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ALKUSANAT 

Erikoiskuljetukset muodostavat poikkeuksellisen ryhmän liikenteessä, 
koska kuljetukset ovat normaalia tieliikennettä raskaampia, hitaam-
pia tai enemmän tilaa vaativia. Tästä syystä voidaan olettaa niiden 
vaarantavan muuta liikennettä ja olevan myös alttiimpia onnettomuuk-

sille. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aikaisempaa tarkemmin 
erikoiskuljetusten aiheuttamia onnettomuuksia ja saada myös tarkem-
paa tietoa itse onnettomuuksien syistä ja tapahtumisesta erikoiskul-

jetusten turvallisuuden lisäämiseksi. 

Tutkimuksen lähtöaineistona ovat olleet liikennevahinkojen tutki ja- 
lautakuntien tutkimien erikoiskuljetusonnettomuuksien loppulausunnot 
vuosilta 1981-1982, suurimmille erikoiskuljetusliikkeille tehty kyse-
ly sekä erikoiskuljetusten yhteydessä tapahtuneet rikkomukset vuosi]- 

ta 1971-1982. 

Tutkimuksen on tehnyt TVH:n liikennetoimiston toimeksiannosta Insi-
nööritoimisto Y-Suunnittelu. Työn valvojana on ollut johtoryhniä, 
jonka puheenjohtajana on toiminut apul.prof. Matti Syvänen Tampereen 
yliopistosta ja jäseninä ylikomisario Erkki Hietanen liikkuvasta p0-
liisista, toimistoins. Mikko Ojajärvi ja DI Matti Roine TVH:sta sekä 
ins. Lasse Hantula LiikennevakuutusyhdistykseStä. Insinööritoimisto 
Y-Suunnittelussa ovat projektin valvojina toimineet DI Seppo Ryynä-
nen/DI Martti Sorkamo sekä työn suorituksesta vastanneet DI Jorma Kos-
kenmäki/ins. Harri Haapasalo. 



TIIVISTELM 

Tutkimuksessa selvitettiin erikoiskuljetusten yhteydessä tapahtuneita 
onnettomuuksia ja onnettomuuksien syitä sekä pyrittiin löytämään kei-
noja erikoiskuljetusten turvajärjestelyjen parantamiseksi. Työ perus-
tui tutkijalautakuntien tutkimiin 	henkilö- ja omaisuusvahinkoja 
aiheuttaneisiin erikoiskuljetusonnettomuuksiin vuosina 1981-1982 sekä 
suurimmille kuljetusliikkeille tehdyn kirjallisen kyselyn vastauksiin. 
Tutkimusta täydennettiin analysoimalla erikoiskuljetuksissa vuosina 
1977-1982 ilmenneitä rikkomuksia kuljetuslupaehtojen noudattamisen ja 
luvatta kuljettamisen osalta. 

Tutki jalautakuntien tutkimien vuosien 1981-1982 erikoiskuljetusonnet-
tomuuksien lukumäärä oli 5. Näissä onnettomuuksissa kuoli 1 ja louk-
kaantui 7 henkilöä. Onnettomuudet vähentyivät vuosina 1970-1976 tapah-
tuneisiin onnettomuuksiin verrattuna, jolloin tutkittuja kuolemaan joh-
taneita onnettomuuksia oli keskimäärin 2,3 kpl vuodessa. Erikoiskulje-
tusliikkeille tehdyn kyselyn tulosten mukaan näille liikkeille sattui 
vuosina 1981-1982 yhteensä 34 erikoiskuljetusonnettomuutta, joissa vam-
mautui 2 henkilöä. Kuljetusliikkeiden arvion mukaan erikoiskuljetus-
ten turvallisuus on parantunut. 

Erikoiskuljetusten määrä on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 1982 yleisil-
lä teillä suoritettiin 250 000 erikoiskuljetusta. Ilman kuljetuslupaa 
suoritettujen kuljetusten määrä on tarkasteltujen vuosien aikana vä-
hentynyt 58 %:sta 14 %:in. fSuurin osa rikkomuksista on kohdistunut 
(kuljetuskalustoa ja sen varusteita koskevien ehtojen laiminlyönteihin. 

Erikoiskuljetusten turvallisuus on kuljetusten lisääntymisestä huoli-
matta parantunut viime vuosikymmenen puolivälistä tämän vuosikymmenen 
alkuvuosiin verrattuna. Parantumiseen arvioidaan vaikuttaneen mm. lu-
paehtoihin tehdyt muutokset, poliisin suorittaman valvonnan lisääminen, 
TVH:n toimesta tehtävä lupaehtojen noudattamiseen kohdistuva hallinnol-
linen valvonta sekä liikenneympäristössä tapahtuneet parannukset. Myös 
luvattomien kuljetusten vähenemisen arvioidaan parantaneen liikennetur-
vallisuutta. 

Tutkijalautakuntien käsittelemissä onnettomuuksissa tulivat voimakkaas-
ti esille inhimilliset tekijät, kuten huomiointi- ja arviointivirheet. 
Erikoiskuljetusten turvallisuutta tulisikin parantaa lisäämällä eri-
koiskuljetusajoneuvojen kuljettajien koulutusta ja asennekasvatusta se-
kä toteuttanialla kuljettaan havaintoja ja toimintaa helpottavia tek-
nisiä toimenpiteitä. Koska erikoiskuljetusonnettomuuden pääaiheuttaja 
on useimmiten ollut erikoiskuljetusajoneuvoon tbrmännyt toinen ajoneu-
vo, tulisi liikenneturvallisuutta parantaa myös informoimalla muuta 
liikennettä siitä, miten erikoiskuljetusten lähestyessä tulee toimia. 

Erikoiskuljetusten aiheuttamat liikennevahingot tämän päivän liiken-
teessä eivät ole erityinen ongelma. Kuitenkin niiden turvallisuudesta 
tulee pitää jatkuvasti tarkkaa huolta niiden erityisominaisuuksien muo-
dostaman potentiaalisen vahinkovaaran vuoksi. 



SAMMANDRAG 	1 undersökningen utreddes trafikolyckor som skett 1 samband 
med specialtransporter sarnt orsakerna till dessa olyckor. 
Därutöver strääde man till att finna metoder att förbättra 
säkerhetsarrangemangen i samband med specialtransporter. 
Grunden för undersökningen utgörs av de specialtransport-
olyckor under ren 1981-1982 som undersökts av haverikommissio-
nerna och som lett till person- och egendomsskador, samt av en 
skriftlig enkät till de större transportföretagen. Undersök-
ningen kompietterades genom en analys av framkomna brott mot 
transportvillkoren och av specialtransporter som skett heit utan 
tillstnd ren 1977-82. 

Antalet specialtransportolyckor, sam undersbkts av haverikom-
missionerna ren 1981-82, var 5. 1 dessa olyckor dog 1 och ska-
dades 7 personer. Antalet olyckor sjönk jämfört med perioden 
1970-76, d antalet undersökta dödsolyckor var 1 medeltal 2.3 
per r. Enligt den enkät sam gjordes till transportföretagen, 
skedde 1 deras transporter under ren 1981-82 totalt 34 olyckor. 
1 dessa skadades 2 personer. Enligt transportföretagens bedöm-
ning har specialtransporternas trafiksäkerhet förbättrats. 

Antalet specialtransporter har ständigt ökat. Ar 1982 utför- 
des p det ailmänna vägnätet 250 000 specialtransporter. Antalet 
transporter utan til1stnd har under de r sam undersökts minskat 
frn 58 % till 14 %. De flesta förseelserna har skett mot vill-
karen angende transportfordonen och deras utrustning. 

Specialtransporternas trafiksäkerhet har sedan mitten av sjuttio-
talet förbättrats trots att antalet transporter ökat. Till för-
bättringen antas ha bidragit bland annat reviderade transport-
viilkor, ökad polisövervakning, VVV:s administrativa övervakning 
av hur transportvillkoren efterföl,js samt förbättrad trafikmiljö. 
0cks minskningen av antalet transporter som sker utan tillstnd 
antas ha förbättrat trafiksäkerheten. 

1 de av haverikommissionerna undersbkta olyckorria framträdde 
kraftigt den mänskliga faktorn i form av observations- och be-
dömningsfel. Specialtransporternas trafiksäkerhet bör därför för-
bättras genom skalning och attitydfostran av specialtransport-
fordonens förare samt genom tekniska tgärder, sam ger förarna 
bättre observations- och handlingsmöjligheter. Eftersom den hu-
vudskyldiga till specialtransportolyckor oftast har varit ett 
fordon sam kolliderat med specialtransportfordonet, kan trafik-
säkerheten förbättras ocks genom att informera övrig trafik om 
hur man bör handla, d en specialtransport närmar sig. 

De trafikskador sam sker vid specialtransporter utgör inte nägot 
speciellt svärt problem 1 dagens trafik. Trots det bör man stän-
digt fästa stor vikt vid deras trafiksäkerhet pä grund av den 
potentiella olycksrisk specialtransparterna med sina särdrag utgör. 



SUMMARY 	In the study traffic accidents in connection with special road 
transports and their causes were analysed. Furthermore, means 
of improving safety arrangements for special transports were tried 
to be found. The study is based on accidents which took place in 
1981-1982 and resulted in personal injuries or property damage and 
which were examined by Road Accident Investigation Teams. In addi-
tion, an inquiry was made among the biggest transportation firms. 
The study was completed by an analysis of emerged violations of 
transportation stipulations and of special transports carried out 
without permission in 1977-1982. 

The number of accidents in 1981-1982, examined by Road Accident 
Investigation Teams was five. In these accidents one person was 
kiuled and seven persons were injured. The number of accidents 
decreased compared with the period 1970-1976, when the number of 
examined death accidents was on an average 2.3 per year. Accord-
ing to the inquiry made among the transportation firms, they had 
34 traffic accidents in 1981-1982. In these accidents 2 person 
were injured. According to the transportation firms the road 
safety of special transports has improved. 

The number of special transports has constantly increased. In 
1982 250,000 special transports were carried out on rublic roads. 

During the analysed period transports without permission decreased 
from 58 per cent to 14 per cent. Most violations concerned the 
stipulations for transport vehicles and their equipment. 

Since the middle of the 1970s the safety of special transports has 
improved, in spite of the fact that the number of transports has 
increased. The improvement is considered to be due to revised 
transportation stipulations, increased police supervision, improved 
conditions of traffic in general and supervisiori of the observance 
of the transportation stipulations by the National Board of High-
ways and Waterways. Also the decrease in transports carried out 
without permission is assumed to have improved road safety. 

The main cause of the accidents examined by Road Accident Investi-
gation Teams appeared to be the human factor in the form of wrong 
observations and estimates. Therefore, the road safety of special 
transports should be improved by training the drivers and by 
changing their attitudes, and by technical improvements in order 
to make it easier for the drivers to make correct observations and 
the right estimates. Since another car very often is responsible 
for special transport accidents, road safety also may be improved 
by informing other drivers how te behave, when a special transport 
is approaching. 

Traffic accidents in connection with special road transports are 
not an essential traffic problem. In spite of this we should 
constantly pay attention to the safety of special transports, 
because of the potential risk that is due te the characteristics 
of these transports. 



JOHDANTO 

	

1.1 	Tutkimuksen tarKoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena oli yksityiskohtaisesti selvittää erikois-
kuljetusten aiheuttamat onnettomuudet ja onnettomuuksien syyt eri-
koiskuljetusten turvallisuuden lisäämiseksi. Aluksi analysoitiin 
vain vuosina 1981-1982 henkilövahinkoihin johtaneet erikoiskuljetus-
vahingot, mutta myöhemmin laajennettiin tutkimus käsittämään myös 
omaisuusvahinkoihin johtaneet erikoiskuljetusvahingot. 

Koska tutkimuksen laajentaminen koskemaan kaikkia omaisuusvahinkoihiri 
johtaneita onnettomuuksia ei lisännyt tapausten määrää odotetulla ta-
valla, pyrittiin onnettomuusmääriä tarkentamaan vielä 28 suurimmalle 
erikoiskuljetusliikkeelle suunnatulla kirjallisella kyselyllä. Ky-
selyn tuloksia on analysoitu kohdassa 4. Lisäksi tutkimusta täyden-
nettiin analysoimalla erikoiskuljetuksissa ilmenneitä rikkomuksia 
kuuden vuoden ajalta kuljetuslupaehtojen noudattaniisen ja luvatta 
kuljettamisen suhteen. Lisäksi pyrittiin selvittämään lupaehdoissa 
kyseisenä ajanjaksona tapahtuneiden muutosten vaikutuksia rikkomusten 
laatuun ja kehitykseen. 

Erikoiskuljetusten osuudesta liikenneonnettoniuuksiin on aikaisemmin 
maassamme tehty yksi tutkimus, jossa tutkittiin vv. 1970-1976 tapah-
tuneita tieliikenneonnettomuuksia (4). Vaikka nyt käytettävissä ol-
lut tutkimusaineisto oli odotettua huomattavasti suppeampi ja tilas-
tomatemaattisia menetelmiä ei ole voitu käyttää analysoinnissa, on 
tässä tutkimuksessa tapauskohtaisten päättelyjen perusteella pyritty 
etsimään suurimmat vaaratekijät, jotka liittyvät erikoiskuljetuksiin, 
ja löytämään näiden pohjalta keinot, joilla erikoiskuljetusten turva- 
järjestelyjä tulisi edelleen parantaa. 

	

1.2 	Erikoiskuljetuksen määrittely 

Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaista tiel-
lä suoritettavaa kuljetusta, jossa ylitetään ajoneuvoasetuksen 233/ 
1982 4 luvussa ja §:ssa 33-37 säädetyt enimmäisniitat tai -painot. 
Näistä tärkeimmät ovat: 

- akselipaino 	 10,0 tonnia 
- telipaino (kaksiaks.) 	16,0 
telin akseliväli.2,5 m 	20,0 

- telipaino (kolmiaks.) 	18,0 
telin akseliväli2,25 m 	20,0 

2,70 m 	22,0 
- kokonaispaino 	48,0 
-- ei saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 190 kg 

kutakin alkavaa 10 cm:ä kohti, jolla ajoneuvon tahi yhdistelmän 
äärimmäisten akselien väli ylittää 2,5 metriä 
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2,5m 

- leveys 	 2,5 metriä 

- korkeus 	 4,0 

- kuorma-auton ja pitkien esineiden 
kuljetukseen tarkoitetun puolipe-
rävaunun muodostaman yhdistelmän 20 0 
pituus 

- kuorma-auton ja kaksi- tai useam- 
piakselisen varsinaisen perävau- 
nun muodostaman yhdistelmän pit. 22,0 

nipki ren 	2 	- 	-- - 

16 t 

Kuva 1 	Esimerkkejä erikoiskuljetusten mitoista ja painoista 

Erikoiskuljetuksen suorittamista varten tulee hankkia kuljetuslupa, 
jonka voivat tapauksesta riippuen myöntää (ajoneuvoasetus 233/1982 
6 luku §65-66) seuraavat viranomaiset: 

- liikenneministeriö 
- tie- ja vesirakennushallitus 
- tie- ja vesirakennuspiiri 
- poliisiviranomainen 
- kunta 



2. 	TUTKIMUKSEN SUORITUS 

Tutkimuksen lähtöaineistona on käytetty Li ikennevakuutusyhdistyksen 
(LVY) organisaatiossa toimivien, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvalli-
suustoimikunnan ylläpitämien liikennevahinkojen tutkijalautakuntien 
tutkimien onnettomuuksien loppulausuntoja. Tutkijalautakuntien toi-
minnan tarkoituksena on liikennevahinkoja tutkimalla selvittää niihin 
liittyviä erilaisia tekijöitä, joiden perusteella liikenneturvallisuut-
ta voidaan parantaa. Liikerinevahinkojen tutki jalautakuntien tehtävänä 
oli suorittaa tutkimus sellaisista noottoriajoneuvojen liikennevahin-
goista, joissa yhtenä osallisena ajoneuvona oli ollut erikoiskuljetus-
ajoneuvo. Tutkijalautakuntiin kuuluu nimettynä yleensä neljän eri alan 
asiantuntijoita. Jäsenet edustavat poliisia, autotekniikkaa, tietek-
niikkaa ja lääketiedettä. Tutkimuksissa kiinnitettiin huomiota mm. va-
hingon syihin ja turvalaitteiden merkitykseen, joiden perusteella lii-
kenneturvallisuustoimenpiteitä voidaan suunnata olennaisiin kohteisiin 
(1). 

Lisäksi lähtöaineistona on käytetty erikoisku1jetusvainkoja tutki-
neen työryhmän laatimaa erikoiskuljetusvahinkoihin liittyvää kyse-
lyä, joka lähetettiin 28 suurimmalle erikoiskuljetuksia suorittavalle 

liikkeelle. Kysely koski vuosina 1981 ja 1982 yleisillä teillä 
tapahtuneita onnettomuuksia, joissa osallisena on ollut kuljetusliik-
keen erikoiskuljetusajoneuvo. On huomattavaa, että kyselyssä ei pyy -
detty tietoja esim. yksityisellä kuormausalueella sattuneista onnet-
tomuuksi sta. 

Tutkijalautakunnat tutkivat erikoiskuljetusvahinkoja vuonna 1981 
3 kpl ja vuonna 1982 2 kpl. Tutkimuksen laajentaminen koskemaan myös 
ornaisuusvahinkoja ei lisännyt tapausten määrää. 

Erikoiskuljetusvahingon loppulausunnossa on yleensä esitetty seuraa-
vat asiat: 

- kuvaus tapahtumasta 
- vahingon välittömät syyt 
- vahingon taustasyyt 
- vammat 
- vammojen aiheuttajat ja turvalaitteet 
- vahingon estomandollisuudet 
- muut turvallisuusnäkökohdat 
- mandollisesti muut ilmenneet seikat 

Lisäksi tutkijalautakuntien tutkimista vahinkotapauksista on erikois-
kuljetusajoneuvojen osalta selvitetty mm. kuljetuslupatiedot sekä mah-
dolliset poikkeamat kuljetuslupaehdoista ja -tiedoista, kuljetusteh-
tävä, kuljetusajoneuvo ja sen kuormaus, liikenteen ohjaus, liikenne- 
tilanne, kuljettaja, erikoiskuljetuksen ominaisuuksien vaikutus vahin-
gon syntyyn ja seurauksiin sekä parannusehdotukset. 



3. 	ERIKOISKULJETUSONNETTOMUUDET v. 1981-1982 

3.1 	Tapausten kuvaus 

Liikennevahinkojen tutkijalautakunnat tutkivat vuosina 1981-1982 yh-
teensä 5 sellaista henkilö- ja omaisuusvahinkoihin johtanutta onnet-
tomuutta, joissa oli osallisena erikoiskuljetus. Onnettomuuksissa 
menehtyi 1 henkilö. Tutkitut onnettomuustapaukset olivat samantyyp-
pisia, mutta onnettomuusasteeltaan lievempiä kuin vuosien 1970-1976 
erikoiskuljetusonnettomuudet. Onnettomuuksien loppulausunnot on esi-
tetty liitteessä 1. 

Tutkitut vahingot tapahtuivat seuraavasti: 

Tapaus 1 

- Puoliperävaunullisen kuorma-auton lastina ollut kontti putosi tiel-
le osuttuaan alikulkusillan törmäyspalkkiin, minkä jälkeen samasta 
suunnasta tullut henkilöauto törmäsi konttiin 

- Henkilöautossa olleet kaksi henkilöä vammautuivat vaikeasti 
- Onnettomuuden aineelliset vahingot olivat noin 45.000 mk, mistä eri-

koiskuljetuksen osuus oli noin 15.000 mk 
- Kuljetuksella oli kuljetuslupa kuljettaa enintään 4,4 m korkeita 

kontteja. Kuljetus oli kuljetuslupaehtojen mukainen 
- Kuljetusluvassa mainittiin erikseen, että kuljetuksen suorittajan 
tulee huolehtia siltojen painorajoituksien ja alikulkukorkeuksien 
huomioonottamisesta kuljetuksen aikana. Ko. alikulkusillan liiken-
nemerkein merkitty korkeus oli 4,1 m. Tosin onnettomuushetkellä 
liikennemerkkien kuvapuolet olivat kokonaan lumen peittämät. Sil-
taan oli asennettu aikaisemmin, päällysrakenteen vaurloalttiuden 
vuoksi, ns. törmäyspalkit estämään sillan päällysrakenteen vaurioi-
tuminen mandollisissa törmäystapauksissa. Onnettomuustapauksessa, 
jos törmäyspalkkeja ei olisi asennettu, niin sillan päällysrakenne sekä 
kiskot olisivat mandollisesti vaurioituneet, jolloin junan tullessa 
paikalle suuronnettomuus olisi voinut tapahtua. Nyt törmäyspalkin 
ansiosta siltarakenteisiin ei tullut vaurioita 

4 



Tapaus 2 

- ErikoiskuljetusajoneUVon kuljettaja joutui 
johdosta hiljentämään nopeutensa, jolloin 
auto törmäsi erikoiskuljetuSajoneuVoon 

- Takavaroitusautossa olleet kaksi henkilöä 
- Onnettomuuden aineelliset vahingot olivat 

1,1 -i1-i ic -innciin 	i \/?HIrifli tirnut 

vastaantulevan liikenteen 
kuljetuksen takavaroitus- 

vammautu i vat 
noin 30.000 mk. Erikois- 

ru ij.uj'-'.'-..''-' 	. 	 - 

- Kuljetuksella oli kuljetuslupa 6,0 m leveiden ja24,O m pitkien teräs- 
rakenteiden kuljettamiseen. Kuljetus oli kuljetuslupaehtojen mu- 

kai nen 

Tapaus 3 

- Henkilöauton kuljettaja suoritti lukkojarrutuksen, jottei olisi aja-
nut edellään kulkevan perään, mutta auton teknillisen vian johdosta 
auto pyörähti tiellä ympäri ja törmäsi erikoiskuljetuSajOneUvoon 

(kansi kuva) 
- Henkilöautossa olleet kaksi henkilöä vammautuivat 
- Onnettomuuden aineelliset vahingot olivat noin 10.000 mk, mistä eri-

koiskuljetuksen osuus oli noin 5000 mk 
- Kuljetuksella oli kuljetuslupa 4,8 m leveän ja 4,1 m korkean nostu-
rin kuljettamiseen. Kuljetuksen edessä olevasta varoituslaudasta 
puuttuivat valkoiset heijastimet. Tällä seikalla ei ollut vaikutus-
ta vahingon syntymiseen. Muilta osin kuljetus oli kuljetusluPaehto 

jen mukainen 



Tapaus 4 

Erikoiskuljetusajoneuvo joutui käantyäkseen oikealle menevälle yk-
sityistielle ensin siirtymään tien vasemmalle kaistalle. Kun ajo-
neuvo kääntyi yksityistielle, kuljetukseen törmäsi takaa tullut 

henkilöauto 
Onnettomuuden aineelliset vahingot olivat noin 3.300 mk, mistä eri-
koiskuljetusajoneuvon osuus oli noin 300 mk 
Kuljetuksella oli kuljetuslupa jakamattomien kappaleiden esim. maan-
siirtokoneiden kuljettamiseen. Luvan sallima leveys oli 3,65 m, 
korkeus 4,0 m ja telipaino 21,6 t. Kuljetuksen korkeus ylitti 0,2m 
luvassa sallitun korkeuden. Lisäksi kuljetuslupa ylitti ajoneuvo-
yhdistelmän kantavuuderi 4,8 tonnilla. Kuljetuksessa ei käytetty va-
roitusautoa. Lisäksi perävaunun takasuuntavalo oli epäkuntoinen 

Tapaus 5 

- Erikoiskuljetusajoneuvo törmäsi STOP-merkin takaa pysähtymättä pää-
tielle tulleeseen kuorma-autoon 

- Onnettomuudessa kuoli kuorma-autonkuljettaja. Erikoiskuljetusajo-
neuvon kuljettaja vammautui vaikeasti 

- Onnettomuuden aineelliset vahingot olivat noin 180.000 mk, mistä 
erikoiskuljetuksen osuus oli 90.000 mk 

- Kuljetuksella oli kuljetuslupa, joka oli myönnetty 4,0 m leveiden, 
4,4 m korkeiden sekä 22,0 mpitkienelementtien kuljettamiseen. Kul- 
jetuksen leveys oli 2,5 m. Kuljetus oli kuljetuslupaehtojen rnukai- 
nen 
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Vuosina 1970-1976 tutkijalautakunnat tutkivat keskim. 2,3 kuolemaan- 
johtanutta erikoiskuljetusonnettomuutta/vuoSi. Lisäksi silloin arvi-
oitiin, että vuosittain jää tutkimatta 1 kuolemaan johtanut onnetto-
muus. Tähän perustuen arvioitiin, että erikoiskuljetusonnettomuukSiS-
sa kuolee vuosittain 3-4 henkilöä. Pelkästään vammautumiseen tai 
aineellisiin vahinkoihin johtavia erikoiskuljetusonnettomuuksia ole-
tettiin tapahtuvan samassa suhteessa kuolemantapauksiin nähden kuin 
tieliikenneonnettoniuuksissa yleensä, jolloin vammautumiseen johtavien 
onnettomuuksien määräksi arvioitiin 30-40 kpl/vuosi sekä omaisuusva-
hinkoihin johtavien onnettomuuksien määräksi 60-80 kpl/vuosi. Vam-
mautuneiden määräksi arvioitiin keskimäärin 40-50 henkilöä/vuosi (1,2 
henkilöä/vammautumiseen johtanut onnettomuus). 

Vuonna 1982 tie- ja vesirakennuslaitos myönsi kuljetuslupia 9 238 kpl. 
Lisäystä edelliseen vuoteen on noin 8 %. Näillä kuljetusluvilla suo-
ritettiin yhteensä noin 250 000 erikoiskuljetusta. Erikoiskuljetus-
ten liikennesuorite oli vuonna 1971 noin 8 milj. ajoneuvokilometria 
ja vuonna 1981 noin 18 milj. ajoneuvokilometriä. Vuonna 1981 kulje-
tussuorite oli 350 milj. tonnikilometriä eli n. 1,5 % koko kuorma- 
autoliikenteen kuljetussuoritteesta (2,4 mrd. tkm). Aikaisemmassa 
tutkimuksessa (4) arvioitiin kuolemaan johtavien erikoiskuljetusten 
määräksi 10-50 kpl/lOO milj. ajoneuvokilometriä. Samana aikana kuor-
ma-autojen kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä on ollut 
6-9 kpl/l00 milj. ajoneuvokilometriä (3). Vuosina 1977-1981 vastaa-
vien onnettomuuksien lukumäärä on ollut 5-6 kpl/l00 milj. ajoneuvoki-
lometriä. Vuosina 1981-1982 tapahtui 1 kuolemaan johtanut erikoiskul-
jetusonnettomuus. 	Näiden määrien perusteella voidaan todeta liiken- 
ne- ja kuljetussuoritteiden kasvaneen ja vastaavasti kuolemaan johta-
vien onnettomuuksien vähentyneen. 

Lii 

1 . Parkano 

2. Kuopio 

3. Vilppula 

4. Räkky1 

5. Eura 

Kuva 2 	Tutki jalautakuntien tutkimien onnettomuuksien tapahtuma- 
pai kkakunnat 



	

3.2 	Onnettomuusolosuhteet 

	

3.21 	Tapahtuma-aika 

Kuvissa 3,4 ja 	on esitetty viiden tutkitun henkilö- tai omaisuus- 
vahinkoihin johtaneen erikoiskuljetusonnettomuuden tapahtuma-ajat 
kuukausien, viikonpivien ja kellonaikojen osalta. 

kpl 

kk 	1 II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII 

Kuva 3 	Erikoiskuljetusonnettomuuksien tapahtumakuukausi 

kpl 

Ma Ti Ke To Pe La Su 

Kuva 4 	Erikoiskuljetusonnettomuuksien tapahtuniapäiv 

kpl 

klo :ft' 
Kuva 5 	Erikoiskuljetusonnettomuuksien tapahtuma-aika 

Tutkimusaineiston pienuus asettaa rajoituksia johtopätdsten teolle. 
Neljä viidestä onnettomuudesta on sattunut marras-huhtikuun välisenä 
aikana. Viikonpäivien suhteen tarkasteltuna näyttää, että onnetto-
muudet sattuvat viikon alkupäivinä. Neljä viidestä onnettomuudesta 
on tapahtunut maanantaina ja tiistaina. 



ErikoiskulJetusonflettOmUUkSefl tapahtuma-aikoja tarkasteltaessa voi -

daan havaita onnettomuuksien tapahtuneen pääasiassa klo 9-16 valisena 
aikana eli normaaliin tybaikaan. Tämä tukee aikaisempaa tutkimusta 
(4) ja johtunee siitä, että tieliikenne kokonaisuudessaan on vilkkain- 

ta päiväsaikaan. 

3.22 	Valoisuusolosuhteet 

Taulukossa 3.lon esitetty onnettomuushetkellä vallinneet valoisuusolo- 
suhteet tutkituissa erikoiskuljetusonnettomUuksisSa ja lisäksi on 
taulukkoon liitetty v. 1970-1976 osalta tulokset kuolemaan johtaneis-
sa erikoiskuljetusonflettomuUkSiSsa (4) ja yleensä henkilövahinkoon 
johtaneissa tieliikenneonnettomUUkSiSsa. ValoisuusolOsuhteiden mukai-
set jakautumat ovat kaikissa tapauksissa hyvin samansuuntaiset. 

______________ -- äivänvalo Kämärä Pim Tiflä 
tie valaistu tie 	valai- 

sematon 

Erikoiskuljetus- lukuni 2 1 1 1 

onn. 	1981-82 % 40 20 20 20 

Erikoiskuljetus- lukum 11 1 4 0 

onn. 	1970-76 69 6 25 0 

(kuoleni.joht.) ________ _______________ __________ 

Henkilövah. 	joh- 
taneissa 	tieliik % 65 9 16 10 

onnettomuuksi ssa 
1970-76 	(3) _____ _________ 

Taulukko 3.1 Valoisuusolosuhteet vahinkohetkellä 

3.23 	Tapahtumapaikka 

Tutki jalautakuntien loppulausunnoiSta on koottu tiedot onnettomuuksien 
tapahtumapaikoista taulukkoon 3.2. Kolme viidestä onnettomuudesta ta-
pahtui suoralla tieosalla. Aikaisemmin suoritetussa tutkimuksessa (4) 
10 onnettomuutta 16:sta tapahtui suoralla tieosalla. Onnettomuuksis-
ta kaksi tapahtui valtatiellä, kaksi kantatiellä ja yksi muulla maan-

tiellä. 

Lukumäärä 

Suora tie 3 

Yleisen tien risteys 1 

Yksityisen tien risteys 1 

Taulukko 3.2 Vahinkopaikka erikoiskuljetusorinettomuuksissa 
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3.24 	Keliolosuhteet 

Tutkijalautakuntieri loppulausunnoista on koottu tiedot erikoiskulje- 
tusonnettomuuksien tapahtumahetkellä vallinneista keliolosuhteista 
taulukkoon3.3. Kolmessa tapauksessa viidestä on tienpinta ollut mär-
kä, luminen tai jäinen. Aikaisemman tutkimuksen (4) mukaan vastaavia 
tapauksia oli 63 %. 

Onnettom ____ ______ _______ _________ ________ _________ ________ 
Visade Lumi-tai Paljas Paljas Luminen Luminen 

no Pouta (sumu) räntäsade kuiva märkä tai 	inen ;ai jäinen 
________ ______ ________ ________ ________ ________ hiek. ei 	hiek. 

1 x x 

2 X X 

3 X X 

4 X X 

5 X X 

Yht. 3 1 1 2 1 - 2 

Taulukko 3.3 Erikoiskuljetusonnettomuuksien keliolosuhteet 

3.3 	Onnettomuuksissa olleet ajoneuvot 

Tutkituissa viidessä erikoiskuljetusonnettomuudessa oH osailisena 
yhteensä kymmenen ajoneuvoa eli 2 ajoneuvoa/onnettomuus. Aikaisemman 
tutkimuksen (4) mukaan erikoiskuljetusonnettomuuksissa on ollut osal-
lisena 2,4 ajoneuvoa/onnettomuus. Tilastokeskuksen keräämien tietojen 
mukaan poliisin tietoon tulleissa liikenneonnettomuuksissa vuosina 
1970-1976 on ollut osallisena 1,7 ajoneuvoa/onnettomuus. 

Näyttää todennäkbiselta, että erikoiskuljetusonnettomuuksiin on osal-
lisena keskimäärin enemmän ajoneuvoja kuin muissa liikenneonnettomuuk- 
sissa. Lisäksi tämä tukee käsitystä, että erikoiskuljetukset eivät 
ole joutuneet yksittäisvahinkoihin (tieltäsuistumisiin). Erikoiskulje-
tusonnettomuuksien ajoneuvolajit on esitetty taulukossa 3.4. 

Lu kum. 

Erikoiskuljetusajoneuvo 5 
Muut kuorma-autot 1 
Henkilöautot 4 

Ajoneuvot yhteensä 10 

Taulukko 3.4 Erikoiskuljetusonnettomuuksien ajoneuvolajit tutkituis-
sa tapauksissa (5 kpl) 



	

3.4 	Onnettomuustyypit ja onnettomuuksien syyt 

	

3.41 	Erikoiskuljetusonnettomuuksien tyypit 

Kaikki tutkitut tapaukset ovat olleet kanden ajoneuvon törmäyksiä. 
Neljässä tapauksessa oli kysymyksessä peräänajo tai esteeseen ajo, 
viidennessä risteysonnettomuus. 

	

3.42 	Erikoiskuljetusonnettomuuksien välittömät syyt 

Vahingon välitön syy tutkijalautakuntien loppulausuntojen mukaan on 
neljässä tapauksessa ollut huomiointivirhe, viidennessä tapauksessa 
kysymyksessä oli ajovirhe, jota oli edeltänyt huomiointivirhe. Kah-
dessa tapauksessa onnettomuuksista pääsyyllinen erikoiskuljetusonnet-
toniuuteen on ollut erikoiskuljetusajoneuvon kuljettaja. Aikaisemman 
tutkimuksen mukaan (4) 69 % kuolemaan johtaneista erikoiskuljetuson-
nettomuuksista on tapahtunut jonkun osallisen ajoneuvon kuljettajan 
tekemän huomiointi-, arviointi- tai ajovirheen seurauksena. Erikois-
kuljetusten ominaisuuksien vaikutusta vahingon syntyyn ja seurauksiin 
tutkittaessa voidaan todeta, että itse erikoiskuljetusten ominaisuuk-
silla ei ollut vaikutusta vahingon syntyyn, kun lupaehtoja oli nouda-
tettu. Yhdessä tapauksessa erikoiskuljetuksen varoituslaitteet oli-
vat epäkunnossa. Kyseisellä seikalla ei ollut merkitystä onnettomuu-
den syntyyn. Alkoholilla ei ole ollut osuutta onnettomuuksiin. 

	

3.43 	Erikoiskuljetusonnettomuuksien taustasyyt 

Taulukkoon35on koottu tutkijalautakuntien loppulausunnoissa maini-
tut onnettomuuksien taustasyyt 

Kuljettajan väsymys 	1 

Liukas keli 	 1 

Sää 	 2 

Auton tekninen vika 	2 

Tien geometria (andas liittymä) 	1 

Ajovirhe (ajo liian lähellä 
erikoiskuljetusta) 	1 

Liian suuri tilannenopeus 

Kuorma peitti keltaisen vilk- 
kuvalon 	 1 

Syitä yhteensä 	10 

•1l 

Taulukko 3.5 Erikoiskuljetusonnettomuuksien taustasyyt 



3.5 	Henkilövahingot ajoneuvotyypeittäin 

Tutkituissa viidessä onnettomuudessa sai surmansa yksi henkilö. Sur-
mansa saanutoli kuorma-autossa . Samassa onnettomuudessa erikoiskul-
jetusajoneuvon kuljettaja vammautui vaikeasti. Vammoja näissä vii-
dessä onnettomuudessa sai 7 henkilöä. 

Erikoiskuljetusonnettomuuksissa kuolleiden ja vammautuneiden sijain-
ti ajoneuvotyypeittäin on esitetty taulukossa 3.6 

Kuolleet 
lukumäärä 

Vammautuneet 
lukumäärä 

Erikoiskuljetusajoneuvossa 1 

Kuorma-autossa 1 

Henkilöautossa 6 

Yhteensä 1 7 

Taulukko3.6 Kuolleiden ja vammautuneiden sijainti erikoiskuljetus-
onnettomuuksi ssa 

	

3.6 	Erikoiskuljetusten tiedot 

	

3.61 	Lupatiedot 

Tutkituissa viidessä onnettomuudessa kaikkiin kuljetuksiin oli lupa. 
Kuljetuksista oli 3 lupaehtojen mukaisia ja 2 lupaehtojen vastaisia. 
Toisella lupaehdoista poikkeavalla kuljetuksen ominaisuudella oli vai-
kutusta vahingon syntyyn. 

	

3.62 	Erikoiskuljetuksena siirretyt tavaralajit 

Tavaralajit on esitetty taulukossa3.7, josta havaitaan, että kuljetuk-
set jakautuvat tasaisesti yleisimmin siirrettävien tavaralajien kesken. 

Lukum. 

Metal 1 iteol 1 isuustuotteet 
1 Kattila 

Betoni rakenteet 
Betonielementit 1 

Konekalusto 
Maansiirtokone 1 

Nosturi t 
Torninosturi 1 

Kontti 	(tyhjänä) 1 

Taulukko 3.7 Onnettomuuksissa olleiden erikoiskuljetusten 

- 	
tavaralajit 

12 
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3.63 	Erikoiskuljetusten suorittaman reitin pituus ja aikataulu 

Onnettomuuteen osallisena olleiden erikoiskuljetusten keskimaäräinen 
reitin pituus oli 110 km, pisimmän matkan ollessa 240 km ja lyhyim-
män 1 km. 

Kuljetusten aikataulua tarkasteltaessa voidaan todeta, että kolme kul-
jetusta kulki suunnitellun mukaisessa aikataulussa, kun taas toisten 
kuljetusten osalle ei ollut laadittu erityistä aikataulua. 

	

3.64 	Erikoiskuljetusajoneuvojen kuormaus ja kuorman kiinnitys sekä lii- 
kenteen ohjaus 

Kaikissa tapauksissa erikoiskuljetusajoneuvojen kuormaus ja kuorman 
kiinnitys on ollut asiallinen. Näin ollen kuorniauksella ja kuorman 
kiinnityksellä ei ollut osuutta onnettomuuksiin. 

Tutkituista tapauksista kandella erikoiskuljetuksella (tapaus 2 ja 3) 
oli mukana saattovalvoja. Tapauksessa 4 ei käytetty varoitusautoa, 
vaikka kuljetus leveyden johdosta olisi tämän vaatinut. Tässä vahin-
kotapauksessa, jos kuljetuksen ohjaukseen olisi käytetty liikenteen- 
ohjausta olisi onnettomuus pystytty välttämään. Kandessa tapauksessa 
erityistä liikenteenohjausta ei kuljetuslupaehdoissa vaadittu (tapauk-
set 1 ja 5). 

	

3.65 	Erikoiskuljetusten mittaylitykset ja varoituslaitteet 

Tutkituista tapauksista yhdessä (tapaus 4) ylitettiin luvassa sallit-
tu korkeus. Korkeuden ylityksen johdosta ajoneuvon katolla ollut 
merkkivalo ei näkynyt lainkaan taaksepäin. 

Onnettomuuksiin johtaneiden erikoiskuljetusten varoituslaitteet on 
esitetty taulukossa3.8. Neljä viidestä erikoiskuljetusajoneuvostaoli 
varustettu varoitusvilkuilla ja varoitustauluilla. Yhdessä tapauk-
sessa varoitusauto joutui onnettomuuteen. 

Lrikoiskuli. rwolemaan jontan. 
vahinkotutki-nn. v.l970-1976(4 
mus l98l-1982j (4) 

Lukum. 1 	% ILukum. 	1 

• 

ittatietojen perus-r 
eella (5) 

0/ 
/0 

Poliisi mukana X - 
- 1 6 10 

Varoitusauto edessä 2 40 5 25 26 

Varoitusauto takana 1 20 2 12 3 

Varoitustaulu(t) 4 80 9 56 75 

Ääri- tai 	sivuvalot 3 60 2 12 22 

Vilkkuvalo(t) 4 80 9 56 - 

Lippu - - 2 12 - 

Ei 	tietoa - - 2 12 - 

x poliisin mukanaolosta annetut määräykset ovat muuttuneet v. 1980 

Taulukko 3.8 Erikoiskuljetusten varoituslaitteet 
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3.66 	Erikoiskuljetusajoneuvon nopeus onnettomuushetkellä ja liikennetilanne 

Erikoiskuljetusten nopeus onnettomuushetkellä ilmenee taulukosta 3.9, 
josta havaitaan, että nopeudet jakaantuvat tasaisesti välille 0-6Okm/h. 
Aikaisemmassa tutkimuksessa (4) todettiin onnettomuuksien sattuneen 
nopeuksilla 0-70 krn/h. 

Nopeus km/h Lukum. 	1 

n.80 (kontti) 1 

5 

Taulukko 3.9 Erikoiskuljetuksen nopeus onnettornuushetkellä 

Tutkituissa viidessä tapauksessa on arvioitu liikennemäärä onnetto-
muushetkellä ollut erikoiskuljetuksen kulkusuunnassa sekä vastakkai-
sessa suunnassa keskimäärin noin 40 ajon/h vaihdellen rajoissa 10-90 
ajon/h. 

Erikoiskuljetuksen takana oli ennen onnettomuushetkeä jonossa kolmes-
sa tapauksessa yksi ajoneuvo ja kandessa ei yhtään. 

3.67 	Erikoiskuljetusajoneuvon ja sen kuljettajan ikä ja ajokokemus 

Taulukosta3.lovoidaan todeta, että onnettomuuksiin joutuneet erikois-
kuljetusajoneuvot ovat olleet suhteellisen uusia, ja tutkimuksesta 
ilmenee, etteivät erikoiskuljetusajoneuvojen tekniset viat ole aiheut-
taneet vahinkoja. 

Eri koiskuljetusajo-
neuvon ikä Pääaiheuttaja Muu osapuoli Yhteensä 

0-5v 1 1 2 

6-l0v 0 2 2 

lOv 1 0 1 

2 3 5 

Taulukko 3.10 Erikoiskuljetusajoneuvon ikä 
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Taulukossa 3.11 on esitetty onnettomuuksiin joutuneiden erikoiskulje-
tusajoneuvojen kuljettajien iät. 

Kuljettajan ikä Pääaiheuttaja Muu osapuoli 

20-25 1 

26 - 30 

31-40 1 

41-50 1 2 

2 3 

Yhteensä 

3 

5 

Taulukko 3.11 Erikoiskuljetusajoneuvojen kuljettajien iät 

Kuljettajien ajokokemus erikoiskuljetuksissa vaihteli 3 - 30 vuoden 
välillä. Kun kokeneimman kuljettajan ajokokemusta ei huomioida on 
erikoiskuljetusajoneuvojen kuljettajien kokemus keskimäärin 5,3 vuotta. 

Onnettomuuksiin joutuneista erikoiskuljetusajoneuvojen kuljettajista 
ei kukaan ollut saanut valmennusta erikoiskuljetustehtävistä. Valmen-
nus on tullut ajokokernuksen myötä. 

gI 
	

Suurimmat vaaratekijät tutkituissa erikoiskuljetusvahinkotapauksissa 

Tutkituissa erikoiskuljetusvahinkotapauksissa esille tulleet suurim-
man vaaratekijät, jotka välittömästi tai välillisesti ovat vaikutta-
neet onnettomuustapauksiin ovat seuraavat: 

- kuljettajan tekemä huomiointi- tai ajovirhe 
- erikoiskuljetusajoneuvojen merkinanto- tai varoituslaitteissa esiin-

tyvät puutteellisuudet 
- erikoiskuljetusajoneuvon kuljettajan väärä reitinvalinta 
- liukas keli 
- luminen tai sumuinen sää 

Yleisin vaaratekijä tutkituissa tapauksissa oli kuljettajan tekemä 
huomiointi- tai ajovirhe. Samaan tulokseen on päädytty myös aikaisem-
min tehdyssä tutkimuksessa (4). 

3.69 
	

Aineelliset vahingot 

Tutkittujen viiden onnettomuuden aineelliset vahingot olivat tutkija-
lautakuntien autoteknisten jäsenten arvioiden mukaan yhteensä 268 000mk 
eli 53 600 mk/onnettomuus. 

Erikoiskuljetuskaluston aineellinen vahinko vaihteli välillä 0-90 000mk. 
Yhteensä vahingot olivat 110 300 mk eli 22 060 mk/erikoiskuljetusajo-
neuvo. Yhdessä onnettomuudessa erikoiskuljetuskalustolle ei aiheutu-
nut vahinkoja. Aikaisemman tutkimuksen (4) mukaan erikoiskuljetuksil- 
le aiheutuneet vahingot ovat olleet toukokuun 1978 hintatason mukaan 
keskimäärin noin 15 000 mk vaihdellen rajoissa 0-100 000 mk. 
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4. 	ERIKOISKULJETUSLIIKKEILLE SUORITETUN KYSELYN TULOKSET 

4.1 	Yleistä 

Tässä tutkimuksessa lisätietolähteenä on käsitelty suurimniille eri-
koiskuljetusliikkeille tehtyä kyselyä. Kyselyn tarkoituksena oli saa-
da lisätietoja erikoiskuljetukSille tapahtuneista onnettomuuksista. 
Kyselyssä pyydettiin tietoja ainoastaan yleisillä teillä tieliiken-
teessä tapahtuneista onnettomuuksista. Kyselyssä käytetty lomake on 

esitetty liitteessä 3. 

Kysely lähetettiin 28 suurimmalle erikoiskuljetuSliikkeelle, joista 
26 palautti kyselylomakkeefl, joten vastausprosentiksi saatiin 93. 

4.2 	Tutkimustulokset 

4.21 	Erikoiskuljetuskalusto 

ErikoiskuljetUsajoneuVoja oli erikoiskuljetusliikkeillä keskimäärin 
16 kpl. ErikoiskuljetuskaluSto on esitetty taulukossa 4.1. 

Kpl 

rikoiskuljetuSperäVauflut 	152 

Kuorma-autot 	 109 

Ajoneuvonosturit 	 164 

Muut 	 3 

Yhteensä 	- 
428 

Taulukko 4.1 Erikoiskuljetuskalusto 

4.22 	Arvio kuljetusten määrästä 

TaulukossaA2on esitetty kuljetusliikkeiden vuosina 1981-1982 suoritta-
mien kuljetusten lukumäärä. Vuoden 1982 kuljetusmäärissä on kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 %. Kuorma-autokuljetuksissa on 
lisäystä vajaa 5 %. Ajoneuvonosturikuljetuksissa näyttää kasvu olevan 
jonkin verran suurempaa vuosikasvun ollessa noin 8,5 %. 

Ajoneuvonosturikuljetuksia suoritettiin vuonna 1981 44 % enemmän kuin 
kuornia-autokuljetuksia. Vuonna 1982 vastaava prosenttiluku oli 49, jo-
ten kasvua on vuodessa tapahtunut noin 5 %. Ajoneuvonosturikuljetukset 
ovat luonteeltaan lyhytmatkaisia kuljetuksia, pääasiassa taajamissa ta-
pahtuvia siirtoja työmaalta toiselle. 

1981 	1982 

___________________________ 	kpl 

Kuorma-autokuljetukset 	10 396 	10 895 

A.joneuvonosturit 	14 981 	16 260 

Yhteensä 	25 377 	27 155 

Taulukko 4.2 Kuljetusten määrä 



4.23 	Liikenteessä sattuneet erikoiskuljetusvahingot 

Onnettomuuksien lukumäärät ja vakavuusasteet kuorma-autojen ja ajoneu-
vonosturien osalta on esitetty taulukossa 4.3. 

Vakavuusaste 

'Onnettomuuksien lukumäärä 	(kpl) 

1981 1982 

__________________________ K-autot Ajon.nost. K-autot Ajon.nost. 

Kuolemaan johtaneita 

Henkilövahinkoon joht. 

Omaisuusvahinkoihin joht. 

- 

1 

11 

- 

- 

2 

- 

1 

16 

- 

- 

3 

Yhteensä 12 2 17 3 

Taulukko 4.3 Onnettomuuksien lukumäärät ja vakavuusasteet kuorma-au-
tojen ja ajoneuvonosturien osalta 

Onnettomuuksien lukumäärässä on kasvua vuodessa lähes 43 %. Kuorma- 
autojen osuus onnettomuuksista oli vuonna 1981-1982 keskimäärin 85 %. 
Nosturionnettomuuksia sattui vuonna 1981 noin 14 % ja vuonna 1982 noin 

Verrattaessa kuljetusmääriä sattuneisiin onnettomuuksiin voidaan tode-
ta, että vuonna 1981 kuorma-autokuljetuksia oli 866 kpl/onnettomuus ja 
vuonna l932 vastaava luku oli 641 kpl/onnettomuus. Tämän mukaan on-
nettomuudet ovat lisääntyneet noin 26 %. Vuonna 1981 ajoneuvonosturi-
kuljetuksia oli 7 490 kpl/onnettomuus ja vuonna 1982 5 420 kpl/onnet-
tornuus. Onnettomuuksien lisäys on noin 27 %. Kuorma-autokuljetusten 
synkempi tilanne johtuu siitä, että näiden kuljetusmatka on huomatta-
vasti pidempi kuin ajoneuvonosturien. 

Onnettumuudet sijoittuvat kuljetusliikkeiden kesken siten, että 26:sta 
kyselyyn vastanneesta kuljetusliikkeestä seitsemälle sattui vuonna 
1981 14 onnettomuutta, ja vuonna 1982 kandeksalle kuljetusliikkeelle 
sattui 20 onnettomuutta. Vastaavasti 27 kaikista 34 onnettomuudesta 
sattui kuudelle kuljetusliikkeelle vuosina 1981-1982 eli noin 80 %. 
Näiden kuljetusliikkeiden kuljetussuorite on noin 49 % koko kyselyssä 
mukana olleiden kuljetusliikkeiden kuljetussuoritteesta. Tarkastelus-
sa on otettava huomioon, että vastaukset perustuvan kyselyn tuloksiin, 
jolloin on mandollista, että osa vuonna 1981 sattuneista vahinkotapauk-
sista on jäänyt ilmoittamatta. 
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4.24 	Erikoiskuljetusten ominaisuudet 

Kohdassa 5 tiedusteltiin niitä erikoiskuljetusten ominaisuuksia, joilla 
oli vaikutusta erikoiskuljetusonnettomuuksien syntyyn ja seurauksiin. 
Nämä ominaisuudet on esitetty taulukossa 4.4. 

Lukum. 

Leveys 	 3 

Pituus 	 1 

Hidas nopeus 	 1 

Kuorman virheellinen kiinnitys 	2 

Erikoiskulj.ajoneuvon kulj. huolimattomuus 	2 

Keliolosuhde 	 1 

Muun liikenteen aiheuttama vahinko 	4 

Yhteensä 
	

14 

Taulukko4.4 Erikoiskuljetusten ominaisuudet, jotka vaikuttivat 
vahinkojen syntyyn ja seurauksiin 

	

4.25 	Vahinkojen välttäminen 

Taulukossa 4.5 on luettelo keinoista, joilla em. erikoiskuljetusvahin-
got olisi kuljetusliikkeiden ilmoitusten mukaan voitu välttää. Yh-
dessä onnettomuustapauksessa onnettomuutta ei erikoiskuljetukseen liit-
tyvin toimenpitein (vastapuolen rattijuopumus) olisi voitu välttää. 

Lukum. 

Suurempi 	huolellisuus 3 

Tien parempi 	kunto 1 

Kuorman parempi 	kiinnitys 2 

Pienempi nopeus 1 

Yhteensä 7 

tI 

Taulukko 4.5 Keinot, joilla em. vahingot olisi voitu välttää 
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5. 	ERIKOISKULJETUSTEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 

5.1 	Erikoiskuljetusten turvallisuuteen vaikuttaneita lupaehtojen 
muutoksia 

Muutoksen Muutoksen aikaisempi nykyinen tai 	uusi 	käytäntö 

kohde ajankohta käytäntö 

Kuljetuksen takavaroi- takavaroitusauto 	yl.5 m le- 
suoritus- 1978 tusautoyl. eyksissä 
tapa m 	lev. 

kuljetuksen nopeus ai- nopeus 	50 km/h, 	ellei 	le- 
suoritus- 1978 na 	50 km/hveys<3 m ja pituus <22 ni, 
tapa jolloin nopeus 	80 km/h 

informaatio ei 	kirjat- TVH:n 	kirjalliset ohjeet 
luvan myön- tuja oh- hakumenettelystä ja 	kulje- 
täjältä 	kul 1978 jeita tuksen suorittamisesta 
jetuksen 
suoritt. 

TVH:n 	hall. lupaehtojen 	toistuvalle 
valvonta 1978 rikkojalle huomautus 	tai 

luvanmyöntöboi kotti 

varoitus- -var.taulu lisäksi: 
laitteet 1978-1980 -var.autot punakeltajuovitettu lauta 
tehokkaam- -äärivalot 
mat merkki- -kelt. 	vilk- -lisänierkkivalot 	hyvin 	le- 
valot kuvalo veisiin 	kuljetuksiin 

kuljetuska- eivaadittu vetoautori 	kaikki 	vetvät ja 
luston vaa- 1980 liukuestei- ohjaavat oyörit varustettava 
timukset tä liukustein tai 	vetävät pyö- 

_______ rät_hiekoituslaittejn _______ 

poliisi 	mu- 
kana 	(vir- 1980 yl. 	4 m poliisin 	tilalla 	ns. 	saatto- 
ka-ajan ul- leveyksissä valvoja 4-6 m leveyksissä 
kopuolella) 

poliisi 	mu- 
kana 	(vir- 1980 harvoin useammin 
katehtävä) ____________________ 	_______ 

kuljetuksen nopeus 	ai- nopeus 3,5 m leveyteen saak- 
suoritus- 1981 na 	50 	kmfri  ka, jos 	pituus 	22 m 
tapa 80 	kni/h 

kuljetuksen jonoajo jonoajo 	(enint. 	3:njono) 
suoritus- 1981 aina 	kiel- tietyin edellytyksin 	sallittu 
tapa letty 

tieolosuh- 1982-1986 lohtoja ja 	porttaaleja nos- 
teet ;etaan korkeammalle 

Taulukko 5.1 Tärkeimpiä erikoiskuljetusten turvallisuuteen vaikutta-
neita muutoksia 
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Kuljetuskalustoon, -tapaan ja tieynipäristöön kohdistuneet toimenpiteet 
ovat helpottaneet erikoiskuljetusten suorittamista. Taulukossa 5.1 on 
esitetty tärkeimmät viime vuosien muutokset kulietusluraehdoissa.. 

Kuljetusluvan myöntämisen perusteena pidetään mm. sitä, että kysees-
sä on jakamaton kappale, jota ei taloudellisesti voida kuljettaa esim. 
rautateitse tai vesitse. Myös reitillä oleva tieympäristö asettaa 
vaatimuksensa kuljetukselle. Samoin kuljetus on suoritettava kohtuut-
tomasti häiritsemättä muuta liikennettä tai vaarantamatta liikenne-
turvallisuutta. 

5.2 	Erikoiskuljetusten turvallisuuden kehitys kuljetusliikkeiden vastaus- 
ten mukaan 

Erikoiskuljetusliikkeille tehdyn kyselyn kohdassa 7 kysyttiin, miten 
erikoiskuljetusten turvallisuus on kehittynyt viime vuosina. Kaikki 
vastanneet ilmoittivat, että kuljetusten turvallisuus on parantunut. 
Vastausprosentti oli 81. 

Lukumäärä 

Valvonnan ja lupaehtojen noudattaminen 12 

Erikoiskuljetuksia koskevat ohjeet ja määräykset 8 

Tiedotus- Ja koulutustoiminta 5 

Erikoiskuljetusajoneuvon kuljettajan ammatti- 
taidon ja erikoiskuljetuskaluston paranenrinen 4 

Tieverkon kehittyminen 2 

Erikoiskuljetuskaluston soveltuvuus muuhun 
liikenteeseen 1 

Yhteensä 32 

Taulukko 5.2 	Toimenpiteet, jotka ovat parantaneet erikoiskuljetus- 
ten liikenneturvallisuutta kuljetusliikkeiden vastaus-
ten mukaan 

5.3 	Tutkijalautakuntien ehdotukset liikenneturvallisuuden parantamiseksi 

Tutkijalautakuntien tutkimien viiden onnettomuuden loppulausunnoissa 
on seuraavia liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä ehdotuk-
sia: 

- erikoiskuljetusajoneuvori kuljettajan huolellisuuden parantaminen 

- siltojen alikulkukorkeuksien merkitseminen tiekarttoihin ainakin 
valta- ja kantatieosuuksilla 

- erikoiskuljetusajoneuvon kuljettajien huomion lisääminen myös taka-
na tulevan liikenteen osalle sekä muun liikenteen huomion kiinnit-
täminen yleensä erikoiskuljetuksiin 

- erikoiskuljetuskaluston ja turvalaitteiden kunnon parantaminen 

- lisämerkkimajakari' (=varoitusvilkku) asentaminen myös perävaunun 
taa k se 

- liikenteenvalvojan 	iukanaolon lisääminen 
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5.4 	Erikoiskuljetusliikkeiden ehdotukset liikenneturvallisuuden paranta- 
mi seksi 

Erikoiskuljetusliikkeille tehdyn kyselyn viimeisessa kohdassa kysyt-
tiin, miten erikoiskuljetusten turvallisuutta tulisi parantaa. Puo-
let vastaajista katsoo, että lisäämällä koulutusta, liikennekasvatus-
ta ja yleensä erikoiskuljetuksiin kohdistuvaa informaatiota voidaan 
liikenneturvallisuutta parantaa. Loput vastaukset käsittelivät pää-
asiassa lupaehtoihin tehtäviä muutoksia tai lisäyksiä. Sinisen varoi-

tusval.on käyttö erikoiskuljetuksissa ei tule kysymykseen, koska aino-
astaan hälytysajossa oleva hälytysajoneuvo voi käyttää sinistä varoi- 

tisva1 oa. 

Vastausprosentti oli 88. 

TOIMENPIDE 	 LUKUMMRA 	KOHDE 

Tiedotus- ja koulutustoiminta 	3 
sekä liikennekasvatus 	 Erikoiskuljetus- 

________________________ 	 3 	ajoneuvon kul- 
Kuljetuslupaehtojen parempi 	 jettaja 
noudattami nen 

Keliolosuhteiden huomioonottaminen 

1 6  

Radiopuhelinten käytön lisääminen 	
käyttäjä- 

ryhmät 

Vaativien erik.kuljetusten keskittämi- 	4 
Inen vain erikoisliikkeille 	 ________________ 

Autokouluopetuksen yhteyteen infor- 	________________ 

maatiota erikoiskuljetuksista 

Erikoiskuljetus 

1 	
ajoneuvo 

ajan puolelle 

Kuljetettavan kappaleen 
valaiseminen 	 I 

1 Varoitus- ja hätävilkkujen tehostettu 
käyttö 

_______________________________________________ 	
Muut 

[Varoitusvilkkujen vähentäminen (kel- 

1 runsaasti) 	

ajoneuvot 

taista valoa käyttäviä ajoneuvoja nyk. 

Kuva 6 	Toimenpiteet, joilla kuljetusliikkeiden vastausten mukaan 
iii kenneturval ii suutta voidaan parantaa 



6. ERIKOISKULJETUKSISSA ILMENNEET RIKKOMUKSET 

6.1 Yleistä 

Tie- ja vesirakennushallitus saa tietoja erikoiskuljetusten yhteydes-
sä tapahtuneista laiminlyönneistä poliisilta ja oman valvonnan kaut-
ta. Rikkomusten analysoimiseksi tutkittiin TVH:n tietoon tulleet yh-
teensä 619 rangaistusilmoitusta 14.11.1977-23.11.1982 väliseltä ajal-
ta. Rangaistusilmoituksissa oli maininta yhteensä 1136 rikkomukses-
ta. Keskiarvona kuljetusta kohti oli siten tapahtunut 1,83 rikkomus- 
ta. 

6.2 Rikkomusten laatu ja kuljetusten luvallisuus 

Taulukossa 6,lon esitetty rikkomusten laadun mukaiset jakautuniat. 

lukumäärä % 

varoitusehtojen laiminlyönti 686 60.4 

leveyden ylitys 188 16,6 

korkeuden ylitys 108 9,5 

pituuden ylitys 48 4,2 

painon ylitys 31 2,7 

nopeuden ylitys 75 6,6 

yhteensä 1136 100,0 

___________________________ __________ ________—j 

Taulukko 6.1 Rikkomusten laadun mukaiset jakautumat 

Määrällisesti eniten rikkomuksia, 686 kpl, on tapahtunut kuljetuska-
lustoa ja sen varusteita koskevien ehtojen noudattamatta jättämi ses-
sä. Mittojen, painon ja nopeuden ylityksiä oli kaikista ri kkomuksi s- 
ta yhteensä 450 kpl eli noin 40 %. 

Taulukossa 6.2 on esitetty rangaistusilmoitusten vuosittainen jakautu-
ma, jota on verrattu kyseisen vuoden aikana ilman erikoiskuljetuslupaa 
suoritettuihin kuljetuksiin. Vuoden 1977 tarkastetuista erikoiskulje-
tuksista 58 % kuljetettiin ilman asianomaista lupaa. Vuoden 1982 tar-
kastetuista erikoiskuljetuksista oli luvattomia kuljetuksia enää noin 
14 %. Täten luvattomien erikoiskuljetusten suhteellinen osuus näyttää 
vuosittain vähentyneen. 

22 
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vuosi rangaistusilmoitukset 
(lukumäärä) 

Näistä ilman erikoiskuljetuslu-
paa suoritettu kuljetus (luva- 
ton ku1jetus 
lukumäara 	/0 

1977 26 15 58 

1978 124 57 46 

1979 118 40 34 

1980 108 26 24 

1981 166 38 23 

1982 77 11 14 

yht. 619 187 

Taulukko 6.2Rangaistusilmoitusten ja luvattomien kuljetusten vuo-
sittairien jakautuma 

6 .3 Varoitusehtojen laiminlyönti 

Varoitusehtojen noudattamatta jättämisestä johtuneista rangaistusvaa-
timuksista pääosan, 496 kpl, ovat aiheuttaneet varoitustaulun, -valo-
jen ja merkkitangon tai -laudan käytössä ilmenneet puutteet. Taulu-
kossa6.3on esitetty kuljetusluvan ehtojen noudattamisessa ilmenneet 
laiminlyönnit. 

vuosi 

(1) ( r-) 
(11 
V) c 

•.— 0 
(1) 0 > 

>., - (ts (ts 
:rts 4-' E 11.) > +-):(ts 

4) ..... . _ ._ 	([J 
W w 0 o:ts - -v 
v) :ts .— ts - 	i/ - - 	:0 

5... (/5 > (1) 5... 5... 	4-) 
0 : >, 5-:o w <1)>) 
4-)C :ts c: .- Q-' E E:'ts 

Q) .r-) w > - W (/5 > - ( - n.,— tsts (tS ts 
V) 0 — 0 0 (15 	ftS (/). .— .— .. 4) -1-) 4) 

E E 4) > :.— .— E • 
4) V5 4..).— 4-)C tsGJ '— W CD Wts; • 	.4•) •. 	4.) (j) Q) . CI) 0 E CI) rts 4) 4) 	CI) 4-) 4-) ti 
0+) •,- 4) .) •-) 4) •r-)i- 5- - 5..- Cl .l- -1-) 	> 4-) 4.) 
5.. .— :n 	0 .— '—.— 5- :.- 
(ts 0 Cl.'-) (5) (5) •,- ti ts - — > Cl Cl 0 tS 5- .) 	 - > > - 	Cl J 	CL Cl CL 1 

1977 1 - 3 - - - - 1 56 2 

1978 10 8 13 4 2 3 2 1 22 22 25 

1979 7 2 4 3 1 3 2 2 26 30 21 

: :: : 
1982 7 - 212 - 2 2 224 31H7 

yhteensä 1 58 	20 1 32 	14 	17 	27 1 7 1 15 	175 179 142 

Taulukko 6.3 Varoitusehtojen noudattamisessa ilmenrieet rikkomukset 
(lukum.) 



6.4 Mitta- ja painoylitykset 

Kuljetuksissa vuosittain ilnienneet mitta- ja painoylitykset luvanva-
raisten ja luvattomien erikoiskuljetusten osalta on esitetty taulukos-
sa 6.4. Mitta- ja painoylityksiä oli havaintoaikana yhteensä 375 kpl, 
eli noin kolmannes kaikista rikkomuksista. Mitta- ja painoylityksis-
tä 188 kpl eli puolet muodostui sallitun leveyden ylittämisistä. Le-
veysylityksistä pääosa eli noin 67 % tapahtui luvattomien kuljetusten 
yhteydessä. 

Salhitun korkeuden ylityksiä oli havaintoaikana yhteensä 108 kpl eli 
noin 29 % mitta- ja painoyhityksistä. Yhitykset jakaantuivat lähes 
tasan luvattomien ja luvahhisten kuhjetusten kesken. 

Kuljetusten saihitun pituuden ylityksiä oli 48 kpl. Sallittu paino 
ylitettiin 31 tapauksessa. Luvattomien kuljetusten osuus pituus- ja 
painoylitystapauksista oli noin 40 %. 

vuosi leveys 	(lukum.) korkeus 	(lukum.)pituus (lukum.) paino 	(lukum.) 

(I V) 11) 

4-' 	Q) 
V) > (]) 

04' 
4) 	(1) >) (1) 

Q4) 
4-' 	Q) 

l.n > Cl) 
04-) 
4) 	CJ 

V) 
C >. 

C 
(3) ( 	.r) ( 	4) (3) ( ( 	4-) (3) «3 . «3 4-) (3) (3 «3 4-) (3) > - . 4) > > . 4-) >. > . 4-) > _ > . 4) 

.- - 3 -. - 3 3 - -C 
r-) r> > 

1977 14 1 15 5 2 7 - - - - - - 

1978 39 12 51 21 11 32 4 6 10 - 1 1 

1979 29 19 48 10 8 18 7 9 16 3 7 10 

1980 15 924 4 913 2 5 7 4 4 8 

1981 23 13 36 10 16 26 6 5 11 3 5 8 

1982 7 7 14 5 7 12 - 4 4 2 2 4 

yht. 127 61 188 55 53108 19 29 48 12 19 31 

Taulukko 6.4 Mitta- ja painoyhitykset 

6.5 Nopeuden ylitykset 

Erikoiskuljetuksissa ilmenneet salhitun nopeuden yhitykset on esitet-
ty taulukossa6.5. Sallittu nopeus ylitettiin 75 tapauksessa, mikä vas-
taa 12 % havaintoajan kaikista rangaistusvaatimuksen saaneista kulje-
tuksista. Sahhitun nopeuden yhittäneillä erikoiskuljetuksihla oli 
ajoneuvoasetuksen edellyttämä kuhjetuslupa. Tutkitun aineiston perus-
teella keskimäärin joka kandeksas erikoiskuljetus ylitti salhitun no-
peuden noin 50 %:lla. 
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vuosi lukum. keskim. 
ajonopeus 
(km/h) 

sali. 
nopeus 
(km/h) 

lukum. keskim. 
ajonopeus 
(km/h) 

sali. 
nopeus 
(km/h) 

1977 4 84 50 

1978 ii 74 50 

1979 14 70 50 

1980 13 74 50 

1981 21 77 50 

1982 ii 72 50 1 50 30 

yht. 74 1 

Taulukko 6.5 Nopeusrikkomukset 

6.6 Kuljetusten tavaralajit 

Rangaistusilmoituksissa oli maininta kuljetuksen tavaralajista kaik-
kiaan 441 tapauksessa. 

Taulukossa 6.6on esitetty luvallisten ja luvattomien erikoiskuljetus-
ten kuljettamat tavaralajit. Suhteellisesti eniten ilman erikoiskul-
jetuslupaa on kuljetettu konekalustoa sekä valmiita rakennuksia. 

tavaralaji luvallinen 
kuljetus 

kpl 

luvaton 
kuljetus 

kpl 

kulj. 
yhteensä 

kpl 

luvattomien 
kulj. osuus 

konekal usto 
- maanrak. 	kone 77 38 115 26.1 

- maatal. 	kone 36 23 59 13.4 

- koneen osia 26 12 38 8,6 

metalli tuotteet 
- 	säiliöt 23 5 28 6,4 

- teräspalki 12 12 2,7 

rakennukset 
- työmaarak. 43 18 61 13,8 

- kesärnökit 15 7 22 5,0 

betonielementti- 
rakenteet 30 11 41 9,3 

nosturit 20 4 24 5,4 

sekalaista 30 11 41 9,3 

yhteensä 312 129 441 100,0 

Taulukko 6.6 Luvallisten ja luvattomien erikoiskuljetusteri kuljet-
tamat tavaralajit 



TULOSTEN TARKASTELU 

7.1 	Erikoiskuljetusten turvallisuuden kehitys 

Tutkimuksen tavoitteena oli erikoiskuljetusten turvallisuuden selvit-
täminen ja parannusehdotusten etsiminen. Lähtökohtana oli aikaisem-
pi tutkimus (4), jonka mukaan henkilövahinkoihin johtavia eri koi skul-
jetusvahinkoja tulisi tapahtumaan noin 30-40 kpl/vuosi sekä omaisuus-
vahinkoihin johtavia noin 60-80 kpl/vuosi. Kuolemaan johtavia onnet-
tomuuksia arvioitiin tapahtuvan 3-4 kpl/vuosi. Tutkimuksessa kuole-
maan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista vuosilta 1970-1976 oli 
erikoiskuljetuksille sattuneita onnettomuuksia keskimäärin vuosittain 
2,3 kpl. 

Tutki jalautakuntien tutkimien vuosien 1981-1982 erikoiskuljetusonnet-
tomuuksien lukumäärä oli 5. Näissä onnettomuuksissa kuoli 1 ja louk-
kaantui 7 henkilöä. Suurimmille erikoiskuljetusliikkeille tehdyn ky -
selyn tulosten mukaan kuljetusliikkeille sattui vuonna 1981 yhteensä 
14 erikoiskuljetusvahinkoa, joista 1 johti vammautumiseen. Vuonna 1982 
vahinkoja oli kyselyn mukaan 20 kpl, joista myös 1 johti vammautumi-
seen. Kyselyssä riukana olleiden kuljetusliikkeiden kuljetukset edus-
tivat noin 11 % vuoden 1982 erikoiskuljetussuoritteesta. 

Tutkijalautakuntien loppulausuntoja ja kyselyn tuloksia tarkastelta-
essa havaitaan, että kuolemaan johtavien onnettomuuksien määrä on vä-
hentynyt, koska tutkimusaikana tapahtuneita onnettomuuksia oli selväs-
ti vähemmän,kuin tutkimusta käynnistettäessä osattiin olettaa. Samoin 
henkilövahinkoihin johtavia erikoiskuljetusonnettomuuksia on tapahtu-
nut aikaisemman tutkimuksen arviota vähemmän. 

Turvallisuustilanteen tarkastelussa tulee ottaa huomioon erikoiskul-
jetusten määrien jatkuva kasvu. Vuosien 1971-1976 aikana kuljetusmää-
rät kaksinkertaistuivat. Suoritettujen liikennelaskentojen mukaan 
erikoiskuljetusten määrä kasvoi vuodesta 1979 vuoteen 1980 koko maas-
sa keskimäärin noin 20 %. Kuljetuslupien perusteella on arvioitu vuo-
den 1982 erikoiskuljetusten määräksi yleisillä teillä noin 250 000 
kuljetusta. Tieliikenteen tavarankuljetustilastojen (8) mukaan koko 
kuorma-autoliikenteen liikennesuorite on kasvanut vuodesta 1978 vuo-
teen 1981 noin 20 % ja kuljetussuorite noin 30 %. Koska onnettomuuk-
sien määrä on pienentynyt huolimatta liikennesuoritteen kasvusta, näyt-
tää turvallisuustilanne parantuneen. 

Tutkimuksen (4) arvion ja tapahtuneiden onnettomuuksien eroon ovat 
saattaneet vaikuttaa erikoiskuljetusten otaksuttua parempi turvalli-
suuskehitys ja se, että kaikki vahinkotapaukset eivät ole tulleet tut-
kijalautakuntien tietoon. Kyse voi olla myös onnettomuuksien satun-
naisvaihtelusta. Liikenneonnettomuustilastojen edustavuustutkimuksen 
(7) mukaan onnettomuustilastojen ulkopuolelle jää noin 65-70 % kaikis-
ta tapahtuneista onnettomuuksista, ja pienet omaisuusvahinkoihin joh-
taneet onnettomuudet eivät yleensä tule lainkaan poliisin tietoon. Suu-
rimille erikoiskuljetusliikkeille tehty kysely osoittaa, etteivät lä-
heskään kaikki erikoiskuljetusvahingot ole tulleet poliisin ja siten 
eivät myöskään tutki jalautakuntien tietoon. Tulosten mukaan kuljetus-
liikkeille sattui vuosina 1981-1982 yhteensä 34 vahinkotapausta, jois-
ta ainoastaan 1 tapaus tuli tutkijalautakunnan tietoon. Kyseiset on-
nettomuudet ovat olleet vakavuusasteeltaan vähäisiä. 

26 
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Kuljetusliikkeiden vastausten mukaan kuljetusmäärät kasvoivat vuosina 
1981-1982 noin 7 % ja onnettomuusmäärät lisääntyivät noin 43 %. Kui-
tenkin kuljetusliikkeet ilmoittivat erikoiskuljetusten turvallisuuden 
samana aikana parantuneen. Tässä kyselyssä ilmennyt ristiriita onnet-
tomuuksien lisääntymistiedoissa ja kuljetusliikkeiden ilmoittamassa 
turvallisuuden parantumisessa saattaa johtua siitä, että kyselyyn vas-
tattaessa ovat viimeisen vuoden vahinkotapaukset olleet muistissa pa-
remmin kuin edellisen vuoden tapaukset. Viitteitä tällaisen ilmiön 
syntymisestä tämäntyyppisessä kyselytutkimuksessa on saatu mm. liiken-
neonnettomuustilastojen edustavuustutkimuksesSa (7). 

Erikoiskuljetuksissa ilmenneitä rikkomuksia tarkasteltaessa voidaan to-
deta luvattomien kuljetusten osuuden vuosittain vähentyneen. Vuonna 
1977 kaikista rangaistusvaatimusilmoituksen saaneista erikoiskuljetuk-
sista suoritettiin ilman lupaa 58 %. Vuonna 1982 vastaava prosentti-
luku oli 14. Suurin osa eli noin 60 % kaikista rikkomuksista on koh-
distunut kuljetuskalustoa ja sen varusteita koskevien ehtojen laimin-
lyönteihin. Näiden suhteellinen osuus on vuosina 1980-1982 lisäänty-
nyt noin 44 % vuosiin 1977-1979 verrattuna. Mitta- ja painoylityksiä 
kaikista rikkomuksista oli noin 33 %. Verrattuna vuosien 1980-1982 
mitta- ja painorikkomuksia vuosien 1977-1979 vastaaviin rikkomuksiin, 
voidaan todeta näiden rikkomusten suhteellisen osuuden vähentyneen noin 
46 %. Lisäksi on huomattava, että kuljetusten painoa ei kaikissa ta-
pauksissa ole pystytty tien päällä varmuudella toteamaan. Sallittu 
nopeus ylitettiin 75 tapauksessa eli noin 12 % kaikista rangaistusvaa-
timuksen saaneista kuljetuksista. Nopeusrikkomusten suhteellinenosuus 
kaikista rikkomuksista on pysynyt vuosien 1977-1982 aikana lähes en- 
nal laan. 

Edellä esitettyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella voidaan ar-
vioida erikoiskuljetusten turvallisuuden vuosina 1980-1982 olleen pa-
renipi kuin vuosina 1970-1976. 

	

7.2 	Turvallisuuden paranemiseen vaikuttaneet tekijät 

Turvallisuuden paranemiseen ovat ilmeisesti vaikuttaneet lupaehtoihin 
tehdyt muutokset, poliisivalvonnan lisääminen sekä TVH:n toimesta teh-
tävä lupaehtojen noudattamiseen kohdistuva hallinnollinen valvonta. 
Turvallisuuden paranemiseen on myös vaikuttanut luvattomien kuljetusten 
väheneminen. Samoin turvallisuutta parantavina tekijöinä voidaan pi-
tää erikoiskuljetuskaluston kehittymistä sekä erikoiskuljetusliikkei-
den henkilökunnan koulutusta. Lisäksi liikenneympäristössä tapahtuneet 
parannukset, joiden pohjalta erikoiskuljetuksia voidaan ohjata niille 
parhaiten sopiville reiteille, ovat lisänneet liikenneturvallisuutta. 

	

7.3 	Ehdotukset turvallisuuden parantamiseksi 

Tutki jalautakuntien tutkimat onnettomuudet (5 tapausta) ovat tapahtu-
neet useimmiten normaalina työaikana pääasiassa marras-huhtikuun väli-
senä aikana. Alkoholilla ei ollut osuutta tapahtuneisiin onriettomuuk-
sun. Tutkitus onnettomuudet johtuivat pääasiassa inhimillisistä te-
kijöistä (huomiointivirhe, ajovirhe). 



Koska tutkijalautakuntien tutkimissa onnettomuuksissa tulivat inhimil-
liset syyt voimakkaasti esille, näyttää siltä, että erikoiskuljetusten 
liikenneturvallisuutta parannettaisiin parhaiten lisäämällä erikois-
kuljetusajoneuvojen kuljettajien koulutusta ja asennekasvatusta sekä 
toteuttamalla kuljettajan havaintoja ja toimintaa helpottavia teknisiä 
toimenpiteitä. Koska lisäksi pääaiheuttaja erikoiskuljetusvahinkoon 
on useimmiten ollut tähän törmännyt toinen ajoneuvo, tulisi liikenne- 
turvallisuutta parantaa myös informoimalla muuta liikennettä siitä, mi-
ten erikoiskuljetusten lähestyessä tulee toimia. Informaatiota tulisi 
antaa jo autokouluopetuksessa. 

Liikenneturvallisuutta parantavina tekijöinä voidaan pitää myös kulje-
tuslupaehtojen ja määräysten tarkkaa noudattamista ja valvomista. Saat-
tovalvojan mukanaolon ja radiopuhelimen käytön lisääminen saattaisivat 
samoin parantaa kuljetusten liikenneturvallisuutta. Lisäksi huomiota 
tulee kiinnittää erikoiskuljetusten havaittavuuden parantamiseen. Tut-
kijalautakuntien mainitsema liikenneturvallisuuden parantamiseen täh-
täävä ehdotus, varoitusvilkun asentaminen erikoiskuljetuksen taakse 
helpottamaan takana tulevan kykyä havaita erikoiskuljetus, on jo toteu-
tettu. Itse kuljetuste suorittamisessa tulisi nykyistä tarkemmin ot-
taa huomioon vaikeat keli- ja näkyvyysolosuhteet. 

Tapausten perusteella oli havaittavissa selvää hyötyvaikutusta turva- 
vyön käytöstä. Kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa kuolema olisi 
voitu estää turvavyön käytöllä. Täten turvavyön käyttöä tulisi lisä-
tä myös raskaissa ajoneuvoissa. 

Erikoiskuljetusten aiheuttamat liikennevahingot tämänpäivän liikentees-
sä eivät ole erityinen ongelma. Kuitenkin niiden turvallisuudesta tu-
lee pitää jatkuvasti tarkkaa huolta niiden erityisominaisuuksien muo-
dostaman potentiaalisen vahinkovaaran vuoksi. Edellä mainittujen tulos-
ten perusteella voidaan kaikkien erikoiskuljetusvahinkojen säännönmu-
kaisesta tutkimuksesta tutkijalautakuntamenetelmällä luopua ja tutkia 
ainoastaan kuolemaan johtavat eri koi skuljetusvahingot. 
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VAKUUTUSYHT1ÖIDEN LIIKENNE- 	 LOPPULAUSUNTO 	 1(3) 

TURVALLISUUSTOIMIKUNTA 
TUTKIJALAUTAKUNTA 

lääni 

LOPPUL AUSUNTO 

vammautunutta 
ei vammautunut 

1 
Kuvaus tapahtumasta 

A 	 kuljetti puoliperävaunulla varustettua 

kuorma-autoa 	 valtatietä 	 suuntaan. 
puoliperävaunun lastina ollut 12 

metrin pituinen kontti törmäsi rautatiesillan törmäyspalkkiin. 
Törmäyksen voimasta kontti putosi valtatien ajoraclalle. 

Muutaman minuutin kuluttua kontin tielle putoamisen jälkeen saapui 
paikalle kuorma-auton tulosuunnasta 	 n 	 kuljet- 

tama henkilöauto 	 . Mainittu auto törmäsi etu- 

osallaan tiellä olleeseen konttiin. 

Henkilöautoa kuljettanut 13 ja autossa matkustajana ollut 
c 	 vammautuivat vaikeasti. Kuorma-autoa kul- 

jettanut A 	ei vammautunut. 

Vahinko sattui pimeänä aikana valaisemattomalla tiellä lumiräntäsa-
teessa. Asfalttipäällysteiflen ajorata oli tapahtumahetkellä luminen, 
jäinen ja liukas. Silminnäkijöitä ei tapahtumalla ollut. 

2 
Vahingot syyt 	 Kontin törmäys siltaan aiheutui kuorma-autoa kuljettaneen A 

tarkkaamattomuudesta. Reittisuunnitelrnaa tehdessään ei A 	huomi- 

oinut matalaa siltaa. Sillan törmäyspalkin ja tienpinnan korkeusero oli 
4,33 - 4,35 metriä. Kontin korkeus maasta mitattuna oli 4,4 metriä. 
Vahinkotien ja sillan A 	tunsi aikaisemmilta ajomatkoiltaan. 
oli ammattimainen autonkuljettaja ja hän oli kotoisin vahinkopaikan 
naapurikunnasta 

Ajoradan liukkaus (lumi + jää) ovat myötävaikuttaneet vahingon synty-
miseen. Matalan sillan havaittuaan (tai muistettuaan sillan olemassa-
olon) koetti A 	oman kertomansa mukaan hieman ennen sillalle 
tuloaan pysäyttää autonsa. Ajoradan liukkaudesta johtuen ei 4 
kuitenkaan saanut autoaan ennen sillan kohtaa pysähtymään. Henkilöau-
tosta mitattuna sillan ylärakenteet tulevat näkyviin noin 450 metriä 
ennen siltaa ja kokonaisuudessaan silta näkyy noin 300 metriä aikaisem-
min. Korkeammalla istuva kuorma-autonkuljettaja on nähnyt sillan em. 

matkoja aikaisemmin. 
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	LOPPULAUSUNTO 

Pimeys ja lumiräntäsade ovat vaikeuttaneet kuljettajan havaintoja. 
Sateesta ja 2 - 3 tuntia aikaisemmin suoritetusta lumenaurauksesta 
johtuen sillasta varoittavat liikennemerkit olivat tapahtumahetkellä 
joko osittain tai kokonaan lumen peitossa. Alikulkukorkeudesta 4,1 
metriä varoittava liikennemerkki sijaitsi noin 280 metriä ennen siltaa ja 
kapenevasta tiestä varoittava liikennemerkki noin 220 metriä ennen 

siltaa. 

Henkilöautoa kuljettaneella 3 ?) 	oli tieolosuhteiden puolesta mah- 
dollisuus nähdä kontti kokonaisuudessaan noin 300 metriä ennen törmä-
yspaikalle tuloaan. Ilmeisesti kuljettaja kuitenkin huomasi kontin vasta 
aivan hetkeä ennen törmäystä. Kuljettajan tarkkaamattomuus ja ko. 
sääolosuhteisSa käytetty liian suuri tilannenopeus ovat edesauttaneet 
törmäyksen tapahtumista. Pimeydestä johtuen osittain sillan alla olevaa 
tummaa konttia oli vaikea havaita. 

3 
Vammat, vammojen aiheuttajat ja turvalaitteet 

Kuorma-autoa kuljettanut A 	ei vammautunut. Autossa ei ollut 

turvavöitä eikä vöiden käytöllä olisi ollut merkitystä. 

Henkilöautoa kuljettanut 13 sinkoutui tärmäyksessä vasten 3-pisteen 
rullavöitä. Tästä aiheutui rintalastan murtuminen ja kipeymät ylävarta-
loon. Mikäli 3 ei olisi käyttänyt turvavöitä, olisi hän ilmeisesti 
vammautunut huomattavasti vaikeammin. 

Henkilöautossa edessä oikealla istunut 	 käytti 3-pisteen rulla- 
vöitä. Vyöt olivat ilmeisesti löysällä. Istuinpenkki oli vedetty lisäksi 
aivan etuasentoon. Törmäyksessä 	 sinkoutui vasten turvavöitä 
sekä varustelaudan yläosaa ja tuulilasia. Hänen vasen olkavartensa ja 
rintalastansa murtuivat törmäyksessä ja hän sai lisäksi haavoja otsaansa 
ja jalkaansa. Turvavyön käyttö lievensi vammautumiSen vakavuusastet-
ta. 

4 
Vahingon estomandollisuudet ja muut turvallisuusnäkökohdat 

Suunnitelmien mukaan paikalle rakennetaan uusi silta vuonna 1984. 
Suuremman alikulkukorkeuden johdosta ei uudessa sulassa voi tapahtua 
tämänkaltaisia törmäyksiä. 

Kuorma-auto oli matkalla 	 . Mikäli kuljettaja 

olisi suorittanut matkan esim. 	 /' " 	 "' 
olisi matka pidentynyt 40 - 50 km eikä matkalla olisi ollut 

alikulkusiltoja. 

Henkilöautoa kuljettanut 	3 	olisi suurempaa tarkkaavaisuutta ja 
sääolosuhteiden edellyttämää aihaisempaa ajonopeutta noudattaen voi-
nut välttää törmäyksen. 

5 
Ilmenneet erityiset seikat 

Kuljetuksella oli TVH:n lupa nro 	 . Lupa on voimassa 
Luvassa on mainittu mm., että se oikeuttaa kuljetta- 

maan korkeintaan 4,4 m:n korkuisia konttikuljetuksia yleisillä teillä 
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koko maassa. Lupaehdoissa mainitaan mm., että kuljetuksen suorittajan 
tulee huomioida mm. alikulkukorkeudet. 

Tutkijalautakunnan käsityksen mukaan siltojen alikulkukorkeudet tulisi 
merkitä autoilijoiden käyttämiin tiekarttoihin. Merkinnät tulisi ensi 
tilassa saada ainakin kaikkien valta- ja kantateillä sijaitsevien siltojen 
kohdille. Tällä hetkellä merkintöjä on ainoastaan kaikkein matalimpien 
siltojen kohdilla. 

Puheenjohtaja 
komisario 

Sihteeri 
liik.turv.rak.mest. 

Jäsenet 
insinööri 	 lääkäri 



VAI'iFJ TUSYH TI öi DEN LII KEIJTE-
TURVALLI SUUSTOIMIEIJNTA 

L0PPUIAUSUJT0 
1 (2) 

Erikoi skulj etusvahingot 

LOPPULAUSUNTO 

ei kuolleita 
2 vammautunutta 
1 ei vamcnautunut 

1 
Yuvaus tapahtumasta 

A 	 ajoi 	 h-autolla rek.nro 
valtatietä 	pitkin 	 suunnasta etelään 

päin. H-o&*4o 	toimi 6 metriä leveää kattila-alustaa 
erikoiskuljetuksena kuljettavan ajoneuvoyhdistelmän 
k-auto 	 ja perävaunu rek..nro 

takavaroi tusautona. 
liittymä lähestyessötän h-co 

seurasi ajoneuvoyhdistelmää n. 50 metrin etäisyydellä. 
Liittymän kohdalta alkaen yhdistelmän kuljettaja 

alensi ajonopeuttaan n. 50 km:sta/h 
alle 10 km:jjn/h väisttiiäkseen kahta vastaantulevaa 
kuorma-autoa paikalla olevan tien levennyksen koh-
dalla. Takavaroitusauton kuljettaja katseli tällöin 
ilmeisesti tien vasemmalla puolella olevalle huolto-
asemalle eikä havainnut ajoissa edellä kulkeneen 
ajonopeuden alentamista. Varoitusauto törmäsi 12 ret-
rin pituisen lukkojarrutuIsen jälkeen ajoneuvoyhdis-
telmän perään. 

kuljettaja ja hänen vierellään istunut 
mieshenkilö vammautuivot törrnäyksessä. 

Vahingon syyt 	Vahingon syynä oli se, että kuljetusyhdistelrnLin 
takavaroitusautoa ohjannut 	A 	 ei seu- 
rannut riittävän tarkasti muuta liikennettä vaan 
katseli ilmeisesti läheisyydessä olleelle huolto- 
asemalle. 	 ajoi lisäksi liikennetilanteeseen 
ja tehtäväänsä nähden liian lähellä erikoiskuljetusta 
suorittavan ajoneuvoyhdistelän takana. 
Kuljetuksen korkeus oli alle 4,0 m ja sillä ei ollut 
vaikutusta tapahtumaan. Kuljetuksen leveys oli 6,0 m, 
jonka vuoksi kohtaamista ja ohitusta saattoi tapahtua 
vain tien levennysten kohdalla. 

3 
Vammat, vammojen aiheuttajat ja turvalaitteet 

Takavaroitusauton kuljettaja 	A 	 sai 
leukaansa avohaavan ja hiertyrnän oikeaan polveen ja 
kyynärpäähän. Vammat aiheutuivat iskeytyrnisestä 
ohjauspyörään ja varustelautaan. 
Autossa edessä oikealla istuneelta 	ci 
halkesi rintalasta. Vamma aiheutui iskeytymisestä 
varusjelautaari la mandollisesti avoinna olleen han- si1as!okeron iaflteen. 
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Autossa oli 3-pisterullavyöt, mutta kumpikaan edellä 

	

mainituista ei käyttänyt niitä. 	 - 
Turvavyöt olisivat pelastaneet heidät varnrnau.tutniselta. 

	

Ajoneuvoyhdiste]m-än kuljettaja 	13 	 ei 
valnTflautunut. 

4 Vahvingon estoniandolliSu.Udet ja muut turvallisiiusnäkökohdat 

	

Vahiingolta olisi vältytty )  jos 	A 	 olisi 
se'annut tarkemmin muuta liikennettä tai pitänyt 
riittävän etäisyyden edellä ajaneeseefl. 
Vahingon seuraukset olisivat olleet lievemmätjjos 

olisi havaittuaan peräänajOfl vaaran 
nyt oikealle tien atirausvalliin eikä tehnyt lukko- 
jarrutusta. 

5 
Ilmenneet erityiset seikat 

TakavaroitusautOn ku.ljettajafl tehtävänä on varoittaa 
ja ohjata muuta liikennettä siten, ettei sille aieu-
du onnettomuusVaaraa erikoiskuljetuksen vuoksi. 
Lautakunnan mielestä ko. autonkuljettaja ei ollut 
tehtävieflsä tasalla ajaessaan liian lähellä erikois-
kuljetusta ja seratessaafl tieympäristöä muun lii- 
kenteen asemasta. 

6 
suoritetut tai ehdotetut paikalliset toimenpiteet 

Puheenj ohtaja 
ylikonstaapeLi 

3ihteeri 
jnsinoorl 

Jäsen 
insinööri 



VAKUUTUSYHTIÖILJEN LIIKENNE- 
TURVALLISUUSTOIMIKUNTA 	Erikoiskuljetusvahinko 
TUTKIJALAUTAKUNTA 

LOPPULAUSUNTO 

1 
Kuvaus tapahtumasta 

A 	kuljetti henkilöautoa 

suuntaan pitkin kantatietä 

Edellä ajaneen hiljennettyä 	A 	ei heti huo- 

mannut tätä hiljennystä. Huomattuaan sen hän jar-

rutti lukkojarrutuksen, jolloin jarruvian vuoksi 

auto kulkeutui vestaantulevien kaistalle ja pyö-

rähti ympäri törmäten oikealla sivullaan päin 

vastaan tullutta er'ikoiskuljetusautoa 

tämän ajokaistalla. 

2 

Vahingon syyt 

Vahinko aiheutui 	lukkojarrutukses- 

ta ja jarruvias 	Jarruvian mandollisuutta puol- 

taa se seikka, että tien kaltevuus on n. 5 % ja 

auton ei missään tapauksessa pitäisi suoraan ajet-

taessa ja pyörien jar'ruttaessa yhtä paljon nousta 

päin vastaantulevia autoja. Myös pyörähtäminen ym-

päri viittaa jarruvian mandollisuuteen. 

MyWävaikuttavana tekijänä oli 	A 	väsymystila, 
joka pidensi hänen reaktioaikaansa. 
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Vammat, niiden aiheuttajat ja turvalaitteet 

A 	, ruhjevamrnat kasvoissa ja 

pss 	seurauksena iskeytymisest korin osia 

vasten. 

4 

Vahingon estomandollisuudet ja muut turvallisuusnkökohdat 

Vahinkoa ei oli sattunut, mikcli 

olisi huomannut ajoissa edellä olevan ajoneuvon 

hiljentmisen tai jos 	A: 	auton jarrut olisi- 

vat olleet kunnossa. 

5 

Ilmenneet erityiset seikat 

Ei erityisti. 

6 

Suoritetut tai ehdotetut paikalliset toimenpiteet 

Ei ehdotuksia. 

Puheenjohtaja 

Jäsenet 
insinööri 	lääket. lis. 	insinööri, 

sihteeri 



TUTKIJAL1AUTAKUNTA 	LOPPULAUSUNTO 

1. Kuvaus tapahtumasta 

A 	ajoi omistamallaan puoliperävaunulla varus- 

tetulla kuorma-autolla 

suuntaan. Puoliperävaunu oli varustettu erikoiskuljetus-

kilvin ollen lastattu 3,0 m leveällä kaivinkoneella. Samaan 

suuntaan kuorma-auton jäljessä ajoi 	8 	henkilö- 

autolla 	. 	sillan jälkeen 	A 
ohjasi kuorma-auton tien vasemmanpuoleiselle osalle voidakseen 

kääntyä 	yksityistien liittymästä oikealle, samaan 

aikaan lähti 	ohittamaan oikealta ajoneuvoyhdis- 

telmää. Ohitusvaiheen aikana kuorma-auto kääntyi oikealle, 

jolloin edessä oikealla ollut leveäkuljetuksen äärivalon varsi 

osui henkilöauton oveen sekä eturengas vasempaan takalokasuojan 

reunaan. Autot pysyivät kosketuksen jälkeen tiellä. Kosketuksen 

johdosta vaurioitui henkilöauton vasen ovi ja takalokasuoja. 

Henkilövaurioita ei syntynyt. 

2. Vahingon syyt 

Vahinko aiheutui siitä, että - 	- 	ei seurannut 

riittävästi takaa tullutta liikennettä. Myötävaikuttavina 

tekijöinä vahingon syntyyn oli perävaunun oikean takavilkun 

epäkuntoisuus sekä liittymän ahtaus. 

3. Vammat, vammojen aiheuttajat ja turvalaitteet 

Vahinko ei aiheuttanut vammautumisia. 

4. Vahinqon estomandollisuudet ja muut turvallisuusnäkökohdat 

Vahinko olisi estynyt mikäli 	A 	olisi riittä- 

västi seurannut takaa tulevaa liikennettä tai kuljetukseen 



olisi käytetty liikenteen ohjausta. Vahinkoa ei olisi myöskään 

tapahtunut, mikäli liittymä olisi ollut mitoitettu kuorma- 

autoliikenteen mukaan. 

5. Ilmenneet erityiset seikat 

A:IIo 	oli moottoriajoneuvoyhdi-stelmään annettu 

TVL:n 	 erikoiskuljetuslupa, joka poikkesi 

katsastusviranomaiSten antamista max-painoista. Erikoiskuljetus-

perävaunun vetoauton tunnusvalo (keltainen majakka) ei kuormana 

olleen kaivinkoneen takia näkynyt taaksepäin. Tunnusvaloista 

annettuja määräyksiä pitäisi täydentää siten, että erikoisku1jetus 

perävaunun taakse olisi aina asennettava toinen tunnusvalo. 

6. Suoritetut tai ehdotetut paikalliset toimenpiteet 

Ei ole. 

Tutkijalautakunnan puheenjohtaja 

Komisario 

LääninkatsastusmieS 	rakennusmestari, sihteeri 



VAKUUTUSYHTIÖIDEN LIIKENNE- 	LOPPULAUSUNTO 
TURVALLISUUSTOIMIK UNTA 
TUTKIJALAUTAKUNTA 

kuollut 
vammautunut 

Kuvaus tapahtumasta 

A 	 kuljetti 	 kanta- 
tiellä 	perävaunullista kuorma-autoaan 

i suuntaan. Auton lastina oli kaksi 18 metrin pituista 
ja yhteensä 28,2 tn painoista betonielementtiä. Ajoneuvoyhdistelmän 
kokonaispituus oli 22 metriä, kunnan alueella olevaan ns. 

risteykseen 	A 	saapui n. 60 km/h 
ajonopeudella tarkoituksella jatkaa suoraan yli risteyksen. 

Samalla hetkellä saapui risteykseen vasemmalta n. 60 km/h ajonope-
udella Stop-liikennemerkkien takaa 	 13 
kuljettama puoliperävaunulla varustettu kuorma-auto 

kuljettama kuorma-auto törmäsi oikealla etukulmallaan 
kantatietä pitkin kulkeneen kuorma-auton vasempaan etu- 
kulmaan. Törmäyksen jälkeen kantatiellä kulkenut kuorma-auto sin-
koutui risteyksen yli pellolle noin 40 metrin päähän törmäyspaikalta. 
Stop-merkin takaa tullut kuorma-auto sinkoutui tulosuunnastaan 
katsoen risteysalueen vasempaan reunaan noin 30 metrin päähän 
törmäyspaikalta. 

Stop-merkin takaa tulleen kuorma-auton kuljettaja 	3 
sai törmäyksessä surmansa. Kantatietä pitkin kulkeneen 

kuorma-auton kuljettaja A vammautui vaikeas-
ti. 

Vahinko sattui päivänvalossa erittäin voimakkaassa sumussa. Sumun 
johdosta näkyväisyys oli vain noin 50 - 100 metriä. Ilman lämpötila 
oli +2°C. Asfaltti/sirotepintaiset päällysteiset ajoradat olivat hyvä-
kuntoisia mutta kosteita. Tapahtumalla oli silminnäkijä. 

2 	Vahingon syyt 

:r 	varomaton ajo kantatielle on saattanut aiheutua kuljetta- 
jan huomiointivirheen seurauksena. Voimakkaan sumun myötävai-
kuttaessa kuljettaja ei risteystä edeltäneistä liikennemerkeistä huo-
limatta riittävän ajoissa ehkä havainnut risteykseen saapumistaan. 

3 	Vammat, vammojen aiheuttajat ja turvalaitteet 

Kantatiellä kulkeneen kuorma-auton lastina olleista betonielemen-
teistä toinen iskeytyi vasten risteävältä tieltä tulleen 	8 n 

kuljettaman kuorma-auton oikeata ovea. 	6 	sinkoutui vasten 
ko. betonielementin päätä ja autonsa oikeata ovea. Kuolemaan 
johtaneet vammat ovat peräisin mainitusta iskeytymisestä. Ruu- 



TUTKIJALAUTAKUNTA 	 LOPPULAUSUNTO 	 2 

miinavauslausuntoon on välittömäksi ja peruskuolinsyyksi merkitty 
kallovamma. Muista vammoista mainittakoon mm. kylkiluiden rivi-
murtumat oikealla, keuhkoruhjeet, maksan oikean lohkon ruhjere-
peämä ja välikarsinan elinten ruhjeet verenvuotoineen. Turvavyön 
käytöllä kuolema olisi voitu varmuudella estää. Autossa ei ollut 
turvavöitä. 

Kantatietä pitkin kulkeneen kuorma-auton kuljettaja, 4 
löi törmäyksessä päänsä auton katon vasenta etukulmaa 

vasten. Isku aiheutti vaikean aivotärähdyksen. Turvavöitä ei autossa 
ollut. Vyön käytöllä olisi vammautumisen vakavuusastetta voitu 
mandollisesti lieventää. 

4 	Vahingon estomandollisuudet ja muut turvallisuusnäkökohdat 

Normaalia tarkkaavaisuutta noudattaen olisi 	13 	sumusta huo- 
limatta voinut havaita risteyksestä varoittavat etumerkit kuten 
myös itse risteyksenkin. B- tulosuunnasta katsoen oli risteyk-
sestä varoitettu seuraavasti: 
- 80 km/h lähestymisrajoitus n. 370 m ennen 
- suunnistustaulu n. 230 m ennen 
- pakollisen pysähtymisen etumerkki n. 220 m ennen 
- 60 km/h lähestymisrajoitus n. 150 m ennen 
- pakollista pysäyttämistä osoittavt liikennemerkit ennen risteä-

vää ajorataa sekä tien oikeassa reunassa että myös liikenteenja-
kajasaarekkeessa 

5 	 ilmenneet erityiset seikat 

Puheenjohtaja 
komisario 

Sihteeri 
liikenneturvallisuusrak. mest. 

Jäsenet 
insinööri 	 lääkäri 



LIITE 2 

TVH 
	

KYSELYLOMAKE 	1(2) 

.1983 

ERIKOISKULJETUSVAHINKOJEN TUTKIMUS 

- 	1. TUNNISTETIEDOT 

Yrityksen nimi 

Yhdyshenkilö - 
Osoite _______ 

Puhelin 

2.ERIKOISKULJETUSKALUSTO 

Erikoiskuljetusperävaunut (kpl) 

Kuorma-autot (kpl) ____________ 

Ajoneuvonosturit (kpl) ________ 

Muut 

3.ARVIO KULJETUSTEN MÄÄRÄSTÄ 

kuorma-auto - 	ajoneuvonosturi - 
kuljetukset 	kuljetukset 

1981 (kpl/v) 	_____________________ _______________________ 

1982 (kpl/v) 	____________________ ______________________ 

4.LIIKENTEESSÄ SATTUNEET ERIKOISKULJETUSVAHINGOT 

Vakavuusaste 

Onnettomuuksien lukumäärä 	(kpl) 

1981 1982 

!k -autot ajon.nost. k-autot ajon.nost. 

Kuolemaan johtaneita 

Henkilövahirikoon joht. 

Omaisuusvahinkoihin joht. 

Yhteensä 



2(2) 

5.MITKÄ ERIKOISKULJETUSTEN OMINAISUUDET VAIKUTTIVAT MIELESTANNE EM. VAHINKOJEN SYNTYYN 
JA SEURAUKSIIN ? 

6.OLISIKO JOKIN EM. VAHINGOISTA VOITU ESTÄÄ ? MILLÄ TAVALLA ? 

7.MITENKÄ ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENNETURVALLISUUS ON MIELESTÄNNE KEHITTYNYT VIIME 
VUOSINA ? 

8.MILLÄ TAVALLA ERIKOISKULJETUSTEN TURVALLISUUTTA VOITAISIIN PARANTAA ? 



1 SBN-951 _1+6_7188_O 
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