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ALKUSANAT 

Tämän selvityksen yhteydessä on tutkittu lauttaliikenteeseen 
liittyviä palvelutaso-ongelmia sekä tehty ehdotuksia ongelmi-
en poistamiseksi ja lauttaliikenteeri kehittämiseksi. Selvi-
tyksen tarkoituksena on lähinnä esittää yleisperiaatteet, 
joita soveltaen voitaisiin tapauskohtaisesti ratkaista eri 
lauttapaikkojen palvelutasoa koskevat kysymykset. Selvityk-
sen kohteena ovat olleet keskirnääräisten lauttapaikkojen 
ongelmat ja olosuhteet, joten esim. Saaristotien tai lautta- 
alusten erityisongelmia ei ole käsitelty tässä raportissa. 
Selvityksen yhteydessä ei ole myöskään tutkittu lauttojen 
korvaamista silloilla. 

Työ on tehty toukokuun ja joulukuun 1981 välisenä aikana 
työryhmän johdolla, johon TVL:stä ovat kuuluneet tsto.ins. 
Mikko Ojajärvi TVH:n liikennetoimistosta puheenjohtajana 
sekä Kaarlo Lind kunnossapitotoimistosta, ins. Sakari Pulk-
kanen konetoimistosta, ins. Pertti Auvinen sillanrakennus-
toimistosta, ins. Harry Karisson Turun piiristä ja tiemes-
tari Allan Veljo Mikkelin piiristä. Konsulttina työssä on 
toiminut Viatek Oy, josta työhön ovat osallistuneet ins. 
Tapani Kokko sekä tekn.yo. Torni Ristola. 



JO H D ANTO 

2. 

Vesialueiden runsaus on luonteenomainen piirre Suomen 
maisemille. Järvi-Suomessa on vesistöjen pinta-ala lähes 
15 % koko pinta-alasta ja Mikkelin läänissä järviä on 
lähes 25 % läänin alueesta. Kun lisäksi Suomen rannikon 
saaristorikkaus on jopa ainutlaatuinen, on luonnollista, 
että vesistöt usein katkaisevat tieyhteydet. Jos tietä 
ei ole rakennettu vesistön poikki pengertämällä eikä 
paikalla ole siltaa, joudutaan liikenne välittämään 
vesistön yli lautalla. 

Lautalla tarkoitetaan tässä raportissa ajoneuvokannellista 
vesikulkuneuvoa, joka välittää yleisen tien liikenteen ve-
sistön yli. Lautta-alus on vapaasti ohjailtava lautta. 
Lossialus on vapaasti ohjailtava lautta, joka käyttää oh-
jausköyttä. Lossi on köyden varassa ja ohjaamana liikkuva 
lautta. Railolossi on lautta, joka välittää yleisen jäätien 
liikenteen talviväylän yli. Tässä raportissa käytetään 
yleisnimitystä lautta kaikista lauttatyypeistä, mikäli 
asiayhteys ei edellytä täsmällisempää tyypinmäärittelyä. 

Yleisistä teistä annetun lain mukaan lautta laitureineen 
ja väylineen kuuluu yleiseen tiehen. Saman lain mukaan 
lautan kuljettaminen ja lautan pitäminen käyttökunnossa 
kuuluvat tien kunnossapitoon. Lauttapaikkoja on yleisillä 
teillä vielä noin 90. Osa lauttapaikoista korvataan tule-
vaisuudessa silloilla, mutta suurin osa näistä on käytössä 
vielä pitkään, eikä kaikkiin paikkoihin voida koskaan ra-
kentaa siltaa. 

Lautan käyttäminen merkitsee tiellä liikkujalle aina pientä 
viivytystä matkan tekoon. Lautan odottaminen ja vesistön 
ylitys aiheuttavat keskimäärin 10 min. viivytyksen. Kesä- 
viikonloppuisin muodostuu eräillä lauttapaikoilla jonoja, 
ja odotukset saattavat olla varsin pitkiä. Viivytyksestä 
aiheutuva haitta on hankala, ennen kaikkia vakinaisille 
asukkaille ja muulle kuin vapaa-ajan liikenteelle. Liiken-
nemäärien suuresta vaihtelusta johtuen on lautan kapasi-
teetin ja palvelutason mitoittaminen ongelma, koska huip-
puliikenteen käyttäminen mitoituksessa johtaa muuna aikana 
suureen ylikapasiteettiin ja kustannusten nousuun. 

Odotusajalla tarkoitetaan tässä raportissa aikaa, jonka 
tienkäyttäjä joutuu odottamaan lauttarannassa päästääkseen 
lauttaan. Viivytyksellä tarkoitetaan lautan käytöstä ai-
heutuvaa kokonaismatka-ajan lisäystä verrattuna tilantee-
seen, että lauttapaikalla olisi silta. 



Eräiden lauttojen pieni kantavuus on haitta raskaalle liiken-
teelle. Tienpicäjl1e syntyy lauttaliikenteen hoidosta var-
sin suuret kustannukset. Ongelmaksi on myös muodostunut eräi-
den lauttapaikkojen epäsiisteys, lähinnä kesämökkijätteet. 

Lautan kapasiteetin oikea mitoitus ja esiintyvien palvelu-
taso-ongelmien poistaminen tai vähentäminen ovat tärkeitä 
sekä lautan käyttäjien että tienpitäjän kannalta. 

Saaristotien lauttapaikkojen erityisongelmia on käsitelty 
aikaisemmin laaditussa raportissa Tiestön kehittämisen 
periaatteet Lounais-Suomen saaristossa vuoteen 1990 men-
nessä", minkä vuoksi Saaristotien erityisongelmaa ei ole 
käsitelty yksityiskohtaisesti tässä raportissa. 



1 
YHTEENVETO 

Lauttapaikkoja oli yleisillä teillä vuoden 1982 alussa 89. 
Näistä oli lautta-aluspa -ikkoja 3. Lauttapa -ikkojen liikenne- 
määrät olivat vuonna 1980 keskimäärin 222 ajoneuvoa/vrk 
(KVL). Keskimääräisen lautan vuotuiset kustannukset (ei 
sisällä lautta-aluksia) olivat vuonna 1981 hintatasossa 
880 000 markkaa. Lautta-alusten kustannukset ovat noin 
3 - 4 -kertaiset vastaavaan lossiin verrattuna. Lautto-
jen ja lauttapaikkojen uudelleenhankinta-arvo on noin 
230 milj.mk. 1980-luvulla tullaan lauttaliikenteen hoi-
toon käyttämään yhteensä noin 710 milj..mk. 

Varsinaisia välityskykyongelmja (yli 1,5 tunnin odotusaikoja) 
esiintyy kymmenellä lauttapaikalla. Näilläkin lauttapaikoilla 
esiintyvät ruuhkat lähinnä kesäviikonloppuisjn. Kylmänä vuo-
denaikana ei jonoja ja ylimääräistä odotusta yleensä esiinny. 
Raskaan liikenteen kannalta muodostavat ongelman lautat 
joiden kantavuus on alle 42 tonnia. Näitä lauttoja on lii-
kenteessä 23 kpl. 

Työn yhteydessä tehtiin liikennetutkimus eräillä lauttapai-
koilla. Tutkimus tehtiin kesällä viikonloppuruuhkjen aikana 
sekä tavallisena arkipäivänä. Tutkituilla lauttapaikoilla 
oli palvelutaso varsin hyvä ja odotusajat ruuhka-aikoinakin 
kohtuullisia. Liikennetutkjmuksen yhteydessä haastateltiin 
lautan käyttäjiä sekä kuljettajia. 

Suurin osa haastatelluista lautan käyttäjistä oli vapaa-
ajanmatkalla. Ajatusta käyttömaksusta vastustettiin ylei-
sesti. Vakinaisille asukkaille myönnettyä etuajo-oikeut-
ta kannatettiin ja vastustettiin yhtä paljon. Siirtymistä 
aikataulun mukaiseen liikenteeseen vastustettiin yleisesti. 
Parannusehdotuksia ja toivomuksia tuli lautankäyttäjien ta-
holta varsin vähän. Lautan kuljettajat pitivät tärkeänä 
varusteena roska-astioita ja yleisöpuhelinta. Kuljettajien 
toivomukset koskivat lähinnä ohjaaniotilojen ja lautan tek-
nillisten laitteiden kehittämistä. Kuljettajat pitivät kah-
vitaukoja tarpeellisina. 

Tutkimuksen yhteydessä tehtiin laskelma eri kokoisten laut-
tojen kapasiteetista. Laskelma osoittaa, että lauttojen lii-
kenteenvälityskyky on yleensä varsin suuri liikenteeseen 
verrattuna. Yleisimmän eli 42 tonnin lautan mitoittava kapa-
siteetti on 600 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL), kun mitoitus-
perusteeksi otetaan vuoden sadanneksi vilkkaimman tunnin 
liikenne. Tämä mitoitusperuste merkitsee, että mitoittava 
liikenne on noin 3,6 -kertainen vuoden keskimääräiseen 
liikenteeseen verrattuna ja lautan maksimikapasiteetista 
on keskimäärin käytössä vain 25 %. Tarkastelun yhteydessä 
laskettiin myös lauttojen kapasiteetti aikataulun mukaises-
sa liikenteessä. 

Mitoitusperustetta valittaessa on pyritty siihen, että poik-
keuksia lukuunottamatta odotusajat ovat kesällä ruuhka-aikana 
korkeintaan 1,5 tuntia, ja että arkipäivien työmatkaliikenne 
voidaan hoitaa ilmanyliiääräisiä odotusaikoja ja että ruuh- 
kien kestoaika kesällä on korkeintaan keskimäärin 12 tuntia 
vii kassa. 



Lautan välityskyvyn ja koon mitoittaniiseksi ehdo-
tetaan käytettäväksi vuoden sadanneksi vilkkaimman 
tunnin liikennettä. Mikäli lauttapaikari liikenne- 
määrien vaihtelut poikkeavat huomattavasti normaa-
lista maantieliikenteestä, tulee paikalla suorittaa 
lii kenrietutkimus. 

Työn yhteydessä tutkittiin aikataulun mukaiseen liikenteeseen 
siirtymistä eri tavoin. Ongelmaa tarkasteltiin mm. matemaat-
tisen simuloinnin avulla. 

Matemaattisen simuloirinin perusteella todettiin, 
että nykyinen käytäntö, joka perustuu vaatimukseen 
viivytyksettömästä ylikuljetuksetsa tuntuu etenkin 
hiljaisilla lauttapaikoilla kohtuuttomalta. 

Liikennetutkimusten ja laskelmien perusteella ehdo-
tetaan, että lauttaliikenteessä tulisi siirtyä vähi-
tellen aikataulun mukaiseen liikenteeseen lukuun-
ottamatta ruuhka-aikoja. Aikataulun mukainen liikenne 
vähentää huomattavasti lauttavuoroja sekä käyttö- 
kustannuksia alentamatta merkittävästi palvelutasoa. 
Aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtyminen edel-
lyttää lauttapaikkakohtaista tarkastelua ja suun-
nitelmaa. 

Niillä lauttapaikoilia, joilla esiintyy ruuhkia ja joihin ei 
rakenneta siltaa lähivuosina, voidaan välityskykyä parantaa 
esimerkiksi ottamalla käyttöön suurempi lautta, lyhentämällä 
lauttaväliä, lisäämällä lautan nopeutta ruuhka-aikoina ja 
parantamalla lautan kannen pinta-alan tehokasta käyttöä, 
käyttämällä rinnakkaislauttaa tai kehittämällä lauttojen 
peräkkäinkytkentätekni i kkaa. 

Välityskykyongelmat ja tarpeet vaihtelevat lautta-
paikkakohtaisesti, joten tulisi tehdä lauttakohtaiset 
suunnitelmat välityskyvyn parantamisesta ja palvelu- 
tason r:ostami sesta. 

Tutkimuksen yhteydessä kokeiltiin järjestelmää1 jonka avulla 
lautan kuljettaja saa er'riakkotiedon lähestyvästä autosta. 
Kokeilu antoi myönteisiä tuloksia. 

Ennakkotietojärjestelmä saapuvasta ajoneuvosta 
voitaisiin ottaa käyttöön muutamilla lauttapaikoilla, 
joissa lauttaväli on pitkä ja joissa lautta ei luku 
aikataulun mukaan. 



Työn yhteydessä tutkittiin lauttapaikkojen etuajo-oikeuskysy-
myksiä. Todettiin, että meren rannikolla etuajo-oikeuslupien 
mybntämiskäytänt'd on tyydyttävästi hoidettu. Raportin liit-
teenä on selostus Saaristotiellä vuonna 1981 käyttöönotetusta 
etuajo-oi keusjärjestelrnästä. 

Ehdotetaan, että myös niillä sisämaan lauttapaikoil-
la, joilla esiintyy kapasiteettiongelmia, harkitaan 
raportissa esitettyjen periaatteiden pohjalta siir-
tymistä etuajo-oikeuslupien myöntärniseen. 

Liikenneturvallisuus todettiin lauttapaikoilla varsin hyväksi. 
Eräitä ongelmia kuitenkin on liikenneturvallisuuden kohdalla 
esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa lautan kannen pinta- 
alaa pyritään käyttämään mandollisimman tehokkaasti hyväksi 
ajamalla autot liian lähekkäisiin riveihin (ovia ei saa auki) 
tai lauttaa pyrkivät käyttämään laittornat yliraskaat kuljetuk-
set. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ehdotetaan, 
että mikäli lautan kansi lastataan ruuhka-aikana 
mandollisimman täyteen, tulee kansi varustaa sellai-
silla maaliviivoilla, jotka auttavat autoja ryhmit-
tymään siten, että kuljetuksen aikana saadaan tarvit- 
taessa ainakin auton toisen puolen ovia auki. 

Koska raskaat ajoneuvot muodostavat vaaratekijän 
eräillä lauttapaikoilla, tulisi ryhtyä toimenpitei-
sun ylikuormien valvonnan tehostamiseksi. 

Lauttapaikkojen ympäristbongelmia ovat lähinnä roskaantuminen 
ja melu. Roskaantuminen johtuu lähinnä kesämökkien jätteistä 
ja melua aiheuttavat ennenkaikkea puomin ja lautan portin ko-
landukset. Työn yhteydessä suoritettiin melumittaus neljällä 
lauttapaikalla. Tutkimuksessa selvitettiin eri melulähteet ja 
melujen voimakkuudet. Puomin ja lautan portin laskun, noston 
ja ylityksen yhteydessä syntyy iskuääniä, joiden taso saattaa 
olla 88 dBA. Jos kalturin liikuntasauma on vääntynyt, saattaa 
ajoneuvon ylitys aiheuttaa jopa 96 dBA:n iskuäänen, Lautan 
kannella suoritetuissa mittauksissa olivat suurimmat melut 
samaa suuruusluokkaa kuin kiihdyttävän kuorma-auton aiheuttama 
melu. 

Roskaantumisongelman vähentämiseksi tulisi lautta- 
rannat ja lautat varustaa roska-astioilla, jotka on 
tarkoitettu pieniä eväsroskia varten. Kesämbkkjen 
jäteongelman ratkaisemiseksi tulisi ryhtyä toimen-
piteisiin yhteistyön aikaansaamiseksi kuntien kanssa. 

Ehdotetaan, että lauttapaikoilla syntyvien iskuäänien 
vaimentamiseks -j otetaan käyttöön erilaisia pehmikkei-
tä. Lautan moottorin aiheuttamaa melua voidaan vä-
hentää välttämällä turhan voimakasta kiihdytystä tai 
jarrutusta. 

Uusia levähdysalueita suunniteltaessa tulisi lautta- 
paikat ottaa huomioon. Lauttapaikka on useassa ta-
pauksessa maisemallisesti ja muutenkin luonteva paikka 
sijoittaa levähdysalue. 



Yksityistiekunta, jolla on hallussaan lossipaikka, pyrkii 
saamaan tien paikallistieksi. Yksityisen tien lossin hoi-
to ja muu kunnossapito ei yleensä aiheuta tiekunnalle 
ylivoimaisia vaikeuksia muuten kuin vuosihuollon ja 

telakoinnin osalta. 

Yksityistielakia tulisi muuttaa siten, että TVL 
voisi rakentaa yksityisen tien, lossilaiturit 
ja hankkia lossin sellaiselle saaristoalueelle, 
joissa kunta ja tiekunta eivät yhdessäkään pysty 
tehtävää hoitamaan. Tiekunnan pitäisi saada asian- 
tunti ja- ja korjaamoapua TVL:ltä lossin ja kalturien 
vuosihuoltoon. Tiekunta hoitaisi tietä päasiassa 
valtiolta ja kunnalta saamiensa avustusten turvin. 

Jäätien ylläpito on vaikea asia ja ongelmana on erityisesti 
vastuu työntekijöiden turvallisuudesta jäätietä kunnossa-
pidettäessä. Etenkin saaristoalueella jään paksuus kehittyy 
vain harvoin sellaiseksi, että yleisen tien luonteinen jää-
tie voidaan virallisesti ottaa käyttöön. 

Jäätiet tulisi hoitaa pääsääntöisesti yksityisteinä. 
Jäätien hoitokustannukset tulisi tarvittaessa kor-
vata suurelta osin tienpitäjälle. 



SAMMAND RAG 

1 början av är 1982 fanns det 89 färjiägen pä alimänna 
vägar. Tre utav de här hade frigäende färjor. Ar 1980 
var färjiägenas trafikmangd 222 fordon/dygn (AMD) i 
genomsnitt. De ärliga kostnaderna fören genomsnittlig 
färja (med uteslutande av frigäende färjor) var 
880 000 Fmk (1981 ärs prisnivä). Kostnadernafdr fri-
gäende färjor var ca 3-4 gänger sä stora som kostnaderna 
föriivstyrda färjor. Äteranskaffningsvärdet av färjor 
och färjiägen är ca 230 mil,j.Fmk. Pä 1980-talet kommer 
man att satsa sammanlagt ca 710 milj.Fmk pä färjtrafiken. 

Verkliga kapacitetsproblem (över 1,5 timmes väntetider) 
har förekommit vidtio färjiägen. PA dessa färjiägen in-
träffar trafiktooparria närmast under veckosluten pä 
sommaren. Under de kaila ärstiderna förekommer i ali-
mänhet inga köer eller extra väntetider. För tung trafk 
utgörs de färjor vilkas bärförmäga är under 42 ton ett 
Jroblem. 

Det finns 23 stycken färjor av detta slag i trafiken. 

1 samband med arbetet gjordes en trafikundersökning vid 
nägra färjiägen. Undersökningen företogs p högtrafik-
dagar under sommarveckosluten samt pä vanliga vardagar. 
Pä de undersökta färjiägen var servicenivän tämiigen 
bra och väntetideria under trafiktoppar 	var rimliga. 
1 anslutning till trafikundersökningen intervjuades 
bäde färjpassagerare och -förare. 

Den största delen av de intervjuade färjpassagerare var 
pä en fritidsresa. Tanken om färdavgift mötte allmänt 
motständ. Till den bofasta befolkningen beviljad för-
körsrätt blev stödd och motsagd lika mycket. vergAng 
till requljär trafik mötte allmänt motständ. Det 
kom bara Fä förbättringsförslaa och önskemäl frän färj-
rassagerarnas sida. Färjförarna arisäg soptunnor och tele-
foner för allmänheteri vara viktiga redskap. Förarnas 
önskemäl gällde närmast utvecklandet v den tekniska utrust-
ningen av förarhytten och pä färjan. Förarna ansäg kaffe-
rasterna vara nödvändiga. 

1 samband med undersökningen utarbetades en kalkyl över 
kapaciteten för färjor av olika storlekar. Kalkylen visar 
att färjornas kapacitet i allamänhet är stor jämförd med 
trafiken. Den dimensionerande kapaciteten av den vanli-
gaste färjtypen (42 ton) är 600 fordon/dygn (AMD) dA man 
tar trafiken i rets 100. liviigaste timme som dimensio- 
nerigsbas. Detta betyder att det dimensionerande trafik-
flödet är 3,6 gänger sä stort som ärsmedeldygnstrafiken 
och endast 25 % av färjans maximkapacitet är 1 genomsnitt 
1 bruk. 1 samband med granskningen uträknades ocksä 
färjornas kapacitet 1 reguijär trafik. 
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Vid valet av dimensioneringsbas har man strvat att vnte-
tiderria pA sommaren under högtrafik skulle vara högst 1,5 
timme med vissa undantag. Arbetsresorna om vardagarna 
kunde göras utan nAgot extravntande och trafikstocknin-
garnas varaktighet sammanlagt skulle vara högst 12 timmar 
i veckan 1 genomsnitt pA sommaren. För dimensionering 
av färjans kapacitet och storiek föreslAs användandet 
av Arets 100. Uviigaste timme. Om trafikmängdsvaria- 
tionerna avviker sig avsevärt frAn normal vägtrafik, bör 
en trafikundersökning göras vid färjläget. 

1 samband med arbetet utreddes ocksA övergAng till reguljär 
trafik oä olika satt. Probiemet granskades bi a genom mate-
matisk simulering. 

Matematisk simulering visade att den numera alimänna 
praxisen, som baserar sig pA kravet att övertransporteri 
bör ske utan dröjsmAl, verkar orimlig i synnerhet pA 
trafiksvaga färjiägen. 

PA basen av trafikundersökningarna on kalkylerna före-
slAs det att man sA smAningom skulle övergA till reguljär 
trafik i färjtrafiken med undantag av högtrafiktider 
Reguljär trafik förlänger märkbart turintervallen samt 
sänker avsevärt driftskostnaderna medan servicenivAn förblir 
orförändrad. 	tvergäng till reguljär trafik förut- 
sätter granskning och planering av de enskilda färjiägena. 

PA de färjiägen där det förekommer trafikstockningar 
och det inte finns nAgra planer pA byggnade av en bro 
under de närmaste Aren, kan kapaciteten- förbättras 
t.ex. genom att ta en större färja i bruk, förkorta 
färjledens längd, öka farten pA färjan under högtrafiken 
samt förbättra eller utveckla tekniken att sammankoppia 
färjor. 

Kapacitetsproblem och -behov varierar för varje enskiida 
färjlägs vidkommande Pga detta borde för vart och ett 
färjiäge en egen plan för förbättring av kapaciteten 
och höjning av servicenivAn utarbetas. 

1 samband med undersökningen cjjordes experiment med ett 
system som möjliggjorde att färjföraren fick ett för-
handsmeddelande om den närmande bilen. Experimentet 
gay positiva resultat., 

Det ovannämnda systemet kunde tas i bruk pA de färjiägen 
som har en lAng färjled och som inte trafikerar enligt 
en bestämd tidsschema. 
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1 samband med arbetet utreddes förkbrsfrägor vid frjlägen. 
Det fastslogs att vid havskusten är beviljandet av förkörs-
rätt tillfredsställande skött. En redogörelse för det 
förkörsrättssystem som togs i bruk p Skärgrdsvägen 
r 1981 är bifogad. 

Det föresls att man ocks för de inlandsfärjlägen som 
har kapacitetsproblem p basen av de ur rapporten fram 
gende principer skulle dryfta tanken on att överg till 
beviljandet av förkörsrätt. 

Trafiksäkerheten pA färjiägen befanns vara tämiigen god. 
Det förekommer emellertid vissa probiem angAende trafik-
säkerheten t.ex. ifali man strävar till att utnyttja färj-
däckets areal sA effektivt sorn möjligt sA att avstAndet 
mellan biiraderna blir för litet (dörrarna kan inte öppnas) 
eller ifail övertunga specialtransporten använder färjan. 

För att förbättra trafiksäkerheten föreslAs det att ifail 
färjdäcket under höqtrafiktid lastas sA fulit som möjligt 
bör däcket vara före3ett med filmarkeringar sA att bilarna 
kan gruppera sig sA att dörrarna Atminstone pA den ena 
sidan av bilen kan öppnas under transporten. 

Eftersom tunga fordon utgör en riskfaktor pA vissa färjlägen 
borde Atgärder vidtas för att effektivisera kontrollen av 
överlaster. 

Miljöproblem vid färjiägen är närmast nedskräpning och 
buller. Nedskräpningen beror närmast pA sornmarstugornas 
avfall och bullern förorsakas först och främst av bomen 
ocj färjklaffens dunkar. 1 samhand med arbetet gjordes 
bullermätning vid fyra färjiägen. 1 undersökninhen redo-
gjordes för olika bullerkällor och ljudstyrkan. Vid lyf -
ning och sänkning av bomen och vid landgAngen förekomnier 
slagljud vilkas nivA kan vara 88 dBA. Orn färjklaffens dilata-
tionsfog är vriden kan fordonets övergAng förorsaka ett 
slagljud pA 96 dBA. Mätningarna pA färjdäcket visade 
att de högsta bullernivAerna var ungefär lika som buller 
förorsakad av en accelererande lastbil. 

För att minska nedskräpningsproblemen borde färjstränderna 
och färjorna forseddas med soptunnor som är avsedda för 
smA vägkostpapoer. För att kunna lösa somniarstugornas 
avfallsproblem borde man vidta Atgärder för att Astad-
kornma sammarbete med kommunerna. 



Man fbres1r att olika typer av dmpninqsrnateria1 
skulle tagas 1 bruk för att kunna dmpa slagljuden 
vid frjlgena. Bullern förorsakad av frJans  rnotor 
kan dämpas genom att undvika alltför kraftiga accelle-
rering eller bromsninq. 

När nya rastplatser pianeras borde färjiägena beaktas 
Ett färjiäge är ofta landskapsniässigt och även annars 
ett naturligt alternativ d man pianerar att forlagga 
en rastplats. 

Vägläget av en enskild väg som har ett färjlägep sitt 
omrde strävar att f vägen till att bli enbygdeväg. Skötsel 
on underhfll av färjan pA en enskild väg fororsakar vanligen 
inga större svrigheter för väglaget utom vad angr rs-
underhll och dockning. 

Lagen om enskilda vägar Lorde fbrändras p sA sätt att 
VVV kunde bygga enskild väg och färjbryggor samt skaffa 
en färja till sAdana skärgArdsomrAden där kommunen och 
väglaget inte ens tillsammans kan sköta uppgiften. 
Vägläget borde fA expert- och reparationshjlp frän 
VVV beträffande färjans och färjklaffens ArsunderhAil. 
Väglaget skulle sköta vägen huvudsakligen rned hjäip av 
statligt och kommunalt understöd. 

Isvägarnas upprätthAllande är ett stort probiem 1 synnerhet 
med tanke pA arbetarnas säkerhet vid underhAllet. Särskilt 
i skärgArdsomrAden blir isen sällan sA tjock att isvägen 
kan officiellt tas 1 bruk som allmän väg. 

Isvägarna borde 1 regel underhAllas som enskiida vägar. 
VäghAllaren borde vid behov fA till övervägande del 
ersättning om isvägens underhAllskostnader. 

4. 



SUMMARY 

In the beginnjq of 1982 therewre39 ferry berths on 
public roads. Three of thesehaveferry vessels. The traffic 
flow in 1980 was 222 vehicles/day on the average (AADT). 
The annual costs (ferry vessels not included) were at 381 
year's pric level FIM 880 000. The costs of ferry vesseis 
were approximately 3-4 times as high as those of cable ferries. 
The repurchase value of ferries and ferry berths is about 

FIM 230 milloin. In the 1980's the total investment in 
ferry traffic will amount to approx FIM 710 million. 

Ten ferry berths have real capacity problems (i.e. over 1,5 hour 
waiting). Even at these berths the peak hours occur primarily 
during summer weekends. During the cold seasons there is 
normally no queuing or extra waiting. For heavy traffic 
there is a probiem caused by the ferries with less than 
42 ton's carryinq capacity. There are 23 such ferries in use. 

In connection with this study a traffic survey was made 
at some ferry berths. The survey was carried out during 
weekend peaks in summer and on ordinary weekdays. At the 
surweyed ferry herths the level of service was fairly 
good and waiting times evn at peak hours were within re 
sonable limits. Both ferry passengers and ferrynen were 
itterviewed for this traffic survey. 

The majority of the passengers was taking a recreational 
trip. The idea of charginq for using the ferrv was met with 
general opposition. Right-of-way permit granting to the local 
residents was supported and opposed equally much. Introducing 
regular time-schedul9s'Ias generailyopposed. Only a 
few suggestions concerning service improverneitwere made by te 
passengers. The ferrymen regarded garbage cans and public 
TepTiöe as imprtant 2quipment on the ferry. The ferrymen 

wishes mostly concerned developing of the technical equfment 
in the steering-cab and on the ferry. The ferrysmen considered 
coffee-breaks to be necessary. 

A calculation of the capacity of the ferries of 
various sizes was made. The calculation shows 
that the capacity of the ferries is often relatively high 
compared to the traffic flow. The design capasity of the 
most common ferry type (42 tons) is 600 vehicles/day (AADT) 
when the lOOth busiest hour of the year is taken as design 
basis. This design basis means that the design flow is 
approx 3,6 times as large as the average daily traffic and 
only 25 % of the ferrys's maximum capacity is in use. In 
connection herewith also the capacity of ferries in scheduled 
traffic was calculated. 



When choosing the design basis the aim was to have 1,5 hour 
waiting at the very most (whith a few exceptions) during the 
peak hours in summer, to enable the work trips on ordinary 
weekdays to be made without any extra delays and to make the 
total time of congestion in a week in summertime to be 
approximately 12 hours at the very most. 

When dimensioning the capacity and the size of the ferry 
it is suggested that the traffic flow in the lOOth busiest 
hour of the year is used. If the variations in the traffic 
flow at the ferry berth differs clearly from the normal 
road traffic a traffic survey shoud be carried out at the 
berth. 

Conversion to scheduled traffic was examined in various ways 
during this study. The issue was studied e g. using mathematical 
simulation. 

On the basis of mathematical simulation it was shown that 
the present situation where the crossing without any delays 
is taken for granted is unreasonable especially at ferry 
berths with little traffic. 

Based on the surveys and calculations a gradual change 
to scheduled traffic with the exception of peak hours is 
suggested. Scheduled traffic will reduce the number of 
ferrytrips and cut down operating costs considerably with 
only miinor effects on the level of service, Changing 
to scheduled traffic requires studying and planning of each 
ferry berth separartely. 

At those ferry berths where there is congestion and no 
bridge is to be built in the coming years, the capacity can 
be improved by using bigger ferries, shortening ferry route, 
increasing the speed of the ferry at peak hours, imDroving 
the efficient usage of the deck-area, using parallel fer-
ries or improving the technics of coupling ferries 

The capacity problems and needs vary at each ferry berth 
and therefore it is necessary to make separate plans 
for each particular berth in order to improve the capacity 
and the level of service. 

As a part of this study a system that informs the ferrymen 
in advance about an approaching car was tested. This experi-
ment gave encouraging results. 

This system with advance information on approaching vehicles 
coulrt e introduced at ferry berths where the ferry stretch 
is long and the ferry has rio schedule. 

2. 



The right-of-way -issues were also included in this study. 
It was found that at the sea coast the system of granting 
right-of-way permits was satisfactorily solved. Enclosed 
with this paper there is a report on the right-of-way 
system that was introduced on the Coast Road in 1981. 

It is suggested that also at those ferry berths which have 
capacity problerns the system of yranting right-of-way 
permits should be taken into consideration. 

Traffic safety was found to be fairly good at the ferry berths, 
There re, however, some problems concerning traffic safety 
e.g. when atempting to use the deck area as efficiently 
as possible leads to driving the cars into too closely 
spaced lines (doors cannot be opened) or overweight special 
transports use the ferry. 

In order to improve traffic safety it is suggested that in 
case the ferrydeck is loaded as fuil as possible at peak 
hours the deck should be marked with painted lines that 
enable the cars to line up in such a way that the doors can 
be opened at least on one side of the car. 

As the overweight vehicles are a risk factor at some ferry 
berths measures should be taken in order to increase the 
efficiency of controlling overloads. 

The main enviromental problems at the ferry berths  are 

littering and noise. Littering is mostly due to the garbage 
of nearby summerhouses and noise is orimari]v caused by the 
bumps of the boom and the ramp. A noise survey was 
carried out at four ferry berths as a part of this study. 
The varlous noise sources were defined and the intensitv 
measured. The impact sound connected with lowering or 
raising the boom and crossing the ramp can reach 88 dBA 
noise level. If the expansion joint of the ramp is twisted 
the crossing of the vehicle can produce an impact sound 
of 96 cIBA. The noise level measured on the deck was at its 
worst about the same as that caused by an accelerating 
lorry. 

In order to reduce the probiem of littering the watersides 
and the ferries should be supplied with garbage cans which 
are rneant for small litter. With the purpose of solving 
the waste probiem of the summerhouses collaboration shouId 
be established with the communes of the area. 

It is suggested that in order to quieten the impact sounds 
pads of different kinds should be used. The noise caused 
by the motor of the ferry can be reduced by avoiding too 
strong accelleration or brakinq. 

3. 



4. 

When new rest areas are planned the ferry berths deserve 
attention. A ferry berth is ofen with regard to the scenery 
and other matters, a natural place for a new rest area. 

A private road association that has a ferry berth in its 
area strives to get the road to become a local road. The 
operating of a ferry on a private road does not usually raise 
any difficulties for the association except for annual 
maintenanace and docking. 

The law about private roads should be changed so that RWA 
could build private roads, ferry quays and procure ferries 
to such coast areas where the commune and the road associa-
tion cannot even together manage the task. The association 
should get expert and repair assistance from RWA in the 
annual maintenance of the ferry and the ramps. The road 
association would niaintain the road man1y by means of 
allowances from the state and the cornrnure. 

The maintenance of ice-roads is a difficult task and the 
probiem is mainly the security of the workers when mantaining 
the road. Especially in the coast areas the ice seidoni 
becomes SO thick that an ice-road having the status of 
public road can be officially used. 

The ice-roads should be kept mainly as private roads. When 
needed the main part of the niaintenance costs should be 
rembursed to the road keeper. 
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TIETOJA LAUTTAPAIKOISTA JA LAUTTALI IKENTEESTA 

Lauttapaikkoja oli vuoden 1982 alussa 89, joista maantiellä 
43 ja paikallisteillä 46. Näistä oli lautta-aluspaikkoja 3. 
Lauttaväylien keskipituus oli 299 m ilman lautta-aluspaikkoja. 
Lauttavälien yhteispituus, lautta-alukset mukaan luettuna, 
oli 42 km. 

Lauttapaikkojen liikennemäärät olivat 1980 keskimäärin 222 
ajoneuvoa/vrk (KVL). Hiljaisimman lauttapaikan liikenne 
oli 19 ajoneuvoa ja vilkkaimman 1 259 ajoneuvoa. Yhteensä 
kuljetetaan lautoilla vuorokaudessa noin 20 000 ajoneuvoa 
vesistön yli. 

Keskimääräisen lautan vuotuiset kustannukset (ei sisällä 
lautta-aluksia) ovat vuoden 1981 hintatasossa (tierakennus-
kustannusindeksi 305) seuraavat: 

- 	palkkakustannukset 	410 000 

- 	yhteiset kustannukset 	90 000 

- 	polttoainekustannukset 	90 000 

- 	huolto- ja korjauskustannukset 120 000 

- 	Dääomakustannukset 	170 000 

Yhteensä 	 mk 880 000 

Pääomakustannuksia laskettaessa on lautan hankintahinnaksi 
laskettu 1,4 milj.mk ja laiturirakenteiden hankintahinnaksi 
0,8 milj.mk. Korkokantana on käytetty 6,5 % ja kuoletusaikana 
30 vuotta. 

Kustannukset yhtä ylikuljetettua autoa kohden ovat keskimää-
rin 9.5 mk. Kun otetaan huomioon liikennemäärien vaihtelu 
lauttapaikoilla sekä yöliikenteen kustannukset, saadaan kustan-
nusten vaihtelurajaksi autoa kohden 0,6 - 560 mk. 

Lautta-alusten kustannukset ovat noin 3-4 -kertaiset vastaa-
vaan lossiin verrattuna. 

Lauttojen ja lauttapaikkojen uudelleenhankinta-arvo on noin 
230 milj.mk. Usealla lauttapaikalla hoitokustannukset ovat 
niin suuret, että lauttayhteyden korvaaminen sillalla on 
perusteltua. 

1980-luvulla tullaan lauttaliikenteeri hoitoon käyttämään 
yhteensä 710 milj.mk. Vuotuiset kustannukset vähenevät noin 
35 % vuosikymmen loppuun mennessä. Lauttapaikkojen lukumää-
rän väheriemä on ollut keskimäärin 1,5 paikkaa vuodessa. 
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• 	 LAUTTAPAIKKPLTIETOJA 1 '. 1.1982 

Lauttapaikka, piiri L-paikan L-väylän Lautan KVL 
nro pit. 	(rn) kant.(t) -80 

Ernäsalo, 	U 0101 298 60R 522 

• 	Korssundet, U 0102 165 42R 307 

Sk1dö, U 0103 459 42R 236 

Attu, 	T 0221 203 421 160 

Biskopsö, T 0225 148 42R 38 

Harvaluoto, T 0215 258 42R 287 

Härmnirönsa1mi, T 0208 320 42R 147 

• 	Högsar, 	T 0223 319 42R 51 

Karhinieoi, T 0216 208 42V 215 

Kirveenrauma, T 0207 339 L+2R 247 

Kivirno, 	T 0217 169 42R 130 

:okki1a, T 0201 616 42R 335 

Kutala, T 0212 196 42V 147 

Lövö, T 0214 396 42R 189 

1erimasku, T 0211 150 42R 273 

Mossala, T 0218 354 L+2R 102 

Pirioperä, T 0222 239 42R 81 

Retainen, T 0205 793 90R 313 

Saverkeit, T 0224 428 42R 49 

Vartsala, T 0210 953 90R 351 

Wattkast, T 0226 169 33R 47 

Vikom, T 0204 590 90R 652 

Vino, T 0220 249 42R 223 

Parainen-Nauvo, T 0203 2853? 130 574 

Korppoo-Norrskata- (3900)? (120) (32) 

Houtskari, T 0206 8800? 120 85 

Kalkkinen, H 0402 220 42R 286 

Kellosalmi, 	H 0403 83 42R 238 

Syvinki, 	H 0401 101 33V 248 

Hirvikoski, 	Ky 0501 168 33P 170 

Kylänierni, 	Ky 0507 479 42R 85 

Lamposaari, 	Ky 0506 380 42R 114 

Pappilansalmi, Ky 0503 223 60R 1259 

Tapola, 	Ky 0504 170 12P 56 

Toijansalmi, 	Ky 0505 126 42R 142 
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Ukonsalmi, Ky 0502 252 33R 422 
Hakovirta, M 0607 208 42R 344 
Harihivirta, M 0605 215 42R 437 
Hyväsalmi, M 0608 244 42R 53 
Hätinvirta, M 0612 212 33R 133 
Kietävälä, M 0611 540 42R 53 
Korkeasaarensalmi, M 0606 127 42R 156 
Lietvesi, M 0601 221 60R 463 
Potkusalmi, M 0610 157 42R 190/-81 
Puurnala, 	M 0602 258 60R 905 
Tappuvirta, M 0604 331 42 103 
Vaaluvirt.a, 	M 0609 136 42R 68 
Vekaransalmi, M 0603 278 60R 331/-81 
Arvinsairni, 	PK 0701 458 42R 230 
Hirvisalmi, PK 0710 421 42R 188 
Ihalansalmi, 	PK 0707 329 42R 85 
Käsämä, 	PK 0703. 207 33V 163 
Mörini, 	PK 0705 230 42R 140 
Naarajoki, PK 0704 174 33? 163 
Paalasmaa, PK 0711 451 42R 133 
Piikkeensalmi, 	PI< 0709 292 33? 89 
Akkolansalmi, 	Ku 0805 181 33R 276 
Kortesalmi, Ku 0806 215 42R 207 
Puuto3salmi, 	Ku 0801 482 60R 392 
Vehmersalmi, Ku 0802 221 42R 312 
Kantola, 	KS 0904 230 42R 331 
Kärkistensalmi, 	KS 0901 514 60R 581 
Matosalmi, KS 0905 428 33V 253 
011insalmi, 	KS 0907 321 42V 187 
Saarensalmi, KS 0902 167 42V 218 
Vuoksensaimi, KS 0903 135 42R 115 
Bergö, V 1002 1'166 60R 168 

• 	 Raippaluoto, 	V 1001 769 130R 693 
Jonku, 	0 1204 529 20P 45 
Sariki, 	0 1202 121 12V 379 
Riutunkari-Huikku, 	0 1201 6856 130 248 
Alassalmi, 	Kn 1307 733 42V 85 
Kaivanto, 	Kn 1304 210 42V 147 
Kovala, 	Kn 1305 550 20? .118 
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Saunasairni, 	Kri 1306 323 20V 24 
Virtasalmi, Kn 1309 113 20V 24 
Kairala, L 1421 148 33V 115 
Kersilö, 	L 1420 230 42V 67 
Ketomella, 	L 1427 123 30V 40 
Kolarinsaari, L 1418 187 12V 65 
Lohiniva, L i4O9 132 42V 260 
Muonio, 	L 1412 302 42V 110 
Pelkosenniemi, L 1429 206 42P 60 
Savukoski, 	L 1425 139 30sf 110 
Sieniä, 	L 1403 225 20V 149 
Suvanto, L 1422 175 33V 52 
Tapionkylä, L 1419 157 33V 130 
Tepasto, L 1408 132 42V 76 

PA /R L 
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3 
LAUTTOJEN WLITYSKYKY 

3.1 	Nykyiset välityskykyongelmat 

Varsinaisia välityskykyongelmia esiintyy kymmenellä lautta- 
paikalla. Tiedot näistä lauttapaikoista ja niiden ruuhkista 
on esitetty seuraavassa taulukossa. 	Tiedot perustuvat 
tie- ja vesirakennuspiirien TVH:n kyselyyn aritamiin vastauk-
sun. Taulukossa esitettyjen ruuhkatilanteiden lisäksi saat-
taa siinä esitetyllä ja eräillä muillakin lauttapaikoilla 
esiintyä ylimääräisiä ruuhkia juhlapyhien, kuten juhannuksen 
tai paikallisten yleisötilaisuuksien yhteydessä. 

Raskaan liikenteen kannalta muodostavat ongelman lautat, joiden 
kantavuus on alle 42 tonnia. Näitä lauttoja on vielä liiken-
teessä 23 kpl. Uudessa tieliikennelakiluonnoksessa on ehdo-
tettu ajoneuvojen sallitun kokonaispainon nostamista 48 ton-
niin. Tämä tulee aiheuttamaan lauttaliikenteelle ongelmia ja 
1 isäkustannuksia. 

Turun saaristoon on viime vuosina tullut lisää työpaikkoja. 
Tämä on lisännyt saaristoon suuntautuvan työmatkaliikennettä 
niin paljon, että tämä liikenne on jonkin verran ruuhkautunut. 
Esimerkkinä lauttojen nykyisestä palvelutasosta voidaan tode-
ta, että Houtskarissa on kolme lossipaikkaa,. joissa liiken-
nöidään ympäri vuorokauden, mutta saaresta pääsee pois ainoas-
taan päiväsaikaan kulkevalla lautta-aluksella. 
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PIIRI 	JA 
LAUTTAPAIKKA 

KVL/ 
80 

LAUTTA- 
VXYLX (m) 

LAUTAN KOKO 
JA TYYPPI 

RUUHKIEN ESIINTYMISAJANKOHTA JA KESTO _______ ________________________ 

Vuoden- Viikon- Ruuhkan Ruuhka- Keskim. Pisin Huom. 
aika pivt kesto tunteja odotus- odotus 

keskim. viikos- aika aika 
tuntia tuntia tuntia 

574 2853 130 Kevat pe, 	la. 5-8 20 3 Tilanne helpottuu v. 	1983 
Paranen - ja syksy su 
Nauo 

Houtskarin 85 8800 130 Kesa- ti, 	ke, 7 28 2 3 
lautta (32) (3900) elo pe, su 

Vartsala 351 953 90 R Huhti- pe, 	la, 4-6 14 0,75 1.5 Ruuhkat 	lisaant 	vat. 	kun 
loka su Kataisten silta valmistuu 

arvaluoto 287 253 42 R Kesa- su, pe 1 2 0,15 0,3 
elo 

Ki 
Pappilan 1259 223 60 R Silta valmistuu 	1985 
salmi 

Mikkeli 
Puumala 905 258 60 R Touko- pe, me 0,5- 2 1.5 

elo 1.0 

Puutos- 392 482 60 R Kesa- pe. 	la, 5 20 0,3 0,7 
salmi elo su 

Keski-Suj 
Karkisten- 581 514 60 R Kesä- pe, su 5 10 0,5 1,5 
salmi elo 

Vaasa 
Ralipaluoto 693 769 130 R Koko 1,5-8 4-30 0,5- 2,5 Pieneiinnat luvut talvella, 

vuosi 1,0 suuremat kesalla 

Oulu 
HTTuodon 248 6856 130 Kesa- pe, 	la, 4 12 1 3-4 
lautta elo su 

PUUYKIEN ESIINTYMINEN LAUTTAPAIKOILLA 



ID] 

G)' 1: 	
:; 	• 	 •• 	 • 

;tä'.st•n 	:..j j••;: 



19 

3.2 	Liikenr'etutkimus eräillä lauttapaikoilla 

Kesällä 1980 tehtiin liikennetutkimus Kietävälän, Pappilan- 
salmen, SkAldön ja Puumalan lauttapaikoilla. Tutkimus teh-
tiin viikonloppuliikenteen selvittämiseksi perjantai- ja 
sunnuntai-iltapäivinä sekä arkipäiväliikenteen selvittämi-
seksi tavallisena arkipäivänä. Tutkimuksessa laskettiin kum-
mankin suunnan tuntiliikenne,selvitettiifl keskimääräiset odo-
tusajat, odotusaikojen vaihtelu sekä lautan keskimääräinen 
kiertoaika. 

Kietävälä edusti tyypillistä hiljaista lauttapaikkaa, jossa 
tuntiliikennemäärä oli 3-10 autoa tunnissa. Odotusaika oli 
keskimäärin 3,5 - 5,1 min, ja yli 10 minuutin odotuksia oli 
n. 6 %:lla autoista. Suurimmat odotukset olivat 12 minuuttia. 
Lautan keskimääräinen kiertoalka oli 15 minuuttia. Tutki-
muksen perusteella voidaan todeta, että palvelutaso on erit-
täin hyvä vaikka liikennemäärät ovat hyvin pieniä. 

Skldön lauttapaikka edusti edellistä hieman vilkkaampaa lii-
kennettä. Tuntiliikennemäärät olivat 13 ja 43 tutkittuina 
ajankohtina. Keskimääräinen odotusaika oli 6 minuuttia ja 
yli 10 minuutin joutui arki-iltana odottamaan 9 % autoista 
ja sunnuntai-iltana 19 %. Suurimmat odotusajat olivat vastaa-
vasti 12 ja 17 minuuttia. Lautan kiertoaika oli 12 minuuttia 
ja sunnuntain paluuliikenteen aikana joutui vajaa 5 % autoista 
odottamaan seuraavaa lauttavuoroa. 

Pappilansalmen ja Puumalan lauttapaikat edustivat vilkkaan 
liikenteen lauttapaikkoja. Tuntiliikennemäärät vaihtelivat 
26:sta 72:een. Viikonloppuliikenteen aikana olivat Pappilan- 
salmessa suurimmat odotusajat 15 minuuttia ja Puumalassa 25 
minuuttia. Vastaavasti Pappilansalmessa pahimpana ruuhka- 
aikana joutui n. 10 % autoista odottamaan seuraavaa lautta- 
vuoroa. Pahin ruuhkatilanne oli Puumalassa, jossa perjan-
tain ruuhkaliikenteessä 60 % joutui odottamaan seuraavaa laut-
tavuoroa ja tämän lisäksi 12 % vielä sitä seuraavaa. Pappi-
larisalmessa aiheutti tukkilauttaliikenne kaksi 14 minuutin 
katkosta lauttojen kulkuun tutkimusajan kuluessa. 

Liikennetutkimuksen tulokset on esitetty seuraavalla 
sivulla olevassa taulukossa. 



LAUTTApAI 	EN LIIKENNE 	YHTEENVETO 

Lautta- Lautta- 	Kanta- 	KVL Tutkimusajankohta Suunnan 000TUSA!KA (jonoon saapu- Lautan Niiden ajo- Huorn 
paikka 	ji väli 	vuus 	-80 viikon- 	pvm. 	klo tunti- misesta 	lautan 	lähtdö) keskim. neuvojen osuus 

Keski- Hajon-'Yli 10itaksi. r,nta rn 	t pdivä liikenne kierto- jotka 	eivät 
ajon/I arvo ta rnn.m iodo- aika rab:'k'. 	1 

rlri min odotu 	tjs 
Dh11__ 

rrn 
_______ 

etvIa 

_________ 

540 	4' 	53 

__________________ 

pe 	10.1.81 	15.00- 

________ 

10 5.1 

______ 

3.1 3.5 11.75 14.3 

_______ 

18.00 

- 	 :natran 
puoh su 	12.7.81 	15.00- 4 5.1 3.7 7.6 12.75 14.4 

18.00 

ma 	13.7.81 	06.00- 3 3.5 2.9 5.5 10.25 16.1 
13.00 

Papi lan- 
223 	60 	1259 

to 	30.7.81 	15.00- 26 4.5 2.6 2.7 10.25 9.3 
18.05 

- V e Nk a tai - 
paleen puoli pe 	31.7.81 	14.20- 

18.10 33 5.9 3.5 13.3 15.25 9.9 9.4 

su 	2.8.81 	15.00- 
18.00 70 5.0 3.0 4.3 15.75 9.7 6.2 1) 

to 	30.7.81 	15.15- 54 4.9 2.8 2.5 10.75 9.3 0.6 
Lappeen- 18.20 
rannan - 

puoli pe 	31.7.81 	15.00- 57 5.2 2.9 4.4 12.25 9.9 2.6 
19.00 

su 	2.8.81 	15.00- 40 4.6 2.7 3.2 12.75 9.7 
- 2) 

18.05 

Ska1db 4S9 	42 	236 

Skaldbfl to 	2.7.81 	15.00- 13 5.2 3.6 9.3 12.25 12.0 - 

puoli 18.12 

su 	5.7.81 	15.00- 43 6.9 3.7 18.6 17.25 11.5 4.7 

20.30 

Puuirala 258 	60 	1192 to 	23.7.81 	15.00- 59 5.4 3.6 8.5 19.75 8.7 10.7 
18.00 

-lratn- ar pe 	24.7.81 	14.30- 72 11.3 6.2 57.1 25.25 9.2 59.5 
puoli 19.45 3) 

su 	26.7.81 	14.40- 59 5.8 3.6 11.0 19.25 9.0 12.6 
__________ 19.55 

1) Tukkilautta aiheutti 14 min:n katkoksen. 
2) Tukkilautta aiheutti 14 min:n katkoksen. 
3) 12,4 % ajoneuvoista mahtui vasta 3:nne]le lautalle. 



3.3 	Lautan kyttäjien haastattelut 

Liikennetutkimuksen yhteydessä haastateltiin yhteensä 63:a 
lautan käyttäjää SkAldön (23 haastattelua), Puumalan (25) ja 
Pappilansalmen (15) lauttapaikoilla. Haastattelupäivät olivat 
seuraavat: 

Skfldö 	to. 02.07.1981 ja pe. 03.07.1981 
Puumala 	pe. 24.07.1981 ja su. 26.07.1981 
Pappilansalmi 	to. 30.07.1981 ja pe. 31 .07.1981 

Haastattelujen yhteenveto on esitetty taulukossa 
Skldön lautan käyttäjistä n. 2/3 oli kesämökkiläisiä. 
Puumalassa runsas puolet haastatteluista oli läpikulku-
matkalla, Pappilansalmella 2/3 haastatelluista oli paikka- 
kuntalaisia. Yhteensä haastatelluista lautankäyttäjistä 
kuhunkin em. ryhmään kuului yhtä moni (21). 

Suurin osa haastatelluista oli vapaa-ajan matkalla, minkä selit-
tää haastatteluajankohta (kesäviikonloppu). 

Skldöi ja Pappilansalmen lauttojen käyttäjistä 70 % käytti 
lauttaa vähintään viikottain, Puumalassa luku oli vain 40 %. 

Tärkeimpinä lauttapaikan varusteina pidettiin roska-astioita ja 
yleisökäymälää. Myös yleisöpuhelinta (varsinkin Skldössä) ja 
kioskia (Puumala) pidettiin tärkeinä. 

Kysyttäessä suhtautumista mandolliseen käyttömaksuun oli vastaus 
kaikilla lauttapaikoilla luonnollisesti varsin kielteinen. 70 % 
kaikista vastaajista ilmoitti suhtautuvansa kielteisesti lautan 
käyttömaksuun. 

Suhtautuminen vakinaisille asukkaille myönnettävään etuajo-oikeus-
lupaan oli lähes yhtä usein kielteistä kuin myönteistä. Eniten 
(70 %) myönteisesti asiaan suhtautujia oli SkAldössä, vaikka 
siellä paikkakuntalaisten osuus vastaajista olikin pieni (13 %). 
Sk1dössä on etuajo-oikeusjärjestely käytössä ja siitä 
on lautan käyttäjillä kokemusta. 

Siirtymistä aikataulun mukaiseen liikenteeseen vastutettiin 
varsin yleisesti. Vain 16 % vastaajista suhtautui ehdotukseen 
myönteisesti. Osittain tähän lienee ollut syynä kysymyksen 
asettelu, joka saattoi johtaa ajatukset siihen, että lautta- 
vuorot vähenisivät ratkaisevasti nykyisestä. Mielipiteet 
saattavat muuttua säännöllisten käyttäjien keskuudessa, kun 
lauttojen kulkuvuorot ovat tiedossa ja liikkuminen voidaan 
ajoittaa paremmin niiden mukaan. 

Parannusehdotuksia ja toivomuksia tuli lautan käyttäjien tahol-
ta varsin vähän. Peräti 60 % jätti vastaamatta tähän kysymyk-
seen. Yleisimpänä toiveena (30 % haastatelluista) oli lautan 
korvaaminen sillalla. Pappilansalmessa toivottiin varalauttaa 
useamin käyttöön. Puumalan lauttapaikan liikennejärjestelyi-
hin toivottiin parannusta. 
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LAUTAN K)YTTAJIEN HAASTATTELUTULOKSET 
	 22 

1. Paikkakunnalla oleskelun syy 

1. paikkakuntalainen 
2. kesämökki paikkakunnalla 
3. läpikulkumatkalla 

Yht. 

2. Matkan tarkoitus 

1. työmatka 
2. asiointimatka 
3. vapaa-ajan matka 

Yht. 

3. Kuinka usein käytätte lauttaa 

1. päivittäin 
2. viikottain 
3. harvemmin kuin kerran viikossa 

Skäldö Puumala Pappilansalmi Yhteensä 

3 8 10 21 
15 4 2 21 
5 13 3 21 

23 25 15 63 

Skfldö Puumala Pappilansalmi Yhteensä 

4 4 5 13 
2 1 4 7 

17 20 6 43 

23 25 15 63 

Skfldö Puumala Pappilansalmi Yhteensä 

5 5 8 18 
11 5 3 19 
7 15 4 26 

Yht. 23 25 15 63 

4. 	Lauttapaikoilla tarpeelliset palvelut SkAldö Puumala Pappilansalmi Yhteensä 

1. 	yleisöpuhelin 16 5 6 27 
2. 	kioski 4 15 6 25 
3. 	roska-astiat 13 14 10 37 
4. 	yleisökäymälä 10 14 8 32 
5. 	venelaituri 	tai 	-luiska 3 1 - 4 

yht. 46 49 30 125 

5. Suhtautuminen käyttömaksuun SkAldö Puumala Pappilansalmi Yhteensä 

1. 	myönteinen 5 5 1 11 
2. 	ei 	väliä 5 1 2 8 
3. 	kielteinen 13 19 12 44 

Yht. 23 25 15 63 

6. Suhtautuminen vakinaisten asukkai-
den etuajo-oikeuteen 

1. myönteinen 
2. kielteinen  

Skfldö 1  Puuma1a 	Pappilansalmi 	Yhteensä 

	

16 	11 	7 	34 

	

7 	14 	8 	29 

Yht. 	23 25 15 	63 

7. Suhtautuminen aikatauluun SkAldö Puumala Pappilansalmi 	Yhteensä 

1. myönteinen 3 2 - 	 5 
2. ei 	väliä 2 4 - 	 6 
3. kielteinen 18 19 15 	52 

Yht. 	23 	25 
	

15 	63 

1) etuajo-oikeus käytössä 



3.4 	Kuljettajien haastattelut 

Melu- ja liikennetutkimusten yhteydessä haastateltiin myös 
yhteensä yhdeksää lautan kuljettajaa Emäsalon, Skldön, 
Kietävälän, Puumalan sekä Pappilansalmen lauttapaikoilla. 

Kuljettajien mukaan ruuhkia esiintyy kyseisillä lauttapaikoilla 
vain kesäviikonloppuisin, perjantai- ja sunnuntai-iltapäivinä. 
Tilannetta helpottamaan toivottiin isompaa lauttaa tai kahta laut-
taa liikennöimään ruuhka-aikoina. 

Lähes kaikki kuljettajat pitivät tärkeänä lauttapaikan varustee- 
na roska-astioita. Yleisöpuhelinta pidettiin myös tarpeellisena. 

Lautan aiheuttamia ympäristöhaittoja eivät lauttojen kuljettajat 
pitäneet kovin pahoina. Melusta on jonkin verran haittaa. Kiu-
sallisimmat äänet ovat 	porttien avaamisen ja sulkemisen yhtey- 
dessä syntyvät kolandukset. Lauttojen kuljettajat uskoivat, että 
tätä haittaa voitaisiin pienentää riittävän paksuilla kumieris-
teillä. Nykyiset eristeet menevät liian helposti rikki. 

Lautan käyttäjät aiheuttavat kuljettajien mielestä jonkin 
verran haittaa roskaamalla lauttapaikan ympäristöä. Riittävän 
suuret roska-astiat helpottaisivat tilannetta. 

Aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtymisestä oltiin jonkin 
verran erimielisiä. Ne, jotka vastustivat ajatusta, pelkäsivät 
aikataulun hankaloittavan liikennettä. Aikataulun mukaiseen lii-
kenteeseen siirtyminen sai kannatusta lähinnä hiljaisina aikoina, 
jolloin lautan kapasiteettiä ei tarvitse käyttää kokonaan hyväk-
si. 

Lautan käyttäjät eivät yleensä ole esittäneet kuljettajille toi-
vomuksia tai ehdotuksia lautan suhteen. Jotkut ovat toivoneet 
isompaa lauttaa. 

Kuljettajien toivomukset koskivat lähinnä ohjaamotiloja ja lau-
tan teknillisiä laitteita. Ohjaamojen ilmastointia ja näkyvyyk-
siä toivottiin paremmiksi. Suurempaa lauttaa ja sähköisiä puomin-
nostolaitteita toivottiin. Kuljettajien kahvitaukoja pidettiin 
tarpeeli isena. 
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3.5 	Suositus lauttojen liikenteenvälityskyvyn 
määrittelemi seksi 

Mrättäessä lauttapaikan palvelutasoa tulisi lautan koko 
mitoittaa siten, että vain vilkkaimman liikenteen aikana 
syntyy ruuhkia ja ruuhkat ovat sellaisia, että poikkeuksia 
lukuunottamatta odotusajat ovat kesällä yleensä korkeintaan 
puolitoista tuntia, ja että arkipäivien työmatkaliikenne 
voidaan hoitaa ilman ylimääräisiä odotusaikoja. 

Näillä perusteilla jos lauttapaikkojen liikenne noudattaa 
tieliikenteen yleistä vaihtelua, on valittu lautan mitoit-
tavaksi kapasiteetiksi ottaa P100 eli vuoden sadanneksi vilk-
kaimman tunnin liikenne. Vilkkaimpaan suuntaan laskettuna 
saadaan P100:n arvoksi 10 % vuoden KVL:stä. Sadannen tun- 
nin liikenne on n. 3,6-kertainen verrattuna vuoden keskimääräi-
seen liikenteeseen. Eräillä lauttapaikoilla, jotka palvele- 
vat kesäisin pääasiassa kesämökkiliikennettä, saattaa lii-
kennemäärien vaihtelu olla huomattavasti suurempi kuin keski-
määrin. Tämä voidaan ottaa lauttapaikan palvelutasoa mää-
rättäessä lisätekijänä huomioon. Suurin osa lautoista si-
jaitsee kuitenkin paikoilla, joissa liikenteen vaihtelu on 
varsin normaalia, joten KVL:stä saadaan suoraan varsin luo-
tettava kuva lautan tarvittavasta kapasiteetista. Mainitta-
koon, että tieosien ja liittymien toimivuustarkasteluissa 
käytetään mitoittavavan liikenteen arvoja, jotka ovat 
välillä P30 - P300. 

Kun otetaan lähtökohdaksi sadannen tunnin liikenne, merkitsee 
tämä keskimäärin neljää ruuhkatuntia viikossa ympäri vuoden 
tai jos ruuhkat keskittyvät kesäajalle, merkitsee tämä 12 
ruuhkatuntia viikossa. Tällä mitoitusperusteella joudutaan 
muina kuin vilkkaina aikoina huomattavaan ylikapasiteettiin. 
Lautan maksimikapasiteetti on tällöin vuodessa keskimäärin 
käytössä vain 25 prosenttisesti. Seuraavassa taulukossa on 
esitetty erikokoisten lauttojen kapasiteetti. 

lautan lautan jonoja maksimi- suurin 	sal- 
kantavuus kuorma kannella kapasiteet- littu 	lii- 

ti yhteen kenne lautta- 
suuntaan paikalla 

t ha kpl ha/h KVL 

33 8 2 48 480 
42 10 2 60 600 
60 15 2 98 980 
90 21 3 126 1 	260 
130 27 3 162 1 	620 

Lautan kiertoajaksi on otettu 10 minuuttia. Jos lauttavälin 
pituus on yli 350 m, pienenee lautan kapasiteetti taulukon 
arvoista. 

24 



25 

Seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa on esitetty 42 tonnin 
kantoisen lautan mitoittava kapasiteetti, jos lähtökohdaksi 
otetaan sadannen tunnin liikenne (p, 0 ). Tätä kapasiteettia 
kuvaa ylin käyrä. 	Jos mitoittavak 	liikenteeksi otetaan 
kymmenennen tunnin liikenne (p 10 ), saadaan lautan mitoitta- 
vaksi kapasiteetiksi toiseksi 	ylin käyrä. Kaaviossa on 
lisäksi esitetty lautan kapasiteetti aikataulun mukaisessa 
liikenteessä, kun aikatauluväli on 15, 20 ja 30 min. Aika-
taulua suunniteltaessa on otettava huomioon, että niinä 
vuoden päivinä, jolloin vuorokausiliikenne ylittää esitetyt 
kapasiteettiarvot, joutuu lautta liikennöimään osan päivästä 
jatkuvasti. 

On otettava huomioon, että lautan minimikoon useassa tapauk-
sessa määrää ajoneuvon sallittu suurin kokonaispaino 42 t 
ja pituus 22 m. 

Jos edellä esitettyjä palvelutasovaatimuksia haluttaisiin 
soveltaa myös sivun 17 taulukossa esitettyihin nykytilan-
teessa ruuhkaisiin lauttapaikkoihin, tulisi näillä paikoilla 
tehdä tarkenmat lii kennetutkimukset. 



Pl00vflkkaampaansuuntaan= 

	

KVL-80 	10 % KVL:st 
(1259) 

P 100 keskim. molempiin suuntiin = • 
700. 	l5%KVL:stä 	60 ____ 	 L._ 	1 	 130 

ii 	JIILE L 
KVL 10 % (15) = P 100 

600. 	 Iu.IIIIuIuuu 	 - 	1: 

500 IiJJIL iiILIIIILT :I11tIIITI 
aikauluvä1i 15 min 

L±2 
1 	• 	42 	 • 	(9531 

	

20 min 	42 	 ______ ______ 
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42 • 	
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200 	
60 
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3.6 	Aikataulun mukaiseen liikenteeseen 
siirtyminen 

Liikenneministeriön päätöksen mukaisesti lautalle saapuneet 
on kuljetettava lautalla viivytyksettä vesistön yli, ellei 
pätevää syytä ylikuljetuksen viivytykseen ilmene. 

Edellä oleva määräys merkitsee tienkäyttäjien kannalta erit-
täin hyvää 	palvelutasoa, mutta se aiheuttaa ongelmia mm. 
kahvi-, ruokailu- ja huoltotaukojen järjestämisessä sekä lisää 
lautan käyttökustannuksia, koska ylityskertoja tulee paljon. 
Hiljaisilla lauttapaikoilla tämä käytäntö merkitsee, että kes-
kimääräinen odotusaika on ainoastaan 1/4 lautan kiertoajasta. 
Vilkkaasti liikennöidyillä lauttapaikoilla on keskimääräinen 
odotusaika puolet kiertoajasta. Keskimäärin kuljettavat lau-
tat 1,5 autoa kerrallaan vesistön yli. Voidaan kysyä, onko 
näin hyvä palvelutaso tarpeettoman hyvä suhteessa tienpitäjän 
kustannuksi in. 

Lauttojen keskimääräinen kiertoaika on 10 minuuttia, jolloin 
nykyisen käytännön mukaisesti autojen keskimääräinen odotus-
aika rantaan saapumisesta lautan lähtöön on puolet kierto- 
ajasta eli 5 minuuttia. 

Liikenneministeriön päätöksessä todetaan myös: "Tie- ja 
vesirakennushallitus voi tarvittaessa vahvistaa aikataulun 
lauttaliikenteessä noudatettavaksi. Niiden vahvistamisesta 
on Tie- ja vesirakerinuspiirin kirjallisesti ilmoitettava Lää-
ninhallitukselle ja annettava ne yleisesti tiedoksi kuulutta-
malla paikallisissa sanomalehdissä. Lisäksi aikataulu on 
julkipantava lauttapaikan välittömään läheisyyteen". 

Tämän tutkimuksen yhteydessä tehtiin tietokoneohjelma, jolla 
simuloitiin lauttaliikennettä sekä nykyisen järjestelyn mu-
kaisessa liikenteen hoidossa että aikataulun mukaisessa lii-
kenteessä. 

Simuloinnissa testattiin tapausta, jossa tuntiliikenne oli 
15 ajoneuvoa tunnissa molempiin suuntiin yhteensä, joka 
vastaa tyypillistä lauttapaikan liikennettä päivän vilkkaana 
aikana. Laskennan tuloksena saatiin, että kullakin ylitys- 
kerralla kuljetettiin autoja keskimäärin 1,18 kpl. Tyhjiä 
ylityksiä oli 6 % ja lautta joutui palaamaan rantaan 8,4 % 
ylityskerroista sen perusteella, että paikalle saapui auto 
minuutin kuluessa lautan lähdöstä. 

Saman lauttapaikan liikennettä simuloitiin siten, että lautta 
kulki säännöllisesti 15 minuutin vuorovälin puitteissa. Täs-
sä tarkastelussa kuljetettiin autoja keskimäärin 1,77 kpl, 
tyhji ylityksiä ei tullut yhtään. Lautta joutui palaamaan 
6,3 %:ssa ylityskerroista. Aikataulun mukaiseen liikenteeseen 
siirtyminen merkitsi lautan ylityskertojen vähentymistä 
33 %:lla. 



Aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtyminen edellyttää, 
että aikatauluvuoroista tiedotetaan paikkakunnalla tehokkaas-
ti, joten suurin osa lautan käyttäjistä tietää, koska lautta 
kulkee. Vakinaisten lautan käyttäjien odotusajaksi voidaan 
tällöin arvioida keskimäärin 5 minuuttia. 

Jos otetaan huomioon, että 70 % lautan käyttäjistä on vakinai-
sia käyttäjiä, jotka tuntevat aikataulut ja muut saapuvat sa-
tunnaisesti lauttarantaan, on 15 minuutin vuorovälillä kes-
kimääräinen odotusaika 5,75 minuuttia. 20 minuutin vuorovä-
lillä on odotusaika vastaavasti 6,5 min ja 30 minuutin vuoro- 
välillä 8,0 minuuttia. Suurimmat odotusajat venyvät pidemmik-
si kuin nykyisen käytännön mukaisessa liikenteenhoidossa, kos-
ka jotkut satunnaiset kulkijat joutuvat odottamaan lähes koko 
lautan vuorovälin ajan. Näiden määrä on kuitenkin varsin 
pieni. 

Siirtyminen aikataulunmukaiseen liikenteeseen säästää poltto-
ainetta sekä huolto- ja vaijerikustannuksia yhtä lauttapaikkaa 
kohden vuodessa noin 60 000 mk. 

Aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtyminen merkitsee 
pientä lisäkustannusta autoa kohden odotusajan muodossa. 
Autoa kohden tämä on vain 1-2 min, joten aikakustannuksia 
ei tässä yhteydessä ole laskettu. Suuri osa liikenteestä 
on lisäksi vapaa-ajan liikennettä. 

Aikataulua laadittaessa on otettava huomioon: 

- 	lauttapaikan erityisolosuhteet 

- 	talviajan ja kesäajan liikennenäärien erot 

- 	säännöllisessä liikenteessä olevat linja-autot 
joutuvat odottamaan korkeintaan viisi minuuttia 

- 	aikataulun tulee olla helppo muistaa 

- 	raskaat puutavarakuormat ja polttoainekuljetukset 
kuljetettava yli aikataulun vuorojen välillä 

- 	yUllä ei yleensä ajeta aikataulun mukaan 

- 	siirtyminen ybaikana kotivarallaolojärjestelyihin 
edellyttää asian huomioon ottamista työsopimus-
neuvotteluissa 

Siirryttäessä aikataulun mukaiseen liikenteeseen on luonnol-
lista, että ruuhka-aikoina pyritään mandollisimman suureen 
kapasiteettiin eli lautta kulkee koko ajan. 
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Tehdyn tarkastelun perusteella voidaan todeta, että nykyinen 
käytäntö, joka perustuu vaatimukseen viivytyksettömästä yli-
kuljetuksesta, on etenkin hiljaisilla lauttapaikoilla kohtuuton, 
ja että siirtyminen aikataulun mukaiseen liikenteeseen on 
perusteltua. Oheisessa kaaviossa on esitetty lauttapaikat 
keskimääräisen liikenteen ja lauttaväylän suhteen. Kaaviossa 
on esitetty ehdotus siirtymisestä aikataulun mukaiseen lii-
kenteeseen eri lauttapaikoilla sekä päivä- että yöliikenteen 
osalta. 

Tehtyjen liikennetutkimusten ja laskelmien perusteella ehdote-
taan, että lauttaliikenteessä tulisi siirtyä vähitellen aika-
taulun mukaiseen liikenteeseen. Ruotsissa kaikki lautat ovat 
nykyään aikataulun mukaisessa liikenteessä ja liikenne on siel-
lä pysäytetty yön ajaksi. Aikataulun mukainen liikenne vähen-
tää huomattavasti lauttavuoroja alentamatta merkittävästi pal-
velutasoa sekä helpottaa huolto-, kahvi- ja ruokailutaukojen 
järjestämistä. Järjestelyn avulla päästään huomattaviin kus-
tannussäästöi hi n. 

3.7 	Välityskyvyn parantamismandollisuudet 

Niillä lauttapaikoilla, joilla esiintyy ruuhkia ja joihin 
ei rakenneta siltaa lähivuosina, voidaan välityskykyä pa- 
rantaa ottamalla käyttöön suurempi lautta, lyhentärnällä 
lauttaväliä, lisäämällä lautan nopeutta ruuhka-aikoina, 
parantamalla lautan kannen pinta-alan tehokasta hyväksikäyt- 
töä tai käyttämällä rinnakkaislauttaa. Voitaisiin myös 
tutkia ja kehittää ratkaisua, jossa kytketään kaksi lauttaa 
peräkkäin. 

Rinnakkaislautan käyttö merkitsee yleensä tavallisen liiken-
teen aikana huomattavaa ylikapasiteettiä ja suuria lisäkus-
tannuksia kaksikertaisen kaluston ja miehistön takia. Ongel-
mat ja tarpeet vaihtelevat lauttapaikkakohtaisesti, joten 
tulisi tehdä lauttakohtaiset suunnitelmat aikatauluun siirty-
misestä, välityskyvyn parantamisesta ja palvelutason rostami-
sesta. 
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3.8 	Ennakkocietojärjestelmän 
kokeilu 

Keski-Suomen piirissä Kärkistcnsalmen lauttapaikalla kokeiltiin 

ennakkotietojärjestelmää, jolla pyrittiin antamaan lautan 
kuljettajalle tieto saapuvasta autosta. Kokeilu suoritettiin 
keskiviikkona 7.10.1981 klo 12.20 - 16.00 välisenä aikana. 
Kokeilun kohteena oli Kärkistensalmen lossin Korpilanden puo-
leinen ranta. Kokeilu järjestettiin siten, että radiopuhelimen 
välityksellä annettiin tieto saapuvasta ajoneuvosta lauttaran-
taan. Havaintopiste oli 1,5 ja 2,1 km:n etäisyydellä lautta- 
rannasta. 

Lauttapaikan KVL on 581 ajon./vrk ja luttväylän pituus 514 m. 
Kiertoaika on n. 12 min. 

Ensi vaiheessa kokeiltiin havaintopaikkaa 1,5 km rannasta. 
Tällä todettiin, että kokeilun aikana kulkeneista il:sta lautta-
vuorosta 5 saattoi odottaa saapuvaa autoa. Odotusaika oli kes-
kimäärin 1 min. 30 sek. 

Kokeilua jatkettiin siirtämällä havaintopiste 2,1 km:n päähän 
rannasta. Tässä tapauksessa odotti lautta 5 kertaa 6:n tutkitun 
lauttavuoron aikana saapuvia autoja. Odotusaika oli keskimäärin 
n. 2 min. Kokeilun aikana oli tuntiliikenne keskimäärin 15 autoa 
tunnissa siten, että liikenne kasvoi kokeilun loppua kohden. 

Tutkimuksen jälkeen haastateltiin lautan kuljettajia, jotka 
totesivat, että ennakkotietojärjestelmä on hyödyllinen ja 
vähentää mm. tyhjiä ylityskertoja. Kuljettajat korostivat 
järjestelmän tarpeellisuutta etenkin yöaikana, jolloin tarkkai-
lupiste voisi olla huomattavasti kauempana kuin nyt kokeilussa 
käytetyissä tapauksissa. 

Kokeilun perusteella voidaan todeta, että sopivalla teknii-
kalla toteutettuna ennakkotietojärjestelmä on käyttökelpoi-
nen ja hyödyllinen. Sopiva etäisyys tarkkailupisteelle on 
1 - 2 km. Tarkkailupisteen ja lauttarannan välissä ei saisi 
olla vilkkaita liittymiä, jotka voivat aiheuttaa turhaa odo-
tusta kääntyvien autojen johdosta. 

Ennakkotietojärjestelmän tekniikkaa tulisi kehittää ja 
kokeilla muutamilla sopivilla lauttapaikoilla laitteiden ja 
järjestelmän toimivuuden testaamiseksi ja systeemin 1aajemran 
käyttötarpeen selvittämiseksi. 
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Ennakkotietojärjestelmällä voidaan vähentää lautan tar-
peettomia paluukertoja sekä hiljaisena aikana tarpeettomia 
edestakaisia ylityskertoja. Näin voidaan säästää polttoaine- 
ja huoltokustannuksia. Tienkäyttäjien kannalta merkitsee 
järjestelmän käyttöönotto palvelutason paranemista. Yhden tai 
kanden minuutin odotusaika lautalla jo olevilla autoille ei 
ole merkittävä, mutta niille, jotka saapuvat viime hetkessä 
lauttarantaan ja pääsevät järjestelmän käytön ansiosta mukaan, 
säästyy yhden lauttavuoron odottelun aika. 

Ennakkotietojärjestelmän käyttö tulee lähinnä kysymykseen 
lauttapaikoilla, joissa lauttaväli on useita satoja metrejä 
ja lautta ei kulje aikataulun mukaan. Todettakoon, että Saaristo- 
tiellä ovat eräätoeräkkäin olevat lautat yhteydessä toisiinsa, 
mikä helpottaa lauttojen kulkuvuorojen koordinointia. 

3.9 	Arvio ennakkotietojärjesteiniän soveltuvuuesta 
lauttapaikoilla 

Seuraavassa on laskettu ennakkotietojärjestelmän vaikutus kes-
kimääräisellä lauttapaikalla. Laskelman perusteisiin liittyy epä-
varrnuustekijöitä, joten luotettavan kuvan asiasta saa ainoastaan 
kokeilemalla järjestelmää riittävän pitkän ajan jollakin lautta-
p;ikalla. 

Laskelman lähtökohdat ja tulokset: 

- 	KYL 220 

- 	edestaksa lauttavuoroja päivässä 60 

- 	ennakkotietojärjestelmän avulla saadaan vuorokaudessa 
tieto 15 auton saapumisesta lautalle puolentoista minuu-
tin kuluessa 

- 	ennakkotietojärjestelmää käytetään vuodessa 5500 kertaa 

- 	lauttaan järjestelmän avulla ehtineet autot säästävät 
odotusaikaa 900 tuntia vuodessa 

- 	odotusajan rahallinen arvo 18.000 markkaa vuodessa 

- 	arvioidaan että lauttavuorot vähenevät 10 % ja lautta- 
paikan kustanrukset 20.000 markkaa vuodessa 

Suositus ennakkotietojärjestelmän käyttöönotosta lauttapaikoilla 

Järjestelmää voidaan suositella jos KVL on yli 300 tai lauttaväli 
yli 500 metriä. Näitä lauttapaikkoja on Suomessa 25 kpl. Soveliai-
den paikkojen lukumäärä vähenee vielä tästä. kun karsitaan pois ne 
lauttapaikat joissa tulotiellä lähellä lauttapaikkaa on vilkkaita 
liittymiä. 

Järjestelmää käyttöönotettaessa tulisi aloittaa vilkkaimniista laut-
tapaikoista joissa lauttaväli on pitkä ja joissa lautta ei luku 
aikataulun mukaan. 
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14 

ETUAJO-O 1 KEUSKYSYMYKSET 

	

4.1 	Etuajo-oikeuslupien myönta:misen 
perus teet 

Lupia on myönnetty toistaiseksi ainoastaan rannikon piireissä. 
Etuajo-oikeuslupien myöntämiskäytäntö on yleisperiaatteiltaan 
eri lääninhallituksissa yhdenniukainen joskin lupaehdoissa ja 
hylkäämisperusteissa on eroja. Liitteenä on yhteenveto tähän 
asti myönnetyistä erikoisluvista ja niiden perusteista sekä 
Turun piirissä v. 1981 käyttöönotetusta uudesta etuajo-oikeus-
lupien myöntämiskäytännöstä. 

Tilanne rannikolla olevilla lautoilla on etuajo-oikeuslupien 
osalta tyydyttävässä kunnossa, joten seuraavassa käsitellään 
sisämaan lauttojen etuajo-oikeuskysymyksiä. 

	

4.2 	Etuajo-oikeuslupien myöntäminen 

Yleisenä periaatteena voidaan pitää, että tielaitos ei pyri 
ratkaisemaan etuajo-oikeushakemuksia, vaan antaa ainoastaan 
lausuntoja asiasta, jonka perusteella lääninhallitus päättää 
luvan myöntämisestä. 

Lautan käyttäjille voidaan antaa etuajo-oikeuksia perusteltuun 
tarpeeseen lääninhallituksen luvalla. Lupia käsiteltäessä on 
vältettävä antamasta niitä liian löysin perustein ja ennen 
kaikkea tulee välttää laajoja yleislupia, jotka koskevat suu-
ria asukasmääriä. 

Lupia myönnettäessä ovat hyväksyttäviä perusteita mm. 

kiireelliset kuljetukset, kuten kalan, vihan-
nesten tai betonirnassan kuljetus 

kiireelliset työtehtävät 

tilapäinen lyhytaikainen perusteltu tarve 

Luvat on syytä rajoittaa mandollisuuksien mukaan määräpäivil-
le ja määrättyyn suuntaan. On vältettävä antamasta lupia 
viikonloppuja varten. Mikäli kulku voidaan ilman haittaa so-
vittaa hiljaisen liikenteen ajaksi, ei anneta etuajo-oikeus-
lupaa. 

Luvan saaneen tulee ilmoittautua lautan kuljettajalle ja 
hänellä tulee olla mukanaan jäljennös lupapereista. 
Nämä luvat eivät mene liikenneministeriön päätöksessä mainit-
tujen etuajo-oikeutettujen kuljetusten edelle. Myöskään lu-
van perusteella ei ole mandollista tulla lauttaan, joka on 
jo täynnä. Luvat eivät edellytä missään olosuhteessa korvauk-
sia lauttaliikenteert hoitajilta. Luvan saajilla tulee olla 
selvä kyltti, joka kertoo matkan tarkoituksen. 



'L1 

Liikenneministeriön päätöksen mukaan: 

Sen lisäksi, mitä tieliikenrielainsäädännön 
nojalla on määrätty, etuoikeus ylikuljetukseen 
ennen muita ajoneuvoja on: 

hälytysajoneuvol la; 

poliisin virkatehtävässä olevalla 
ajoneuvol la; 

sairasta hoitoon kuljettavalla tai 
kuljetettavaksi noutavalla ajoneu-
volla; 

säännöllisellä vuorolla kulkevalla, 
ammattimaisessa henkilöliikenteessä 
käytettävällä autolla; 

kiireellisellä virkamatkalla olevaa 
lääkäriä, eläinlääkäriä, sairaanhoi-
tajaa, terveydenhoitajaa tai kätilöä 
kuljettavalla ajoneuvolla; 

kiireellisellä virkamatkalla olevaa, 
liikennettä valvovaa viranomaista 
kuljettavalla ajoneuvolla; ja 

yleisen tien kunnossapitotyötä suorit-
tavalla ajoneuvolla tai moottorikäyt-
töisellä laitteella. 



37 

5 
LAUTTAPAIKKOJEN LI IKENNETURVALLISIJUS 

TVH:n liikennetoimisto on vuonna 1980 selvittänyt lautta- 
paikkojen liikenneturvallisuutta. Onnettomuusselvitys käsit-
tää vuodet 1966 - 78. Tänä aikana on yleisten teiden lautta- 
paikoilla tapahtunut 51 liikenneonnettomuutta. Tutkittuna 
aikana on tapahtunut 1 liikenneonnettomuus keskimrin 1,6 
milj. ohiajanutta autoa kohti maanteiden lauttapaikoilla ja 
1 liikenneonnettomuus keskimäärin 1,8 milj. ohiajanutta autoa 
kohti paikallisteiden lauttapaikoiula. 

Kaikkien liikenneonnettomuuksien ensisijaiset syyt jakautui-
vat seuraavasti: alkoholin vaikutus 10, epäedulliset liikenne-
olosuhteet 2, ajoneuvon kuljettajan väärä ajokäyttäytyminen 
20, ajoneuvon tekninen vika tai muu ajoneuvosta johtuva syy 
5, lautasta tai lauttalaiturista johtuva syy 11, muu syy 2 
ja syy tuntematon 1 

Tutkimuksessa käytetyllä tarkasteluvälillä vuodet 1966 - 
1978 tapahtui lauttapaikoilla onnettomuuksia seuraavasti: 

- 	0 onnettomuutta 	17 	lauttapaikkaa 
- 	1 	25 	II 

- 	2 	II 	
2 	II 

- 	3 	II 	
6 

- 	4 	1 	II 

43 % onnettomuuksista tapahtui ajoneuvon saapuessa lauttapai-
kalle tai ajaessa lautalle 

29 % ajoneuvon poistuessa lautalta 

12 % ajoneuvon ollessa ylikuljetuksessa 

16 % onnettomuuksista tapahtumapaikalla ei ollut merkitys-
tä onnettomuuden synnyssä 

Onnettomuuksissa (51 kpl) oli osallisia ajoneuvoja yht. 73, 
mikä merkitsee keskim. 1,4 ajoneuvoa/onnettomuus. 

Onnettomuuksissa kuoli 3 henkilöä ja loukkaantui 8 henkilöä. 

Keskimäärin lauttapaikoilla sattui 0,5 onnettomuutta 12 vuo-
den aikana. Näiden lukujen perusteella voidaan laskea, että 
onnettomuusaste lauttapaikoilla on likimain sama kuin :'lei-
sillä teillä keskimäärin. Tässä laskelmassa on lauttavälin 
pituudeksi otettu 450 m + 150 rn tietä kummaltakin rannalta. 
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Lauttapaikkojen turvallisuutta on seuraavassa taulukossa 
verrrattu eräisiin muihin tien kohtiin: 

paikkojen onnetto- onnetto- 
lukumäärä muuksia rnuuksia/ 

vuodessa paikka 

Lauttapaikka 95 4 0.04 
Rautatien tasoristeys 1 	850 57 0.03 
Silta 8 700 129 0.015 
Yleisten teiden liittymä 3 500 1 	400 0.40 

Verrattaessa lauttapaikkojen ja siltojen liikenneturvallisuut-
ta, on otettava huomioon, että siltojen keskimääräinen pituus 
on huomattavasti pienempi kuin lauttapaikkojen. 

Lauttaliikenteen asiantuntijoiden ja lautan matkustajien 
haastattelut osoittavat, että kova tuuli ei ole liikennetur-
vallisuutta vaarantava tekijä lauttaliikenteessä. Kun pää-
tösvalta liikennöimisen jatkamisesta tai liikenteen keskeyt-
tämisestä on lauttojen kuljettajilla, tarpeettomien riskien 
ottaminen muuttuneissa olosuhteissa on jäänyt tekemättä, ja 
lauttojen matkustajatkin ovat tehneet yleensä samat tilanteen 
arvioinnit kuin kuljettajat. Hätätapauksissa kuljettajat ovat 
valmiit yrittämään ylikuljetusta vaikeissakin olosuhteissa. 

Yhden liikenneturvallisuusriskin muodostaa yllättäen sattuvat 
viat tai häiriöt lautan ohjausjärjestelmässä ruoripotkurilos-
seilla ja portin nosto-laskumekanismissa. Tällaisista viois-
ta johtuvia liikenneonriettomuuksia kirjattiin kaikkiaan 10, 
mutta kaikkia onnettomuuksia ei ilmeisesti ole kirjattu vahin-
kojen vähäisyyden takia. 

Tutkimuksen loppuiäätelmäksi saadaan, että liikenneturvalli-
suuden kannalta lauttaliikenteen vaikein vaihe on ajoneuvojen 
saapuminen lauttapaikalle. Siinä vaiheessa ovat sattuneet 
vakavimmat liikenneonnettomuudet, ja ilmeisesti myös onnetto-
muusriski on suurin tulevaisuudessakin. 

Pahan onnettomuuden tai katastrofin syntyyn vaiheessa, jossa 
lautta on ylittämässä lauttaväylää, vaaditaan jokin poikkeuk-
sellisen ja ennalta arvaamattoman tekijän ratkaiseva vaikutus, 
kuten laivan ja lautan yhteenajo karkean ohjausvirheen takia. 
Nykyisenlaisella huolellisella ja varovaisella liikenteen 
hoidolla niistä pitäisi välttyä. Vesiliikenteelle muodostaa 

lautan vaijeri riskitekijän, jota on pyritty vähentämään mm. 
asentamalla vaijerista kertovia etumerkkejä. Muutaman kerran 
on moottorivene törmännyt vaijeriin. Tarkempia tietoja onnet-
tomuuksista ei ole käytettävissä. 

Lauttapaikkojen onnettomuuksien perusteella voidaan todeta, 
että iikenneturva1lisuus lauttapaikoilla on varsin hyvä, ja 
että yhden onnettomuuden perusteella, mikäli se ei johdu aivan 
ilmeisestä syystä, ei ole syytä ryhtyä erityisiin toimenpitei-
siin. Mikäli samalla lauttapaikalla sattuu muutaman vuoden 
kuluessa 2 tai useampi onnettomuus, on syytä tutkia niiden 
syyt ja selvittää, onko tilanne parannettavissa joillakin 
liikenneturvallisuustoimenpiteillä. 
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Liikenneministeriön päätöksessä todetaan, että lautan kansi- 
tila on kuormattava siten, että jokaisen ajoneuvon ainakin 
yhdellä sivulla olevia ovia voidaan avata ajoneuvosta poistu-
mista varten. Tämä koskee etenkin niitä lauttapaikkoja, 
joilla ruuhka-aikana otetaan lautan kansi mandollisimman täy-
teen. Tilanteen korjaamiseksi tulee pyrkiä leventämään lau-
tan kantta siirtämällä tai poistamalla kaiteen vieressä ole-
via rakenteita. Tämän lisäksi lautan kansi tulisi varustaa 
maaliviivoilla, jotka auttavat autoja ryhmittymään siten, et-
tä joka toisen jonon väliin jää riittävä etäisyys ovien avaa-
mi seksi. 

Eräillä lautoilla on syntynyt vaaratilanteita, kun kookkaat 
autot estävät lautan kuljettajaa näkemästä porttia kokonai-
suudessaan sitä nostettaessa. Tilannetta voidaan auttaa 
asentamalla peilejä lautan nurkkiin. 

Raskaat ajoneuvot etenkin puutavarakuormat saattavat ylittää 
runsaastikin lautan sallitun kantavuuden. On syntynyt tilan-
teita, joissa tällainen ajoneuvo on ajanut lautalle aiheutta-
en suuria ongelmia. Tilanne on erityisen vaikea, jos ajoneu- 
vo ajaa lautan toiseen reunaan. Tällöin lautan vaurioitumisris-
ki on suuri ja tilanne saattaa aiheuttaa pitkänkin katkon 
lauttalijkenteessä. Tulisi olla selvä määräys, että lautan 
kantavuutta suuremman kuorman ajaminen lautalle on selvästi 
auton kuljettajan vastuulla ja kaikki mandolliset korjaus- ja 
liikenteelle aiheutuvat kustannukset veloitetaan autoilijalta. 
Ylikuormien valvontaa tulisi lisätä lauttapaikoille johta- 
villa teillä. 



40 

Auto)a Reta:tfl Ic 

I- arhvirrar; 	essi En(nkos 	]i. 	42 t 



41 

6 
YMPÄRI ST?IKYSYMYKSET 

	

6.1 	Lauttapaikkojen nykyiset 
ympäri stöongelmat 

Pahimman ympäristöongelman muodostaa lauttapaikoilla roskaan-
tuminen ja melu. Roskaantuminen johtuu lähinnä kesämökkien 
jätteistä ja melua aiheuttavat ennen kaikkea erilaiset lautan 
portin ja puomin kolandukset. 

	

6.2 	Melututkimukset eräillä lauttapaikoilla 

Kesällä 1981 tehtiin melututkimukset Hätinvirran, Merinaskun, 
Emäsalon ja Parainen - Nauvon lauttapaikoilla. Tutkimuksessa 
selvitettiin lauttapaikalla eri melulähteet ja niiden melujen 
voimakkuudet. Yhteenveto mittaustuloksista on seuraavassa 
taul ukossa. 

Tutkimuksessa todettiin, että lautalta lähtevän kiihdyttävän 
kuorma-auton melu saattaa olla 88 dBA. Suurimmat henkilöau-
ton aiheuttamat melut olivat 74 dBA. Erään aikaisemman tutki-
muksen mukaan tien varrella suoritetuissa mittauksissa todet-
tiin kuorma-autojen suurimmaksi meluksi 90 dBA ja henkilö-
autojen 84 dBA. 

Puomin ja lautan portin laskun, noston ja ylityksen yhteydessä 
syntyy iskuääniä. Melutaso puomia laskettaessa saattaa olla 
82 dBA, porttia laskettaessa ja nostettaessa 84 - 88 dBA, 
porttia ylitettäessä 84 dBA. Suurimmat iskuäänet syntyivät 
Hätinvirralla kalturin liikuntasaumaa ylitettäessä, jolloin 
melutaso oli 92 - 96 dBA. Samoin lautan rantautuessa syntyi 
usein merkittäviä iskuääniä. 

Lautan kannella normaalissa ajossa olivat suurimmat melutasot 
86 - 88 dBA. Pyrittäessä mandollisimman hiljaiseen ajoon, oli 
melutaso 79 dBA ja erityisen voimakkaasti kiihdytettäessä ja 
jarrutettaessa 94 dBA. Lautan kannella seisova kuorma-auto, 
jolla oli tyhjäkäynti päällä, aiheutti 80 dBA:n melun. 

Mitattaessa lautan melua rannalta puomin läheltä olivat suurim-
mat kiihdytyksen ja jarrutuksen aiheuttamat melut 78 dBA ja 
tyypillinen taso 68 cIBA. 

Parainen - Nauvo lauttapaikalla mitattiin lautta-aluksen 
(Replot 2) matkustamotilassa melutaso ja se oli korkea, 84 dBA. 

Edettäessä rannan suuntaan pois lauttapaikalta aleni melutaso 
nopeasti ja muutaman sadan metrin päässä ei lautan melulla 
ollut merkitystä verrattaessa esim. aallokon ja tuulen aiheut-
tamaan melutasoon. 



6.3 	Toimenpiteet lauttapaikkojen melutason 
alentamiseksi 

Iskuäänet, jotka liittyvät puomin ja portin käyttöön sekä 
ylitykseen, ovat varsin häiritseviä. Niitä voidaan vähentää 
huomattavasti erilaisin pehmikkein. Esimerkkinä tästä ovat 
eräät lauttapaikat, joilla nämä äänet on saatu varsin vähäi-
siksi. 

Lautan moottorin aiheuttamaa melutasoa voidaan huomattavasti 
alentaa väittämällä voimakasta kiihdytystä tai jarrutusta. 

Autojen, etenkin raskaiden ajoneuvojen, tyhjäkäyntiä tulisi 
lautan kanneila välttää. 

Lautta-alusten matkustajatilojen melutasoa tulisi pyrkiä 
alentamaan. 
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LAUTTAPAIKOILLA MITATUT ERI MELULÄHTEIDEN AIHEUTTAMAT MAKSIMIMELUT (dBA) 

Hätin- 
virta 

Emäsalo Merimasku Parainen- 
Nauvo 

Huom 

Ajorieuvot 

Kuorma-auto, lähtö 88 88 86 
Kuorma-auto, tyhjäkäynti 80 
Henkilöauto, 	lähtö 74 

Iskuäänet 

Puomin lasku 82 63 
Portin nosto 

84-88 
82 

Portin 	lasku 83 
Portin ylitys 84 84 
Kalturin ylitys 92-96 
Lautan törmäys klturiin 85 

Lautan melu 

- 	lautalla 

moottorin melu, max 86 88 94 
moottorin melu, 	keskiarvc 79 
moottorin melu, 	hiljainen 
ajo 88 
moottorin melu, tyhjä- 
käynti 65 
matkustajatila 84 

- 	rannalla, 	lauttapaikan 
kohdalla 

lautan kiihdytys 74 68 
76 

68 aallot 52-56 
lautan jarrutus 66 J 78 

- 	rannalla, 	tuulen ala- 
puolella 

280 m, 	lautan ajo 54 aallot + kais- 
280 m, 	lautan jarrutus 54 ukko 44-60 
100 m, portin kolandus _________ —_70 linnunlaulu 70 

- Ihmiskorva voi juuri ja juuri erottaa 1 dB:n erot. 

- Tavallinen puhe metrin etäisyydellä on noin 60 dB. 

- Työsuojeluhallitus ilmoittaa kuulovahingon ehkäisemiseksi rajan 85 dBA 
toimittaessa jatkuvassa melussa 8 tuntia päivisin. 

- Ajoneuvojen meluja kadunreunasta mitattuna 	(30-50 km!h) 

ajoneuvo 	melu (dBA) 

henkilöautot 	70-84 
kuorma-autot 	76-90 
linja-autot 	79-90 



6.4 	Toimenpiteet roskaantumisen vähentämiseksi 

Kesämökiltä tulijat toivovat pääsevänsä eroon mandollisimman 
nopeasti kesämökiltä kuljettamistaan jätepusseista. Pysäh-
dys lauttapaikalla olisi vaivaton tapa hoitaa asia. Pulmana 
on tarvittavien jäteastioiden puute. 	Vaikka jäteastioita 
ei olekaan käytössä, käyttävät useat autoilijat tilaisuutta 
hyväkseen aiheuttaen roskaantumista ja epäsiisteyttä. Kysy- 
myksessä on selvä jätehuolto-ongelma, joka kuuluu uuden jäte-
huoltolain piiriin ja kunnan vastuualueeseen. Asiassa pitäisi 
pyrkiä ratkaisuun jonka mukaan kunta järjestää lauttapaikoille 
tai muuhun sopivaan paikkaan kesämökkijätteiden vastaanotto- 
pisteen. TVH:n tulisi käydä asiasta periaateneuvottelut kun-
nallisten keskusjärjestöjen kanssa, jonka jälkeen ongelma voi-
taisiin hoitaa kuntakohtaisesti. 

Emösalon lauttapaikalla on asia ratkaistu yhteistyössä kunnan 
kanssa siten, että kunta on järjestänyt roska-astiat saaren 
puoleiseen rantaan ja vastaanottaa pääosan kesäasutuksen jät-
teistä. TVL on järjestänyt jäteastiat toiselle rannelle. 
Kumpikin tyhjentää omat astiansa. Järjestelmä toimii hyvin ja 
alue pysyy siistinä. 

Lauttarannat ja lautat tulisi varustaa roska-astioilla, jotka 
on tarkoitettu vain pieniä eväsroskia varten. Roska-astiat 
voitaisiin sijoittaa lautan jokaiseen kulmaan ja rannoille. 
Astian kannen täyttöaukon tulisi olla pieni, korkeintaan 

15 cm, jotta isot roskat, kuten talousjätepussit, eivät 
siitä mandu. 	Astiassa tai astian vieressä pitäisi olla 
taulu, jossa kielletään talous- ym. suurten jätteiden tuomi-
nen jäteastiaan tai sen viereen. Lisäksi matkustajille pitää 
ilmoittaa mihin talousjätteet ja suuret roskat voidaan viedä. 
Kaatopaikka osoitetaan myös karttapiirroksella. Lauttaran-
toihin voitaisiin myös kunnan osoituksen mukaan rakentaa 
tasanne, johon kunta voisi sijoittaa jäteastioita talous- yms. 
jätteitä varten. Jäteastioiden tyhjentämisestä huolehtisi 
kunta. 

Uusia levähdysalueita suunniteltaessa tulisi lauttapaikat ot-
taa huomioon. Lauttapaikka on useassa tapauksessa maisemalli-
sesti ja muutenkin luonteva paikka sijoittaa levähdysalue. 
Varsinkin sellaisilla lauttapaikoilla, joissa kulkijat joutu-
vat usein odottamaan lautalle pääsyä yli puoli tuntia, pitäisi 
rakentaa levähdysalue ja käymälä. Levähdysalueelle tulisi 
saada kioski, jonka hoitaja vastaisi alueen siisteydestä. 
Valvotun levähdyspaikan yhteydessä olisi myös käymälän siiste-
ys ja ehjänä pysyminen paremmin taattu. 
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Turun piirissä käytössä oleva 

lauttapaikan jteastia 



K 
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Yksityistiekunta, jolla on hallussaan lossipaikka, pyrkii 
kaikin tavoin saamaan yksityisen tien TVH:n hoitoon paikallis-
tienä siksi, että tiekunta ei pysty telakoimaan lossia ja 
kaltureita. Yksityisen tien lossin hoito ja muu kunnossapito 
ei yleensä aiheuta tiekunnalle ylivoimaisia vaikeuksia. Hoidon 
taso pidetään tiekunnan toimesta tarvetta vastaavana1 

Yksityistielakia pitäisi muuttaa niin, että valtio (TVL) voisi 
rakentaa yksityisen tien, lossilaiturit ja hankkia lossin 
sellaisille saaristoalueille, joissa kunta ja tiekunta eivät 
yhdessäkään pysty tehtävää hoitamaan. 

Tiekunnan pitäisi lisäksi saada asiantuntija- ja korjaamo- 
apua TVL:n piirihallinnolta lossin ja kalturien vuosihuoltoon 
ja telakointiin. Yksityisen tien rakentamisen ajan tienpitä-
jänä toimisi TVL, joka luovuttaisi valmiin tien tiekunnalle 
hoidettavaksi. 

Tiekunta hoitaisi tietä pääasiassa valtiolta ja kunnalta saa-
miensa avustusten turvin, mutta vähäiseltä osin sen tulisi 
osallistua myös itse kustannuksiin. Kun tiekunta lisksi sai-
si TVL:lta apua vuosihuollossa ja telakoinnissa, ei tietä 
tarvitsisi ottaa paikallistienä valtiolleA 
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Yleinen tie joudutaan tekemään jäälle talven aikana joko 
välttämättömien liikenneyhteyksien hoitamiseksi tai kor-
vaamaan jääesteiden takia sulkeutunutta lauttayhteyttä. 

Autoliikenne aiheuttaa jääteillä huomattavia riskejä kor-
keitten akselipainojen ja dynaamisten voimien takia. 
Jäätietä on hoidettava erityisen huolellisesti sekä tark-
kailtava jatkuvasti ja säännöllisesti. Lauttapaikoilla 
oleville jääteille pyritään saamaan henkilöautoille sekä 
olosuhteiden niin salliessa, linja- tai maitoautoille riit-
tävä kantavuus ennen lossiliikenteen keskeyttämistä. Jollei 
raskaalle liikenteelle ole käytössä lauttayhteyttä tai kier-
totiemandollisuutta, tulee jäätielle pyrkiä saamaan 17 ton- 
nin kantavuus. Jäätien ylläpito on vaikea asia, ja ongelmana 
on erityisesti vastuu työntekijöiden turvallisuudesta jää- 
teitä kunnossapidettäessä. Etenkin saaristoalueella jään 
paksuus kehittyy vain harvoin sellaiseksi, että yleisen tien 
luonteinen jäätie voidaan virallisesti ottaa käyttöön. 
Jäätie tulisi hoitaa pääsääntöisesti yksityistienä. 
Jäätien hoitokustannukset voitaisiin tarvittaessa korvata 
suurelta osin tienpitäjälle. 

Lopullisena tavoitteena on pidettävä tilannetta, että jää- 
teitä ei tarvita ollenkaan. Tämä ei ole kuitenkaan saaristossa 
mandollista, koska jäätiet muodostavat usein ainoan kulkuyhtey-
den talvella. Jääteiden hoitoa yksityisteinä saaristolaisten 
toimesta puoltaa se, että he tuntevat parhaiten jääolosuhtet, 
parhaat paikat jääteille ja ajankohdat, jolloin jääteitä voi-
daan käyttää. Suurimman riskin jäällä liikuttaessa ottavat 
mökkiläiset, jotka eivät tiedä riskejä eivätkä tunne oikeaa 
ajotapaa. 
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ENNAKKOTIETOJÄRJESTELMAN TEKNIIKKA LAUTTAPAIKKOJEN '{HTEYDESJ 

Kai usto 

Näyttö taulu 

Ilmaismet 

Puhel inkaapeli 

Toimintaperiaate ja rakenne 

Ilmaisinkäämit ja ilmaisinvahvistin 

Käämien asennus edellyttää asfaltointia n. 20.. .25 m:n 
matkalla. 

Käämit asennetaan asfalttjjn tien oikeaan reunaan lossille 
päin katsottaessa n. 10 m etäisyydelle toisistaan. Kmi- 

pari on suunnan tunteva, eli havaintojen on tultava tietyssä 
järjestyksessä. 
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Ajoneuvo tulkitaan suureksi, mikäli jälkimmäinen ilmaisin 
varautuu ennen etummaisen vapautumista (ajoneuvopituus > 10 m). 
Ilmaisimien varautuessa vuorotellen ajoneuvo tulkitaan 
henkilöautoksi. Varautumisväliä voidaan käyttää nopeuden 
indikointiin (esim. alle/yli 25 km/h). 

Ilmaisinvahvistimena käytetään ns. pienenergiai lmaisimia, 
joiden virran kulutus on pieni (20 mA/12 v). Vahvistimen 
tulee olla kaksikanavainen. 

Ilmaisimen vaatima herätejännite syötetään ohjausyksiköltä 
(heikkovirta). Vahvistinlaitteisto koteloidaari ja kiinni-
tetään esim. puhelinpylvääseen. 

Yhdyskaapel i 

Yhd3'skaapelina riittänee 3 x 2 x 0,5 (kolme paria). Pien-
energiailmaisimia käytettäessä kaapelin koko on riittävä 
vielä 2 km yhteysetäisyyksillä. 

Vesistön ylityksessä (alituksessa) on käytettävä suurempaa 
kaapelia, koska ohjausyksikkö sijoitetaan vain toiselle 
reunalle. Myös olemassa olevien puhelinyhteyksien käyttö 
on mandollista. 

Ohjausyksi kkö 

Ohjausyksikkö sijoitetaan näyttötaulun yhteyteen. Yksikössä 
sijaitsevat sähkönsyöttö ja ilmaisintietojen käsittely. 
Nollauskäskyt voidaan ottaa esim. puomin nostolaitteista 
tai ilmaisinohjattuna lossin välittömässä läheisyydessä. 
Tällöin taulu ilmoittaa näköetäisyyden ulkopuolella (matkalla) 
olevien ajoneuvojen määrän. 

Näyttötaul u 

Noin 1 m2  suuruinen taulu, jossa syttyvä lamppu osoittaa 
havaitun ajoneuvon ja sen tyypin. 

Kustannukset 

Toinen ranta 	Molemmat 
ra nn a t 

Ilmaisimet + vahvistinlaite 

Yhdyskaapeli (ilmajohto) 
rakennettuna /km 

Ohjausyksi kkö 

Näyttötaul u 

yht. 

Käyttökustannukset 

10 000 mk 20 000 mk 

10 000 " 20 000 

12 000 " 12 000 

4000" 8000 

36 000 mk 60 000 mk 

Virrankulutus järjestelmällä on niin iieni ettei sillä 
ole käytännön merkitystä. 



LIITE 2 	1 (5) 

TUTKIMUS MYNNETYIST1 ETUAJO-OIKEUKSISTA 

Tieliikenneasetuksen 8 §:n 3 momentin (223/78) nojalla on 
myönnetty etuajo-oikeuksia yleisillä teillä oleville lautoille. 

1.1.1970 - 31.7.1980 välisenä aikana myönnettiin etuoajo-
oikeuslupia yhteensä 210, joista 31.8.1980 oli voimassa vielä 
163 lupaa. Etu.jo-oikeuslupia on myönnetty vain rannikolla 
oleville lautoille Uudenmaan, Turun, Vaasan ja Oulun Diireissä. 
Suurin osa myönnetyistä luvista (166) oli myönnetty Turun 
piirissä sijaitseville lautoille. Uudenmaan piirissä etu-
ajo-oikeuslupia on myönnetty Sk1dön lautalle, Turun piirissä 
Paraisten-Nauvon, Vikomin, Retaisten, Korppoon-Houtskari, 
Kaitaisten, Vartsalan ja Pinoperän lautoille, Vaasan piirissä 
Bergön ja Raippaluodon lautoille sekä Oulun piirissä Hailuodon 
1 auta 11 e. 

Etuajo-oikeusluvat ovat lääninhallitusten myöntämiä. Läänin-
hallitukset ovat pyytäneet lupapäätöksiä varten lausuntoja 
ko. tie- ja vesirakennuspiiriltä, nimismieheltä ja usein myös 
ko. kunnanhallitukselta. Uudenmaan piirissä myönnetyt kaksi 
lupaa ovat Tammisaaren maistraatin myöntämiä. 

Katsaus lupiasaaneisiin piireittäin 

Uudenmaan piiri 

Uudenmaan piirin alueella oleville lautoille on myönnetty 
kaksi etuajo-oikeuslupaa, kumpikin Skldön lautalle. 

Turun piiri 

Turun piirin osalta tässä olevat tiedot ovat vanhentuneita, 
koska siellä on otettu käyttöön uusi käytäntö etuajo-oikeuk-
sien suhteen vuonna 1981. 

Turun piirin alueella on myönnetty lupia sekä Turun saaris-
totien (mt 180) että Kustavin ja Taivassalon kunnissa ole-
ville lautoille. Näistä Kustavin ja Taivassalon kuntien alu-
eella oleville lautoille on myönnetty 19 lupaa, joista 14 
edelleen on voimassa. 

Tienkäyttäjäryhmä 	Voimassa olevien 
lupien lukumäärä 

Valtion viranomaiset 	9 

Poliis 4 viranomaiset (työn 
. 4 a kodin väliset matkat) 

Kuntien/Kuntainl i ittojen 
henkilöstö 

Terveydenhoi toalan 
henkilöstö 

Osuus kunnat 

Yhtiöt ja niiden palveluksessa 
olevat 	 31 

Yksityiset henkilöt ja 
liikkeenharjoittajat 	17 
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Ti enkäyttäjäryhmä 
	

Voimassa 	olevien 
lupien lukumäärä 

Lii kenteenharjoi ttajat 
	

52 

Maa-, metsä-, ja kala- 
talousalan yhdistykset 
	

3 

Sähkö-, puhelin- ja 
posti laitokset 
	

3 

Tilapäiset luvat 

Yhteensä 
	

132 

Luvat on myönnetty valtion ja kuntien viranhalti joiden osalta 
työ- ja virkamatkoja varten, yhtiöiden, osuuskuntien ja 
yksityisten osalta kiireellisten huolto- ja korjaustöiden 
suorittamista sekä helposti pilaantuvien tuotteiden kuljetta-
mista varten. 

Vaasan piiri 

Vaasan piirissä on myönnetty 14 etuajo-oikeuslupaa, joista 
yksi Bergön lautalle ja muut Raippaluodon lautalle. 

Tienkäyttäjäryhmä 	Voimassa olevien 
lupien lukumäärä 

Terveydenhoi toalan 
henkilöstö 	 1 

Yhtiöt ja yhtiöiden 
palveluksessa olevat 	- 

Yksityiset henkilöt ja 
liikkeenharjoittajat 	1 

Maa-, metsä- ja kala- 
talousalan yhdistykset 	- 

Yhteensä 	 2 

Luvat on myönnetty helposti pilaantuvien tuotteiden, kuten 
em. valmisbetonikuljetus, kuljettamista varten. Yksityisille 
henkilöille on myönnetty yksi lupa, joka koski kirkkoherran 
virkamatkoja. Maa-, metsä- ja kalatalousalan yhdistyksille 
myönnetyt luvat ovat seminologin työmatkoja varten. 
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Oulun piiri 

Oulun piirin alueella on lupia myönnetty ainoastaan Hailuodon 
lautalle, yhteensä 28. Huomionarvoinen on kunnanhallitukselle 
myönnetty lupa, joka koskee kaikkia Hailuodossa vakinaisesti 
asuvia ajoneuvon omistavia henkilöitä. 

Tienkäyttäjäryhmä 	Myönnettyjen lupien 
lukumäärä (voim.oleva) 

Valtion viranomaiset 	3 

Poliisiviranoamiset (kodin 
+ 	 ja työpaikan väliset matkat) 	- 

Kunti en/Kuntal nl ii ttojen 
virkamiehet 	 7 

Terveydenhoitoalan henkilöstö 	6 

Osuuskunnat 	 3 

Yhtiöt ja niiden paveluksessa 
olevat 	 - 

Yksityiset henkilöt ja 
liikkeenharjoittajat 	4, 3 voimassa olevaa 

Liikenteenharjoittajat 	1 

Maa-, metsä-, ja kalatalousalan 
yhdistykset 

Sähkö-, puhelin-, ja postilaitokset 

Tilapäiset luvat 	 1, ei enää voimassa 

Kunnanhallitukselle myönnetty 
kaikkia asukkaita koskeva lupa 	1 

Yhteensä 	 28, joista 26 voimassa 
olevaa 

Valtion, kuntien ja terveydenhuoltohenkilöstölle myönnetyt 
luvat koskevat lähinnä työ- ja virkaniatkoja, yksityisille 
myönnetyt koskevat helposti pilaantuvien tuotteiden kulje-
tus ta. 
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Katsaus lupaehtoihin 

Yleiset lupaehdot 

Etuajo-oikeuslupien myöntämiskäytäntö on yleisperiaatteiltaan 
eri lääninhallituksissa yhdenmukainen. Kuitenkin on joillekin 
tienkäyttäjäryhmille myönnettyjen lupien ehdoissa selviä eroja. 
Myös hylättyjen etuoajo-oikeuslupa-anomusten hylkäämisperus-
teissa voidaan todeta eroja eri lääninhallitusten päätöksiä 
vertai 1 taessa. 

Yleisesti voidaan erottaa kolme eri luvansaajaryhmää, ne joille 
lupa on myönnetty henkilökohtaisesti harjoittamansa ammatin 
tai viran työmatkoja varten, eri laitosten ja yritysten henkilö-
kunnalleen anomat luvat virka-, huolto- ym. työmatkoja varten, 
sekä anojan kuljetuksia suorittaville, omien tai ulkopuolisten 
ajoneuvoille, jolloin lupa on ajoneuvokohtainen. 

Kaikkien lääninhallitusten myöntämien lupien yhteisehtona 
voidaan katsoa olevan seuraavat ehdot: Luvat eivätoikeuta 
etuajo-oikeuteen muihin tieliikenneasetuksen 8 § 3 mom. mai-
nittuihin etuajo-oikeutettuihin nähden. Ajoneuvojen on 
saavuttava lauttapaikalle ja ilmoittauduttava lautan päälli-
kölle tai lossin kuljettajalle ennen kuin lautta on lastattu 
aikataulun mukaista tai muuta vuoroa varten. Lääninhalli-
tuksen päätös tai jäljennös siitä, jolla lupa on myönnetty, 
on pidettävä ajoneuvossa mukana silloin kun etu'jo-oikeuteen 
vedotaan. 

Turun lääninhallituksen myöntämissä luvissa vaadittiin aikai-
semmin lisäksi ajoneuvon varustamista katsastusmiehen hyväk-
symällä kilvellä, jossa yleensä on teksti Hyötyliikenne-
Nyttot rafiku sekä ajoneuvon rekisteritunnus. 

Kilvet sijoitetaan ajoneuvon katolle. Eläinlääkärien, semino-
logien ja perheenjäsenen sairaskuljetusta suorittavien autossa 
ovat kilpien tekstit "EläinlääkärV', "SeminologP ja "Sairas- 
kuljetus". Edelleen ehtona luvissa on, että lupien perusteella 
eivät haki jat voi esittää minkäänlaisia korvausvaatimuksia 
lauttojen tai lossien henkilökunnille tai tieviranomaisille. 
Lisäksi luvissa voi olla aika- tai lauttavuororajoituksia. 
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Voimassaoloai karajoi tukset 

Turun läänihallituksen myöntämistä etuajo-oikeusluvista on 
24:ssä voimassaoloa koskevia aikarajoituksia. Yleisin voi-
massaoloaikarajoitus on poistaa etuajo-oikeus viikonloppui-
sin perjantai-illasta maanantai-aamuun; tämä rajoitus 
on 20 luvassa. Lisäksi on myönnetty, anomukseen perustuen, 
voimassaoloaika vain määräpäiviksi. 

Oulun lääninhallituksen myöntämistä luvista on viidessä 
voimassaoloaikarajoitus. Ne ovat kaikki anomukseen perus-
tuvia ja luvat ovat voimassa vain tiettyinä viikonpäivinä. 

Muut ajoa rajoittavat lupaehdot 

Turun lääninhallituksen myöntämissä luvissa, jotka koskevat 
Turun saaristotietä, on useassa lupa myönnetty vain toiseen 
suuntaan liikennöitäessä. 

Tilapäiset luvat 

Tilapäisiä etuajo-oikeuslupia on myönnetty suurempien tilai-
suuksien osallistujien linja-autoja, sekä sotilasyksiköiden 
kuljetusta varten. 



LIITE 3 	1 (6) 

ETUAJO-OIKEUDET SAARISTOTIEN LAUTTA- JA LOSSIVYLILL 

Lääninhallitus on valmistellut uudet ohjeet etuajo-oikeuden 

myöntämisestä Saaristotien lautta- ja lossiväylien ylittämi-

seen. Sen lisäksi, mitä tieliikennelaki sekä liikenneminis- 

- 

	

	teriön päätös antavat etuoikeuksia, voi lääninhallitus har- 

kintansa mukaan antaa muita määräyksiä siitä, missä järjes- 

• 	tyksessä lossiväylä voidaan ylittää. 

Nykyisen tieliikennelain 8 §:n 3 momentin mukaan hälytysajo-
neuvolla sekä säännöllisellä vuorolla kulkevalla, ammattimai-

sessa henkilöliikenteessä käytettävällä autolla on oikeus 

ylittää lossiväylä ennen muita ajoneuvoja. 

Uuden 1»4.1982 yoirnaan tulevan tieliikennelain 39 §:n mukaan 
hälytysajoneuvolla ja poliisin virkatehtävässä olevalla ajo-

neuvolla on oikeus päästä lautalle ennen muita ajoneuvoja. 

Hälytysajoneuvo saa siis ylittää väylän aina ennen muita ajo-

neuvoja, olipa se kiireellisessä ajossa tai ei. 1-lälytysajo-

neuvoiksi luokitellaan asianmukaisin merkein varustetut palo-, 

poliisi- ja sairasautot. Muu kuin hälytysajoneuvo, joka on 

poliisin virkatehtävissä, edellyttää todellista virkatehtävää, 

joka on etuajo-oikeutta käytettäessä osoitettava. 

Saadakseen nauttia laillisesta etuoikeudesta tulee säännöllis-

tä henkilöliikennettä mainitulla reitillä harjoittavan osoit-

taa etuoikeutensa lauttapaikalla julki pannulla vahvistetulla 

aikataululla. 

Sen lisäksi, mitä tieliikerinelaki antaa oikeuksia ylittää 

väylä ennen muita ajoneuvoja, on liikenneministeriö antanut 

päätöksen (995/17.12.1980),  jonka mukaan 

1) hälytysajoneuvolla, 

2) poliisin virkatehtävässä olevalla ajoneuvolla, 
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3) samasta hoitoon kuljettavalla tai kuljetettavaksi nou-

tavalla ajoneuvolla, 

L) säännöllisessä henkilöliikenteessä olevalla autolla, 

5) kiireellisellä virkamatkalla olevaa lääkäriä, eläinlää-

käriä, sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa tai kätilöä 

kuljettavalla ajoneuvolla, 

6) kiireellisellä virkamatkalla olevaa liikennettä valvovaa 

viranomaista kuljettavalla ajoneuvolla ja 

7) yleisen tien kunnpssapitotyötä suorittavalla ajoneuvolla 

tai moottorikäyttöisellä laitteella on oikeus ylittää 

lossiväylä ennen muita ajoneuvoja. 

Saaristotiellä on kuitenkin edellä mainittujen ajoneuvoryh-

mien lisäksi melko suuri tarve muillakin saada ylittää los-

siväylä ennen muita ajoneuvoja, jolloin lääninhallitus tie-

liikennelain nojalla päättää, kenelle mainittu oikeus myön-

netään, kenelle ei. 

Käytäntö lupien myöntämisessä on ollut sangen kirjavaa joh-

tuen osittain puutteellisista ja epäyhtenäisistä ohjeista, 

toisaalta siitä, että myös Paraisten järjestysoikeus myönsi 

lupia aina siihen saakka, kun järjestysoikeudet lakkautet-

tiin. Viimeisenä päätöksenä mm. oli kaikille Houtskärin kun-

nassa asuville ajoneuvon omistajille annettu oikeus lossiväy-

iän ylittämiseen ennen muita ajoneuvoja Paraisilta Nauvoon. 

Etuajo-oikeuslupahakemusten lisääntyessä ja paineen yhä kas-

vaessa pitenevien autojonojen myötä kesäaikana, on asiaan 

ollut pakko luoda selvät toimintalinjat lupien myöntämisessä. 

Työryhmän työn pohjalta on lääninhallitus päättänyt lupajär-

jestelyistä seuraavaa: 

1. Nyt voimassa olevat luvat tullaan kaikki uusinaan kuluvan 

vuoden aikana. Lääninhallitus lähettää jokaiselle luvan hal-

tijalle kirjeen, jossa asia selvitetään yksityiskohtaisesti 

sekä kehoitetaan luvan haltijaa anoman uusi lupa, mikäli 

aikoo oikeuttaan käyttää vuoden 1982 alusta lukien. 
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2. Houtskarin kunnassa sekä Norskatan saaressa vakinaisesti 

asuville ajoneuvon omistajille myönnetään Paraisista Hout-

skärin suuntaan, etuajo-oikeus, mikäli he tätä oikeutta hake-

vat. 

3. Luvan saamisen perusteina tulee olla riittävä tarve mm. 

liikkeen tai ammatin harjoittamisen vuoksi, nopeasti pilaan-

tuvien kuljetusten hoitamiseksi tai vastaavasta muusta syys-

tä. Loma-asutus, työmatkat tai vastaavat muut matkat, joilla 

ei ole perusteltua kiirettä, eivät oikeuta etuajo-oikeuden 

saamiseen. 

4. Lupa myönnetään ainoastaan niin pitkäksi aikaa, kun perus-

teltu tarve edellyttää, enintään kuitenkin 5 vuodeksi. Eri-

tyistapauksissa voidaan myöntää kertalupia. 

5. Lupa myönnetään määrätylle ajoneuvolle ja mää;rätylle hal-

tijalle/omistajalle erikseen määrätyistä syistä. Mikäli 

ajoneuvo vaihdetaan toiseen tai luovutetaan toiselle, tai 

luvan perusteena olevat seikat muuttuvat, luvan voimassaolo 

lakkaa. Edellä olevien seikkojen tullessa kyseeseen on luvan 

h.altijan välittömästi palautettava hankkimansa lupa ja etuajo-

oikeutta osoittavat kilvet lääninhallituksen poliisitoimistoon. 

6. Lupaa lunastettaessa on samalla lunastettava etuajo-oikeutta 

osoittavat kilvet lääninhallitukselta. Kilvet osoittavat, onko 

lupa voimassa ympäri viikon vai ainoastaan arkipäivinä (värin 

perusteella), mille lauttaväleille se on myönnetty, auton re-

kisterinumeron, luvan päättymisajan sekä mandolliset lisäeh-

dot. Uuden kilpikäytännön voimaan tullessa kesäkuussa asetetaan 

lauttapaikoille yleisön nähtäväksi taulut, joista ilmenee eri 

kilpien merkitys. Kilvet on etuajo-oikeuteen vedottaessa oltava 

kiinnitettyinä annettujen ohjeiden mukaisesti selvästi näkyvil-

le paikoille auton tai muun ajoneuvon eteen ja taakse. rvlyönnet_ 

ty lupa on niin ikään oltava ajossa mukana. 
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Etuajo-oikeutta ociLtavLa 	lvlsL käytettvät virit 

ovat seuraavat: 

Vihreä kilpi: lupa voimassa kaikkina viikon pivin 

Valkoinen kilpi: lupa voimassa arkipäJvisin 

Keltainen kilpi: kertakkyt.t1ilupa 

Sytai ftr torkosatt som beials a 
pa basen a vagtrattlortat1ningens 83inent 

aaninhaIIituksen hehikenneasetuksen t. 3morn noialla 
myontamien etuajo-oikeuksien tupakilvet 
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Lääninhallituksen tieliikenrieasetuksen 8 §:n 3 rnom. nojalla 
myöntämät etuajo-oikeudet 

0 

r-4 

(- > 1234 

Q voimassa 12.5.86 

TRB 876 

300 min 

0 

—)4 

voimassa 1.8.83 
TVH 789 

300 mm 

MERKINTtSJEN SELITYS 

Suunta saaristoon 

-"- mantereelle 

Lauttapaikat 

1 Parainen - Nauvo 

2 Vikomin lossipaikka 

3 Nauvo - Korppoo 

4 Korppoo - Norrskata - Houtskari 

Q Erikoisehtoja 

Voimassaoloalka 

Reki sterinuinero 

Värit: 

vihreä - lupa on voimassa kaikkina viikonpäivinä 

valkoinen - lupa on voimassa maanantaista klo 6.00 perjantaihin 
klo 16.00 

keltainen - kertalupa 



Liite 3 
Förkbrsrätter beviljade av länsstyrelsen p  basen av 

vgtrafikförfattningens 8 § 3 rnoment 
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300 mm 
	

300 mm 

TEC KENFCRKLARINGAR 

Riktning mot skärgrden 

mot fasta landet 

Fär,jpass 

1 

2 

3 

4 

0 
Giltighetstid 

Registernunimer 

Färger: 

Pargas -Nagu 

Vikom färjpass 

Nagu-Korpo 

Korpo-Norrskat a-Hout skär 

Specialvilikor 

grön - tilistndet gälier alla veckodagar 

vit 	- tii1st.ndet gälicr frn mndag ki. 6.00 till 

fredag ki. 16.00 

gui - engngstiilstnd 
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LPHDELUETTELO 

Julkaisun nimi 
tai sisältö 

Lauttapai kkatietoja 

Lauttapaikat yleisillä teillä 

Liikenne eräillä lautta- 
paikoilla 

Lautat ja lauttapaikat 

Tekijä ja 
päiväys 

PA/RL 1.1.1981 

1.1. 1981 

TVH/Li i kennetoimi sto 

korj. 23.2.1981 

Laatu ja sivumäärä 

Luettelo, 3 s 

Kartta, 1 s 

Raporttiluonnos, 42 s 

Muistio, 13 s 

Raportti, 17 s 

Raportti, 62 s 

Artikkeli, 5 s 

Kirje, 3 s 

t 

1. 

Paraisten - Nauvon lautta- 	TVH/Liikennetoimisto 
paikan liikenteenvälityskyky- 	6.8.1976 
tutkimus 

Tiestön kehittämisen periaat- 	TVL/Turun piiri 
teet Lounais-Suomen saaristossa 18.10.1979 
vuoteen 1990 mennessä 

Paraisten saaristotie, yksi 	Harry Karlsson 
Lounais-Suomen saariston 
pääväyl istä 

Valtiontilintarkastajain kysy- TVH/Käyttöosasto 
mykset vuoden 1979 tilien tar- 12.9.1980 
kastuksesta 

Hailuodon liikenneyhteyden 	VKK Edullisuusvertailu- Raportti, 37 s 
kehittäminen 	seminaari 1/1980 

Lauttapaikkojen kehittämistarve TVH/Tiesuunnitteluosas- Tutkimusraportti, 5 s sekä 
vuosina 1970-1985, LAKA-ohjel- to, 1973 	tulostuslistat 
man tulostuslistat 

Siltojen ja lauttapaikkojen 	TVL, 23.10.1980 	Raporttiluonnos, 58 s 

hoidon, ylläpidon ja kehittä- 
misen suuntaviivat 1980-luvulla 

Kirje liikenneministeriölle, 
2s 

Kansanedustaja Mauri Miettisen TVH/Käyttöosasto 
kirjallinen kysymys nro 445 Puu-20.10.1980 
malansalmen ja Vekaransalmen 
lossiliikenteen keskeytyskokei- 
luri aiheuttamien haittojen 
poi stami sesta 

Puumalansalmen, Vekaran ja 	TVH, 19.1.1979 
Hanhivirran lossien kulkuaika- 
järjestelyjen vahvistaminen 
kahvitaukojen johdosta 

Kirje n:o Kp-17, 2 s, liite 
Haastattelututkimuksen tutk. 
tulos, 14 s 
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Julkaisun nimi 
tai sisältö 

Lossien siirtyminen aikatau-
lun mukaiseen liikenteeseen 

Lauttojen iii kenneturval ii - 
suustutkimus 

Kulkuaikojen järjestely los-
seilla kahvitaukojen aikana 

Lauttal ii kenteen organi saa-
tioista, tilastoista ja 
kai ustosta 

Lauttoja koskevaa lainsäädän-
töä 

Suomen asetuskokoelma 
n:o 986-995, 1980 

LM:n lauttapäätöksen pykäliin 
8, 20 ja 22 tulleet muutokset 

Lautoilia tapahtuva ajoneuvojen 
kuljetus, kuormaus ja liikenne 

Vesikaiuston turvallisuuden 
parantamiseen tähtäävät 
toimenpi teet 

Tekijä ja 
päi väys 

TVH/Käyttöosasto 
7. 10. 1975 

TVH/Li i kenrietoimi sto, 
6.11.1980 

TVH/Käyttöosasto 
10. 4. 1978 

Pertti Auvinen, 
Maaliskuu 1980 

TVH, Tstoins. K Lind, 
13. 3. 1980 

TVH/Kk, Sakari Puikka-
nen, 31.3.1980 

TVL, Turun piiri, 
T Leonsaari, 7.3.1980 

TVH, Käyttöosasto, 
konetoimi sto 
16.9. 1977 

Laatu ja sivumäärä 

Kirje piirikonttoreille, 
2s 

Raporttiiuonnos, 33 s 

Raportti, 14 s 

Kirje, 19 s 

Piirustusluonnos ja kaiuste-
luettelo, 2 s 

Kirjekonsepti, 2 s 

Muistio, 5 5 

Moniste,9 5 

Muistio 4 s 

Muistio 2 5 

Kirje, 1 s, liitteenä lautta- 
kaluston turvaliisuusohjeet, 
14 s 

Tutkimus yleisillä teillä 	TVH/Liikennetoimisto, 
oleville lautoille rnyönnetyistä 12.9.1980 
etuajo-oi keuksista 

Lauttapaikkojen sosiaalitilat 	TVH, 1.12.1977 

Lauttapaikkojen päivystys- ja 	16.3.1977 
sosiaal itilavaunu 

Lauttapaikoilla olevien venei- TVH, Käyttöosasto, 
den rakenne ja veneiden käyttö konetoimisto, 28.2.1978 
henkilöiden ylikuljetukseen 

Lossien pelastusvälineiden 	TVH/Käyttöosasto, 
merkitseminen 	20.10.1977 

Jääti eohjeet 

Lauttal ii kennetutkimuksia 

Lossit 

Kirje, 2 5 

Kirje, 3 5 

Raportti, 20 s 

Kansio 

Kansi o 



ISBN-951 /6-473-O 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

