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. JUHA N I K AT AJ A MÄK I ' 

Jyväskylän synkkä 
junaturma oli myös 

nopea pelastusoperaatio 
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KUVAT: 
RISTO AALTO 
JUHANI KATAJAMÄKI 

Veturin iskeytyminen run
saan sadan metrin päähän 
radasta ylikulkurampin pila
riin on varma merkki liian 
suuresta nopeudesta vaih
teessa. Jyväskylän rautatie
asema sijaitsee taustalla hää
möttävän ylikulkusillan ta· 
solla vasemmalla. 

Yhdeksän matkustajaa ja 
toinen veturinkuljettajis
ta menehtyi Jyväskylän 
ratapihalla 6.3. 1998 klo 
13.49 sattuneessa rajus
sa pikajunan kiskoilta
suistumisessa. 
Turmassa loukkaantui 47 
matkustajaa. Heistä 35 
oli toimitettu sairaalaan 
41 minuuttia sen jälkeen 
kun ensimmäinen Jyväs
kylän pelastuslaitoksen 
yksikkö oli ehtinyt onnet
tomuuspaikalle. 
- Kyllä pelastustoimien 
on täytynyt sujua erin
omaisesti, kiittelee tulos
ta Pelastustiedolle Kes
ki-Suomen keskussai
raalan päivystyspoliklini
kan osastonhoitaja Mai
sa Nieminen. 

Kaatuneiden vaunujen alta 
pelastajat saivat turvaan kol
me matkustajaa, viimeisen 
heistä usean tunnin uurastuk
sen jälkeen. Kuva kertoo 
myös tunnisteiden parantu
misesta. Lääkintäbenkilö
kunnan ja sairaankuljettaji
en liivit kertovat kantajansa 
osaamisalueen kaikille pai
kallaoleville. 
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Onnettomuus sattui, kun 
pikajuna 105 Turusta 
Tampereen ja Jyväsky

län kautta Pieksämäelle lähestyi 
Jyväskylän ratapihaa ja ase
maa. Juna ajoi aivan liian lujaa 
vaihteeseen,jonka tarkoitus oli 
siiltää juna "suoralta" kakkos
raiteelta sivuun kolmosraiteel
le. Nopeudeksi on arvioitu lä
hes 100 km/h, eli ainakin kaksi 
kertaa sallittua suurempi vauh
ti. Ylinopeus vaihteella sinkosi 
veturin yli sadan metrin päähän 
ja suisti kaksi ensimmäistä vau
nua kyljelleen. Yhdeksän vau
nua pysyi pystyssä. 

Turun laivapikajunassa oli 
viitisensataa matkustajaa. 
Heistä yhdeksän sai surmansa. 
Myös toinen veturinkuljettaja 
kuoli. Sairaalaan toimitettiin 47 
potilasta. Heistä yksi oli radan
viereistä rantatietä ajanut hen
kilöautoilija,jonka autosta kyl
jelläänliukunut veturi vei nok
kapelIin ja ruhjoi moottoria, 
mutta j ätti tuulilasin ehjäksi. 

Tätä onnettomuusraporttia 
onnettomuuspelj antain j älkei
senä maanantaina kirjoitettaes
sa junan hurjan lähestymisno
peuden syy oli täysi arvoitus. 

Apu nopeasti 

PeIjantai-iltapäivänä Jyväs
kylän pelastuslaitoksen vuoro
vahvuus oli yhteensä 14. En
simmäinen onnettomuusilmoi
tus Keski -Suomen hätäkeskuk
seen tuli matkapuhelimesta klo 
13.49: "Rautatieasemankohdal
lajuna tuli raiteelta pois ja tör
mäsi yhteen autoon kun se tuli 
tähän rantaväylälle. " 

Onnettomuustietoj en perus
teella hätäkeskus lähetti paikal
le nOlmaalin peruslähdön: 13:n 
(paloesimies Pertti Hänninen 
jaku1jettaja), Jl1:n (esimiehenä 
Juha Heinonen +4), J 14:n(1)ja 
sairasauton (2). 

Hälytysseloste kirjaa 13:n 
hälytysajaksi 13.50,28; lähtö
ajaksi 13 .51 ,54 ja ilmoituksen 
perilletulosta 13 .54. 

-Paikalla vallitsi aavemainen 
tunnelma. Kukaan ei huutanut. 
Vaunuista purkautui hiljaisia 
ihmisiä,j oista osa matkatavarat 
mukanaan lähti sanaa sanomat
ta pois Olmettomuuspaikalta, 
paloesimies PeItti Hänninen 
kuvailee ensitunnelmia. 

- Tein pikaisen tiedustelun. 
Vaunuja oli paljon ja onnetto
muuden laajuuden hahmotta
minen vaikeata. Turman laajuus 
oli kuitenkin aavistettavissa ja 

määräsin hätäkeskuksen toimi
maan suuronnettomuuden 
pohjalta, Hämlinen kertaili ta
pahtumia onnettomuuden jäl
keisenä sunnuntaina. 

- Tiedon ainakin yhdestä uh
rista junan alla sain heti paikalle 
tullessani, joten täsmensin hä
täkeskusta hälyttämään paikal
le raskasta nostokalustoa: niin 
autonostureita kuin VR:n Piek
sämäen raivausryhmänkin ka
lustoineen. 

Hätäkeskuksen radioliiken
nenauhoite kertoo raivausryh
mäkäskynlähteneen 13.58, mi
nuuttia myöhemmin Hänninen 
määräsi hälytettäväksi keskus
sairaalan valmiusryhmän. 

Lisää yksiköitä 

Keskellä kaupunkia sattunut 
onnettomuus tuotti lukuisia il
moituksia hätäkeskukseen. 
Tmman laajuus selvisi nopeas
ti . Oman kaupungin yksiköiden 
lisäksi hätäkeskus ryhtyi hälyt
tämään naapurikunnista sairas
autoja, palo- ja pelastusyksi
köitä, terveysasemien hälytys
ryhmiä, poliisipartioita, kriisi
palveluorganisaatiota potilait
ten ja omaisten henkiseksi 
avuksi , yhteistoimintaviran
omaisia. 

Valtion kokeiluhätäkeskuk
sena toimiva Keski-Suomen 
hätäkeskus (Kehä) pystyi orga
nisoimaan työhön enimmillään 
7 päivystäjää. Kohteeseen hä
lytettiin kaikkiaan 10 sairaan
kuljetus-, 18 pelastus- ja 12 po
liisiyksikköä. Hälytysselos
teesta on luettavissa 33 ajoneu
voyksikön tunnus . Palo- ja pe
lastustoimen henkilöstöä pai
kalla oli enimmillään 87. Sairaan
kuljetusyksikköjä oli Jyväsky
län lisäksi Jyväskylän maalais
kunnasta, Pihtiputaalta, Muu
ramesta ja Korpilahdelta. Kaik
kiaan pelastajia oli noin sata. 

Vaunut tutkittiin 

Hänninen kertoo jo matkalla 
kuulleensa hätäkeskukselta, 
että radalta oli virta katkaistu. 

- Määräsin vaunut tutkitta
vaksi Juha Heinosen johdolla, 
ja sitä mukaa kun uusia yksiköi
tä hlli paikalle, siirsin heitä Hei
nosen yksikön avuksi, Hänni
nen muistelee. 

Palopäällikkö Markku Men
sala mli paikalle klo 14.00 ja otti 
johtovastuun. Operatiivinen 
pelasmstyö jatkui kuitenkin 
Hännisen johdolla . 

Pystyssä pysyneissä vau
nuissa henkilövahingot jäivät 
muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta vähäisiksi. Kun ju
nassa tämänhetkisten arvio i
den mukaan matkusti puolisen
tuhatta ihmistä, 10ukaantunei
den jääminen kymmenenteen 
osaan on lohdullinen luku. Vau
nun rakenteet kestivät raj un 
heittelehtimisen ja sitä seuran
neen rymiste1evän pysähtymi
sen hyvin. Samoin tekivät vau
nujen rakennelmat: pystyyn 
jääneistä vaunuista ei palokun
tien tarvinnut hydrauli- eikä 
muine pelastuskalustoineen ir
rottaa ainoatakaan uhria . Louk
kaantuneet saatettiin siirtää no
peasti paareille ja osa kykeni 
hakeutumaan sairasautoihin il
man apua. 

Kun sairasautoja saatiin pai
kalle paljonja nopeasti eikä kul
j emsmatka ollut pitkä, ku1jemk
set sujuivat tehokkaana V110-
roaJona. 

- Tässä tilanteessa emme kat
soneet kokoamispaikan perus
tamista tarpeelliseksi, Hänni
nen perustelee. 

Hännisen arviota tukee kes
kussairaalan päivystyspolikli
nikan kiittävä arvio pelastustöi
den sujumisesta. Neljässäkym
menessäyhdessä minuutissa 
sairaalaan oli toimitethl35 poti
lasta. 

Kaatuneet vaunut 
surmasivat 

Kahden kaahmeen vaunun 
osalta tilanne oli täysin toinen 
kuin pystyyn jääneiden kohdal
la. Vaunujen kaatuminen kyljel
leen ja sitä seurannut kymme
nienkin metrien liukuminen 
vaihtelevassa maastossa tuotti 
kaikille suuronnettomuuksille 
ominaista sathlman oikkuilua. 
Joku pääsi pelästyksellä, kun 
taas vierustoverin imaisi rik
koumnut ikkuna-aukko vaunun 
alle. 

Turmassa kuoli 10 ihmistä. 
Heistä ensimmäisenä kulke
neen vaunun alle menehtyi kak
si, toisen alle nelj ä ja sisälle yksi . 
Toisesta ' vaunusta sinkoutui 
ulos ja sai surmansa yksi mat
kustaja. Toinen veturinkuljetta
jista murskautui veturin sisään, 
yksi vaunun alta pelastetuista 
kuoli vammoihinsa sairaalassa. 

Onneakin oli. Toisen vaunun 
alta saatiin nostotyynyn avulla 
pelastettua kolme uhria. 

- Kun keskussairaalan valmi
usryhmä (lääkäri, lääkintävah-
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Juna lähest.yi kuvan yläosan suuu
nasta kovalla vauhdilla ratapi
haa. Se ajoi kuvan keskellä näky
vään vaihteeseen aivan liian lujaa. 
Veturi suistui etualalla näkyvästä 
kohdasta radan sivuun. Vaunut 
jat.koiva t kiskoja pitkin jonkin 
matkaa, kunnes kaksi ensimmäistä 
suistui ja kaat.ui radan sivuun. 

timestari, sairaanhoitaja) ehti 
paikalle 14.l 8, määräsin sennäi
den uhrien avuksi koko pelas
tustyön ajaksi , pelastustyön
johtaja Markku Mensala kelioo. 

Kaatuneitten vaunujen mat
kustajille sattui eniten pahoja 
loukkaantumisia. Onnettomuu
den jälkeisellä viikolla sairaa
lassa oli hoidettavana vielä 9 
matkustajaa. 

Myös kaatuneet vaunut kes
tivät hyvin. Esimerkiksi ainoa
kaan istuintuoli ei ironnut kiin
nityksistään. 

Mensala oli myös käskyttä
nyt paikalle hiekkaa, kauha
kuonnaajia ja puutavaraa. Jäl
killli11äistä tarvittiin vaunujenja 
veturin kohottamisessa, hiek
kaa ja kauhakuormureita ras
kaan nosturikaluston tarvitse
man tien rakentamiseksi vaunu
j en viereen. Nostot yöt Mensa
la määräsi menestyksellisesti 
Jyväskylän mlk:n palokunnan 
vastuulle. 

Kaikkiaan onnettomuuspai
kalla työskenteli kolme lääkin-

tärylu11ää: keskussairaalanryh
män lisäksi ryhmät Jyväskylän 
ja Jyväskylän mlk:n terveysase
milta. 

Vaunujenja veturin nostami
nen oli aikaa vievä operaatio. 

Viimeinen kuolleista nostettiin 
lUumisautoon klo 18.55. 

Tiedotustilaisuus 
Onnettomuudesta tuli nope-

Uhrien irrottamiseksi vaunuja kohotettiin raskailla nostureilla. Sitä mukaa kun taakka nousi, alle ladottiin 
kakkosvitosparruista kannatus. Kuvattu palolaitoksen videonauhalta. 
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il st i va I takunnallinen uutinen. 
- Pä iitin , että tiedotustilai

suu s jälj estetään mahdollisim
Illan nopeasti, Mensala painot
taa. - Hätäkeskuksen kautta 
käskin viestitettäväksi, että tie
lot ustilaisuus on 15.30 VR:n 

hall i ntorakelilluksessa. Päätös 
01 i oikea, tiedontarve oli va ltai 
sa. Ainoa ikävä tilanne oli , että 
kuolleiden määrästä oli kahden
laista tietoa . Kymmenen oli oi
kea luku. Yks itoista kununitteli 
tiedoissa, kun sairaalassa me
nehtynyt lasketti injossain kah
teen kertaan. 

Illan ti edotusti laisuuksissa 
kiinnittyi huomio jo vars in 
varhaisessa vaiheessa esitet
tyihin arvioihin onnettomuu
den syystä. Niin palopäällikkö 
Mensalan kuin illemmalla On
nettomuustutkintakeskuksen 
johtavan tutkij an Kari Alppi
vuorenkin viesti oli selvä: juna 
oli tuntemattomasta syystä aja
nut aivan liian luj aa vaihtee
seen. 

- Mitäpä si tä itsestäänsel
vyyttä kieltäisi vain periaatteen 
vuoksi, kun kysymyksessä on 
tämänkaltainen suuronnetto
muus, Mensala perustelee sa
nomansa selkokielisyyttä. 

Toinen kerta samalle 
työvuorolle 

Jyväskylässä sattui hieman 
samankaltainen onnettomuus 
syyskesällä 1996, kun ralliauto 
syöksyi Haljun erikoiskokeella 
yleisön joukkoon. Turmassa 
kuoli yksi katsojaja 32 sai vam
moja. 

- Sekin onnettomuus sattui 
meidän työvuorollemme, PeI1ti 
Hänninen muistuttaa. -S illoin
kin kyseessä oli mittava sai
raankuljetusoperaatio. Uskoak
seni tuolloin saatu suuronnet
tomuuskokemus, joka harvoin 
osuus samOj en pelastajien 
osalle, vaikutti myönteisesti ali
tajunnassamme, Hänninen 
pohdiske lee. 

PT 

PS Tämä kiljoitus on lehden 
aikataulullisista syistä kilj oitet
tu pian olillettomuudenjälkeen, 
jolloin tarkkoja yhteenvetoja eri 
osapuolten toimista ei ollut käy
tettävissä. Kiljoituksen ti edot 
perustuvat Hännisenja Mensa
lan haastatteluihin ja hätäkes
kuksen hälytysselosteen osit
tain tarki stamattomiin tietoihin . 



Palopäällikkö Markku Mensala ja paloesimies Pertti Hänninen johtivat 
pelastustoimia. 35 potilasta kuljetettiin sairaalaan 41 minuutissa. 

Kahden vaunun alle menehtyi viisi matkustajaa. Irrottaminen oli aikaa 
viepää toimintaa. Kuva palolaitol<sen videoita. 

Tutkijalautakunta nimetty 
Valtioneuvosto on nimennyt 
suuronnettomuuden tutkinta
lautakunnan. Sen puheenjoh
tajaksi on nimetty Onnetto
muustutkintakeskuksen johta
va tutkija Kari Alppivuorijajä
seniksi Hämeenlinnan palo
päällikkö Jouko AIlinniemi, 
pelastusopiston yliopettaj a 
Esko Kaukonenja ylikonstaa
peli Pekka Aho Jyväskylän po
liisilaitokselta. 

AlppivuorijaAllinniemi oli-
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vat myös Jokelan junaonnetto
muuden tutkijoita keväällä 1996. 
Aho puolestaan kuului rallion
nettomuuden tutkijalautakun
taan. 

Kuvassa lautakunta palave
rissaan Jyväskylän poliisilai
toksella 8.3 . ennen virallista ni
mittämistään. Allinniemi (vas.), 
Kaukonen, Alppivuori ja Aho 
saivat pikakomennuksen Jy
väskylään suoraan työpaikoil
leen 6.3 . 

Kommentti 

Pelottava 
onnettomuus 

j yväSkylän maaliskuinen 
Junaonnettomuus on 
hätkähdyttänyt ihmisiä 

enemmän kuin moni muu koh
talokkaampi onnettomuus. 
Pikajuna ajoi lähesibanteelli
sissa sääolosuhteissa suo
malaisen iso kaupungin rata
pihalle ja sen vaihteeseen yli 
kaksi kertaa sallittua tilanne
nopeutta suuremmalla vauh
dilla. 

Esiopastin sijaitsi 1850mja 
pääopastin 500 m ennen vaih
detta. Kummankin on todettu 
toimineen normaalisti . Noin 
1,5 km ennen vaihdettajunan 
nopeus oli 137 km tunnissa. 
Pääopastimella junan suurin 
sallittu nopeus - silloin kun 
juna saapuu asemalle suoraa 
raidetta pitkin - saa olla enin
tään 80 kmIh. Jos junan tar
koitus pikajuna I 05 :n kaLtai
sesti on siirtyä poikkeavalle 
raiteelle, nopeus saa vaihteel
La olla korkeintaan 35 km/h. 
Nyt junan vauhti pääopasti
mellaoLi ainakin 128 kmIh. Sen 
jälkeen etäisyys vaibteelle oli 
enää sen verran lyhyt, että 
sallittu 35 kmlh on jarrutuk
senkin jälkeen ylittynyt to
dennäköisesti ainakin kaksi
kertaisesti . 

Onnettomuutta on vartail
tu Jokelan junaturmaan 
21.4.1996. Tuolloinkin juna 
ajoi vaihteeseen liian suurella 
nopeudella . 

JokeLan tapauksessa oli 
kuitenkin " lieventäviä" asi
anhaaroja: vaihdejärjestely 
oli ratatöiden vuoksi poik
keuksellinenja paikalla vallit
si todellinen hemerokkasu
mu. Olosuhteet eivät riitä se
litykseksi ylinopeudelle, mut
ta tekevät turman jotenkin 
"ymmärrettäväksi" . 

Jyväskylässä Jokelan kal
taisia haittoja ei ollut. Sää oli 

kirkas, raidejätjestely nor
maali ja veturin ohjaamossa 
tuplamiehitys. 

Nykyisin pikajuniakin kul
jettaa vain yksi kuljettaja (Jo
kela). Jyväskylän tapaukses
sa miehistö oli edellisyönä 
kuljettanut tavarajunan Piek
sämäeltä Tampereelle. Koska 
junassa oli lastina vaarallisia 
aineita, kuljettajia piti VR:n 
säännösten mukaan olla kak
si . Miesten työvuoro keskey
tyi Tampereelle,josta se kuu
den tunnin Levon jälkeen jat
kui ajovuorona takaisin Piek
sämäelle. Nyt kuLjetettavana 
oli Turusta Tampereelle saa
punut laivapikajuna. 

Näistä lähtökohdista kat
soen onnettomuus oli todella 
pelottava, koska sen toistu
miseksi näyttää riittävän vain 
kuLjettajan (-ien) inhimillinen 
virhe. Kun kaksoismiehityk
sellä varustettu pikajuna voi 
Jyväskylän kaltaisin seurauk
sin ajaa keskellä päivää hy
vissä sääolosuhteissa vas
toin esiopastimenja pääopas
timenmääräyksiä vain aistin
varaisella ohjaamisella ilman 
teknistä varmistusjärjestel
mää, voi vastaava onnetto
muus olla periaatteessa mah
dollinenmilloin vain millä ta
hansa rataosuudella, joka ei 
ole automaattisen kulunval
vonnan varmistama. 

Matkustusturvallisuuden 
uskottavuuden vuoksi todeL
La soisi, että ainakin yhdeksi 
syyksi onnettomuudelle sit
tenkin löytyisijokin tekninen 
vika,esimerkiksijarruihin liit
tyvä. 

Joka tapauksessa on seL
vää, että onnettomuus no
peuttaa automaattisen kulun
valvonnan rakentamista. 

Juhani Katajamäki 
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