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1 ESIPUHE
Raportti on osa ”Turvallisuusliiketoiminta Savossa” –toimeksiantoa, jonka Safety Advisor Oy toteutti Etelä-Savon ELY-keskuksen tilaamana.
Raportti kokoaa konttiturvallisuuteen liittyvää aineistoa, joka on englanninkielisenä
vapaasti saatavissa julkisissa Internet-lähteissä.
Mikkelissä 24.5.2010

Topi Katajala
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2 JOHDANTO
Merikontin kehitti Malcom McLeanin 1930-luvulla. Ensimmäinen konttikuljetus tapahtui
McLeaninin yhtiön Pan-Atlanticin toimesta 1956. 1960- luvulla merikontti sai ISO - määritelmän. Alun perin konttien määritelmiä oli kolme, mutta näistä nykyisin on pääasiallisesti käytössä amerikkalainen standardi TEU(twenty foot equivalent unit).
Noin yhdeksänkymmentä prosenttia kuljetettavista hyödykkeistä kuljetetaan konteissa.
Maailmanlaajuisesti merikontteja on käytössä noin 120 miljoonaa kappaletta. Satamissa rekisteröitäviä konttitapahtumia on vuosittain noin 450 miljoonaa.
Suurimmat nykyaikaiset konttialukset ovat kuljetuskapasiteetiltaan jopa 15 000 TEU
luokkaa. Tällaiset määrät yhdessä lyhyiden satama-aikojen kanssa asettavat suuria
vaatimuksia sekä satamien, että alusten logistisille järjestelmille. Merikonttien lastaaminen aluksiin huomioiden aluksen vakavuuden ja määräsataman vaatii satamaterminaaleilta valmistautumista jo ennen aluksen saapumista.
Tehokkuuden pohjalta rakennettu logistinen ketju on kehittynyt neljänkymmenen vuoden aikana. Pitkän ajan kuluessa kehittyneeseen ketjuun on vaikea sovittaa uusia komponentteja. Kehitettäessä uusia järjestelmiä on myös otettava huomioon niiden vaikutus olemassa olevaan kokonaisuuteen.
Alusten satama-ajat on minimoitu, johtuen suurten valtamerialusten käyttökustannuksista. Jokainen alus on kokonaisuus, joka pitää sisällään noin kaksikymmentä työntekijää, lastin käsittelyyn ja kuljettamiseen tarvittavan laitteiston sekä työntekijöiden asumiseen ja ylläpitoon tarvittavat tilat. Edellä mainittujen asioiden lisäksi aluksen hankintahinta on koosta riippuen miljoonista kymmeniin miljooniin euroihin. Tällaisen järjestelmän pysäyttäminen vastaa helposti pienen yrityksen vastaavan mittaista työnseisausta.
Suurimmissa satamissa puhutaan usean kymmenen aluksen kapasiteeteista. Ja vuosittain yksittäisen sataman läpi voi kulkea miljoonia kontteja. Tilanne, jossa yksittäiseen
konttiin olisi asetettu ydinlataus muodostaa uhkakuvan, jollaiseen valmistautuminen
vaatii mittaavaa varautumista ja tämänhetkisen turvallisuustason analysointia.
Johtuen vuoden 2001 terrori-iskusta Yhdysvallat on ottanut edelläkävijän roolin monissa turvallisuusasioissa. Konttiliikenteeseen liittyvät turvallisuustekijät eivät ole tässä
poikkeus. Vuoden 2001 jälkeen Yhdysvallat on järjestelmällisesti parantanut satamiensa turvallisuutta, mutta joukkotuhoaseen lukeutuminen mahdollisiin uhkakuviin asettaa
vielä suurempia vaatimuksia. Terrori-iskun ennaltaehkäisemiseksi Yhdysvallat on ottanut käyttöön useita poikkeuksellisia toimintatapoja. Viime vuosiin saakka nämä toimintatavat ovat rajoittuneet informaation keräämiseen Yhdysvaltoihin saapuvan rahdin
osalta, mutta tavoitteeksi on muodostunut konttien ja rahdin tarkastaminen jo ennen
Yhdysvaltoihin saapumista.
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2.1

Yleistä
Container Security Initiative- laki on vuoden 2001 jälkeen käyttöönotetun SAFE port- esityksen osa , joka koskee kansainvälistä, ja erityisesti Yhdysvaltoihin kulkevaa rahtiliikennettä. CSI - lain perustana on automaattinen ennakkotietoihin perustuva seuranta ja
merikonttien läpivalaisu ja säteilymittaus lähtösatamassa jo ennen lastausta. CSI - lain
seuraava askel Secure Freight Initiative hyväksyttiin lakina 2007 ja se sai osakseen
huomattavasti kritiikkiä sekä Yhdysvalloissa, että kansainvälisesti. SFI:n kiistanalaisin ja
kunnianhimoisin tavoite oli 100% konttien läpivalaisutuloksen saavuttaminen vuoteen
2012 mennessä.
CSI- satamia on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti 58 kappaletta, niistä meitä lähinnä
Göteborg, Ruotsi. Alun perin CSI- satamien lukumäärän piti rajoittua kahteenkymmeneen suurimpaan satamaan, jotka toimittavat rahtia Yhdysvaltoihin. CSI kattaa tällä
hetkellä siis 58 satamaa, joiden kautta kulkeva konttiliikenne käsittää lähes 85% Yhdysvaltoihin saapuvasta konteissa kulkevasta rahdista.

2.2

Tavoite
CSI:n mukaisen ajattelun perustavoitteena on, ettei Yhdysvaltojen aluevesille pääsisi yhtään konttia, jonka sisällöstä, tai sen turvallisuudesta Customs and Border Protection(CBP) ei olisi tietoinen.
Uhkakuvista suurimmaksi on viime vuosina noussut, joko ydinaseen, tai niin sanotun likaisen pommin käyttäminen Yhdysvaltain maaperällä. Likaisessa pommissa säteilevä
materiaali levitetään perinteisiä räjähdysaineita hyödyntäen, varsinaista ydinräjähdystä
ei siis tapahdu.
Sekä ydinaseen, että likaisen pommin käytöstä seuraa laskeuma, jonka tuloksena suuriakin alueita voitaisiin joutua sulkemaan mahdollisesti vuosikymmeniksi. Edellä mainitun kaltaisella hyökkäyksellä rahtisatamaan olisi järisyttävät vaikutukset Yhdysvaltain
talouteen, ja sen vaikutukset heijastuisivat varmasti myös maailmantalouteen.

2.3

Tarkistustavat
Säteilevän materiaalin ollessa olennainen osa uhkakuvaa, on selvää, että tarkistustavat
painottuvat säteilylähteen paikallistamiseen ja tunnistamiseen. Kuitenkin on muistettava rahtiliikenteen ja erityisesti konttiliikenteen laajuus, ja sen erityispiirteet.
Yhdysvaltoihin saapuu vuosittain noin yksitoista miljoonaa konttia, seitsemästäsadasta
eri satamasta. Tällaisen konttimäärän läpivalaisuun ei tällä hetkellä ole minkäänlaisia
valmiuksia. Kannettavien säteilymittareiden ja tunnistimien käyttö riittää jo tunnistettujen riskikonttien tutkimiseen, mutta laajamittainen kaikkien konttien tarkistus vaatisi

Raportti: KONTTITURVALLISUUS
4940-990-00075
www.safetyadvisor.fi
Copyright © 2010 Safety Advisor Oy

VERSION
AUTHOR

1.1

3.5.2010
Topi Katajala

APPROVED
BY

24.5.2010
Matti Katajala

7

laitteistolta ja henkilökunnalta kykyä tarkistaa 20-48 jalkainen merikontti muutamassa
minuutissa ympäri vuorokauden ja läpi vuoden.

2.4

Ajatusmalli
Alkuperäisen CSI - mukaisen ajattelun pohjana oli konttien ja rahdin kulkureittien seuranta automaattisesti(Automated Targetting System, ATS) ja vain epäilyttävien konttien
tarkistaminen.
Tällä hetkellä Yhdysvallat vaatii kaiken maahantuotavan rahdin osalta rahtikirjan tiedot
24h(24h-sääntö) ennen lastausta. Lisäksi vuoden 2010 alussa on voimaansaatettu Importer security filing, joka vaatii lisätietojen lähettämisen elektronisessa muodossa 24h
ennen saapumista Yhdysvaltoihin(10+2 sääntö). Edellä mainitut säännöt tekstissä
muodossa 24h-sääntö ja 10+2 sääntö.
Yhdysvalloissa toimeenpaneva organisaatio DHS(Department of Homeland Security)
suosii tällä hetkellä toiminnassaan edellä mainittua mallia. Tällä hetkellä Yhdysvaltojen
rahtiliikenteessä on kaksi erityispiirrettä: niin sanottu 24h sääntö ja vasta voimaansaatettu 10+2 sääntö. Kummankin tarkoituksena on antaa ATS järjestelmälle tarvittava tieto epäilyttävien konttien tunnistamiseen.
Tiedustelupohjaista lähestymistapaa helpottamaan on luotu C-TPAT(Customs Trade
Partnership Against Terrorism), jonka tarkoituksena on helpottaa turvalliseksi luokiteltujen toimijoiden rahdin liikkuvuutta CSI ja SFI ympäristöissä. C-TPAT toimijoiden henkilökunnalle ja tiloille asetetaan tiettyjä vaatimuksia, joiden saavuttaminen varmistetaan
auditoinneilla.

2.5

SFI- pilotit
Simulaatioissa on havaittu, että konttien järjestelmällinen läpivalaisu liukuhihnaperiaatteella olisi tehokkain tapa saavuttaa sataprosenttinen tarkistustavoite. Järjestelmällisten tarkistusten suorittaminen vaatisi kuitenkin suuria rakenteellisia ja logistisia muutoksia satamissa.
Erityisesti kauttakulkuliikenteen tarkistaminen satamissa on osoittautunut erityisen
haasteelliseksi. Sataprosenttisen läpivalaisuvaateen toteutumista on viimevuosina tutkittu SFI- pilottisatamissa.
Pilottisatamissa on havaittu niin hallinnollisia, kuin logistisia ja teknisiä ongelmiakin.
Laajamittainen uuden toimintatavan käyttöönotto useiden valtioiden alueella lyhyellä
varoitusajalla on muodostanut myös lukuisia poliittisia haasteita.
SFI- pilottien pohjalta on havaittu, että sataprosenttisten läpivalaisujen tavoite ei tule toteutumaan suunnitellulla aikavälillä. DHS voi myöntää erityistapauksissa kahden vuoden siirtymäajan, mikäli laitteiston tai toimintatavan käyttöönotto aiheuttaa merkittäviä
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ongelmia. DHS on myös katsonut, että SFI käyttöönotto aloitetaan satamissa, jotka todetaan riskianalyyseissä vaarallisimmiksi.

2.6

Teknologia
Sekä SFI -, että CSI - satamien varustukseen ja toimintaan kuuluu olennaisena osana
uusimman NII(non - intrusive inspection) teknologian hyödyntäminen. Käytettävät läpivalaisutekniikat rajoittuvat tällä hetkellä röntgen- ja gammasäteilyyn perustuviin laitteistoihin.
Universaalin RPM(Radiation Portal Monitor) portin löytäminen on kuitenkin
haasteellista eri maiden säteilyturvalakien, olosuhteiden ja erityisvaatimusten takia. NII
- kuvien ja ATS - informaation liikkuminen maailmanlaajuisesti asettaa myös haasteita
kustannustehokkaalle tiedonsiirrolle.

3 CONTAINER SECURITY INITIATIVE
viite: Customs and Border protection: Container Security Initiative 2006-2011, kirjoittajan
vapaasti suomentama ja uudelleen muotoilema.

3.1

Yleistä
Container Security Initiative(CSI) on osa CBP:n(U.S. Customs and Border protection) tavoitetta luoda turvallisempi maahantuontiketju. CSI ohjelma aloitettiin vuonna 2002, ja
sen tarkoituksena on estää merikonttien käyttö terrorismin välineenä.
CSI:n peruselementit ovat:
1. Mahdollisesti vaarallisten merikonttien tunnistaminen. CBP käyttää automaattisia
ohjelmistoja tunnistaessaan merikontit, jotka mahdollisesti ovat vaarallisia. Riskin
arviointi perustuu ennalta ilmoitettujen(24h-, 10+2- sääntö) tietojen lisäksi tiedustelutietoihin.
2. Kaikkien konttien arviointi ja ennakkotarkistus ennen lastaamista lähtösatamassa.
Kontit tarkastetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niiden edetessä kuljetusketjussa.
3. Viimeisimmän teknologian hyväksikäyttö konttien tarkistuksessa. Tavoitteena on
viivytysten minimointi tavaraliikenteessä. Käytettäviä tarkistustapoja ovat mm. läpivalaisu joko röntgen- tai gammasäteillä yhdessä säteilynilmaisimien kanssa.
4. Älykkäiden, turvallisempien konttien käyttö. Älykkäiden sinettien/ konttien käyttö
estää konttien luvattoman käsittelyn tarkistusten jälkeen.
CSI:n tavoitteena on kaikkien Yhdysvaltoihin saapuvien merikonttien arviointi, ja riskikonttien tarkistus Lähtösatamassa jo ennen lastaamista. Maailman tulliliitto, Euroopan
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unioni ja G8-maat tukevat CSI:n laajenemista ja ovat valmistelleet CSI tyyppisten tarkistusten ja standardien käyttöönottoa maailmanlaajuisesti.

3.2

CSI osana CBP:n tavoitetta
CBP:n tärkein tavoite on estää terroristien ja laittomien aseiden maahantulo. CSI tukee
tätä tavoitetta estämällä merikonttien käytön terrorismin välineenä samalla parantaen
laillisen kaupankäynnin turvallisuutta.
CSI vahvistaa CBP:n mahdollisuuksia tunnistaa ja tutkia meriteitse kulkevaa rahtia. CSI
myös vahvistaa CBP:n kykyä reagoida laittomiin, tai laittomiksi epäiltyihin kuljetuksiin
ilman merkittävää vaikutusta muulle rahtiliikenteelle.
CSI:n strateginen suunnitelma on yhdenmukainen Yhdysvaltain Presidentinkanslian ja
DHS:n (Department of Homeland Security) strategisten suunnitelmien kanssa.

3.3

Strategiset tavoitteet lyhyesti
Tavoitteiltaan CSI:n strateginen suunnitelma on kolmiosainen:

3.3.1 Yhdysvaltojen rajojen turvaaminen:
•
•
•

Tehostamalla riskikonttien tunnistusta ilmoitettujen ennakkotietojen pohjalta.
Tehostamalla riskien arviointia ja riskikonttien tutkintaa kehittämällä ja hyödyntämällä viimeisintä teknologiaa.
Yhdenmukaistamalla riskikonttien tarkistusta Yhdysvaltoihin saapuvien tarkistettavien konttien määrän kasvaessa.

3.3.2 Kestävän CSI- turvallisuusjärjestelmän luominen:
•

•
•
•

Kansainvälisen konttiturvallisuuden parantaminen luomalla viitekehykset ja standardit informaation käsittelyyn, riskikonttien tutkintaan, riskien arviointiin ja tutkintatapoihin.
Parantamalla rahdin liikkuvuutta ja turvallisuustasoa tunnistamalla optimaaliset
reitit ja satamat ja nostamalla nämä CSI:n vaatimalle turvallisuustasolle.
Parantamalla turvallisten konttien liikkuvuutta maailmanlaajuisessa kuljetusketjussa.
Tekemällä yhteistyötä muiden virastojen kanssa varasuunnitelmien ja –
järjestelmien kehittämisessä.

3.3.3 Kaupankäynnin turvaaminen ja edistäminen:
•

Tehostamalla CSI:n toimintaa neuvottelemalla asianosaisten valtioiden kanssa
CBP:n tunnistamien konttien tarkistuksista.
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•

•
•

•

3.4

Varmistamalla yhteistyö asianosaisten valtioiden kanssa. Suorittamalla ajoittaisia
riskinarviointeja henkilökunnan ja muiden resurssien tehokkaan käytön mahdollistamiseksi.
Kannustamalla virastojen välistä yhteistoimintaa parantamalla CSI-satamien keräämän tiedon saatavuutta ja hallintaa.
Luomalla CSI-standardit ja edistämällä niiden hyväksyntää muiden valtioiden, kansainvälisten organisaatioiden, kauppayhteisöjen ja muiden toimijoiden keskuudessa.
Parantamalla CSI:n toimivuutta arvioimalla sen rakenteen toimivuutta.

CSI:n tuomat parannukset

3.4.1 Edut valtioille ja organisaatioille
•
•

•
•
•
•
•

CSI parantaa turvallisuustasoa pysyvästi.
Tulliviranomaisten välinen yhteistyö parantaa kykyä toimia ja tunnistaa uhkia kansainvälisesti ja kansallisesti. Yhteisenä tavoitteena on tunnistaa riskikontit ja turvata merikuljetukset terroriteoilta.
CSI parantaa mahdollisuutta saada tarkempaa tietoa merikuljetuksista ja mahdollisista riskikonteista/ -kuljetuksista.
CSI luo psykologisen pelotteen, samalla tehden merikuljetuksien laittoman hyödyntämisen vaikeaksi.
CSI tekee radioaktiivisen ja säteilevän materiaalin tunnistamisen helpoksi kansainvälisissä merikuljetuksissa.
CSI-satamien turvallisuustaso on korkea. Terrori-iskun tapahtuessa kuljetusketjussa, CSI-satamat voivat saada etuoikeutetun aseman.
CSI on auttanut tiedostamaan tarpeen turvallisemmasta kuljetusketjusta.

3.4.2 Edut kaupalliselle toiminnalle
•

•

•

CSI:n toiminta pyritään toteuttamaan niin, ettei sen olemassaolo häiritse laillista
kaupankäyntiä. CSI:n toiminta nopeuttaa rahdin liikkumista hyödyntäessään lähtösatamassa tapahtuvia odotusjaksoja tarkistusten suorittamisessa. CBP pyrkii kehittämään eri toimijoiden kanssa odotusjaksojen entistä parempaa hyödyntämistä.
Eri toimijoiden hyväksyessä ja sitoutuessa CSI:n vaatimiin muutoksiin, myös muiden maahantuonnin turvallisuutta edistävien säännösten edut selkenevät (C-TPAT,
24-tunnin sääntö). Säännöstöjen tuomat edut näkyvät tulevaisuudessa konttien
liikkuvuuden parannuksena perusteellisten(kontin avaamista vaativien) tarkistusten määrän pienentyessä.
Standardisoidun ja yhdenmukaisen turvallisuusjärjestelmän luominen saa aikaan
vakaamman kuljetusverkoston varmistaen näin kilpailukyvyn säilymisen eri maiden
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•
•

3.5

toimijoiden kesken. Yhdenmukaiset standardit varmistavat tasavertaiset lähtökohdat kansainväliselle liikenteelle.
CSI-satamien olemassaolo nopeuttaa rahtiliikenteen palautumista terrori-iskun tapahtuessa.
Yhdysvaltoihin kohdistuvan terrori-iskun sattuessa taloudelliset vaikutukset Yhdysvalloissa olisivat valtavat ja heijastuisivat näin ollen myös maailmantalouteen.
CSI:n olemassaolo lisää kansainvälisen kaupankäynnin vakautta ja turvallisuutta.

CSI:n aiheuttamat kustannukset
Vaikka CSI-turvallisuusjärjestelmä tuo mukanaan monia parannuksia, uusimman teknologian hyödyntäminen laajamittaisesti aiheuttaa huomattavia kuluja. CSI:n siirtäessä
tarkistukset Yhdysvaltojen satamista ulkomaille, myös investoinnit jäävät muiden valtioiden/ toimijoiden maksettavaksi. Riippumatta siitä, kuka tarkistukset suorittaa, niiden
aiheuttamat kulut ovat merkittävät ja lankeavat viimekädessä kuluttajien(Yhdysvallat)
maksettavaksi. CSI-satamien toiminnan tehostuessa ja rahtiliikenteen nopeutuessa
nämä vaikutukset tulevat pienenemään. Konttiliikenteen turvallisuustason parantuessa
on mahdollista myös eri vakuutusmaksujen pieneneminen.

kuva 2

3.6

Uhkakuvat
Eri arviot osoittavat joukkotuhoaseen löytymisen tai räjäyttämisen Yhdysvaltain maaperällä aiheuttavan valtavat taloudelliset menetykset. Lokakuussa 2002, Booz, Allen ja
Hamilton arvioi joukkotuhoaseen etsinnästä johtuvan 12 päivän seisahduksen Yhdysvaltain satamissa maksavan noin 58 miljardia dollaria. Toukokuussa 2002, Brookings
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Instituutin tekemässä tutkimuksessa todettiin joukkotuhoaseen räjähdyksen Yhdysvaltain satamassa aiheuttavan noin 1000 miljardin dollarin menetykset, mukaan lukien
vaikutukset Yhdysvaltain ulkomaankaupalle.

4 MEGAPORTS INITIATIVE
Megaports on U.S. Department Of Energy ja U.S. National Nuclear Security
Administration yhteishanke, jonka tavoitteena on varustaa 100 kansainvälistä satamaa
säteilyilmaisimin.
Megaports hanke käynnisti operatiivisen vaiheensa ennen SFI- pilottien alkamista ja
useat SFI-pilottisatamat ovatkin luokiteltuja megaports- satamiksi.
Megaports hankkeen tavoitteena on Non- Intrusive Inspection - ja säteilytarkastusten
suorittaminen 50% konttiliikenteestä riippumatta määrävaltiosta. Näin ollen Megaports
liittyy läheisesti CSI/ SFI projekteihin ja tulee tulevaisuudessa lähestymään SFI - tavoitetta niin laitteistoltaan, kuin operatiivisilta tavoitteiltaankin.
Olennainen ero Megaports ja Container Security Initiative välillä on Megaports lähestymistavan keskittyminen lähtevään rahtiin, CSI:n seuratessa Yhdysvaltoihin saapuvaa
rahtiliikennettä.

Kuva 3
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5 SFI/ CSI SATAMAT

Kuva 4

5.1

CSI
CSI satamat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montreal, Vancouver, and Halifax, Canada
Santos, Brazil
Buenos Aires, Argentina
Puerto Cortes*, Honduras
Caucedo, Dominican Republic
Kingston, Jamaica
Freeport, The Bahamas
Balboa, Colon, and Manzanillo, Panama
Cartagena, Colombia
Rotterdam, The Netherlands
Bremerhaven and Hamburg, Germany
Antwerp and Zeebrugge, Belgium
Le Havre and Marseille, France
Gothenburg, Sweden
La Spezia, Genoa, Naples, Gioia Tauro, and Livorno, Italy
Felixstowe, Liverpool, Thamesport, Tilbury, and Southampton, United Kingdom (U.K.)
Piraeus, Greece
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algeciras, Barcelona, and Valencia, Spain
Lisbon, Portugal
Singapore
Yokohama, Tokyo, Nagoya, and Kobe, Japan
Hong Kong
Busan* (Pusan), South Korea
Port Klang and Tanjung Pelepas, Malaysia
Laem Chabang, Thailand
Dubai, United Arab Emirates (UAE)
Shenzhen and Shanghai
Kaohsiung and Chi-Lung
Colombo, Sri Lanka
Port Salalah*, Oman
Port Qasim, Pakistan
Ashdod, Israel
Haifa, Israel
Alexandria, Egypt
Durban, South Africa

lähde: www.dhs.gov

5.2

SFI
Pilottisatamat
•
•
•

Port Qasim in Pakistan
Puerto Cortes in Honduras
Southampton in the United Kingdom
osittain SFI valmiit satamat:

•
•
•

Port Salalah in Oman
Port of Singapore
Port Busan in Korea (Gamman Terminal)

lähde: www.dhs.gov
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6 SFI - Secure Freight Initiative
viite: Customs and Border protection: U.S. Customs and Border Protection
Report to Congress on Integrated Scanning System
Pilots (Security and Accountability for Every Port
Act of 2006, Section 231), kirjoittajan vapaasti suomentama ja uudelleen muotoilema.
•
•
•
•

CSI - lähestymistavan seuraava kehitysvaihe.
Tavoitteena on kaikkien Yhdysvaltoihin saapuvien merikonttien läpivalaisu ja säteilymittaus.
Aikarajana 100% läpivalaisuille on heinäkuun 1, 2012.
SFI on uusin taso CBP:n monitasoisessa lähestymistavassa rahtiliikenteen turvallisuuteen.

SFI tähtää sataprosenttiseen Yhdysvaltoihin lähtevien konttien läpivalaisuun. Olennaisena vaatimuksena on, että läpivalaisukuvat ja mittauksissa saatu informaatio on
CBP:n käytettävissä niin lähtösatamassa, kuin Yhdysvalloissakin. CSI / ATS tason täydentämiseksi SFI - ICS pilotit ovat testanneet sadan prosentin vaateen toteutumismahdollisuutta eri tyyppisissä satamissa. Pilottisatamat on valittu volyymin ja osaltaan vallitsevan turvallisuustason ja teknisten valmiuksien perusteella niin, että piloteista saatu
informaatio olisi mahdollisimman kattavaa ja sovellettavissa mahdollisimman moneen
tulevaan SFI - satamaan.

6.1

Poikkeukset
Sadan prosentin lakiesitys allekirjoitettiin ennen kuin piloteista kerätty informaatio oli
saatavilla. Eri pilottiprojektien aikana selvisi, ettei NII - laitteistojen nykyinen kehitysaste riittävällä toimintavarmuudella kykene käsittelemään suuria määriä kontteja ilman
keskeytyksiä. Teknisten ongelmien lisäksi NII - laitteistojen integroiminen satamatoimintaan ja –ympäristöön niin ajallisesti, kuin fyysisestikin osoittautui paikoin odotettua
haasteellisemmaksi. Tästä johtuen DHS myöntää jatkoaikaa SFI - vaatimustason toteutumiseen seuraavissa tapauksissa:
1. Laitteistoja ei ole saatavilla.
2. Käytettävillä laitteistoilla on liian suuri mahdollisuus virheellisiin hälytyksiin.
3. Laitteistoja ei ole mahdollista hankkia, asentaa tai operoida ulkomaisessa satamassa. Esimerkiksi, jos satamalla ei ole tiloja tai muita resursseja suorittaa läpivalaisua.
4. SFI - laitteistoja ei ole mahdollista integroida olemassa oleviin turvallisuus/ läpivalaisuratkaisuihin.
5. SFI - tarkistukset vaikuttavat liikaa sataman kapasiteettiin ja rahdin liikkuvuuteen.
6. Laitteistojen kyky automaattisesti tunnistaa kyseenalaiset kontit ei ole riittävällä
tasolla.
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9/11 act antaa DHS johdolle mahdollisuuden myöntää kahden vuoden jatkoaika 2012
jälkeen, mikäli vähintään kaksi edellä mainituista ehdoista toteutuu.

6.2

SAFE Port act
SAFE Port esitys pitää sisällään satamien ja alusten turvallisuusvaatimukset niin rahdin,
kuin henkilöstön ja alustenkin osalta. ISPS kattaa suurelta osin henkilöstön ja alusten
vaatimukset, kun taas CSI / SFI kattaa konteissa kulkevan rahdin osuuden.
• CSI:n tarkoituksena on parantaa meriliikenteen ja meriteitse kuljetettavan rahdin
turvallisuutta.
• CSI, C-TPAT ja SFI-ICS ovat osa SAFE Port act kokonaisuutta.
• Alkuperäinen SAFE Port act loi pohjan CSI/SFI vaatimalle tiedonhallinta järjestelmälle.
• Edellä mainitut ohjelmat yhdessä muodostavat CBP:n riskien tunnistamiseen pohjautuvan, monitasoisen lähestymistavan.
SAFE Port esitys, ja jo toteutunut ISPS loi pohjan CSI tiedon hallinnalle. ATS yhdessä
24h säännön ja 10+2 esityksen kanssa mahdollisti CSI perusedellytysten toteutumisen.

6.3

SFI:n piirissä toimivat viranomaiset:
SFI:n toteuttavana viranomaisena toimii CBP DHS:n valvomana. Hallinnollisesti ja tavoitteellisesti CBP:n toimintaan vaikuttavat olennaisesti myös DOE, NNSA ja DOS.
Huomattava on kuitenkin, että CSI/SFI viranomaisina ulkomailla toimii poikkeuksetta
CBP:n henkilökunta. CBP pyrkii teknologisella edistyksellä ja isäntämaiden viranomaisten yhteistyöllä vähentämään oman henkilökuntansa määrää ulkomailla, kuitenkin niin,
että mahdollisten hälytysten tapahtuessa tarkistukset suoritetaan CBP henkilöstön toimesta tai CBP valvonnan alla.
•

•

U.S. Department of Homeland Security (DHS), U.S. Department of Energy(DOE),
National Nuclear Security Administration(NNSA) and U.S. Department of
State(DOS).
Pääasiallisena toteuttajan Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa toimii Customs
and Border Protection(CBP).

CBP henkilöstö on tietyissä poikkeustapauksissa suorittanut tarvittavat tarkastukset
Yhdysvalloista käsin hyödyntäen tietoliikenneyhteyksiä ja isäntämaan viranomaisia.

6.4

SFI pilottiprojekti
•

Tarkoituksena testata toimintatapoja, joilla on mahdollisuus suoriutua 100% tarkistusvaatimuksesta.
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•
•

SFI pilottisatamat, Puerto Cortes, Honduras; Port Qasim, Pakistan ja Southampton,
United Kingdom.
Lisäksi pilottiprojektiin osallistuu terminaaleja seuraavista satamista: Hong Kong,
Salalah(Oman), Port Busan( South Korea) ja Singapore.

SFI - pilottien joukossa on kolme satamaa, jotka varusteltiin SFI - valmiiksi ja kolme terminaalia, joiden tarkoituksena oli demonstroida SFI - mallin toimivuutta satamissa, joissa konttiliikenne on huippuunsa optimoitua. Huomattava on, että riippumatta SFI - pilottiprojektin onnistumisesta/epäonnistumisesta useat pilottisatamista tai –
terminaaleista eivät pilotin päättyessä vapaaehtoisesti pitäytyneet SFI - mallissa, vaan
palasivat CSI vuoden 2002 vaatimustasolle.

6.5

SFI/CSI Teknologia
Niin SFI kuin CSI:kin hyödyntävät uusinta teknologiaa. Olennaisena laitteistojen
valinnassa on käytettävyydeltään ja toimintavarmuudeltaan riittävällä tasolla olevan kokonaisuuden rakentaminen. Kokonaisuuteen lasketaan kuuluvaksi fyysisten mittauslaitteiden lisäksi tiedonsiirtojärjestelmä, käyttöjärjestelmä, käyttöliittymä ja kaikki tarvittavat ohjelmistokokonaisuudet. Seuraavassa listattuna olennaisia järjestelmäosia ja metodeja:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.6

ATSNIIRFIDRPMOCRRIIDASPLPR-

Automated targetting system
Non-Intrusive Inspection
Radio frequency identification
Radiation portal monitors
optical character recognition
Radiation isotope identification device
advanced spectroscopic portal
license plate reader

NII – minimivaatimukset
Non- Intrusive Inspection on SFI- teknologian perusta. Laitteistoille on asetettu lukuisia
tarkkuuteen ja luotettavuuteen liittyviä vaatimuksia. Teknisten vaatimusten lisäksi laitteiston fyysiselle koolle on asetettu rajoituksia, johtuen satamaterminaalien rakenteesta
ja soveltuvien tilojen puuttumisesta. Tarkkuuteen ja nopeuteen liittyvien vaatimusten lisäksi laitteiston on oltava toimintavarma ja kyettävä suorittamaan tarkistuksia läpi vuorokauden seitsemän päivää viikossa. CSI- satamien varustukseen on tähän mennessä
vaadittu vain yksi läpivalaisulaite(mukaanlukien RPM-portti). Tästä johtuen CSIsatamien nostaminen SFI-tasolle vaatii huomattavia kustannuksia ja teknisiä parannuksia.
Laitteiston sisäiset kahdennukset eivät riitä takaamaan laitteiston tehokasta hyödyntämistä läpi vuoden, vaan suunniteltaessa kunkin sataman kokonaisuutta on huomioitava
laitteiston huoltovälit ja näistä johtuvat keskeytykset toiminnassa. RPM- laitteistojen ja
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NII suunnittelussa ja käyttöönotossa on huomioitava eri maiden säteilyturvalait. Huomioiden käyttäjien pitkäaikainen altistuminen tarkistuksissa vapautuvalle säteilylle on tarkisteltava jopa kansallisten säteilyturvavaatimusten riittävyyttä.
Laitteistojen ja näin ollen myös NII – ratkaisujen on oltava yhteensopivia jo olemassa
olevien turvallisuusratkaisujen kanssa. Yhteensopivuus on ratkaiseva elementti, koska
uusien laitteistojen hankintakustannukset ovat mittavat jo itsessään ja olemassa olevien järjestelmien päivittäminen SFI-teknologian tasolle toisi lisäkustannuksia, Tämä hidastaisi laitteistojen käyttöönottoa entisestään.
NII- laitteiston minimivaatimuksia ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

6.7

Läpäisee 300mm terästä
Minimivahvuus porteilla 6MeV ja liikuvilla yksiköillä 3,8MeV
Suositeltu resoluutio .125 tuumaa, minimivaatimus resoluutiolle .5 tuumaa.
Laitteiston on kyettävä tarkistamaan 20-48 jalkainen kontti yhdellä ohiajokerralla.
Laitteiston on kyettävä lähettämään kuvaa Yhdysvaltoihin N-25 formaattia käyttäen.
Automaattinen Drive- thru toiminto. (myös liikkuvilla laitteistoilla)
Konttien liikkeen suunnasta riippumaton toiminto.
Sisäiset kahdennukset turvallisuuteen liittyvissä komponenteissa.
Laitteiston on oltava toimintavarma kaikissa mahdollisissa lämpötiloissa ja sääolosuhteissa.
Laitteiston on toimittava eri maiden sähköverkoissa.
Laitteiston on oltava sijoituspaikkojen turvallisuusmääräysten mukainen.
Lopullisen laitteiston on pidettävä sisällään työasema, käyttöjärjestelmä, sovellutukset, kamerat, ohjaimet ja näytöt. Laitteiston on pystyttävä tuottamaan sekä läpivalaisu, että videokuvaa kohteesta.
Laitteiston on kyettävä kaappaamaan sekä video, että läpivalaisukuvaa kohteesta
yhdenaikaisesti.

Laitteistojen tehokkuus säteilevän materiaalin havaitsemisessa ja tunnistuksessa
•

Laitteistokokonaisuudessa on kolme pääosaa:
o Isotoopin tunnistus(radiation isotope identification device)- RIID
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Kuva 5
o Läpivalaisu (non-intrusive inspection)- NII

Kuva 6
o Säteilymittaus (radiation portal monitor)- RPM

•
•
•

•
•

Kuva 7
NII- antaa röntgen- tai gammasäteilyn avulla tuotetun kuvan kontin sisällöstä.
RIID- ja RPM- havaitsevat ja tunnistavat säteilylähteet.
SFI- pilottisatamissa on havaittu, että käytettäessä edellä mainitun kaltaista laitteistokokonaisuutta mittaustulokset täydentävät toisiaan ja vähentävät näin virheellisten hälytysten määrää.
Piloteissa käytetty laitteisto on kykeneväinen erottelemaan säteilevän materiaalin
erityyppisistä luontaisista taustasäteilyistä.
Laitteistokokonaisuuden tavoitteena on tuottaa käyttäjälle lähes reaaliaikainen
läpivalaisukuva yhdessä videokuvan ja säteilymittaustulosten kanssa.
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•
•

6.8

Pilottisatamissa ei vielä testattu laitteistokokonaisuutta, vaan sen eri osia. Lopullinen kokonaisuuden testaaminen tapahtuu laitteistojen laajemman käytön myötä.
Tarvittaessa laitteistokokonaisuuden testaamiseen voidaan käyttää erityyppisiä
mallinnuksia ja simulaatioita.

SFI- ratkaisujen haasteet:
Toimivan SFI- ratkaisun saavuttamiseksi on ratkaistava useita erityyppisiä ongelmia.
Teknisten ja logististen ongelmien lisäksi pilottiprojektien ja CSI - satamien yhteydessä
on törmätty sekä lainsäädännöllisiin, että poliittisiin ongelmiin. Esimerkiksi Göteborgin
CSI - sataman osalta ongelmaksi muodostui EU:n halu hyväksyttää tämäntyyppiset yhteistyösopimukset EU-komission kautta jäsenvaltioidensa satamien osalta.
Tulevaisuudessa SFI:n laajentuessa tästä voi muodostua ongelma. Vähintäänkin EU:n
katsontakanta muodostaa byrokraattisia solmukohtia CSI/SFI laajentumiseen. Teknisistä ongelmista suurimmaksi on muodostumassa säänkestävän laitteistokokonaisuuden
ja kustannustehokkaan tiedonsiirtotavan löytäminen.
Pääasiallisia ongelmia olivat:
• Olosuhteet satamissa.
• Kustannustehokas reaaliaikainen tiedonsiirto Yhdysvaltoihin.
• Tarkistuspisteiden sijoittaminen satamiin vaikuttamatta sataman toiminnan tehokkuuteen.
• Paikallisten hälytysprotokollien kehittäminen.
• Paikallisten työterveysmääräysten huomioonottaminen laitteistojen käytössä ja sijoittelussa.
• Hankinta- ja ylläpitokustannuksien kattaminen.
• Ennakkotietojen saaminen ennen SFI - tarkistuksia.
• Tietoturvallisuus.
• Sitovat sopimukset sopimusvaltioiden ja toimijoiden kanssa seuraavista kokonaisuuksista: omistussuhteet, käyttö, laitteiston ylläpito, informaation jako, satamamaksut ja verotus.
• Henkilöstövaatimukset ulkomaisille tulliviranomaisille ja satamaoperaattoreille.
• Ohjelmisto- ja laitteistolisenssit.
• Sataprosenttisten tarkistusten jatkaminen pilottisatamissa pilottijakson jälkeen.
• Mahdolliset vaatimukset Yhdysvalloista saapuvan rahdin tarkistamiseen.

6.9

SFI- Pilotit

6.9.1 SFI- Pilotti, Southampton(UK)
Kokonaisuutena Southamton oli ehkä onnistunein SFI- pilotti.
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SFI- tarkistusten sisällyttäminen sataman toimintaan ei merkittävästi hidastanut rahdin liikkuvuutta, eikä luonut pullonkauloja terminaalin toiminnoissa.
Suurin logistinen ongelma oli kauttakulkuliikenteen tarkistus ja pilottijakson aikana
transit - liikenteen tarkistus oli suoritettava manuaalisesti kannettavilla säteilyilmaisimilla.
Hallinnollisista ongelmista suurimmaksi osoittautui Britannian laki. 100% läpivalaisuvaatimusta ei voida toteuttaa, mikäli kuvia ei voida tarkastella CBP:n toimesta
Yhdysvalloissa ja nykymuodossaan Britannian laki ei salli läpivalaisukuvien lähettämistä Yhdysvaltoihin, mikäli hälytystä ei ole tapahtunut. Edellä mainitusta syystä 100% läpivalaisutulokseen ei päästy Southamptonissakaan.
Kannettavien säteilynilmaisimien käytön vaihtoehtona oli kaiken satamaan tulevan liikenteen uudelleen ohjaaminen terminaaliin, mutta transit- liikenteen uudelleenohjaaminen terminaalin porttien(RPM) läpi olisi hidastanut sataman toimintoja huomattavasti. Näin ollen päädyttiin kannettaviin säteilynilmaisimiin.
Tekniset ongelmat Southamptonissa johtuivat pääosin vallitsevista sääolosuhteista.
Kondensoitunut vesi aiheutti todistettavasti ainakin kerran laitteistokomponentin hajoamisen. Kaiken kaikkiaan käytössä olleen NII - portin hajoamisesta johtuvat toiminnan keskeytymiset pilotin aikana veivät 16 vuorokautta.
SFI- pilotti aiheutti Yhdysvalloille $500,000 kulut lisääntyneinä veroina ja tullimaksuina. Lisääntyneitä kuluja aiheutti myös se, että säteilevästä laitteistosta johtuen Iso Britannian laki vaati neljän RSO( Radiation Security Officer)- henkilön kouluttamista ja
sertifioimista.
Ongelmia aiheutti myös Yhdysvaltoihin suuntaavien konttien tunnistus, mikäli kontti
saapui terminaaliin aikaisemmin kuin 24h ennen lastaamista tuotti ongelmia, koska
24h mukaiset ennakkotiedot eivät olleet vielä saapuneet. Pilotin onnistumiseksi konttien määränpään selvittämisessä oli turvauduttava terminaalin luovuttamiin tietoihin.
EU rajoittaa jäsenvaltioidensa mahdollisuuksia jakaa tietoa rahtidokumenttien sisällöstä, näin ollen EU - maissa sijaitsevien SFI - satamien toiminnasta on erikseen neuvoteltava jokaisessa valtiossa. Pieni, mutta huomionarvoinen asia oli se tosiasia, että
RPM - portin fyysinen korkeus oli liian pieni johtuen Iso- Britannian maantiekuljetusten
metriä suuremmasta maksimikorkeudesta.

6.9.2 SFI Port Qasim, Pakistan
Pakistanin hallitus tuki SFI - projektia verohelpotuksilla, henkilöstön lisäyksillä ja soveltuvien tilojen rakennuttamisella. CBP - henkilöstön puuttuessa fyysiset tarkistukset
suoritti Pakistanin tulli yhdessä Yhdysvaltain suurlähetystön palkkaamien FSN- henkiRaportti: KONTTITURVALLISUUS
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löiden(foreign service nationals) kanssa. Reaaliaikaisen linkin aikaansaamiseksi tarvittiin huomattava määrä ohjelmisto- ja laitteistokehitystä.
Muutamia huomioita pilottijakson ajalta:
•
•
•
•

Pakistanin ilmasto asetti lisääntyneitä vaatimuksia laitteistoille.
DOS( Department Of State) ei salli yhdysvaltalaisten työntekijöiden sijoittamista Pakistaniin turvallisuussyistä.
DOS vaatimusten takia CBP henkilöstö tarkkaili SFI - tarkistuksia videolinkillä Yhdysvalloista käsin.
Port Qasimissa Yhdysvaltoihin kuljetettavan rahdin määrä lisääntyi paikallisten laivaajien keskittäessä toimintaansa, tavoitteenaan lyhyemmät odotusajat Yhdysvaltain tullissa.

6.9.3 Puerto Cortez, Honduras
Turvallisuussyistä yhdysvaltalaisen henkilöstön ei annettu työskennellä kuin kuutena
päivänä viikossa aamukahdeksasta iltakuuteen. Muina aikoina RPM- hälytyksen aiheuttaneet kontit siirrettiin odotusalueelle odottamaan CBP - henkilöstön tarkastusta. Välitöntä tarkistusta vaativien neutronihälytyksen aiheuttaneiden konttien tarkistus aloitettiin paikallisen DEI - henkilöstön toimesta CBP - henkilöstön ohjatessa toimintaa
ennen saapumistaan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huomioita:
volyymiltaan suurin täysimittainen SFI - pilotti.
Elektronisen informaation vähäinen määrä hankaloitti SFI - toiminnan integroimista
sataman toimintaan.
24h säännön mukaiset tiedot eivät auttaneet Yhdysvaltoihin suuntaavien konttien
tunnistuksessa, konttien saapuessa terminaaliin useita päiviä ennen lastausta.
NII - järjestelmä oli Hondurasin valtion hankkima ja edusti vanhempaa kehitysastetta.
Alkuperäisessä muodossaan NII - laitteisto ei pystynyt käsittelemään säteilymittauksista saatua informaatiota.
NII - järjestelmän integroinnissa tehdyt kompromissit aiheuttivat puutteita mittaustuloksiin.
Megaports - yhteensopivaksi tehty Puerto Cortez ei ollut N.25(EDI) yhteensopiva.
Päivittäminen N.25 yhteensopivaksi toi mukanaan luotettavuusongelmia.
Paikalliset ammattiliitot ilmaisivat huolensa säteilymittausten ja läpivalaisujen terveysvaikutuksista.

6.9.4 Hong Kong
•
•
•

Testaus aloitettiin loppuvuodesta 2007.
SFI- pilotti käynnistyi tammikuun 11, 2008.
SFI- pilotti on yhä käynnissä.
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•
•
•
•
•

Rajoitettu tilankäyttö aiheutti suurimmat ongelmat.
Hong Kongin laki ei salli tulliviranomaisten jakaa tietoa lähtevästä rahdista ulkomaiden kanssa.
Edellä mainitusta syystä mittaustulokset toimitettiin CBP:lle satamaoperaattorin(MTL)
toimesta.
Hong Kongin NII - laitteistot ovat yritysten omistamia.
Hong Kongin työterveyslakien varjolla autojen kuljettajille annettiin vaihtoehto olla
ajamatta RPM - portin läpi.

6.9.5 Busan, Korea
•
•

•
•

SFI - pilotti on käynnissä tällä hetkellä.
Yhdeksi suurimmista ongelmista nousi käytettävän laitteiston(SAIC P-7500) säteilyturvallisuus.

Kuva 8
Laitteiston toimittamiseen liittyneet ongelmat, johtuen laitteiston rajoitetusta viennistä.
(Export licencing)
Pilotti saatiin käynnistettyä alkukesästä 2008.

6.9.6 Singapore
•

SFI - pilotin käynnistyminen on myöhästynyt neuvotteluissa ilmenneiden olosuhteiden
takia.

6.9.7 Port of Salalah, Oman
•

Neuvottelut on saatettu päätökseen, ja testaaminen on alkamassa.
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Liikkuva RPM- yksikkö Omanissa. Kuva 9

7

C-TPAT, Customs Trade Partnership Against Terrorism
C-TPAT on vapaaehtoinen valtion ja yritysten välinen ohjelma, jonka tarkoituksena on
luoda vastavuoroinen suhde ja samalla parantaa kansainvälistä kuljetusketjua ja Yhdysvaltain rajojen turvallisuutta. C-TPAT on CBP:n tapa huomioida yhteistyön tarve
kansainvälisten toimijoiden kanssa turvallisemman kuljetusketjun luomisessa. CTPAT:n tarkoitus on saada toimijat ja yritykset varmistamaan oman kuljetusketjunsa
turvallisuus.
C-TPAT tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ottaa aktiivinen rooli terrorismin vastaisessa
toiminnassa. Osallistumalla tähän ohjelmaan yritykset varmistavat turvallisemman ja
tuottavamman kuljetusketjun oman toimintansa piirissä.
C-TPAT tarjoaa jäsenilleen konkreettisia etuja, joihin kuuluu esimerkiksi:
1. CBP:n tarkistuksien määrän huomattava vähentyminen ja tästä seuraavat lyhyemmät seisonta-ajat rajoilla.
2. Nopeammat CBP odotusajat ja mahdollisuuksien mukaan ensisijaisuus tarkistuksissa.
3. C-TPAT asiantuntijan osoittaminen yritykselle. Asiantuntijan päämääränä on
toimia yrityksen kanssa kuljetusketjun turvallisuuden parantamiseksi.
4. Mahdollisuus CBP ISA(Importer Self- Assessment program) jäsenyyteen, joka
siirtää valvontaa CBP:ltä toimijalle itselleen.
5. Mahdollisuus osallistua C-TPAT koulutusseminaareihin.
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7.1

C-TPAT Vaatimukset
C-TPAT jäsenten täytyy pystyä toimittamaan tarvittavat dokumentit, joista selviää yrityksen yhteistyökumppaneiden C-TPAT jäsenyys tai yhteensopivuus.
C-TPAT kuulumattomien yhteistyökumppaneiden osalta yritysten täytyy pystyä todistamaan, että C-TPAT minimivaatimukset täyttyvät myös kuljetusketjun näiltä osin.
Jäsenten tulee myös seurata ja varmistaa yhteistyökumppaneidensa turvallisuustason
kehitystä C-TPAT vaatimaan suuntaan.
C-TPAT kuljetusketju tulee tarkastaa muuttuneiden olosuhteiden jälkeen, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Myös kuljetusketjussa toimivien alihankkijoiden tulee olla CTPAT vaatimalla turvallisuustasolla.
Käytettävät kontit ja kuljetuskalusto tulee tarkistaa sisäisesti ja ulkoisesti ennen ahtausta. Konttien sinettien tulee olla vähintään PAS ISO 17712 sertifioituja. Sinettien käsittelystä ja tarkastuksista tulee olla olemassa kirjalliset ohjeet, joista selviää myös rikkoutuneiden sinettien ilmoittaminen tulliviranomaisille. Käytettävät kontit ja perävaunut
tulee säilyttää vartioidulla alueella luvattoman käsittelyn estämiseksi.
Kulunvalvontajärjestelmän tulee sallia työntekijöille ja vierailijoille kulku vain paikkoihin,
jotka ovat tarpeellisia heidän työtehtäviensä suorittamiseen. Irtisanotun työntekijän kulkuoikeuden peruuttaminen pitää pystyä dokumentoimaan. Lisäksi irtisanotuilta työntekijöiltä pitää pystyä eväämään pääsy tietojärjestelmiin ja yrityksen tiloihin.Ennen uuden
työntekijän palkkaamista tulee suorittaa kattava taustatutkimus. Kaikkien työntekijöiden turvallisuustaso tulee tutkia säännöllisin väliajoin.
CSI- ympäristön perusideaan kuuluu viimeisimmän teknologian hyödyntäminen, näin ollen C-TPAT yhteistyökumppaneiden tietojärjestelmille ja erityisesti niiden turvallisuudelle
on asetettu tiettyjä kriteerejä. Tietojärjestelmien tulee olla suojattuja ja dokumentaation
pitää olla tarkkaa ja lainmukaista. Yhteistyökumppaneilta vastaanotettu tieto pitää olla
dokumentoituna ja ajan tasalla.
Henkilökohtaiset salasanat tulee vaihtaa määräajoin ja henkilökunta tulee kouluttaa
tietoturvalliseen ympäristöön. Turvallisuushenkilöstön tulee kouluttaa työntekijät heidän
tehtäviensä vaatimiin turvallisuuteen liittyviin toimenpiteisiin.
Lastinkäsittelyalue tulee olla suljettu/aidattu. Ulkomaiset, kotimaiset, arvokkaat ja vaaralliset lähetykset tulee aidoin erottaa toisistaan. Alueelle johtavien sisäänkäyntien tulee
olla miehitettyjä ja monitoroituja ja sisäänkäyntien määrä tulee pitää minimissä. Henkilökohtaisten ajoneuvojen pito lastausalueella tulee olla kielletty.
Rakennuksien tulee olla murtovarmoja ja niiden kunto on tarkistettava määräajoin.
Kaikkien ovien ikkunoiden ja porttien tulee olla lukittuja, ja avaimien luovutusten tulee
olla seurattua ja dokumentoitua. Kaikkien käytössä olevien alueiden tulee olla hälytysRaportti: KONTTITURVALLISUUS
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ketjussa ja videovalvonnan alaisia. Valaistuksen tulee olla riittävä sisäänkäynneillä, lastinkäsittelyalueilla, aitojen vierillä ja parkkialueilla.

7.2

C-TPAT Edistyminen.
Tällä hetkellä C-TPAT jäseniä on noin 8500. Vuosien 2003 ja 2008 CBP suoritti hyväksymiseen johtavia C-TPAT- arviointeja yli kymmenentuhatta kappaletta.

C‐TPAT Hyväksynnät
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Kuva 10
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8 KÄYTÖSSÄ OLEVIA UUDENTYYPPISIÄ LAITTEISTOJA
8.1

Radiation Portal Monitor, RPM
NII - lähestymistavan selkäranka
RPM on sovitettavissa niin rekkaliikenteeseen kuin rautatieliikenteeseenkin.

Rautatielle asennettu RPM Antwerpenissä, Belgiassa. Kuva 11
Kiinteiden RPM laitteistojen lisäksi liikkuvia yksiköitä on kehitetty useita.

Kuvassa liikkuva RDSC prototyyppi, joka pystyy käsittelemään jopa kolme päällekkäin aseteltua konttia. Kuva 12
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8.2

RFID (Radio Frequency identification)
RFID sinettien ominaisuuksia:
•

Jatkuva kontin koskemattomuuden ja turvallisuuden seuranta.

Kuva 13
•
•
•
•

Konttien liikkuvuuden nopeutuminen.
Vahvistettu tieto lastaussatamasta.
RFID- sinetin käyttö vähentää kontin luvattoman käsittelyn mahdollisuutta merimatkan aikana.
Sinetti sisältää riittävästi informaatiota “virtuaalisen” tarkistuksen suorittamiseen
ennen satamaan saapumista. (Kuvassa e-tag lukija satamaympäristössä)

Kuva 14
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•
•
•
•

RFID -sinetin käyttö vahvistaa, että käytettävä kontti on turvallisuusstandardien ja
määräysten mukainen.
Turvallisuusstandardien mukaiset kontit liikkuvat nopeammin sekä lähtösataman, että saapumissataman tulleissa.
RFID - sinettien käytöllä vältytään myöhästymisiltä kuljetusketjun eri vaiheissa.
RFID - sinetit ovat pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampia kuin perinteiset sinetit.

Kuva 15

kuva 16

9 HUOMIOITA
9.1

Järjestelmien kehityssuunnasta
CSI ja sen mukanaan tuomat toimintatavat asettavat huomattavia vaatimuksia käytettäville järjestelmille. Huomattava on myös, ettei turvallisuuteen ja rahdin seurantaan liittyvä laitteistokehitys rajoitu pelkästään viranomaiskäyttöön. Erityyppiset projektit EU:n
ja toimijoiden keskuudessa pyrkivät luomaan ympäristön, jossa rahdin seuranta ja turvallisuusnäkökohdat hyödyntävät sekä viranomaisia, että tässä ympäristössä toimivia
yrityksiä.
C-TPAT ja vastaavat viranomaisten ja yritysten välillä tehtävät sopimukset luovat markkinat, joissa soveltuva turvallisuusratkaisuja voidaan kilpailuttaa myös pienemmällä,
kuin valtiollisella tasolla. Rahdinseurannassa käytettävät tunnisteet jättävät elektronisen jäljen. Tämä mahdollistaa konttien reaaliaikaisen seurannan yhdessä laivaliikenteen järjestelmien kanssa. Edellä mainitun kaltaisia järjestelmiä on jo tarjolla siviilimarkkinoilla.
Tulevaisuudessa satamien ja tullien keräämän informaation rajoitettu jakaminen toimijoille ja kuljetusten tilaajille on todennäköistä. Informaatiomäärien ollessa mittavia, informaation käsittelyyn ja suodattamiseen tarvittavilla ohjelmistokokonaisuuksilla tulee
tulevaisuudessa olemaan kysyntää.
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9.2

Standardisoinnista
CSI asettaa satamissa tehtyjen tarkistusten jälkeen merikuljetukset asemaan, joka on
verrattavissa kotimaan kuljetuksiin. Tällainen käytäntö asettaa huomattavia vaatimuksia, sekä kuljetuksille, että satamissa tapahtuvien tarkistusten standardisoinnille. Huomattava on myös, että tarkistuksille määriteltävät standardit saavat muotonsa vasta,
kun järjestelmä on toimintakuntoinen. Näin ollen standardisoinnin ei voi olettaa valmistuvan CSI- järjestelmän vielä etsiessä lopullista muotoaan.

9.3

Aukkokohdista
Merikuljetusten määrästä ja kaluston laajuudesta johtuen muutokset rahtiliikenteessä
ovat tapahtuneet hitaasti. Vasta syyskuun 11. tapahtumien jälkeen meriliikenteen
security- tyyppiseen turvallisuuteen on alettu kiinnittää huomiota. Ennen 9/11
tapahtumia pääosa muutoksista oli laivaliikenteen safety- tyypiseen turvallisuuteen
liittyviä.
Satamissa käytettävät laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuudet eivät tällä hetkellä ole
tarkkuudeltaan, nopeudeltaan tai toimintavarmuudeltaan tasolla, jollaista mittava kansainvälinen käyttöönotto vaatii. Komponenttien, ohjelmisto- ja laitteisto-osien räätälöiminen satamakohtaisesti erityyppisiin ympäristöihin tulee olemaan haasteellista. Uusimman tekniikan laaja käyttöönotto tuo mukanaan myös integrointiin ja yhteensopivuuteen liittyviä ongelmia niin laitteiston kuin logistiikankin osalta.
Satamien valmiuksien ja turvallisuuden lisääminen ei ole vaikuttanut merellä tapahtuviin selkkauksiin. Laivaliikenteen rinnastaminen lentoliikenteeseen rahdin kuljettajana
ei ota riittävästi huomioon laivaliikenteen alttiutta kuljetusten aikana. Laivaliikenteeseen kohdistuneet terroriteot ovat tähän mennessä poikkeuksetta tapahtuneet avomerellä. Herää kysymys, onko kuljetettavalla rahdille tehdyissä turvallisuusvaatimuksissa
unohdettu laivaliikenteen erityispiirteet.
Suurten määrien läpivalaisu tuo mukanaan myös kasvaneen virhemarginaalin. Tällöin
massatuotantona suoritetut skannaukset saattavat tuoda valheellisen turvallisuuden
tunteen ja tehdä tyhjäksi koko CSI perusidean.
EU:n kritiikki CSI:n mukanaan tuomista ongelmista pitää sisällään pienten yritysten
puutteellisen valmiuden vastata korotettuihin kustannuksiin. Lisäksi EU suosittaa, etteivät jäsenvaltiot tee CSI:n kaltaisia yhteistyösopimuksia itsenäisesti, vaan päätöksen pitäisi kulkea EU-komission kautta; ja näin ollen koskea kaikkia jäsenvaltioita. EU:n kannasta huolimatta useat jäsenvaltiot, mukaan lukien Ruotsi, ovat liittäneet satamiaan
CSI:n piiriin.
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10 YRITYKSIÄ
Avantetech
•
•

24/7 seuranta, tilanne ja virheilmoitukset riippumattomalle taholle.
Reaaliaikaiset ilmoitukset poikkeavista tilanteista ajoittaisten ilmoitusten lisäksi

Kuva 17
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kuva 18

Saic
•
•
•

Integrated container information system, ICIS
RFID, RPM ja OCR laitteistoja
SAIC on yksi suurimmista RPM toimittajista.

Kuva 19

SAVI
•
•

Lockheed Martin company. ltd
RFID hardware ja software

Kuva 20

Raportti: KONTTITURVALLISUUS
4940-990-00075
www.safetyadvisor.fi
Copyright © 2010 Safety Advisor Oy

VERSION
AUTHOR

1.1

3.5.2010
Topi Katajala

APPROVED
BY

24.5.2010
Matti Katajala

33

AS&E
•
•

RPM portteja
Jotkut mallit kykeneviä käsittelemään jopa 150 konttia/ajoneuvoa tunnissa.

Kuva 21

Smiths detection
•
•

Kiinteitä ja liikkuvia RPM- laitteistoja.
Kattava tuotetarjonta satamaturvallisuuden osalta.

Kuva 22
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Cargotec
•
•

Hardware & software ratkaisuja.
Integroituja säteilyilmaisimia.

Kuva 23

Nuctech
•

Liikkuvia ja kiinteitä RPM- ratkaisuja.

Kuva 24
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Rapiscan
•

Liikkuvia ja kiinteitä NII- ratkaisuja

Kuva 25

SDS (L3 communications)
•

NII- laitteistoja.

Kuva 26
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11 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Container Security Initiative ja tarkemmin Secure Freight Iniative asettavat satamien
turvallisuustasolle ja turvallisuustason kehitykselle uudenlaisia haasteita. Konttien läpivalaisu ja kerätyn informaation hallinnointi ja siirtäminen SFI - satamista Yhdysvaltoihin
on osoittautunut haasteelliseksi johtuen eri maiden teknisestä kehitystasosta.
Toimivien ja mahdollisimman yhdenmukaisten laitekokonaisuuksien tuottaminen on
laajamittaisen käyttöönoton perusedellytys. Kuitenkin laitteistoissa on otettava huomioon eri maiden sähköverkot, tiedonsiirtokapasiteetti ja muut erityispiirteet. Kun edellä
mainittuihin haasteisiin on vastattu, ja käyttöönotto satamissa on alkanut, alkaa myös
CSI:n ja sen osien vaikutus näkyä rahtiliikenteessä.
Huomioimisen arvoista on, että satamien turvallisuustason nostamisen lisäksi CSI- osakokonaisuudet kuten Customs, Trade Partnership Against Terrorism tähtäävät turvallisemman ja sulavamman kuljetusketjun aikaansaamiseen. C-TPAT siirtää osan tarkistusvastuusta kuljetusketjussa toimiville yrityksille, jakaen näin satamien ja viranomaisten työtaakkaa.
C-TPAT ja sen kaltaiset viranomaisten ja yritysten välillä tehtävät sopimukset muokkaavat maailmanlaajuista kuljetusketjua turvallisemmaksi kokonaisuutena - valtioiden rajat
rahdin liikkuvuutta rajoittavana tekijänä hämärtyvät.
C-TPAT yhteistyökumppaneille ja toimiville SFI - satamille suotavat erivapaudet luovat
Yhdysvaltoihin kulkevaan rahtiin niin sanottuja vihreitä linjoja, joissa kulkeva rahti saa
lähes saman kohtelun kuin Yhdysvaltojen sisäinen rahti. Tämänkaltaiset vihreät linjat
luovat kaupallisia etulyöntiasemia, joiden tavoittelu takaa C-TPAT ohjelman jatkumisen.
Yhdessä CSI, CTPAT ja SFI aloitteiden kanssa NNSA:n Megaports aloite pyrkii laajentamaan läpivalaisujen ja säteilymittauksien suorittamista maailmanlaajuisessa kuljetusketjussa. Mikäli Megaports ja SFI käyttöönotot saatetaan suunnitellulla tavalla päätökseen, on lopputuloksena huomattavasti parantunut turvallisuustaso konttiliikenteessä.
C-TPAT on vastaus useisiin SFI ja Megaports hankkeiden herättämiin kysymyksiin. Luomalla turvallisemman kuljetusketjun jo ennen satamaterminaaleja, päästään lopputulokseen, jossa on minimaalinen määrä logistisia pullonkauloja.
CSI/ SFI tyyppisen turvallisuusajattelun laajentaminen ohi satamien muuallekin kuljetusketjuun saa aikaan painetta kohottaa kuljetusketjun toimijoiden turvallisuustasoa.
Mikäli C-TPAT ja sen kaltaiset sopimukset tarjoavat jatkossakin niin sanottuja vihreitä
linjoja, on kuljetusketjun toimijoiden edun mukaista nostaa omaa turvallisuustasoaan
vastaamaan C-TPAT vaatimustasoa. Tämän tyyppinen turvallisuustason kehitys kuljetusketjussa luo uudenlaiset markkinat, joissa turvallisuuskokonaisuuksien ja –
ratkaisujen kysyntä tulee varmasti lisääntymään. C-TPAT auditoinnit ja CSI/SFI- satamien lisääntyminen takaavat kestävän kehityksen näillä laajentuneilla markkinoilla.
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Yhdysvaltojen asema terrorismin vastaisen toiminnan edelläkävijänä on vaikuttanut
olennaisesti CSI/ SFI hankkeiden syntyyn. Vaatimukset Yhdysvaltoihin suuntaavan rahdin turvallisuustasoon liittyen ovat tiukimmat maailmassa, kuitenkin muualla maailmassa on havaittavissa kehityssuunta, joka tähtää vastaavan turvallisuustason saavuttamiseen maailman laajuisessa rahtiliikenteessä. CSI/ SFI hankkeiden laajuus ja niille
asetetty aikataulu tekee Yhdysvaltain liikenteestä ajankohtaisimman. Tämän takia tässä selvityksessä on pitäydytty tarkastelemaan lähemmin vain Yhdysvaltojen vaatimustasoa ja lainsäädäntöä.
EU:n alueella rahti liikkuu melko vapaasti, kuitenkin rahdin seurantaan liittyville ratkaisuille on syntynyt mittava kysyntä. CSI- vaatimustason, tullin perinteisten toimintojen ja
kaupallisten ratkaisujen tavoitteet eivät ole ristiriidassa, vaan pikemminkin täydentävät
toisiaan. Mittava vastustus CSI/ SFI hankkeissa johtuu aikatauluista ja ratkaisemattomista teknisistä ongelmista.
EU:n alueella käynnissä olevista projekteista mainittakoon INTEGRITY- Intermodal Global Door-to-door Container Supply Chain Visibility (project no. 218588) ja SMART-CM
SMART Container Chain Management (project no. 218547). Edellä mainitut projektit
käsittelevät konttiliikennettä yleisesti, eivätkä vain meriliikenteen osalta. Kuitenkin
huomion arvoista on, että viranomaisten näkökulmasta konttien liikkumistapa on yhdentekevä ja näin ollen tullivaatimusten kiristyminen kansainvälisesti vaikuttaa rajoja
ylittävään rahtiliikenteeseen riippumatta kuljetustavasta.
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12 KÄYTÖSSÄ OLEVAT LYHENTEET
DHS- U.S. Department of homeland security
CBP- U.S. Customs and border protection
ATS- Automated targetting system - tietokonepohjainen analysointityökalu,
jonka tarkoituksena on havaita riskit ja poikkeamat ilmoitetuista lastitiedoista.
NTC-

National targetting center - Yhdysvalloissa sijaitseva virasto, joka
käsittelee ja hallinnoi ATS informaatiota, ja tarkistaa mahdolliset ATS hälytykset.

C-TPAT-Customs Trade Partnership Against Terrorism
CSI- Container security initiative
SFI- Secure freight initiative
NIINon-Intrusive Inspection - Yhteisnimitys konttien läpivalaisulle ja tarkistuksille, joiden
suorittaminen ei vaadi kontin avaamista
CMAA- customs cooperation and mutual assistance in customs matters
CIDD- Container intrusion detection devices – Ilmaisimia jotka havaitsevan kontin avaamisen.
RFID- Radio frequency identification – radiotaajuuksiin perustuva konttien tunnistus.
GAO- Government Accountability Office
SST- Smart and secure tradelanes initiative
SICIS- Shared Intermodal Container Information System – EU:ssa kehitteillä oleva konttien
seurantajärjestelmä.
ICS- SFI international container security pilot – Kuuden sataman laajuinen SFI- projekti
RPM- Radiation portal monitors – Säteilyn havaitsemiseen tarkoitettu CSI/SFI laite.
OCR- optical character recognition – Optinen hahmon tunnistus.
DOE- U.S. Department of energy
NNSA- U.S. National nuclear security administration
DOS- U.S. department of State
TOS- Terminal operating system
CAS- Central alarms station
SLD- Second lin of defence
RIID- Radiation isotope identification device – Säteilylähteiden tunnistamiseen tarkoitettu
laitteisto-osa.
SNM- special nuclear material
NORM- Naturally occuring radioactive material
DNDO- U.S. Domestic nuclear detection office
ASP- advanced spectroscopic portal
LPR- license plate reader
NDC- national data center
FSN- foreign service nationals
NTC-C- National targetting center –cargo
LSS- laboratories and scientific services
ATU- advanced targetting unit
MIMegaports initiative
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GTX- global trade exchange – CSI/Megaports osakokonaisuus, joka lakkautettiin 2008.
SCT- Southampton container terminal
RPA- radiation protection advisor
IRR- ionizing radiation regulation
RSO- radiation security officer
MTL- modern terminal ltd.
HKCE- Hong Kong customs and excise
HPH- Hutchison port holdings
MOT- ministry of transport
CONOPSconcept of operations
DOT- Department of transportation
INTEGRITY- Intermodal Global Door-to-Door container supply visibility
SMART-CM Smart Container chain management
SOA- Service Oriented Architecture
AEO- Authorized Economic Operator
TSN- Trade Support Network
MTSA- Maritime Transportation security act (2002)
OIG- DHS Office of inspector general
ACE- Automated Commercial Enviroment
RDSC Radiation Detection Straddle Carrier

Raportti: KONTTITURVALLISUUS
4940-990-00075
www.safetyadvisor.fi
Copyright © 2010 Safety Advisor Oy

VERSION
AUTHOR

1.1

3.5.2010
Topi Katajala

APPROVED
BY

24.5.2010
Matti Katajala

40

13 LÄHTEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Department Of Homeland Security, www.dhs.gov
Customs and Border Protection, www.cbp.gov
National Nuclear Security agency, www.nnsa.gov
www.saic.com
www.nuctech.com
www.avantetech.com
www.as-e.com
www.dsxray.com
www.savi.com
www.sato.co.jp
http://www.ameinfo.com
http://homelandsecuritynewswire.com
http://www.dash7.org/
www.morerfid.com
www.usingrfid.com
www.iso.org
www.hstoday.us
www.bulktransporter.com
www.eyefortransport.com
www.defense.gov
www.joc.com
www.project.org
INTEGRITY and SMART-CM – Global Container Supply Chain Compendium
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14 KUVAT
KUVA 1: WWW.TREEHUGGER.COM
KUVA 2: WWW.PROJECT.ORG
KUVA 3:NATIONAL NUCLEAR SECURITY ADMINISTRATION – OFFICE OF THE SECOND LINE OF DEFENCE
KUVA 4: NATIONAL NUCLEAR SECURITY ADMINISTRATION – OFFICE OF THE SECOND LINE OF DEFENCE
KUVA 5:U.S CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
KUVA 6: U.S CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
KUVA 7: U.S CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
KUVA 8: WWW.SAIC.COM
KUVA9: NATIONAL NUCLEAR SECURITY ADMINISTRATION – OFFICE OF THE SECOND LINE OF DEFENCE
KUVA 10: TOPI KATAJALA
KUVA 11: NATIONAL NUCLEAR SECURITY ADMINISTRATION – OFFICE OF THE SECOND LINE OF DEFENCE
KUVA 12: NATIONAL NUCLEAR SECURITY ADMINISTRATION – OFFICE OF THE SECOND LINE OF DEFENCE
KUVA 13: SATO CORPORATION
KUVA 14: WWW.GAPORTS.COM
KUVA 15: CACHE.DAYLIFE.COM
KUVA 16: WWW.FMCSA.DOT.GOV
KUVA 17: AVANTETECH
KUVA 18: AVANTETECH
KUVA 19: SAIC
KUVA 20: SAVI
KUVA 21: AS&E
KUVA 22: SMITHS DETECTION
KUVA 23: CARGOTEC
KUVA 24: NUCTECH
KUVA 25: RAPISCAN
KUVA 26: SDS
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