärjestelmiä varten.
tietä (tai molempia) käytetään use- Erota kunkin osaston ilman poistotiet.
ammassa kuin yhdessä osastossa.
Suojaa sellaiset kanavat tartunnanlevittäjiltä, jotka
kulkevat sääkannelta suoraan lastiruumiin, konehuoneeseen ja kattilahuoneisiin, ja poista mahdolliTodisteita tartunnanlevittäjistä
set vaakasuorat jatkopalat molemmista päistä.
ja/tai tartunnan lähteistä.
Desinfioi ja hävitä hyönteiset tai rotat välittömästi.

❏
❏
❏

❏

Alue 13 Muut järjestelmät ja alueet
Johdanto
Aluksella on myös muita järjestelmiä ja alueita, jotka aiheuttavat terveyshuolia. Tartunnanlevittäjät aiheuttavat suuria riskejä matkustajien ja miehistön terveydelle. Aluksella olevat hyttyset,
rotat, hiiret, torakat, kärpäset, täit ja rottakirput voivat levittää sairauksia. Jyrsijät ovat levinneet
myös satama-alueille, ja niiden katsotaan levittävän monia tauteja, kuten ruttoa, endeemistä
pilkkukuumetta, salmonelloosia, trikinelloosia, leptospiroosia ja rotanpurematautia. Terveyden
säilyttäminen aluksilla edellyttää tartunnanlevittäjien ja tartunnan lähteiden seurantaa ja torjuntaa.
Rankkasateen tai tulvan aiheuttama veden seisominen voi tarjota hyttysille lisääntymispaikan,
mikä edistää mahdollista altistumista vektoritaudeille, joita ovat esimerkiksi dengue, malaria ja
Länsi-Niilin kuume.
Pesukoneet ja pyykinpesutilat ovat välttämättömiä aluksissa laivaväen asuntoja aluksessa koskevan yleissopimuksen nro 92 (muutettu, 1949) mukaan. Asiakirjassa vahvistetaan tällaisten tilojen
ja myös saniteettitilojen sijoitusta, rakennusta, järjestelyä ja varusteita koskevat vähimmäisvaatimukset.
Pyykinpesukoneiden poistovesi luokitellaan harmaaksi vedeksi aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (1973, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1978 pöytäkirjalla, MARPOL-yleissopimus) liitteessä V. Aikaisemmissa jätteistä aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemisestä annetuissa määräyksissä nestemäistä keittiöjätettä ei pidetty jätteenä eikä sen tyhjentämistä mereen rajoitettu millään tavalla edellyttäen, että jäte ei sisältänyt MARPOL-määräyksissä kuvattuja epäpuhtauksia. Vaikka harmaa vesi on yleisesti ottaen vaarattomampaa kuin esimerkiksi musta vesi, harmaa vesi voi toisinaan sisältää haitallisia ainesosia. Esimerkiksi pyykinpesuvedessä voi olla pesuaineiden jäämiä ja valkaisuaineesta peräisin olevaa klooria.

Kansainväliset standardit ja suositukset
Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR), 2005
24 artikla, Kuljetusoperaattorit:
Osallisten valtioiden tulee ryhtyä kaikkiin mahdollisiin terveyssäännöstön kanssa yhdenmukaisiin toimiin varmistaakseen, että kuljetusoperaattorit
(a) noudattavat WHO:n suosittelemia ja kyseisen valtion hyväksymiä terveystoimia
(b) tiedottavat matkustajille kuljetuksen aikana suoritettaviksi tarkoitetuista WHO:n suosittelemista ja kyseisen valtion hyväksymistä terveystoimista
(c) pitävät vastuullaan olevat kuljetusvälineet pysyvästi puhtaina tartunnan tai saastumisen lähteistä, tartunnanlevittäjät ja lähteet mukaan luettuina. Saadun näytön perusteella voidaan vaatia
toimia tartunnan tai saastumisen lähteiden torjumiseksi.
Liitteen 1 B-osa, Ohjelman ja koulutetun henkilökunnan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan tartunnanlevittäjien ja lähteiden torjumiseksi maahantulopaikoilla ja niiden läheisyydessä.
Liite 5, Vektoritauteja koskevat toimet.
Merityötä koskeva ILO:n yleissopimus, 2006
Sääntö 3.1, Asuintilat ja virkistysmahdollisuudet
Normi A3.1, Asuintilat ja virkistysmahdollisuudet
13. Aluksella on oltava asianmukaisesti sijoitetut ja kalustetut pesulatilat.
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Sääntö 3.1, Asuintilat ja virkistysmahdollisuudet
Suositus B3.1.7, Saniteettitilat
4. Merenkulkijoiden käyttöön tarkoitetuissa pesulatiloissa tulisi olla:
(a) pesukoneet
(b) kuivauskoneet tai riittävästi lämmitetyt ja tuuletettavat kuivaustilat
(c) silitysrauta ja -lauta tai vastaavat.
Laivaväen asuntoja aluksessa koskeva ILO:n yleissopimus
nro 92 (muutettu, 1949)
13 artikla:
12. Jokaisessa aluksessa tulee olla laivaväen suuruuden ja normaalisen matka-ajan edellyttämät mahdollisuudet vaatteiden pesemiseen ja kuivattamiseen.
13. Vaatteiden pesulaitteisiin tulee kuulua tarpeelliset pesusoikot, jotka voidaan sijoittaa pesusuojiin, ellei erillisiä vaatteiden pesutiloja käytännössä voida kohtuudella järjestää, sekä riittävästi kylmää ja lämmintä suolatonta vettä tai laitteet veden kuumentamiseksi.
14. Vaatteiden kuivattamismahdollisuus on järjestettävä makuu- ja ruokailusuojista erillään
olevaan tilaan, jota voidaan riittävästi tuulettaa ja lämmittää ja jossa on kuivausnuorat tai
muut välineet vaatteiden ripustamista varten.

Keskeiset riskit
Useat taudit leviävät ihmisiin tartunnanlevittäjien, kuten rottien, hyttysten, hiirien, torakoiden, kärpästen, täiden ja rottakirppujen, kautta. Jos tartunnanlevittäjiä ei torjuta asianmukaisesti, ne voivat levitä aluksiin, lisääntyä ja kulkeutua merten yli. Tämä aiheuttaisi vakavia terveysriskejä miehistölle ja matkustajille. Aluksella olevat henkilöt ja tartunnanlevittäjät voivat
puolestaan levittää tautia muiden maiden satamiin.
Esimerkiksi seisova vesi aluksella tai sen pelastusveneissä tarjoaa hyttysille munintapaikan. Sukukypsät hyttyset nousevat seisovasta vedestä ja munivat edelleen koko elinikänsä ajan. Jos vesi seisoo pitkiä aikoja tai toistuvat rankkasateet tai tulvat tuovat lisää vettä, hyttysten lisääntyminen voi
jatkua useita viikkoja tai kuukausia. Jos hyttysiä ei torjuta tehokkaasti, ne voivat kulkeutua aluksen
mukana ja levittää tartuntatauteja kansainvälisillä matkoilla.
Muita riskejä ovat altistuminen verelle tai muille mahdollisesti tartuntavaarallisille materiaaleille saastuneiden esineiden kautta, joita ei ole käsitelty asianmukaisesti. Esimerkiksi
kunnossapidosta vastaava henkilöstö voi joutua kosketuksiin saastuneen pyykin kanssa, jos
käytössä ei ole asianmukaisia henkilönsuojaimia. Pyykinpesussa käytetyt vaaralliset kemikaalit, vaatteista irtoava pöly, jauhemaiset pesuaineet ja työpaikan heikko ilmanvaihto voivat aiheuttaa terveysriskejä.

Asiakirjojen tarkastus
Integroitu tartunnanlevittäjien torjuntasuunnitelma

Viitetiedot
Kansainväliset yleissopimukset
Merityötä koskeva ILO:n yleissopimus, 2006.
Tieteellinen kirjallisuus
Anselmo M et al. (1996). Port malaria caused by Plasmodium falciparum: a case report. Le Infezioni
in Medicina, 4:45–47.
Delmont J et al. (1994). Harbour-acquired Plasmodium falciparum malaria. Lancet, 344:330–331.
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Torjuntatoimenpiteet ja
korjaavat toimet

Suositellaan

Tarkastustulokset: löydetyt todisteet, näytetulokset, tarkastetut asiakirjat

Vaaditaan

Aluekoodi

13.1 Tartunnanlevittäjien torjuntajärjestelmä
13.1.1
❏
13.1.2
❏

13.1.3
❏

13.2.1
❏

13.2.2
❏

Alusta ei ole suojattu rotilta.

Asenna suojuksia, joilla estetään jyrsijöiden pääsy
alukseen ankkuriköysiä pitkin.

❏

Saatavilla ei ole integroitua tartunnanlevittäjien torjuntasuunnitelmaa.

Laadi integroitu tartunnanlevittäjien torjuntasuunnitelma.

❏

Suorita rutiininomainen tartunnanlevittäjien ja tartunnan lähteiden seuranta. Ota esimerkiksi käyttöön rotanloukkuja ja muita laitteita ja tarkista ne.

❏

Tartunnanlevittäjien torjunnasta ei
ole saatavilla tarkastustietoja ja -lokeja (mukaan lukien torjunta-aineiden käyttö).

Laadi tartunnanlevittäjien torjunnasta tarkastustietoja
ja -lokeja, mukaan lukien tiedot torjunta-aineiden käytöstä.
13.2 Seisova vesi
Aluksen eri alueilla (esim. pelastusveneiden suojat, pilssit, vedenpoistoaukot,
suojakankaat, vesikourut, ilmanpuhdistuslaitteisto) on todisteita seisovasta ve- Toteuta toimintamenettelyjä sellaisten yleisten terveysriskien torjuntaa varten, jotka kohdistuvat miedestä, jossa voi esiintyä hyönteisten
toukkia.
histöön, matkustajiin ja yhteisöihin, joihin satamaan
Todisteita painanteista tai rummuista, saapuvilla aluksilla tai rahdeilla voi olla vaikutusta.
joihin voi kerääntyä seisovaa vettä.
Todisteita elävistä tartunnanlevittäjistä
Poista seisova vesi ja torju tartunnanlevittäjiä.
tai niiden toukista pelastusveneiden sisällä olevassa seisovassa vedessä.
13.3 Pesukoneiden ja pyykinpesulaitteiden rakenne

13.3.1
❏

Rakennusmateriaalit ja -suunnittelu
vaikeuttavat puhdistusta.

Suunnittele ja rakenna materiaalit uudelleen siten, että ne
helpottavat puhdistusta ja desinfiointia.

13.3.2

Lian ja jätteiden viemärijärjestelmä
on asennettu väärin.

Varmista, että lian ja jätteiden viemärijärjestelmä on
riittävän kokoinen ja rakennettu siten, että minimoidaan tukosriski ja helpotetaan puhdistusta.

Ovet ja ikkunat eivät mahdollista asianmukaista ilmanvaihtoa.

Korjaa ovien ja ikkunoiden suunnittelu.

❏
13.3.3
❏
13.3.4
❏

13.4.1
❏

❏

❏

❏
❏

Rakenna lattiat uudelleen kestävästä materiaalista, joka
on helppo puhdistaa eikä päästä läpi kosteutta ja joka
voidaan kuivattaa asianmukaisesti.
13.4 Kunnossapito, puhdistus ja huolto

Todisteita siitä, että kunnossapidosta
vastaava miehistö puhdistaa sairaiden Varmista, että kunnossapidosta vastaava miehistö toteuttaa
matkustajien tai miehistön jäsenten hyt- varotoimia ja käyttää esimerkiksi kertakäyttöisiä henkilönsuojaimia, jotka vaihdetaan aina sairaan henkilön hytin puhtejä ilman henkilönsuojaimia.
distuksen jälkeen.
Saatavilla ei ole riittävästi pesuaineita.

13.4.3
❏

Todisteita vuodoista, ylivuodosta tai
Huolla viemärijärjestelmää, jotta se ei vuoda tai tukristikytkennöistä
viemärijärjestelkeudu.
mässä.
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❏

Lattiat eivät helpota puhdistusta.

13.4.2
❏

13.4.4
❏

❏

Todisteita siitä, että kunnossapidosta
vastaava miehistö käyttää samoja
puhdistusliinoja sairaiden ja terveiden matkustajien tai miehistön jäsenten hyttien puhdistamiseen tai puhdistaa ensin sairaiden matkustajien
tai miehistön jäsenten hytit.

❏

❏

Järjestä kunnossapitoa ja pyykinpesua varten riittävästi pesujauhetta tai vastaavia tuotteita.

❏

❏

Vaihda puhdistusliinat sairaiden matkustajien tai miehistön jäsenten hyttien puhdistuksen jälkeen.

❏

Puhdista ensin terveiden ja sen jälkeen sairaiden matkustajien ja miehistön jäsenten hytit.

❏

Liite 3

SSCEC-/SSCC-todistusmalli

Liite 1 SSCEC-/SSCC-todistusmalli, Kansainvälisen terveyssäännöstön
(2005) liite 3
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SSCEC-/SSCC-todistusmallin liite
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Tarkastetut alueet/tilat/järjestelmät
Elintarvikkeet

• Lähde
• Säilytys
• Valmistus
• Tarjoilu
Vesi

• Lähde
• Säilytys
• Jakelu
Jäte

• Säilytys
• Käsittely
• Hävitys
Uima-altaat/terveysvesialtaat

• Laitteet
• Käyttö
Sairaanhoitotilat

• Varusteet ja lääkintälaitteet

• Käyttö
• Lääkkeet
Muut tarkastetut alueet

Löydetyt todisteet Näytetulokset

Tarkastetut asiakirjat

Suoritetut torjuntatoimenpiteet

Uusintatarkastuksen pvm

Tilannetta koskevia
huomautuksia

Liite 2 Saniteettitodistusten myöntämistä, uusintatarkastuksia ja saastuneiden kuljetusvälineiden käsittelyä koskeva päättelykaavio

Alus pyytää uutta todistusta.

Uusintatarkastus
tai ilmoittamaton
tarkastus

Merkkejä tai oireita
yleisestä terveysriskistä
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Skenaario 1:
Alus pyytää uutta todistusta
(IHR:n 39 artikla)

Voiko ao. viranomainen toteuttaa
tarkastuksen?

Ei

Jatka saniteettitodistuksen voimassaoloaikaa enintään 30 päivällä tarvittaessa jatkoleimalla.

Kyllä

Kaikki alueet on tarkastettava WHO:n suositusten
mukaisesti.

Löytyykö alukselta todisteita yleisistä terveysriskeistä?

Ei

Myönnä SSCEC-todistus.

Kyllä

Kliinisiä merkkejä tai oireita yleisestä terveysriskistä tai voimassa oleva
todistus puuttuu?

Kyllä
Siirry skenaarioon 3.

Ei

Voidaanko torjuntatoimenpiteet toteuttaa hyväksyttävästi satamassa?

Kyllä

Myönnä SSCC-todistus ja liitä
tietoja toimenpiteistä ja tuloksista.

Ei

Myönnä SSCC-todistus tai
jatkoaika ja liitä tietoja todisteista ja vaadituista torjuntatoimenpiteistä (esim.
132

Ilmoita seuraavaan
satamaan todisteista
ja vaadituista torjuntatoimenpiteistä.

paikallinen raportti tai todistelomake – liite 7).
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Skenaario 2:
Uusintatarkastus
tai ilmoittamaton
tarkastus

Onko uutta todistusta
pyytävän aluksen saniteettitodistuksen
voimassaoloa jatkettu?

Kyllä

Siirry skenaarioon 1.

Ei

Onko tietoja tai uusia todisteita yleisistä terveysriskeistä?

Ei

Leimaa voimassa
oleva saniteettitodistus ja liitä tietoja uudelleentarkastettujen
alueiden tyydyttävästä
kunnosta.

Kyllä

Kliinisiä merkkejä tai
oireita yleisestä terveysriskistä?

Kyllä
Siirry skenaarioon 3.

Ei

Voidaanko torjuntatoimenpiteet suorittaa?

Kyllä

Leimaa voimassa
oleva saniteettitodistus ja liitä luettelo kaikista toteutetuista toimenpiteistä.

Ei

Leimaa saniteettitodistus ja
liitä tietoja todisteista ja vaadituista torjuntatoimenpiteistä
(esim. paikallinen raportti tai
todistelomake – liite 7).
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Ilmoita seuraavaan
satamaan todisteista
ja vaadituista torjuntatoimenpiteistä.
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Liite 3 Tarkastusalueiden järjestys
Tässä liitteessä ehdotetaan tarkastusalueiden järjestystä, joka sisällytetään aluksen
menettelyohjeisiin. Järjestys perustuu siihen, että puhtaat alueet tarkastetaan ensin
ja tekniset alueet sen jälkeen. Järjestystä noudattamalla tarkastajat ehkäisevät ristikontaminaatiota.
Joillakin kriittisillä alueilla, kuten laivakeittiössä, tarkastajien olisi noudatettava hyviä
hygieniakäytäntöjä ja käytettävä puhtaita kertakäyttöisiä vaatteita (esim. esiliinoja,
käsineitä ja hiussuojaa).
Taulukko A3.1
Ehdotettu tarkastusalueiden järjestys
Aluksen osa

Asuintilat sisällä

Konehuone
sisällä

Ulkotilat
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Alue

Perustelu

Asuintilat

Aloita majoitustilojen yläpäästä.

Laivakeittiö, keittiövarasto ja tarjoilualueet

Mahdollisesti puhtaampi
kuin keittiövarasto.

Keittiövarasto

Mahdollisesti puhtaampi
kuin varastot.

Varastot

Lähellä laivakeittiötä ja keittiövarastoa.

Lastenhoitotilat

Yleensä likaisempi kuin elintarvikealueet.

Sairaanhoitotilat

Vältä ristikontaminaatiota elintarvikealueiden
jälkeen.

Uima-altaat, terveysvesialtaat ja saunat

Sisätiloissa tai kannella.

Muut alueet ja järjestelmät

Pesuvesi ja pyykki
yleensä puhtaampia kuin
jäte.

Jäte (kiinteä ja lääkintäjäte)

Likaisin alue asuintiloissa, sijaitsee joskus kannella.

Konehuone

Yleiskatsaus

Juomavesi

Useimmat konehuoneen
osat

Jätevesi

Useimmat konehuoneen
osat

Painolastivesi

Pääsy konehuoneesta, putkistojen kautta, avoimelta
kannelta tai rahtiosastoista.

Lastiruumat

Ulkona

Seisova vesi

Kannella

Liite 4 Tarkastajien ja miehistön henkilönsuojaimet
Seuraavassa taulukossa luetellaan henkilönsuojaimet, jotka olisi oltava miehistön ja
tarkastajien käytettävissä. Taulukossa ilmoitetaan, onko tarkastajien käytettävä henkilönsuojainta tavanomaisen tarkastuksen vai epidemiatutkimuksen aikana.
Taulukko A4.1
Miehistön ja tarkastajien henkilönsuojaimet
Henkilönsuojain

Tarkastaja – tavanomainen tarkastus

Suojakypärä

X

Hiusverkko

X

Suojalasit tai kasvonsuojus

X

Kuulosuojaimet

X

Suojamaski

Tarkastaja – epidemiatutkimus
X

X (FFP3-standardi)

Työkäsineet (esim. nahkakäsineet)

X

Kumiset tutkimuskäsineet

X

Keittiöesiliina

X

Vedenpitävä esiliina

X

Kertakäyttöinen suojapuku

X

X

Käsien desinfiointiaine

X

Huomioliivi tai -takki

X

Ilmatäytteinen pelastusliivi

X

Suojajalkineet, joissa liukumaton ja kipinöitä kestävä pohja

X

Hyönteiskarkote tietyillä alueilla

X

X
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Liite 5 Aluksen tarkastuksessa hyödylliset tekniset varusteet
Seuraavassa taulukossa luetellaan teknisiä varusteita, joista aluksen tarkastajalle voi
olla apua tarkastuksen aikana. Lisäksi ilmoitetaan, pitäisikö tarkastajan käyttää varusteita tavanomaisen tarkastuksen aikana vai soveltuvatko ne paremmin epidemiatutkimukseen.
Taulukko A5.1
Alusten tarkastajille hyödylliset tekniset varusteet
Tekninen varuste

Taskulamppu (mielellään räjähdyssuojattu)

Tarkastaja – tavanomainen tarkastus
X

TarkasToiminto
taja –
epidemiatutkimus
X

Räjähdyssuojauksesta voi
olla hyötyä tietyillä alueilla.

Kalibroitu elintarvikkeiden lämpömittari (kontakti tai infrapuna)

X

X

Elintarvikkeen lämpötilan
mittausta varten. Infrapunamittareiden avulla vältetään suoraa kontaktia.

Tuholaisspray

X

X

Karkottaa torakat ahtaista
tiloista.

Valkoinen liina

X

X

Kaksipuolinen teippi

X

X

Sinetit ja leimat

X

X

Kyniä, kirjoituslevy ja
muistilehtiö

X

X

miseksi.
Todistusten
vahvistamista varten.
Helpottaa paperityötä.

Sanakirja

X

X

Helpottaa laivaoperaattorin ja
tarkastajan välistä viestintää.

Työkalupakki

X

X

Laitteiden avaamiseksi tarkastusta varten.

Ensiapupakkaus

X

X

Kannettava tietokone ja tulostin

X

X

Kokoon taitettava viivain tai
mittanauha

Henkilökohtainen turvallisuus.
Laitteiden avulla voidaan
tulostaa todistuksia tai laatia luetteloita suoraan tietokannasta tai muusta ohjelmasta.
Ilmavälien ja muiden mittojen
mittaamiseksi.

X

Savukynä tai muu savulaite

X

X

Ultraviolettivalo

X

X
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Tuholaisten (esim. kirppujen) löytämiseksi.
Ryömivien hyönteisten havaitse-

Imuhuuvien ja ilmanvaihtojärjestelmien testausta varten.
Ihmisten ja jyrsijöiden virtsakontaminaation havaitsemiseksi.

Liite 5 jatkuu

Tekninen varuste

Veden testipakkaus,
mukaan lukien
• pH-mittari
• lämpömittari
• johtavuusmittari
• kloorin testipakkaus
• kovuuden testipakkaus
• sameuden testipakkaus.
Veden näytteenottopakkaus, mukaan lukien
• pihdit ja kuusiokoloavain
• kaasupoltin
• etanolispray (70 %)
• kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä.
Steriilit lasipullot, jotka sisältävät natriumtiosulfaattia
Proteiinia ilmaiseva vanupuikko
Näyteastioita seuraavia varten:
• uloste- ja virtsanäytteet
• verinäytteet
• vanupuikot
• elintarvikenäytteet.
Kamera (mielellään digitaalinen)

Tarkastaja – tavanomainen tarkastus

TarkasToiminto
taja –
epidemiatutkimus

X

X

X

X

X

X

Laadukkaiden vesinäytteiden
ottoa ja analysointia varten.

Mikrobiologista vesianalyysia varten.
Pintojen (esim. laivakeittiössä)
asianmukaisen puhdistuksen
tarkastusta varten.

X

X

Aluksen juomaveden mahdollisen saastumisriskin arviointia ja
desinfiointitoimenpiteiden seurantaa varten.

X

Näytteiden keräämiseksi erilaisista mahdollisista saastumisen
lähteistä (esim. vesi, elintarvikkeet, ihmiset, pinnat, varusteet).

X

Todisteiden tallentamista varten.

Turvallisuussyistä ja alukseen nousun helpottamiseksi lueteltuja varusteita olisi säilytettävä selkärepussa
tai muussa soveltuvassa kantovälineessä.
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Liite 6 Aluksen tarkastusta koskevat malliasiakirjat
Tässä osassa luetellaan asiakirjat, jotka on oltava saatavilla aluksen tarkastuksen aikana. Todistuksen myöntävän viranomaisen olisi toimitettava luettelo alukseen ennen sen saapumista satamaan, jotta helpotetaan aluksen tarkastuksen valmistelua.
Taulukko A6.1
Luettelo aluksen saniteettitarkastukseen tarvittavista todistuksista ja asiakirjoista
Luokka

A
IHR-asiakirjat

B
Yleisten terveysriskien arviointia
varten voidaan
pyytää myös
kansainvälisen
meriliikenteen
helpottamista
koskevassa
IMO:n yleissopimuksessa
(1965, sellaisena
kuin se on muutettuna, vuoden 2006 painos) lueteltuja
muita asiakirjoja.

Nimi

IHR:n liite 8

SSCC-todistus

IHR:n liite 3

SSCEC-todistus
Saniteettitodistuksen
jatkoaika
Kansainvälinen rokotus- tai
ehkäisytodistus

IHR:n liite 6

Yleisselvitys

http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.asp?topic_id=396

Lastiluettelo

http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.asp?topic_id=396

Luettelo aluksen varastoista

http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.asp?topic_id=396

Miehistöluettelo

http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.asp?topic_id=396

Matkustajaluettelo

http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.asp?topic_id=396

Ilmoitus vaarallisista tavaroista http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.asp?topic_id=396
ISPP-todistus
Jätehuoltosuunnitelma

Jokaisessa aluksessa, jonka bruttovetoisuus on vähintään
400 tonnia tai jolla on lupa kuljettaa yli 15 henkilöä, on oltava jätehuoltosuunnitelma, jota miehistön on noudatettava: http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.asp?topic_id=396

Jätepäiväkirja

Sama kuin edellä: http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.asp?topic_id=396

Luettelo laivaväen omaisuu- http://www.imo.org/Facilitation/mainframe.asp?topic_id=396
desta
Kansainvälisen postisopimuksen edellyttämät asiakirjat
Muut

C
Aluksen hygieniaa koskevat
muut hallintasuunnitelmat

Vesiturvallisuussuunnitelma
(tai vesihuoltosuunnitelma)
Juomaveden analyysiraportti
Jätehuoltosuunnitelma
Elintarviketurvallisuuden
hallintasuunnitelma (mukaan lukien lämpötilatiedot)
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Huomautus

Meriterveysilmoitus

Jos asiakirjaa ei ole saatavilla, postipaketit (lukumäärä ja
paino) on ilmoitettava lastiluettelossa.

Liite 6 jatkuu

Luokka

Nimi

C
Aluksen hygieniaa koskevat
muut hallintasuunnitelmat

Tartunnanlevittäjien torjuntasuunnitelma

Huomautus

Lääkintäpäiväkirja
IMO:n painolastivesilomake
Painolastivesitodistuskirja
Painolastivesipäiväkirja

http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-control-and-managementof-ships'-ballast-water-and-sediments-(bwm).aspx
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-for-the-control-and-managementof-ships'-ballast-water-and-sediments-(bwm).aspx

Muu
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Liite 7 Todistelomake
Taulukossa A7.1 esitetään todistelomakkeen malli. Lomakkeessa luetellaan löydetyt todisteet, tarkastetut näytteet ja asiakirjat sekä torjuntatoimenpiteet ja korjaavat toimet, jotka on suoritettava
aluksen tarkastuksen jälkeen. Lomake liitetään saniteettitodistukseen. Kun lomake liitetään todistukseen, todistuksen myöntävän viranomaisen on allekirjoitettava, leimattava ja päivättävä liitteen jokainen sivu. Jos lomake liitetään jo olemassa olevaan saniteettitodistukseen, liitteestä on mainittava
todistuksessa (esim. leimalla).
Taulukko A7.1
Todistelomakemalli
Todistelomake
Tämä lomake on saniteettitodistuksen (SSC) liite, ja siinä luetellaan löydetyt todisteet ja suoritettavat torjuntatoimenpiteet.
Kun lomake liitetään todistukseen, ao. viranomaisen on allekirjoitettava, leimattava ja päivättävä liitteen jokainen sivu. Jos
lomake liitetään jo olemassa olevaan saniteettitodistukseen, liitteestä on mainittava todistuksessa (esim. leimalla).
Aluksen nimi ja IMO- tai rekisterinumero:

Aluksen päällystöön kuuluvan vastuuhenkilön nimi ja allekirjoitus:

Todistuksen myöntävän viranomaisen nimi:

Tarkastuksen pvm (pp/kk/vvvv):

Saniteettitodistuksen pvm (pp/kk/vvvv):

Saniteettitodistus myönnetty seuraavassa satamassa:

Ilmoita alueet, joita ei ole tarkastettu:
❏
Asuintilat

❏
Laivakeittiö, keittiövarasto ja ❏
Varastot
tarjoilualue

❏
Lastenhoitotilat

❏
Sairaanhoitotilat

❏
Uima-altaat/terveysaltaat

❏
Kiinteä jäte ja lääkintäjäte ❏
Konehuone

❏
Juomavesi

❏
Jätevesi

❏
Painolastivesi

❏
Lastiruumat

❏
Kyllä

❏
Ei

❏
Muu (esim. pyykinpesukoneet)

Tarkastajan nimi:

Suoritettavat toimenpiteet

Tarkastajan allekirjoitus:

Tarkastajan leima:

Toimenpide suoritettu hyväksyttävästi (uusintatarkastuksen tekevän viranomaisen
leima ja allekirjoitus)

Sivu.........................................../
...........................................

IMO, Kansainvälinen merenkulkujärjestö; SSC, saniteettitodistus; WHO, Maailman terveysjärjestö.

142

Suositellaan

Löydetyt todisteet
(WHO:n tarkistuslistan mukainen lyhyt kuvaus; alleviivaa kukin todiste, jotta eri kohdat
erottuvat toisistaan)

Vaaditaan

Todistekoodi

Aluksella havaittu terveystapahtumia

Liite 8 Todistelomakkeen täyttöohjeet
1. Lomakkeen yläosaan täytetään seuraavat tiedot:
• aluksen nimi ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO-numero tai rekisterinumero
• päällystöön kuuluvan vastuuhenkilön nimi ja allekirjoitus
• todistuksen myöntävän viranomaisen nimi
• tarkastuksen päivämäärä
• sen saniteettitodistuksen päivämäärä, johon todistelomakkeessa viitataan
• satama, jossa saniteettitodistus on myönnetty.
2. Alueet, joita ei ole tarkastettu, ilmoitetaan tarkistuslistassa.
3. Muut tiedot lomakkeessa:
1. sarake, Todistekoodi

Tarkistuslistassa ilmoitettu todistekoodi.

2. sarake, Löydetyt todisteet

Tarkistuslistan mukainen lyhyt kuvaus
löydetyistä todisteista.

3. sarake, Suoritettavat toimenpiteet

Kuvaus suoritettavista torjuntatoimenpiteistä (käytä tarkistuslistan sanamuotoa).

4. sarake, Vaaditaan

Rastita kohta, jos toimenpide on vaatimus.

5. sarake, Suositellaan

Rastita kohta, jos toimenpide on suositus.

6. sarake, Toimenpide suoritettu hyväksyttävästi

Tämä sarake on varattu uusintatarkastuksen tekevälle viranomaiselle. Viranomaisen olisi leimattava ja allekirjoitettava ainoastaan hyväksyttävästi suoritetut toimenpiteet. Jos kohtaan ei lisätä leimaa tai
allekirjoitusta, toimenpiteen onnistuminen on vahvistettava uudessa tarkastuksessa. Kunkin todisteen ja vastaavien toimenpiteiden erottamiseksi eri todisteet
olisi erotettava vaakaviivalla.

Lomakkeen jokaisen sivun alaosaan lisätään tarkastajan nimi ja allekirjoitus, todistuksen myöntävän viranomaisen leima, sivunumero sekä mahdolliset huomautukset.
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Alusten tarkastusta ja saniteettitodistusten
myöntämistä koskevassa käsikirjassa annetaan
ohjeita tarkastuksen valmistelusta ja suorittamisesta sekä todistusten täyttämisestä ja terveystoimien soveltamisesta kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR, 2005) mukaisesti. Käsikirjan on tarkoitus toimia viiteaineistona satamista vastaaville terveysviranomaisille, sääntelyviranomaisille, laivaoperaattoreille ja muille
asianomaisille viranomaisille, jotka vastaavat
terveystoimien toimeenpanosta aluksilla.

