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ALKULAUSE 

Yleisillä teillä liikkuvat tienkäyttäjät joutuvat vesistö- 

rikkaalla seudulla ja saaristossa ylittämään vesistön lautta- 

alusta, lossi-alusta tai lossia käyttäen. Kuljetusalukseen 

siirtymiseen, vesistön ylitykseen ja aluksesta poistumiseen 

liittyy tiettyjä turvallisuusriskejä. Vakavat onnettomuudet 

ovat kuitenkin olleet Suomessa tässä yhteydessä varsin harvi-

naisia. 

Jäljempänä selostetun TVH:n laatiman selvityksen tarkoituk-

sena on ollut tarkastella vesistöjen ylityksen yhteydessä 

vuosina 1966-1978 tapahtuneita onnettomuuksia sekä kerätä 

haastattelujen avulla tietoja vesistöjen ylitykseen liitty-

vistä riskitekijöistä. Selvityksen tulokset ovat tarkoite-

tut hyödynnettäviksi tienpitoon liittyvistä toimenpiteistä 

päätettäessä. 

Selvityksen on laatinut toimistoinsinööri Jouko Kangas 

jaostopäällikkö Mikko Ojajärven johdolla tie- ja vesiraken-

nushallituksen liikennetoimjstossa. 

Helsingissä, 20 lokakuuta 1982 

Liikennetoimiston päällikkö 

yli-insinööri 	Kiriil Härkänen 
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TI IVI STELMÄ 

Tie- ja vesirakennushallituksessa tehdyssä tutkimuksessa on sel-

vitetty lauttaliikenteen liikenneturvallisuuteen vaikuttavia te-

kijöitä ja liikenneonnettomuuksiin johtaneita syitä. Tutkimus 

jakautuu onnettomuustarkasteluun ja lauttaliikenteen hoidosta 

vastaavien henkilöiden ja lautan matkustajien haastatteluihin, 

joissa saatu aineisto käsittää 51 onnettomuustapausta vuosilta 

1966.. .1978 ja noin 40 haastattelua. 

Lauttapaikoilla tapahtuneissa liikenneonnettomuuksissa oli osal-

lisina 73 ajoneuvoa. Niissä kuoli kolme ihmistä, kandeksan sai 

vammoja ja 65 ajoneuvoa vaurioitui. Kymmenessä tapauksessa ajo-

neuvon kuljettajan todettiin tai epäiltiin ajaneen alkoholin vai-

kutuksen alaisena. Ulkoiset olosuhteet onnettomuuksien tapahtu-

essa olivat yleensä normaalit. Pahin vaihe liikenneturvallisuu-

den kannalta oli lauttapaikalle saapuminen (12 onnettomuutta). 

Siinä vaiheessa tapahtuivat molemmat kuolemaan johtaneet onnet-

tomuudet ja lisäksi viisi ihmistä sai vammoja. Kuusi onnetto-

muutta oli alkoholitapauksia. 

Haastattelututkimuksessa ei tullut esille selviä liikenneturval-

lisuutta vaarantavia tekijöitä nykyisessä tavassa hoitaa lii-

kennettä. Pieniä vahinkoja kuten lautan törrnäämisiä rantaan, 

ja äkillisiä tarkoituksettomia portin nousuja lauttaa kuormatta-

essa tai purettaessa on sattunut, mutta ne eivät ole olleet va-

kavaksi uhaksi lauttaliikenteen liikenneturvallisuudelle. Muu-

tamia ennakolti vaarallisiksi arvioituja tekijöitä kuten esimer-

kiksi kovaa tuulta ei pidetty haastatteluissa todellisena vaa-

rana. Toisaalta joidenkin muiden tekijöiden vaikutus liikenne- 

turvallisuuteen jäi selvittämättä siitä syystä, että niistä ei 

ollut todellista tietoa käytettävissä; esimerkkinä tällaisesta 

on lautan kuljettajan äkillinen kyvyttömyys ohjata lauttaa. Joi-

takin lähinnä lauttojen teknistä varustetasoa koskevia parannus-

ehdotuksia esitettiin. Kaiken kaikkiaan selvityksen perusteella 

näyttää siltä, että lauttaliikenteessä liikenneturvallisuuden 

osalta tilanne on varsin hyvä. 

Onnettomuusriskiä voitaisiin ilmeisesti edelleen pienentää 

mm. tehostarnalla liukkaudentorjuntaa ja arantamalla näkemä- 
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olosuhteita lauttapaikoille johtavilla teillä sekä antamalla 

lautan matkustajille toimintaohjeet katastrofitapausten va-

ralta. Myös aikaisempaa tehokkaampien varoituslaitteiclen 

käyttämistä olisi syytä harkita. 
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1. JOHDANTO 

Yleisillä teillä oli vuoden 1982 alussa 89 lauttapaik-

kaa, joista 43 sijaitsi maanteillä ja 46 paikallisteil-

lä. Kolmella lauttapaikalla liikennöi lautta-alus ja 

muilla joko lossialus tai lossi. Edellä mainitut laut-

tatyypit on määritelty siten, että lautta-alus on va-

paasti ohjailtava lautta, lossialus on vapaasti ohjail-

tava lautta, joka erikseen määriteltyjä tapauksia lu-

kuunottamatta käyttää ohjausköyttä, ja lossi on käyden 

varassa tai ohjaamana liikkuva lautta. Pisin lauttavä-

li oli 6 800 m ja lyhyin 80 m; keskimäärin lauttavälin 

pituus oli 300 m. Lauttapaikkojen keskimääräinen lii-

kennemäärä oli noin 200 ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta 

vilkkaimmin liikennöidyllä lauttapaikalla se oli yli 

1 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Yhteensä kuljetettiin 

lautoilla noin 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Eniten 

lauttoja oli Turun saaristossa (20 kpl) ja Saimaan ve-

sistön järviaiueella (29 kpl) sekä Lapin läänin joilla 

(15 kpl). Lauttaliikenteen hoitokustannukset ilman 

lautta-aluksien osuutta olivat noin 75 miljoonaa mark-

kaa vuonna 1981. 

Lautalle saapuminen ja siltä poistuminen edellyttävät 

ajoneuvon kuljettajalta sellaisia erityisiä toimenpi-

teitä, joita hänen ei tarvitse ottaa huomioon normaa-

lissa liikenneympäristössä liikkuessaan. Niitä ovat mm. 

ajoneuvon pakollinen pysäyttäminen lauttalaiturille, 

ajoradalle jonoon pysäköityjen ajoneuvojen huomioon ot-

taminen ja aika ajoin pitkäksikin venyvä lautalle pää-

syn odottaminen. Kaikki tämä tapahtuu lisäksi tieolo-

suhteissa, jotka yleensä ovat ko. tiellä keskimäärin val-

vallitsevia huonommat. On selvää, että tämä muodostaa 

lauttapaikan kautta kulkeville ajoneuvoille ylimääräi- 

sen liikenneturvallisuutta vaarantavan tekijän. Ylikul-

jetuksessa taas ajoneuvojen liikenneturvallisuus on osa 

lautan liikenneturvallisuutta, johon vaikuttavat mm. lau-

tan kunto, lautankuljettajien ammattitaito ja kokemus 

sekä olosuhteet, joissa lauttaa kuljetetaan. 

Selvitys jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa sisäl-
tää yleisten teiden lauttapaikoilla vuosina 1966-1978 



tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien tarkastelun. Toi-

sessa ja kolmannessa osassa ovat lauttaliikennettä koske-

vien asiantuntijoiden ja lauttojen matkustajien haastat-

telujen yhteenvedot. Haastattelujen tarkoituksena on ol-

lut täydentää onnettomuustarkastelussa saatuja tuloksia. 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, mitkä sei-

kat vaikuttavat liikenneturvallisuuteen lauttaliikentees-

sä sekä silloin kun ajoneuvot saapuvat lautalle tai pois-

tuvat sieltä että silloin kun ajoneuvot ovat ylikuljetet-

tavina. Liikenneturvallisuus lauttaliikenteessä on tässä 

yhteydessä ymmärretty sekä ajoneuvojen että lautan itsen-

sä liikenneturvallisuudeksi. Liikenneturvallisuudesta on 

saatu tietoa sekä lauttapaikoilla tapahtuneista liikenne-

onnettomuuksista että lauttaliikennettä koskevista haas- 

tatteluista. Liikenneonnettomuuksien tarkastelussa on 

kiinnitetty erityistä huomiota siihen, millä tavalla ja 

missä olosuhteissa onnettomuudet ovat tapahtuneet. Onnet-

tomuuksien tapahtumismekanismit on luokiteltu lauttaonnet-

tomuustyypeiksi, joita hyväksi käyttäen onnettomuudet on 

peilattu tapahtumisympäristöönsä ja -olosuhteisiinsa. 

Haastatteluissa on erityisesti pyritty selvittämään laut-

taliikenteen onnettomuusalttiutta ja vaaratilanteiden syn-

tymiseen ja onnettomuuksiin johtavia syitä ja toisaalta on-

nettomuuksien mandollisia seuraamuksia. 

2. YLEISTEN TEIDEN LAUTTAPAIKOILLA TAPAHTUNEET LIIKENNEONNETTO-
MUUDET 

2.1 Yleistä 

Selvityksessä on tarkasteltu vuosina 1966-1978 yleisten tei-

den lauttapaikoilla tapahtuneita liikenneonnettomuuksia. 

Onnettomuuksien kokonaismäärä on 51. Niistä on saatu tie-

dot 47 tapauksessa onnettomuusrekisteristä ja 4 tapauksessa 

Mikkelin tie- ja vesirakennuspiiristä saaduista sanomalehti-

leikkeistä. Vuotta kohti laskettuna tämä merkitsee siten 4 

onnettomuutta. Todennäköisesti onnettomuuksia on sattunut 

kuitenkin jonkin verran enemmän (70. . .80), sillä alkupään 

vuosilta onnettomuustietojen peittävyys on ollut pienempi 
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ja sen aikaisella lauttakalustolla liikennöitäessä onnettomuus- 

riskikin on ollut suurempi kuin nykyään. Tarkasteltaessa vuo-

sien 1970 ja 1978 välistä ajanjaksoa voidaan todeta, että tuona 

aikana on tapahtunut yksi liikenneonnettomuus keskimäärin 1 ,6 

miljoonaa ohiajanutta autoa kohti maanteiden lauttapaikoilla ja 

yksi liikenneonnettomuus keskimäärin 1 ,8 miljoonaa ohiajanutta 

autoa kohti paikallisteiden lauttapaikoilla. 

Liikenneonnettomuudet ovat tapahtuneet 34 lauttapaikalla, joista 

26 on nykyistä (1.1.1982) lauttapaikkaa (39 onnettomuutta) ja 

8 käytöstä poistettua lauttapaikkaa (12 onnettomuutta). Eniten 

onnettomuuksia on tapahtunut Lietveden lauttapaikalla Puumalas-

sa (4 onnettomuutta) ja seuraavaksi eniten Hanhivirran lautta- 

paikalla Enonkoskella, Vehmersalmen lauttapaikalla Vehmersalmel-

la, Mustavirran lauttapaikalla Maaningalla, Raippaluodon lautta- 

paikalla Mustasaaressa ja Haukiperän lauttapaikalla Suomussal-

mella (3 onnettomuutta). Mustavirran ja Haukiperän lauttapai-

koilla on nykyään silta. Lauttapaikat, joilla on tapahtunut 

liikenneonnettomuuksia, on esitetty kuvassa 1 ja lueteltu liit-

teessä 1. 

Tutkimuksessa on tarkasteltu lauttapaikoilla tapahtuneiden lii-

kenneonnettomuuksien ja seuraavien tekijöiden keskinäistä riip-

puvuutta: 

- tapahtuma-aika, 

- onnettomuuden tapahtumismekanismi (onnettomuustyypit) 

- onnettomuuksissa osallisina olleet ja onnettomuuksien seuraa-

mukset, 

- tapaukset, joissa ajoneuvon kuljettaja oli nauttinut alkoho-

lia, ja 

- valaistus, sää ja keli. 

Liitteeseen 2 on koöttu tiedot kaikista 51 liikenneonnettomuudes-

ta. Onnettomuudet on järjestetty lauttapaikoittain lauttapaikan 

numeron ja tapahtumisajankohdan mukaiseen järjestykseen. 



2.2 Tapahtuma-ajat 

Liikenneonnettomuuksien jakautuminen kuukausille, viikon-

päiville ja vuorokaudenajoille on esitetty kuvassa 2. 

Siitä nähdään, että eniten onnettomuuksia on tapahtunut 

kesäkuussa, keskiviikkona tai klo 18-19 välisenä aikana. 

Onnettomuushuiput eivät kuitenkaan erotu kovin selvästi, 

ja onnettomuuksien jakauturnat seuraavat likimäärin liiken-

teen määrän jakautumia. Koska tarkasteluaineisto on kovin 

pieni, tilastollisia merkitsevyysanalyyseja ei ole pidetty 

tarkoituksenmukaisina tässä suorittaa. Tarkastelu osoit- 

taa, että kesäsunnuntaisin klo 16-20 välisenä aikana on 

tapahtunut 23 % kaikista kesäajan onnettomuuksista ja 100 % 

kaikista sunnuntaisin sattuneista onnettomuuksista. Ky-

seessä on sama ajankohta, jolloin lautoilla vallitsee vii-

konlopun paluuliikenteen ruuhkahuippu. 

2. 3 Tapahtuinismekanismit 

Jokaisesta liikenneonnettomuudesta on saatu onnettomuusta-

pahturnan kuvaus joko liikennevahinkoilmoituksesta, poliisi-

tutkintapöytäkirjasta tai muusta lähteestä. Kuvausten pe-

rusteella on laadittu luokittelu lauttaonnettomuustyypeistä 

(LOT) , joka on esitetty rinnan yleisen liikenneonnettomuus-

tyypityksen kanssa liitteessä 2. Liitteessä 4 on esitetty 

liikenneonnettomuudet LOT:in jaotuksen mukaan yhdistettyinä. 

Liitteestä 4 havaitaan, että 43 % liikenneonnettomuuksista 

tapahtui ajoneuvon saapuessa lauttapaikalle tai ajaessa 

lautalle, 29 % ajoneuvon poistuessa lautalta ja 12 % ajo-

neuvon ollessa ylikuljetuksessa. 16 % liikenneonnettomuuk-

sissa tapahtumapaikalla ei ollut merkitystä onnettomuuden 

synnyssä. Yksittäisistä LOT:eista yleisimmät olivat yhteen- 

ajo tai kylkikosketus lautalta ajavan ajoneuvon kanssa (73) 

6 tapausta, ja lautan liikkeistä johtuva ajoneuvon siirtymi-

nen ja törmääminen joko lautan rakenteisiin tai toiseen ajo-

neuvoon (51) sekä lautan portin nouseminen ylös ajoneuvon 

ajaessa sen ylitse (93) , kumpikin 5 tapausta. 

4 
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2.4 Osallisina olleet ja seuraamukset 

Liikenneonnettomuuksissa osallisina olleiden ajoneuvojen 

lukumäärät ja onnettomuuksien seuraamukset ajoneuvoryh-

mittäin on esitetty kuvassa 3. Liikenneonnettomuuksissa 

oli osallisina kaikkiaan 73 ajoneuvoa, mikä merkitsee 

keskimäärin 1,4 ajoneuvoa onnettomuutta kohti. Liikenne-

onnettomuuksissa kuoli 3 henkilöä ja loukkaantui 8 henki- 

löä. 73 ajoneuvosta 65 kärsi pienempiä tai suurempia 

vaurioita, 6 ajoneuvoa, kaikki raskaita, välttyi kokonaan 

vaurioilta ja kanden ajoneuvon osalta ei seuraamuksista 

ollut tietoa. Lautta oli kärsinyt vaurioita 2 tapaukses-

sa varmasti ja 7 tapauksessa todennäköisesti ja lautta- 

laituri ja sen rakenteet 11 tapauksessa varmasti ja 2 ta- 

pauksessa todennäköisesti. Kokonaan vaurioitta lautat 

olivat säilyneet 30 tapauksessa. 

2.5 Alkoholin osuus 

Ajoneuvon kuljettajan todettiin tai epäiltiin ajaneen al-

koholin vaikutuksen alaisena 10 liikenneonnettornuudessa, 

mikä on 20 % kaikista tutkituista liikenneonnettomuuksis-

ta. 36 liikenneonnettomuudessa ajoneuvon kuljettajan to-

dettiin olleen raittiina ratissa ja 5 liikenneonrettomuu-

de&t:a ei ole saatu alkoholin osuutta koskevaa tietoa, mut-

ta ainakin 2 tapauksessa voidaan onnettomuuden kulun pe-

rusteella olettaa, että kysymyksessä ei olisi ollut ns. 

alkoholitapaus. 

Yhtä lukuunottamatta kaikki alkoholitapaukset sattuivat 

lautan lähtöpaikaila: 7 tapauksessa ajoneuvon kuljettaja 

ei ollut onnistunut pysäyttämään ajoneuvoaan ajoissa 

(.54 % kaikista ko. ryhmän onnettomuuksista), vaan oli 

ajanut joko lautalle pääsyä odottavan ajoneuvon perään 

tai päin suojapuomia ja pahimmassa tapauksessa sen läpi 

veteen, 1 tapauksessa ajoneuvon kuljettaja oli menettänyt 

ajokkinsa hallinnan lauttapaikkaa lähestyessään ja syök-

synyt tieltä ja 1 tapauksessa ajanut yhteen toisen ajo-

neuvon kanssa lautalle ajaessaan. 



Kymmenennessä tapauksessa ajoneuvon kuljettaja oli ajanut 
päin lautalle pääsyä odottavaa ajoneuvoa ajaessaan pois 

lautalta. 

Alkoholitapauksissa myös liikenneonnettomuuksien seuraamuk-

set olivat keskimäärin vakavimpia: 1 ihmishengen menetys - 

kanden muun kuolemantapauksen, jotka sattuivat samassa lii-

kenneonnettomuudessa, epäillään johtuneen itsemurhasta - 

ja 4 loukkaantunutta (50 % kaikista loukkaantuneista). 

Ajallisesti eniten alkoholitapauksia (7 tai enemmän) sattui 

torstain ja lauantain tai klo 17:n ja puolen yön välisenä 

aikana. 

2.6 Valaistus, sää ja keli 

Liikenneonnettornuuksista 31 tapahtui joko normaaleissa sää- 

ja keliolosuhteissa tai päivänvalossa ja 23 molemmissa. 

Kaikki kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet ja puolet 

henkilövahinkoihin johtaneista liikenneonnettomuuksista ta-

pahtuivat hämärän tai pimeän aikana. Puolet henkilövahin-

koihin johtaneista liikenneonnettomuuksista tapahtuivat olo-

suhteissa, jotka oli luokiteltu muiksi kuin normaaleiksi 

(kostea, märkä, jäinen tai sohjoinen tienpinta, lumisadet-

ta). 

2.7 Vertailu muihin yleisten teiden liikenneonnettomuuksiin 

Tarkasteluajanjaksona 1 970-1978 lauttapaikoilla tapahtui 

kaikkiaan 47 liikenneonnettomuutta. Mm. lauttapaikoilla 

lautalle pääsyä odottavien ajoneuvojen muodostama jono ai-

heuttaa sen, että lauttalaituria määrättyä etäisyyttä lä-

hempänä tapahtuneet onnettomuudet johtuvat pääosaltaan laut- 

tapaikan vaikutuksesta. Jos täksi etäisyydeksi otetaan 

150 m kummallakin puolella lauttaväliä ja kun keskimääräinen 

lauttavälin pituus on 450 m, voidaan lauttapaikan keskimää-

räiseksi vaikutusalueeksi laskea 750 m. Tällöin saadaan 

tarkasteluajanjakson keskimääräiseksi onnettomuusasteeksi 

84 onnettomuutta io8 ajoneuvokilometriä kohti. Se on liki-

main sama kuin yleisillä teillä keskimäärin. 
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Lauttapaikoilla tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien 

määrää on seuraavassa verrattu eräissä muissa pistemäi-

sissä tienkohdissa sattuneiden liikenneonnettomuuksien 

määriin: 

Tapahtumapaikka Lukumäärä Onnettomuuksia Onnettomuuksia! 
vuodessa 	tapahtumapaikka 

Lauttapaikka 95 4 0,04 

Rautatien taso- 1 	850 57 0,03 
risteys 

Silta 8 700 129 0,01 

Yleisten teiden 3 	500 1 	400 0,40 
liittymä 

Verrattaessa edellä esitettyjä tietoja keskenään, on 

otettava huomioon, että lauttapaikkojen vaikutusalueet 

ovat yleensä muiden em. tienkohtien vaikutusalueita huo-

mattavasti pitempiä. 

3. YHTEENVETO ASIANTUNTIJAHAASTATTELUISTA 

3.1 Yleistä 

Haastattelut on tehty syksyllä 1979 30.10...13.12. väli-

senä aikana tie- ja vesirakennuspiirien piirikonttoreilia 

ja lauttapaikoilla. Asiantuntijahaastatteluissa käytetty 

kyselylomake ja asiantuntijoiden antamat vastaukset sekä 

lautanmatkustaj ien haastattelussa käytetty kyse lylomake 

ja lautan matkustajien antamat vastaukset sisältyvät täy -

dellisinä tutkimusaineistoon. 

Haastattelut koskevat neljää lauttaa: Alassalmen lauttaa 

Oulujärvellä, Bergön lauttaa Vaasan saaristossa, Paalas-

maan lauttaa Pielisellä ja Vartsalan lauttaa Turun saa-

ristossa. Haastattelujen kohteiksi yllä mainitut lautat 

valittiin sillä perusteella, että haluttiin selvittää, 

olisiko samalla tavalla pitkän järven- tai merenselän 

päässä tai keskellä sijaitsevilla lauttapaikoilla, missä 

tuuliolosuhteet oletettavasti olisivat samanlaiset, lii-

kenneturvallisuudessa oleellisia eroja. Lauttapaikat on 

esitetty kuvassa 4. 



Haastatteluihin kuuluu 15 erilaajuista asiantuntijahaas-
tattelua, ja lauttaliikenteen asiantuntijoina on haasta-
teltu tie- ja vesirakennuspiirien lauttateknisiä asiantun-
tijoita (koneinsinööriä tai teknikkoa), kunnossapidon toi-
mialapäällikköä, työpäällikköä tai ylitiemestaria, tiemes-
taria ja lautan kuljettajaa. Asiantuntijahaastatteluissa 
on kerätty tietoja min, seuraavista lauttojen ominaisuuk-
sista ja liikenneolosuhteista: 
- tapahtuneet liikenneonnettomuudet, 
- onnettomuusriskit lautan ylittäessä lauttaväylää, 
- lautan kuljettaminen erikoisolosuhteissa, 
- lautan ruuhka-ajat ja 
- taustatiedot. 

Lisäksi on tutkittu kolmen lautan lauttapäiväkirjat. Tut-
kimusaineistoon on liitetty myös eräitä lähinnä haastatte-
luissa annettuja vastauksia täydentäviä asiakirjoja. 

Asiantuntijahaastatteluissa on pyritty selvittämään lautta- 
liikenteessä esiintyviä onnettomuustekijöitä ja niiden laa-
tua ja esiintymistodennäköisyyttä, tarkasteltu mandolli-
suuksia estää lauttaliikenneonnettomuuksjen syntyä ja hahmo-
teltu sopivimpia pelastustoimia onnettomuuksien tapanduttua. 

3.2 Lautan kuljettaminen 

Ulkoisista lautan kuljettamista vaikeuttavista tekijöistä 
lauttojen kuljettajat mainitsivat sivutuulet ja veden vir-
taukset. Niistä on haittaa lautan kuljettamiselle sillä 
tavalla, että rantauduttaessa lautan kuljettajan täytyy kes-
kittyä lautan ohjaamiseen oikeaan kohtaan laiturissa, puo-
min nostamiseen ja muidin sen kaltaisiin toimiin enemmän 
kuin hyvissä ajo-olosuhteissa ja näin esimerkiksi lautalla 
olevien ajoneuvojen tarkkailuun voi kiinnittää vain rajoite-
tusti huomiota. Samoin lautalla olevista suurista ajoneu-
voista on haittaa, koska ne estävät näkyvyyden joihinkin 
osiin lautalla. 

Lautan kuljettamista vaikeuttavia lautan sisäisiä olosuhtei-
ta käsittelivät haastatteluissa ainoastaan Bergön lautan 
kuljettajat. Heidän mielestään työtilat (ohjaamo) olivat 
talvisin kylmiä, koska lärnrnittimet olivat tehottomia, ja 



kesäisin välillä erittäin lärnpimiä. Edelleen he piti-

vät työtiloja ahtaina ja ergonomisesti epätyydyttävinä 

Tie- ja vesirakennushalljtuksen sillanrakennustoimis-

ton, kunnossapitotoimiston ja konetoimiston edustajien 

muodostaman lauttaryhmän mukaan kuitenkin Bergön lautta 

on tie- ja vesirakennuslaitoksen lauttakaluston uusinta 

tyyppiä ja siinä oleva ohjaamo ergonomisesti pisimmälle 

kehitetty. Tutkituista lautoista vastaavantyyppinen laut-

ta on myös Paalasrnaalla. 

3.3 Liikennöinti jäissä 

Bergön ja Vartsalan lautat ovat liikenteessä koko vuoden, 

eikä jäissä liikennöimisessä ole esiintynyt sanottavia 

vaikeuksia. Lauttojen kuljettajat pitävät jopa jäissä 

liikennöimistä helpompana kuin avoveden aikaista liiken-

nöimistä, koska lautalta ajetaan kiinteässä jääväylässä - 

yleensä ilman vaijeria - jolloin lautan ohjaaminen on yk-

sinkertaisempaa eikä muitakaan avoveden aikaisia vaikeuk-

sia esiinny. Bergön lauttapaikan jääväylä on noin puoli-

toistakertainen lautan leveyteen verrattuna, ja väylälle 

on rakennettu kolme pintavirrankehjtjntä väylän aukipysy-

misen varmistarnjseksj. Niitä ei ole kuitenkaan toistai-

seksi käytetty. Poikkeuksellisissa olosuhteissa joudutaan 

liikennöimään ainoastaan jäiden tulon ja lähdön aikoina. 

Silloin lauttaväylä joudutaan ylittämään jäälauttoja kier -

rellen ja ilman vaijeria ajaen. Kurnmallakaan lauttaväy-

lällä ei ole talvisin aukipidettävää laivaväylää. 

Alassalmen ja Paalasrriaan lautat eivät ole liikenteessä 

talvella (joulukuun !opusta huhtikuun alkuun). Paalas-

maassa liikenne on jatkunut keskeytyksittä jäätien raken-

tamisen ajan ja päättynyt vasta, kun jäätie on voitu avata 

liikenteelle. Alassalmessa liikennöjdään niin kauan kuin 

olosuhteet sen sallivat; jäätietä ei ole. 

Millään lauttapaikalla ei ole ollut vaaratilanteita liiken-

nöitäessä jäissä tai kelirikkoaikana. 

3.4 Liikennöinti pimeässä tai sumussa 

Vain Bergön lautajia on ollut vaikeuksia liikennöitäessä Pi- 



meässä. Sumussa liikennöiminen tuli esille Bergön lautan- 

kuljettajien haastattelussa heidän aloitteestaan (tarkemmin 

ks. ao . vastausta sekä pimeässä että sumussa liikennöimisen 

osalta, esitetty tutkimusaineistossa). 

3.5 Liikennöinti kovalla tuuleila ja liikenteen keskeyttäminen 

tuulen takia 

Kova tuuli haittaa erityisesti lauttojen rantautumista. 

Kun tuuli on yltynyt riittävän voimakkaaksi, liikenne laut- 

taväylällä joudutaan lopettamaan. Liikenteen keskeyttämi-

sestä päättää ajovuorossa oleva lautan kuljettaja itsenäi-

sesti liikennöimisoloista saamiensa kokemuksien ja harkin-

tansa perusteella. Päätöksestä ilmoitetaan tiemestarille, 

joka huolehtii asian tiedottamisesta eteenpäin. Tuulen yl- 

tyessä keskeytyy ensin raskaiden yhdistelmäajoneuvojen ja 

puutavara-autojen ylikuljetus ja sen jälkeen muukin liiken-

ne. Hätätapauksissa lauttojen kuljettajat yrittäisivät 

kuljettaa ambulanssin tai paloauton väylän yli, jos se vain 

olisi mandollista. Bergössä henkilöiden ylikuljetus voi-

daan järjestää hätätapauksessa myös veneellä läheiseltä 

merivartioasemalta. Alassalmella on ollut liikenteen kes-

keytyksiä liian kovan tuulen takia viime vuosina muutaman 

kerran kesäaikana ja ne ovat kestäneet kerrallaan 6 tunnis- 

ta vähän yli vuorokauteen. Bergössä on ollut kaikkea lii-

kennettä koskevia keskeytyksiä kaksi kuuden vuoden aikana 

ja raskasta liikennettä koskevia keskeytyksiä noin 10 ja ne 

ovat kestäneet enintään puoli päivää kerrallaan. Paalasrnaal-

la liikennekeskeytyksiä on ollut kesärajuilmojen ja syysmyrs-

kyjen aikana keskeytysten kestäessä yleensä alle yhden vuoro- 

kauden (pisin yhtäjaksoinen keskeytys kaksi vuorokautta). 

Vartsalassa liikennettä ei ole tarvinnut keskeyttää nykyisen 

lautan aikana. Lauttojen matkustajat ovat suhtautuneet yleen- 

sä ymmärtävästi liikennöinnin keskeyttämiseen eivätkä ole 

yrittäneet saada lautan kuljettajaa lähtemään ylikuljetukseen 

liian kovan tuulen aikana. Liikennöinnin keskeyttämistä kas-

kevia kirjallisia ohjeita ei ole annettu millään lauttapai-

kaila. 

tI] 
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3.6 Laiva- ja veneliikenne 

Bergön ja Vartsalan lauttojen lauttaväylien poikki kulke- 

va laivaliikenne on kesäisin varsin vilkasta. Lautta 

odottaa, että matkustajalaivat, säiliölaivat, rahtilai-

vat ja muut sen kokoluokan alukset ohittavat lauttaväylän 

ensin. Ainakin Bergössä lautalta pidetään yhteyttä iai-

voihin VHF-puhelimella. Laivaliikenteen osalta vaarati-

lanteita ei ole ollut. 

Lautoilla on etuajo-oikeus pienveneisiin nähden, mutta 

usein veneilijät eivät välitä tai ole tietoisia väistä-

misvelvollisuiidesta. Vaaratilanteiltakaan ei ole aina 

vältytty. Varsinaista tahallista häirintäajoa esiintyy 

vain harvoin. 

3.7 Lautan kapasiteetti 

Lauttojen kapasiteetti on yleensä riittänyt. Kesäviikon-

loppuisin on muodostunut jonkin verran jonoja viikonlo-

punviettäjien paluuliikenteessä ja Vartsalan lauttapai-

kaila myös Ahvenanmaalta tulevien laivojen saapumisaiko-

jen jälkeen (Etelä-Vartsalan Osnäsissä satama). Jonojen 

ei katsottu vähentäneen lauttojen liikenneturvallisuutta. 

3.8 Lautan kuljettaminen yhdellä vaijerilla tai ilman vaijeria 

Tutkituista lautoista Bergön, Paalasrnaan ja Vartsalan iau-

tat ovat yksivaijerisia ruoripotkurilauttoja ja Alassal-

men lautta kaksivaijerinen vaijerivetoinen lautta. Ruo-

ripotkurilautoilla ajetaan ilman vaijeria jääväylässä ja 

jäiden lähdön aikana (vrt, kohta 3), vaijerin katkettua 

ja kovalla tuulella. Näissä tilanteissa Bergön lautalla 

on yleensä toinen lautankuljettaja. Lauttaa on helpompi 

ohjata, kun se kulkee ilman vaijeria, paitsi kun on sumua, 

jolloin vaijerista on todella hyötyä. Alassalmen lautal-

la ajetaan yhdellä vaijerilla, jonka on oltava vetovaije-

ri, vain kun vaijeri on katkennut, niin kauan kun saadaan 

uusi vaijeri. Jos tuuli on tällöin kova, on lautan ran-

tautuminen vaikeaa tai jopa mandotonta. Jos lautta menet-

tää molemmat vaijerinsa, se joutuu tuuliajolle. Lautoil-

la ei ole ollut vaaratilanteita ajettaessa vajaalla vai- 
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jerituksella, vain toisen lautankuljettajan saapulnista on 
jouduttu odottamaan. 

3.9 Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat lautan tekniset viat 

Eniten on ollut vikoja ruoripotkurilauttojen ohjausjärjes- 
telmässä (ns. Manurnatic-ohjausjärjestelmä tai vastaava) 
Paalasmaan ja Vartsalan lautoilla näitä vikoja on ollut 
keskimäärin kaksi kertaa vuodessa ja Bergössä kaksi kertaa 
kuukaudessa. Vian ilmaannuttua lautta kääntyilee sattuman- 
varaisesti eri suuntiin, kulkee väärään suuntaan ja voi 
esimerkiksi jarruttamisen sijasta kiihdyttää. Vaaraksi 
tällainen vika käynee vain lautan rantautuessa, koska vi-
kaan reagoimiseen esimerkiksi moottorit sammuttamalla jää 
vain vähän aikaa. Väylällä vioittuneen ohjausjärjestelmän 
piiriin kuuluvat moottorit sammutetaan ja lautta ohjataan 
toisen ohjausjärjestelmän moottoreilla lauttalaituriin, mi-
kä käy hyvin päinsä normaaleissa olosuhteissa. Lautan port-

ti on noussut muutaman kerran ylös kesken kuorrnauksen ja 
koskettanut yliajavan ajoneuvon alustaan. Ajoneuvojen kär-
simät vauriot ovat olleet vähäisiä. Syynä nousemiseen on 
ollut joko nostomekanismin toimintahäiriö tai lautakuljetta-
jan virhe. Lautan portti voi myös laskeutua itsestään alas 
matkan aikana. Laskeuturninen on kuitenkin niin hidasta, et-
tä esimerkiksi porttiin nojaavan matkustajan pitäisi se huo-
mata ja kyetä poistumaan vaaravyöhykkeestä» 

3.10 Lauttalaiturin viat ja heikkoudet 

Kaikilla lauttapaikoilla on havaittu seuraavia vikoja: laut-
taväylän merkkivalojen lamput eivät ole kestäneet vaan ovat 
palaneet rikki ja niitä on jouduttu vaihtamaan, mikä on koet-
tu hankalaksi. Puomi on noussut tuulen voimasta ylös tai 
pudonnut alas tai lautan matkustajat ovat käyneet sitä oma-
valtaisesti nostelemassa. Puomin paikallaan pysymistä edis-
täisi, jos siinä olisi magneettilukko. Lauttapaikkakohtai-
sia vikoja on havaittu Alassalmella ja Bergössä. Alassalmen 

1) Ruotsista on kuitenkin tiedossa tapaus (liite 5), jossa 
lautan miehistöön kuuluva oli ko. tilanteessa pudonnut 
veteen ja hukkunut. 
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lauttapaikalle on jouduttu rakentamaan Oulujärven sään- 
nöstelun takia erikoisrakenteinen kalturi, jossa on 

kiinteän osan ja ponttoonin välillä kaksi nivelin kun-

nitettyä kaltevaa tasoa. Tällainen nivel voi katketa 

esimerkiksi jäiden puristuksessa, ja jos sitä ei huo-

mata, laituri voi sortua raskaan ajoneuvon alla. Ber -

gön lauttapaikalla on mantereen puoleisella rannalla 

vain yksi aallonmurtaja ja sekin liian kaukana kaltu-

rista. 

3.11 Onnettomuus- ja katastrofitilanteet 

Muutamaa ajoneuvopaloa (jotka on sammutettu omin voi-

min käsisammuttimilla) lukuunottamatta ei ole sattu-

nut onnettomuus- eikä katastrofitilantejta. Lautoil-

la on määräysten mukaiset pelastus- ja sammutusväli-

neet. Tie- ja vesirakennushallitus on antanut asiasta 

myös kirjalliset ohjeet tie- ja vesirakennuspiireille 

(TVH:n kirje nro Kk-233/16.9.1977), jotka on saatettu 

myös lautankuljettajien tietoon. Sen lisäksi sekä 

Bergön että Vartsalan lauttojen kuljettajat saavat ker-

ran vuodessa pelastus- ja saminutusvälineiden käyttöä, 

ensiavun antamista ja yleistä liikenneturvallisuutta 

koskevaa koulutusta, ja osa kuljettajista on osallistu-

nut toisella lautalla järjestettyyn katastrofiharjoi-

tukseen. 

Haastatellut asiantuntijat arvelivat, että jos lautalla 

syntyisi jostakin syystä onnettomuus- tai katastrofiti-

lanne, lautan kuljettaja joutuisi johtamaan pelastus-

toimia, mikä tietenkin haittaisi lautan kuljettamista. 

Tilanteen laadusta ja vakavuudesta sekä vallitsevista 

olosuhteista riippuisi, olisiko lautta pysäytettävä pe- 

lastustoimien ajaksi väylälle vai ajettava rantaan. 

Lautan kuljettaja hälyttäisi paikalle pelastusapua tie-

mestariradiopuhelimella virka-aikana ja muulloin laut-

tarannan puhelimella, Bergön lautalta apua voisi hälyt-

tää myös VHF-puhelimella. Vartsalan lautankuljettajan 

kokemuksena katastrofiharjoituksesta oli, että "yksinään 

lautalla tositilanteessa toimiminen olisi vaikeaa" ja 

vain paikalliset olosuhteet tuntevat matkustajat voisi- 



sivat olla avuksi. 

3.12 Lautankuljettajan joutuminen äkillisesti kuljetus-

kyvyttömäks i 

Ei ole tiedossa tapauksia, joissa lautankuljettaja oli-

si joutunut äkillisesti kuljetuskyvyttömäksi. Asiantun-

tijoiden mukaan lautta jatkaisi tällaisissa tapauksissa 

matkaansa siihen suuntaan, johon sitä viimeksi ohjattiin, 

ja törmäisi rantaan vaijerin (vaijerien) ja veden vir-

tauksen ohjaamana. Bergön lauttaa koskevissa lausunnois- 

sa asiantuntijat kuitenkin sanoivat, ettei 0 19 mm:n 
vaijeri kykenisi ohjaamaan lautan kulkua, vaan se katkeai- 

Si. 	Vaijerivetoinen lossi törmäisi aina kalturiin. 
Ruoripotkurilautoissa moottorien työntövoima pitäisi lau-

tan rannassa, niin kauan kun polttöainetta riittäisi, jos 

moottorit eivät vahingoittuisi törmäyksessä. Törmäyksen 

seuraamukset riippuisivat olennaisesti lautan nopeudesta 

törmäyshetkellä ja törmäyskohdan laadusta (laituri, aal-

lonmurtaja vai rantaviiva). Lautta, lautalla olevat ajo- 

neuvot ja laituri kärsisivät törmäysvaurioita joka tapauk-

sessa, mutta henkilövahinkojen määrä ja laatu riippuisi 

siitä, kuinka lautan matkustajat reagoisivat tilanteeseen. 

Asiantuntijat suhtautuvat yleensä epäillen lautan matkus-

tajien mandollisuuksiin vaikuttaa tilanteeseen. Heidän 

mielestään on kyseenalaista, huomaisiko kukaan mitään poik-

keavaa tapahtuvan. Eniten luotettiin paikallisia olosuh-

teita ja merenkulkua tunteviin lautan säännöliisiin käyttä-

jim. 

3.13 Lautan kaksoismiehitys 

Kysymys lauttojen pysyvästä kaksoismiehityksestä on ollut 

esillä vain Bergön lautan osalta. Lautankuljettajat esit-

tivät sitä (perustelut on esitetty mm. valtion työntekijäin 

ja viranhaltijain liiton tie- ja vesirakennushallitukselle 

30.10.1978 lähettämässä kirjeessä), tiemestari pitää sitä 

14 

TVH:n lauttaryhmän mukaan ei katkea (on kokemuksia) 
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eräin lautankuljettajien esittämästä tavasta poikkea- 

ym järjestelyin suotavana ja kunnossapitopäällikkö 
ei näe sitä erityisen tarpeellisena. 

4. YHTEENVETO MATKUSTAJIEN HAASTATTELUSTA 

4.1 Yleistä 

Lautan matkustajien haastatteluissa haastateltiin yh-

teensä 21 ajoneuvon kuljettajaa, joista 5 Alassalmen 

lautalla, 12 Bergän lautalla ja 4 Vartsalan lautalla. 

Haastatteluja tehtiin kaikkiaan 19 lauttavuorolla noin 

4 tunnin aikana. Yhteen haastatteluun kului Bergön ja 

ja Vartsalan lautoilla aikaa keskimäärin 5 min 40 sek. 

Alassalmen lautalla haastateltiin kaikki ajoneuvojen 

kuljettajat - liikenne lautalla oli varsin hiljaista - 

ja Bergön lautalla noin puolet heistä; Vartsalan lau- 

talla ei laskettu haastattelun aikana lauttaa käyttä-

neitä ajoneuvoja, mutta yleisten liikennemäärtietojen 

mukaan niitä olisi ollut 6-7. 

Bergön ja Vartsalan lautoilla haastateltaville esitet-

tiin seuraavat kysymykset: 

- oletteko joutunut koskaan ylittämään lauttaväylää ko-

valla tuulella, 

- oletteko koskaan joutunut odottamaan ylikuijetusta sii- 

tä syystä, että lautta ei ole lähtenyt liikkeelle liian 

kovan tuulen takia, 

- onko lautalla ollut ruuhkaa tai jonoja, kun olette 

käyttänyt lauttaa, 

- oletteko koskaan ollut osailisena tai paikalla, kun 

lauttarannassa tai lautan ylittäessä lauttaväylää on ta-

pahtunut vahinko tai onnettomuus, 

- onko koskaan teidän käyttäessänne lauttaa sattunut, et- 
tä lautan kuljettaja olisi esimerkiksi saanut äkillisen 

sairauskohtauksen ja menettänyt kykynsä ohjata lauttaa 

ja 

- mitä muuta lauttojen liikenneturvallisuutta tai lautta- 



liikennettä yleensä koskevaa haluaisitte sanoa; 

sekä kun näihin kysymyksiin oli vastattu myöntävästi, so- 

pivat lisäkysymykset. Lisäksi otettiin haastatelluista 

ja haastattelutilanteista tarvittavat taustatiedot. 

Haastateltavien antamat vastaukset talletettiin Vartsa-

lassa taustatietojen osalta lomakkeille ja haastattelu- 

kysymysten osalta ääninauhalle ja Bergössä kokonaan nau-

hoille. Bergässä oli koko ajan kaksi haastattelijaa 

työssä. Näiltä kandelta lautalta saatiin yhteensä 15 

haastattelua. Alassalmen lautalla tehdyissä haastatte-

luissa kysymysvalikoima oli suppeampi eikä niissä saa- 

duilla vastauksilla siten ole edellisiin verrattuina yh-

tä suurta käyttöarvoa. 

4.2 Taustatietot 

Haastatelluista oli 17 miehiä ja 4 naista. Haastatellut 

ilmoittivat käyttävänsä lauttaa keskimäärin 5-6 kertaa 

viikossa ja eniten lauttaa käyttävä haastateltu ilmoitti 

matkustavansa sillä yli 20 kertaa viikossa (taksi). 

Haastatelluista 14 ajoi yksin ja seitsemällä oli mukana 

matkustajia. Bergön ja Vartsalan lautoilla haastatel- 

luista 4 oli alle 30 vuotiaita ja muut 30-50 vuotiaita, 

edelleen 13 oli liikkeellä henkilöautolla, 2 kuorma-au-

tolla ja yksi pakettiautolla. Molemmilla lautoilla noin 

puolet matkoista oli paikkakunnan sisäisiä matkoja ja toi-

nen puoli maakunnan alueella tehtäviä matkoja. Bergön 

lautan kautta kulkeneiden ajoneuvojen kuljettajien enenimis-

tö (2/3) oli työmatkalla, Vartsalassa taas matkan tarkoi-

tus oli yleensä jokin muu, mihin lienee vaikuttanut se, et-

tä haastattelupäivä oli perjantai. 

4.3 Liikennöinti kovalla tuulella 

Haastatelluista 11 oli joutunut ylittämään lauttaväylän kovan 

tuulen aikana, mutta kukaan ei ollut havainnut minkään vaa-

rantaneen silloin lautan liikenneturvallisuutta eikä kenen-

kään mielestä lautan kuljettaja ollut lähtenyt kuljettamaan 

lauttaa liian kovalla tuulella. 

ii; 
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4.4 Liikenteen keskeyttäminen tuulen takia 

Haastatelluista 3 oli joutunut odottamaan ylikulje-

tusta liian kovan tuulen takia ja lisäksi 1 oli joutu-

nut kokemaan saman sumun takia. Näiden haastateltujen 

mielestä lautankuljettajan päätös oli ollut oikea ja 

he katsoivat myös kaikkien muiden matkustajien hyväk- 

syneen tämän päätöksen ja suhtautuneen asiallisesti 

ja yrnmärtävästi tilanteeseen. Vain yksi haastateltu pu-

hui painostamisesta, josta hän oli kuullut (ei yksilöi-

nyt tapahtumia) , mutta ei itse ollut havainnut sellais-

ta yritetyn. 

4.5 Lautan kapasiteetti 

Useimmat haastatellut olivat kokeneet ruuhkaa lauttoja 

käyttäessään, mutta heidän mielestään siitä ei ollut 

haittaa lauttojen liikenneturvallisuudelle. 

4.6 Onnettomuus- ja katastrofitilanteet 

Yksi haastateltu oli ollut ylittämässä lauttaväylää, 

kun lautan moottoreihin oli tullut yllättäen vika ja 

lautta oli ruvennut ajelehtimaan. Lautta oli kuiten-

kin ajelehtinut itsestään rantaan, eikä tapahtumasta 

ollut ollut vaaraa lautan liikenneturvallisuudelle. 

4.7 Lautan kuljettajan joutuminen äkillisesti kuljetuskyvyt-

tömäksi 

Haastatelluilla ei ollut kokemuksia tilanteista, joissa 

lautankuljettaja olisi joutunut äkillisesti kuljetusky-

vyttömäksi esim. sairaskohtauksen takia. Kun haastatel-

tuja pyydettiin arvioimaan, mitä he voisivat tehdä täl-

laisessa tilanteessa, 8 arveli osaavansa ohjata laut-

taa tai ainakin pysäyttää sen. Käsityksensä perusteek-

si he esittivät joko sen, että heillä oli kokemusta me-

renkulusta (3) tai sen, että he olivat tutustuneet lau-

tankuljetustekniikkaan lautankuljettajien opastuksella 

(2). Haastatelluista 5 väitti huomaavansa poikkeuksel-

lisen tilanteen ensimmäisenä siitä, että lautta alkai- 



si poiketa normaalista kulkusuunnasta, ja 3 muuta esitti 

muun samankaltaisen syyn. Haastatelluista 9 arveli osaa-

vansa käyttää lautan viestintävälineitä hälyttääkseen pai-

kalle apua. Tällaisten tapausten varalta ennakolta to- 

teutettaviksj varotoimiksi 2 haastateltua esitti toisen 

lautankuljettajan ottamista pysyvästi lautalle ja 7 haas-

tateltua lyhyiden toimintaohjeiden esille panoa ohjaushyt-

tim. 

4.8 Muut tiedot 

Useimmat haastatellut pitivät lauttojen liikenneturvalli-

suutta ja liikennöimisolosuhteita hyvinä. Haastateltujen 

erityistoivomuksimn kuuluivat mm., että lauttaväli korvat-

taisiin sillalla (jopa Bergössäkin) , että liikennettä pi-

dettäisiin yllä myös talvella (Alassalmella), ettei laut-

taa pantaisi liikennöimään aikataulun mukaan ja että lau-

talle pitäisi saada kaksoismiehitys. 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Tarkasteltaessa liikenneonnettomuuksien syitä herättää en- 

sisijaisesti huomiota lauttaonnettomuustyypityksen luok-

kaan 10 kuuluvien onnettomuuksien, kuolemaan tai henkilö-

vahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien ja alkoholin kes-

kinäinen yhteys. Em. luokkaan kuuluvista 12 onnettomuu-

dessa ainakin 6 ajoneuvon kuljettaja oli ollut alkoholin 

vaikutuksen alaisena ja niiden (12) seuraamuksina olivat 

kaikki kolme kuolemantapausta ja kaikkiaan 8 henkilövahin-

gosta 5. Kaikista alkoholitapauksista (10) 6 kuului luok-

kaan 10 ja niissä kuoli tai loukkaantui yhteensä 5 henki-

löä (45 %). Alkoholin ohella luokkaan 10 kuuluvien onnet-

tomuuksien syinä olivat yhdessä tapauksessa tarkoitukselli- 

nen teko (itsemurha) ja neljässä tapauksessa epäkuntoon 

joutuneet jarrut, liukas keli tai huono näkyvyys, jotka 

estivät ajoneuvon kuljettajaa pysäyttämästä ajoneuvoa ajois-

sa. Kaikkien liikenneonnettomuuksien ensisijaiset syyt ja-

kautuivat seuraavasti: alkoholin vaikutus 10, epäedulliset 

liikenneolosuhteet 2, ajoneuvon kuljettajan väärä ajokäyt-

täytyminen 20, ajoneuvon tekninen vika tai muu ajoneuvosta 

johtuva syy 5, lautasta tai lauttalaiturista johtuva syy 11, 

muu syy 2 ja syy tuntematon 1. Vertailu muihin yleisten 

ii: 
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teiden liikenneonnettomuuksjjn osoitti, että lautta-

aikoilla ei tapahtunut liikenneonnettomuuksia enem-

pää kuin yleisillä teillä keskimäärin. 

Lauttaliikenteen asiantuntijoiden ja lautan rnatkusta-

jien haastattelut osoittavat, että kova tuuli ei ole 

liikenneturvallisuutta vaarantava tekijä lauttalii-

kenteessä. Kun päätösvalta liikennöimisen jatkami-

sesta tai liikenteen keskeyttämisestä on lauttojen 

kuljettajilla, tarpeettomien riskien ottaminen muuttu-

neissa olosuhteissa on jäänyt tekemättä, ja lauttojen 

matkustajatkin ovat tehneet yleensä samat tilanteen 

arvioinnit kuin kuljettajat. Ns. hätätapauksissa 

(äkillinen vakava sairastapaus) kuljettajat ovat val-

miita yrittämään ylikuljetusta vaikeissakin olosuhteis-

sa, mutta toisaalta myös muitakin kuljetusmandollisuuk-

sia on tällöin käytettävissä. Liikenteen keskeyttämi-

sistä ei ole muuta suurempaa haittaa, sillä ne ovat 

kestäneet kerrallaan verraten vähän aikaa. 

Yhdessä lausunnossa on todettu, että lautan kuljetta-

jien työskentelyolosuhteissa (työskentelytilat, lärnmi-

tys, ilmanvaihto ym.) esiintyvät puutteet rasittavat 

lautan kuljettajia. Samoin molemmilla saaristolautoil-

la lauttaväylän ohittavat pienveneet aiheuttavat heil-

le toiminnallaan haittaa. Kuitenkaan ei ole osoitetta-

vissa, että niillä olisi suoranaista liikenneturvalli-

suutta alentavaa vaikutusta. Lauttaväylällä oleva pak-

su sumu vähentää näkyvyyttä ja siten heikentää turval-

lisuutta, mutta asiaa on autettu pitämällä toista lau-

tan kuljettajaa tähystämässä sumussa ajettaessa. Sel-

laisilla lauttaväylillä, jotka kulkevat laivaväylän 

poikki, olisi tutka suureksi avuksi sumussa ja pimeässä 

liikennöitäessä. 

Lautan ohjausjärjestelmässä ruoripotkurilossejila ja 

portin nostolaskumekanisrnjssa esiintyneistä vioista joh-

tuvia liikenneonnettomuuksia kirjattiin kaikkiaan 10, ja 

haastattelujen kohteina olleilla lautoillakin oli sat-

tunut vastaavia onnettomuuksia, mutta niitä ei ilmeises-

ti vahinkojen vähäisyyden takia ollut ilmoitettu viran- 

omaisille. 



Yhtään todettua onnettomuus- tai katastrofitilannetta tai 

lautan kuljettajan sairaskohtausta ei ole tapahtunut eikä 

niistä siten ole saatavana tositapahtumiin perustuvaa tie-

toa. Lauttojen kuljettajien omasta mielestä heidän olisi 

vaikeaa toimia yksinään sekä lautan ohjaamisen että pelas-

tustoimien hyväksi onnettomuus- tai katastrofitilantees-

sa. Muut asiantuntijat pitävät heidän mandollisuuksiaan 

tässä suhteessa parempina kuin minä lauttojen kuljettajat 

ne esittävät. Yhtäpitävästi asiantuntijat ovat todenneet, 

että sairaskohtauksen saatuaan lautan kuljettaja olisi ko-

konaan tapahtumien ulkopuolella. Lautan matkustajien mah-

dollisuuksia vaikuttaa tapahtumien kulkuun he eivät pidä 

erityisen suurina; suurinta luottamusta tunnettiin paikal-

liset olosuhteet tunteviin ja merenkulkuun tottuneisiin 

henkilöihin. Lautan matkustajilla oli jonkin verran var- 

mempi käsitys kyvyistään ohjata lauttaa, sillä viisi kymme-

nestä uskoi osaavansa ohjata lauttaa ja vähän useampi käyt-

tää viestivälineitä. Todellisuudessa ehkä 10-20 % lautan 

matkustajista pystyisi tähän sellaisilla meren tai sisäve-

sien saariston lautoilla, joilla ei ole merkittävästi mat-

kailu- tai viikonloppuliikennettä. Lautan matkustajien 

mandollisuuksia ohjata lauttaa tai pysäyttää se hätätapauk-

sissa ja hälyttää sitten paikalle apua voitaisiin edistää 

asettamalla näkyville paikoille riittävän selkeät ja yksi-

tyiskohtaiset toimintaohjeet tällaisissa tapauksissa. 

Selvityksen lopputuloksena voidaan esittää, että vaikka 

lauttapaikalle saapuvia ajoneuvoja varoitetaan mm. asetta-

malla varoitusmerkkejä ja -laitteita tielle ennen lauttaa, 

siitä huolimatta liikenneturvallisuuden kannalta lauttalii-

kenteen vaikein vaihe on yhä ajoneuvojen saapuminen lautta- 

paikalle. Näiden onnettomuuksien estomandollisuudet onnet-

tomuuksien syiden perusteella näyttävät tienpitäjän keinoin 

varsin vähäisiltä. Selvitystyön aikana on kuitenkin tullut 

esille joukko toimenpiteitä, joilla voitaisiin estää onnet-

tomuuksia tapahtumasta tai lieventää mandollisesti tapahtu-

ylen onnettomuuksien seuraamuksia. Lautan lähtöpaikalla 

näitä toimenpiteitä ovat mm. 

- erityisen huomion kiinnittäminen liukkaudentorjuntaan 

lauttapaikoilla ja niille johtavilla tieosuuksilla, 

20 
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- näkyvyyden parantaminen lauttapaikoilla ja niiL'e 

johtavilla tieosuuksilla ja 

- aikaisempaa tehokkaampien varoituslaitteiden käyt-

täminen ennen lauttaa; sekä 

itse lautalla 

- huomion kiinnittäminen lauttojen porttien ja oh-

jausjärjestelmien kuntoon lauttojen tarkastusten 

ja muiden huoltotoimenpiteiden yhteydessä ja 

- lauttojen matkustajille tarkoitettujen lyhyiden ja 

selkeiden toimintaohjeiden (kuinka pysäyttää laut-

ta, kuinka hälyttää apua) saaminen hätätapausten 

varalta lautan ohjaarnoon. 
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LIITE 1 

LAUTTAPAIKAT, JOILLA ON TAPAHTUNUT LI IKENNEONNETTOMUUKSIA (1.1.1982) 

Lautta- Lauttapaikan nimi 	Tierekisteriosoite 
paikka- 	 Tie 	Tie-/et.lu- 
numero 	 osa /kema 

202 Rajalahti 12077 01/0000 

203 Parainen-Nauvo 180 07/0000 

204 Vikom 180 10/0000 

207 Kirveenrauma 189 08/0000 

208 Hmmrönsa1mi 189 10/0000 

209 Kaitainen 192 11/0000 

212 Kutala 2501 02/0000 

402 Kalkkinen 3132 041 1+580 

504 Tapola 14510 01/3658 

601 Lietvesi 62 11/0000 

602 Puumalansalmi 62 15/0092 

605 Hanhivirta 471 07/4377 

609 Vaaluvirta 15409 05/4537 

611 Kietv1nvirta 15176 03/0000 

699 Sitkoinleuvoinsalmi 15169 01/2625 

705 Mönni 510 04/0000 

709 Piikkeensalmi 15507 02/0000 

710 HirvisaImi 15828 02/0000 

801 Puutossalmi 537 04/0000 

802 Vehmersalmi 537 08/0000 

803 Mustavirta 5571 03/0000 

804 Syvsa1mi 16441 01/2007 

806 Kortesalmi 16344 01/0138 

904 Kantolansalmi 16729 01/0053 

907 011insalmi 16649 02/0000 

1001 Raippaluoto 724 05/2251 

1301 Haukiper 915 01/2888 

1304 Kaivanto 19013 04/5985 

Onnettomuuksien 	Huomautuksia 
1 km 

Entinen lauttapaik-

ka, ei sihtaa 

3 

3 (4) 

1 (2) 

3 

0 (i 

0 
	

Laut tapa i kkanumero 
keksitty, nykyisin 

silta nro 581 

2 

3 

3 
	

Nykyisin silta nro 

818 

1 
	

Nykyisin silta nro 

837 

3 

3 
	

Nykyisin silta nro 

565 



2 

11402 Levisalmi 956 01/21486 

11409 Lohiniva 936 10/214143 	 1 

1 1413 Kaaresuvanto 9585 01/0709 	 1 

1421 Kairala 19801 01/0250 	 1 

11422 Suvanto 19798 02/0000 	 1 

1480 Tervola 9263 01/01450 	 1 

314 lauttapaikkaa, joista vie1 	 47 (51) 
26:l1 	lautta1iikennett 

Nykyisin silta nro 

1556 

Nykyisin silta nro 

16140 

Nykyisin silta nro 

15714 



LAfJI'TÄPAIKOILLA SAIT1JNEET LIIKENNEONNETTO!4UUDET 	v. 1966 - 1978 

Lautta- Sijainti 
palkan nro lautta- 
Lautta- paikalla 
onnettomuu- 
den nro 

202 - 

203 1 

204 2 

207.1 1 

.2 1 

.3 1 

208 1 

209 1 

212 1 

402 2 

504 2 

60i.0 1 

.1 1 

.2 2 

.3 

602.0 2 

.1 0/2 

Tapahtuma-aika 	Onnettomuus- Osalilset 	Ajo- 	Seuraamukset 	Alko- 	Valais- Olo- 	Onnettomuuden syy, 

	

tyyppi 	suunta 	holi- 	tus 	suh- 	huomautuksia 

Pvm 	Vkp Klo 	'11. Lot. 	Lkm Laatu 	1( V A 	L 	tapaus 	teet 

15.10.1970 To 17 99 61(73) 2 Hal, Kap 2 - 	 - 	 (2) - - 	 3 

4.1.1978 Ke 06 99 21 1 Hal 1 - 	 - 	 1 (+) - 	 3 

4.4.1975 Pe 08 99 73 2 Hal, Kai 1 - 	 - 	 (2) - - 	 1 

22.2.1971 Ma 08 94 11 1 Kai 1 - 	 - 	 1 + - 	 2 

16.1.1973 Ti 00-06 94 13 1 Pai 1 1 	- 	 1 + + 	 3 

20.6.1976 Su 17 00 35 2 Pai, Hai 1 - 	 - 	 2 - +Hai 	1 

25.6.1978 Su 16 99 63(93)? 1 Hap 2 - 	 - 	 1 - - 	 1 

13.6.1972 Ti 16  96 34 2 Hai, Kai 1 - 	 - 	 1 - - 	 1 

8.5.1975 To 08 94 93 1 Hai 1 - 	 2 	1 - ? - 	 (1) 

6.6. 1972 TI 18 94 11 1 Mpo 2 - 	1 	.. (+) .. 	 1 

9. 10. 1971 La 18 92 61 2 Hai 1/2 - 	- 	(2) - +Hai 	3 

25.6.1968 Ti 05 -  13 1 Kai 1 - 	 - 	1 ^ . . 	 1 

27. 5. 1970 Ke 22 99 13 1 Hai 1 2 	- 	1 + - 	 2 

20.11.1973 Ti 13 99 12 1 Kai 2 - 	 - 	 1 + - 	 1 

6.9.1976 Ma 11 99 93 1 Pai .. - 	- 	.. (+) - 	 1 

30.6. 1966 To 01 - 15 2 Kai 2 - 	 - 	 2 + .. 	 (3) 

6.12.1972 Ke 08 99 51 2 Hai 1 - 	- 	 2 (^ ) 
- 	1 

1 

1 	Näkyvyys 2O0 

4 	Jyrkkä mäki rajoittanut näkyvyyttä, 

1 	
nauttinut runsaasti alkoholia 

1 

1 	Näkyvyys <200, tarkoittanee lau- 

tan kuljettajan näkyvyyttä 

1 	Peruutti omin päin 

Jarrut joutuivat epäkuntoon 

1 	Oletettavasti itsemurha 

3.4 Jarrutusmatka liian pitkä hukkaan 

kelin takia 

Jarrut joutuivat epäkuntoon 

Lossi törmäsi laituriin, hallinta- 

laitteet epäkunnossa 

)-1 
'-1 



Lautta- 	Sijanti 	Tapahtuma-aika 	Onnettomuus- Osalliset 	Ajo- 	Seuraamukset 	Alko- 	Valais- Olo- 	Onnettomuuden syy, 
paikan nro 	lautta- 	 koodi 	suunta 	holi- 	tus 	suh- 	huomautuksia 
Lautta- 	paikalla 	Pvm 	Vkp Klo 	Yl. Lautta Lkm Laatu 	K 	V A L 	tapaus 	teet 
onnettomuu- 
den nro 

605.1 0/1 25.7.1975 Pe 12 94 	51 1 	Hai 	2 - 	1 	+ 	- 	 1 

.2 1 29.10.1975 Ke 18 87 	94 1 	Kav 	2 - 	1 	+ 	 - 	3 

.3 1 14.8.1978 Ma 09 91 	21 2 	Kai, 	Ilal 	1 - 	- 	1 	- 	- 	 1 
(Uai) 

609.0 2 15.12.1971 Ke 20 - 	64 1 	Lai 	1 - 	- 	1 	- 	 (3) 
ei tod.näk. 

Lossi törmäsi kalturjjn 

4 	Ajoneuvoyhdistelmässä 18 t yli- 

kuo rmaa 

1 

Linja-auton aikoessa ajaa pois 

lossilta lossin salpalaitteet 

avautuivat ja lossi peraytyi 

n. 1,5 metrin matkan 

611 2 25.5.1975 Su 16 96 34 2 Hal 2 - 	- 	2 - - 1 1 

699.0 0 20.6.1968 To Yö - 55 1 Hai .. - 	(1) 	1 (+) .. ( tai4).. Auto ylen 	lossilta veteen, 	isä 

tai 	21.6.1968 Pe ei tod. näk. sukelsi viime hetkessä 11-vuotiaan 

- tyttärensä uponneesta autosta 

705 1 5.11.1977 La 22 55 15 1 Hai 1 - 	1 	1 - + 4 4.4/6.4 Kuljettaja "muistamattomassa huma- 

latilassa", 	auto suistui n. 	4 met- 

rin syvyyteen veteen, 	kuljettaja 

ui omin avuin pois 

709 1 8.12.1975 Ma 13 99 93 1 Hai 1 - 	- 	1 (+) - 1 3.4 Portin nostolaite ilmeisesti 	epä- 

kunnossa 

[olivat 
710 1 24.5.1975 La 09 94 11 1 Kai 1 - 	- 	1 + (1) 1 Jarrut-Ljoutuivat epäkuntoon 

801.1 1 26.4.1969 La 21 99 63 1 Hai 2 - 	- 	1 - - 2 1 Ajoneuvo lähtenyt liikkeelle en- 

nen kuin lossi oli kiinnittynyt 

lai turun 

.2 1 29.10.1971 Pe 23 94 12 1 Hai 1 - 	1 	1 + + 4 2 

802.1 1 15.12.1972 Pe 13 95 73 2 Hal, 	Lal 2 - 	- (HÄI) - - 1 2 

.2 1 6.7. 1978 P0 00 08 32 2 Pai, Hal 1 - 	- 	2 - +Hai 2 1 

.3 1 16.8.1978 Ke 06 04 73 2 Haj 2 - 	- 	2 - - 2 1 



Lautta- Sijainti Tapahtuma-aika Onnettomuus- Osalliset AJo- Seuraamukset Alko- 	Valais- Olo- Onnettomuuden syy, 
paikan nro lautta- koodi suunta holi- 	tus suh- huomautuksia 
Lautta- paikalla Pvm Vkp Klo Yl. 	Lautta Lkm Laatu K 	V 	A 	L tapaus teet 
onnettomuu- 
den nro 

803.1 0 14.12.1972 To 17 95 	31 1 Hai .. - 	- 	1 	- - 	 3 4 Tuuli 	painoi 	lossin voimakkaasti 

rantaan 

.2 1 6. 10.1973 La 20 99 	92 1 Paloauto - - 	- 	1 	- - 	 3 2 011ut noutamassa sammutusvettä, 

lähtenyt itsestään liikkeelle ja 

suistunut veteen 

.3 0 18.4.1974 To 13 96 	51 2 Hal, 	Kai .. - 	- 	 - - 	 1 
(II a i) 

804 1 3.7. 1971 La 10 95 	22 1 Hai 1 - 	- 	1 	- - 	 1 1 Kuljettaja ei huomannut, 	että 

lossi 	oli 	.10 	irronnut 	laiturista 

806 2 21.7.1973 La 15 87 	22 1 Hei 2 - 	- 	1 	- - 	 1 1 Kuljettaja ei huomannut, 	että 

904 0/2 24.9.1978 Su 18 99 si 2 ilai 	2 	- - 	2 	(4) 	- 	 2 

907 2 23.9.1977 Pe 13 99 32 2 Hai 	2 	- - 	2 	- 	+Hai 	1 

1001.1 1 26.1.1977 Ke 15 00 74 2 Lai, Hai 2 - 	- 	2 	- 	- 	 2 

.2 2 10.3.1977 Te 16 99 73 2 Hal, Kai 1 - 	- 	2 	- 	- 	 1 

.3 1 3.6.1977 Su 19 07 73 2 Hai, Lai 2 - 	- 	2 	- 	- 	 1 

1301.1 2 15.5.1971 Ke 11 99 9 1 Lai 2 - 	- 	1 	(+) 	- 	 1 

.2 1 17.11.1973 La 21 94 13 1 Hai 1 - 	1 	+ 	+ 	 4 

.3 2 28.8.1974 Ke 18 99 73 2 Hai, Lal 1 - 	- 	2 	- 	- 	 1 

lossi ei ollut vielä kiinnittynyt, 

koira kuoli (hukkui) 

2 	Lossi törmäsi laituriin, koska 

.jarrutuksen sijasta lossin vauhti 

kiihtyi, lossi oli uusi lossi, 

sen toisessa potkurissa oli havait-

tu vikaa ja kuljettaja oli vasta 

kolmatta kertaa ajamassa uutta 

lossia 

1 	Alkoholin vaikutuksen alaisena 

ei saanut pysähtymään ajoneuvoaan 

ajoissa 

4.4 

2 

1 	laiturirakenteessa erikois,järjes- 

tely, joka petti 

4 	Ajoi päihtyneenä eikä huomannut 

lossia ennenkuin puomin kohdalla, 

ajoneuvon jarrut lisäksi epäkun-

no s sa 

1 



Lautta- Sijainti Tapahtuma-aika Onnettomuus- Osalliset Ajo- Seuraamukset 	Alko- Valais- 	Olo- Onnettomuuden syy, 
paikan nro lautta- koodi suunta holi- tus 	suh- huomautuksia 
Lautta- paikalla Pvm 	Vkp 	Klo Yl. 	Lautta Lkm 	Laatu K 	v 	A 	L 	tapaus teet 
onnettomuu- 
den nro 

1304 2 7.6.1972 	Ke 	07 96 	72 2 	Lai, 	Pai 1 - 	 - 	 1 	- 	- 1 	1 
(Pa i) 

1402 1 16. 7. 1971 	Pe 	17 96 	34 2 	Kai, 	Hal 1 - 	 - 	 2 	- 	- 1 	1 Lautan kuljettajan kehotuksesta 

ryhtynyt peruuttamaan 

1409 1 	4.7.1976 Su 18 94 93 1 Hai 	1 - 	 - 	 (+) 	- 	 1 

1413 1 	1.3.1975 To 19 94 11 1 Hal 	1 - 	 1 	1 	+ 	+ 	1 

1421 1 	5.6.1970 Pe 11 94 61 1 Hai 	1 - 	 - 	 1 	- 	 - 	 1 

1422 2 	16.6.1976 Ke 15 96 72 2 Hai, 	Kai 	1 - 	 - 	 1 	- 	- 	 1 
(Hai) 

1480 1 	13.9.1972 Su 19 14 93 1 Oaj - 	 - 	 1 	- 	 - 	 1 

1 

1 	Portti paikoillaan, mutta väaräs- 

sä asennossa, jolloin auton pako- 

putki oli koskettanut porttiin ja 

sä rk yny t 

Se1itvksiä: SiJainti 	0 	lauttavalillä 

lautta- 	0/1 lauttavälillä lauttarantaa 1 lähestyttäessä 

paikalla 	1 	tierekisteriosoitteen kasvusuunnassa aikaisemmin oleva lauttaranta 

2 	" 	" 	myöhemmin 

Ajosuunta 1 	tierekiteriosoitteen kasvusuuntaan 

2 	tierekisteriosoitteen kasvusuuritaa vastaan 

Valaistus 	1 	f,iiviinvalo 

2 	ha.märä 

3 	pimeä, lautta tai lauttapaikka valaistll 

3 	pimeä, lautta tai lauttapalkka valaisematon  

Olosuhteet 	1 	normaalit 

2 	kostea tai märkä tienpinta 

3 	luminen tienpinta 

4 	jäinen tienpinta 

6 	sohjoinen timpinta 

.4 lumisadetta 

Seuraamukset K 	liikenneonnettomuukaissa kuolleita 

V 	liikenneonnettomuuksissa 
vammautuneita 

A 	vaurioituneita ajoneuvoja 

L 	lautta vaurioitunut 



LIITE 3 

LAUTTAONNETTOMUUSTYYPIT (L0T) 

A. Liikenneonnettomuudet lautan lhtöpaikalla 

10. Yksittisonnettomuus saavuttaessa lauttapaikalle 

11. Ajaminen puomHn 

12. Ajaminen puomin läpi, pyshtyminen lauttalaiturille 

13. Ajaminen puomin läpi, putoaminen veteen 

1'4. Ajaminen puomin läpi tai avoimen puomin kautta, törmminen lautan 

etummaiseen porttiin 

15. Ajaminen puomin läpi tai avoimen puomin kautta lautalle, pysähtyminen 

viimeistn lautan takimmaiseen porttiin 

16. Ajaminen puomin läpi tai avoimen puornin kautta lautalle ja lautan takim-

maisen portin läpi veteen 

17. Suistuminen tieltä ennen puomia, pysähtyminen ennen vesirajaa 

18. Suistuminen tieltä ennen puomia veteen 

19. Muu yksittisonnettomuus saavuttaessa lauttapaikalle 

20. Yksittisonnettomuus ajettaessa lautalle 

21. Törmminen lauttalaituriin tai lautan rakenteisiin tai pyshtyneeseen 

ajoneuvoon ajettaessa lautalle 

22. Puomin nostaminen omin luvin ja (osittainen) putoaminen veteen lautalle 

ajettaessa; syynä joko se, että lautta oli jo lhtenyt tai se että se 

ei ollut vielä kiinnittynyt laituriin 

29. Muu yksittisonnettomuus ajettaessa lautalle 

30. Kanden ajoneuvon onnettomuus lautan lhtöpaikalla 

31. Pernajo lauttapaikalle saavuttaessa 

32. Pernajo lauttapaikalla jonossa olevaan ajoneuvoon 

33. Pernajo lautalle ajettaessa 

3. Peruuttaminen lauttapaikalla t& lautalla jonossa olevaan ajoneuvoon 

35. Yhteenajo tai kylkikosketus lautalle ajavan ajoneuvon kanssa 

36. Yhteenajo lautalta poistuvan ajoneuvon kanssa 

37. Törmminen lauttalaituriin tai lautan rakenteisiin tai pyshtyneeseen 

ajoneuvoon toisen ajoneuvon vaikutuksesta 



39. Muu kanden ajoneuvon onnettomuus lautan lhtöpaikalla 

0. Muu onnettomuus lautan 1htöpaikalla 

41. Ei tarkempaa tietoa onnettomuuden kulusta 

B. 	Liikenneonnettomuudet lauttavlill 

50. Onnettomuus lauttavlill 

51. Lautan liikkeist johtuva ajoneuvon siirtyminen ja törmminen joko 

lautan rakenteisiin, toiseen ajoneuvoori tai lautan matkustajaan 

52. Muusta syystä johtuva ajoneuvon siirtyminen ja törmminen joko lautan 

rakenteisi in, toiseen ajoneuvoon tai lautan matkustajaan 

53. Matkustajan joutuminen lautan koneiston tai liikkuvien osien vahin-

goi ttamaks 1 

5+. Matkustajan hyppminen tai putoaminen veteen 

55. Omaisuuden pudottaminen tai putoaminen veteen (mm. auto) 

56. Tulipalo lautalla 

57. Lautan törmminen karun, maahan, toiseen alukseen tai lauttalaituriin, 

lautan tai lauttalaiturin tai muun kuin lautalla olevan omaisuuden 

vahi ngoi ttumi nen 

58. Lautan uppoaminen 

59. Muu onnettomuus lauttavilill 

C. 	Liikenneonnettomuudet lautan tulopaikalla 

60. Yksittisonnettomuus lautan tulopaikalla 

61. T3rmminen lautan tai lauttalaiturin rakenteisiin tai pyshtyneeseen 

ajoneuvoon ajettaessa lautalta pois 

62. Suistuminen lauttalaiturilta veteen 	 - 

63. Ajaminen lautalta ennen puomien nostamista tai nostamalla se omin 

luvin, sen seurauksena tapahtunut onnettomuus 	 - 

61+. Lautan irtoaminen lauttalaiturista ajoneuvon ajaessa lautalta ja ajo- 

neuvon (osittainen) suistuminen veteen 

69. Muu yksittisonnettomuus lautan tulopaikalla 

2 



3 

70. Kanden ajoneuvon onnettomuus lautan tulopaikalla 

71. Pernajo lautalta poistuttaessa 

72. Peruuttaminen lautalla olevaan ajoneuvoon lautalta poistuttaessa 

73. Yhteenajo tai kylkikosketus lautalta ajavan ajoneuvon kanssa lautalla 

tai lauttalaiturilla 

7. Yhteenajo tai kylkikosketus lautalta ajavan ajoneuvon kanssa poistumis-

kaistojen tai -teiden yhtymkohdassa 

75. Yhteenajo lautalle ajavan ajoneuvon kanssa 

76. Törmminen lauttalaituriin tai lautan rakenteisiin tai pyshtyneeseen 

ajoneuvoon toisen ajoneuvon vaikutuksesta 

79. Muu kanden ajoneuvon onnettomuus lautan tulopaikalla 

80. Muu onnettomuus lautan tulopaikalla 

81. Ei tarkempaa tietoa onnettomuuden kulusta 

D. Tapahtumapaikasta riippumattomat ii ikenneonnettomuudet 

90. Muu onnettomuus lauttaliikenteess 

91. Ajoneuvo ollut pysk6ityn lauttarannassa; ajoneuvo lähtenyt liikkeelle 

itsestn ja t6rmnnyt lauttalaiturin 	tai lautan rakenteisiin tai toi- 

seen ajoneuvoon 

92. Ajoneuvo ollut pysiköityn lauttarannassa; ajoneuvo Uihtenyt liikkeel-

le itsestn ja suistunut veteen 

93. Lautan portti noussut yl6s tai muuten vahinqoittanut yliajavaa 

ajoneuvoa 

94. Lauttalaituri pettinyt ajoneuvon alla; ajoneuvo suistunut veteen 

95. Muu lauttalaiturista johtunut onnettomuus 

96. Jalankulkijan plleajo 

99. Muu onnettomuus lauttaliikenteess 
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OHITUS 	 KAKSOISOHITUS 	KAISTANVAIHTO 	KAISTANVAIHTO 
OIKEALLE 	 VASEMMALLE 

: 11 "  HH 	o6J 

KYLKIKOSKETUS 	AJO LIIKKEELLE 	PERAANAJO JANRUT- 
LAHTEVAAN AJO- 	TAVAAN AJONEUVOIIN 
NEUVOON 

t 
PERAANAJO LIIKEN-
NE-ESTEEN TAKIA 
PYSAHTYNEESEEN 
AJONEUVOON 

MIIU PERAAN&JO 
LuKKO VAAN AJO-
NEUVO ON 

III 	 12 

PERAANAJO KAAN- 	MUU TORMAYS KAAN- PFRAANAJO KAANNTT MUU TORMAYS 
NYTTAESSA OIKEALLE NYTTASSA OIKE LE TAESSA A5Ef.1MALLE KAANNYTTAESSA 

1 	 1 	- 	1 	VASEMMALLE 

p 
4 	 15 	 16 

U-KÄANNOS SAMAAn; PYORAILIJA PYORA- 	HYORAILIJA PYORA- 
SUUNTAAN KULKEVAN TIELLATONEN AJO- TILILA1OINfN AJO- 
AJONEUVON ETEEN 	NEUVO KAANTYI 	NEUVO KAANTYI 

OIKEALLE 	 VASEMMALLE 

LL 

VASTAKKAISET AJOSUUNNAT ( KOl4TAAMISONNETTOMUUS) 

¶ 2lK 22__ 

KOHTAAMINEN 	KOHTAAMIN EN 	KOHTAAMINEN OHI- 
SUORALLA 	 KAARTEESSA 	 TETTAESSA SUO- 

I1ALLA 

VASTAKKAISET AJOSUUNNAT(JOKIN AJONEUVOISTA OLI KAENTYMSSA) 

3I 	

32L 33 H 
KAANTYMINEN VA- 	KAANTYMINEN SA- 	KAANTYMINEN ERI 	U-KAANNOS VAS- 
SEMMALLE VAS- 	MAAN AJOSUUN- 	AJOSUUNTIIN 	TAANTULEVAN 
TAANTULE VAN 	TAAN 	 ETEEN 
ETEEN TAI KYLKEEN 

34 

PYDAAILIJA PYORA- PYORAILIJA PYOR-
TIELLA,TOINEN AJO- TIELLA,TOINEN AJO- 
NEUVO KAANTYIOI- 	NEUVO KAANTYI VA- 
KEALLE 	 SEMMALLE 

RISTEÄVT AJOSUUNNAT(JOKIN AJONEUVOISTA QLI KAANT 

5l 	 52 	k 
KAANTYMINEN OIKE - 	KAANTMI NEN 01 KE- KAANTYMINEN VASEII 
ALLE TOISEN ETEEN ALLE VASTAtNTULE- MALLE TOISEN ETE 
TAI KYLKEEN 	 'AN ETEEN TAI 	EN TAI KYLKEEN 

KYLKEEN 

7_JALANKULKUONNETTOMUUS_(MUUALLA KUIN SUOJATIELLA) ____________ 

70 	 71 	 72 	.T1 J 
__ __ __ 1 
JALANKULKIJA TULI JALANKULK JA 	JALANK ILKIIA 	JAL ANKULK JA 
PYSAHTYNEEN AJO- YLITTI MUUTOIN 	PYSAHTYNEENA 	KULKI LIIKENTEEn 
NEIJVON TAKAA 	AJORATAA SUOJA- AJORADALLA 	SUUNTAAN 

TIEN ULKOPUO- 

_______________ 	
LELLA 

IJn 
JALANKULKIJA KUL- JALANKULKIJA 
(1 	IKEINETTA 	JALKAKA'rTAVALLA 
VASTAAN 	 TAI LIIKENNEKOROK- 

TIELTA SUISTUMINEN 

1 	82/ 83/ 

SIJISTUMINEN (II- 	SIJISTUMINEN 'JA- 	SLIISTUMINFN OI- 	SUISTUMINEN VA- 
KEALLE SUORALLA 	SEMMALLE SUO- 	KEALLE OIKEALLE 

	
SEMMALLE OI- 

RALLA 	 KAANTYVASSA 
	

KEALLE KAANTY- 
KAARTEESSA 
	

VASSA KAARTEET- 
SSA 

85 

SUISTUMINEN VASEM- SUISTUMINEN TIELTA 
MALLE VASEMMALLE RISTEYKSESSA 
KAANTYVASSJ KAAR- 
TEESSA 

9MUU QNNTTOMUU5 	 ____________ ____________ 

__ 1 __ [1 
LLAINONNETTOMuU 	AJ( OIKEASSA RE 	AJO iASEMMASSA 	AJO LIIKENNE- 

MASSA 0; EVAN RY- REUNASSA OLEVAN 	KOROKKEESEEN 
KOIDYN AJONEUV'IN PYSAKOIOYN AJONEU- 
PAALLE 	 VON PAALLE 

k 	6I 16 

JALAN KULKIJA SUO- JALANKULKIJA SUO - 
JATIELLA ENNEN 	JATIELLA RISTEYK- 

STEYSTA 	 SEN JÄLKEE ui.4 j 
JALANKULKIJA SuJU- 	JALANKIJLKIJA SUO- 
JATIELLA SIJOJATIE 	JATIELLA SUOJATIEN 
RISTEYKSN ULKO- 	ETEEN PYAHTYNYT 
PUOLELLA 	 AJONEUVO 

JALANKULKIJA SUO- JALANKULKIJA 
JATIELLA AJONEU- 	SUOJATIELLA, 
VO KAAN1'YI VASEM- AJONEUVO KAÄN- 
MALLE 	 TYI OIKEALLE 

2( 

KOHTAAMINEN 
OHITETTAESSA 
KAARTEESSA 

SUISTUMINEN OI-
KEALLE VASEM-
MALLE KAANTY-
VASSA KAARTEESSA 

YMASSA) 

53 	
JAIAIAL 

4- KAANTYMIMEN VASEM-
- MALLE VASTAANTULE-

VAN ETEEN TAI 
K f - K EEN 

L 
t 

AJO ESTEESEEN 
A I'IRADALLA 

---- 	AJONEUVO KUVASTOSSA TARKOITETAAN AJONEUVOLLA 

H 	fl9 	H 
KUMOONAJO 	PERUUTUSONNET 
AJORADALLA 	TOMUUS 

99 __________ 

MI III flI?I PT T(IMI LIS 

gT c;-tg;I-i;1- 

JUNAN JA AJUNEIS-
TORMAYS 

TLA 2 §-SSA MAARITELTYJEN KULKUNEUVOJEN LISAKSI 
MYnIS IYAITIOVAIruuA 

QIPi0R4 (MOPO) KIJVASTOSSA ON KUVI 1 N 1516,34,35, 
4; JA 42 MERKIrTY PYORATIETA AJAVA PYORAILIJÄ MUISSA 
KUVISSA VOI PYORAILIJA ('LLA MIKA TAHANSA AJONEIJVOI-) 

-a- 	s,,LALANKULKI,jA 
YHTA AIKA 1 N EN 



LAUTTAPAIKOILLA SATTUNEET LIIKENNEONNETTOMU!JDET LAUTTAONNETTOMUUSTYYPEITTÄIN (Loi') vv. 1966-1978 

LOT Lkm Tapahtuma-aika keskimäUrin 

Kk 	Vkp 	Klo 

Osalliset ajoneuvot 

Lkm 	Laatu 

1/2 

Seuz-aamukset 
Ajon. 	Ei 

Kuo. 	Vamm. vaurio tietoa 

Alkoholitapaus 
Ei 

- / + /tietoa 

Valaistus 

1/2/3/ 1,  

Olosuhteet 

Ei 
Norni/Poikk/tietoa 

Onnettomuusnumerot 

11 

12 

13 

15 

18 

10 

4 

2 

3 

2 

1 

12 

2,5.6 

10,11 

1,5,6 

6,ii 

11 

	

5-6 	6 kpl 

	

10-11 	4 kpl 

Mh-La 

Ti,Pe 

Ti.Ke 

To,La 

La 

08,09,18,19 

13,23 

£2-06 

21,01 

22 

21-06 6 kpl 

4 0 

2 0 

3 0 

	

1 	1 

1 0 

	

Ii 	1 

Hai,2Kai,Mpo 

}iai,Kai 

Hai,Paj,Kaj 

2Kai,Hai 

Hal 

- 	2 

- 	1 

3 	- 
- 	1 

- 	1 

3 	5 

	

3 	1 

	

1 	- 

	

3 	- 

	

3 	- 

	

1 	- 

	

11 	1 

1 

1 

1 

0 

0 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

0 

1 

1 

0 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

1 0 0 

0 0 1 

1 1 0 

0 1 1 

0 0 1 

3 

0 

2 

0 

0 

1 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

207.1,1,02,710,1413 

601.2 

207.2,601.0,601.1 

602.0,1301.2 

705 

5 2 2 3 5 5 2 

21 

22 

2 

2 

1,8 

7 

Ma,Ke 

La 

06,09 

10,15 

1 	1 

2 0 

2Hai,Kai 

2Hai 

- 	- 
- 	- 

2 	- 
2 	- 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

0 1 0 

0 0 0 

0 1 0 

2 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

203,605.3 

804,806 
20 4 7-8 	3 kpl 06-10 3 kpl 3 	1 - 	- 4 	- 4 0 0 

32 

31, 

2 

3 

1 

7,9 

5-7 

6 

To,Pe 

Pe,Su,Tj 

Su 

00,13 

16-17 

17 

0 2 

0 3 

0 	1 

3Hai,Pai 

4Hal,2Kai 

Fai,Hai 

- 	- 
- 	- 
- 	- 

4 	- 

5 	- 
2 	- 

0 

3 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

5 

1 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

1 0 0 

2 

3 

1 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

802.2,907 

209,611,1402 

207.3 
30 6 5-9 To-Su 5k 16-17 4 kpl 0 6 - 	- 10 	- 3 3 0 

51 5 4-12 Ke-Pe,Su 08-18 2 3 7Hai,Kai - 	- 7 	- 5 0 0 3 1 	1 	0 0 2 3 602.1,605.1,503.1, 

55 1 6 To tai Pc Yö 1 0 Haj - 	(i) 1 	- 0 0 1 0 

3 

0 	1(tail)O 

1 2 0 	0 

0 

2 

1 

4 

803. 3,904 

69Q.0 
50 6 Ke-Pe 5kpl 12-18 4 kpl 3 3 - 	(1) 8 	- 5 0 1 

(i)(i) 

61 

63 

64 

60 

3 

2 

1 

6 

6-10 

4,6 

12 

To-La 

La,Su 

Ke 

Ke-Su 

11,17, 16 

16,21 

20 

16-21 5 kpl 

1 	2 

2 0 

1 0 

4 2 

4Hai,Kap 

Hai,Hap 

Lai 

- 	- 
- 	- 
- 	- 

- 	- 

5 	- 
2 	- 
1 	- 

8 	- 

2 

2 

0 

4 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 2 0 

1 0 0 

0 1 0 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

202,50,11,21 

208,801,1 

609,0 

2 1 3 0 5 0 1 

I-1 

. 



lOI 1km Tapahtuma-aika keskimäärin 	Osalliset a,joneuvot Seuraamukset Alkoholitapaus Valaistus Olosuhteet Onnettomuusnumerot. 
Ajon. Ei Ei Ei 

Kk Vkp Klo Lkm Laatu Kuo. 	Vamm. 	vaurio tietoa 	- / + /tietoa 1/2/3/1* Norm/Poikk/tietoa 

1/2 

2 0 Ke 07,I5 0 2 Hai,Kai,Lai,Pai - 	- 	2 - 	2 0 	0 2 0 0 0 2 0 0 

73 t 5-12 Ke-Su 04,08,13-19 0 0 7Hai,2Kai,3Lai - 	- 	11 - 	6 0 	0 5 1 0 0 '1 2 0 204,602.1,802.3, 

1001.2,1001 .3, 1301.3 

3" I 1 Ke 15 0 1 Lai ,Hai - 	- 	2 - 	1 0 	0 0 1 0 0 0 1 0 1001. 

7,1 9 Ke 5 kpl 13-19 6 kpl 0 9 - 	- 	tS - 	9 0 	0 7 2 0 0 6 3 0 

To-Su 4 kpl 

92 1 10 La 20 1 	0 Paioauto - 	- 	1 - 	1 0 	0 0 0 1 0 0 1 0 03.1 

3 3-0,12 To,Su-Ma 08,11,13,18, 5 0 4Hai, 	Pai - 	2 	4 1 	5 0 	0 5 0 0 0 4 1 0 212,601.3,709,1409, 

19 1460 

94 1 1(1 Ke 18 1 	0 Kav - 	- 	l - 	1 0 	0 0 0 	1 0 0 1 0 605.1 

95 1 5 Ke 11 1 	1) Lai - 	- 	1 - 	1 0 	0 1 0 0 0 1 0 0 1301 .1 

90 5 3-9 	5 	kpl Su-Ma4kpl 11-13 3 kpl 8 	(1 4Hai,Pai,Kai,Kav - 	2 	7 1 	6 0 	0 6 0 2 0 5 3 0 

Ke-To3kpl 18-20 4 kpl 

Kaikki 31 	 2' 22 Hai+Hap 	44 	3 	7(8) 65 	2 	36 10 	5 	31 7103 	31 	13 	7 

Pai 	5 

Kal+Kap+Kav 15 

Lai 	7 

Mpo 	1 

Muu 	1 

Yht.. 	73 

4 
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r! 
FÄRA2O9 	 k 

ityektes med när 
landgängs lue kun 
plötsligt fälldes ut 

FÄRJKARL 
DRIJNKNADE 

i En a'. färjkarlarna p(i Arnö-färjan omkomne akulle ha glitt i pension 
(Irunknade i gAr sirax mnan 14-fär- den sista september när färjpersona-
jan skulle Iägga till vid Arnö. Den len minskar friin Alta till fem man. 

Nar olyckan hände sind man- Han var inte simkunnig och sjönk vinkel att han inte upptackte vad 

	

• . 	nen lanst fram och höil land- nästan omedeibarl. Työ personer som hänt forrän fär)an lagt till. 
iöngsluckan Av hillitä outredd som stod vid larjeläget kunde 	[ Polis och brandkör kallades 

anledning fälides ptötsligt luckan inget göra eltersom det inte fanns 	till piatsen och borjade dragga. 

ocr nägra meter före land. 	nögon tivboj liii hands. 	 Nögra minuter efter halv fem pö 

	

'T- 	Färjkarlen rycktes med av 1 Den andre besättningsmannefl eftermiddagen hittades 	den 

	

- 	luckan och hamnade i vattnet 	pö farjan befann sig i en södan drunknade. 

I- 	-: 	
• Pollsoch brandkärdeltog isökandet elter den färjkarl som fallit 1 vattnet vid Arno brygga. Man- 
sen rycktes med när farjans Iandgängslucka ptötsligt fälides ui nögra meter iria färjelaget. 

I'oIo: Stig Hammarstedt 

2 	EP Toradagen 6 september 1979 

Färjolyckan vid ilruö 
Först vid sjöförklaringefl 
kan orsaken klarläggas 

Det var 61-irige AriId Ryderdal var simkunnig sjönk nästan ge- korna. liman en lucka kan öppnaS 	oppnas. 	 bara ett par mönader sedan. 

möste emellertid föraren frigöra 	Efter olyckan fungerade luc- 	Den omkomne skulle ha pensio- 
irin Romberga i Eukiping son 
omkom 	vid 	drunkniflgsOlYCkafl 

nast 
..... 	ii. 	

• 
J J r 	aring 

työ kraftiga spärrhakar via ett 	korna oklanderligt- 	 nerats om en mönad när persona- 

annat 	hydraulsystem. 	Normalt 	Dc här bilfarjorna besiktigas 	Leo minskas p g a rationalise- 
Iria Arnofarjan pö tisdagen. 

Av ännu oförklarlig anledning Polisen och personal trio sjö- 
fartsverket undersökte färjan $ 

lalli 	luckan 	dessutom 	ganska 	av sjofartsverket vartannat ir, 	i-ingar. 	Han 	efterlamnar 	en 

sakta si alt man bör hinna itertö 	och olycksfarjan hade varit inne 	vuxen son mcd familj samt bro- 
falides plotsligt luckan fram när 
färjan var nästan ända framme onsdagen, men vad som orsakat balansen uni den plötsligt boijar 	pö 	\arv 	och 	konlrollerats 	toi 	der 	Clae', Nordenstani 

vid färjiäget pö Arnö. Ryderdal, olyckan blir ote klarlagt förrän 

som var däcksman ombord, stod vid sjoförklaringen. 

lutad mot luckan och hann inte Den har typen av olyckor ar 

reagera utan fölI i vattnet. mycketovanliga trots alt vagver- 

Föraren av färjan befann sig i ket utför 10 Ola-tals farjtranspor- 

en södan vinkel att han inte upp- ter runt om i landet varje ii. Luc- 

täckte vad som hade inträffat kornas manoversystem betrak- ___________ 

fiirrän färjan lagt till. las som mycket sakert. - ________ 

Det 	fanns 	ingen 	livbOj 	vid Via 	ett 	hydraulaystem 	trio .- . 	 _______________ 

färjelaget och Ryderdal, som inte styrhytten öppnas och stanga luc 

1 tii-korna nano reras via vtt hyilrauliskt system IrAn st,rhyttcn. liman cmi lueka kan sänkas mlste 
tiim-aren i-mrllertid förstfrigöra lvi kraftiga hakarsom häller luekorna pi plats. Systemet betraktas 

nv-iSi.i 	I..r$ oik n mmlvcka av den här tvpen har aldrig lnträfIat tidigare. 
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