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Esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma
”Elsa” 2003–2006
”Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset
henkilöt suoriutuvat turvallisesti päivittäisestä liikkumisestaan.”

Elsa oli liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen esteettömän liikkumisen
tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman taustavaikuttajina ja hankkeiden osarahoittajina olivat useat eri ministeriöt, väylälaitokset sekä järjestöt.
Kolmivuotisella Elsa-ohjelmalla tuettiin työtä liikennejärjestelmän esteettömyyden parantamiseksi ja nostettiin aihe esille yleiseen tietoisuuteen. Tärkeä osa ohjelmaa oli
hankkeiden toteuttaminen ja niiden tuloksista tiedottaminen.
Elsa-ohjelma toteutti osaltaan liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiaa.
Vuonna 2003 julkaistun strategian tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä kuntien ja yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien liikennejärjestelmän osien parantamiseksi.

Esipuhe
Esteetön ympäristö palvelee hyvin kaikkia liikkujia, niin liikuntarajoitteisia kuin muitakin. Esteettömyyden tarve kasvaa kaiken aikaa väestörakenteen ikääntymisen myötä.
Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyi vuonna 2003 esteettömyysstrategian ”Kohti
esteetöntä liikkumista.” Samana vuonna Euroopan unionin neuvosto antoi direktiivin
2003/24/EY, joka koskee esteettömyyden toteuttamista matkustaja-alusliikenteessä kotimaan merimatkoilla. Tämä työ on tehty esteettömyysstrategian vesiliikennettä koskevan osan ja edellä mainitun direktiivin toimeenpanemiseksi. Direktiivin osalta työ on
rajoittunut olemassa olevien alusten esteettömyyden edistämiseen.
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1.

Johdanto

1.1

Työn tausta ja tavoite

Esteetön toimintaympäristö ja esteettömät liikennepalvelut merkitsevät sitä, että kaikille
liikkujaryhmille turvataan helppopääsyiset ja turvalliset liikkumismahdollisuudet. Esteettömyys helpottaa erityisesti liikuntarajoitteisten henkilöiden liikkumista, mutta samalla on kyse laadukkaasta ympäristöstä ja palvelusta muillekin liikkujille. Tässä työssä
käytetään termiä liikuntarajoitteinen direktiivin 2003/24/EY mukaisesti tarkoittamaan
kaikkia henkilöitä, joilla on erityisiä vaikeuksia käyttää julkista liikennettä, mukaan
lukien vanhukset, vammaiset, aistivammaiset ja pyörätuolin käyttäjät, raskaana olevat
naiset ja pienten lasten kanssa kulkevat henkilöt. Liikuntarajoitteisten tai muuten esteettömyydestä selvästi hyötyvien henkilöiden määrä kasvaa väestön ikärakenteen vanhetessa.
Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi vuonna 2003 esteettömyysstrategian, jonka tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille. Euroopan unionin neuvosto on antanut vuonna 1998 direktiivin matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja määräyksistä sekä
vuonna 2003 direktiivin 2003/24/EY edellisen direktiivin muuttamisesta, missä yhteydessä liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät alusten esteettömyys- ja turvallisuusvaatimukset tuotiin esiin. Tämä työ käsittelee sekä esteettömyysstrategian että direktiivin
2003/24/EY täytäntöönpanoa.
Tässä raportissa on esitetty toimenpide-ehdotukset liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategian toimeenpanemiseksi vesiliikenteen osalta. Tarkastelun kohteina
ovat alusten fyysisen esteettömyyden lisäksi informaation saatavuuden, liikuntarajoitteisten matkustajien turvallisuuden sekä henkilökunnan ammattitaidon kehittämistarpeet. Työssä on otettu huomioon direktiivin 2003/24/EY säännökset, ja direktiivin täytäntöönpanoon tähtäävä kansallinen toimintasuunnitelma on luonnosteltu liitteeseen 1.
Esteettömyysstrategia koskee matkustaja-alusliikennettä kokonaisuudessaan direktiivin
rajoittuessa kotimaan julkiseen matkustaja-alusliikenteeseen merialueilla. Liikuntarajoitteisten matkustajien kannalta on tärkeää koko matkaketjun toimivuus sekä informaation ja palveluiden saatavuus. Tässä raportissa pääpaino on kuitenkin aluksissa.
Direktiivin 2003/24/EY osalta koottiin direktiivin vaatimukset ja selvitettiin direktiivin
tarkoittamien kotimaan merialueilla liikennöivien matkustaja-alusten esteettömyyden
nykytilanne. Työn tavoitteena oli selvittää, miten direktiivin tarkoittamissa olemassa
olevissa aluksissa liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät esteettömyys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan täyttää. Direktiivin täytäntöönpanon osalta tarkasteltiin myös toimenpiteiden taloudellista kohtuullisuutta. Uusien alusten osalta direktiivi on pantu täytäntöön jo aiemmin asetuksella 1028/2005, jonka mukaan vastaisuudessa rakennettavien
alusten on täytettävä direktiivissä mainitut esteettömyysvaatimukset.
Direktiivi on tarkoitus panna täytäntöön valmisteilla olevan alusturvallisuuslain nojalla
annettavilla Merenkulkulaitoksen määräyksillä, joiden noudattamista valvotaan muun
muassa alusten katsastusten yhteydessä. Uusien alusten osalta valvonta alkaa jo aluksen
rakentamissuunnitelmia tarkastettaessa. Merenkulkulaitoksen on mahdollista myöntää
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helpotuksia määräyksiin erityisistä syistä, jolloin myös direktiivissä mainittu taloudellinen kohtuullisuus voidaan ottaa huomioon esteettömyyden toteuttamisessa.
Esteettömyysstrategian toimeenpanemisen taustaksi selvitettiin matkustaja-alusliikenteen esteettömyyden nykytilaa sekä liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustamiseen
liittyviä käytäntöjä myös sisävesillä ja kansainvälisessä liikenteessä. Lisäksi selvitettiin
mahdolliset suunnitelmat liikuntarajoitteisten henkilöiden palvelujen parantamiseksi
sekä pohdittiin, miten vesiliikenteessä toimivan henkilökunnan ammattitaitoa tulisi kehittää.
Toimenpide-ehdotukset ovat ohjausryhmän konkreettisia esityksiä esteettömyysstrategian edellyttämiksi toimenpiteiksi. Toimenpide-ehdotuksiin koottiin erityyppisiä ratkaisuja liikuntarajoitteisten ongelmiin. Osa ongelmista voidaan ratkaista toimintatapoja kehittämällä, osaan tarvitaan alusten rakenteellisia muutoksia, jotka ovat kalliimpia ja voidaan toteuttaa pitemmällä aikavälillä.
Alusten fyysisen esteettömyyden toteuttamisessa on pitäydytty direktiivissä 2003/24/EY
ja sen liitteissä käytettyihin esteettömyyden määritelmiin (ks. liitteet 3 ja 4). Liite 4 on
käännös IMO:n (International Maritime Organization) kiertokirjeestä MSC/Circ.735.
Nämä poikkeavat jonkin verran Suomessa esimerkiksi talonrakentamisessa käytetyistä
määritelmistä (Suomen rakentamismääräyskokoelma F1 ja G1), mutta ovat merenkulussa kansainvälisesti hyväksyttyjä.
Direktiivin esteettömyysmääräykset voidaan ulottaa koskemaan soveltuvin osin direktiivin edellyttämän sääntelyn ulkopuolelle jääviä aluksia, jotta esteettömyysstrategian
toimeenpano toteutuisi.

Kuva 1. Direktiivi 2003/24/EY koskee meriliikenteessä kotimaan matkoilla liikennöiviä
yli 24 metriä pitkiä aluksia. Kuvassa M/S Gudingen.
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2.

Matkustaja-alusliikenne Suomessa

2.1

Kotimaan matkustaja-alusliikenne

Kotimaan matkustaja-alusliikenteen nykytilanne ja kehitys
Kotimaan matkustaja-alusliikenne jakaantuu linjaliikenteeseen, tilausliikenteeseen ja
muuhun liikenteeseen. Linjaliikenteessä alus ajaa kahden tai useamman paikan väliä
ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan. Tällaista liikennettä ovat esimerkiksi maantielautta- ja yhteysalusliikenne, sisävesien kaupunkien välinen matkailulinjaliikenne sekä
vesibussiyhteydet kaupunkien virkistyssaariin. Tilausliikenteessä alus on varattu yksityiskäyttöön ja matkan kesto sekä reitti riippuvat tilaajista. Tilausliikenteeseen luetaan
mukaan myös kiertoajelut. Muu liikenne puolestaan on mm. yritysten ja yhteisöiden
henkilökunnalleen järjestämiä loma- ja virkistyskuljetuksia sekä puolustusvoimien henkilökuljetuksia.
Direktiiviä 2003/24/EY sovelletaan ”julkiseen liikenteeseen”, joka yleisimmin määritellään kaikille avoimeksi joukkoliikenteeksi. Edellä kuvattu linjaliikenteen käsite vastaa
sisällöltään julkisen liikenteen määritelmää, ja sitä käytetään tässä raportissa kuvaamaan
julkista matkustajaliikennettä vesillä.
Kuvassa 2 on esitetty matkustaja-alusliikenteen eri tyypit sisävesillä, kotimaan meriliikenteessä sekä kansainvälisessä meriliikenteessä. Direktiivin 2003/24/EY soveltamisalaan kuuluva liikenne on osoitettu katkoviivalla. Direktiiviä ei sovelleta Suomen ja
Ruotsin välisillä kansainvälisillä aluksilla tapahtuvaan Ahvenanmaan ja mantereen väliseen liikenteeseen, vaikka kyse onkin kotimaan meriliikenteestä. Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategia sen sijaan koskee kaikkia kuvassa 2 esitettyjä vesiliikenteen tyyppejä.
Kuvassa mainittu vapaa-aikaa ja matkailua palveleva linjaliikenne käsittää yleensä pienehköillä aluksilla hoidetun linjaliikenteen erilaisiin saarissa sijaitseviin virkistyskohteisiin sekä paikkakuntien väliset matkailureitit. Valtaosa näillä reiteillä liikennöivistä
aluksista jää direktiivin 2003/24/EY soveltamisalan ulkopuolelle aluksen koon (pituus
alle 24 metriä), iän (historialliset alukset), rakennusmateriaalin (mm. puu) tai muun vastaavan ominaisuuden vuoksi. Direktiivin soveltamisalan rajauksia käsitellään lähemmin
luvussa 4.2 sekä liitteessä 1.
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Kuva 2. Matkustaja-alusliikenteen tyypit.

Merenkulkulaitoksen tilastojen mukaan kotimaan matkustaja-alusliikenteen matkustajamäärä vuonna 2005 oli yhteensä 4,22 miljoonaa matkustajaa, joista 3,82 miljoonaa
kulki rannikkoliikenteessä ja 0,40 miljoonaa sisävesillä (kuva 3). Rannikkoliikenteen
matkustajamäärät kasvoivat selvästi 1980-luvun lopusta 2000-luvun vaiheeseen, jonka
jälkeen matkustajamäärä on pysynyt lähes ennallaan. Merenkulkulaitoksen tilastoissa ei
ole mukana maantielauttojen matkustajia. Tiehallinto arvioi, että lossien ja lauttaaluksien matkustajamäärä on suuruusluokaltaan 10 miljoonaa matkustajaa vuodessa ja
lisääntyy koko ajan.
Linjaliikenteen osuus Merenkulkulaitoksen tilastoimasta kotimaan liikenteestä oli 3,66
miljoonaa matkustajaa, joista 3,44 miljoonaa kulki rannikkoliikenteessä ja 0,21 miljoonaa sisävesillä. Rannikon linjaliikenteen matkustajamäärään sisältyy myös Suomen ja
Ruotsin välillä liikennöivillä matkustaja-aluslautoilla kulkeneet Suomen ja Ahvenanmaan väliset matkustajat, joita vuonna 2005 oli 0,49 miljoonaa.
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Kuva 3. Kotimaan matkustaja-alusliikenteen matkustajamäärän kehitys vuosina 1980–
2005 (Merenkulkulaitos).

2.2

Kotimaan liikenteen aluskanta

Suomen kotimaan liikenteen aluskanta on kokonaisuutena tarkasteltuna varsin iäkästä
(kuva 4). Noin 40 % Suomen aluskannasta on rakennettu ennen vuotta 1960. Pääosa
iäkkäimmistä aluksista ei kuitenkaan toimi linjaliikenteessä. Etenkin kuluvalla vuosikymmenellä uusien alusten hankinta on ollut erittäin vähäistä. Direktiivien 1998/18/EY
ja 2003/24/EY soveltamisala käsittää vuoden 1965 jälkeen rakennetut alukset, joten
huomattava osa Suomen aluskannasta jää näin soveltamisalan ulkopuolelle.
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Kuva 4. Suomen aluskanta rakentamisvuoden mukaan luokiteltuna.
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Alukset ovat myös matkustajakapasiteetiltaan melko pieniä (kuva 5). Lähes 75 % aluksista on rekisteröity alle 200 matkustajalle ja noin 35 % aluksista alle 100 matkustajalle.
Sadan matkustajan raja on merkittävä siksi, että sitä suuremmalle matkustajamäärälle
rekisteröidyiltä aluksilta vaaditaan ISM-koodin (International Safety Management) mukaista turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Ruotsissa 100 matkustajan rajaa käytetään myös
eritasoisten esteettömyysvaatimusten perusteena.

35

ALUSTEN MÄÄRÄ

30
25
20
15
10
5
0
12 - 50

50 - 100 100 - 150 150 - 200 200 - 250 250 - 300 300 - 350 350 - 400 400- 450
HENKILÖMÄÄRÄ

Kuva 5. Suomen aluskanta matkustajamäärän mukaan luokiteltuna.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi direktiivien 1998/18/EY ja 2003/24/EY soveltamisen kannalta myös aluksen pituus on merkittävä tekijä, sillä direktiivit eivät koske alle 24 metriä pitkiä olemassa olevia aluksia. Sen sijaan ne koskevat kaikkia uusia
aluksia, joiden köli on laskettu lokakuun 2004 jälkeen.
2.3

Kotimaan linjaliikenteen tyypit

Valtion tilaama tai avustama matkustaja-alusliikenne
Maanteiden lauttaliikenne
Suomen maanteillä on 43 lauttapaikkaa. Vuoden 2007 alussa lauttapaikkoja tuli kaksi
lisää, kun Iniön ja Hiittisten yhteysalukset muuttuivat maantielautoiksi. Maantielauttayhteyksistä vastaa Tiehallinto ja ne ovat osa yleistä tieverkkoa. Kulku maantielautoilla
on kaikille käyttäjille ilmaista samaan tapaan kuin muillakin maantieverkon osilla. Vuosittain maantielautat liikennöivät lähes neljä miljoonaa kilometriä ja kuljettavat noin 4,6
miljoonaa ajoneuvoa (Tiehallinto 2006). Luvussa ei ole mukana Iniön ja Hiittisten liikennettä.
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Kuva 6. Maanteiden lauttapaikat vuoden 2005 alussa (Tiehallinto). Pinoperän ja Mönnin lossit korvattiin sillalla vuonna 2006. Uusia lauttapaikkoja ovat vuoden 2007 alussa
maantielautoiksi muuttuneet Iniön ja Hiittisten yhteysalukset.

Lautta on Tiehallinnon käyttämä yleisnimi lossille ja lautta-alukselle. Lautta voi olla
ohjausköyden tai sitä korvaavan Merenkulkulaitoksen hyväksymän muun laitteiston
ohjaama lautta (lossi) tai vapaasti ohjailtava lautta (lautta-alus). Eroa on myös miehityksessä: lossia kuljettaa yksi henkilö, mutta lautta-aluksella lainsäädäntö edellyttää 2-4
hengen miehistöä.
Kolmeakymmentäkuutta saariston ja sisävesien lauttaväliä liikennöi lossi. Lossimatkat
ovat yleensä lyhyitä. Lyhin lossiväli on Houtskarin Kivimossa, jossa lossi suoriutuu 169
metrin matkastaan kolmessa minuutissa. Pisimmät vaijerit on Iniön Keistiössä, jossa
salmella on leveyttä 1602 metriä ja aikaa ylitykseen kuluu kymmenisen minuuttia. Lossien koko vaihtelee: pienimmät ottavat kannelleen 8 henkilöautoa, suurimmat yli 30
autoa. (Tieliikelaitos 2006)
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Lautta-alusten hoitamia yhteysvälejä on vuoden 2007 alussa seitsemän, kuusi Turun
saaristossa ja yksi Oulun edustalla. Lyhin lautta-aluksen hoitama yhteysväli on Nauvon
ja Korppoon välillä, matka-aika noin viisi minuuttia. Pisin lautta-alusmatka Korppoosta
Houtskariin on yli 9 kilometriä ja kestää noin puoli tuntia. Lautta-alukset ovat losseja
suurempia ja niihin mahtuu parhaimmillaan yli 60 henkilöautoa.

Taulukko 1. Tieliikelaitoksen lauttavarustamon lautta-alukset (MKL:n alusluettelo).
Nimi

Pituus

Matkustajia

Henkilö- Valmistu- Reitti
autoja
misvuosi

L/A Prostvik 1
L/A Mergus

48
47

138
199

32
27

1983
1984

L/A Merituuli

47

360

27

1967

L/A Sterna
L/A Falco
L/A Merisilta
L/A Meriluoto
L/A Replot 2
L/A Nagu 2

59
50
60
50
45
40

259
250
250
250
199
199

66
54
55
45

1992
1993
1987
1996
1962
1960

Nauvo–Korppoo
Korppoo–Houtskari–
Norrskata
Korppoo–Houtskari–
Norrskata
Parainen–Nauvo
Parainen–Nauvo
Oulunsalo–Hailuoto
Oulunsalo–Hailuoto

Tällä hetkellä kaikkia lauttavälejä liikennöi Tieliikelaitoksen Lauttavarustamo. Lauttavarustamo myös omistaa nykyisen yleisillä teillä olevan lauttakaluston. Poikkeuksena
ovat yhteysaluksista maantielautoiksi juuri muuttuneet Iniön ja Hiittisten yhteydet, joita
liikennöi Varustamoliikelaitos (Finstaship).
Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä on selvittänyt Tiehallinnon lauttaliikenteen ja Merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenteen kilpailuttamista. Kilpailuttamisella ei ole vaikutusta tienkäyttäjien kokemaan palveluun, vaan Tiehallinto määrittelee
edelleenkin kullakin lauttapaikalla tarjottavan palvelun tason, kuten ajettavien vuorojen
määrän vuorokaudessa, keskimääräisen vuorotiheyden, yöajan liikennöinnin ja kantavuuden.
Merenkulkulaitoksen tilaama yhteysalusliikenne
Yhteysalusliikenteellä tarkoitetaan sellaista valtion hoitamaa säännöllistä liikennettä,
joka palvelee pääasiassa saaristossa pysyvästi asuvia henkilöitä. Liikennettä harjoitetaan
joko saariston sisäisillä tai saariston ja mantereen välisillä reiteillä, joilla ei ole riittävästi muuta säännöllistä liikennettä tai tieyhteyttä. Yhteysalusliikenne on vuodesta 1975
lähtien ollut ilmaista saariston vakinaiselle väestölle. Maksuvapauksien taustana on tällä
hetkellä saariston kehityksen edistämisestä annettu laki (494/1981). Muilta matkustajilta
peritään kulloinkin voimassa olevien liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa vahvistamien taksojen mukainen kuljetusmaksu henkilö-, ajoneuvo- ja rahtikuljetuksista.
Yhteysalusliikenteen hoidosta on vastannut Merenkulkulaitos. Merenkulkulaitoksen
organisaatio uudistui vuoden 2004 alussa, jolloin valtion yhteysalukset siirtyivät Varustamoliikelaitokselle (Finstaship). Merenkulkulaitos huolehtii yhteysalusliikenteeseen
liittyvistä viranomais- ja tilaajatehtävistä. Se tilaa yhteysalusliikennepalvelut valtion
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talousarviossa osoitetuilla määrärahoilla ostopalveluna Finstashipin Saaristovarustamolta ja yksityisiltä varustamoilta.
Nykyisin Merenkulkulaitoksen tilaamaa yhteysalusliikennettä on Saaristomerellä. Merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenteessä kulki vuonna 2006 yhteensä noin 310 000
matkustajaa ja noin 120 000 ajoneuvoa. Matkustajista noin 60 % ja ajoneuvoista noin
puolet maksoi kuljetuspalveluista. Merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenteen kokonaismatkustajamäärä on kasvanut noin 24 % ja kuljetettujen ajoneuvojen määrä noin
40 % vuosina 2000–2006. Samalla sekä maksavien matkustajien että maksavien ajoneuvojen osuus on kasvanut noin 5 prosenttiyksikköä.
Tällä hetkellä suurin yhteysalusliikennettä tuottava varustamo on Finstashipin Saaristovarustamo. Vuonna 2005 Saaristovarustamolla oli 13 yhteysalusta, joilla kulki noin
231 000 matkustajaa ja noin 98 000 ajoneuvoa. Saaristovarustamon kaksi suurinta alusta ovat yli 50 metriä pitkiä, kuljettavat yli 200 matkustajaa ja noin 50 ajoneuvoa ja niissä on kahvilapalvelut matkustajille. Nämä Iniön ja Hiittisten runkoreiteillä liikennöivät
alukset eivät vuoden 2007 alusta lähtien ole yhteysaluksia vaan maantielauttoja. Pienimmät yhteysalukset kuljettavat noin 30 matkustajaa ja pari ajoneuvoa, eikä niissä ole
matkustajapalveluja.

Taulukko 2. Finstashipin Saaristovarustamon yhteysalukset (MKL:n alusluettelo).
Nimi

Pituus
(m)

Matkustajia

Henkilö- Rakennus- Reitti
autoja
vuosi

Aura *)
Aurora *)
Falkö
Jurmo II
Rosala II

54
54
33
33
33

197
247
110
157
110

52
52
8
7
8

1994
1995
1976/1988
1975/1984
1975/1981

Viken
Kaita
Kivimo
Bergö
Finnö
Fiskö
Antonia
Ursus

32
25
25
20
20
20
49
27

73
58
58
60
36
36
197

14
8
8
2
2
2
27

1987/2004
1993
1994
1991
1989
1988
1967
1979

Långnäs–Kasnäs
Kannvik–Heponiemi
Själö–Norrby
Kasnäs–Vänö–
Taalintehdas
Granvik–Kuggö
Röölä–Haapala
Teersalo–Salavainen
Korppoo–Houtskari
Nauvo-Kirjais–Borstö
Mossala–Dalen
Tavaraliikenne

*) Aura ja Aurora liikennöivät Hiittisten ja Iniön runkoreittejä, jotka vuoden 2007 alussa muuttuivat Merenkulkulaitoksen tilaamasta yhteysalusliikenteestä Tiehallinnon tilaamaksi maantielauttaliikenteeksi.

Taulukko 3. Muut Merenkulkulaitoksen tilaamat yhteysalukset (MKL:n alusluettelo).
Nimi
Cheri
Eivor
Karolina
Satava
Taxen

Pituus
(m)
37
14
23

Matkus- Henkilö- Rakennus- Reitti
tajia
autoja
vuosi
196
28
82

2
-2

1990
1988
1976

Nauvon eteläinen reittialue
Utön reittialue
Houtskarin reittialue
Nauvon pohjoinen reittialue
Hiittisten reittialue

22

Suomenlahden saaristoliikenne
Ilman tieyhteyttä olevissa Suomenlahden saarissa asuu noin 1800 henkilöä. Asutus on
hajallaan, ja kussakin saaressa asuu vain muutamia henkilöitä. Kulkuyhteydet mantereelle hoidetaan omatoimisesti sekä yksityisten liikenteen harjoittajien toimesta avustamalla heitä valtion varoin. Valtioneuvoston asetuksen 371/2001 mukaan saaristoliikenteen tukemiseksi voidaan myöntää avustuksia sellaisille yksityisille liikenteenharjoittajille, jotka vesiteitse hoitavat säännöllistä liikennettä, joka palvelee saaristossa pysyvästi
asuvia henkilöitä sellaisilla saariston sisäisillä tai saariston ja mantereen välisillä reiteillä, joilla ei ole muuta säännöllistä liikennettä tai tieyhteyksiä. Avustuksilla pyritään säilyttämään kulkumahdollisuudet sellaisten saaristoalueiden asukkaille, joilla ei ole käytettävissä yhteysalusliikennettä. Avustettavassa liikenteessä yksityinen liikennöitsijä
määrittää avustettavan liikenteen aikataulut, aluskaluston ja kuljetushinnat. Kuljetusmaksuvapaudet ovat yhtenevät yhteysalusliikenteen kanssa. (Suomenlahden ja sisävesistöjen.... 2005).
Vuonna 2004 avustettavassa liikenteessä kulki noin 21 000 matkustajaa. Matkustajien
kokonaismäärästä saariston vakinaisia asukkaita oli 22 % ja maksavia asiakkaita 78 %.
(Suomenlahden ja sisävesistöjen... 2005).
Tällä hetkellä valtion avustukset kohdistuvat lähinnä Kotkan, Porvoon, Sipoon ja Tammisaaren reiteille pysyvien asukkaiden henkilö- ja tavarakuljetusten järjestämiseen. Sisävesistöissä ei nykyisin ole valtion tukemaa liikennettä. Kotkan–Pyhtään saariston yhteysalusliikennettä hoidetaan Tekla I aluksella, jonka pituus on 23 metriä ja johon mahtuu noin 70 matkustajaa sekä 5 ajoneuvoa. Porvoon saaristoalueella liikennöidään talviaikana Finstashipin Saaristovarustamolta vuokratulla Bergö aluksella, jonka pituus on
20 metriä ja johon mahtuu 60 matkustajaa sekä 2 ajoneuvoa. Kesäaikana Porvoon saaristoalueella liikennöidään kahdella pienemmällä aluksella, joilla on noin 40 matkustajapaikkaa. Sipoon saaristossa hoitaa M/S Sibbe koululaiskuljetuksia, joita voivat maksusta käyttää myös muut matkustajat. Tammisaaren saaristoalueella liikennöidään kelirikkoaikana viiden matkustajan ilmatyynyaluksella sekä avovesikautena lastialuksella.

Taulukko 4. Asetuksen 371/2001 mukainen tuettu liikenne 2002–2004 (Suomenlahden ja
sisävesistöjen… 2005)
Rahti tn
Matkustajat

2002
467
21048

2003
341
18611

2004
291
21077

Suomenlinnan liikenne
Suomenlinna on yksi Suomen asukasluvultaan suurimmista ilman kiinteää tieyhteyttä
olevista saarista. Siellä asuu 850 henkeä. Suomenlinnan liikennettä ei kuitenkaan tueta
saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen
(371/2001) mukaiselta momentilta 31.60.64, vaan saaren liikennettä varten ovat valtio
ja Helsingin kaupunki perustaneet Suomenlinnan Liikenne Oy:n, joka huolehtii Suomenlinnan henkilö- ja huoltoliikenteestä. Nykyisin valtiota edustaa yhtiössä opetusministeriö. (Suomenlahden ja sisävesistöjen… 2005).
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Henkilöliikenne on osa Helsingin kaupungin liikennelaitoksen HKL:n joukkoliikennettä, joka rahoitetaan HKL:n maksuosuudella. HKL saa tulonsa yleisistä lipputuotoista ja
kaupungin subventiosta, joka on puolet HKL:n tuloista. Suomenlinnan pysyvät asukkaat
maksavat matkansa HKL:n normaalien tariffien mukaan saaden samalla oikeuden matkustaa HKL:n linjoilla myös mantereella. Suomenlinnan Liikenne Oy kuljetti yhteensä
1,4 milj. matkustajaa ja 15 000 autoa vuonna 2004. (Suomenlahden ja sisävesistöjen...
2005).
Huoltoliikennettä Suomenlinnan Liikenne Oy hoitaa valtion ja Helsingin kaupungin
sopimuksen mukaan siten, että ne kustannukset, joita ei saada katetuiksi maksuilla, jaetaan puoliksi. Maksuilla on katettu noin kolmannes kuluista, kolmanneksen on maksanut Helsingin kaupunki ja kolmanneksen valtio. Vuonna 2004 valtion osuus oli 180 000
euroa, joka maksettiin opetusministeriön määrärahoista. (Suomenlahden ja sisävesistöjen… 2005).

Taulukko 5. Suomenlinnan liikenteen alukset (Merenkulkulaitoksen alusluettelo).
Nimi
Suomenlinna II
Suokki
Tor
Ehrensvärd

Pituus
(m)

Matkustajia

34
33
26
40

350
450
350
200

Henkilö- Rakennus- Reitti
autoja
vuosi
2
2
1
12

2002
1952
1952/1992
1978

Kauppatori-Suomenlinna
Kauppatori-Suomenlinna
Kauppatori-Suomenlinna
Katajanokka-Suomenlinna

Ehrensvärd voi ottaa lastia 95 tonnia. Lautalla kuljetetaan etupäässä kuorma- ja pakettiautoja, joiden osuus on noin 75 prosenttia kuljetetuista ajoneuvoista.
Ahvenanmaan yhteysalusliikenne
Ahvenanmaalla saaristoliikenteestä vastaa maakunnan omistama Ålandstrafiken-yhtiö,
joka itse myös omistaa alukset ja hoitaa liikenteen. Reittejä on 8 ja ne jakautuvat neljälle päälinjalle. Vuonna 2006 Ahvenanmaan saaristoliikenteessä matkusti yhteensä noin
610 450 matkustajaa ja noin 284 500 ajoneuvoa (ei sisällä vaijerilosseja).
Ahvenanmaan maakuntahallituksella on yhteysalusliikenteessä 9 lautta-alusta ja yksi
vara-alus. Suurimpien lauttojen kapasiteetti on 300 matkustajaa ja 52 henkilöautoa, pienimmissä on tilaa 70 matkustajalle ja 18 autolle. Suurimmissa lautoissa on kahvila,
muissa vain matkustajatilat. Matkustajatiloihin pääsee portaiden lisäksi hissillä yhtä
alusta lukuun ottamatta.
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Taulukko 6. Ahvenanmaan maakuntahallituksen yhteysalukset (MKL:n alusluettelo).
Nimi
M/S Viggen
M/S Alfågeln
M/S Spoven
M/S Grisslan
M/S Gudingen
M/S Knipan
M/S Skiftet
M/S Doppingen
M/S Frida II
M/S Ejdern

Pituus
(m)

Matkustajia

53
53
35
40
49
49
49
32
35
45

300
300
70
150
250
150
250
70
66
200

Henkilö- Rakennus- Reitti
autoja
vuosi
58
56
18
25
30
36
42
18
18
32

1998
1990
1971
1971
1980
1985
1985
1984
1959
1978

Åva–Osnäs
Hummelvik–Torsholma
Asterholma–Torsholma
Långnäs–Snäckö
Långnäs–Kökar–Galtby
Svinö–Degerby
Långnäs–Kökar–Galtby
Åva–Jurmo
Enklinge–Kumlinge
Långnäs–Kökar–Galtby
(vara-alus)

Sisävesien saaristoliikenne
Sisävesien saarissa, joihin ei ole tie- tai lossiyhteyttä, asuu runsaat 300 henkilöä. Asutus
on hajallaan ja kussakin saaressa asuu vain muutamia henkilöitä. Kulkuyhteydet mantereelle hoidetaan omatoimisesti, tarvittaessa naapuriapua käyttäen. Ainoastaan muutamassa saaressa (asukasmäärä yli 10 henkilöä) on käytettävissä sivutoimisen yrittäjän
kuljetuspalvelu. Väestöpohjan ja kysynnän vähäisyyden vuoksi edellytyksiä säännöllisen yhteysalusliikenteen harjoittamiseen on pidetty riittämättöminä. Saaristokunnille
osoitetussa kyselyssä vain yksi sisämaan kunta ilmoitti tukevansa saaristossa asuvien
matkoja. Muutama kunta avustaa talviteiden ylläpitoa, mutta useimmiten saarissa asuvat
eivät saa avustuksia matkoista aiheutuviin kustannuksiin. (Suomenlahden ja sisävesistöjen… 2005).
Muu linjaliikenne
Muuta linjaliikennettä ovat lähinnä kaupunkien väliset matkailua palvelevat laivalinjat
sekä kaupunkien virkistyssaarten yhteyksiä palvelevat vesibussityyppiset yhteydet. Sisävesien matkailulinjoista merkittävimmät liikennöivät Vuoksen, Päijänteen ja Kokemäenjoen vesistöissä. Linjaliikenneyhteyksiä virkistyssaariin on etenkin Helsingissä ja
Turussa.

2.4

Kotimaan matkustaja-alusliikennettä koskevat turvallisuusmääräykset

Säännökset kotimaan matkustaja-alusliikenteessä olevien alusten teknisistä ominaisuuksista ja varustelusta sisältyvät eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustajaalusten turvallisuudesta annettuun asetukseen (1307/1999; muut. 7/2003, 527/2004 ja
1028/2005). Asetuksella on pantu täytäntöön matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä
ja määräyksistä annettu Euroopan unionin neuvoston direktiivi 98/18/EY siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Direktiivi sisältää yhdenmukaiset turvallisuussäännökset kotimaan matkoilla EU:n jäsenvaltioiden merialueilla liikennöiville matkustajaaluksille.
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Lisäksi alusturvallisuuden kehittämiseksi on kotimaan matkustaja-alusliikenteessä
1.7.1998 alkaen vaadittu yli 100 matkustajan alusten varustamoilta ISM-koodin (International Safety Management) mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä.
Edellisten lisäksi maanteiden lauttaliikennettä koskee asetus maantielautoista (20/2006).
Esteettömyyden kannalta merkitystä on lähinnä seuraavilla pykälillä:
•

10§ kohta 2: Lauttaliikennepalvelujen tuottajan tulee valvoa, että tienkäyttäjät
noudattavat lautalle asetettuja tupakoinnin kieltämistä tai joutokäynnin rajoittamista koskevia taikka muita yleisen turvallisuuden tai liikenteen ohjauksen kannalta tarpeellisia määräyksiä.
- Tällä on merkitystä etenkin allergisten matkustajien tai astmaatikkojen matkustusolosuhteiden kannalta.

•

12§ kohta 2: Maantielautan kansitila on kuormattava siten, että jokaisesta ajoneuvosta voidaan esteettä poistua ainakin toiselta sivulta.
- Esteetöntä poistumista koskevaa problematiikkaa on käsitelty lähemmin luvussa 3.3.

•

14§ Tienkäyttäjät on kuljetettava siinä järjestyksessä, jossa he saapuvat lauttapaikalle. Lautta-aluksen päälliköllä tai lossin kuljettajalla on kuitenkin oikeus
poiketa saapumisjärjestyksestä, jos maantielautan kansitila tai kantavuus taikka
sääolosuhteet eivät salli lähinnä vuorossa olevan ajoneuvon ottamista kuljetettavaksi.
- Tähän säädetään poikkeuksia seuraavassa pykälässä 15§ Maantiekuljetusten
etuoikeus. Etuoikeutettujen joukossa ei kuitenkaan ole esim. inva-tunnuksin varustettuja autoja. Käytännössä tämä vaikeuttaa tai tekee mahdottomaksi erityisten inva-paikkojen järjestämisen ja kuormaamisen lautoilla. Jos autot ajavat lautalla saapumisjärjestyksessä, ei inva-tunnuksin varustettua autoa saada ohjatuksi
inva-paikalle, jos sellainen olisi. Ahvenanmaan saaristoliikenteessä ja kansainvälisessä matkustaja-alusliikenteessä liikuntarajoitteisten matkustajien autot ohjataan hissien läheisyyteen, jos liikuntarajoitteesta on saatu ennakkoon tieto.
Maantielautta-asetusta voi olla tarpeen täydentää lisäämällä liikuntarajoitteiset
henkilöt etuajo-oikeutettujen joukkoon. Tämä tulee ajankohtaiseksi silloin, kun
maantielautoille on saatu merkittyjä inva-paikkoja.
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3.

Alusten esteettömyystilanne

Esteettömyyden ja liikuntarajoitteisten matkustusmahdollisuuksien kannalta keskeisimpiä seikkoja vesiliikenteessä ovat pääsy alukselle, autopysäköinti, pääsy matkustajatiloihin ja matkustajatiloissa liikkuminen, WC:t sekä alusten informaatio- ja hälytysjärjestelmät. Yleisesti ottaen esteettömyys on otettu parhaiten huomioon suurilla kansainvälisen liikenteen matkustaja-aluksilla, joilla on ongelmia lähinnä kuulovammaisille
sopivassa viestinnässä ja hälytyksissä sekä joidenkin viihdepalveluiden käytössä, kuten
uima-altailla ja tanssilattioilla. Kotimaan liikenteen aluksilla, jotka ovat merkittävästi
edellisiä pienempiä, ongelmia on vaihtelevasti. Joillain pienimmistä aluksista on mahdotonta matkustaa pyörätuolilla, uusimmilla aluksilla esteettömyys on jo osattu ottaa
huomioon kohtuullisen hyvin. Vammaisryhmien kalastusretkiä ja pienimuotoisia risteilyitä on kuitenkin järjestetty aluksilla, jotka eivät muodollisesti täytä esteettömyyden
vaatimuksia mutta soveltuvat tietyin järjestelyin myös pyörätuolia käyttäville matkustajille.
Vammaisjärjestöjen kanssa käydyn keskustelun ja kommenttien perusteella on koottu
näkemyksiä matkustaja-alusten esteettömyystilanteesta liitteeseen 5. Kommentit on
otettu huomioon myös luvun 6.3 toimenpide-ehdotuksissa.
3.1

Esteettömyys kotimaan liikenteen matkustaja-aluksilla

Pääsy alukselle
Aluksilla, joilla on autojen kuljetusmahdollisuus, on samalla esteetön pääsy autokannelle. Tällaisia aluksia on suurin osa kotimaan merialueiden linjaliikenteessä liikennöivistä
matkustaja-aluksista. Vesibusseihin sekä sisävesi- ja tilausliikenteen aluksiin ei ole
varmistettu esteetöntä pääsyä ja joillekin aluksille ei pääse lainkaan sähköpyörätuolilla.
Autopysäköinti
Kotimaan liikenteen matkustaja-aluksilla ei ole merkittyjä invapaikkoja. Ahvenanmaan
saaristolautoilla on ennakkovarausjärjestelmä, joka mahdollistaa liikuntarajoitteisten
matkustajien tarpeiden huomioinnin. Tällöin liikuntarajoitteisten autot poimitaan lauttajonosta ja ohjataan autokannelle hissien läheisyyteen. Yhteysaluksilla ja maantielautoilla ei ole pysäköinninohjausta liikuntarajoitteisia kuljettaville ajoneuvoille.
Pääsy kannelle, jossa matkustajatilat ovat
Lähes kaikki Ahvenanmaan saaristolautat on jo rakennusvaiheessa varustettu hissillä.
Hissit eivät kuitenkaan aina täytä kaikkia IMO:n kiertokirjeen MSC/Circ.735 (liite 4)
vaatimuksia esimerkiksi automaattisesti aukeavien ovien suhteen. Muilla aluksilla ei ole
hissejä. Suomenlinna II -aluksella on esteetön pääsy sisääntulokannella sijaitsevaan
matkustamoon ja kahdella yhteysaluksella on erillinen invamatkustamo autokannen
tasossa. Muilla aluksilla matkustamoon mennään portaikon kautta. On kuitenkin otettava huomioon, että linjaliikenteen autoja kuljettavilla aluksilla matkustaminen tapahtuu
suurelta osin autosta poistumatta ja matkustusajat ovat yleensä lyhyitä. On kuitenkin
joitakin pitkiä, saarelta toiselle kulkevia reittejä, joiden matka-aika voi venyä useaan
tuntiin.
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Kuva 7. Portaat M/S Ejdernin matkustajatiloihin. Aluksella ei ole hissiä. Alus toimii
Ahvenanmaalla vara-aluksena.

Inva-WC
Kotimaan liikenteen aluksilla ei ole invamitoitettuja WC-tiloja. Joissain Ahvenanmaalla
liikennöivissä aluksissa WC-tiloissa on tilaa liikkua pyörätuolilla sekä käsituet, mutta
WC-tilat eivät muuten ole invamitoitettuja. Inva-WC:n suhteen Invalidiliitto on todennut, että lyhyillä yhteysväleillä WC-tila voi olla aluksen sijaan myös odotusterminaalissa (Invalidiliitto ry, kommentti 27.11.2006). Lyhyillä yhteysväleillä WC:n tarve on pienempi aluksella kuin rannalla, jossa odotusaika voi venyä pitkäksikin.
Matkustajien oleskelutilat
Pyörätuolimatkustajille ei ole merkitty omia paikkoja matkustamoissa, mutta joillain
Ahvenanmaan saaristolautoilla on varattu ylimääräistä tilaa heitä varten. Sisäänkäyntikansilla korkeat kynnykset estävät usein pyörätuolimatkustajien liikkumista. Kiinteät
kalusteet voivat vaikeuttaa pyörätuolimatkustajien sijoittumista ravintolatiloissa.
Opastus ja viestien välitys
Kaikissa aluksissa on kuulutuslaitteet, mutta äänentoistossa ja kuulutusten selkeydessä
on toisinaan ongelmia. Tunnusteltavia opasteita ei yleensä ole lainkaan. Visuaalista
viestintää tai infotauluja ei yleensä ole lukuun ottamatta laivojen käytäviltä löytyviä
perustietoja aikatauluista ja aluksen pelastussuunnitelmasta.
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Hälytysjärjestelmät
Hälytykset perustuvat äänimerkkeihin. Pienehköillä aluksilla oletuksena on, että kanssamatkustajat ja miehistö huolehtivat siitä, että kaikki matkustajat havaitsevat hätätilanteen. Ongelmana on etenkin tarvittavan informaation välittäminen kuulovammaisille.

3.2

Esteettömyys kansainvälisen liikenteen matkustaja-aluksilla

Pääsy alukselle
Kansainvälisen liikenteen matkustaja-lautoilla on esteetön pääsy autokannelle ja hissit
matkustajatiloihin. Suurnopeusaluksille pääsee myös pyörätuolilla, tosin yhden varustamon kantosiipialukselle ei pääse sähköpyörätuolilla.
Autopysäköinti
Kansainvälisessä liikenteessä liikuntarajoitteisten autot ohjataan hissien läheisyyteen
matkan varauksen yhteydessä saadun ennakkotiedon perusteella. Varsinaisia invapysäköintipaikkoja ei ole. Pysäköinnin ohjaus edellyttää liikuntarajoitteisen matkustajan
saapumista ajoissa aluksen lastauspaikalle.
Pääsy kannelle, jossa matkustajatilat ovat
Kansainvälisen liikenteen matkustaja-lautoilla on esteetön pääsy matkustajatiloihin.
Suurnopeusaluksilla ei välttämättä pääse kaikkiin kerroksiin pyörätuolilla.
Inva-WC
Kansainvälisen liikenteen matkustaja-aluksilla on inva-WC:t, mutta niiden mitoitus
vaihtelee eikä aina täytä liitteessä 4 esitettyjä vaatimuksia.
Matkustajien oleskelutilat
Kansainvälisessä liikenteessä matkustajatilat ovat suurilla aluksilla hyvin liikuntarajoitteisten käytettävissä. Esteitä löytyy muun muassa uima-allasosastoilta ja tanssilattioilta.
Matkustamisen peruspalvelut ovat kuitenkin yleensä hyvin saavutettavissa. Tavanomaiset hytit ovat kuitenkin ahtaita ja inva-mitoitettuja hyttejä on rajallinen määrä. Suurnopeusaluksilla ei ole erikseen paikkoja pyörätuoleille.
Opastus ja viestien välitys
Kaikissa aluksissa on kuulutuslaitteet, mutta äänentoistossa ja kuulutusten selkeydessä
on toisinaan ongelmia. Tunnusteltavia opasteita on vähän. Visuaalista viestintää tai infotauluja ei yleensä ole lukuun ottamatta laivojen käytäviltä löytyviä perustietoja aikatauluista ja aluksen pelastussuunnitelmasta.
Hälytysjärjestelmät
Hälytykset perustuvat äänimerkkeihin. Ongelmana on etenkin tarvittavan informaation
välittäminen kuulovammaisille. Kansainvälisessä liikenteessä on ollut käytössä kannettavia henkilökohtaisia väriseviä hälyttimiä, mutta ainakin jotkut varustamot ovat luopuneet niiden käytöstä suuren hävikin vuoksi.
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3.3

Esteettömyyden kehittämiseen liittyvät ongelmat

Esteettömyyttä on vaikea toteuttaa etenkin pienillä ja vanhoilla aluksilla, joiden rakenteissa ei alun perin ole lainkaan otettu huomioon liikuntarajoitteisten matkustustarvetta.
Samoin pienillä aluksilla esteettömyysongelmat ovat vaikeampia ahtaiden tilojen vuoksi
ja muutostöiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset. Monessa tapauksessa on taloudellisesti järkevämpää hankkia uusi alus kuin ryhtyä toteuttamaan hankalia korjauksia hyvin vanhoilla aluksilla. Usein esteettömyyden kehittäminen on myös sidoksissa
laajempiin asiakokonaisuuksiin ja säädöksiin, jotka välillisesti vaikuttavat esimerkiksi
aluskannan uusiutumiseen. Seuraavaan on koottu keskeisiä esteettömyyden kehittämiseen liittyviä ongelmia.
Aluskannan uusiutuminen
Esteettömyyden huomioon ottaminen tapahtuu uusia aluksia rakennettaessa direktiivin
2003/24/EY täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen 1028/2005 perusteella. Kuitenkin ostettaessa käytettyjä aluksia esimerkiksi ulkomailta niitä koskevat samat säännökset kuin vastaavan ikäisiä aluksia muutenkin, jolloin esteettömyyden lisääntyminen
aluskannan vaihtumisen myötä ei välttämättä toteudu. Direktiivissä 2003/24/EY esteettömyysvaatimusten täyttäminen olemassa olevilla aluksilla on sidottu aluksella tehtäviin
huomattaviin muutostöihin. Mikäli muutostöitä ei tehdä, ei myöskään esteettömyysvaatimuksia ole pakko täyttää.
Ahvenanmaan saaristoliikenteen ja kansainvälisen liikenteen varustamojen haastatteluissa ei tullut esiin ongelmia aluskannan uusiutumisen suhteen. Sen sijaan yhteysalus-,
maantielautta- ja sisävesiliikenteen kohdalla huomattavan iäkäs aluskanta koettiin ongelmaksi ja tarve hankkia uusia aluksia oli voimakas. Näiden liikennetyyppien aluskantojen uusiutuminen on olennainen seikka esteettömyyden parantamisen kannalta, sillä
vanhojen alusten muuttaminen esteettömiksi on usein vaikeaa tai jopa mahdotonta.
Maantielauttojen ja eräiden yhteysalusten matkustajakapasiteetti on riittämätön jo nykytilanteessa, minkä vuoksi esteettömyyteen liittyvät tilaa vievät ratkaisut ovat ristiriidassa
kapasiteettiongelman kanssa, sillä esteettömyyden paranemisen myötä jonot lautoille ja
yhteysaluksille kasvaisivat. Myös kapasiteettiongelma lisää omalta osaltaan painetta
uusien alusten hankkimiseen.
Maantielauttojen ja yhteysalusten kapasiteettia lisäävänä korjauksena voisi joissain tapauksissa tulla kysymykseen alusten pidentäminen, mutta se on harvoin kestävä tai taloudellisesti kannatettava ratkaisu. Jos vilkkaimmille yhteyksille tulee käyttöön uusia
aluksia, nykyisiä aluksia voidaan siirtää hiljaisemmille yhteyksille. Tällöin autokannelta
voidaan varata tai sinne voidaan rakentaa tiloja liikuntarajoitteisten käyttöön.
Merialue on meillä kuten muissakin maissa jaettu liikennöintialueisiin, joiden mukaan
on määritelty kullakin alueella liikennöivien alusten ominaisuudet (ks. liite 2). Useissa
EU-maissa on määritelty A-, B-, C- ja D-alueiden lisäksi E-alue, jota koskevat vaatimukset ovat matalan aallonkorkeuden vuoksi muita alueita lievemmät. Suomessa Ealuetta ei ole määritelty, vaan D-alueen vaatimukset kohdistuvat myös rannikon tuntumassa liikennöiviin aluksiin. Tämän on pelätty vaikeuttavan käytettyjen alusten hankintaa maahamme, sillä esimerkiksi Ruotsissa muuten meille hyvin sopivat pienehköt matkustaja-alukset täyttävät vain E-alueen vakavuusvaatimukset. D-aluevaatimusten mukaan rakennettavat alukset ovat myös kalliimpia kuin E-alueen alukset. Merenkulkulai-
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tos voi kuitenkin myöntää vapautuksia tai yksittäistapauksellisia poikkeuksia voimassa
oleviin säännöksiin. (Asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustajaalusten turvallisuudesta 18 ja 19§; Merenkulkulaitoksen päätös eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta.)
Laiturit ja satamat
Maantielauttojen, yhteysalusten ja Ahvenanmaan saaristolauttojen siirtämistä yhteysväliltä toiselle rajoittavat rannassa olevat rakenteet eli laiturin korkeus ja leveys, jotka
poikkeavat toisistaan eri reiteillä. Ahvenanmaalla ollaan ottamassa käyttöön Norjassa
kehitettyä laituristandardia, jolloin alusten siirtäminen reitiltä toiselle helpottuu. Tässä
laiturimallissa on myös jalankulkijat erotettu autoliikenteestä erilliselle kävelyalueelle,
mikä parantaa turvallisuutta ja myös esteettömyyttä.

Kuva 8. Norjassa jalankulkijat ja autot on erotettu toisistaan alusten sisäänkäynnissä.

Laitureiden, satamarakenteiden ja terminaalien standardoimattomuus on ongelma myös
yleisemmin. Yhtä terminaalia tai laituria silmällä pitäen esteettömäksi rakennettu aluksen sisäänkäynti ei ehkä olekaan esteetön toisessa satamassa, ja matkaketjun esteettömyys jää näin toteutumatta.
Toimintatavat
Liikuntarajoitteiset matkustajat tarvitsevat usein henkilökohtaista apua etenkin oudoissa
paikoissa liikkuessaan. Nykyisin laivojen miehistön määrä on mitoitettu siten, että yksittäisten matkustajien tavanomaista runsaampaan henkilökohtaiseen avustamiseen
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normaalitilanteissa ei riitä resursseja. Siksi kansainvälisessä liikenteessä varustamot
ovat erikseen antaneet ohjeet, joiden mukaan liikuntarajoitteisten on itse otettava tarvitsemansa avustaja mukaan. Lyhyemmillä yhteysväleillä asiasta ei ole annettu erillisiä
ohjeita. Käytännössä henkilökunta auttaa niin liikuntarajoitteisia kuin muitakin matkustajia mahdollisuuksien mukaan. Invalidiliitto on esittänyt kommentissaan 27.11.2006,
että henkilökohtaisen avustajan matkan tulisi olla ilmainen ainakin lyhyillä matkoilla.
Liikuntarajoitteisille henkilöille ei ole varattu tässä käsiteltyjen alusten autokansilta
erikseen invapaikkoja. Tavanomaisilla paikoilla autosta poistuminen voi olla vaikeaa ja
matka mahdollisille hisseille hankala. Niillä aluksilla, joilla on hissit (lähinnä Ahvenanmaan saaristolautoilla ja kansainvälisessä liikenteessä), liikuntarajoitteisten autot
ohjataan hissien läheisyyteen. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että liikuntarajoitteisen
saapumisesta on ennakkotieto ja että liikuntarajoitteinen saapuu paikalle riittävän ajoissa. Sekä Ahvenanmaalla että kansainvälisessä liikenteessä paikkavarauksen yhteydessä
tiedustellaan matkustajan mahdollisia liikuntarajoitteita ja annetaan ohjeet laivaan saapumisesta. Ainakin kansainvälisessä liikenteessä on kuitenkin toisinaan ongelmia alusten lastauksessa, kun tietoa liikkumisesteestä ei ole saatu ennakkoon.
Maantielautat lastataan siinä järjestyksessä kuin autot saapuvat paikalle eikä mahdollisuutta erityisjärjestelyihin tällä hetkellä ole kiireisten aikataulujen ja maantielauttalain
johdosta (ks. luku 2.4).
Vammaisjärjestöjen taholta puolestaan on toivottu kattavampaa ennakkoinformaatiota
heille soveltuvista palveluista vesiliikenteessä.
Alusten rakenteisiin liittyvät ongelmat
Maantielautta-asetuksen mukaan matkustajilla on oltava esteetön pääsy pois ajoneuvosta ainakin toiselta puolelta ajoneuvoa. Käytännössä tämä on vaikea toteuttaa, sillä lautalla on useita kaistoja rinnakkain, ajoneuvojen ulkomitat ovat leventyneet lauttojen
suunnitteluajankohdasta ja myös ovien sisäpuolella on lisää varusteita (esim. turvatyynyjä), joten autojen välissä ei aina ole riittävästi tilaa esteettömään poistumiseen.
Etenkin pyörätuolin käyttäjät tarvitsisivat enemmän tilaa ajoneuvosta poistumiseen.
Mikäli normaalia leveämpiä invapaikkoja järjestettäisiin autokannelle, merkitsisi tämän
useimmiten yhden kaistan vähentämistä osalta autokantta. Koska autopaikkoja on jo
nykyisellään niukasti suhteutettuna kesäajan tarpeeseen, pitenisivät lauttajonot järjestelyjen johdosta. Vastaavat tilaongelmat koskevat myös esimerkiksi suurempien WCtilojen tai liikuntarajoitteisille tarkoitettujen matkustamotilojen rakentamista autokannen
tasolle.
Eräillä maantielautoilla on jo lakattu käyttämästä ns. hyllyjä eli autokannen sivuilla olevia nostettavia tai käännettäviä autotasoja ajoneuvojen kuljetuksessa juuri esteetöntä
autosta poistumista koskevan säännöksen vuoksi, sillä nykyiset autotasot ovat varsin
kapeita. Käytännöt ovat tällä hetkellä vaihtelevat; esimerkiksi Ahvenanmaalla autotasojen käyttöä ei pidetty ongelmallisena.
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Kuva 9. M/S Viggenin autokansi ja autotasot. Alus on rakennettu täyttämään direktiivin
98/18/EY vaatimukset.

Etenkin pienten alusten kohdalla tilojen ahtaus vaikeuttaa esteettömien ratkaisujen rakentamista. Matkustajatilat, jos niitä on, on tavallisesti rakennettu siten, että niihin siirrytään portaita ylös- tai alaspäin, ja ahtaisiin portaikkoihin on usein käytännössä mahdotonta rakentaa ramppeja tai hissejä. Hissien rakentaminen pieniin aluksiin voi heikentää
niiden vakavuutta. Myös alusten turvallisuuden vuoksi vaaditut korkeat kynnykset
muodostavat liikkumisesteen. Matkustaja-aluksilla on usein myös kiinteät kalusteet,
jotka pysyvät turvallisesti paikoillaan merenkäynnissä. Kiinteitä kalusteita ei kuitenkaan
voi siirtää, jos tilaa tarvitaan tilapäisesti enemmän esimerkiksi pyörätuoleja varten.
Suomen invalidien urheiluliitto on julkaissut ohjeet pienten matkustaja-alusten, huviveneiden sekä venesatamien soveltamisesta vammaiskäyttöön (Vammaiset vesille 1993).
Ohjeita on mahdollista hyödyntää esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä suunniteltaessa.
Seuraavassa on esitetty erilaisia esimerkkialuksia ja havainnollistettu mahdollisuuksia
toteuttaa niissä esteettömyyttä parantavia muutoksia. Mukana ovat myös muutostöiden
karkeat kustannusarviot. Kuvien alusten kohdalla esteettömyysparannukset tulisivat
ajankohtaisiksi huomattavien muutostöiden yhteydessä. Kuviin on kuitenkin lisätty ehdotuksia kevyistä parannuksista, joita voitaisiin toteuttaa suhteellisen alhaisin kustannuksin tavanomaisten huoltotöiden yhteydessä.
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L/A Falco (maantielautta, Parainen–Nauvo)
Autolla esteetön pääsy
Inva-parkkipaikat?

Hissi matkustamoon?
Voiko WC:n muuttaa invaWC:ksi? (laajennus vie osan
lähimmästä autokaistasta)

L/A Falco
Pituus: 53,8 m
Leveys: 12,33 m
Syväys: 4,2 m
Henkilöautoja: n. 54
Matkustajia: n.250
Rakennusvuosi: 1993
Varustamo: Tieliikelaitos
Direktiivin 2003/24/EY 6 b artiklan turvallisuusvaatimusten vaikutukset alukseen:
- Huomattavaa muutosta (esim. pidennystä, kapasiteetin lisäystä, matkustajatilojen
lisäystä tai peruskorjausta) tehtäessä muutosten kohteena olevat alueet olisi toteutettava direktiivin mukaisina. Muita alueita voitaisiin haluttaessa mukauttaa esteettömiksi. Tällöin ajankohtaiseksi tulisivat liikuntarajoitteisille mukautetut WC-tilat,
pääsy matkustajatiloihin (hissi), audiovisuaaliset viestimet yms. Koko aluksen esteettömäksi muuttamisen kustannusten arvioidaan ylittävän 150 000 euroa.
-

Halutessaan alus tai varustamo voisi esim. vuosihuollon yhteydessä tai muussa sopivassa tilanteessa toteuttaa pienehköjä yksinkertaisia parannuksia, kuten kontrastivärityksiä, myrskykaiteiden, luiskien ja kyltityksen lisäyksiä yms. Näiden muutosten kustannukset olisivat suhteellisen pienet (alle 10 000 euroa).

Useimmiten liikuntarajoitteinen matkustaja istuu autossa koko matkan ajan, joten parannustarpeet ovat vähäisiä. Korjaukset voitaisiin täsmentää invaparkkipaikkojen läheisyyteen, mikäli kannelle merkittäisiin sellaiset.

34

J.L Runeberg (Helsinki–Porvoo)

Pääsy ja kulku
sisätiloissa/
ruokasalissa?
Luiska/ porrashissi?
WC:n koko
ja sisäänkäynti
(esim. ovi)?

Esteetön pääsy pyörätuolilla

J.L Runeberg
Direktiivin 2003/24/EY 6 b artiklan turvallisuusvaatimusten vaikutukset alukseen:
- Alus on niin iäkäs etteivät direktiivin säännökset koske sitä.
- Haluttaessa esim. vuosihuollon tai muiden korjausten yhteydessä
voitaisiin toteuttaa yksinkertaisia parannuksia, kuten kontrastimaalauksia, tukikaiteiden lisäyksiä, ramppimuutoksia, kyltitystä yms.
Näiden muutosten kustannukset olisivat suhteellisen pienet (alle
10 000 euroa).
- Miehistön asenne ja koulutus esteettömyysasioissa on merkittävässä asemassa pienillä aluksilla. Aluksen päällikön on kuitenkin
aina viime kädessä päätettävä, pystyykö alus huolehtimaan liikuntarajoitteisesta matkustajasta matkan ajan.

Pituus: 27,95 m
Leveys: 6,6 m
Syväys: 2,5 m
Rakennusvuosi: 1912
Matkustajia: 222 henkeä
Varustamo: J.L Runeberg Rederi Ab
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M/S Viggen (Ahvenanmaan saaristoliikenne, Åva–Osnäs)
Aluksilla paikkavarausjärjestelmä, jonka avulla
tarjolla olevia palveluita
voi selvittää etukäteen.

WC:ssä on jo käsituet (mutta ei invaWC:tä) ja matkustajatiloissa tilaa pyörätuolille, mutta ei liikuntarajoitteisille
merkittyjä paikkoja eikä pyörätuolin
kiinnitysmahdollisuutta.

Pääsy autokannelle hissin läheisyyteen ennen
muita autoja edellyttää
varausta ja että erityistarpeista on kerrottu.

Direktiivin 2003/24/EY 6 b artiklan turvallisuusvaatimusten
vaikutukset alukseen:
- Huomattavaa muutosta (esim. pidennystä, kapasiteetin
lisäystä, matkustajatilojen lisäystä tai peruskorjausta)
tehtäessä muutosten kohteena olevat alueet olisi toteutettava direktiivin mukaisina. Muita alueita voitaisiin haluttaessa mukauttaa esteettömiksi. Tällöin ajankohtaiseksi tulisi audiovisuaaliset viestimet, käytävä ja ovileveysmuutokset (jos tarpeen), kynnykset yms. Koko
aluksen esteettömäksi muuttamisen kustannukset olisivat kohtuulliset (10 000 -20 000 euroa).
-

Halutessaan alus/varustamo voisi esim. vuosihuollon yhteydessä tai muussa sopivassa tilanteessa toteuttaa yksinkertaisia parannuksia kuten kontrastivärityksiä,
myrskykaiteiden, luiskien, istumapaikkojen ja kyltityksen lisäyksiä/muutoksia yms. Näiden muutosten kustannukset olisivat suhteellisen pienet (alle 10 000 euroa).

-

Miehistön asenne ja koulutus esteettömyysasioissa on
merkittävässä asemassa ja aluksen päällikön on viime
kädessä päätettävä, pystyykö alus huolehtimaan liikuntarajoitteisesta matkustajasta matkan ajan.

M/S Viggen
Pituus: 53,5 m
Leveys:12,45 m
Syväys: 4 m
Rakennusvuosi: 1998
Matkustajia: 300 henkeä
Henkilöautoja: 50 kpl
Varustamo: Ahvenanmaan maakuntahallitus
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Y/A Falkö (Yhteysalus)
WC:n koko? (voisiko WC:t yhdistää?) isommaksi tilaksi
Luiska/ramppi tai nostolaite?
Kynnys? Oven leveys?
Oven avausmekanismi?

Tarpeeksi leveä käytävä ja riittävä kääntösäde pyörätuolille?

Esteetön kulku,
invaparkkipaikka?

Onko
invapaikkoja
ja tilaa
pyörätuolille?

Direktiivin 2003/24/EY 6 b artiklan turvallisuusvaatimusten vaikutukset
alukseen:
-

-

Huomattavaa muutosta (esim. pidennystä, kapasiteetin lisäystä, matkustajatilojen lisäystä tai peruskorjausta) tehtäessä muutosten kohteena olevat alueet olisi toteutettava direktiivin mukaisina. Muita alueita
voitaisiin haluttaessa mukauttaa esteettömiksi. Tällöin ajankohtaiseksi tulisi WC:n muutokset (WC:n yhdistäminen tai uuden WC:n rakentaminen) , kulku, audiovisuaaliset viestimet, käytävä ja ovileveysmuutokset, kynnykset yms. Koko aluksen esteettömäksi muuttamisen
kustannukset olisivat noin 20 000-50 000 euroa.
Halutessaan alus/varustamo voisi esim. vuosihuollon yhteydessä tai
muussa sopivassa tilanteessa toteuttaa yksinkertaisia parannuksia kuten kontrastivärityksiä, myrskykaiteiden, luiskien, istumapaikkojen ja
kyltityksen lisäyksiä/muutoksia yms. Näiden muutosten kustannukset
olisivat suhteellisen pienet (alle 10 000 euroa).

Miehistön asenne ja koulutus esteettömyys-asioissa on merkittävässä
asemassa ja päällikön on viime kädessä päätettävä pystyykö alus huolehtimaan liikuntarajoitteisesta matkustajasta matkan ajan.

y/a Falkö
Pituus: 33,3 m
Leveys: 6,6 m
Syväys: 2,4 m
Rakennusvuosi:
1976/ -88
Nopeus: 10 solmua
Miehitys: 3 henkeä
Matkustajia:
110 henkeä
Henkilöautoja: 8 kpl
Varustamo:
Finstaship
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Suomenlinna II (H:ki Kauppatori–Suomenlinna)

Aurinkokannelle johtavat portaikot liian
jyrkät mm. pyörätuoleille, loiventaminen kallista.

Rampin kaltevuuteen voi vaikuttaa
kiinteän laiturin
ramppia säätämällä.
Pyörätuolien tarvitsema tila huomioitu
jo suunnittelussa.

Sähkökäyttöiset liukuovet pääkannen matkustajatiloihin.

Direktiivin 2003/24/EY 6 b artiklan turvallisuusvaatimusten vaikutukset alukseen:
- Huomattavaa muutosta (esim. pidennystä, kapasiteetin lisäystä, matkustajatilojen lisäystä tai peruskorjausta) tehtäessä
muutosten kohteena olevat alueet olisi toteutettava direktiivin mukaisina. Muita alueita voitaisiin haluttaessa mukauttaa esteettömiksi. Tällöin ajankohtaiseksi tulisivat audiovisuaaliset viestimet, WC-tilojen parannukset yms. Jos katsotaan että liikuntarajoitteisen matkustajan on päästävä kaikkiin yleisiin tiloihin on harkittava porrasmuutoksia ja -hissin
asentamista aurinkokannelle. Koko aluksen esteettömäksi
muuttamisen kustannukset saattaisivat kasvaa suuriksi (yli
50 000 euroa).
-

Halutessaan alus/varustamo voisi sopivassa tilanteessa toteuttaa yksinkertaisia parannuksia, kuten kontrastivärityksiä,
istumajärjestelyjä ja kyltityksen lisäyksiä yms. Näiden muutosten kustannukset olisivat pienet (alle 10 000 euroa).

Suomenlinna II
Pituus: 33,8 m
Leveys: 8,5 m
Syväys: 3,25 m
Rakennusvuosi:
2004
Matkustajia:
350 henkeä
Henkilöautoja:
2 kpl
Varustamo:
Suomenlinnan
liikenne
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4.

Direktiivin 2003/24/EY toimeenpano esteettömyyden
osalta

4.1

Direktiivin 2003/24/EY esteettömyyttä koskeva sisältö

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/24/EY matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja määräyksistä annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY muuttamisesta
on annettu 14.4.2003. Edellä mainittu direktiivi 2003/24/EY on pantu Suomessa täytäntöön uusien alusten osalta eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten
turvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta 15.12.2005 annetulla valtioneuvoston
asetuksella (1028/2005).
Esteettömyyttä koskien on direktiiviä 98/18/EY muutettu lisäämällä siihen liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät turvallisuusvaatimukset (direktiivin 2003/24/EY 6 b artikla), liikuntarajoitteisten henkilöiden määritelmä (ks. liite 2) sekä erillisenä direktiivin
liitteenä ”Liikuntarajoitteisia henkilöihin liittyviä matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten turvallisuusvaatimuksia koskevat suuntaviivat” (liite 3). Näitä suuntaviivoja soveltaessaan jäsenvaltioiden on lisäksi noudatettava IMO:n 24. kesäkuuta 1996
päivättyä kiertokirjettä MSC/Circ.735 ”Recommendation on the design and operation of
passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs” (liite 4).
Liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvien turvallisuusvaatimusten (direktiivin 6 b artikla) mukaan:
•

jäsenvaltioiden on varmistettava tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen, jotta
liikuntarajoitteiset henkilöt voivat päästä turvallisesti kaikkiin julkisessa liikenteessä käytettäviin uusiin A-, B-, C-, ja D-luokan matkustaja-aluksiin, suurnopeusmatkustaja-aluksiin ja olemassa oleviin yli 400 matkustajan kuljettamiseen
oikeutettuihin matkustaja-aluksiin sekä laadittava komissiolle kertomus turvallisuusvaatimusten täytäntöönpanosta näiden alusten osalta;

•

tehtäessä muutoksia olemassa oleviin A-, B-, C-, ja D-luokan matkustajaaluksiin ja suurnopeusmatkustaja-aluksiin jäsenvaltioiden on sovellettava em.
suuntaviivoja siinä määrin kuin se on taloudellisesti kohtuullista ja mahdollista
sekä laadittava kansallinen toimintasuunnitelma suuntaviivojen soveltamisesta
tällaisiin aluksiin.

•

jäsenvaltioiden on em. suuntaviivojen täytäntöönpanon yhteydessä toimittava
yhteistyössä liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa ja kuultava näitä.

Tämän työn yhteydessä tehty direktiivin 2003/24/EY täytäntöönpanoa koskeva kansallinen toimintasuunnitelma (liite 1) koskee pääasiassa muutoksia olemassa oleviin A-,
B-, C- ja D-luokan matkustaja-aluksiin ja suurnopeusmatkustaja-aluksiin.
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4.2

Direktiivin 2003/24/EY soveltamisala ja sen piiriin kuuluvat matkustajaalukset Suomessa

Direktiivin 2003/24/EY vaatimukset koskevat kotimaan meriliikennettä eli tarkemmin
sanottuna rannikkoalueen linjaliikennettä. Direktiiviä sovelletaan suomalaiseen tai ulkomaiseen kotimaan matkoilla liikennöivään
•

uuteen matkustaja-alukseen;

•

olemassa olevaan matkustaja-alukseen, jonka pituus on vähintään 24 metriä sekä

•

suurnopeusmatkustaja-alukseen.

Matkustaja-aluksella tarkoitetaan alusta, joka kuljettaa enemmän kuin kaksitoista matkustajaa.
Direktiiviin sisältyvien määritelmien mukaan direktiivien ulkopuolelle jäävät kokonaan
alle 24 metrin pituiset olemassa olevat matkustaja-alukset sekä ennen vuotta 1965
suunnitellut alukset. Direktiivi ei myöskään koske huvialuksia eikä pelkästään satamaalueilla liikennöiviä aluksia. Näiden lisäksi direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu mm.
puualukset tai muulla kuin konevoimalla kulkevat alukset.
Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät siis kokonaan sisävesillä tai kansainvälisillä reiteillä liikennöivät alukset sekä muussa kuin julkisessa linjaliikenteessä toimivat
alukset. 24 metrin raja jättää soveltamisalan ulkopuolelle suurimman osan vesibusseista
ja muista lyhyillä yhteysväleillä käytetyistä aluksista. Myös lossit on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle, sillä niihin on esteetön pääsy eikä niillä ole matkustajatiloja, joihin esteettömyysmääräyksiä tulisi soveltaa.
Rannikkoalueen linjaliikenteessä toimiva aluskanta voidaan jakaa valmistumisvuoden
sekä aluksen pituuden ja matkustajamäärän mukaan kuuteen alustyyppiin (taulukko 7).
Eri alustyyppien luokitteluperusteina ovat direktiivin 2003/24/EY soveltamista koskevat
määritelmät (ennen ja jälkeen vuotta 2004 valmistuneet matkustaja-alukset, yli 24 metrin pituinen matkustaja-alus) sekä muun muassa ISM-koodin (International Safety Management) mukaisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän rajana käytetty 100 matkustajan
raja. Nämä rajat ovat käytössä myös seuraavassa luvussa 4.3, jossa käsitellään erilaisten
vaatimusten tarkempaa kohdistamista eri alustyyppeihin.
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Taulukko 7. Kotimaan meriliikenteen linjaliikenteessä toimivien eri tyyppisten alusten
määrät. Direktiivin 2003/24/EY vaatimukset koskevat alustyyppejä 1-5.
Alustyyppi
1. Uusi matkustaja-alus
(väh. 24 m ja väh. 100 matk.)
2. Uusi matkustaja-alus
(väh. 24 m ja alle 100 matk.)
3. Uusi matkustaja-alus
(alle 24 m)
4. Olemassa oleva matkustaja-alus
(väh. 24 m ja väh. 100 matk.)
5. Olemassa oleva matkustaja-alus
(väh. 24 m ja alle 100 matk.)
6. Olemassa oleva matkustaja-alus
(alle 24 m)

Alusten lukumäärä
0
0
0
27
6
7

Alustyypit 1-3: Uudet matkustaja-alukset
Alustyyppeihin 1-3 kuuluvat uudet vuoden 2004 jälkeen valmistuneet matkustajaalukset. Kaikkia näitä aluksia koskevat direktiivin 2003/24/EY vaatimukset. Näihin
alustyyppeihin ei tällä hetkellä Suomessa kuulu yhtään alusta, joskin yksi alus on valmisteilla.
Alustyyppi 4: Olemassa oleva matkustaja-alus; pituus vähintään 24 metriä ja matkustajamäärä vähintään 100 matkustajaa
Alustyyppiin 4 kuuluvat olemassa olevat vuosina 1965–2004 valmistuneet matkustajaalukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä ja jotka kuljettavat vähintään 100 matkustajaa. Näitä aluksia koskevat direktiivin 2003/24/EY olemassa olevia matkustaja-aluksia
koskevat vaatimukset.
Kotimaan linjaliikenteessä on yhteensä 27 tämän alustyypin matkustaja-alusta. Näistä
lähes kaikilla aluksilla on henkilöautojen kuljetusmahdollisuus ja ne toimivat pääasiassa
rannikon linjaliikenteessä (mm. Ahvenanmaan yhteysalusliikenne, Saaristomeren yhteysalus- ja lauttaliikenne, Suomenlinnan liikenne).
Lisäksi kotimaan meriliikenteessä on yksi yli 400 matkustajan alus (Suomenlinnan liikenteessä toimiva ”Suokki”, jonka matkustajakapasiteetti 450 matkustajaa), mutta se on
valmistunut ennen vuotta 1965, eivätkä direktiivin vaatimukset siten koske sitä.
Alustyyppi 5: Olemassa oleva matkustaja-alus; pituus vähintään 24 metriä ja matkustajamäärä alle 100 matkustajaa
Alustyyppiin 5 kuuluvat olemassa olevat vuosina 1965–2004 valmistuneet matkustajaalukset, joiden pituus on vähintään 24 metriä ja jotka kuljettavat alle 100 matkustajaa.
Näitä aluksia koskevat direktiivin 2003/24/EY olemassa olevia matkustaja-aluksia koskevat vaatimukset.
Kotimaan linjaliikenteessä on yhteensä 6 tämän alustyypin matkustaja-alusta. Näistä
lähes kaikilla aluksilla on henkilöautojen kuljetusmahdollisuus ja ne toimivat pääasiassa
Saaristomeren ja Ahvenanmaan linjaliikenteessä.

41

Alustyyppi 6: Olemassa oleva matkustaja-alus; pituus alle 24 metriä ja matkustajamäärä yli 12 matkustajaa
Alustyyppiin 6 kuuluvat olemassa olevat vuosina 1965–2004 valmistuneet matkustajaalukset, joiden pituus on alle 24 metriä. Näitä aluksia eivät koske direktiivin
2003/24/EY olemassa olevia matkustaja-aluksia koskevat vaatimukset.
Kotimaan meriliikenteen linjaliikenteessä on yhteensä 7 tämän alustyypin matkustajaalusta, jotka jäävät direktiivin sovellusalan ulkopuolelle vain pituutensa vuoksi. Niistä
paria alusta lukuun ottamatta kaikissa on henkilöautojen kuljetusmahdollisuus ja ne
toimivat Saaristomeren linjaliikenteessä. Näiden lisäksi linja- ja tilausliikenteessä toimii
suuri joukko muita tämän tyypin aluksia kuten vesibusseja, jotka jäävät direktiivin sovellusalan ulkopuolelle myös muiden ominaisuuksien kuin pituuden vuoksi.
4.3

Esteettömyyden huomioon ottaminen ja direktiivin 2003/24/EY toimeenpano Suomen matkustaja-alusliikenteessä

Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jää huomattava osa matkustajaliikenteen aluskannasta. Tämän vuoksi on harkittu direktiivissä esitettyjen vaatimusten soveltamista
myös direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle siinä mittakaavassa, kuin se on taloudellisesti kohtuullista ja mahdollista. Vaatimukset koskisivat tällöin myös olemassa olevia
alle 24 metriä pitkiä aluksia, sisävesien linjaliikennettä sekä kansainvälisen liikenteen
aluksia. Näin päästäisiin toteuttamaan myös esteettömyysstrategian periaatteita.
Direktiivi on kaavailtu pantavaksi täytäntöön olemassa olevien alusten osalta valmisteilla olevan alusturvallisuuslain nojalla annettavilla Merenkulkulaitoksen määräyksillä.
Direktiivin 2003/24/EY liitteessä III on kuvattu ”Liikuntarajoitteisia henkilöihin liittyviä matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten turvallisuusvaatimuksia koskevat suuntaviivat” (ns. yleiset määräykset, liite 3) ja lisäksi on vaadittu sovellettavaksi
IMO:n kiertokirjettä MSC/Circ.735 ”Erityiset määräykset uusien matkustaja-alusten
suunnitteluun ja liikennöintiin liittyen vanhusten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin” (ns. erityismääräykset, liite 4). Direktiivin vaatimukset on harkittu täytäntöönpantavaksi kahdella eri tasolla siten, että osaa aluksista koskisivat vain ns. yleiset määräykset ja osalta vaadittaisiin tiukempien erityismääräysten täyttämistä taulukossa 8
esitetyn luokituksen mukaisesti.
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Taulukko 8. Direktiivin 2003/24/EY vaatimusten täytäntöönpano Suomen matkustajaalusliikenteessä.
Alustyyppi
1. Uusi matkustaja-alus
(väh. 24 m ja väh. 100 matk.)
2. Uusi matkustaja-alus
(väh. 24 m ja alle 100 matk.)
3. Uusi matkustaja-alus
(alle 24 m)
4. Olemassa oleva matkustaja-alus
(väh. 24 m ja väh. 100 matk.)
5. Olemassa oleva matkustaja-alus
(väh. 24 m ja alle 100 matk.)
6. Olemassa oleva matkustaja-alus
(alle 24 m)
*=

** =

Yleiset
määräykset (*)

Erityismääräykset (**)

X

X

X

--

X

--

X

X

X

--

X

--

Huomioita

edellyttää erityistä harkintaa
soveltamisessa

vastaavat ”liikuntarajoitteisia henkilöihin liittyviä matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten turvallisuusvaatimuksia koskevia suuntaviivoja”(direktiivin 2003/24/EY
liite III)
vastaavat IMO:n kiertokirjettä MSC/Circ.735.

Tällöin
• kaikkia uusia matkustaja-aluksia (valmistuneet vuoden 2004 jälkeen) koskevat
matkustajamäärästä riippumatta ns. yleiset määräykset liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeiden huomioon ottamiseksi. Vähintään 100 matkustajalle katsastettuja uusia matkustaja-aluksia koskevat myös ns. erityismääräykset. Käytännössä
alle 24 metriä pitkien uusien alusten kohdalla on käytettävä harkintaa vaatimusten soveltamisessa tilojen rajallisuuden vuoksi.
•

olemassa olevia vähintään 24 metriä pitkiä matkustaja-aluksia (valmistuneet
vuosina 1965–2004) koskevat ns. yleiset määräykset niiden laivan osien osalta,
jotka kuuluvat huomattavien muutostöiden piiriin. Olemassa olevia matkustajaaluksia, jotka on katsastettu vähintään 100 matkustajalle, koskevat myös ns. erityismääräykset niiden laivan osien osalta, joissa tehdään huomattavia muutostöitä.

•

olemassa olevia alle 24 metriä pitkiä matkustaja-aluksia koskevat ns. yleiset
määräykset niiden laivan osien osalta, jotka kuuluvat huomattavien muutostöiden piiriin. Määräysten soveltaminen edellyttää erityistä harkintaa.

•

Merenkulkulaitos voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä matkan rajoitetun keston tai muun erityisen syyn nojalla.

Direktiivin liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvien vaatimusten toteuttaminen on sidottu olemassa olevien alusten osalta aluksissa tehtäviin huomattaviin muutostöihin.
Esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä tulee direktiivin mukaan toteuttaa aluksen niissä osissa, joissa muutostöitä tehdään. Mikäli huomattaville muutostöille ei ole tarvetta,
eivät myöskään esteettömyysvaatimukset toteudu. Lisäksi muutostyöt eivät välttämättä
koske niitä aluksen osia, joissa esteettömyyttä parantaville toimenpiteille olisi suurin
tarve. Näin esteettömyyden toteutuminen aluksilla saattaa kestää erittäin kauan, jopa
vuosikymmeniä.
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Toisena vaihtoehtona on asettaa esteettömyysvaatimusten toteuttamiselle määräaika,
vaikka direktiivi ei tätä vaadikaan. Jos tähän päädytään, tulisi määräaika asettaa varsin
pitkälle, jotta esteettömyysvaatimusten toteuttamiseen liittyvään suunnitteluun ja rahoituksen hankkimiseen olisi riittävästi aikaa. Alustavissa keskusteluissa on ollut esillä 1020 vuoden päähän asetettava määräaika.
Lisäksi direktiivin mukaan esteettömyysvaatimusten ehtona on se, että niiden toteuttaminen on taloudellisesti kohtuullista ja mahdollista. Tässä yhteydessä on keskusteltu
mahdollisuudesta myöntää rahoitustukea esteettömyysvaatimusten toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Varsinkin pienten yksityisten liikenteenharjoittajien kohdalla
tuella voi olla suuri merkitys toiminnan jatkumisen kannalta. Valtion varustamojen osalta tilanne on hieman toinen, mutta toisaalta kilpailutilanne edellyttänee samojen avustusehtojen ulottamista kaikkiin aluksiin varustamosta riippumatta. Avustusten tarve korostuu, mikäli esteettömyysvaatimusten toteuttamiselle päädytään asettamaan määräaika.
4.4

Esteettömyyden huomioon ottaminen ja direktiivin 2003/24/EY täytäntöönpano Ruotsin matkustaja-alusliikenteessä

Vertailun vuoksi seuraavassa on esitetty direktiivin 2003/24/EY täytäntöönpano Ruotsissa. Lähtötilanne Ruotsissa oli erilainen, sillä siellä annettiin vuonna 1992 asetus
(SJÖFS 1992:10), joka sisältää seuraavat määräykset matkustaja-alusten muuttamisesta
liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeita varten:
•

määräykset koskevat matkustaja-aluksia, joita käytetään Ruotsin sisäisessä liikenteessä maksullisiin henkilökuljetuksiin, jotka on tarkoitettu vähintään 100
matkustajalle ja joiden köli on laskettu vuonna 1960 tai sen jälkeen

•

matkustaja-aluksia, joiden köli on laskettu vuosina 1960–1983 koskevat erityisvaatimukset liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeiden huomioon ottamiseksi ja
muutostyöt tuli suorittaa vuoden 1992 loppuun mennessä

•

matkustaja-aluksia, joiden köli on laskettu vuosina 1984 tai myöhemmin tai joissa tehdään suuria muutostöitä, koskevat yksityiskohtaisemmat erityisvaatimukset liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeiden huomioon ottamiseksi

•

Merenkulkulaitos voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä.

Direktiivin 2003/24/EY täytäntöönpanoon liittyen Ruotsissa annettiin vuonna 2004 asetus (SJÖFS 2004:25), joka sisältää seuraavat määräykset matkustaja-alusten muuttamisesta liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeita varten:
•

määräykset koskevat kotimaan liikenteen matkustaja-aluksia liikennealueilla AD, ruotsalaisia matkustaja-aluksia liikennealueella E sekä suurnopeusmatkustaja-aluksia, joita käytetään julkisessa liikenteessä

•

matkustaja-aluksia, jotka ovat valmistuneet vuoden 2004 jälkeen, koskevat matkustajamäärästä riippumatta ns. yleiset määräykset liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeiden huomioon ottamiseksi (vastaavat pienin muutoksin direktiivin
2003/24/EY liitteessä III esitettyjä vaatimuksia). Aluksia, jotka on katsastettu
vähintään 100 matkustajalle, koskevat myös ns. yksityiskohtaiset määräykset
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(vastaavat pienin muutoksiin IMO:n kiertokirjeessä MSC/Circ.735 esitettyjä
suosituksia eli ns. erityisiä määräyksiä, joita on täydennetty Ruotsin merenkulkulaitoksen suosituksilla)
•

matkustaja-aluksia, jotka ovat valmistuneet vuonna 2004 tai aikaisemmin ja
joissa tehdään korjaustöitä, koskevat ns. yleiset määräykset niiden laivan osien
osalta, jotka kuuluvat korjaustöiden piiriin. Aluksia, jotka on katsastettu vähintään 100 matkustajalle tai joissa tehdään huomattavia muutostöitä, koskevat ns.
yksityiskohtaiset määräykset niiden laivan osien osalta, jotka kuuluvat muutostöiden piiriin. Näissä aluksissa myös niitä laivan osia, jotka eivät kuulu muutostöiden piiriin, koskevat ns. yksityiskohtaiset määräykset, jos muutostyöt ovat taloudellisesti kohtuullisia ja mahdollisia.

•

Merenkulkulaitos voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä

•

matkustaja-aluksia, jotka ovat valmistuneet vuosina 1960–2004, jotka on katsastettu vähintään 100 matkustajalle ja joissa ei tehdä korjaustöitä tai huomattavia
muutostöitä, koskevat vuonna 1992 annetun asetuksen (SJÖFS 1992:10) määräykset matkustaja-alusten muuttamisesta liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeita
varten. Tämä koskee myös vuosina 1960–2004 valmistuneita vähintään 100
matkustajan maantielauttoja, joita käytetään maksullisiin henkilökuljetuksiin.

Vuonna 2004 annettu asetus ei koske maantielauttoja (katso poikkeus edellä) eikä ennen
vuotta 1960 valmistuneita matkustaja-aluksia. Asetuksen mukaan kansainvälisessä liikenteessä olevia aluksia koskevat sekä ns. yleiset että yksityiskohtaiset liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät määräykset.
Ruotsissa esteettömyysinvestointien rahoitus tapahtuu seuraavasti:
1. Valtion tuki
Valtion tukea voi saada toimenpiteisiin, joilla parannetaan liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä. Nämä voivat olla uushankintoja, (perus)korjauksia, informaatiojärjestelmiä tai vastaavia. Myös terminaalit ja laiturirakennelmat
voivat tulla kysymykseen. Tukea haetaan läänikohtaisesti liikennejohtajalta (trafikhuvudman). Tarkemmat ohjeet hakemiseen löytyvät teoksesta ”Handbok för statsbidrag till vissa kollektivtrafikanläggningar m.m.” (Vägverket 2004), joka löytyy
myös internetistä.
2. Läänitason tuki
Joissain lääneissä on varattu määräraha erilaisiin saaristoprojekteihin. Niistä on
myönnetty avustuksia esimerkiksi laitureiden parantamiseen.
3. EU-tuki (Mål 2 Öarna-projekti)
EU:n rakennerahastoista voi hakea tukea alueellisten taloudellisten ja sosiaalisten
erojen tasoittamiseen. Ruotsissa on Mål 2 Öarna-projekti, jonka kautta voi hakea rahaa hankkeisiin, jotka osaltaan tukevat saaristoalueen tasa-arvoa ja elinvoimaa. Lisätietoja löytyy tietoja osoitteesta http://www.mal2oarna.lst.se/.
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5.

Muu matkustaja-alusliikenteen esteettömyyden
kehittäminen

5.1

Esteettömyysstrategia

Liikenne- ja viestintäministeriö laati kaikkia kulkumuotoja koskevan esteettömyysstrategian ”Kohti esteetöntä liikkumista” vuonna 2003. Vesiliikenteen esteettömyyteen liittyen keskeisiä kehittämistarpeita ulkomaan vesiliikenteessä ja risteilyliikenteessä ovat
tavaroiden kuljettaminen aluksessa, alusten yleisten tilojen esteettömyys ja suunnistaminen laivassa, tavallisten hyttien käytettävyys, invahyttien määrä ja WC-tilat, informaatiokanavien monipuolistaminen, henkilökohtaisen palvelun kehittäminen sekä kuulovammaisille soveltuvien matkustajien hälytysjärjestelmien kehittäminen. Oman ongelmakenttänsä muodostavat sisävesilaivat samoin kuin saaristoliikenteen yhteysalukset
ja lautat, joita on käsitelty edellisessä luvussa direktiivin soveltamisen yhteydessä.
(Kohti esteetöntä liikkumista 2003).
Sisävesiliikenteessä ja kansainvälisessä meriliikenteessä olevat matkustaja-alukset eivät
kuulu direktiivin 2003/24/EY soveltamisalan piiriin, mutta niitä varten on koottu toimenpide-ehdotuksia lukuun 6.3. Koska esteettömyysstrategia koskee kaikkea matkustaja-alusliikennettä, toimenpiteet on suunniteltava eri tyyppisille matkoille ja aluksille
sopiviksi. Toimenpiteiden kohteiksi strategiassa esitetään seuraavia keskeisiä osaalueita (Kohti esteetöntä liikkumista 2003):

Palveluiden ja alusten laatu
Varustamojen tulisi kehittää palveluaan sekä matkustamiseen liittyvää informaatiota
ottamaan entistä paremmin huomioon vammaisten, ikääntyneiden, pienten lasten kanssa
liikkuvien ja muiden liikkumis- ja toimimisesteisten matkustajien tarpeet. Yhtiöiden
tulisi myös kiinnittää laivahankinnoissaan nykyistä enemmän huomiota tilaratkaisujen
toimivuuteen eri matkustajaryhmien kannalta.
Matkustaja-alusliikenteen matkustajien tasavertaiset oikeudet
Turvallisuussäännökset ja -käytännöt aiheuttavat toisinaan ristiriitatilanteita liikkumisesteisten henkilöiden matkustamismahdollisuuksien kanssa. Käytäntö eri laivoilla ei
myöskään ole yhdenmukainen.
Valtion harjoittaman vesiliikenteen esteettömyys
Selvitetään esteettömyystilanne yhteysaluksilla, lautoilla ja losseilla, jonka perusteella
tehdään ehdotuksia tilanteen parantamiseksi esimerkiksi määrittämällä suositukset uusien ja peruskorjattavien alusten esteettömyystasolle valtion harjoittamassa liikenteessä
ottaen huomioon uuden EU-lainsäädännön asettamat vaatimukset.
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5.2

Palveluiden ja alusten laatu sekä valtion harjoittaman vesiliikenteen
esteettömyys

Edellisessä luvussa käsitellyn direktiivin täytäntöönpano luo edellytykset merialueiden
kotimaan linjaliikenteen esteettömyysongelmien ratkaisulle siinä mittakaavassa kuin se
on aluskannan asettamat rajoitteet huomioon ottaen mahdollista. Direktiivin ulkopuolelle jää kuitenkin sisävesiliikenne kokonaisuudessaan sekä tilausliikenne ja kansainvälinen liikenne. Esteettömyysongelmat säilyvät niin ikään myös vanhimmilla ja pienimmillä aluksilla.
Esteettömyysstrategia koskee myös näitä direktiivin ulkopuolelle jääviä vesiliikenteen
osia. Selkein tapa ratkaista ongelmat olisi ulottaa direktiivissä muotoillut vaatimukset
koskemaan myös sisävesiä ja alle 24 metriä pitkiä aluksia Ruotsin mallin mukaisesti,
kuten nyt on alustavasti harkittu. Vaatimusten ulkopuolelle jäisivät tällöin vain vanhimmat alukset, joiden korjaaminen esteettömiksi on usein teknisesti hyvin vaikeaa tai
mahdotonta.

Kuva 10. Myös pienet toimenpiteet voivat olla ratkaisevia. M/S Viggenin WC-tilojen
ovilla on rampit. Uloskäynnille tarvittaisiin samanlaiset.
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5.3

Matkustaja-alusliikenteen matkustajien tasavertaiset oikeudet

Aluksen päällikkö vastaa viime kädessä matkustajien turvallisuudesta. Päällikön on
huolehdittava esimerkiksi , että lapsimatkustajille on riittävästi sopivia pelastusliivejä.
Liikuntarajoitteisten suhteen ongelmia aiheuttaa se, että nykystandardien mukaiset pelastusvälineet soveltuvat monille heistä huonosti ja hätätilanteessa henkilökohtainen apu
on usein välttämättömyys. Alusten henkilökunnan mitoituksessa ei ole otettu huomioon
liikuntarajoitteisten matkustajien tarvitsemaa henkilökohtaista avuntarvetta, minkä
vuoksi apua tarvitsevilla on oltava oma avustaja mukana.
Aluksen päälliköllä on oikeus kieltäytyä ottamasta mukaan matkustajia, joiden turvallisuutta ei voida taata tai jotka voivat vaarantaa toisten matkustajien turvallisuuden. Tämä
jättää päällikölle suuren vastuun ja harkintavallan. Sekä varustamojen edustajien haastattelujen että vammaisjärjestöjen kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella näyttää siltä,
että on olemassa tarve selkeämpien sääntöjen luomiseksi liikuntarajoitteisten matkustajien turvallisten matkustusmahdollisuuksien ja avustajatarpeen arvioimiseksi.
Sisävesiliikenne
Tässä selvityksessä saatujen tietojen mukaan sisävesillä liikennöivillä matkustajaaluksilla ei ole varustamojen antamia sääntöjä tai määräyksiä, joilla rajoitettaisiin liikuntarajoitteisten tai muiden erityisryhmien matkustamista. Käytännössä etenkin pienillä aluksilla aluksen tilat ja fyysinen esteettömyys määrittelevät esimerkiksi mukaan
mahtuvien pyörätuolien tai lastenvaunujen määrän. Niille aluksille, joiden sisäänkäynnin yhteydessä ei ole ramppia ja kulku matkustajatiloihin tapahtuu ylös tai alas meneviä
portaita pitkin, ei käytännössä ole mahdollista ottaa mukaan sähköpyörätuoleja, sillä ne
ovat liian painavia käsivoimin nostettaviksi.
Kansainvälinen meriliikenne
Kansainvälisessä liikenteessä Ruotsiin ja Tallinnaan liikennöivillä varustamoilla on varsin samantyyppiset säännöt matkustajien erityisryhmiä varten. Kaikkein tiukimmat määräykset koskevat nuoria: joillakin varustamoilla viikonlopun risteilymatkat on kielletty
kokonaan alle 23-vuotiailta muuten kuin 30 vuotta täyttäneen valvojan seurassa. Samoin
nuorisoryhmille on asetettu valvojavaatimuksia. Nuorisoryhmistä on ilmoitettava varauksen yhteydessä ja heille on varattu rajoitettu määrä paikkoja.
Muita erikseen mainittuja erityisryhmiä ovat sairaat, raskaana olevat ja vammaiset. Sairaiden tulee varmistaa lääkäriltä, ettei matkustamiselle ole estettä. Raskauden loppuvaiheessa matkustamista kehotetaan välttämään kokonaan. Vammaisen tai liikuntarajoitteisen matkustajan on matkaa suunnitellessaan otettava huomioon merimatkan aiheuttamat
rajoitukset ja mahdollisten hätätilannetoimenpiteiden asettamat vaatimukset. Mikäli
liikuntarajoitteinen henkilö tarvitsee toisen henkilön apua, tulee hänen ottaa mukaansa
tarpeellinen avustaja: alusten henkilökuntaa ei riitä paljon henkilökohtaista apua tarvitsevista matkustajista huolehtimiseen.
Henkilöiden, joiden matkustuskyky on jostain edellä mainitusta syystä alentunut, tulee
ilmoittaa tästä matkaa varatessaan. Aluksen päälliköllä on turvallisuuden ylläpitämiseksi harkintavalta matkan suorittamisen ja avustajan käytön osalta.
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Valtakunnallinen vammaisneuvosto on tuonut esiin tilanteita, joissa vammaisen henkilön käsitys avustajan tarpeesta on ollut toinen kuin varustamon tai aluksen päällikön
käsitys, ja matkalle pääsy ilman avustajaa on evätty (Kommentti liikuntarajoitteisten
merimatkustajien oikeuksista 2007). Tällaisia tilanteita on tullut muun muassa yksittäisille opaskoiraa käyttäville näkövammaisille matkustajille, kuuroille, pyörätuolin käyttäjille sekä vammaisten henkilöiden ryhmille. On ilmeistä, että asiassa tarvittaisiin nykyistä selkeämmät pelisäännöt.
Liikuntarajoitteesta ilmoittaminen palvelee kuitenkin lähtökohtaisesti matkustajan omaa
etua: näin laivalla voidaan paremmin varautua kulloiseenkin liikuntarajoitteisten määrään ja antaa matkustajalle tarvittavat ohjeet alukseen saapumisesta sekä tarjolla olevista
esteettömistä palveluista. Ennakkotiedon avulla vältytään viime hetken järjestelyiltä,
väärinkäsityksiltä ja pettymyksiltä.
5.4

Esteettömyyteen liittyvä henkilökunnan koulutus

Työssä tehtyjen haastattelujen mukaan esteettömyyteen tai liikuntarajoitteisten kohteluun liittyvää koulutusta ei yleensä järjestetä erikseen. Liikuntarajoitteisten turvallisuuteen ja hätätilanteisiin liittyviä asioita käydään läpi ISM-koodin mukaisessa turvallisuuskoulutuksessa, jota edellytetään yli 100 matkustajan alusten miehistöiltä. Kansainvälisessä matkustaja-alusliikenteessä liikuntarajoitteisista luennoidaan osalle henkilökuntaa, mutta ei säännönmukaisesti asiakaspalvelussa toimiville. Matkojen varauksessa
toimiville annetaan ohjeet mahdollisen liikuntaesteen tiedustelusta.
Kansainvälisen matkustaja-alusliikenteen henkilökunnasta huomattava osa on koulutukseltaan hotelli- ja ravintolatyöntekijöitä, ja he ovat opiskelleet asiakaspalvelua. Kaupallisen liikenteen alusten miehistöllä on oltava pätevyyskirja, joka todistaa kelpoisuuden
vesiliikenteessä työskentelyyn. Alle 100 matkustajan alusten miehistöllä ei ole vastaavaa turvallisuuskoulutusta kuin suurempien alusten miehistöllä. Usein henkilökunta on
työhistoriansa aikana kuitenkin työskennellyt eri kokoisilla aluksilla ja siten ollut turvallisuuskoulutuksessa ainakin jossain uransa vaiheessa.
Varustamoille tehtyjen haastattelujen mukaan henkilökunnan toiminnasta ja palvelualttiudesta oli kuitenkin saatu pääsääntöisesti hyvää asiakaspalautetta liikuntarajoitteisilta
henkilöiltä. Etenkin pienillä aluksilla, joiden esteettömyydessä on ehkä eniten puutteita,
henkilökunta on tottunut tekemään parhaansa ja käyttämään kekseliäisyyttään myös
liikuntarajoitteisten henkilöiden miellyttävän matkustamisen mahdollistamiseksi. Myös
Ahvenanmaan saaristoliikenteessä sekä lautoilla että matkojen varausten parissa työskentelevien palveluista liikuntarajoitteisille on tullut myönteistä palautetta. Mahdolliset
moitteet ovat tavallisesti kohdistuneet palveluiden saatavuuteen eikä niinkään henkilökuntaan.
Tarvittaessa esteettömyyttä koskevaa tietoa ja toimintaohjeita koskeva osuus olisi mahdollista lisätä miehistön turvallisuuskoulutuksen sekä pätevyyskirjan hankkimisen yhteyteen. Toisaalta koulutustarpeet voidaan nähdä etenkin turistiliikenteen osalta selvästi
tätä laajempina, jolloin liikuntarajoitteisia koskeva osio voitaisiin sisällyttää myös kaikkien asiakaspalvelussa (hotelli- ja ravintolatyöntekijät, myyntihenkilöstö, matkatoimistojen henkilökunta ym.) työskentelevien koulutukseen.
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Matkustaja-alusten esteettömyyden kehittämiseksi koulutusta tarvittaisiin laivojen
suunnittelijoille ja sisustusarkkitehdeille, jotka vastaavat tehtävien ratkaisujen yksityiskohdista ja toimivuudesta liikuntarajoitteisten kannalta. Lisäksi suunnitelmien toteuttamisessa on oltava huolellinen, joten myös laivanrakentajien on syytä olla tietoisia esteettömien ratkaisujen tarkoituksesta ja parhaista toteuttamistavoista.
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6.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

6.1

Yhteenveto matkustaja-alusten esteettömyydestä

Kulku maantielautoilla sekä Saaristomeren ja Ahvenanmaan yhteysaluksissa on liikuntarajoitteisille käyttökelpoista autossa matkustaen. Ongelmia on Ahvenanmaan liikennettä lukuun ottamatta etenkin pääsyssä matkustajatiloihin. Myös liikuntarajoitteisille
mitoitetut WC:t puuttuvat useimmista aluksista. Ahvenanmaan saaristolautoilla on väljästi mitoitettuja liikuntarajoitteisille soveltuvia WC-tiloja sekä lähes poikkeuksetta hissit. Osa maantielauttojen yhteysväleistä on kuitenkin lyhyitä eikä aluksissa ole erityisiä
matkustajapalveluja, joten tarve siirtyä matkustajatiloihin on hyvin vähäinen. WC- ja
kahvilapalvelujen tarve ja kysyntä on suurempi lauttarannoissa. Etenkin yhteysaluksilla
tehdään kuitenkin myös pitkiä matkoja kaukaisempiin saariin, jolloin pääsy matkustajatiloihin on tärkeämpää. Ongelmallisempia ovat matkailuliikenteessä toimivat vesibussit
ja muut pienet alukset, joilla ei ole autojenkuljetusmahdollisuutta ja pääsy alukseen voi
olla mahdoton myös pyörätuolille.
Kuulovammaisille tarkoitettuja näyttöjä muuttuvaa informaatiota varten ei ole käytössä
millään aluksilla. Myös näkövammaisille tarkoitetussa tiedonvälityksessä on puutteita,
mutta kuulutukset toimivat kaikilla aluksilla. Esteettömyyttä koskevaa aluskohtaista
tietoa ei ole koottu kattavasti kirjalliseen tai sähköiseen muotoon, vaan sitä on erikseen
tiedusteltava matkaa varattaessa henkilökunnalta.
Sisävesien linjaliikenteessä tilanne on huonompi kuin merialueilla, sillä kalusto on vanhempaa, alukset usein pieniä ja puurakenteisia eikä kaikkiin aluksiin pääse pyörätuolilla. Esteettömyyskorjauksia on myös vaikeampi toteuttaa pienissä aluksissa. Esteettömyysparannukset voivat vaikuttaa myös alusten korkeuteen, mikä voi muodostua ongelmaksi silloin, jos reitillä on matalia siltoja. Sisävesien linjaliikenne on useimmiten
luonteeltaan matkailuliikennettä.
Kansainvälisillä matkustaja-aluksilla (suuret Ruotsiin, Viroon ja Saksaan liikennöivät
lautat) esteettömyyden tila on varsin hyvä. Ongelmia on joidenkin viihdepalveluiden
käytössä. Invahyttejä on rajallinen määrä ja niitä on vain yhdessä luokassa. Kuulovammaisille tarkoitettua viestintäjärjestelmää ei ole. Avustajavaatimukset on koettu liikuntaesteisten taholla välillä liiallisiksi, mutta toisaalta laivojen henkilökuntaa ei ole mitoitettu vastaamaan tavanomaista intensiivisempää apua tarvitsevista matkustajista.
Rannikon ja sisävesien tilausliikenteen esteettömyystilanne on kaikkein heikoin. Osalle
aluksista ei pääse pyörätuolilla, WC-tilat ovat poikkeuksetta ahtaat ja kiinteät kalusteet
sekä ahtaat kulkuväylät vaikeuttavat matkustajatilojen käyttöä. Tilausliikenteen kaluston kehittäminen perustuu vapaaehtoisuuteen eivätkä tämän työn toimenpide-ehdotukset
koske tilausliikenteen harjoittajia.
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6.2

Kehittämistarpeet

Suuri osa kotimaan liikenteen matkustaja-alusten rakenteellisista esteettömyysongelmista on vaikeasti ratkaistavissa. Parhaiten ongelmat korjautuvat uusien alusten myötä, jolloin esteettömyys voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Aluskannan uusimiseen on jo olemassa paineita, sillä osa aluksista on varsin iäkkäitä. Mikäli aluskantaa
kuitenkin uusitaan ostamalla käytettyjä aluksia, on mahdollista että esteettömyysongelmat eivät korjaudu.
Olemassa olevilla aluksilla on mahdollista toteuttaa suhteellisen helposti pieniä muutoksia, kuten näkövammaisia palvelevien opasteiden ja kontrastimaalausten lisäämistä sekä
kuulovammaisille suunnattuja informaatiotauluja. Myös ramppeja ja käsijohteita on
mahdollista lisätä joihinkin aluksiin. Suurempien muutostöiden tulisi tapahtua alusten
laajempien korjausten yhteydessä. Tällöin tulevat kysymykseen hissien rakentaminen,
WC-tilojen laajentaminen ja matkustajatilojen muuttaminen liikuntarajoitteisille paremmin sopiviksi. Haittana voi tällöin olla laivan matkustajakapasiteetin pieneneminen.
WC-tilojen osalta tärkeä osa ratkaisua on tilavien WC-tilojen rakentaminen lauttarantoihin ja terminaaleihin. Jos lauttamatka on kestoltaan lyhyt, WC-tilojen saatavuus lauttarannassa voi riittää ratkaisuksi.
Nykyään matkustaja-alusten pelastautumisvälineiksi hyväksytään ns. kovat kelluntalautat, joita käytetään tarttumalla lauttaa kiertävään tartuntaköyteen. Tartuntaköydestä
kiinni pitäminen vaatii hyviä käsivoimia. Esteettömyyden kannalta esimerkiksi itsestään
täyttyvät pelastuslautat, joiden päälle ihmiset evakuoidaan, olisivat parempi vaihtoehto
matkustaja-alusten pelastautumisvälineiksi.
Esteettömyyttä koskevan informaation saatavuutta on tarpeen kehittää kaikkien matkustaja-alusliikennetyyppien osalta. Nykyinen matkustajan omaan aktiivisuuteen perustuva
tai mahdollisen varauksen yhteydessä tapahtuva tiedonsaanti ei palvele riittävästi matkan suunnittelua, ja puutteellinen informaatio voi johtaa pettymyksiin ja matkustamisen
vaikeutumiseen.
Liikuntarajoitteisille matkustajille on tullut tilanteita, joissa aluksen päällikkö on vaatinut liikuntarajoitteisen henkilön matkustamista avustajan seurassa, vaikka henkilö itse
ei ole pitänyt avustajaa tarpeellisena. Tämä on johtanut ristiriitatilanteisiin, joiden välttämiseksi asiassa tarvittaisiin selkeämpiä pelisääntöjä.
Tilausliikenteen aluksissa on eniten kehittämistarpeita, mutta toisaalta mahdollisuudet
vaikuttaa tarjolla oleviin aluksiin ovat rajalliset. Alustavina toimenpiteinä tilanteen parantamiseksi tulevat kysymykseen nykyisten alusten esteettömyyttä koskevan tiedon
kokoaminen sekä suositusten ja ohjeiden luominen varustamoille esteettömyyden omaehtoiseksi parantamiseksi. Esteettömien liikkumismahdollisuuksien kannalta linjaliikenne on kuitenkin tilausliikennettä keskeisemmässä asemassa. Yhteiskunnan tukemaan
linjaliikenteeseen on mahdollista vaikuttaa myös kilpailutusehtojen kautta.
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6.3

Esteettömyysstrategian toimeenpano

Ohjausryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategian toteuttamiseksi Suomen matkustaja-alusliikenteessä. Toimenpiteillä
haetaan ratkaisuja edellä esitettyihin ongelmiin realistisella tasolla. Toimenpiteiden lähtökohtaoletuksena on direktiivin 2003/24/EY vaatimusten täytäntöönpano eri tyyppisillä
aluksilla luvussa 4.3 hahmotellulla tavalla. Direktiivi toimii matkustaja-alusten fyysisen
esteettömyyden toteuttamisen ja sitä koskevien säädösten lähtökohtana. Direktiivin toimeenpanoa koskeva suunnitelma on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.
Tässä esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja seurannasta vastaa Merenkulkulaitos sekä liikenne- ja viestintäministeriö niiltä osin kuin tämä on erikseen mainittu.

Toimenpide-ehdotukset esteettömyysstrategian toteuttamiseksi
1. Alusten fyysisestä esteettömyydestä huolehtiminen
-

-

-

-

-

Ohjausryhmä katsoo, että direktiivin 2003/24/EY pohjalta meriliikenteeseen annettavat säädökset tulisi ulottaa koskemaan myös sisävesiliikennettä, kansainvälistä vesiliikennettä sekä soveltuvin osin olemassa olevia alle 24 metrin pituisia
matkustaja-aluksia.
Esteettömyysvaatimusten toteutuminen voidaan turvata säätämällä määräaika
muutostöiden tekemiselle. Ilman määräaikaa esteettömyyden toteutuminen saattaa kestää kymmeniä vuosia. Määräajan säätäminen saattaa edellyttää samanaikaista avustusjärjestelmää muutosten tekemiseen, jotta taloudelliset seuraukset
eivät muodostu kohtuuttomiksi. Ohjausryhmä on katsonut, että mikäli määräaika
asetetaan, sen tulee olla riittävän pitkä, 10-20 vuotta.
Koska alusten fyysisen esteettömyyden kehittäminen on sidottu olemassa olevien alusten osalta huomattavien muutostöiden toteuttamiseen aluksella, olisi tämän täydennykseksi luotava suositukset ja ohjeet ainakin pienehköjen peruskorjaustarpeesta riippumattomien esteettömyysinvestointien tekemiseen (esimerkiksi rampit, kaiteet, kontrastimaalaukset, informaationäytöt ym.). Näitä toimenpiteitä on mahdollista tehdä kohtuullisin kustannuksin aluksen ollessa telakalla.
Ohjausryhmä esittää, että varustamoiden tulisi sopeuttaa invahyttien tarjonta
vastaamaan niiden kysyntää. Myös perushyttejä tulisi kehittää nykyistä esteettömämmiksi.
Määräyksistä ja suosituksista tulee tiedottaa alan toimijoita.

2. Vesillä toimivan henkilökunnan esteettömyyskoulutuksen kehittäminen
-

-

-

Liikuntarajoitteisten matkustajien palvelua ja käsittelyä (mm. pyörätuolit) koskeva osuus ehdotetaan lisättäväksi alusten henkilökunnan koulutukseen. Ohjausryhmä esittää, että asia viedään opetusministeriön asettamalle merenkulkualan
koulutustoimikunnalle.
Ohjausryhmä esittää, että Merenkulkulaitoksen tarkastajia kehotetaan ottamaan
esteettömyys esiin turvallisuusjohtamisauditoinneissa sekä mahdollisesti lisäämään esteettömyys auditointiohjelmaan omaksi teemakohdaksi.
Ohjausryhmä esittää, että esteettömyyttä käsitellään myös päällystön 5 vuoden
välein toistuvassa terveydenhoitoalan koulutuksessa.
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-

-

-

Ohjausryhmä esittää, että varustamoyhdistykset voisivat järjestää lyhyehköjä
koulutustilaisuuksia muun toimintansa yhteydessä. Tilaisuuksissa on mahdollista
hyödyntää esimerkiksi esteettömän liikkumisen Elsa-tutkimusohjelman yhteydessä tuotettua materiaalia.
Varustamojen ehdotetaan nimeävän esteettömyydestä vastaavan henkilön, joka
voi vastata esteettömyyttä koskeviin tiedusteluihin ja tuoda esiin esteettömyyden
kehittämistä koskevia aloitteita. Vaihtoehtoisesti esteettömyydestä vastaavat
henkilöt voidaan nimetä aluskohtaisesti.
Esteettömyyttä koskevaa koulutusta tarvitaan myös telakoille, laivansuunnitteluun ja sisustusarkkitehdeille, jotta uudet alukset ja aluksissa tehtävät muutostyöt täyttäisivät esteettömyyden vaatimukset.

3. Matkustajien tasavertaiset oikeudet
-

Varustamojen ja vammaisjärjestöjen tulisi aloittaa vuoropuhelu liikuntarajoitteisen matkustajan avustajatarpeen määrittelemiseksi yhteisesti hyväksyttävällä tavalla. Vaikka aluksen päälliköllä on viime kädessä oikeus päättää mukaan otettavista matkustajista, tulisi liikuntarajoitteisilla henkilöillä olla tiedossa päätösten perustelut. Yhteisesti sovitut suuntaviivat helpottavat myös aluksen päällikön
päätöksentekoa epäselvissä tapauksissa. Avustajatarvevaatimukset tulee olla
matkaa suunnittelevien matkustajien kannalta helposti nähtävissä sähköisessä ja
painetussa informaatiomateriaalissa. Liikenne- ja viestintäministeriö voi tarvittaessa toimia aloitteentekijänä vuoropuhelun käynnistämisessä varustamojen ja
vammaisjärjestöjen edustajien välillä.

4. Vesiliikenteen esteettömyyttä koskevan informaation lisääminen
-

-

-

Ohjausryhmä katsoo, että tiedonkulkua tulee kehittää. Tiedon matkustaja-alusten
ja niiden palveluiden esteettömyydestä tulisi olla nykyistä helpommin ja kattavammin saatavissa internetissä ja painetussa tiedotusmateriaalissa. (ks. esimerkki Ruotsista: http://www.waxholmsbolaget.se/)
Valtion tilaaman matkustajaliikenteen (yhteysalukset ja maantielautat) osalta esteettömyystiedot tulisi koota esitteeseen ja internetiin aikatauluinformaation yhteyteen. Tiedon saatavuudesta vastaisi tällöin liikenteen tilaaja.
Yksityisiä varustamoja tulisi kannustaa kertomaan liikuntarajoitteisten matkustusmahdollisuuksista myös silloin, kun alukset eivät ole täysin esteettömiä, mutta matkustaminen on kuitenkin mahdollista pienin järjestelyin.

Aikataulu
Vaatimukset uusien alusten fyysisestä esteettömyydestä ovat jo voimassa asetuksen
1028/2005 nojalla. Olemassa olevia aluksia sekä vaatimusten soveltamisalan laajentamista sisävesiin ja kansainväliseen liikenteeseen koskien Merenkulkulaitos valmistelee
tarkempia määräyksiä yhtä aikaa alusturvallisuuslain valmistelutyön kanssa. Merenkulkulaitoksen määräykset annettaisiin ko. lain nojalla. Asiaa koskeva hallituksen esitys on
tarkoitus antaa vuoden 2008 aikana.
Toimenpiteiden rahoitusvaihtoehdot
Toistaiseksi Suomessa ei ole suunniteltu erityisten esteettömyyttä parantaviin toimenpiteisiin suunnattuja valtionavustuksia. Tällöin toimenpiteet tulevat varustamoiden rahoitettaviksi samoin kuin muutkin varustamotoimintaan liittyvät korjaukset ja investoinnit.

54

Riskit
Toimenpiteitä suunniteltaessa on toisaalta pyritty varmistamaan esteettömyyden lisääntyminen matkustaja-alusliikenteessä, toisaalta pitämään esteettömyyden parantamisesta
aiheutuvat kustannukset kohtuullisella tasolla etenkin pienten varustamojen kohdalla.
Työn kuluessa pohdittiin mahdollisuutta asettaa määräaika esteettömyyden toteuttamiselle. Määräajan asettamisen muutostöille nähtiin toisaalta takaavan esteettömyyden
toteutumisen, mutta toisaalta se voisi vaikeuttaa pienten varustamojen toimintaa taloudellisesti, mikäli investointikustannukset muodostuisivat suuriksi.
Matkustajalaivayhdistyksen kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi pelko, että
esteettömyysvaatimusten toteuttaminen voi pahimmillaan johtaa joidenkin varustamojen toiminnan loppumiseen, mikäli alusten vaatimat korjaukset osoittautuvat hyvin kalliiksi tai jopa mahdottomiksi toteuttaa (Esa Vainion haastattelu 2.11.2006 ja Juha Nybergin haastattelu 13.12.2006). Uusien alusten hankkiminen ei ole taloudellisesti mahdollista kaikille toimijoille. Uusien alusten hinnassa ei kuitenkaan esteettömyyden vaatimilla ominaisuuksilla nähdä olevan ratkaisevaa merkitystä. Huomattavasti merkittävämpänä tekijänä nähdään valmisteilla olevan alusturvallisuuslain muut vaatimukset,
kuten esimerkiksi turvallisuuteen ja kapasiteettiin liittyvät investoinnit. Tästä syystä
aluskantaa uusittaessa kysyntä saattaa kohdistua käytettyyn kalustoon, johon sovelletaan
direktiivin olemassa olevia aluksia koskevia vaatimuksia.
Esteettömyyden lisääntyminen Suomen vesillä saattaa siis tapahtua varsin hitaasti.
Etenkin pienten toimenpiteiden suhteen varustamoja tulisi kannustaa omatoimisuuteen
ja vapaaehtoisuuteen. Kannustimena voisi olla esteettömyyden arvo markkinoinnissa
väestön ikääntyessä ja esteettömyydestä hyötyvien matkustajien osuuden lisääntyessä.
Valtion ja kuntien tilaamassa liikenteessä (maantielautat, yhteysalukset ja Suomenlinnan liikenne) alusten parantamis- ja uusimiskustannukset siirtyvät viime kädessä tilaushintojen kautta julkisen vallan maksettaviksi. Lisärahoitustarve ei tällöin kohdistu korjausavustuksiin vaan liikenteen ostoon. Esteettömyysvaatimukset tulisi kuitenkin tietyllä aikavälillä ottaa mukaan kilpailuttamisehtoihin, jotta vanhan, heikkotasoisen aluskannan tarjoaminen ei muodostu kilpailueduksi.
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Liite 1
LIITE 1. Kansallinen toimintasuunnitelma direktiivin 2003/24/EY 6 b artiklassa
tarkoitettujen suuntaviivojen soveltamisesta
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/24/EY matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja määräyksistä annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY muuttamisesta
on annettu 14.4.2003. Esteettömyyttä koskien on direktiiviä 98/18/EY muutettu lisäämällä siihen liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät turvallisuusvaatimukset (direktiivin
2003/24/EY 6 b artikla) sekä liikuntarajoitteisten henkilöiden määritelmä ja erillisenä
direktiivin liitteenä ”Liikuntarajoitteisia henkilöihin liittyviä matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten turvallisuusvaatimuksia koskevat suuntaviivat”. Näitä suuntaviivoja soveltaessaan jäsenvaltioiden on noudatettava IMO:n kiertokirjettä
MSC/Circ.735 24. päivältä kesäkuuta 1996 ”Recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs”. Direktiivi
koskee kotimaan matkoilla EU:n jäsenvaltioiden merialueilla liikennöiviä matkustajaaluksia.
Direktiivin mukaan:
- jäsenvaltioiden on varmistettava tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen, jotta
liikuntarajoitteiset henkilöt voivat päästä turvallisesti kaikkiin julkisessa liikenteessä
käytettäviin uusiin A-, B-, C-, ja D-luokan matkustaja-aluksiin, suurnopeusmatkustaja-aluksiin ja olemassa oleviin yli 400 matkustajan kuljettamiseen oikeutettuihin
matkustaja-aluksiin sekä laadittava komissiolle kertomus turvallisuusvaatimusten
täytäntöönpanosta näiden alusten osalta;
- jäsenvaltioiden on em. suuntaviivojen täytäntöönpanon yhteydessä toimittava yhteistyössä liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa ja kuultava
näitä:
- tehtäessä muutoksia olemassa oleviin A-, B-, C-, ja D-luokan matkustaja-aluksiin ja
suurnopeusmatkustaja-aluksiin jäsenvaltioiden on sovellettava em. suuntaviivoja
siinä määrin kuin se on taloudellisesti kohtuullista ja mahdollista sekä laatia kansallinen toimintasuunnitelma suuntaviivojen soveltamisesta tällaisiin aluksiin.
Edellä mainittu direktiivi 2003/24/EY on pantu Suomessa täytäntöön uusien alusten
osalta eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta 15.12.2005 annetulla valtioneuvoston asetuksella
(1028/2005).
Tämä toimintasuunnitelma koskee direktiivin täytäntöönpanemista olemassa olevien
alusten osalta.
Toimintasuunnitelma direktiivin 2003/24/EY 6 b panemiseksi täytäntöön olemassa
olevien alusten osalta Suomessa
Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt selvityksen ”Matkustaja-alusliikenteen esteettömyys” direktiivin täytäntöönpanon valmistelemiseksi. Saman työn puitteissa on
tehty suosituksia aiemmin muotoillun kansallisen esteettömyysstrategian toimeenpanemiseksi vesiliikenteen osalta.
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Toimeksiantoon sisältyi Suomen matkustaja-alusliikenteen esteettömyyden nykytilan
selvittäminen. Selvityksen keskeisenä tuloksena ilmeni, että Suomessa on suhteellisen
vähän direktiivin tarkoittamaa julkista matkustaja-alusliikennettä kotimaan merialueilla
ja lisäksi osa ko. liikennettä hoitavista aluksista jää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle pienen kokonsa tai ikänsä perusteella. Pienillä aluksilla mittavien esteettömyyttä
parantavien investointien tekeminen on kallista ja rakenteellisesti joskus jopa mahdotonta.
Direktiivin soveltamisalaan kuuluu tällä hetkellä 33 julkisessa linjaliikenteessä toimivaa
alusta. Lähes kaikilla aluksilla on autojenkuljetusmahdollisuus ja sitä myöten esteetön
pääsy autokannelle. Liikennöitävät yhteysvälit ovat melko lyhyitä ja matkustaminen
tapahtuu useimmiten autossa istuen. Matkustajatiloihin ei yleensä ole esteetöntä pääsyä,
aluksilla ei ole inva-WC-tiloja ja kuulovammaisia palvelevat hälytysjärjestelmät puuttuvat. Pääsääntöisesti liikuntarajoitteiset voivat matkustaa ko. aluksilla, mutta palveluiden saavutettavuudessa ja matkustusmukavuudessa on puutteita, eivätkä alukset täytä
direktiivissä esitettyjä vaatimuksia.
Aluskannassa on jonkin verran uusimispaineita. Mikäli aluskannan uusiminen tapahtuu
uusia aluksia rakennuttamalla, ei esteettömyyden suhteen tule tältä osin ongelmia, sillä
uusien alusten on asetuksen 1028/2005 perusteella täytettävä esteettömyysvaatimukset.
Jos aluskantaa uusitaan ostamalla vanhoja aluksia, ei alusten esteettömyystilanne välttämättä parane nykytasosta merkittävästi. Alusten kysynnän kohdentumiseen uusiin tai
käytettyihin aluksiin vaikuttanee myös valmisteilla oleva alusturvallisuuslaki.
Soveltamisala ja poikkeukset
Direktiivin 2003/24/EY artikla 6 b koskee kotimaan merialueella julkisessa liikenteessä
toimivia matkustaja-aluksia. Artiklan 6 b kohta 1. koskee aluksia, joiden köli on laskettu
tai jotka ovat olleet vastaavassa rakennusvaiheessa 1. päivä lokakuuta 2004 tai sen jälkeen. Artiklan 6 b kohdan 3. mukaan ”Kun tehdään muutoksia julkisessa liikenteessä
käytettäviin A-, B-, C-, ja D-luokan matkustaja-aluksiin ja suurnopeusmatkustajaaluksiin, joiden köli on laskettu tai jotka ovat olleet vastaavassa rakennusvaiheessa ennen 1. päivää lokakuuta 2004, jäsenvaltioiden on sovellettava liitteen III suuntaviivoja
siinä määrin kuin se on taloudellisesti kohtuullista ja mahdollista.”
Direktiivissä 98/19/EY, jonka muuttamiseksi edellä mainittu direktiivi 2003/24/EY on
annettu, määrätään seuraavasti soveltamisalasta:
3 artikla ”Soveltamisala” kohta 1:
Direktiiviä sovelletaan:
a) uusiin matkustaja-aluksiin,
b) olemassa oleviin matkustaja-aluksiin, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän,
c) suurnopeusmatkustaja-aluksiin, kotimaanmatkoilla riippumatta siitä, minkä lipun
alla ne purjehtivat.
3 artikla”Soveltamisala” kohta 2:
Direktiiviä ei sovelleta:
a) matkustaja-aluksiin, jotka ovat:
- sota- ja joukkojen kuljetusaluksia,
- aluksia, jotka eivät kulje konevoimalla,
- muusta kuin teräksestä tai samanarvoisesta aineesta rakennettuja aluksia,
joihin ei sovelleta suurnopeusaluksia (päätöslauselma MSC 36 (63)) tai dy-
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naamisesti kannateltuja aluksia (päätöslauselma A.373 (X)) koskevia määräyksiä,
- alkeellista rakennetta olevia puualuksia,
- alkuperäisiä historiallisia matkustaja-aluksia ja niiden yksittäisiä kaksoiskappaleita, jotka on suunniteltu ennen vuotta 1965 ja rakennettu pääosin alkuperäisistä rakennusaineista,
- huvialuksia, jollei niillä ole miehistöä ja jollei niillä kuljeteta yli kahtatoista
matkustajaa kaupallisessa tarkoituksessa, ja
- ainoastaan satama-alueella liikennöiviä aluksia,
b) suurnopeusmatkustaja-aluksiin, jotka ovat:
- sota- ja joukkojenkuljetusaluksia,
- huvialuksia, jollei niillä ole miehistöä ja jollei niillä kuljeteta yli kahtatoista
matkustajaa kaupallisessa tarkoituksessa, ja
- ainoastaan satama-alueella liikennöiviä aluksia.
7 artikla ”Lisäturvallisuusvaatimukset, vastaavuudet, vapautukset ja suojatoimenpiteet” kohta 3. Vapautukset:
Edellyttäen että turvallisuustaso ei heikkene ja 4 kohdassa säädettyä menettelyä noudatetaan, jäsenvaltio voi toteuttaa toimenpiteitä, joilla vapautetaan aluksia tämän direktiivin tietyistä erityisvaatimuksista alusten liikennöidessä kotimaanmatkoilla kyseisessä
valtiossa, mukaan lukien avomeren vaikutuksilta suojassa olevat saaristomerialueet,
tietyin toiminnallisin edellytyksin kuten pienempi merkitsevä aallonkorkeus, rajoitettu
liikennöintikausi, ainoastaan päivänvalossa tai sopivissa ilmasto- tai sääolosuhteissa
tehdyt matkat tai rajoitettu matkan kesto tai pelastuspalvelun läheisyys.
Merenkulkulaitos voi siis myöntää vapautuksia tai yksittäistapauksellisia poikkeuksia
voimassa oleviin säännöksiin matkan rajoitetun keston tai muun erityisen syyn nojalla.
(Asetus eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta 18
ja 19§; Merenkulkulaitoksen päätös eräiden kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta.)
Direktiivin varsinainen täytäntöönpano tapahtuu tässä toimintasuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaan valmisteltavien Merenkulkulaitoksen tarkempien määräysten
avulla. Määräykset annetaan valmisteilla olevan alusturvallisuuslain perusteella, ja niiden toimeenpanon ajankohta on riippuvainen lain voimaantulon aikataulusta. Merenkulkulaitos voi halutessaan antaa myös yksityiskohtaisemmat ohjeet määräysten toteuttamisesta.
Määräyksissä vaaditaan, että olemassa oleviin matkustaja-aluksiin tehtävien muutostöiden yhteydessä aluksen ne osat, joita muutetaan, tulee toteuttaa esteettömiksi direktiivin
2003/24/EY 6 b artiklan liitteessä III esitettyjen yleisten määräysten mukaisesti.
Jos alus on rekisteröity 100:lle tai useammalle matkustajalle ja siihen tehdään huomattava muutos, tulee myös liitteen 4 (IMO:n kiertokirje MSC/Circ.735) erityisiä määräyksiä soveltaa aluksen niihin osiin, joita muutos koskee.
Suomi ei ole toistaiseksi suunnitellut myöntävänsä avustuksia esteettömyysinvestointien
tukemiseen.
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Direktiivin toimeenpanoa täydentävät kansalliseen esteettömyysstrategiaan liittyvät
toimenpide-ehdotukset.
Kansallinen esteettömyysstrategia
Suomessa tulee toimeenpantavaksi kansallinen esteettömyysstrategia vesiliikenteen
osalta samaan aikaan direktiivin 2003/24/EY olemassa olevia aluksia koskevien vaatimusten kanssa. Alussa mainittuun selvitystyöhön sisältyvät tämän kansallisen toimintasuunnitelman lisäksi konkreettiset suositukset esteettömyysstrategian toimeenpanemiseksi. Toimenpide-ehdotukset pohjautuvat alusten fyysisen esteettömyyden osalta direktiivissä 2003/24/EY esitettyihin vaatimuksiin, joita toimenpide-ehdotusten pohjalta sovelletaan osittain myös direktiivin soveltamisalan ulkopuolella oleviin aluksiin. Toimenpide-ehdotuksia on annettu lisäksi koskien matkustajien tasavertaisista oikeuksista
huolehtimista, vesillä toimivan henkilökunnan esteettömyyttä koskevaa koulutusta sekä
vesiliikenteen esteettömyyttä koskevan tiedonvälityksen kehittämistä. Nämä toimenpide-ehdotukset koskevat kaikkea Suomen matkustaja-alusliikennettä ja täydentävät osaltaan direktiivin 2003/24/EY täytäntöönpanoa.
Vuorovaikutus vammaisjärjestöjen ja varustamojen kanssa
Direktiivin ja esteettömyysstrategian toimeenpanoa valmisteltaessa on kuultu useaan
otteeseen eri vammaisjärjestöjen näkemyksiä vesiliikenteen esteettömyystilanteesta ja
direktiivin täytäntöönpanosta. Kuultuja tahoja ovat olleet Kynnys ry, Kuulonhuoltoliitto
ry, Kuurojen Liitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Invalidiliitto ry sekä Valtakunnallinen vammaisneuvosto, joka on vammaisjärjestöjen ja viranomaisten välinen yhteistoimintaelin. Kommentteja pyydettiin myös Reumaliitto ry:ltä. Lisäksi raportti lähetettiin työn loppuvaiheessa lausuntokierrokselle eri vammaisjärjestöille Valtakunnallisen
vammaisneuvoston kautta.
Vammaisjärjestöjen kommentit koskivat useimmiten direktiivissä käytettyjä esteettömyyden toteuttamiseen liittyviä mitoituksia, aistivammaisten selviytymistä helpottavia
apuvälineitä, avustajavaatimuksia sekä matkustusmahdollisuuksia suurilla kansainvälisen liikenteen aluksilla. Tämän työn linjauksissa on kuitenkin pitäydytty direktiivissä ja
sen liitteissä mainituissa mitoitusohjeissa. Järjestöt toivoivat myös lisää panostusta matkustaja-alusten henkilökunnan koulutukseen sekä alusten esteettömyyttä koskevan tiedon saatavuuteen. Vammaisjärjestöjen kommentit on otettu huomioon kansallista esteettömyysstrategiaa koskevissa toimenpide-ehdotuksissa niiltä osin kuin ne eivät koske
direktiivin 2003/24/EY soveltamisalaa.
Työn yhteydessä haastateltiin eri tyyppisten varustamojen sekä Suomen Matkustajalaivayhdistyksen edustajia. Heiltä kysyttiin tietoja esteettömyyden toteutumisesta aluksilla
tällä hetkellä sekä näkemyksiä direktiivin toimeenpanon vaikutuksista heidän toimintaansa. Lisäksi raporttiluonnos lähetettiin kommentoitavaksi mm. varustamoyhdistyksille.
Matkustaja-alusliikenteen esteettömyys -selvityksen valmistuttua pidetään aiheesta tiedotustilaisuus vammaisjärjestöille ja muille asiasta kiinnostuneille. Selvityksessä ja tiedotustilaisuudessa käsitellään sekä kansallisen esteettömyysstrategian että direktiivin
2003/24/EY toimeenpanoa. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri osapuolten välillä jatketaan myös tämän jälkeen.
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Liite 2
LIITE 2. Määritelmiä
Yleiset määritelmät
Kotimaan matkalla tarkoitetaan matkaa Suomen merialueella suomalaisesta satamasta
toiseen tai samaan suomalaiseen satamaan.
Matkustaja-aluksella tarkoitetaan alusta, joka kuljettaa enemmän kuin kaksitoista matkustajaa.
Uudella matkustaja-aluksella tarkoitetaan alusta, jonka köli on laskettu tai joka on ollut
vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä lokakuuta 2004 tai sen jälkeen.
Olemassa olevalla matkustaja-aluksella tarkoitetaan alusta, jonka köli on laskettu tai
joka on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa ennen 1 päivää lokakuuta 2004.
Suurnopeusmatkustaja-aluksella tarkoitetaan SOLAS 1974 -yleissopimuksen X luvun 1
säännössä määriteltyä suurnopeusalusta, joka kuljettaa enemmän kuin kaksitoista matkustajaa; suurnopeusmatkustaja-aluksena ei pidetä kotimaan matkoja merialueilla liikennöiviä B-, C- tai D-luokan matkustaja-aluksia, kun niiden suunnitteluvesiviivaa vastaava uppoama on alle 500 m3, ja niiden maksiminopeus, sellaisena kuin se on määriteltynä suurnopeusalussäännöstön 1.4.30 kohdassa, on pienempi kuin 20 solmua.
Liikuntarajoitteisella henkilöllä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, joilla on erityisiä vaikeuksia käyttää julkista liikennettä, mukaan lukien vanhukset, vammaiset, aistivammaiset
ja pyörätuolin käyttäjät, raskaana olevat naiset ja pienten lasten kanssa kulkevat henkilöt.
Huomattavalla muutostyöllä tarkoitetaan aluksen päämittojen muutosta, kapasiteetin
lisäystä tai aluksen käyttöiän pidennystä. esimerkkeinä merkittävästä muutoksesta ovat
aluksen pidennys, rahtikansien muuttaminen matkustajatiloiksi tai matkustajatilojen
peruskorjaus.
Linjaliikenteessä oleva alus ajaa kahden paikan väliä ennalta ilmoitetun aikataulun mukaan.
non-SOLAS -direktiivillä tarkoitetaan matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja määräyksistä annettua neuvoston direktiiviä 98/18/EY.
SOLAS 1974 -yleissopimuksella tarkoitetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä
vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981), sellaisena kuin se on
17 päivänä maaliskuuta 1998.
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Matkustaja-alusten luokat
Matkustaja-alukset jaetaan seuraaviin luokkiin sen merialueen mukaisesti, jolla ne liikennöivät:
1) A-luokka: kotimaan matkoilla liikennöivä matkustaja-alus, joka saa liikennöidä myös
B-, C- ja D-luokkien alueen ulkopuolella;
2) B-luokka: matkustaja-alus, joka liikennöi, paitsi C- ja D-luokkien alueilla, kotimaan
matkoilla, joilla aluksen suurin etäisyys ei missään vaiheessa saa olla suurempi kuin 20
meripeninkulmaa rantaviivasta, jossa haaksirikkoutuneet pääsevät maihin, keskimääräisen vuoroveden korkeuden mukaisesti laskettuna;
3) C-luokka: matkustaja-alus, joka liikennöi, paitsi D-luokan alueella, kotimaan matkoilla sellaisilla merialueilla, joilla 2,5 metriä ylittävän merkitsevän aallonkorkeuden
todennäköisyys on pienempi kuin 10 prosenttia yhden vuoden aikana ympärivuotisessa
liikennöinnissä, tai tiettynä rajoitettuna vuodenaikana yksinomaan kyseisenä vuodenaikana tapahtuvassa liikennöinnissä, ja joilla aluksen etäisyys ei missään vaiheessa ole
suurempi kuin 15 meripeninkulmaa suojapaikasta eikä suurempi kuin 5 meripeninkulmaa rantaviivasta, jossa haaksirikkoutuneet pääsevät maihin, keskimääräisen vuoroveden korkeuden mukaisesti laskettuna;
4) D-luokka: matkustaja-alus, joka liikennöi kotimaan matkoilla ainoastaan sellaisilla
merialueilla, joilla 1,5 metriä ylittävän merkitsevän aallonkorkeuden todennäköisyys on
pienempi kuin 10 prosenttia yhden vuoden aikana ympärivuotisessa toiminnassa, tai
tiettynä rajoitettuna vuodenaikana yksinomaan kyseisenä vuodenaikana tapahtuvassa
liikennöinnissä, ja joilla aluksen etäisyys ei missään vaiheessa ole suurempi kuin 6 meripeninkulmaa suojapaikasta eikä suurempi kuin 3 meripeninkulmaa rantaviivasta, jossa
haaksirikkoutuneet pääsevät maihin, keskimääräisen vuoroveden korkeuden mukaisesti
laskettuna.
Merenkulkulaitos määrittelee tarkemmin niiden merialueiden rajat, joilla eri luokkiin
kuuluvat alukset saavat liikennöidä.
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Liite 3
LIITE 3: Liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyviä matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten turvallisuusvaatimuksia koskevat suuntaviivat (6 b artiklassa tarkoitetut suuntaviivat)
1. Pääsy alukselle
Alukset olisi rakennettava ja varustettava siten, että liikuntarajoitteiset henkilöt voivat
nousta alukselle ja poistua aluksesta helposti ja turvallisesti ja heidän pääsynsä kannelta
toiselle on varmistettu joko ilman apua tai ramppien, hissien tai nostolaitteiden avulla.
Aluksen muiden sisäänkäyntien yhteyteen sekä muihin asianmukaisiin sijaintipaikkoihin koko aluksessa olisi asetettava näkyville opasteet, jotka ohjaavat tällaiselle liikuntarajoitteisille henkilöille tarkoitetulle sisäänkäynnille.
2. Opastusmerkit
Alukselle matkustajien avuksi asetettujen opastusmerkkien olisi oltava sellaisia, että
liikuntarajoitteiset henkilöt (aistivammaiset henkilöt mukaan lukien) pääsevät esteettömästi niiden luokse ja pystyvät helposti lukemaan niitä, ja niiden olisi sijaittava keskeisillä paikoilla.
3. Välineet viestien välittämistä varten
Liikenteenharjoittajan olisi huolehdittava siitä, että aluksella on välineet, joiden avulla
voidaan välittää visuaalisesti tai sanallisesti ilmoituksia muun muassa myöhästymisistä,
aikataulun muutoksista ja aluksella tarjolla olevista palveluista henkilöille, jotka ovat eri
tavoin liikuntarajoitteisia.
4. Hälytykset
Hälytysjärjestelmät ja hälytysnapit on suunniteltava niin, että kaikki liikuntaesteiset
henkilöt, aistivammaiset ja oppimisvaikeuksista kärsivät henkilöt mukaan lukien, pystyvät käyttämään järjestelmiä ja että hälytys saavuttaa heidät.
5. Lisävaatimukset, jotka koskevat liikkumismahdollisuuksia aluksessa
Kaiteiden, käytävien ja kulkuteiden sekä oviaukkojen ja ovien on mahdollistettava pyörätuolissa olevan henkilön liikkuminen. Hissien, ajoneuvokansien, matkustajien oleskelutilojen, majoitustilojen ja peseytymistilojen on oltava siten suunniteltuja, että liikuntarajoitteisilla henkilöillä on niihin kohtuullinen ja riittävä pääsy.
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Liite 4
LIITE 4: Erityiset määräykset uusien matkustaja-alusten suunnitteluun ja liikennöintiin liittyen vanhusten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin
(Lähde: IMO:n kiertokirje MSC/Circ.735 24. päivältä kesäkuuta 1996 ”Recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled
persons’ needs”)
Pääsy alukselle
Alukset olisi rakennettava ja varustettava siten, että liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt voivat nousta alukselle ja poistua aluksesta helposti ja turvallisesti sekä heidän
pääsynsä kannelta toiselle on varmistettu joko ilman apua tai luiskien, hissien tai nostolaitteiden avulla. Pyörätuoliluiskien suurin sallittu kaltevuus on 1:20. Ainakin yksi aluksen sisäänkäynneistä tulee soveltua liikuntaesteisille henkilöille ja tässä sisäänkäynnissä
ei saa olla portaikkoja ja askelmia. Tämä sisäänkäynti tulee merkitä kansainvälisillä
symboleilla, esimerkiksi merkillä, joka osoittaa laitteen tai tilan sopivuutta liikuntaesteisille henkilöille. Aluksen muiden sisäänkäyntien yhteyteen sekä muihin asianmukaisiin
sijaintipaikkoihin koko aluksessa olisi asetettava näkyville opasteet, jotka ohjaavat tällaiselle liikuntaesteisille henkilöille tarkoitetulle sisäänkäynnille.
Autopysäköinti laivalla
Autolautoilla tulee olla erikseen merkittyjä pysäköintipaikkoja pyörätuolinkäyttäjille,
joilla pyörätuolinkäyttäjällä on tilaa nousta autosta. Näiden pysäköintipaikkojen määrä
vaihtelee kysynnästä riippuen. Näiden pysäköintipaikkojen tulee olla myös muiden liikuntaesteisten henkilöiden kuin pyörätuolinkäyttäjien käytössä. Pysäköintipaikalta tulee
olla esteetön kulkuväylä matkustajatiloihin.
Hissit
Autokannen ja sen kannen, josta on esteetön pääsy yleisiin matkustajatiloihin, hytteihin
ja WC-tiloihin, välillä tulee olla ainakin yksi hissi. Hissin tulee olla vähintään 110 cm
leveä ja 140 cm syvä. Hississä tulee olla automaattiset aukeavat ovet ja sisäänkäynnin
leveyden tulee olla vähintään 90 cm. Kolmella puolella hissiä tulee olla kaide, joka on
90–100 cm korkeudella lattiasta. Hissin toimintapainikkeet tulee sijoittaa noin 90–120
cm korkeudelle lattiasta ja ainakin 50 cm päähän hissin kulmasta. Käsikahva tulee sijoittaa lähelle toimintapainikkeita. Käännettävä istuin tulee sijoittaa kohtaan, josta ulottuu käyttämään toimintapainikkeita. Hissin lattian ja hissin edessä olevan lattian tulee
olla samassa tasossa. Hissin edessä olevan alueen tulee olla vaakatasossa ja kooltaan
vähintään 150 x 150 cm. Liukuportailla ei voi korvata hissejä.
Ohjauspaneelin toimintapainikkeiden tulee olla läpimitaltaan vähintään 2 cm ja ne tulee
olla valaistu. Toimintapainikkeet eivät voi olla ns. kosketuspainikkeita. Toimintapainikkeiden värin tulee erottua selvästi ohjauspaneelin väristä. Hätäpysäytys- ja hälytyspainikkeiden tulee olla selvästi erimuotoisia kuin hissin tavallisten toimintapainikkeiden. Hätäpysäytyspainikkeen tulee olla väriltään punainen ja hälytyspainikkeen tulee
olla väriltään keltainen. Toimintapainikkeet tulee merkitä isoilla kohokirjaimilla.
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Matkustajatilat
Matkustajatilojen sisäänkäynnin tulee olla riittävän leveä, vähintään 80 cm, pyörätuolin
esteettömän kulun varmistamiseksi. Ovien tulee avautua automaattisesti tai niiden tulee
pysyä auki, kuitenkin turvallisuusmääräykset täyttäen. Esteitä, kuten kynnyksiä, tulee
välttää matkustajatiloissa tai muuten poistaa ne korvaamalla ne esimerkiksi luiskilla tai
sisään vedettävillä kynnyksillä. Kynnyksiä, jotka vaaditaan lastiviivayleissopimuksessa
tai muissa turvallisuusmääräyksissä ei kuitenkaan saa poistaa. Luiskat ja kynnykset tulee merkitä erottuvilla väreillä.
Portaikot tulee rakentaa siten, että liikuntarajoitteiset henkilöt voivat käyttää niitä. Portaikot eivät saa olla liian jyrkkiä ja askelmissa tulee muodoltaan suljettuja. Portaikkojen
tulee olla mahdollisimman turvallisia liittyen niiden korkeuteen, syvyyteen, väriin, valaistukseen ja liukastumisestoon. Vanhuksien ja näköesteisten henkilöiden huomioimiseksi jokaisen askelman etureunassa tulee olla huomiota herättävä, kirkas väri (noin 25
mm leveä pituus- ja leveyssuunnassa). Käsijohteet, joiden tulee olla pyöreitä ja läpimitaltaan 45–50 mm sekä helposti tartuttavaa materiaalia ja kirkkaan värisiä, tulee sijoittaa
portaikon molemmille puolin ja niiden tulee ulottua 300 mm ylimmän ja alimman askelman yli. Käsijohteet tulee asentaa 850 mm korkeudelle askelmista. Käsijohteiden ja
seinän välissä tulee olla ainakin 45 mm vapaata tilaa. Jokaisen kerrosvälin portaikon
ylä- ja alapäässä tulee olla tunnusteltavat lattiaopasteet.
Aluksella tulee olla ainakin yksi pyörätuolipaikka sataa matkustajaa kohti, joka on sijoitettu siten, että pyörätuolinkäyttäjä voi matkustaa yhdessä muiden matkustajien kanssa.
Pyörätuolipaikalla tulee olla mahdollisuus pyörätuolin turvalliseen kiinnittämiseen.
Ainakin 4 % matkustajien istumapaikoista tulee soveltua liikuntaesteisille henkilöille.
Näiden istuimien ympärillä tulee olla riittävästi vapaata tilaa ja ne tulee olla varustettu
sopivilla käsinojilla, jotta liikuntaesteiset henkilöt saavat niistä tukea istuutuessaan tai
noustessaan istuimelta. Käsinojat tulee merkitä kirkkaalla värillä. Jos istuimen edessä ei
ole riittävästi tilaa jäykkäjalkaisille henkilöille, edessä olevan istuimen tulee olla käännettävä. Jos istuimet ovat jonomuodossa, istuimen välisten käsinojien, jotka voivat
muodostaa esteen liikuntaesteiselle henkilölle, tulee olla käännettäviä. Vanhuksille sekä
liikuntaesteisille henkilöille varatut paikat tulee sijaita lähellä hätäpoistumisteitä ja WCtiloja.
Käytävät, ovet ja käsijohteet
Vanhuksille sekä liikuntaesteisille henkilöille tulee olla riittävästi liikkumistilaa etenkin
pitkämatkaisessa alusliikenteessä. Käytävissä mieluummin molemmin puolin tulee olla
käsijohteet, jotka on asennettu 90 cm lattian yläpuolelle. Käsijohteissa ei saa olla reunoja ja kaiteiden läpimitan tulisi olla noin 3,5–5 cm. Käsijohteiden värin tulisi erottua
taustastaan. Näkövammaisia henkilöitä varten kaiteissa voisi olla tunnusteltavat opasteet. Käsiohjaimia ja käsikahvoja voidaan tarvita myös muissa tiloissa, erityisesti ravintoloissa istuimien takaosassa ja WC-tiloissa. Käytävien tulee olla riittävän leveitä, jotta
niissä mahtuu ohittamaan pyörätuolilla muita ihmisiä.
Kannet ja lattiat
Kansien ja lattioiden tulee olla vaakatasossa ja niissä tulee olla liukumista estävä pinta.
Jos porrasaskelmat ovat välttämättömiä, ne eivät saa olla korkeampia kuin 3 cm. Vaihtoehtoisesti porrasaskelmissa tulee olla luiska, jossa on tiheäaukkoinen ritilä tai vastaava
sekä käsijohteet.
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Hytit
Niissä aluksissa, joissa on hyttejä, tulee osan hyteistä olla soveltuvia pyörätuolinkäyttäjille. Vapaa tila hytin sängyn tai makuulavan edessä tulee olla vähintään 140 cm leveä.
Hyteissä tulee olla sängyt kerrossänkyjen sijasta, jotta sängyn laidalla voi istua ja riisuutua. Jos hytissä on kerrossängyt, alasängyn vapaa korkeus tulee olla vähintään 110 cm,
jotta sängyssä voi istua. Sängyn tulee olla 50 cm korkeudella lattiasta. Sängyn lukulampun katkaisija tule sijoittaa siten, että siihen ulottuu pyörätuolista ja sängystä. Sähkökoskettimien tulee olla helposti käytettävissä ja sijoitettu vähintään 90 cm korkeudelle
lattiasta. Sängyn vieressä tulee olla käsikahva. Hytin oven tulee olla sivuun liukuva tai
ulospäin aukeava ellei hytissä ole tarpeeksi tilaa oven aukeamiseksi sisäänpäin pyörätuolikäytössä. Oviaukon leveyden tulee olla vähintään 90 cm. Jos hytissä on käsienpesuallas, se tulee sijoittaa samalla tavalla kun WC-tiloihin (katso WC-tiloja koskevat
määräykset). Hyteissä tulee olla avunpyyntölaitteet.
WC-tilat
Suhteutettuna aluksen kokoon ja käyttöön, tulee aluksessa olla myös tietty määrä pyörätuolinkäyttäjille soveltuvia WC-tiloja kaikilla matkustajille tarkoitetuilla kansilla, jos
mahdollista. Nämä WC-tilat voivat sijaita erillään muista tavallisista WC-tiloista ja ne
voivat olla molempien sukupuolten käytössä. Opastusmerkit pyöräntuolinkäyttäjille
soveltuviin WC-tiloihin tulee sijoittaa tavallisten WC-tilojen sisäänkäyntien yhteyteen.
Pyörätuolinkäyttäjille soveltuvien WC-tilojen ovet tulee aueta ulospäin tai liukua sivulle
ja ovien avausmahdollisuus tulee olla hätätapauksissa avaimella myös ulkopuolelta,
vaikka WC-tilat olisivat käytössä.
Etäisyys WC-istuimen etureunasta vastapäiseen seinään tai kiinteisiin laitteisiin tulee
olla vähintään 110 cm. WC-istuimen yhdellä sivulla tulee olla 90 cm vapaa tila. Istuimen korkeus tulee olla 45–48 cm lattiasta. Molemmilla puolilla WC-istuinta tulee olla
käännettävä tukikahva. Käsienpesuallas tulee asentaa niin, että siihen ylettää WCistuimelta ja se on korkeintaan 80 cm korkeudella lattiasta. Käsienpesuallas tulee kiinnittää niin lujasti, että se kestää tuen ottamisen. Peilin tulee olla sopivalla korkeudella,
alareuna 90 cm lattian yläpuolella ja yläreuna 190 cm lattian yläpuolella. Pyörätuolin
etureunan tulee mahtua käsienpesualtaan alle, altaan alla olevan vapaan korkeuden tulee
olla 70–75 cm. Saippua, pyyhkeet yms. tulee sijoittaa altaan sivulle noin 90–100 cm
lattian yläpuolelle. Jokaisessa WC-tilassa tulee olla avunpyyntölaitteet.
Hyttien sijainti ja saavutettavuus
Niissä aluksissa, joissa on hyttejä, tulee osan vanhuksille ja hätätilassa apua tarvitseville
liikuntaesteisille henkilöille osoitetut hytit sijaita lähellä poistumiskantta, jotta heidät
voidaan nopeasti ja helposti auttaa pelastusaluksiin. Lista apua henkilökunnan taholta
mahdollisesti tarvitsevien matkustajien hyteistä tulee olla käytettävissä.
Pyörätuolinkäyttäjille tarkoitetut hytit ja WC-tilat tulee sijoittaa hyttiosastojen välisten
aulatilojen yhteyteen. Automaattisesti avautuvat ovet ovat suositeltavia. Jos ovissa on
sulkeutumislaitteet, tulee niiden myös avautua automaattisesti. Ideaalisesti käytävän
leveyden ja 90 asteen kulmassa käytävälle avautuvan oviaukon yhteenlasketun leveyden
tulee olla 220 cm. Hyttiosastojen käytävät ovat perinteisesti 90 cm leveitä. Hyttien ja
WC-tilojen ovien aukeaminen pyörätuolimatkustajille kapeissa käytävissä voidaan ratkaista käyttämällä liukuovia, joissa on 100 cm levyinen oviaukko. Leveämpi oviaukko
on välttämätön, jotta pyörätuolin kanssa voi kääntyä ja kulkea sisään hyttiin tai WCtilaan.
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Henkilökunnan koulutus
Henkilökunnalle tulee antaa koulutusta tai selvä ohjeistus siitä, miten vanhuksia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä avustetaan hätätilanteissa.
Toimenpiteet allergiaa sairastavien henkilöiden huomioonottamiseksi
Kalusteet ja vuodevaatteet tulee mahdollisuuksien mukaan olla valmistettu allergiaa
aiheuttamattomista materiaaleista. Tiettyjen matkustajatilojen käyttö tulee olla kielletty
turkiseläimien kanssa liikkuvilta matkustajilta.
Informaatio
Jos aluksessa on informaatiotiski, sen korkeus lattiasta ei saa ylittää 90 cm. Informaatiotiskille tulee asentaa induktiosilmukka.
Välttämätöntä tietoa matkustajille sisältävät helppolukuiset ilmoitukset ja opasteet tulee
sijoittaa asiaankuuluviin kohtiin, erityisesti aluksen sisäänkäyntien yhteyteen. Kirjaimien tulee olla riittävän isoja, lihavoituja ja helppolukuisia sekä väriltään taustasta erottuvia (esimerkiksi musta keltaisella pohjalla). Opasteiden tulee olla sopivalla, noin 150–
160 cm korkeudella lattiasta ja hyvin valaistuja. Kuulutusten tulee olla riittävän kovaäänisiä ja selkeitä. Muussa tiedonvälityksessä – pistekirjoituksessa, tunnusteltavissa opasteissa tai ääninauhoissa – tulee ottaa huomioon sokeiden ja osittain näkövammaisten
tarpeet.
Aluksessa tulee olla laitteet, joiden avulla tietoa voidaan välittää jokaisessa satamassa
siten, että sekä näkövammaiset että kuulovammaiset henkilöt saavat tiedon.
Palvelutilat
Terminaalin portilla tai aluksessa tulee olla mahdollisuus ostaa matkalle tarkoitettu lippu.
Aluksessa, jossa on ruokatarjoilu, tulee vanhuksilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä
olla mahdollisuus pöytiin tarjoiluun.
Opaskoirien tulee päästä matkustajatiloihin sisältäen ruokailutilat.
Jos aluksessa on matkustajille tarkoitetut yleiset puhelimet, tulee ainakin yhden niistä
olla pyörätuolinkäyttäjien saavutettavissa sekä merkitty asiaankuuluvalla merkillä.
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Liite 5
LIITE 5: Vammaisjärjestöjen raportoimia ongelmia
Seuraavaan on koottu tämän työn yhteydessä vammaisjärjestöjen esiin tuomia puutteita
matkustaja-alusliikenteessä. Nämä puutteet on huomioitu toimenpide-ehdotusten valmistelussa. Ongelmia on enemmän pienillä aluksilla kuin suurilla matkustajalautoilla.
Erityisesti matkustajalautat ovat kuitenkin suosittuja liikuntarajoitteisten keskuudessa,
joten monet parannusehdotukset koskevat erityisesti niitä. Suurilla lautoilla ehdotettiin
esimerkiksi noudatettavaksi rakentamismääräyskokoelmassa määriteltyjä esteettömyyttä
koskevia mitoituksia (Rakentamismääräyskokoelma F1 ja G1). Allergisille toivottiin
erityisesti heille soveltuvia tiloja myös kokous- ja ravintolakäyttöön.
Yleinen toive parannustarpeista on esteettömyyttä koskevan tiedon saatavuus esitteissä
ja internetissä muun matkustajainformaation yhteydessä. Myös henkilökunnan osaamista ja tietoa alusten esteettömyydestä ja tarjolla olevista apuvälineistä toivottiin lisää.
Aina ei henkilökunta esimerkiksi tiennyt, että aluksella oli käytössä ramppi kynnyksellistä oviaukkoa varten tai ei osattu neuvoa, missä esteettömät sisäänkäynnit sijaisivat.
Lisäksi toivottiin erityistä huomiota kiinnitettävän vammaisten henkilöiden pelastautumiseen hätätilanteissa. Tämän vuoksi laivoille ehdotettiin nimettäväksi vastuuhenkilöt,
jotka vastaavat vammaisten henkilöiden pelastamisesta.
Kuurot/kuulovammaiset
Kuulovammaisille kuulutuksiin perustuva tiedotus laivoilla on huomattava ongelma,
sillä visuaalinen viestintä puuttuu lähes kautta linjan aluksilta. Näin kuulovammaiset
eivät saa tietoa esim. maihin saapumisesta, aikataulumuutoksista ym. Ongelmia on
myös hisseissä: hissin jäädessä kerrosten välille visuaalista viestintäkeinoa ei yleensä
ole. Kuurot eivät yleensä käytä avustajaa normaalielämässään vaan enintään viittomakielistä tulkkia, joten avustajavaatimus laivoilla tuntuu kohtuuttomalta. Ongelmat ratkaistaisiin parhaiten kannettavilla visuaalisen viestinnän laitteilla, info-monitoreilla,
induktiosilmukoilla asiakaspalvelupisteissä sekä avustajavaatimusten kohtuullistamisella. Toiveena myös mahdollisuus lähettää hätäviestit tekstiviestinä.
Pyörätuolin käyttäjät
Pyörätuolin käyttäjille aiheuttavat ongelmia ramppien/luiskien puute ulkotiloihin mentäessä, informaation puute rampillisista uloskäynneistä, palvelutiskien korkeus, pyörätuoleille sopivien paikkojen puute ravintoloissa, yökerhoissa ja allasosastoilla sekä invahyttien riittävyys liikuntarajoitteisten ryhmämatkoilla. Autokansilla pysäköinti tulisi
järjestää lähelle hissejä tai väljään paikkaan, jotta autosta pääsee pois. Esteettömiä WCtiloja toivottiin lisää, myös lauttarantoihin, joissa odotusajat voivat olla pitkiä.
Näkövammaiset
Näkövammaiset selviytyvät useimmiten varsin hyvin aluksilla, koska viestinnässä käytetään paljolti kuulutuksia. Ongelmia ovat suurten alusten (kansainvälisen liikenteen
matkustajalautat) kohdalla etenkin suunnistettavuus aluksilla (uloskäyntien, kerrosten ja
hissien merkinnät) sekä opasteiden selkeys ja hyvä valaistus. Ongelmat ratkeaisivat parhaiten, jos käytössä olisivat tunnusteltavat kaaviot aluksesta, kontrastiväritys keskeisillä
reiteillä ynnä muita visuaalisen hahmotettavuuden parannuksia. Myös suurella fonttikoolla tai pistekirjoituksella tehtyjä esitteitä ja opasteita tarvittaisiin heikkonäköisiä varten.

