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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi suuronnettomuuksien 
tutkinnasta sekä laeiksi ilmailulain ja merilain 259 §:n muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi erityinen 
laki suuronnettomuuksien tutkinnasta. Lain mu
kaan kaikki suuronnettomuudet tutkittaisiin sa
moja periaatteita ja samanlaista menettelyä nou
dattaen. Suuronnettomuuden tutkinnan tarkoi
tuksena on yleisen turvallisuuden lisääminen ja 
erityisesti uusien onnettomuuksien ehkäisemi
nen. Suuronnettomuudella tarkoitetaan onnetto
muutta, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden 
taikka ympäristöön tai omaisuuteen kohdistunei
den vahinkojen määrän tai onnettomuuden laa
dun perusteella pidettävä erityisen vakavana. 
Tutkima voidaan toimittaa myös tapahtumasta, 
jossa suuronnettomuuden vaara on ollut ilmei
nen. 

Suuronnettomuuden tutkisi valtioneuvoston 
asettama tutkijalautakunta, joka toimisi oikeus
ministeriön yhteydessä. Lautakunta asetettaisiin 
aina kutakin tapahtumaa varten erikseen. 

Tutkinnassa selvitetään onnettomuuden kul
ku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet. Erityi
sesti selvitetään, onko turvallisuusvaatimukset 
otettu riittävästi huomioon eri toiminnoissa. Tar
vittaessa selvitetään myös mahdolliset puutteet 
turvallisuutta koskevissa säännöksissä ja määräyk-
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sissä. Lautakunnan on tehtävä tutkinnan perus
teella suositukset sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka 
ovat tarpeen turvallisuuden lisäämiseksi, onnet
tomuuksien ehkäisemiseksi, vahinkojen torjumi
seksi sekä vähentämiseksi ja pelastuspalvelun te
hostamiseksi. Tutkinnasta laaditaan valtioneuvos
tolle tutkintaselostus. Valtioneuvosto päättää, 
mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdyttävä. 

Ehdotetussa laissa olisivat säännökset myös 
tutkiotalautakunnan valtuuksista ja tutkintaan 
osallistuvien esteellisyydestä. Ehdotuksessa on 
kiinnitetty erityistä huomiota viranomaisten yh
teistyön tehostamiseen suuronnettomuuksien tut
kinnassa. 

Esityksessä ehdotetaan myös perustettavaksi 
pysyvä suuronnettomuustutkinnan suunnittelu
kunta. Sen tehtävänä on huolehtia suuronnetto
muustutkinnan yleisestä kehittämisestä sekä yh
teydenpidosta eri turvallisuus- ja tutkimavirano
maisten kesken. Toimintavalmiuden ylläpitämi
seksi se pitää luetteloa tutkimalautakuntaan jäse
niksi sopivista asiantuntijoista. Sen tulee myös 
ryhtyä niihin tutkintatoimiin, jotka ovat tarpeen 
ennen kuin tutkimalautakunta on asetettu. 

Säännökset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1985. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

Maassamme sattuu vuosittain kymmeniätuhan
sia onnettomuuksia. Niistä aiheutuu huomatta
via taloudellisia menetyksiä. Ihmishenkiä tai va
kavia henkilövahinkoja vaatineisiin onnetto
muuksiin liittyy kärsimyksiä, joita ei voi edes 
rahassa mitata. Yhteiskunnan teollistuminen ja 
teknistyminen ovat lisänneet vakavien onnetto
muuksien syntymisriskiä. Tällaisten onnetto
muuksien perinpohjainen tutkiminen edesauttaa 
uusien onnettomuuksien ehkäisemistä. Tutkin
nan tuloksia voidaan käyttää monella tavalla 
turvallisuuden lisäämiseen. Vahinkoja kärsineen 
ja onnettomuudessa kuolleiden omaisten on tär
keätä saada tietää, missä olosuhteissa onnetto
muus on tapahtunut. Ihmishenkiä vaatinut on
nettomuus järkyttää aina myös suurta yleisöä. 
Tieto siitä, että onnettomuutta tutkitaan asian
tuntevasti, on omiaan lieventämään kansalaisten 
järkytyksen tunnetta. Onnettomuuden syiden 
selvittäminen saattaa myös hälventää erilaisiin 
teknisiin laitteisiin ja toimintoihin kohdistuvia 
epäluuloja. 

Esityksen tavoitteena on yleisen turvallisuuden 
lisääminen suurten onnettomuuksien tutkintaa 
kehittämällä. Onnettomuuksien tutkinnasta ei 
ole voimassa yhtenäistä lainsäädäntöä. Ehdotettu 
laki suuronnettomuuksien tutkinnasta merkitsisi, 
että kaikki erityisen vakavana pidettävät onnetto
muudet tutkittaisiin mahdollisimman asiantun
tevasti ja riippumattomasti. Kun tutkinnan pe
rusteella tehdyt toimenpide-ehdotukset käsitel
täisiin valtioneuvostossa, merkitsisi tämä turvalli
suustekijöiden entistä parempaa huomioon otta
mista päätöksenteossa. 

2. Nykyinen tilanne 

2 .1. Onnettomuuksista ja niiden jaottelusta 

Onnettomuutena voidaan pitää äkillistä ja en
nalta-arvaamatonta tapahtumaa, jonka seurauk
sena on ihmisen kuolema tai loukkaantuminen 

taikka omaisuuden tai ympanston vahingoittu
minen. Onnettomuuksia on jaoteltu eri ryhmiin 
muun muassa onnettomuuspaikan (esimerkiksi 
tieliikenne- ja merionnettomuudet), ilmenemis
muodon (esimerkiksi tulipalot sekä räjähdys- ja 
sortumaonnettomuudet) taikka toimialan tai hal
linnonhaaran (esimerkiksi sotilasonnettomuudet) 
perusteella. Edellä mainitut jaotteluperusteet 
voivat mennä päällekkäinkin. 

Onnettomuuksia jaotellaan yleensä suuruuden 
mukaan käyttäen mittana kuolleiden tai louk
kaantuneiden taikka aineellisten vahinkojen 
määrää. Erityisen vakavia onnettomuuksia tarkoi
tettaessa puhutaan usein katastrofeista, suuron
nettomuuksista tai -vahingoista. Eri termien mer
kitys vaihtelee jossakin määrin käyttöyhteyden 
mukaan. Esimerkiksi pelastustoimen hallinnossa 
käytettyä luokittelua ja terminologiaa ei voida 
sellaisenaan soveltaa onnettomuuksien tutkima
järjestelmiin. 

Viime vuosina on kohtalokkaiksi koettuja on
nettomuuksia varsin yleisesti kutsuttu suuronnet
tomuuksiksi. Tätä termiä käytettäessä ei ratkaise
vana ole pidetty yksinomaan uhrien tai loukkaan
tuneiden määrää, vaan onnettomuuden luonnet
ta ja vaikutuksia kokonaisuudessaan. 

2.2. Onnettomuuksien määrästä 

Yhtenäistä onnettomuuksien tilastoimijärjes
telmää ei ole. Tilastoja pidetään lähinnä onnetto
muustyypeittäin ja ne perustuvat yleensä eri 
viranomaisten hallinnonalansa tapahtumista ko
koamiin tietoihin. Tärkeitä lähteitä ovat myös 
vakuutusyhtiöiden toiminnasta laaditut tilastot, 
joista vakuutuslajeittain ilmenevät muun muassa 
vakuutuksista korvatut vahingot sekä korvausku
lujen yhteismäärät. 

Erilaisia onnettomuuksia sattuu maassamme 
vuosittain kymmeniätuhansia. Esimerkiksi vuon
na 1982 oli tilastoituja tieliikenneonnettomuuk
sia noin 31 200, tulipaloja 11 800 sekä työtapa
turmia 110 230. Tieliikenteessä menetti henken
sä vuonna 1982 yhteensä 569, tulipaloissa 76 ja 
työtapaturmissa 88 ihmistä. Onnettomuuksista 
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aiheutuvat taloudelliset menetykset ovat huomat
tavia. Niitä voidaan arvioida muun muassa va
kuutusyhtiöiden maksamien korvausten perus
teella. Esimerkiksi vuonna 1982 liikennevakuu
tuksen korvauskulut olivat yhteenä noin 670 ja 
palovakuutuksen 314 miljoonaa markkaa. 

Tilastoissa ilmoitetaan tavallisesti kuolemaan 
tai vakaviin henkilövahinkoihin johtaneiden on
nettomuuksien osuus. Vakuutustilastoista ilme
nee eräissä tapauksissa, paljonko tietyn korvaus
summan ylittäneitä vahinkoja on vuosittain. On
nettomuuksia ei kuitenkaan yleensä tilastoida 
niiden vakavuuden perusteella. 

Tämän esityksen liitteeseen (liite 2) on koottu 
tietoja vuodet 1950-1983 käsittäväitä ajanjak
solta sellaisista onnettomuuksista, joita voidaan 
perustellusti pitää suuronnettomuuksina, sekä 
1980-luvulla sattuneiden mainitunlaisten onnet
tomuuksien vaaratilanteista. Onnettomuuksista 
oli: 

tieliikenneonnettomuuksia . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
lento-onnettomuuksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
rautatieonnettomuuksia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
meri- ja vesiliikenneonnettomuuksia . . . . . . 5 
räjähdysonnettomuuksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
tulipaloja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
luonnonkatastrofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

yhteensä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Näitä suuronnettomuuksia sattui eri vuosikym
meninä lähes yhtä paljon. Keskimäärin onnetto
muuksia on ollut vajaa yksi vuotta kohden. Pisin 
kahden perättäisen suuronnettomuuden väli on 
ollut lähes neljä vuotta ja lyhin alle viikon. 
Kerran on neljän kuukauden aikana sattunut 
jopa kolme luettelossa mainittua onnettomuutta. 

Yhteiskunnan viimeaikainen teollistuminen ja 
teknistyminen ovat lisänneet suuronnettomuuk
sien riskiä. Kuljetusvälineiden sekä henkilö- ja 
tavarakuljetusten määrä on kasvanut. Ilma- ja 

· k on huomattavasti suurentunut. 
Vaarallisia aineita kuljetetaan entistä enemmän 
maanteillä ja rautateillä. Niitä varastoidaan myös 
enemmän ja suuremmissa yksiköissä. Suomessa 
toimii jo neljä ydinvoimalaa. Kemian ja petrake
mian alan teollisuus on laajentunut. Suuria ylei
sötiloja, kuten hotelleja ja elokuvateattereita ra
kennetaan lisää. 

Onnettomuusriskejä ovat vähentäneet erilaiset 
varo- ja turvajärjestelmät. Etenkin vaarallisilla 
aloilla harjoitetaan määräaikaista valvonta- ja 
tarkastustoimintaa. Pelastuspalvelun toiminta-

edellytyksiä ja -valmiutta on tehostettu. Kaikista 
ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä huolimatta va
kavia onnettomuuksia on tapahtunut aivan viime 
aikoina. Usein myös ilmenee vaaratilanteita, jois
sa suuronnettomuuden syntyminen on ollut lä
hellä. 

2.3. Voimassa olevat tutkintajärjestelmät 

2.3.1. Yleistä 

Onnettomuuksien tutkintaa ei ole Suomessa 
järjestetty yhtenäisesti. Säännöksiä tutkinnasta on 
monissa asianomaista toimintaa tai alaa sääntele
vissä erityislaeissa tai -asetuksissa. Useilla aloilla 
tutkinnasta on annettu vain hallinnollisia mää
räyksiä. 

Vakiintuneesti on katsottu, että ministeriö voi 
nimenomaisen säännöksen puuttuessakin ryhtyä 
toimenpiteisiin omalla hallinnonalallaan sattu
neen onnettomuuden tutkinnan järjestämiseksi. 
Samoin valtioneuvosto voi yleistoimivaltansa pe
rusteella asettaa onnettomuuden johdosta tutkin
taelimen. Näin on menetelty erityisesti silloin, 
kun onnettomuus on koskettanut useita hallin
nonaloja. Onnettomuustutkinnan katsotaan 
eräissä tapauksissa kuuluvan osana asianomaisen 
viranomaisen harjoittamaan valvonta- ja tarkas
tustoimintaan ilman, että siitä olisi erikseen sään
nöksiä. 

Voimassa olevat säännökset koskevat yleensä 
tutkinnan aloittamista, tutkimaelimen kokoon
panoa ja tehtäviä sekä menettelytapoja. Tutkin
nasta voi olla vain yleisluonteinen säännös, jossa 
määrättyä viranomaista veivoitetaan tai valtuute
taan ryhtymään toimenpiteisiin onnettomuuden 
syiden selvittämiseksi. 

Tutkimajärjestelmien kehittyneisyydessä on 
merkittäviä eroja. On pysyväisluonteisia tutkima
organisaatioita, joiden toiminta ja menettelytavat 
ovat muotoutuneet pitkäaikaisen kokemuksen 

erusteella. Useilla aloilla tutkinnan toimittaja ja 
toteuttamistapa määrätään ussa tn tapau sessa 
erikseen. Onnettomuuksien tutkintaa varten on 
myös yksityisiä, lähinnä vakuutusyhtiöiden tai 
työmarkkinajärjestöjen kehittämiä vapaaehtoi
suuteen perustuvia järjestelyjä. 

2.3.2. Poliisin suorittama tutkinta 

Silloin kun onnettomuuteen liittyy rikos tai 
sellaisen epäillään tapahtuneen, poliisi toimittaa 
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rikoksen esitutkinnan. Tutkinnan tarkoituksena 
on ensisijaisesti rikosoikeudellisen syyllisyyden 
selvittäminen. 

Poliisilla on myös yleinen velvollisuus ryhtyä 
toimenpiteisiin onnettomuuden vuoksi. Tämä 
velvollisuus koskee myös onnettomuuden tutki
mista. Sen on katsottu perustuvan poliisilain 
(84/66) 1 §:ään, jonka mukaan poliisin tehtävä
nä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voi
massa pitäminen, ja poliisiasetuksen (119/69) 1 
§:ään, jonka mukaan poliisin tulee toiminnas
saan kiinnittää erityistä huomiota tapaturmien ja 
onnettomuuksien ennakolta ehkäisemiseen. 

Säännöksiä poliisin toimittamasta onnetto
muustutkinnasta on myös muualla lainsäädän
nössä, kuten ilmailulaissa (595 1 64), palo- ja 
pelastustoimesta annetussa laissa (559/75) ja ta
paturmavakuutuslaissa ( 6081 48). Poliisi toimittaa 
tutkimuksen joko yksin tai yhdessä muun viran
omaisen kanssa. 

Kun joku on kuollut onnettomuudessa, on 
poliisin toimitettava kuolemansyyn tutkimus (la
ki kuolemansyyn selvittämisestä; 459/73). 

2.3.3. Lento-onnettomuudet 

Lento-onnettomuuksien tutkintajärjestelmä 
perustuu Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 
tehtyyn kansainväliseen siviili-ilmailun yleissopi
mukseen (SopS 11149), jonka noudattamiseen 
Suomi on sitoutunut. Sopimuksen 26 artiklan 
mukaan jokainen sopimusvaltio on velvollinen 
suorittamaan tutkimuksen sen alueella sattunees
ta lento-onnettomuudesta omien lakiensa puit
teissa ja noudattaen kansainvälisen siviili-ilmailu
järjestön (International Civil Aviation Organisa
tion, ICAO) suosittelemaa menettelyä. 

Kansalliset säännökset tutkinnasta ovat ilmai
lulain 56-61 §:ssä sekä ilmailuasetuksen (525/ 
68) 118-127 §:ssä. Ilmailulain 56 §:n 1 momen
tin mukaan on toimitettava tutkimus, jos lento
onnettomuuden johdosta joku kuolee tai saa 
vaikean ruumiinvamman tahi ilma-alukselle tai 
omaisuudelle, jota ei siinä kuljeteta, aiheutuu 
huomattava vahinko. Pykälän 2 momentin mu
kaan on tutkimus myös toimitettava, milloin 1 
momentissa tarkoitettu onnettomuus on vakavas
ti uhannut tai jos on sattunut jotakin, mikä 
viittaa olennaiseen vikaan aluksessa tai maaorga
nisaatiossa. Ilmailuasetuksen 126 §:n mukaan on 
tarpeen vaatiessa toimitettava tutkimus muissa
kin kuin ilmailulain 56 §:ssä tarkoitetuissa onnet
tomuus- tai vaaratapauksissa. 

Lento-onnettomuuden tutkinnan tarkoitukse
na on selvittää onnettomuuden syyt ja aiheutu
neet vahingot sekä tehdä tarpeelliset parannuseh
dotukset. Sitä vastoin tutkinnassa ei ole tarkoitus 
selvittää syyllisyys- tai korvauskysymyksiä. Jos 
tutkimus kuitenkin osoittaa jonkun syyllistyneen 
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata 
rangaistus, asiasta on ilmoitettava syyttäjälle (il
mailulain 58 §:n 2 momentti). 

Lento-onnettomuuksien tutkintaorganisaatio 
on järjestetty kaksiportaiseksi. Varsinaisen tutkin
nan toimittaa lento-onnettomuuden tutkijalauta
kunta, jonka ilmailuhallitus määrää kutakin ta
pausta varten erikseen. Sillä tulee olla tapauksen 
vaatima teknillinen, lainopillinen tai muun alan 
asiantuntemus (ilmailulain 57 §:n 1 momentti ja 
59 §:n 1 momentti). Tutkijalautakunnassa on 
yleensä kaksi tai kolme jäsentä, joista yksi on 
säännöllisesti erikoiskoulutuksen saanut ilmailu
hallituksen lento-onnettomuustutkija sekä yksi 
näihin asioihin perehtynyt poliisimies. Lautakun
ta suorittaa tehtävänsä itsenäisesti. Tutkijalauta
kuntia asetetaan vuosittain keskimäärin 10. 

Tutkijalautakunta toimittaa tutkinnastaan laa
timansa selonteon lento-onnettomuuksien tarkas
tuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan tehtävä
nä on antaa ilmailuhallitukselle lausunto ehdo
tuksineen niistä toimenpiteistä, joihin se katsoo 
olevan aihetta vastaisten onnettomuuksien ehkäi
semiseksi (ilmailulain 58 §:n 1 momentti). Se voi 
tarpeen mukaan suorittaa tai suorituttaa lisätut
kimuksia asiassa. Tarkastuslautakuntaan valtio
neuvosto määrää jäsenet viideksi vuodeksi kerral
laan. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapu
heenjohtajan on oltava tuomarin virkaan vaadit
tavat opinnäytteet suorittaneita ja heillä tulee 
olla ilmailualan tuntemusta. Muilta jäseniltä vaa
ditaan erityistä ilmailun asiantuntemusta (ilmai
lulain 59 §:n 2 momentti). 

2.3.4 Men·onnettomuudet 

Keskeiset säännökset merionnettomuuksien 
tutkimisesta sisältyvät merilakiin (167 1 39) ja me
rilain meriselitystä koskevien säännösten sovelta
misesta annettuun asetukseen (meriselitysasetus; 
321167). Merionnettomuuden vuoksi annetaan 
meriselitys tai asetetaan erityinen tutkintatoimi
kunta. Meriselitys on laivan päällikön oikeudelle 
antama selostus merilain 57 §:ssä tarkoitetuista 
onnettomuustapauksista. Sen antaminen voi olla 
pakollista tai harkinnanvaraista. Meriselityksen 
yksityisoikeudellinen tarkoitus on olla asianosai-
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sille todistusaineistona vahingonkorvausvaatimus
ta varten, joka edunhaltijoilla ehkä on ajettavana 
vakuutuksenantajia tai toisiaan vastaan. Meriseli
tyksen julkisoikeudellinen tarkoitusperä ilmenee 
siinä, että merenkulku- ja syyttäjäviranomaiset 
voivat käyttää sitä aineistona mahdollisia hallin
nollisia tai syytetoimenpiteitä varten laivan pääl
likköä tai laivaväkeen kuuluvaa vastaan. 

Meriselitys annetaan toimivaltaiselle raastuvan
oikeudelle. Tuomioistuimen tehtävänä on saada 
täydellinen selvitys onnettomuudesta ja sen syistä 
muun muassa ottamalla vastaan oikeuteen kut
suttujen henkilöiden kertomuksia tapahtumasta, 
toimittamalla katselmuksia aluksessa tai onnetto
muuspaikalla sekä hankkimalla asiantuntijain 
lausuntoja erityiskysymyksistä. Tuomioistuin ei 
anna asiasta päätöstä. 

Merilain 259 §:n mukaan kauppa- ja teolli
suusministeriö voi asettaa erityisen tutkiotatoimi
kunnan selvittämään merionnettomuutta ja sen 
syitä, milloin tapahtumasta on aiheutunut suuria 
henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai milloin tapah
tuman selvityksen muutoin voidaan odottaa tule
van erityisen laajaksi tai monimutkaiseksi. Toi
mikunnassa on oltava edustettuna tarpeellinen 
lainopillinen, merenkulullinen ja tekninen asian
tuntemus. Tutkimatoimikunnan jäsenten määrä 
on vaihdellut kolmesta kuuteen. Asian käsittelys
sä noudatetaan merilain 259 §:n 1 momentin 
mukaan soveltuvin osin meriselitystä koskevia 
säännöksiä. Pykälän 2 momentin mukaan minis
teriö antaa tarkemmat määräykset siitä, miten 
toimikunnan on tehtävässään meneteltävä. Pysy
väisluonteisia määräyksiä tai ohjeita ei kuiten
kaan ole annettu. Tutkiotatoimikunnat sisällyttä
vät selontekoansa oman käsityksensä onnetto
muuden syistä ja kannanottonsa siihen, onko 
jonkun katsottava syyllistyneen sellaiseen tekoon 
tai laiminlyöntiin, joka on aiheuttanut merivau
rion, sekä mahdolliset turvallisuuteen tähtäävät 
parannusehdotuksensa asiassa. Toimikuntia on 
vuosina 1967-1983 asetettu yhteensä 10. 

2. 3.5. Tieliikenneonnettomuudet 

Tieliikenneonnettomuuksien eli liikennevahin
kojen tutkinnasta ei ole erityissäännöksiä. Niiden 
virallinen selvittäminen on osa poliisin liikenne
rikkomusten vuoksi toimittamaa esitutkintaa. Tä
mä tutkima tähtää luonteensa vuoksi ensi sijassa 
syyllisyyden selvittämiseen. Tutkinnan tulokset 
palvelevat välillisesti myös liikenneturvallisuutta. 

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimi
kunta - VALT perusti vuonna 1968 Uuden
maan lääniin koetuontoisena liikennevahinkojen 
tutkijalautakunnan. Lautakuntia on nyt kaikissa 
lääneissä ja lisäksi erikseen Helsingissä. Useim
missa lääneissä on useita toimintapisteitä, jotta 
lautakunta pääsisi onnettomuuspaikalle mahdol
lisimman nopeasti. Tutkijalautakunnissa on tällä 
hetkellä yhteensä 185 liikenneturvallisuustoimi
kunnan ja eri viranomaisten nimeämää jäsentä, 
jotka edustavat eri alojen asiantuntemusta. Va
hinkotapausta tutkimaan kutsuttu tutkijalauta
kunta koostuu yleensä neljän eri alan asiantunti
joista. Tavallisesti lautakuntaan kuuluu poliisi-, 
autotekninen, liikennetekninen ja lääkärijäsen. 

Tutkijalautakunnat tutkivat koko maassa sel
laiset liikennevahingot, joissa on saanut surmansa 
kaksi tai useampi henkilö. Lisäksi liikennevahin
goista toimitetaan erityistutkimuksia. Toiminnan 
tarkoituksena on saada tietoja liikennevahingois
ta liikenneturvallisuustyön perustaksi. 

Lautakuntien toiminnan järjestämisestä ja kus
tannuksista vastaa liikennevakuutusta harjoitta
vien vakuutusyhtiöiden järjestö, Liikennevakuu
tusyhdistys. Tällä on apunaan kaksi neuvottelu
elintä. VALT-neuvottelukunnassa on edustajat 
asianomaisista viranomaisista ja järjestöistä. 
VALT:n tieteellisessä ryhmässä on jäseninä tutki
joita korkeakouluista. 

2.3.6. Rautatieonnettomuudet 

Valtionrautateillä tapahtuneiden onnetto
muuksien tutkintaa varten on erilaisia järjestely
jä. Rautatiehallituksen 18 päivänä marraskuuta 
1932 vahvistamia määräyksiä (Rh 18/ 1932) sovel
letaan silloin, kun tutkitaan valtionrautateiden 
palveluksessa olevien tekemiä rikkomuksia tai 
rikoksia, tulipalon syitä, tapaturmia tai rautatie
liikenteessä sattuneita häiriöitä. Tutkinnan toi
mittavat valtionrautateiden palveluksessa olevat 
päätoimiset tutkijat. Tutkimukset ovat verratta-
vissa poliisitutkintaan. 

Jos vauriosta on aiheutunut henkilövahinkoja, 
poliisi toimittaa omien määräysten mukaisesti 
esitutkinnan. Tämä ei kuitenkaan sulje pois valti
onrautateiden omaa tutkintaa, vaan tutkimukset 
toimitetaan yhteistoiminnassa poliisi- ja rautatie
viranomaisten kesken. 

Valtionrautateiden 1950-luvulta olevaa käytän
töä nimetä lautakunta tutkimaan junavaurioiden 
teknillisiä syitä on tarkistettu vuonna 1976. Rau
tatiehallituksen palveluksessa olevista insinööreis-
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tä nimetään junaonnettomuuksien ja -vaurioiden 
teknillisiä syitä tutkiva teknillinen tutkijalauta
kunta. Eräissä tapauksissa vastaava tutkijalauta
kunta nimetään valtionrautateiden piirihallinnos
ta. Keskushallinnon edustajista koottu lautakun
ta tutkii ensisijaisesti vakavimmat onnettomuus
ja vauriotapaukset. Lautakunnan tehtävänä on 
tutkia, onko ja kuinka paljon radan, turvalaittei
den, liikkuvan kaluston taikka muiden laitteiden 
tai välineiden teknillinen kunto ollut syynä on
nettomuus- tai vauriotapaukseen. Lautakunnan 
tehtävänä ei ole puuttua syyllisyyskysymyksiin. 
Tällainen tutkijalautakunta on asetettu vuosina 
1977-1983 yhteensä 33 kertaa. 

2.3. 7. Tulipalot 

Palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen 
(1089/75) 31 §:n 1 momentin mukaan tulipalas
ta ja muusta onnettomuudesta sekä suoritetusta 
sammutus- ja pelastustoiminnasta on toimintaa 
johtaneen paloviranomaisen laadittava selostus 
sisäasiainministeriön antamien ohjeiden mukai
sesti. Tämä selostus on paloviranomaisen arvio 
palon kulusta ja sen syistä. Sitä käytetään lähinnä 
tilastointia varten. Jos on aihetta olettaa, että 
joku on aiheuttanut palon tai onnettomuuden 
tahallaan tai tuottamuksellisesti, on paloviran
omaisen ilmoitettava asiasta poliisille, joka toi
mittaa tällöin palonsyyn tutkinnan. 

Mainitun 31 §:n 3 momentin nojalla voidaan 
sisäasiainministeriön määräyksestä suorittaa palon 
tai muun onnettomuuden syyn selvittämiseksi 
erityinen tutkimus. Säännös on tarkoitettu sovel
lettavaksi lähinnä silloin, kun onnettomuus on 
vaatinut ihmisuhreja tai huomattavia omaisuus
vahinkoja. Asetuksessa ei ole tarkemmin säädetty 
tutkinnan toimittamisesta. Sisäasiainministeriö 
on asettanut tämän säännöksen nojalla tutkija
lautakunnan kolme kertaa (vuoden 1983 lop
puun mennessä). 

2.3.8. Räjähdysvaarallisista aineista ja paine
astioista aiheutuneet onnettomuudet 

Räjähdysvaarallisia aineita ja paineastioita kos
kevassa lainsäädännössä on säännöksiä myös on
nettomuuksien tutkinnasta. Palavista nesteistä 
annetun asetuksen (921/76) 66 §:n, nestekaasu
asetuksen (316/79) 45 §:n, räjähdystarvikease
tuksen (85/80) 107 §:n sekä maakaasuasetuksen 
(194/80) 30 §:n ja paineastia-asetuksen (549/73) 

29 §:n mukaan tutkiota on toimitettava, milloin 
onnettomuuden seurauksena on kuolema, vai
kealaatuinen vamma tai muu kuin vähäinen 
omaisuus- tai ympäristövahinko. Tutkinnan toi
mittaa yleensä asianomaiseen toimintaan käyttö
luvan myöntäneen viranomaisen määräämä asi
antuntija ja eräissä tapauksissa myös poliisi. Tek
nillisen tarkastuskeskuksen taikka kauppa- ja 
teollisuusministeriön on suoritettava räjähdyksen 
syyn selville saamiseksi tarvittava tutkimus polii
situtkinnan yhteydessä. Kauppa- ja teollisuusmi
nisteriö on vakavimmissa tapauksissa (1970-
1983 vain 5 kertaa) asettanut tutkijalautakunnan 
selvittämään räjähdysvaarallisista aineista ja pai
neastioista aiheutuneiden onnettomuuksien syi
tä. 

2.3. 9. Sähkölaittezden käyttämisestä aiheutu
neet onnettomuudet 

Sähkölaissa (319/ 79) ja -asetuksessa (925/79) 
ei ole nimenomaisia säännöksiä sähkölaitteiden 
käyttämisestä aiheutuvien onnettomuuksien tut
kimisesta. Kauppa- ja teollisuusministeriö tai 
sähkölaitteiden valvonnasta ja tarkastuksesta huo
lehtiva Sähkötarkastuskeskus voivat asettaa erityi
sen lautakunnan tutkimaan onnettomuutta. 

2.3.10. Ydinvoiman käyttöön liittyvät 
onnettomuudet 

Säteilyturvakeskuksesta annetun lain ( 10691 
83) ja asetuksen (190/84) mukaan ydinenergian 
käytön turvallisuusvalvonnasta sekä siihen liitty
västä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaa 
sosiaali- ja terveysministeriön alainen säteilytur
vakeskus. Sen tehtäviin kuuluu myös mahdollis
ten onnettomuuksien syiden selvittäminen, vaik
ka tästä ei ole nimenomaisia säännöksiä. Jos 
ydinvoiman käytöstä aiheutuu suuronnettomuus, 
voi valtioneuvosto tai ministeriö ilman erityistä 
säännöstäkin asettaa tutkijalautakunnan. 

2.3.11. Öljyvahingot 

Öljysuojarahastosta annetun lain (379/74) 9 
§:n mukaan vesipiirin vesitoimiston tulee asettaa 
sattuneen öljyvahingon valmistavaa selvittelyä 
varten katselmuslautakunta, jos joku asianosaisis
ta pyytää sitä eikä vahinko ole ilmeisesti vähäinen 
tai muutoin helposti selvitettävissä. Katselmus-
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lautakunta on myös asetettava, jos öljyvahinko
lautakunta pyytää sitä. Öljysuojarahastosta anne
tun asetuksen (1092/74) 9 §:n mukaan katsel
muslautakunnan suorittamassa öljyvahinkokatsel
muksessa selvitetään aiheutuneet öljyvahingot, 
korvattavien vahinkojen määrä sekä öljyvahingon 
aiheuttaja. Mainitut säännökset koskevat sekä 
maa-alueiden öljyvahinkoja että alusöljyvahinko
Ja. 

Silloin, kun öljyvahingon epäillään syntyneen 
rikollisella teolla, toimittaa poliisi asiasta esitut
kinnan. Öljyntorjuntatyöstä vastaavat viranomai
set laativat yleensä selvityksen öljyvahingosta. 
Toisinaan aluksesta aiheutuneen öljyvahingon 
johdosta annetaan meriselitys. Mahdollista on 
myös samaa tarkoitusta varten asettaa merilain 
259 §:ssä tarkoitettu tutkintatoimikunta. 

2.3.12. Sotzlasonnettomuudet 

Puolustusvoimissa sattuneiden onnettomuuk
sien tutkinnassa noudatetaan pääesikunnan anta
mia pysyväismääräyksiä, jollei erityissäännöksiä 
ole. Pääesikunnan komentopäällikkö asettaa tut
kijalautakunnan selvittämään sellaisia vakavia on
nettomuuksia, joissa on kuollut tai vakavasti 
loukkaantunut yksi tai useampi ihminen taikka 
joista aiheutuu huomattavia taloudellisia mene
tyksiä. Muista tutkimatoimenpiteistä päättää 
joukko-osaston komentaja. 

Ilmailulain 72 §:n mukaan sotilasilmailusta 
säädetään erikseen asetuksella. Sotilasilmailuase
tuksen (643/68) 8 §:n mukaan lento-onnetto
muuksien tutkinnasta, tutkijalautakunnasta ja 
lento-onnettomuuksien tarkastuslautakunnasta 
sotilasilmailussa on voimassa, mitä niistä on erik
seen määrätty. Määräykset sisältyvät valtioneuvos
ton 15 päivänä kesäkuuta 1961 antamaan päätök
seen puolustusvoimien lento-onnettomuuksien 
tutkinnasta. Sanotun päätöksen mukaan tutkima 
on suoritettava puolustusvoimien hallinnassa ole
valle ilma-alukselle ta ahtuneesta lento-onnetto-
muudesta, joka ei ole vähämen. nnettomuu en 
tutkii tutkijalautakunta, johon ilmavoimien ko
mentaja määrää puheenjohtajan ja tämän vara
miehen vuodeksi kerrallaan ja joukko-osaston 
komentaja muut jäsenet kutakin tapahtumaa 
varten erikseen. Lautakunnan puheenjohtajajäse
net ovat ilmavoimien viran- tai toimenhaltijoita. 
Lautakuntaa voidaan täydentää puolustusvoimien 
ulkopuolisilla lisäjäsenillä. Vakavissa onnetto
muuksissa ja eräissä muissa tapauksissa asia toi
mitetaan sotilasilmailun lento-onnettomuuksien 

tarkastuslautakunnalle, jonka puolustusministe
riö asettaa enintään kolmeksi vuodeksi kerral
laan. Tarkastuslautakunnan tehtävät ovat saman
laiset kuin siviili-ilmailun lento-onnettomuuk
sien tarkastuslautakunnalla. Lautakunta toimittaa 
lausuntonsa puolustusministeriölle. Tarkastuslau
takunta on vuosina 1962-1982 tutkinut yhteen
sä 105 tapausta. 

Menettelystä puolustusvoimien sisäisessä meri
vauriotapauksessa maarataan sotilasmerenkul
kuohjeessa vuodelta 1969. Jos vaurio on huomat
tavan suuri tai sen yhteydessä on sattunut ihmis
hengen menetyksiä, suorittaa tutkimuksen meri
voimien komentajan asettama tutkijalautakunta. 
Sen puheenjohtajana on merivoimien komenta
jan vuodeksi kerrallaan määräämä viran- tai toi
menhaltija ja jäseninä kutakin tapausta varten 
määrätyt kaksi viran- tai toimenhaltijaa. Jos meri
vauriosta on aiheutunut huomattavan suuret vau
riot tai vahingot taikka jos merivaurion epäillään 
johtuneen aluksen merikuntoisuuteen olennaises
ti vaikuttavasta teknisestä seikasta tai aluksen 
rakenteellisesta suunnitteluvirheestä, asia on val
tioneuvoston 10 päivänä toukokuuta 1962 anta
man päätöksen mukaan alistettava tarkastuslauta
kunnalle, jonka puolustusministeriö asettaa kol
meksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan tehtävät 
ovat periaatteessa samat kuin lento-onnetto
muuksien tarkastuslautakunnilla. Tarkastuslauta
kunta on vuosina 1969-1982 tutkinut yhteensä 
14 tapausta. 

2.3.13. Työtapaturmat 

Keskeiset säännökset työtapaturmien tutkimi
sesta sisältyvät tapaturmavakuutuslakiin sekä työ
suojelun valvonnasta annettuun lakiin (131173). 
Lisäksi on olemassa vakuutusyhtiöiden ja työ
markkinajärjestöjen luoma vapaaehtoisuuteen 
perustuva tutkintajärjestelmä. 

Tapaturmavakuutuslain 39 §:n 2 momentin 
mukaan poliisiviranomaisen on toimitettava tut-
1mus tyo apa u mas , · 

ollut kuolema tai vaikeanlaatuinen vamma. Tut
kimuksen tarkoitus on selvittää työnantajan va
kuutuslaitokselle antaman tapaturmailmoituksen 
oikeellisuus. 

Työsuojelun valvonnasta annetun lain 1 §:n 2 
momentin mukaan työsuojeluviranomaisella on 
oikeus työsuojelua koskevien tarkastusten toimit
tamiseen työpaikoilla ja tarvittaessa käyttää asian
tuntijoita työsuojelua koskevien tutkimuksien 
suorittamiseen tarkastuksensa alaisilla työpaikoil-
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la. Tämän säännöksen nojalla työsuojeluviran
omainen voi toimittaa tutkimuksen myös työta
paturmista ja siinä selvittää, onko työsuojelua 
koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatettu 
työpaikalla. Työsuojelulainsäädännössä on erityi
set säännökset sellaisten työtapaturmien selvittä
misestä, joiden vuoksi on tapaturmavakuutuslain 
39 §:n mukaan suoritettava tutkimus. Työsuoje
lua koskevien säännösten perusteella on työsuoje
luhallitus asettanut eräissä tapauksissa onnetto
muuden syiden selvittämiseksi tutkintalautakun
nan, jonka jäseninä on työsuojeluhallinnon virka
miehiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Työsuoje
luviranomaisten toimittamaan tutkintaan sisältyy 
myös kannanotto syyllisyyskysymykseen. 

Useat työmarkkinajärjestöt ja Tapaturmava
kuutuslaitosten Liitto tekivät vuonna 1971 sopi
muksen katastrofiluonteisten työtapaturmien tut
kinnasta. Sopimuksen tarkoituksena on tapatur
matorjuntatyön tehostaminen siten, että asian
tuntijavoimin selvitetään katastrofiluonteisten 
työtapaturmien syntyyn vaikuttaneet tekniset, 
lääketieteelliset ja inhimilliset syyt työtapatur
mien syntymekanismin tutkimiseksi ja tapatur
mien torjunnassa käytettävän aineiston keräämi
seksi. Tutkimus suoritetaan seurauksiltaan tai 
laajuudeltaan katastrofiluonteiseksi katsottavasta 
tapaturmasta. Se voidaan toimittaa myös sellai
sesta tapauksesta, jossa menetyksiltä on vältytty, 
mutta katastrofin vaara on ollut ilmeinen. 

Tutkintaa johtaa ja valvoo Tapaturmavakuu
tuslaitosten Liiton asettama neuvottelukunta, jos
sa kaikki sopijapuolet ovat edustettuina. Käytän
nön tutkimustyötä johtava tutkimusjohtokunta 
nimittää kutakin tapausta varten erikseen tutkija
lautakunnan. Lautakunnan tehtävänä on selvittää 
katastrofin tai vaaratilanteen syntymiseen johta
neet syyt. Tutkinnasta laaditaan kertomus, joka 
jaetaan asianomaisille tahoille. Tutkijalautakun
nassa on riippumaton puheenjohtaja sekä tar
peellinen määrä jäseniä. Lautakunnissa on jäseni
nä myös sopimuspuolten edustajia. Vuoden 1983 
loppuun mennessä on asetettu yhteensä 57 lauta
kuntaa. 

3. Suuronnettomuustutkinta 
muualla 

3 .1. Yleistä 

Lento-onnettomuuksien tutkima on onnetto
muustutkinnoista yleisesti kehittyneintä. Se on eri 
maissa järjestetty varsin samanlaisesti. Tutkinnan 
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taso ja samankaltaisuus johtuvat paljolti kansain
välisen siviili-ilmailun yleissopimuksen velvoit
teista. Lento-onnettomuudet tutkii muun muassa 
Norjassa, Tanskassa, Ranskassa, Sveitsissä, Yh
dysvalloissa sekä Japanissa riippumaton ja pysyvä 
viranomainen. Iso-Britanniassa, Saksan Iiittotasa
vallassa ja Kanadassa lento-onnettomuuksien tut
kinnasta huolehtii myös erityinen pysyvä viran
omainen, joka ei kuitenkaan ole itsenäinen. 
Useissa maissa kutakin onnettomuustapausta var
ten asetetaan erikseen lautakunta. 

Muiden kuin lento-onnettomuuksien tutkima 
on eri maissa järjestetty paljon epäyhtenäisem
min. Tavallinen menettely on, että asianomaisen 
maan hallitus tai muu viranomainen asettaa 
asiantuntijoista koostuvan lautakunnan tutki
maan onnettomuutta. Useissa valtioissa on toi
minnassa myös pysyviä tutkintaelimiä. Esimer
kiksi Yhdysvalloissa on keskeisen aseman saavut
tanut kuljetusalan vakavien onnettomuuksien 
tutkinnasta vastaava National Transportation Sa
fety Board (NTSB) niminen itsenäinen viran
omainen. Sen toimialaan kuuluvat siviili-ilmai
lun, merenkulun, rautatieliikenteen, maaliiken
teen sekä öljyn kuljetuksen alalla sattuneiden 
onnettomuuksien tutkima. Tämä tutkimaviran
omainen antaa vuosittain kongressille selonteon 
toiminnastaan ja myös eri ministeriöissä suoritet
tujen onnettomuustutkintojen tehokkuudesta. 

3.2. Ruotsi 

3. 2.1. Men·- ja lento-onnettomuuksien tutkin ta 

Ruotsissa on onnettomuustutkintaa kehitetty 
viime vuosina järjestelmällisesti. Vakavien meri
onnettomuuksien tutkinnasta vastaa vuonna 
1976 perustettu Sjöfartens haverikommission ja 
lento-onnettomuuksien tutkinnasta vuonna 1978 
perustettu Statens haverikommission. Vakavina 
meri- ja lento-onnettomuuksina pidetään ennen 
kaikkea niitä, joissa joku kuolee tai loukkaantuu 
vaikeasti taikka joista aiheutuu huomattavia ai
neellisia vahinkoja tai seurauksia sivulliselle. On
nettomuuksien lisäksi pyritään tutkimaan myös 
sellaiset vaaratilanteet, jotka olisivat voineet joh
taa vakavaan onnettomuuteen. Tarkoituksena on 
selvittää onnettomuuden tai vaaratilanteen syyt 
niin monipuolisesti ja täydellisesti, että mahdol
liset puutteet turvallisuusjärjestelmässä voidaan 
osoittaa ja ryhtyä vastaavien tapausten uusiutu
misen estäviin toimiin. Tutkintakomissioiden on 
tutkimustulostensa perusteella tehtävä turvalli-
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suus- ja pelastustoimintaa koskevat parannuseh
dotukset. Rikos- tai vahingonkorvausoikeudellis
ten vastuukysymysten selvittely ei niille kuulu. 
Tutkinnan toimittamisesta päättää tutkiotako
missio tai Ruotsin hallitus. Tutkintakomissioiden 
organisaatio ja toiminta on järjestetty lähes sa
manlaisiksi. Kummassakin on pääjohtajan tai 
puheenjohtajan lisäksi päätoimisia tutkijoita. 
Tutkinnassa voi olla mukana myös ulkopuolisia 
asiantuntijoita. 

3.2.2. Ehdotus muiden vakavien onnetto
muuksien tutkinnan järjestämiseksi 

Pelastuspalvelukomitea antoi Ruotsissa kevääl
lä 1980 mietinnön vakavien onnettomuuksien 
tutkinnasta (Undersökning av allvarliga olycks
händelser; Delbetänkande av räddningstjänst
kommitten. Ds Kn 1980:1). Komitean mielestä 
myös muut vakavat onnettomuudet kuin lento
ja merionnettomuudet on tutkittava keskitetysti 
ja tehokkaasti. Mietintöön sisältyvä ehdotus laiksi 
vakavien onnettomuuksien tutkinnasta (Förslag 
tili lag om undersökning av allvarliga olyckshän
delser) koskisi muun muassa tulipaloja, räjähdyk
siä, sortumia, tulvia, liikenneonnettomuuksia ja 
vaarallisten aineiden vuotoja eli kaikkia sellaisia 
onnettomuuksia, joissa yleensä tarvitaan laajaa 
pelastustoimintaa. Vakaviksi onnettomuuksiksi 
katsotaan ennen kaikkea ne, jotka ovat aiheutta
neet useiden ihmishenkien menetyksiä tai louk
kaantumisia taikka suuria aineellisia vahinkoja. 
Niihin rionastenaisiin onnettomuudet, joiden 
seuraukset ovat tosin jääneet vähäisiksi, mutta 
joista olisi saattanut aiheutua mainitunlaisia me
netyksiä. Tutkinnasta huolehtisi perustettava py
syvä tutkimakomissio (Statens kommission för 
undersökning av allvarliga olyckshändelser), jon
ka tehtävät ja asema määriteltäisiin suurin piir
tein samoin kuin lento- ja merionnettomuksia 
tutkivia komissioita koskevissa säädöksissä. Komi
tea on arvioinut että uusi tutkimakomissio ·ou-
tuisi vuosittain tutkimaan noin 15-20 tapausta. 

Pelastuspalvelukomitean mietinnön pohjalta 
asetettiin keväällä 1982 komitea, jonka tulee 
tutkia kaikki erityyppiset vakavat onnettomuudet 
ja niiden vaaratilanteet lukuunottamatta lento- ja 
merionnettomuuksia. Komitean on erityisesti sel
vitettävä vakavien onnettomuuksien olosuhteet, 
tarkastettava turvallisuustoimenpiteet sekä tutkit
tava pelastustoimien tehokkuus. Komitean on 
laadittava hallitukselle jokaisesta tutkinnasta eri
tyinen raportti. Pelastuspalvelukomitean - tut-

kintaelimen pysyvyyttä koskevasta - ehdotukses
ta poiketen puheena olevan komitean tulee toi
meksiantoosa mukaan antaa selontekonsa kol
men vuoden kuluttua ja laatia ehdotus, joka voi 
olla pohjana harkittaessa tulevan tutkimatoimin
nan kehityssuuntaa. 

4. Asian valmistelu 

4.1. Vuoden 1974 ehdotus 

Oikeusministeriö asetti vuonna 1972 työryh
män laatimaan perusselvityksen suuronnetto
muuksien tutkinnan järjestämisestä. Hankkeen 
käynnistämistä joudutti vähän aikaisemmin sat
tunut ruoppaaja Nostajan uppoaminen. Halli
tuksen esityksen muotoon laadittu työryhmän 
ehdotus suuronnettomuuksien tutkinnasta val
mistui syksyllä 1974 (Oikeusministeriön lainsää
däntöosaston julkaisu 171 1974). Työryhmä eh
dotti, että suuronnettomuuksien tutkimajärjes
telmän keskeisistä periaatteista säädettäisiin laissa 
suuronnettomuuksien tutkinnasta. Järjestelmän 
tavoitteena olisi yleisen turvallisuuden lisääminen 
ja onnettomuuksien ehkäiseminen. Suuronnetto
muuden tutkiota olisi pakollista. Asiaan ei vai
kuttaisi se, millä alalla onnettomuus on sattunut. 
Suuronnettomuus määritellään ehdotuksessa on
nettomuudeksi, josta on aiheutunut huomattavia 
vahinkoja ihmisille, ympäristölle tai omaisuudel
le. Tutkinnasta huolehtisi suoraan valtioneuvos
ton alainen suuronnettomuuksien tutkintalauta
kunta, joka toimisi valtioneuvoston kanslian yh
teydessä. Valtioneuvosto nimittäisi lautakunnan 
jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Osa heistä 
olisi päätoimisia. 

Lakiehdotuksen mukaan tutkinnassa selvitet
täisiin onnettomuuden välilliset ja suoranaiset 
syyt, kulku ja seuraukset. Tutkinnassa olisi kiin
nitettävä erityisesti huomiota työoloihin, ennalta 
ehkäiseviin turvallisuustoimiin samoin kuin pe
lastuspalveluun. Sitä vastoin vastuukysymysten 
se v1tte y e1 uu u1s1 auta unna e. 

Lautakunta päättäisi itse, milloin tutkima on 
toimitettava, mutta valtioneuvosto voisi kuiten
kin aina määrätä sen suoritettavaksi. Tutkimase
lostus annettaisiin valtioneuvostolle, joka päättäi
si, mihin toimiin lautakunnan suositukset anta
vat aihetta. 

Kun ehdotettu järjestelmä oli tarkoitettu kos
kemaan kaikenlaisia suuronnettomuuksia, ehdo
tettiin ilmailulain lento-onnettomuuksien tutkin
taa koskevat säännökset muutettaviksi ja eräiltä 
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osin kumottaviksi. Samoin ehdotettiin kumotta
vaksi merilain tutkiotatoimikunnan asettamista 
koskeva säännös. Valtioneuvosto voisi erityisestä 
syystä jättää sotilasonnettomuuden tutkinnan 
suorittamisen puolustusvoimien sisäisten mää
räysten varaan. 

4.2. Vuoden 1974 ehdotuksesta annetut 
lausunnot 

Työryhmän ehdotuksesta pyydettiin lausunnot 
yli 60 viranomaiselta, laitokselta ja yhteisöltä. 
Lausunnon antoivat muun muassa eduskunnan 
oikeusasiamies, valtioneuvoston kanslia ja seitse
män ministeriötä, valtioneuvoston oikeuskansle
ri, useat keskusvirastot ja valtion tutkimuslaitok
set, useimmat lääninhallitukset, keskeiset työ
markkinajärjestöt, eräät vakuutusalan yhdistyk
set, pelastus- ja turvallisuusalalla toimivat järjes
töt sekä Imatran Voima Oy, Neste Oy ja Finnair 
Oy. Lausunnoista laadittiin tiivistelmä (Oikeus
ministeriön lainsäädäntöosaston julkaisu 15 1 
1975). 

Lausunnonantajien enemmistö kannatti onnet
tomuustutkinnan uudistamista siten kuin työryh
mä oli ehdottanut. Eräitä tarkistuksia ja lisäselvi
tyksiä pidettiin tarpeellisina. Ehdotus sai osak
seen myös arvostelua. Muun muassa kauppa- ja 
teollisuusministeriö sekä ilmailuhallitus katsoi
vat, ettei kaikkien onnettomuuksien tutkinnan 
keskittäminen samalle tutkiotalautakunnalle olisi 
tarkoituksenmukaista. Tärkeintä olisi kehittää 
tutkintaa vähemmän edistyneillä aloilla. Järjestel
mää ei olisi syytä ulottaa sinne, missä tutkinta on 
jo ennestään pitkälle kehittynyttä. 

Eräät lausunnonantajat esittivät lautakunnan 
sijoituspaikaksi sisäasiainministeriötä tai oikeus
ministeriötä. Valtioneuvoston kanslia katsoi, ettei 
se tehtäviensä luonteen vuoksi soveltunut lauta
kunnan sijoituspaikaksi. 

4.3. Perustuslakivaliokunnan mietinnöt 

Perustuslakivaliokunta lausui mietinnössään 
n:o 4/1976 vp. eduskunnan oikeusasiamiehen 
toiminnastaan vuonna 1974 antaman kertomuk
sen johdosta, etteivät suuronnettomuuksien tut
kintaa koskevat voimassa olevat säännökset ole 
riittäviä, vaan maassamme tarvitaan pikaisesti 
suuronnettomuuksien tutkintaa koskevaa uutta 
lainsäädäntöä. Perustuslakivaliokunta korosti 
suuronnettomuuksien tutkintaa koskevan lainsää-

dännön pikaisen aikaansaamisen välttämättö
myyttä ja edellytti, että tarvittavat valmistelutoi
met suoritetaan viipymättä. 

Käsitellessään hallituksen toimenpiteistään 
vuonna 1977 antamaa kertomusta eduskunnan 
perustuslakivaliokunta kiinnitti mtetmnossaan 
n:o 6111978 vp. huomiota onnettomuustutkin
nan nykyiseen tilaan. Valiokunta totesi, ettei 
maassamme ole suuronnettomuuksien tutkinnas
sa riittävää yhtenäisyyttä. Onnettomuustutkintaa 
suoritetaan eri alojen lainsäädäntöön, viran
omaisten sisäisiin ohjeisiin ja erilaisten yhteisöjen 
sopimiin järjestelyihin perustuen. Ilmenneet tar
peet ovat ajanmittaan luoneet erillisiä tutkinta
järjestelmiä, joiden tavoitteetkin eroavat toisis
taan. Mikään nykyinen tutkiotajärjestelmä ei ole 
riittävän peittävä kaikkien onnettomuuksiin liit
tyvien merkittävien tekijöiden selvittämiseksi. 
Koska järjestelmien välisestä yhteydestä tai työn
jaosta ei ole riittäviä määräyksiä, saattavat samat 
seikat tulla moneen kertaan selvitetyiksi tai joita
kin tärkeitä asioita jäädä tutkimusten ulkopuolel
le. 

Perustuslakivaliokunta piti tärkeänä, että suur
onnettomuuksien tutkintaa ja sitä koskevaa lain
säädäntöä kiireellisesti kehitetään. Valiokunnan 
mukaan on pidettävä tavoitteena, että kaikista 
suuronnettomuuksista suoritetaan asianmukainen 
tutkimus, jossa kaikki selvitystarpeet otetaan 
huomioon. Tutkinnan onnistumiseksi on tär
keää, että tutkimukset voidaan aloittaa mahdolli
simman pian onnettomuuden tapahduttua. Tä
mä edellyttää, että tutkinnallinen valmius on 
riittävä ja että onnettomuuksista saadaan nopeas
ti ilmoitukset tutkinnan järjestämisestä vastuulli
selle viranomaiselle. 

Perustuslakivaliokunnan mielestä edellä mai
nittujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, 
että tarvittavalla säädöstasolla annetaan riittävän 
selvät ja yksityiskohtaiset säännökset kaikkien 
suuronnettomuuksien tehokkaasta ja puolueetto
masta tutkinnasta. Säännöksiin tulee sisältyä 
määräykset tutkintaelimen, pysyvän tai tilapäi
sen, keskitetyn tai alakohtaisen, asettamisesta, 
kokoonpanosta, toiminnasta ja valtuuksista. Tut
kiotaelimessä olisi oltava monipuolisesti edustet
tuna kysymyksessä olevan onnettomuustyypin 
vaatima teknillinen, oikeudellinen ja tutkintame
netelmällinen asiantuntemus. Valiokunnan mie
lestä tutkinnan puolueettomuus edellyttää, että 
tutkiotaelimen asettaminen annetaan valtioneu
voston tehtäväksi ja että se hallinnollisesti sijoite
taan sellaisen ministeriön alaisuuteen, jonka hal
linnonalalla on kaikkein vähiten odotettavissa 
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suuronnettomuuksia ja jolla muutoin on parhaat 
edellytykset huolehtia tutkiotaelimen asettami
sesta ja toimintaan liittyvistä tehtävistä. 

Perustuslakivaliokunta edellytti edellä esitetyn 
pohjalta, että vuodesta 1972 vireillä olleet val
mistelutoimenpiteet suuronnettomuuksien tut
kintaa koskevan lainsäädännön aikaansaamiseksi 
saatetaan viipymättä päätökseen. 

4.4. Jatkovalmistelut 

Oikeusministeriö asetti keväällä 1979 työryh
män valmistelemaan suuronnettomuuksien tut
kintaa koskevia tarpeellisia säädösehdotuksia. 
Toimeksiannassa oikeusministeriö ilmaisi käsityk
sensä tutkinnan kehittämisen perusteista. Lain
säädännön tavoitteena tulee olla suuronnetto
muuksien tutkinnan järjestäminen siten, että 
onnettomuuksien kaikki syyt voidaan selvittää 
mahdollisimman perusteellisesti ja luotettavasti 
sekä näin luoda edellytyksiä uusien vastaavien 
onnettomuuksien estämiselle tai niiden seuraus
ten lieventämiselle. Tutkiota on järjestettävä 
niin, että siitä saatavat tiedot voivat välittömästi 
palvella tarpeellista hallinnon ja lainkäytön pää
töksentekoa. Ehdotuksen tulee sisältää säännök
set tutkinnassa noudatettavista menettelytavoista. 
Tutkinnan suorittaminen on organisoitava siten, 
että käytettävissä on kuviteltavissa olevia suuron
nettomuustyyppejä silmälläpitäen tarpeellinen 
asiantuntemus. Organisaatioratkaisuissa on var
mistettava tutkinnan puolueettomuus ja tarpeel
linen riippumattomuus. Tutkinnan organisoin
nin tulee mahdollistaa tutkinnan nopea käyntiin 
saattaminen kaikissa oloissa. Myös on luotava 
edellytykset tutkintaan liittyvän eriasteisen pää
töksenteon joutuisuudelle määrittämällä selkeät 
toimivaltasuhteet ja kiinnittämällä huomiota 
asianomaisen päätöksentekoelimen valtuuksiin. 

Virkamiestyöryhmässä olivat oikeusministeriön 
lisäksi edustettuina sisäasiainministeriö, puolus
tusministeriö, liikenneministeriö sekä kauppa- ja 
teollisuusministeriö. Työryhmä kuuli useiden on
nettomuustutkintaa harjoittavien viranomaisten, 
laitosten ja yhteisöjen edustajia. Syksyllä 1979 
työryhmä järjesti tilaisuuden, jossa eri tutkijalau
takuntien puheenjohtajina ja jäseninä sekä syyt
täjinä toimineet selostivat kokemuksiaan. Työ
ryhmä piti yhteyttä Ruotsissa vastaavaa lainsää
däntöä valmistelleeseen komiteaan ja tutustui 
maaliskuussa 1980 Ruotsin meri- ja lento-onnet
tomuuksien tutkintakomissioiden työhön. 

Työryhmän mietintö valmistui helmikuussa 
1981 (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 
julkaisu 111981 ). Siihen sisältyvä ehdotus halli
tuksen esitykseksi laiksi suuronnettomuuksien 
tutkinnasta perustui paljolti vuoden 1974 ehdo
tukseen. Vuoden 1974 ehdotuksesta annetuissa 
lausunnoissa esitetyt käsitykset ja huomautukset 
oli otettu valmistelussa huomioon. 

Työryhmän mietinnöstä pyydettiin 24 viran
omaiselta, laitokselta ja yhteisöitä lausunnot, 
joista on laadittu tiivistelmä (Oikeusministeriön 
lainvalmisteluosaston julkaisu 8/ 1981). Suurin 
osa lausunnonantajista yhtyi työryhmän mietin
töön sisältyvään ehdotukseen. Ilmailuhallitus ja 
lento-onnettomuuksien tarkastuslautakunta piti
vät edelleenkin ilmailulaissa säädetyn tutkinta
menettelyn säilyttämistä tarpeellisena ja perustel
tuna myös suuronnettomuuksien osalta. Niin 
ikään puolustusministeriö ja pääesikunta katsoi
vat, ettei ehdotetun järjestelmän ulottamista 
puolustusvoimiin ollut pidettävä tarkoituksen
mukaisena, ja esittivät, että puolustusvoimien 
piirissä tapahtuvien onnettomuuksien tutkiota 
jätetään suunnitellun lainsäädännön soveltamis
alan ulkopuolelle. 

Hallituksen esitys pohjautuu eräin muutoksin, 
lisäyksin ja täsmennyksin vuonna 1981 valmistu
neeseen työryhmän mietintöön. 

5. Uudistusehdotus 

5 .1. Uuden lainsäädännön tarpeellisuudesta 

Suuronnettomuuksien tutkinnan pahimpina 
epäkohtina voidaan nykyisin pitää tutkiotajärjes
telmien epäyhtenäisyyttä, tutkinnan puutteellista 
sääntelyä sekä hallinnonalakeskeisyyttä tutkinnan 
toimittamisessa. Tuhoisimpien ja yhteiskunnan 
kannalta erityisen vahingollisten onnettomuuk
sien tutkintaan on aina saatava paras käytettävissä 
oleva ja riittävän monipuolinen asiantuntemus. 
Nykyisin monilla hallinnon aloilla kaikki onoet
tomuudet vähäisistä suurimpiin tutkitaan saman
laista menettelyä noudattaen. Hallinnonalakes
keisyys erityisesti tutkiotaelimen asettamisessa ja 
sen tehtävien määrittelyssä voi johtaa siihen, että 
tapahtumia tarkastellaan liian suppeasta näkö
kulmasta. Tyydyttävänä ei voida pitää sitä, että 
sama viranomainen, esimerkiksi keskusvirasto, 
jolle kuuluu vastuu alan turvallisuudesta, määrää 
vakavimpienkin onnettomuuksien tutkinnasta 
sekä nimeää tutkijat tai ainakin huomattavan 
osan heistä omasta henkilökunnastaan. 
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Vakavien onnettomuuksien tutkintaan liitty
vien epäkohtien ja puutteiden korjaamisen tarve 
on ollut pitkään tiedossa. Siihen on eduskunnan 
perustuslakivaliokuntakin kiinnittänyt jo kaksi 
kertaa huomiota. Riittävänä ei pidetä yksittäisiä 
aloja koskevien säännöksien ja määräysten uudis
tamista, koska järjestelmä jäisi tällöin edelleen 
hajanaiseksi. Tarvitaan lainsäädäntöä, jossa yhte
näisesti määritellään kaikkien suuronnettomuuk
sien tutkinnassa noudatettavat periaatteet ja me
netelmät. Uuden lainsäädännön keskeisenä ta
voitteena olisi oltava yleisen turvallisuuden lisää
minen. Tutkinnan olisi pysyttävä vähintään sa
mantasoisena kuin nykyisinkin niillä aloilla, joilla 
on jo kehittyneet tutkiotaorganisaatiot ja -mene
telmät. Vaikka ehdotettu lainsäädäntö koskee 
vain suuronnettomuuksia, se olisi omiaan yhden
mukaistamaan. ja kehittämään myös muunlaa
tuisten onnettomuuksien tutkintaa. 

5.2. Mitä suuronnettomuudella tarkoitetaan 

Lainsäädännöstä tai tilastoimikäytännöstä ei 
löydy sellaisia tunnusmerkkejä, joiden avulla 
suuronnettomuus voitaisiin laissa riittävän yksise
litteisesti määritellä. Yleensäkin säännöksissä va
kavista onnettomuuksista käytetään verraten 
yleisluonteisia ilmaisuja, kuten että tapahtumasta 
''on aiheutunut suuria henkilö- tai omaisuusva
hinkoja'' ( merilain 259 §). Myös suuronnetto
muus joudutaan määrittelemään varsin väljästi, 
lähinnä onnettomuuden seurausten ja sen laadun 
perusteella. Kiinteisiin tunnusmerkkeihin, kuten 
menetettyjen ihmishenkien lukumäärään tai ai
neellisten vahinkojen markkamääräiseen arvoon 
perustuvaa määrittelyä ei pidetä tarkoituksenmu
kaisena. Tutkinnasta päättävälle viranomaiselle, 
valtioneuvostolle, on annettava tarpeeksi harkin
tavaltaa arvioida onnettomuuden vakavuutta sekä 
ehdotetun lain mukaisen tutkinnan välttämättö
myyttä. 

Suuronnettomuuksia ovat kaikki määrätyn va
kavuusasteen saavuttaneet onnettomuudet. Mer
kitystä käsitteen kannalta ei ole sillä, minkälai
nen onnettomuus on ollut ilmenemismuodoltaan 
tai millä alalla se on tapahtunut. Kun mitään 
suuronnettomuuksia ei suljettaisi lain soveltamis
alan ulkopuolelle, tutkittaisiin uuden lain mu
kaan esimerkiksi lento-, meri- ja rautatieonnetto
muudet, öljyvahingot, tulipalot, räjähdysonnet
tomuudet sekä vaarallisten aineiden aiheuttamat 
onnettomuudet. 

5.3. Tutkinnan sisältö 

Kaikessa onnettomuustutkinnassa pyritään saa
maan vastaus siihen, miten onnettomuus on 
tapahtunut ja mikä sen syy on ollut. Olennainen 
osa tutkintaa on myös parannusehdotusten teke
minen vahinkojen torjumiseksi ja havaittujen 
epäkohtien korjaamiseksi. Kun suuronnettomuu
den tutkinnan tavoitteena on turvallisuuden li
sääminen, ei siinä tule rajoittua vain onnetto
muuden välittömän syyn - esimerkiksi tekni
seen laitteeseen tulleen vian tai laitteen käsitte
lyssä tapahtuneen virheen -selvittämiseen. Tar
kasteltavaksi on otettava laajalti kaikki turvalli
suuteen vaikuttavat tekijät, erityisesti laitteiden 
ja rakenteiden suunnittelu, valmistus, rakentami
nen sekä käyttö, lainsäädännön, ohjeiden ja 
varojärj este! yj en · tarkoi tuksenm ukaisu us, val
vonta- ja tarkastustoiminta sekä pelastuspalvelun 
toimintakyky onnettomuustilanteessa. 

Onnettomuuden syynä voi olla rangaistava 
teko tai laiminlyönti. Pelkästään turvallisuuden 
lisäämiseenkin tähtäävässä tutkinnassa voidaan 
joutua selvittämään, mikä sittemmin rangaista
vaksi osoittautuvan teon vaikutus tapahtumiin on 
ollut. Tutkinnan tarkoitusperien mukaisena ei 
kuitenkaan voida pitää sitä, että tämänlaatuisessa 
tutkinnassa ryhdyttäisiin selvittämään, onko syytä 
epäillä jonkun syyllistyneen onnettomuuden yh
teydessä rikolliseen menettelyyn, tai muutenkaan 
arvioimaan tapahtumia rikosoikeudellisesti. 

5.4. Organisaatio 

Onnettomuuksien tutkinnassa käytetään usein 
asiantuntijaryhmää, jota kutsutaan tavallisesti 
tutkiotalautakunnaksi tai -toimikunnaksi. Tällai
sia lautakuntia voi olla kahdenlaisia; pysyviä 
taikka tilapäisiä eli yhtä onnettomuutta varten 
asetettuja. Esimerkkejä ensin mainituista ovat 
Ruotsin meri- ja lento-onnettomuuksien tutkin
takomissiot. Suomessa tutkiotaelimet asetetaan 
yleensä vain yhtä määrättyä onnettomuutta var
ten. 

Oikeusministeriön työryhmä estttl vuonna 
1974, että suuronnettomuuksien tutkinnasta 
huolehtisi valtioneuvoston viideksi vuodeksi ker
rallaan asettama tutkintalautakunta. Pysyvän or
ganisaation etuina pidettiin sen tehokkuutta, 
mahdollisuutta jatkuvaan kehittämistoimintaan 
ja tarkkailuun sekä hyvien edellytysten luomista 
johtamis-, koulutus- ja kokemustason ylläpitämi
selle. Kun tutkiotalautakunnan jäsenet olisi vielä 
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voitu määrätä päätoimisesti tehtäväänsä, he eivät 
olisi joutuneet työskentelemään päätoimestaan 
johtuvan paineen alaisina. Työryhmä katsoi, ettei 
kaikilla aloilla ole mahdollista pitää yllä pysyvää 
ja riittävän korkeatasoista tutkimaorganisaatiota. 
Tämä puolsikin työryhmän käsityksen mukaan 
vain yhden keskitetyn tutkimalautakunnan aset
tamista. Työryhmän mielestä tutkimamenetel
miin hyvin perehtyneet henkilöt olisivat pysty
neet suoriutumaan erilaisten onnettomuuksien 
tutkinnasta. 

Mietinnöstä annettujen lausuntojen ja jatko
valmistelun aikana tehtyjen selvitysten perusteel
la on kuitenkin nyt päädytty siihen, että tutkin
talautakunta olisi asetettava erikseen kutakin on
nettomuutta varten. Ratkaisu perustuu ennen 
kaikkea siihen käsitykseen, että tällaisen tutkima
lautakunnan kokoonpanossa voidaan parhaiten 
ottaa huomioon onnettomuuden laji, laajuus ja 
erityispiirteet. Esimerkiksi tekniikan asiantunti
jalta voidaan vaatia syvällistä perehtyneisyyttä 
määrättyyn, ehkä hyvinkin kapeaan erityisalaan. 
Pysyväisluomeiseen tutkimalautakuntaan yksit
täisten alojen asiantuntijoina otettujen panos voi 
jäädä muunlaisten onnettomuuksien tutkinnassa 
vähäiseksi. Suuronnettomuuksia sattuu siksi har
voin, ettei tarvetta päätoimisten tutkijain kiinnit
tämiseen ole. 

Kutakin onnettomuutta varten erikseen asetet
tavilla lautakunnilla ei voida poistaa eräitä nykyi
seen hajanaiseen tutkimajärjestelmään liittyviä 
epäkohtia. Toimintavalmiuden ylläpitämiseksi, 
tutkimamenetelmien kehittämiseksi sekä onnet
tomuuksien tutkintaa seuraavaksi viranomaiseksi 
ehdotetaan perustettavaksi suuronnettomuustut
kinnan suunnittelukunta, jonka valtioneuvosto 
asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Suunnitte
lukunta huolehtisi suuronnettomuustutkinnan 
yleisestä kehittämisestä, alan kansainvälisen kehi
tyksen seuraamisesta sekä yhteydenpidosta eri 
turvallisuus- ja tutkimaviranomaisten kesken. 
Toimintavalmiuden turvaamiseksi se pitäisi luet
teloa tutkimalautakuntien jäseniksi sopivista asi
antuntijoista ja huolehtisi heidän perehdyttämi
sestään tehtäväänsä. Tutkinnan nopean käynnis
tymisen turvaamiseksi suunnittelukunnan olisi 
ryhdyttävä niihin tutkintatoimiin, jotka ovat tar
peellisia jo ennen kuin tutkiotalautakunta on 
asetettu ja ryhtynyt hoitamaan tehtäviään. Suun
nittelukunnan jäsenet voidaan määrätä myös tut
kimalautakunnan puheenjohtajiksi ja jäseniksi. 

Tutkimalautakunnan itsenäisen aseman ja riip
pumattomuuden muista viranomaisista varmistaa 
se, että lautakunnan asettaa valtioneuvosto. 

Su uronnettom u ustu tkinnan su unni ttel ukunta 
voisi tehdä alustavan ehdotuksen lautakunnan 
kokoonpanoksi. Lautakunnan asettaminen esitei
täisiin valtioneuvoston istunnossa oikeusministe
riöstä, jonka yhteydessä lautakunta toimisi ja 
johon myös suunnittelukunta olisi hallinnollisesti 
sijoitettu. 

5. 5. Esteellisyys 

Yleiset säännökset virkamiehen esteellisyydestä 
sisältyvät hallintomenettelylakiin (598/ 82), joka 
on toissijainen muussa laissa tai ennen mainitun 
lain voimaantuloa asetuksella annettuihin siitä 
poikkeaviin säännöksiin nähden. Useissa säädök
sissä onkin erityisiä virkamiehen esteellisyyttä 
koskevia säännöksiä, joita sovelletaan vain tietys
sä viranomaisessa tai tietyn asian käsittelyssä. 
Näissä säännöksissä useimmiten viitataan oikeu
denkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n tuomarinjäävi
säännöksiin, jotka on säädetty noudatettaviksi 
joko sellaisenaan tai tietyin poikkeuksin. Joissa
kin erityissäännöksissä hallintovirkamiehen es
teellisyys on kuitenkin säännelty tuomarinjääveis
tä riippumattomin säännöksin. 

Hallintomenettelylain mukaiset virkamiehen 
esteellisyysperusteet eivät sellaisinaan sovellu on
nettomuustutkimaan osallistuviin. Kun tutkiota 
poikkeaa hallintomenettelystä erityisesti siinä, et
tei tutkinnassa ole varsinaisesti asianosaisia eikä 
siinä tehdä kansalaisten oikeusasemaan vaikutta
via hallimopäätöksiä, tulisi suuronnettomuuksien 
tutkimaan osallistuvia varten olla erityinen es
teellisyyssäännös. Onnettomuustutkinnan luotet
tavuuden on käytännössä pelätty vaarantuvan 
erityisesti silloin, kun tutkimaan osallistuu sellai
nen asiantuntija, jonka virkaan tai toimeen kuu
luu asianomaisen alan turvallisuuskysymyksistä 
huolehtiminen. Tutkinnassa noudatettavia es
teellisyysperusteita ei ole kuitenkaan syytä määri
tellä kovin tiukoiksi, esimerkiksi niin, ettei mää
rätyn viraston palveluksessa oleva saa osallistua 
viraston toimialalla sattuneen suuronnettomuu
den tutkimaan. Tutkinnan luotettavuuden kan
nalta on olennaista, ettei tutkintaan osallistuvalla 
ole tutkinnan objektiivisuutta vaarantavia tai 
yleistä luottamusta heikentäviä sidonnaisuuksia. 

5.6. Tutkimalautakunnan valtuudet 

Tutkimalautakunnalla on oltava riittävät val
tuudet tutkinnan suorittamiseksi. Asian luonteen 
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vuoksi näistä on oltava säännökset laissa. Nykyi
sin laintasoisia säännöksiä onnettomuustutkintaa 
suorittavien viranomaisten valtuuksista on lähin
nä vain ilmailulaissa. Eräissä tapauksissa valtuu
det perustuvat viranomaisen oikeuteen suorittaa 
tarkastuksia. Puutteellinen sääntely on käytän
nössä voinut aiheuttaa epätietoisuutta siitä, mitä 
tutkiotaviranomainen on oikeutettu tekemään. 

Lautakunta tarvitsee valtuuksia ennen kaikkea 
tutkiotaedellytysten turvaamiseksi sekä tietojen 
hankkimisen mahdollistamiseksi ja virka-avun 
saamiseksi. Käytännöllistä olisi, että tutkimalau
takunnalle järjestettäisiin virka-apuna esimerkiksi 
kuljetuksia ja tutkintavälineitä. Erityisen tärkeätä 
on, että lautakunta voisi toimituttaa tutkimuksia 
valtion eri tutkimuslaitoksissa. 

Periaatteena tulisi olla, että kaikki viranomai
sen hallussa olevat tiedot, joiden avulla onnetto
muuden syy voidaan selvittää, on pyydettäessä 
annettava tutkintalautakunnalle. Tutkinnan ta
voite on yhteiskunnan kannalta niin tärkeä, että 
mahdollisten salassapitovaatimusten on väistyttä
vä sen tieltä. Tutkintaan osallistuvat eivät tieten
kään saisi ilmaista muilta viranomaisilta saatuja, 
salassa pidettäviä tietoja. 

5. 7. Tutkiotaselostus ja sen käsittely 

Tutkinnan tavoitteen toteuttamiseksi on vält
tämätöntä, että tutkiotaselostus parannusehdo
tuksineen saatetaan valtioneuvoston eikä pelkäs
tään asianomaisen ministeriön tai keskusviraston 
käsiteltäväksi. Valtioneuvostolla on parhaat edel
lytykset parannusehdotuksia koskevalle ensi vai
heen päätöksenteolle sekä jatkotoimien seuran
nalle. 

Tutkiotaselostuksen julkisuus määräytyisi yleis
ten säännösten mukaan. Tutkintaselastusta ei 
tutkinnan tarkoitus huomioon ottaen laadita 
mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Jos tutkinta
selostukseen kuitenkin nojaudutaan oikeuden
käynnissä, määräytyy siitä ilmenevien tietojen 
todistusarvo yleisten todistusoikeudellisten sään
nösten mukaisesti. 

5.8. Suhde vOimassa oleviin tutkintajärjestel
mun 

Vaikka suuronnettomuuden vuoksi asetetaan 
ehdotetun lain nojalla tutkintalautakunta, voi 

muilla viranomaisilla ja yhteisöillä olla tapahtu
man vuoksi omia selvittelytarpeitaan. Yleensä 
ainakin poliisilla olisi vireillä omat tutkimuksen
sa. Kehitys voisi johtaa kuitenkin siihen, että 
suuronnettomuustapauksessa nykyisiä virallis
määräyksiin tai vapaaehtoisuuteen perustuvia 
varsinaisia onnettomuustutkimuksia pidettäisiin 
useissa tapauksissa tarpeettomina. 

Ehdotetun lain sekä toisaalta ilmailulain ja 
merilain 259 §:n mukaisten tutkintojen luonne 
ja tarkoitus ovat siinä määrin yhteneväiset, ettei 
suuronnettomuuden sattuessa ole tarkoituksen
mukaista asettaa erikseen ilmailu- tai merilain 
nojalla tutkintaelintä. Näihin lakeihin ehdote
taan sen vuoksi tehtäväksi tarpeelliset muutokset. 

Muiden kuin suuronnettomuuksien ja niiden 
vaaratilanteiden tutkintaan ehdotetulla lainsää
dännöllä ei puututtaisi. 

6. Esityksen organisatoriset ja 
he n kilös töva ik utu ks et 

Esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen mukaan 
valtioneuvosto asettaa suuronnettomuuden sat
tuessa aina tutkintalautakunnan. Kun lautakun
nat ovat tilapäisiä, ei niitä varten tarvitse perus
taa uusia virkoja tai toimia. Lautakuntien ylläpi
don edellyttämät hallintotehtävät voidaan aina
kin aluksi hoitaa oikeusministeriön nykyi
sellä henkilökunnalla. Se, kuinka paljon tilapäis
tä henkilöstöä itse tutkiota tulee vaatimaan, 
määräytyy suuronnettomuuksien esiintymistihey
den ja onnettomuuksien laajuuden mukaan. 
Kun kaikki suuronnettomuuden kaltaiset tapah
tumat tutkitaan nykyisinkin jo yleensä lautakun
nan muotoisen organisaation avulla, ei ehdotus 
tule tältä osin merkittävästi lisäämään työvoiman 
tarvetta. 

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi suuron
nettomuustutkinnan suunnittelukunta, joka or
ganisaatioltaan ja toimintatavoiltaan vastaa pysy
väisluonteista komiteaa. Jäsenyys suunnittelu
kunnassa olisi sivutoimista. Myös suunnittelu
kunnan hallinnolliset tehtävät voitaisiin hoitaa 
sivutoimisesti. Ajan oloon saattaa kuitenkin olla 
tarvetta muuttaa sihteerin toimi päätoimiseksi. 
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7. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

On vaikeata luotettavasti ennakoida, kuinka 
monta lautakuntaa ehdotetun lain nojalla tullaan 
asettamaan ja kuinka kauan yhden onnettomuu
den tutkiota tulee kestämään sekä mitä toimen
piteitä joudutaan suorittamaan. Tärkeimmiksi 
tutkinnasta aiheutuviksi kustannuseriksi tulevat 
ilmeisesti muodostumaan tutkintaan osallistuville 
maksettavat palkkiot sekä eri tutkimusta palvele
vista suoritteista ja ulkopuolisilla teetettävistä 
tutkimustoimista aiheutuvat kustannukset. Jos 
oletetaan, että tutkintaan osallistuu päätoimisesti 
seitsemän ja sivutoimisesti kolme tutkiotalauta
kunnan jäsentä tai asiantuntijaa ja että yhden 
onnettomuuden tutkiota vaatii päätoimista työs
kentelyä keskimäärin kolme kuukautta, voidaan 
palkkausmenot arvioida noin 400 000 markaksi 
yhtä onnettomuutta kohti. Muiden tutkimus
kulujen määrän voidaan arvioida muodostuvan 

100 000-300 000 markaksi. Viimeaikaisten ko
kemusten perusteella voidaan pitää mahdollise
na, että tutkittavia tapauksia olisi keskimäärin 
vuodessa noin 1-2. Näin ollen tutkinnasta ai
heutuvat suoranaiset kustannukset voidaan laskea 
vuodessa noin 600 000-1 200 000 markaksi. 
Kun uuden lain mukainen tutkiotalautakunta 
asetetaan, vältytään useimmissa tapauksissa aset
tamasta muuta tutkintaelintä, mikä merkitsee 
vastaavaa säästöä. 

Tutkiotalautakuntien hallinnon ylläpitämisestä 
aiheutuisi vain vähäiset kustannukset. Suuron
nettomuustutkinnan suunnittelukunnan vuosit
taiset menot tulisivat olemaan arviolta 120 000 
markkaa. 

Koska uudesta järjestelmästä aiheutuvia kus
tannuksia ei voida etukäteen tarkasti arvioida, 
ehdotetaan, että suuronnettomuuksien tutkintaa 
varten osoitetaan tulo- ja menoarviossa arviomää
räraha. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 §. Tutkinnan tarkoitus. Säännöksessä veivoi
tetaan tutkimaan suuronnettomuus. Suuronnet
tomuus määritellään lain 3 §:ssä. Vaaratilanteesta 
ja sen tutkimisesta on säännös lain 2 §:ssä. 
Suuronnettomuudet tutkitaan lakiehdotuksen 
säännösten mukaisesti. Muiden kuin suuronnet
tomuuksien tutkinnasta olisi edelleen voimassa, 
mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty. 

Säännöksen mukaan suuronnettomuuksien 
tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuu
den lisääminen ja uusien onnettomuuksien eh
käiseminen. Ehdotetun lain mukaisen tutkinnan 
ensisijaisena tavoitteena on estää samankaltaisen 
tapahtuman toistuminen, minkä vuoksi lainkoh
dassa mainitaan erikseen onnettomuuksien eh
käiseminen. Säännöksestä ilmenee samalla se, 
ettei tutkinnan tarkoituksena ole onnettomuu
teen liittyvien vastuukysymysten selvittely tai ai-

neiston hankkiminen sitä varten. Yleisen turvalli
suuden lisäämisellä tarkoitetaan ennen kaikkea 
ihmisen hengen ja terveyden sekä ympäristön ja 
omaisuuden suojelua. 

2 §. Vaaratdanteen tutkiminen. Suuronnetto
muuden lisäksi voidaan tutkia myös vaaratilanne. 
Vaaratilanne on tapahtuma, jossa tuhoisilta seu
rauksilta on vältytty, mutta joka olisi voinut 
helposti muodostua suuronnettomuudeksi. 
Yleensä on yhtä tärkeää tutkia tällaiset tilanteet 
kuin suuronnettomuudet, sillä ne voivat osoittaa 
vakavia puutteita turvallisuusjärjestelmissä sekä 
säännöksissä ja määräyksissä. Myös vaaratilanteen 
tutkimisesta päättäisi valtioneuvosto. Vaaratilan
ne tutkittaisiin samanlaista menettelyä noudat
taen kuin suuronnettomuus. Tutkiota voidaan 
aloittaa, vaikka vaaratilanne ei olisi vielä päätty
nytkään. 

3 §. Suuronnettomuuden määritelmä. Sään
nöksen mukaan suuronnettomuuksia olisivat 
kaikki erityisen vakavina pidettävät onnettomuu
det. Lainkohdasta ilmenevät ne perusteet, joiden 
nojalla onnettomuuden vakavuutta on arvioitava. 
Näitä ovat onnettomuudessa syntyneiden vahin
kojen määrä sekä onnettomuuden laatu. Vahinko 
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voi kohdistua ihmiseen, ympanstoon tai omai
suuteen. Henkilövahinkoina on nimenomaisesti 
mainittu kuolema ja loukkaantuminen. Onnetto
muuden vakavuutta määriteltäessä ratkaisevaa ei 
ole yksinomaan menetettyjen ihmishenkien luku
määrä tai aineellisten vahinkojen markkamääräi
nen arvo. 

Onnettomuutta voidaan pitää erityisen vakava
na myös sen laadun perusteella. Onnettomuus 
voi olla hyvin vaarallinen ja herättää yleistä 
huolestumista, kuten laitospalo tai vaarallisten 
aineiden käsittelyssä syntynyt onnettomuus, vaik
ka vakavilta seurauksilta olisikin vältytty. Onnet
tomuuden vakavuutta arvioitaessa voidaan ottaa 
huomioon myös onnettomuuden toistumisvaara 
ja sen välilliset seuraukset. 

Onnettomuudella tarkoitetaan yleensä äkillistä 
ja ennalta-arvaamatoota tapahtumaa, josta on 
aiheutunut vahinkoa. Onnettomuuden alkusyynä 
voi olla myös ihmisen toiminnasta riippumaton 
seikka. Suuronnettomuutena voidaan siten pitää 
esimerkiksi luonnonkatastrofia kuten tuhoisaa ra
juilmaa, mutta ei vähin erin tapahtunutta ympä
ristön pilaantumista. Tahallisella rikoksella kuten 
terroriteolla aiheutettua tapahtumaa ei ole yleen
sä pidettävä tässä laissa tarkoitettuna onnetto
muutena. Tutkimus voidaan kuitenkin toimittaa, 
jos samalla on ilmennyt olennaisia puutteita 
turvallisuusjärjestelmässä tai pelastuspalvelussa. 

4 §. Tutkinnan sisältö. Lainkohdassa ehdote
taan säädettäväksi, mitä asioita tutkinnassa selvi
tetään. Asialuettelo on yleisluonteinen ja muo
dostaa vain eräänlaisen rungon. Tutkintaiauta
kunnan on tarpeen mukaan selvitettävä muitakin 
kysymyksiä. Eräillä aloilla on jo käytössä yksityis
kohtaisia luetteloita onnettomuustutkinnassa sel
vitettävistä asioista. Näitä voidaan tietysti käyttää 
hyväksi myös suuronnettomuuksien tutkinnassa. 

Vakiintuneen tutkimakäytännön mukaan 
myös suuronnettomuuksien tutkinnassa selvitet
täisiin onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset. 
Onnettomuuden kulun selvittämisellä tarkoite
taan onnettomuushetkellä vallinneiden olosuh
teiden toteamista ja onnettomuuden vaiheiden 
kuvaamista. Tutkinnassa olisi pyrittävä selvittä
mään kaikki onnettomuuteen vaikuttaneet syyt, 
niin välilliset kuin välittömätkin. Vaikka onnet
tomuuden alkusyy olisi ilmeinen, esimerkiksi 
laitteen virheellinen käsittely, voi olla olennaisen 
tärkeätä saada tietää, miksi inhimillisestä ereh
dyksestä on voinut seurata tuhoisa onnettomuus. 
Kantaa voidaan joutua ottamaan myös siihen, 
onko turvallisuuden edistämiseen osoitettu riittä
västi voimavaroja. Myös pelastuspalvelun toimin-
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ta on selvitettävä. Tähän sisältyy pelastuspalvelun 
toimintavalmiuden ja -tapojen, organisaation 
sekä voimavarojen tarkastelu. Suuronnettomuuk
sien tutkintaan ei tulisi kuitenkaan kuulua vahin
kojen markkamääräinen arviointi tai muu kor
vausasioiden selvittely. 

Tutkinnassa on erityisesti selvitettävä, onko 
asianomaisten laitteiden ja rakenteiden suunnit
telussa, valmistuksessa, rakentamisessa sekä käy
tössä otettu riittävästi huomioon turvallisuusvaa
timukset. Näissä rakenteellisissa tekijöissä olevien 
vikojen, kuten suunnittelu- tai valmistusvirhei
den, havaitsemisella on tärkeä merkitys turvalli
suusjärjestelyjen kehittämiselle, minkä vuoksi 
niiden huomioon ottamisesta tutkinnassa ehdote
taan nimenomaisesti mainittavaksi laissa. Lisäksi 
säännöksessä veivoitetaan selvittämään valvonta
ja tarkastustoiminnan asianmukaisuus sekä miten 
se on hoidettu. Nykyisinkin onnettomuustutkin
nassa yksi keskeinen kysymys on se, ovatko viran
omaiset riittävän usein ja perinpohjaisesti täyttä
neet valvonta- ja tarkastusvelvollisuutensa. Tä
män kysymyksen käsittely saa tutkinnassa yhä 
suuremman merkityksen valvonta- ja tarkastus
toiminnan laajetessa. 

Tutkinnassa on selvitettävä myös mahdolliset 
puutteet turvallisuutta koskevissa säännöksissä ja 
määräyksissä. Määräyksillä tarkoitetaan tässä esi
merkiksi työpaikkaa, laitosta, alusta tai muuta 
sellaista varten annettuja kirjallisia tai suullisia 
ohjeita sekä veivoittavia kieltoja ja käskyjä. Sään
nöksillä tarkoitetaan asianomaista alaa sääntele
vää lainsäädäntöä. Säännöksistä ja määräyksistä 
on ennen kaikkea selvitettävä, vastaavatko ne 
yleisen turvallisuuden vaatimuksia. 

2 luku 

Tutkiotaviranomaiset 

5 §. Tutkintalautakunta. Suuronnettomuuden 
tutkisi valtioneuvoston sitä varten asettama tut
kintalautakunta. Tutkiotalautakunnan riippu
mattomuuden ja puolueettomuuden korostami
seksi on valtioneuvosto ehdotettu asettavaksi vi
ranomaiseksi. Myös perustuslakivaliokunta on 
katsonut, että tutkimaelimen asettaminen olisi 
annettava valtioneuvoston tehtäväksi. 

Tarkoitus on, että tutkimalautakunnan asetta
minen esiteitäisiin oikeusministeriöstä. Oikeus
ministeriötä, jonka yhteydessä lautakunta toimisi 
ja johon myös mainittu suunnittelukunta sijoi
tettaisiin, pidetään tehtävään muita ministeriöitä 
sopivampana. Sen hallinnonalalla ei ole merkit-
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tävästi sellaisia totmtntoja, JOissa votst sattua 
suuronnettomuuksia. Keskeinen asema lautakun
nan kokoamiselle tulisi ilmeisesti olemaan suur
onnettomuustutkinnan suunnittelukunnalla, jos
ta on säännös lakiehdotuksen 6 §:ssä. Yksityis
kohtaiset säännökset tutkiotalautakunnan organi
saatiosta, tehtävistä ja toimintatavoista annettai
siin asetuksella. 

Tutkiotalautakunta asetetaan erikseen kutakin 
onnettomuutta varten. Näin voidaan varmistau
tua siitä, että tutkintaan saadaan paras mahdolli
nen asiantuntemus. Tutkiotalautakunnan asetta
misessa voidaan siten myös ottaa huomioon on
nettomuuden laajuus ja sen erityispiirteet. Esi
tyksen liitteenä olevassa asetusluonnoksessa on 
lautakunnan jäsenten lukumäärä jätetty avoimek
si. Myöskään ei vaadittaisi, että lautakunnan 
jäsenenä olisi aina oltava määrätyn alan koulu
tuksen saanut tai että tietyn viranomaisen olisi 
oltava aina edustettuna lautakunnassa. 

6 §. Suuronnettomuustutkinnan suunnittelu
kunta. Tutkinnan yleistä järjestämistä ja suunnit
telua varten ehdotetaan perustettavaksi suuron
nettomuustutkinnan suunnittelukunta, joka olisi 
oikeusministeriön alainen. Sen jäsenet mää
räisi valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerral
laan. Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että suun
nittelukunnassa olisi vähintään yhdeksän jäsentä 
ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. 
Yksi jäsenistä määrättäisiin puheenjohtajaksi ja 
kaksi varapuheenjohtajiksi. Suunnittelukunnassa 
tulisi olla onnettomuuksien tutkintaan perehty
neitä eri alojen asiantuntijoita. Tarpeellisena pi
detään, että suunnittelukunnassa olisi ainakin 
merenkulun, ilmailun, poliisitoimen, palo- ja 
pelastustoimen, puolustusvoimien, teknillisen 
tarkastustoiminnan sekä oikeudellisten kysymys
ten tuntemus. Suunnittelukunnan tehtävistä sää
dettäisiin niin ikään asetuksella. 

Suunnittelukunnan olisi huolehdittava suuron
nettomuuksien tutkinnan yleisestä kehittämisestä 
ja siinä tarkoituksessa seurattava alansa kotimais
ta ja kansainvälistä kehitystä, pidettävä yhteyttä 
eri viranomaisiin ja järjestöihin sekä tekemällä 
aloitteita, laatimalla suunnitelmia sekä antamalla 
lausuntoja edistettävä onnettomuuksien tutkin
taa. Suunnittelukunta käsittelisi edellä mainittu
ja asioita kuten muut valtion pysyvät komiteat ja 
neuvottelukunnat. 

Suunnittelukunnan olisi lisäksi huolehdittava 
myös riittävän toimintavalmiuden ylläpitämisestä 
suuronnettomuuksien varalta. On osoittautunut 
erityisen tärkeäksi, että tutkiota käynnistetään 
mahdollisimman pian onnettomuuden tapahdut-

tua. Tämä edellyttää, että tutkintaa varten on 
käytettävissä tehtäviinsä jo etukäteen perehtynei
tä tutkijoita. Suunnittelukunnan olisikin pidettä
vä luetteloa tutkiotalautakunnan jäseniksi ja 
asiantuntijoiksi sopivista henkilöistä ja huolehdit
tava heidän perehdyttämisestään tehtäväänsä. 
Mahdollista on myös, että suunnittelukunnan 
jäsenet määrätään tutkiotalautakuntaan puheen
jobtajajaksi tai jäseniksi. 

Yleensä tutkiota on päästy aloittamaan vii
meistään vuorokauden kuluessa onnettomuudes
ta. Uuden lainsäädännön voimaantultua lauta
kunnan kokoaminen olisi entistä helpompaa, 
kun sen mahdolliset jäsenet olisivat jo etukäteen 
tiedossa. Kun onnettomuuspaikalle olisi saatava 
jo ensimmäisien tuntien aikana joku tutkintaan 
perehtynyt, ehdotetaan 6 §:ssä, että suunnittelu
kunnan tehtävänä olisi käynnistää alustavat tutki
mukset, kunnes tutkimalautakunta on asetettu. 
Tätä varten asetusluonnokseen on otettu säännös, 
jonka mukaan siinä mainittujen viranomaisten 
on saatettava tieto suuronnettomuudesta suun
nittelukunnalle. 

7 §. Esteellisyys. Tutkintaan osallistuvalla ei 
saa olla sellaisia sidonnaisuuksia, jotka saattaisi
vat vaikuttaa tutkinnan luotettavuuteen. Esteelli
syyspetusteiden määrittelemiseksi on arvioitava, 
milloin tällaiset sidonnaisuudet tutkinnan koh
teena olevaan onnettomuuteen ovat olemassa. 

Tutkiotalautakunnan jäsen ja muu tutkintaan 
osallistuva on ehdotetun 7 §: n 1 momentin 1 
kohdan mukaan esteellinen, jos hän on kärsinyt 
tutkittavana olevassa onnettomuudessa vahinkoa 
tai hänen lähisukulaisena on saanut siinä sur
mansa. Vahingolla tarkoitetaan lainkohdassa sekä 
henkilö- että esinevahinkoja. Viimeksi mainitut 
voivat kohdistua onnettomuuden aiheuttanee
seen laitteeseen ja muuhun onnettomuudessa 
tuhoutuneeseen tai vaurioituneeseen omaisuu
teen. 

Edelleen ehdotetaan 7 §:n 1 momentin 2 
kohdassa säädettäväksi, että tutkintaan osallistu
va on esteellinen, jos hän voi joutua onnetto
muudesta tai siitä aiheutuneesta vahingosta vas
tuuseen. Onnettomuus on voinut aiheutua tapa
turmasta taikka tahallisesta tai tuottamuksellises
ta teosta tai laiminlyönnistä. Säännöksen sovelta
misen kannalta ei ole merkitystä sillä seikalla, 
mihin vastuu vahingosta perustuu. Vastuun pe
rusteena voi siten olla esimerkiksi tuottamukselli
nen teko tai laiminlyönti, joka voi lisäksi toteut
taa rikoksen tunnusmerkistön. Säännöksen tar
koittama vastuu vahingosta voi olla ensisijaista tai 
voi perustua myös takautumisoikeuteen. 
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Vaikka tutkintaan osallistuva ei olisikaan kärsi
nyt 1 kohdassa tarkoitettua vahinkoa tai olisi 
vastuussa 2 kohdassa tarkoitetusta vahingosta, 
hänellä saattaa kuitenkin olla tutkinnasta tai sen 
tuloksista tosiasiallista, yleensä taloudellista hyö
tyä tai vahinkoa. Tällaisessa asemassa ovat mui
den muassa onnettomuuden aiheuttaneen ja sii
nä tuhoutuneen koneen tai laitteen valmistaja, 
maahantuoja ja myyjä, samoin kuin myös henki
lö, joka omistaa huomattavan osan esimerkiksi 
onnettomuuden johdosta vahinkoa kärsineen yh
tiön osakkeista. Tosiasiallista hyötyä tai vahinkoa 
tutkinnasta tai sen tuloksista saattaa koitua niin 
ikään henkilölle, jonka tehtävänä on huolehtia 
asianomaisista turvallisuusasioista ja jonka tehtä
vät tulevat tutkinnassa tarkasteltaviksi. Hyödyn 
tai vahingon liittyminen edellä kuvatulla tavalla 
tutkintaan saattaa vaarantaa siihen osallistuvan 
puolueettomuuden. Tämän vuoksi 7 §:n 1 mo
mentin 3 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi, että 
tutkimalautakunnan jäsen ja muu tutkintaan 
osallistuva on esteellinen, jos tutkinnasta tai sen 
tuloksista on odotettavissa erityistä hyötyä tai 
vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen. 

Mitä edellä on sanottu tutkiotalautakunnan 
jäsenen tai muun tutkintaan osallistuvan suhteis
ta tutkittavaan onnettomuuteen tai tutkintaan, 
koskee vastaavasti tilanteita, joissa hänen lähisu
kulaisensa on sellaisessa suhteessa. Säännösehdo
tuksessa on omaksuttu hallintomenettelylain 10 
§:n 2 momentissa määritelty lähisukulaisuuden 
käsite. 

Edellä mainittujen tyypillisimpien jääviyspe
rusteiden lisäksi ehdotetaan 7 §:n 1 momentin 4 
kohtaan otettavaksi yleislausekkeenomainen es
teellisyysperuste. Sen mukaan tutkintaan osallis
tuva on esteellinen, jos luottamus hänen puolu
eettomuuteensa tutkinnassa muusta erityisestä 
syystä vaarantuu. Yleislausekkeen perusteella tut
kimalautakunnan jäsen tai muu tutkintaan osal
listuva saattaa olla esteeilinen silloin, kun hän on 
palvelussuhteessa onnettomuuden johdosta va
hinkoa kärsineeseen, vahingosta vastuussa ole
vaan tai siihen, jolle tutkinnan tuloksista on 
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tällä 
eikä muullakaan edellä mainitulla esteellisyyspe
rusteella tarkoiteta, että määrätyn viraston tai 
laitoksen palveluksessa oleva olisi aina esteeilinen 
osallistumaan sen toimialalla sattuneiden onnet
tomuuksien tutkintaan. Mainitut esteellisyyspe
rusteet eivät sisällä myöskään niin sanottua virka
hierarkista esteellisyyttä niin, että ylemmän vir
kamiehen ollessa esteeilinen myös hänen alaisen
sa virkamies tulisi ilman muuta esteelliseksi. 
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Esteellisyyskysymys on harkittava kussakin ta
pauksessa erikseen. Olennaista yhtäältä on se, 
ettei tutkinnan luotettavuus saa vähentyä ja toi
saalta se, ettei tutkintaan osallistuvalla ole sellais
ta lainkohdassa mainittua suhdetta, mikä saattai
si vähentää yleistä luottamusta tutkintaan. 

Ehdotettua 7 § :n säännöstä sovelletaan tutkin
talautakunnan jäseniin, asiantuntijoihin sekä sih
teereihin. 

Esteellisyyden vaikutuksesta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä hallintomenettelylain 11 § :ssä on 
säädetty. 

3 luku 
Tutkin ta 

8 §. Tutkinnan suon"ttaminen. Ehdotuksen 
mukaan tutkimalautakunta suorittaa tutkimansa 
itsenäisesti. Suuronnettomuuden erityispiirteistä 
saattaa kuitenkin seurata, että tutkiota olisi suo
ritettava yhteistoiminnassa samassa asiassa rikos
tai kuolemansyyn tutkintaa suorittavan poliisivi
ranomaisen kanssa. Tutkiotalautakunnan harkin
nassa on, milloin ja missä laajuudessa yhteistoi
minnan tulisi tapahtua. 

9 §. Tutkintaedellytysten turvaaminen. Pykä
län 1 momentin mukaan tutkiotalautakunnan 
jäsenillä ja muilla tutkintaan osallistuvilla on 
oikeus päästä onnettomuuspaikalle ja toimittaa 
siellä tutkimuksia. Säännös koskisi myös yksityi
sen omistuksessa olevaa aluetta. Saman lainkoh
dan mukaan tutkiotalautakunta saa määrätä on
nettomuuspaikan eristettäväksi. Eristäminen saisi 
kestää niin kauan kuin tutkiota onnettomuuspai
kalla on meneillään. Määräyksen täytäntöönpa
nosta huolehtisi poliisi, joka ehdotetun 13 §:n 
mukaan on velvollinen antamaan tutkintaiauta
kunnalle virka-apua. Poliisilain 17 §:n mukaan 
poliisilla on muutenkin yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden voimassapitämiseksi oikeus eristää 
tietty alue ja sallia vain määrättyjen henkilöiden 
ja kulkuneuvojen pääsy sinne. 

Tutkinnan häiriöttämän kulun turvaaminen 
edellyttää, ettei onnettomuuspaikalle päästetä ul
kopuolisia. Säännöksestä seuraakin, ettei muilla 
kuin tutkintaan tai pelastustoimiin osallistuvilla 
ole oikeutta olla onnettomuuspaikalla tutkinnan 
kestäessä. Näin ollen esimerkiksi onnettomuu
dessa vahinkoa kärsinyt, surmansa saaneen lähi
sukulainen tai muu henkilö, johon onnettomuu
den vaikutukset saattavat ulottua, ei voi seurata 
tutkintaa eristetyllä onnettomuuspaikalla. Täl
laisten henkilöiden asema tutkinnan aikana on 
tarkoitus järjestää asetukseen sisällytettävällä 
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säännöksellä. Sen mukaan tutkimalautakunnan 
on sopivaksi katsomailaan tavalla annettava heille 
tutkinnan kestäessä sen vaiheista tietoja sekä 
tilaisuus esittää käsityksensä tutkinnassa mahdol
lisesti huomioon otettavista seikoista. 

Pykälän 2 momentissa kielletään onnetto
muuspaikalla olevien esineiden hävittäminen, 
poisvieminen ja liikuttelu ilman tutkintaiauta
kunnan tai muun toimivaltaisen viranomaisen 
lupaa. Tutkimalautakunnan puolesta voisi luvan 
antaa yksikin lautakunnan jäsen. Muu viranomai
nen on esimerkiksi poliisi. Asetukseen on tarkoi
tus sisällyttää säännös, jonka mukaan poliisin on, 
mikäli mahdollista, sovittava onnettomuuspaikal
la olevan esineen siirtämisestä suunnittelukunnan 
tai, milloin tutkimalautakunta on asetettu, sen 
kanssa. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos maini
tunlaiseen toimenpiteeseen on pakottava syy. 
Onnettomuuspaikalta löytynyttä esinettä voidaan 
esimerkiksi joutua siirtämään tai käyttämään pe
lastus- tai raivaustöissä. Selvää tietenkin on, että 
onnettomuuspaikalla ihmishenkien pelastus käy 
tutkimatoimien edelle. 

10 §. Asiakirjat ja esineet. Pykälän 1 momen
tissa tutkimalautakunta oikeutetaan tarkasta
maan sellaisia esineitä, joilla saattaa olla merki
tystä tutkinnassa. Säännös koskee muitakin kuin 
onnettomuuspaikalta löytyneitä esineitä. Esimer
kiksi määrätyn teknisen rakenneratkaisun selvit
tämiseksi saattaa olla tarpeen tarkastaa useampia 
samaan valmistussarjaan kuuluneita koneita. 
Välttämätöntä voi olla myös tutustuminen erilai
siin valvonta- ja tarkastuspöytäkirjoihin sekä ko
neiden ja laitteiden piirustuksiin ja toimintakaa
vioihin. Säännöksen mukaan lautakunnalla on 
oikeus perehtyä muun muassa edellä mainittui
hin asiakirjoihin, olivatpa ne yksityisiä tai yleisiä. 
Säännös koskisi myös sellaisia yleisiä asiakirjoja, 
jotka ovat salassa pidettäviä. Se, joka kieltäytyy 
luovuttamasta hallussaan olevaa asiakirjaa tai esi
nettä lautakunnan tarkastettavaksi, voitaisiin vel
voittaa siihen 12 §:n säännösten mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin säännöstä voidaan joutua 
soveltamaan silloin, kun laitteessa olevan vian 
havaitsemiseksi laite on avattava tai hajotettava 
osiin. Sallittuja toimenpiteitä säännöksen mu
kaan ovat kokeiden tekeminen, osien irroittami
nen ja näytteiden ottaminen. Edellytyksenä on, 
että toimenpide on tutkimusten vuoksi välttämä
tön. Esineeseen kohdistuvasta toimenpiteestä voi 
aiheutua vahinkoa, joka korvattaisiin 20 §:n 
mukaan. 

11 §. Kuulustelut. Nykyisin on ollut jossakin 
määrin epäselvää, missä laajuudessa ja mitä me-

nettelyä noudattaen onnettomuutta tutkiva vi
ranomainen saa pitää kuulusteluja. Ilmailulain 
60 §:n 3 momentissa on asiasta erityinen sään
nös. Sen mukaan tutkija- ja tarkastuslautakun
nan suorittamiin kuulusteluihin sovelletaan, mitä 
poliisin toimittamasta kuulustelusta ja tutkimuk
sesta on voimassa. Lento-onnettomuuden tutkija
lautakunnan jäsenenä on ollut yleensä poliisi
mies, joka on pääasiallisesti huolehtinut kuulus
teluista. 

Ehdotettavan 11 §:n 1 momentin mukaan 
tutkimalautakunnalla on oikeus kuulustella jo
kaista, jolta otaksutaan voitavan saada tutkinnas
sa tarvittavia tietoja. Kuulustella voitaisiin maini
tuin edellytyksin ketä tahansa riippumatta siitä, 
mikä hänen oikeudellinen asemansa on onnetto
muuden vuoksi mahdollisesti pidettävässä oikeu
denkäynnissä. Lakiin ei ehdoteta otettavaksi 
säännöksiä tutkinnassa noudatettavasta menette
lystä. Kuulusteluja voidaan nimittäin joutua pi
tämään hyvin erilaisissa tilanteissa, joten tarkkaa 
määrämuotoisuutta ei niiltä ole tarpeen edellyt
tää. Lautakunnan tämän säännöksen nojalla pitä
mät kuulustelut perustuvat kuulusteltavan vapaa
ehtoisuuteen; ketään ei voida pakottaa esimer
kiksi saapuroaan kuulusteltavaksi tai vastaamaan 
lautakunnan esittämiin kysymyksiin. · 

Ehdotuksen 11 §:n 1 momentti sisältää pää
säännön kuulustelun toimittamisesta. Pykälän 2 
momentti tulisi sovellettavaksi niissä tapauksissa 
joissa lautakunta katsoisi välttämättömäksi toi
mittaa kuulustelun niiden seuraamusten uhalla, 
jotka liittyvät poliisin suorittamaan kuuluste
luun. Säännös olisi sovellettavissa vain niissä 
tapauksissa, joissa tutkimalautakunnan jäsenenä 
on poliisimies. Lautakunnan mahdollisuudesta 
pyytää tuomioistuimelta virka-apua on säännös 
12 §:ssä. 

12 §. Tuomioistuimen virka-apu. Säännös on 
tarkoitettu sovellettavaksi lähinnä silloin, kun 
esinettä tai asiakirjaa ei vapaaehtoisesti luovuteta 
tutkimalautakunnan käyttöön tai kun se, jolta 
voidaan saada tutkinnassa tarvittavia tietoja, kiel
täytyy saapumasta kuulusteluun taikka vastaa
masta kysymyksiin. Ehdotettua järjestelyä pide
tään tarpeellisena oikeusturvasyistä; tuomiois
tuimella on tutkimalautakuntaa paremmat edel
lytykset arvioida luovuttamisvelvollisen ja kuulus
teltavan asema sekä ryhtyä määrämuotoisuutta 
vaativaan menettelyyn. 

Pykälän 1 momentissa on säännös todistajan 
tai asiantuntijan kuulemisesta tuomioistuimessa 
virka-aputeitse. Vastaavansisältöinen säännös on 
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ilmailulain 60 §:n 3 momentissa. Muihin kuin 
todistajan tai asiantuntijan asemassa oleviin ei 
tätä säännöstä sovellettaisi. Tuomioistuin ratkai
see sen, voidaanko kuulusteltavaksi nimettyä pi
tää todistajana tai asiantuntijana. 

Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voi 
tutkimalautakunnan pyynnöstä velvoittaa esi
neen tai asiakirjan haltijan luovuttamaan sen 
tutkimalautakunnan käyttöön. Tämä velvollisuus 
muistuttaa oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa 
säänneltyä asiakirjan esittämisvelvollisuutta. Ero
na on se, ettei tässä tapauksessa esinettä tai 
asiakirjaa määrätä luovutettavaksi oikeudenkäyn
tiä vaan tutkintaa varten. Antaessaan edellä tar
koitetun määräyksen olisi tuomioistuimen samal
la määrättävä asiakirjan tai esineen palauttami
sesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan 1 ja 2 momentis
sa tarkoitetussa menettelyssä noudatetaan sovel
tuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvus
sa on säädetty todistelusta. Oikeudenkäymiskaa
ren säännöksiä sovellettaisiin siltä osin kuin virka
avun luonne ja tarkoitus eivät muuta vaadi. Tässä 
momentissa olisi myös säännös todistajalle tai 
asiantuntijalle maksettavasta palkkiosta. Palkkio 
maksetaan valtion varoista. Sen suuruutta mää
rättäessä voitaisiin soveltuvin osin noudattaa val
tion varoista maksettavista todistelukustannuksis
ta annetun lain (666/72) säännöksiä. 

13 §. Muu virka-apu. Säännöksessä on yksilöi
ty tutkinnan kannalta keskeiset virka-avun muo
dot, jotta käytännössä ei aiheutuisi epäselvyyttä 
velvollisuudesta antaa virka-apua tutkintaiauta
kunnalle. Säännöksen mukaan viranomainen tai 
valtion laitos on velvollinen laatimaan toimi
alaansa kuuluvissa asioissa selvityksiä tai suoritta
maan tutkimuksia vain silloin, kun sillä on 
tehtävään tarvittavat tiedot ja resurssit taikka se 
voi lautakuntaa helpommin hankkia mainitut 
tiedot. Lainkohtaan sisältyy myös tavanomainen 
yleissäännös virka-avun antamisvelvollisuudesta. 
Se koskee lähinnä poliisi- ja paloviranomaisia 
sekä puolustusvoimia ja on tarkoitettu turvaa
maan onnettomuustutkinnan käytännön järjeste
lyt. Kysymys virka-avun antamisesta mahdollises
ti perittävästä maksusta ratkaistaan valtion mak
superustelain 7 §:n nojalla. Asetukseen otettai
siin säännökset viranomaisten yhteistoiminnasta. 

14 §. Oikeus saada tietoja. Tutkintalautakun
nalla on oikeus saada viranomaisilta ja valtion 
laitoksilta kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen 
tutkinnan toimittamiseksi. Säännöksen mukaan 
viranomainen ja valtion laitos on velvollinen 
antamaan tiedon lautakunnalle sekä salassa pi-

dettävästä asiakirjasta että yleisten asiakirjain jul
kisuudesta annetun lain {83/51) 5 §:ssä tarkoite
tuista niin sanotuista valmisteluasiakirjoista. Vii
meksi mainittuja ovat viranomaisella valmistelta
vana olevat asiakirjat ja erilaiset viranomaisen 
keskuudessa syntyneet selvitykset. Suuronnetto
muuden tutkinnassa tarvittavan tiedon antami
nen valmisteluasiakirjasta ei siten ole riippuvai
nen viranomaisen harkinnasta, toisin kuin sovel
lettaessa yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain säännöksiä. Tutkintaan osallistuvat ovat 
ehdotetun 18 §:n mukaan vaitiolovelvollisia sa
lassa pidettävistä tiedoista. 

4 luku 

Tutkintaselostus 

15 §. Tutkintaselostuksen laatiminen. Tutkin
nan tulokset kirjataan tutkintaselostukseen, joka 
luovutetaan valtioneuvostolle. Selostuksessa käsi
tellään ennen kaikkea 4 §:ssä mainitut asiat. 
Tutkimaselostukseen on otettava myös suosituk
set sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka lautakunnan 
käsityksen mukaan ovat tarpeen turvallisuuden 
lisäämiseksi, onnettomuuksien ehkäisemiseksi, 
vahinkojen torjumiseksi ja vähentämiseksi sekä 
pelastuspalvelun tehostamiseksi. Säännös vahvis
taisi useilla aloilla vallitsevan käytännön. Tutkin
nan perusteella tehdyt parannusehdotukset ovat 
johtaneetkin moniin merkittäviin yleistä turvalli
suutta lisääviin toimenpiteisiin. Tutkittavien ta
pausten erilaisuuden vuoksi ei tämän yksityiskoh
taisempia ohjeita tutkimaselostuksen sisällöstä 
ole tarpeen ottaa lakiin. 

Ennen tutkinnan päättymistä lautakunta voisi 
antaa myös alustavan selostuksen, jos se katso
taan tutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen vuoksi 
tarpeelliseksi. 

Kun tutkinnan tuloksilla on yleistä kiinnosta
vuutta, olisi tärkeätä, että tutkimaselostukset 
julkaistaisiin. Tästä ei kuitenkaan olisi tarpeen 
ottaa lakiin säännöstä. Tutkimaselostuksen julki
suus ja salassapito määräytyisivät yleisten asiakir
jain julkisuudesta annetun lain säännösten mu
kaan. Jos tutkimaselostukseen sisältyy salassapi
dettäviä tietoja, on selostus näiltä osin salainen 
mainitun lain nojalla. 

16 §. Tutkintaselostuksen käsittely. Valtioneu
vosto käsittelee tutkimaselostuksen ja päättää, 
mihin toimenpiteisiin selostuksen ja siihen sisäl
tyvien suositusten vuoksi on ryhdyttävä. Ennen 
valtioneuvoston käsittelyä asia voisi olla valmis
teltavana yhdessä tai useammassa ministeriössä. 
Valtioneuvosto voisi tehdä päätöksen kustakin 
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toimenpide-ehdotuksesta erikseen ja antaa asian 
jatkovalmistelun asianomaisen ministeriön tehtä
väksi. Säännös ei estäisi kulloinkin kysymykseen 
tulevaa viranomaista ryhtymästä toimivaltansa 
puitteissa toimenpiteisiin muun lainsäädännön 
nojalla. 

5 luku 
Erinäisiä säännöksiä 

17 §. Virkavastuu. Tutkiotalautakunta asete
taan kutakin tapausta varten erikseen. Tässä 
pykälässä ehdotetaan selvyyden vuoksi säädettä
väksi, että lautakunnan jäsenet toimivat virkavas
tuulla. 

18 §. Vaitiolovelvo//isuus. Pykälässä on tavan
omainen säännös siitä, ettei tutkintaan osallistu
nut saa sivulliselle ilmaista tutkinnassa ilmi tul
leita tietoja, jotka lain, asetuksen tai viranomai
sen määräyksen nojalla on pidettävä salassa taik
ka jotka koskevat ammatti- tai liikesalaisuutta tai 
yksityisen henkilökohtaisia oloja. Salassapidettä
vät asiat voivat tulla ilmi esimerkiksi tutkiotalau
takunnalle luovutetuista asiakirjoista tai sen toi
mittamissa kuulusteluissa. Vaitiolovelvollisuus 
ulottuu tutkiotalautakunnan jäsenten lisäksi 
myös lautakunnan käyttämiin asiantuntijoihin 
sekä muihinkin tutkiotatehtävässä mukana ollei
siin. Vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta olisi 
rangaistussäännös pykälän 2 momentissa. 

19 §. Viranhoidosta vapautuminen. Kokemus
ten mukaan tutkintaa on hidastanut se, että 
tutkiotalautakuntien tai vastaavien jäsenet ovat 
tutkiotatehtävien ohella joutuneet hoitamaan 
varsinaista tointansa. Ehdotetulla säännöksellä 
pyritään siihen, että tutkiotalautakunnan jäsenil
lä olisi mahdollisuus osallistua tutkintaan päätoi
misesti. Valtion viran tai toimen haltija vapautui
si tutkiotalautakuntaan nimitetyksi tultuaan hoi
tamasta virkaansa tai tointansa, paitsi jos tutkin
tatehtävät voidaan hoitaa oman viran tai toimen 
ohella. Tutkiotalautakunnan tehtävänä olisi il
moittaa asianomaiselle virastolle, ryhtyykö ja mis
tä lähtien tutkiotalautakunnan jäsen hoitamaan 
tutkiotatehtäviä päätoimisesti. Lautakunnan jä
sen voi palata ennen tutkinnan päättymistäkin 
hoitamaan virkaansa tai tointansa, jos hänen 
osaltaan ei enää ole tarvetta osallistua tutkintaan 
päätoimisesti. Muuten vapautus kestäisi yhtä 
kauan kuin hän osallistuu tutkintaan. 

20 §. Palkkiot ja korvaukset. Pykälän 1 mo
mentin mukaan tutkiotalautakunnan jäsenille ja 
asiantuntijalle maksetaan valtioneuvoston vahvis-

tama palkkio ja korvaus kuluista. Pykälän 2 
momentin mukaan lautakunnan kuulustelemalle 
maksettaisiin palkkio ja korvaus kuten komitean 
kuolemalle asiantuntijalle. 

Pykälän 3 momentissa on säännös 10 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä aiheutu
neen vahingon korvaamisesta. Säännöksen nojal
la korvattaisiin sekä esineen tuhoutumisesta ja 
vahingoittumisesta että myös esineen käytön kes
keytymisestä syntynyt taloudellinen vahinko täy
simääräisesti. 

21 §. Asetuksen antaminen. Asetuksella an
nettaisiin lain täytäntöönpan0a varten tarvittavat 
säännökset. Asetusluonnos on tämän esityksen 
liitteenä. 

22 §. Voimaantulo. Tarkoitus on, että laki 
tulisi voimaan vuoden 1985 alusta. 

1.2. Laki ilmailulain muuttamisesta 

Ilmailolakiin (595/64) ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 60 a §, jonka 1 momentin mukaan lain 
56-60 §:n säännöksiä lento-onnettomuuden 
tutkinnasta ei sovelleta, jos valtioneuvosto on 
asettanut onnettomuuden tutkintaa varten tut
kiotalautakunnan suuronnettomuuksien tutkin
nasta annetun lain nojalla. Tämä merkitsee 
muun muassa sitä, ettei ilmailuhallitus aseta 
erikseen ilmailolain mukaista tutkijalautakuntaa 
suuronnettomuuden sattuessa. Suuronnetto
muuksien tutkinnasta annettavan lain 6 §:n 2 
momentin mukaan suuronnettomuustutkinnan 
suunnittelukunnan tehtävänä on käynnistää alus
tavat tutkimukset lain soveltamisalaan kuuluvan 
suuronnettomuuden tai sen vaaratilanteen joh
dosta. Tällaisena tapahtumana pidettävän lento
onnettomuuden tai sen vaaratilanteen alustavan 
tutkinnan käynnistäisi ehdotetun uuden 60 a §:n 
2 momentin mukaan suuronnettomuustutkinnan 
suunnittelukunta yhteistoiminnassa ilmailuhalli
tuksen kanssa. 

Merkittäviä eroavaisuuksia suuronnettomuuk
sien ja ilmailolain mukaisen tutkijalautakunnan 
toimittaman tutkinnan välillä ei olisi. Esimerkiksi 
tähänastisissa tutkijalautakunnissa toimineita ko
keneita tutkijoita tullaan ilmeisesti käyttämään 
myös uuden lain nojalla asetettavissa lautakun
mssa. 

Ehdotettu ilmailolain muutos merkitsee myös, 
että tarkastuslautakuntavaihe jää pois suuronnet
tomuuden tutkinnasta. Ilmailolakia säädettäessä 
tarkastuslautakuntaa pidettiin tarpeellisena yhte
näisyyden saavuttamiseksi eri tapausten tutkin-
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nassa ja tutkinnan objektiivisuuden takaamiseksi 
(hall. es. 61/1963 vp.). Kun otetaan huomioon 
suuronnettomuuden tutkimalautakunnan asetta
misessa noudatettavat periaatteet, ei ole tarkoi
tuksenmukaista, että sen olisi alistettava tutkin
nan tulokset toisen valtioneuvoston asettaman 
lautakunnan tarkastettavaksi. 

Asetuksella on tarkoitus säätää, että suuron
nettomuutena pidettävän lento-onnettomuuden 
tutkinnassa noudatetaan soveltuvin osin ilmailu
asetuksen säännöksiä. Noudatettaviksi tulevat si
ten myös aiemmin mainitun siviili-ilmailun yleis
sopimuksen sekä sen liitteen (Annex 13) lento
onnettomuuksien tutkintaa koskevat määräykset. 

Ilmailulain mukainen tutkinta toimitettaisiin 
edelleen lento-onnettomuudesta, jota ei pidetä 
suuronnettomuutena. 

1.3. Laki merilain 259 §:n muuttamisesta 

Merilain 259 §:ään (237 /67) ehdotetaan lisät
täväksi uusi 3 momentti, jonka mukaan pykälän 
1 momentissa tarkoitettua tutkimatoimikuntaa ei 
aseteta, milloin tutkintaa varten on asetettu 
suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 
mukainen tutkintalautakunta. 

Kun merilain 259 § jäisi edelleen voimaan, 
olisi merionnettomuuksien tutkimiseksi kolme 
erilaista menetelmää, nimittäin meriselityksen 

antaminen, merilain mukaisen tutkiotatoimikun
nan taikka suuronnettomuuksien tutkinnasta an
nettavan lain mukaisen tutkimalautakunnan 
asettaminen. Useimpia niistä merionnettomuuk
sista, joiden tutkimiseksi on merilain 259 §:n 
nojalla asetettu tutkintatoimikunta, voidaan pi
tää suuronnettomuuksina. Kuitenkin halutaan 
säilyttää kauppa- ja teollisuusministeriölle mah
dollisuus asettaa merilain mukainen tutkiotatoi
mikunta selvittämään muita kuin suuronnetto
muuksina pidettäviä merionnettomuuksia. 

Jos merellä tapahtuneen suuronnettomuuden 
tai vaaratilanteen vuoksi asetetaan tutkintalauta
kunta, ei momentin viimeisen virkkeen mukaan 
meriselityksen antaminen olisi tarpeen. 

2. Tarkemmat säännökset Ja mää
räykset 

Esityksen liitteenä on luonnos asetukseksi 
suuronnettomuuksien tutkinnasta. 

3. Voimaan tulo 

Tarkoitus on, että ehdotetut lait tulisivat 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

suuronnettomuuksien tutkinnasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 § 

Tutkinnan tarkoitus 

Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ja onnetto
muuksien ehkäisemiseksi on suuronnettomuudet 
tutkittava niin kuin tässä laissa säädetään. 

2 § 

Vaaratzlanteen tutkiminen 

Tämän lain mukainen tutkiota voidaan toimit
taa myös tapahtumasta, jossa suuronnettomuu
den vaara on ollut ilmeinen. 

3 § 

Suuronnettomuuden määritelmä 

Suuronnettomuudella tarkoitetaan tässä laissa 
onnettomuutta, jota on kuolleiden tai loukkaan
tuneiden taikka ympäristöön tai omaisuuteen 
kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnet
tomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen 
vakavana. 

4 § 

Tutkinnan sisältö 

Tutkinnassa selvitetään onnettomuuden kul
ku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet. Erityi
sesti selvitetään, onko onnettomuuden tai vaaran 
aiheuttajina taikka kohteina olleiden laitteiden ja 
rakenteiden suunnittelussa, valmistuksessa, ra
kentamisessa sekä käytössä otettu riittävästi huo
mioon turvallisuusvaatimukset sekä onko val
vonta- ja tarkastustoiminta asianmukaisesti järjes
tetty ja hoidettu. Tarvittaessa on myös selvitettä
vä mahdolliset puutteet turvallisuutta koskevissa 
säännöksissä ja määräyksissä. 

2 luku 

Tutkiotaviranomaiset 

5 § 

T utkintalautakunta 

Suuronnettomuuden tutkii valtioneuvoston 
asettama tutkijalautakunta, joka toimii oikeusmi
nisteriön yhteydessä. Lautakunta asetetaan kuta
kin suuronnettomuutta varten erikseen. 

6 § 

Suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta 

Suuronnettomuuksien tutkinnan yleistä järjes
tämistä ja suunnittelua varten on suuronnetto
muustutkinnan suunnittelukunta, jonka valtio
neuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Suunnittelukunnassa on onnettomuuksien tut
kintaan perehtyneitä eri alojen asiantuntijoita. 
Suunnittelukunta on oikeusministeriön alainen. 

Suunnittelukunnan tehtävänä on käynnistää 
alustavat tutkimukset, kunnes tutkimalautakunta 
on asetettu. Suunnittelukunnasta on tällöin voi
massa, mitä tutkimalautakunnasta säädetään. 

7 § 

Esteellisyys 

Tutkiotalautakunnan jäsen tai muu tutkintaan 
osallistuva on esteellinen: 

1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on kärsi
nyt vahinkoa tutkittavana olevassa onnettomuu
dessa tai hänen lähisukulaisensa on saanut siinä 
surmansa; 

2) jos hän tai hänen lähisukulaisensa voi jou
tua onnettomuudesta tai siitä aiheutuneesta va
hingosta vastuuseen; 

3) jos tutkinnasta tai sen tuloksista on odotet
tavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai 
hänen lähisukulaiselleen; tai 
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4) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa 
tutkinnassa muusta erityisestä syystä vaarantuu. 

Lähisukulaisella tarkoitetaan hallintomenette
lylain (598/82) 10 §:n 2 momentissa mainittuja 
henkilöitä. Esteellisyyden vaikutuksesta on sovel
tuvin osin voimassa, mitä sanotun lain 11 §:ssä 
on säädetty. 

3 luku 

Tutkin ta 

8 § 

Tutkinnan suorittaminen 

Tutkimalautakunnan on suoritettava tutkin
taosa yhteistoiminnassa samassa asiassa rikos- tai 
kuolemansyyn tutkintaa suorittavan poliisiviran
omaisen kanssa siinä laajuudessa kuin lautakunta 
katsoo yhteistoiminnan olevan suuronnettomuu
den tutkinnan kannalta tarkoituksenmukaista. 

9 § 

Tulkintaedellytysten turvaaminen 

Tutkimalautakunnan jäsenillä ja muilla tut
kintaan osallistuvilla on oikeus päästä onnetto
muuspaikalle sekä toimittaa siellä tutkimuksi~. 
Tutkiotalautakunta saa määrätä onnettomuuspal
kan eristettäväksi. 

Onnettomuuspaikalla olevia esineitä, joilla 
saattaa olla merkitystä tutkinnassa, ei saa ilman 
tutkiotalautakunnan tai muun toimivaltaisen vi
ranomaisen lupaa hävittää, viedä pois tai liikutel
la, ellei siihen ole pakottavaa syytä. 

10§ 

Asiakirjat ja esineet 

Tutkintalautakunnalla on oikeus tarkastaa esi
neitä sekä perehtyä sellaisiin asiakirjoihin, joilla 
saattaa olla merkitystä tutkinnassa. 

Tutkimalautakunta saa tehdä tarkastettaville 
esineille kokeita ja irroittaa esineistä osia sek~ 
ottaa näytteitä, milloin se on tutkimusten vuokst 
välttämätöntä. 
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11 § 

Kuulustelut 

Tutkimalautakunta saa kuulustella jokaista, 
jolta otaksutaan voitavan saada tutkinnassa tarvit
tavia tietoja. 

Kuulusteluihin ja tutkimuksiin, jotka lauta
kuntaan kuuluva poliisimies suorittaa, on sovel
lettava, mitä poliisin toimittamasta kuulustelusta 
ja tutkimuksesta on voimassa. 

12 § 

Tuomioistuimen virka-apu 

Tutkimalautakunnan pyynnöstä voidaan todis
tajaa ja asiantuntijaa kuulustella siinä alioikeu
dessa, jossa se sopivasti käy päinsä. 

Tutkiotalautakunnan pyynnöstä tuomioistuin 
voi velvoittaa sen, jonka hallussa on tämän lain 
10 §:ssä tarkoitettu asiakirja tai esine, luovutta
maan sen tutkiotalautakunnan käyttöön. Tuo
mioistuimen on samalla määrättävä asiakirjan tai 
esineen palauttamisesta. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa menet
telyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeu
denkäymiskaaren 1 7 luvussa on säädetty todiste
lusta. Todistajalie ja asiantuntijalle maksetaan 
palkkio valtion varoista. 

13 § 

Muu virka-apu 

Viranomaisten ja valtion laitosten on toimi
alaansa kuuluvissa asioissa tutkiotalautakunnan 
pyynnöstä laadittava sellaisia selvityksiä ja suori
tettava sellaisia tutkimuksia, jotka ovat tarpeen 
tutkinnassa ja joita lautakunta ei voi itse laatia tai 
suorittaa, sekä annettava lautakunnalle muutakin 
sen tarvitsemaa virka-apua. 

14 § 

Oikeus saada tietoja 

Tutkimalautakunnalla on oikeus saada viran
omaisilta ja valtion laitoksilta tutkinnan toimitta
miseksi tarpeelliset tiedot sen estämättä, mitä 
asiakirjain julkisuudesta tai salassapidosta on sää
detty. 
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4 luku 

Tutkiotaselostus 

15 § 

Tulkintaselostuksen laatiminen 

Tutkinnasta laaditaan valtioneuvostolle tutkin
taselostus. Tutkiotaselostukseen on otettava suo
situkset sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka tutkinta
lautakunnan käsityksen mukaan ovat tarpeen 
turvallisuuden lisäämiseksi, onnettomuuksien eh
käisemiseksi, vahinkojen torjumiseksi ja vähentä
miseksi sekä pelastuspalvelun tehostamiseksi. 

16 § 

Tulkintaselostuksen käsittely 

Valtioneuvosto päättää, mihin toimenpiteisiin 
tutkiotaselostuksen ja siihen sisältyvien suositus
ten vuoksi on ryhdyttävä. 

5 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

17 § 

Virkavastuu 

Tutkiotalautakunnan jäsenet toimivat virkavas
tuulla. 

18 § 

Vaitiolovelvollisuus 

Tutkiotalautakunnan jäsen tai muu tutkintaan 
osallistunut ei saa sivulliselle ilmaista tutkinnassa 
ilmi tulleita tietoja, jotka lain, asetuksen tai 
viranomaisen määräyksen mukaan on pidettävä 
salassa taikka jotka koskevat ammatti- tai liikesa
laisuutta tai yksityisen henkilökohtaisia oloja. 

Joka rikkoo 1 momentissa säädetyn kiellon, on 
tuomittava suuronnettomuuden tutkintaa koske
van vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi, jollei 
teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta. 

19 § 

Viranhoidosta vapautuminen 

Jos tutkijalautakunnan jäsen on valtion virassa 
tai toimessa, vapautuu hän sen hoitamisesta siksi 
ajaksi, jona hän osallistuu tutkintaan, paitsi jos 
tutkiotatehtävät voidaan hoitaa oman viran tai 
toimen ohella. 

20 § 

Palkkiot ja korvaukset 

Tutkiotalautakunnan jäsenelle ja asiantuntijal
le maksetaan tehtävästään valtioneuvoston vah
vistama palkkio ja korvaus. 

Tutkiotalautakunnan kuulustelemalle makse
taan palkkio ja matkakustannusten korvaus sa
mojen perusteiden mukaan kuin komitean kuu
lemalle asiantuntijalle. 

Edellä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuista 
toimenpiteistä aiheutuneesta vahingosta suorite
taan valtion varoista täysi korvaus. 

21 § 

Asetuksen antaminen 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön
panosta annetaan asetuksella. 

22 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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2 . 
Laki 

ilmailolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 11 päivänä joulukuuta 1964 annettuun ilmailolakiin 
(595/64) uusi näin kuluva 60 a §: 

60 a § 
Tämän lain 56-60 §:n säännöksiä ei sovelleta, 

jos valtioneuvosto on asettanut lento-onnetto
muuden tai sen vaaratilanteen tutkintaa varten 
suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 
( 1 ) nojalla tutkintalautakunnan. 

Suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun 
lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut alustavat 

3. 

tutkimukset lento-onnettomuuden tai sen vaara
tilanteen johdosta käynnistää sanotun 6 §:n 1 
momentissa mainittu suuronnettomuustutkinnan 
suunnittelukunta yhteistoiminnassa ilmailuhalli
tuksen kanssa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Laki 
merilain 259 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain 259 §:ään, 
sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1967 annetussa laissa (237/67), uusi näin kuuluva 3 
momentti: 

259 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tutkiotatoi
mikuntaa ei aseteta, jos valtioneuvosto on asetta
nut onnettomuuden tai sen vaaratilanteen tut
kintaa varten suuronnettomuuksien tutkinnasta 

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1984 

annetun lain ( ) nojalla tutkintalautakun-
nan. Meriselitys ei ole tällöin tarpeen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 1 

Asetus 
suuronnettomuuksien tutkinnasta 

Oikeusministerin esittelystä säädetään suuronnettomuuksien tutkinnasta päivänä kuuta 
19 annetun lain ( 1 ) 21 §:n nojalla: 

1 luku 

Tutkiotalautakunta 

1 § 
Tutkiotalautakuntaan määrätään puheenjohta

ja, varapuheenjohtaja ja tarpeellinen määrä mui
ta jäseniä siten, että lautakunnassa on onnetto
muuden tutkinnassa tarvittava asiantuntemus. 

Tutkiotalautakuntaan ei saa määrätä henkilöä, 
jonka puolueettomuus tutkinnassa saattaa vaa
rantua suuronnettomuuksien tutkinnasta anne
tun lain ( 1 ) 7 §:n 1 momentissa tarkoite
tusta syystä. 

2 § 
Tutkiotalautakunta saa ottaa oikeusministe

riön luvalla yhden tai useamman pää- tai si
vutoimisen sihteerin. Lautakunnan sihteeristä 
on soveltuvin osin voimassa, mitä komitean sih
teeristä on määrätty. 

3 § 
Tutkiotalautakunta voi kutsua yhden tai use

amman asiantuntijan osallistumaan tutkintaan 
pysyvästi, suorittamaan määrätyn tutkiotatehtä
vän tai antamaan määrätystä asiasta lausunnon. 
Pysyvällä asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoi
keus lautakunnan kokouksissa. 

4 § 
Tutkiotalautakunta voi asettaa keskuudestaan 

määrättyä tutkimustehtävää varten jaoston. 
Lautakunta voi valtuuttaa puheenjohtajan tai 

muun jäsenensä ratkaisemaan lautakunnan puo
lesta sille kuuluvia hallinnollisia asioita sekä toi
mittamaan tutkimuksia. 

5 § 
Tutkiotalautakunta on päätösvaltainen, kun 

yli puolet sen jäsenistä, heidän joukossaan pu
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. 

Asiat päätetään erimielisyyden sattuessa nou
dattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä 
tuomioistuimessa. 

6 § 
Jos tutkiotalautakunta katsoo, että sen pu

heenjohtaja tai muu jäsen olisi tutkintaan osallis
tumisen vuoksi vapautettava valtion virkaan tai 
toimeen kuuluvien tehtävien hoitamisesta, sen 
on ilmoitettava asiasta sille virastolle tai laitoksel
le, jonka alainen tämä virkamies on. 

2 luku 

Suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta 

7 § 
Suuronnettomuustutkinnan suunnittelukun

nan jäseninä on vähintään yhdeksän onnetto
muuksien tutkintaan perehtynyttä asiantuntijaa. 
Kullakin heistä on henkilökohtainen varajäsen. 
Jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi ja kak
si varapuheenjohtajiksi. 

Suunnittelukunnassa on edustettuna ainakin 
merenkulun, ilmailun, poliisitoimen, palo- ja 
pelastustoimen, puolustusvoimien, teknillisen 
tarkastustoimen ja oikeudellisten kysymysten 
tuntemus. 

8 § 
Suunnittelukunnan tehtävänä on: 
1) seurata onnettomuuksien ehkäisemistä ja 

tutkintaa koskevan lainsäädännön kehitystä Suo
messa ja ulkomailla; 
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2) pitää yht~yttä turv~lis~udesta ja ~n~ett<~
muuksien tutktnnasta en almlla huolehttvun vt
ranomaisiin ja järjestöihin; 

3) tehdä aloitte~ta ja ~sityksiä _sekä _antaa lau
suntoja samoin kmn laatta suunnttelmta onnetto
muuksien tutkinnan kehittämiseksi; 

4) pitää luett~l~a ~utkin~a_lautakun~~~ j~enik_: 
si ja asiantunttJotkst soptvtsta. he~ktlot~~~ ... se~~ 
huolehtia heidän perehdyttämtsesta tehtavaansa; 
sekä 

5) suuronnettomu.uksien ~utk~nnast~. an!le~~n 
lain 6 §:n 2 momenttn mukatsestt ryhtya to~mu~, 
jotka ovat tarpeellisia tutkimuksen turvaamtsekst. 

9 § 
Suunnittelukunnan päätösvaltaisuudesta on 

voimassa, mitä 5 §:ssä on säädetty tutkintalauta
kunnasta. 

10 § 
Suunnittelukunnasta on muuten soveltuvin 

osin voimassa, mitä valtion komiteoista on mää
rätty. 

3 luku 

Viranomaisten yhteistoiminta 

11 § 
Kun hätäilmoituksia vastaanottava viranomai

nen tai laitos on saanut tiedon tapahtumasta, 
joka saattaa tulla tutkittava~i suuro?-net~omuuk
sien tutkinnasta annetun latn mukatsestt, sen on 
ilmoitettava tapauksesta suunnittelukunnalle 
asianomaisen ministeriön antamien ohjeiden mu
kaisesti. 

12 § 
Tutkintalautakunnan, poliisin ja muiden tut

kintaa suorittavien viranomaisten on jaettava teh
täviä keskenään niin, että ne voivat tarkoituksen
mukaisesti käyttää hyväkseen toistensa keräämää 
tutkima-aineistoa. 

13 § 
Ennen kuin poliisi antaa suuronnettomuuksien 

tutkinnasta annetun lain 9 §:n 2 momentissa 
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tarkoitetuissa tapauksissa luvan onnettomuuspai
kalla olevan esineen siirtämiseen, on asiasta mi
käli se on mahdollista, sovittava suuronnetto
muustutkinnan suunnittelukunnan tai, milloin 
tutkiotalautakunta on asetettu, tutkintaiauta
kunnan kanssa. 

14 § 
Jos tutkiotalautakunta havaitsee vian tai puut

teen, joka on uuden onnettomuuden tai vaarati
lanteen estämiseksi kiireellisesti korjattava, sen 
on ilmoitettava siitä viipymättä asianomaiselle 
viranomaiselle. 

15 § 
Milloin tutkiotalautakunta haluaa kuulustella 

todistajaa tai asiantuntijaa tuomioistuimessa, lau
takunnan on ilmoitettava siitä asianomaisen tuo
mioistuimen puheenjohtajalle. Ilmoituksessa on 
mainittava kuulusteltavasta ja asiasta kaikki ne 
tiedot, jotka ovat tarpeen kuulustelemista varten. 

4 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

16 § 
Tutkiotalautakunnan on mahdollisuuksien 

mukaan tutkinnan kestäessä annettava vahinkoa 
kärsineille, surmansa saaneiden lähisukulaisille 
ja, mikäli onnettomuus on tapahtunut työpaikal
la, asianomaisten työmarkkinajärjestöjen edusta
jille, sekä niille, joihin onnettomuuden vaiku
tukset muuten saattavat ulottua, tietoja tutkin
nan kulusta ja tilaisuus esittää käsityksensä tut
kintaan mahdollisesti vaikuttavista seikoista. 

17 § 
Lento-onnettomuuksien tutkinnassa noudate

taan lisäksi soveltuvin osin ilmailuasetuksen 
{525/68) säännöksiä ja merionnettomuuksien 
tutkinnassa meriselityksestä annettuja säännöksiä 
ja määräyksiä. 

18 § 
Tämä asetus tulee voimaan 

kuuta 198 . 
päivänä 
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Liite 2 

Suomessa tapahtuneita suuronettomuuksia ja niiden vaaratilanteita 

26.11.1954 Kangasalan lastenkodin palossa sai 
surmansa 9 lasta. 

28.7.1956 Linja-auto upposi lossin kohdalla 
Konneveteen. Onnettomuudessa sai surmansa 15 
henkilöä. 

15.3.195 7 Kuuriian ja Iittalan välisellä rata
osuudella sattuneessa junaonnettomuudessa sai 
surmansa 26 henkilöä ja 47 loukkaantui. 

2. 7.1959 Köyliön varavankilan palossa 16 van
kia sai surmansa. 

4.10.1959 Pielisellä ajoi yhteen kaksi moottori
venettä. Onnettomuudessa sai surmansa 15 hen
kilöä. 

22.4.1960 Lapinlahden vanhainkodin mielisai
rasosaston palossa sai surmansa 31 henkilöä. 

3.1.1961 Koivulahdella syöksyi DC 3-merkki
nen vuorokone maahan. Onnettomuudessa sai 
surmansa 25 henkilöä. 

9.1.1963 Oulun typpitehtaan räjähdysonnetto
muudessa 10 tehtaan työntekijää sai surmansa ja 
16 loukkaantui. 

8.11.1963 Maarianhaminan lentokentän lähei
syyteen syöksyi maahan DC 3-merkkinen vuoro
kone. Onnettomuudessa sai 19 henkilöä surman
sa ja 2 loukkaantui. 

8.12.1964 Rauman edustalla puolustuslaitok
sen moottorivene ja Rauma-Repolan hinaaja ajoi
vat yhteen. Moottorivene upposi ja 22 henkilöä 
sai surmansa. 

14.8.1965 Uudessakylässä sijaitsevassa puolus
tusvoimien ammusvaraston räjähdyksessä 4 hen
kilöä sai surmansa ja 69 loukkaantui. 

17.6.1969 Bromarvissa sijaitsevan dynamiitti
tehtaan patrunointihuoneen räjähdyksessä 4 teh
taan työntekijää sai surmansa. 

6. 9.1972 Pietarsaaren edustalla kaatui ruop
paaja "Nostaja" kyljelleen ja upposi. Aluksen 22 
hengen miehistöstä hukkui 16. 

23.5.1973 Kokkolassa tuhoutui tulipalossa 
noin 10 miljoonan litran öljyvarasto. Kokonaisva
hingot olivat 6,2 miljonaa markkaa. 

5. 7.197 4 Lankaalla hollantilainen turistilinja
auto ja suomalainen kuorma-auto ajoivat yhteen. 

Onnettomuudessa sai surmansa 12 hollantilaista 
ja 18 loukkaantui. 

13.4.1976 Lapualla Lapuan patruunatehtaan II 
lataamon räjähdyksessä 40 tehtaan työntekijää sai 
surmansa. 

4. 5.1976 Porvoon maalaiskunnassa puolustus
voimien kuorma-auto ajoi sillalta jokeen. Sur
mansa sai 5 henkilöä ja 11 loukkaantui. 

30.9.1978 Hangon edustalla upposi Viikinki 
-niminen moottorihuvialus. Kaikki aluksessa mu
kana olleet 10 henkilöä hukkuivat. 

3.10.1978 Rissalan lentokentän lähellä olevaan 
Juurusveteen syöksyi puolustusvoimien DC 3-
merkkinen lentokone. Lentokoneessa olleet 15 
matkustajaa ja 3 henkilöä käsittävä miehistö 
saivat surmansa. 

2 3 .1.1979 Virtain vanhainkodin palossa kuoli 
27 vanhusta. 

6.12.1979 Itämerellä upposi ms Malmi -nimi
nen lastimoottorialus. Onnettomuudessa kuoli 
14 henkilöä. 

15.1.1981 ms Algol ajoi karille Suomenlahdel
la lastinaan mm. vaarallisia aineita sisältäneitä 
kontteja. Ympäristö- ja henkilövahingoilta on
nettomuudessa vältyttiin. 

20.5.1981 Porissa tuhoutui tulipalossa Oy Fin
layson Ab:n puuvillatehdas. Palosta aiheutui 
noin 100 mmk:n vahingot. 

22.9.1982 Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan ran
nikolla riehuneessa ''Mauri-myrskyssä'' sai sur
mansa 2 ihmistä ja siitä aiheutui huomattavia 
vahinkoja mm. metsille, rakennuksille ja veneil
le. 

23.12.1982 Itämerellä 25 000 tonnin raakaöl
jylastissa olleen mt Purhan kone- ja pumppuhuo
neessa syttyi tulipalo, joka oli vähällä räjäyttää 
laivan polttoainetankin. Aluksella oli 32 hengen 
miehistö. Onnettomuudesta ei aiheutunut hen
kilö- eikä ympäristövahinkoja. 

11.11.1983 Turussa tuli tuhosi lyhyessä ajassa 
"Mini-Hinta" tavaratalon. Tulipalossa loukkaan
tui 6 ihmistä ja siitä aiheutui noin 30 mmk:n 
omaisuusvahingot. 


