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Noin 70-vuotias turisti loukkaantui 
vakavasti Lapissa - safariyritystä 
epäillään harvinaisesta rikoksesta

keskiviikko 20.03.2019 klo 10:56

Lapin poliisilaitos selvittää ensimmäistä kertaa 

safariyrityksen vastuuta moottorikelkkaonnettomuudessa.

Kuvan moottorikelkka ei liity tapaukseen. JANNE TERVOLA

Lapin tunturikeskuksessa tapahtui loppuvuodesta 2018 onnettomuus, jossa
moottorikelkan kyydissä ollut matkustaja loukkaantui 
vakavasti.Moottorikelkkasafareja järjestävää safariyritystä epäillään 
terveysrikoksesta.Asiasta kertoo Lapin poliisilaitos tiedotteessaan.
– Kyseisestä rikosasiasta suoritettava esitutkinta on Lapin poliisilaitoksessa 
laatuaan ensimmäinen, jossa selvitetään safariyrityksen vastuuta 
moottorikelkkaonnettomuudessa, Lapin poliisilaitos toteaa tiedotteessa.

Moottorikelkkaa oli kuljettanut kokematon, noin 55-vuotias henkilö. Kun 
kelkka oli ylittänyt siltaa, kuljettaja menetti moottorikelkan hallinnan. Noin 
70-vuotias matkustaja loukkaantui vakavasti. Sekä kuljettaja että 
matkustaja olivat eurooppalaisia, Suomessa lomamatkalla olevia 
turisteja. Kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Poliisi selvittää nyt esitutkinnassaan, onko moottorikelkkasafarilla toimittu 
kuluttajaturvallisuuslain vastaisesti, koska kokemattomat kuljettajat 
matkustajineen vietiin sellaiseen paikkaan, ettei heillä ollut mahdollisuutta 
selviytyä sieltä ilman vahinkoa ja vahingon vaaraa.

– Esitutkinnassa selvitetään myös, onko safariyritys tehnyt kaiken 
voitavansa onnettomuuden estämiseksi ja välttämiseksi esimerkiksi 
valitsemalla käytetyt reitit mahdollisimman riskittömiksi, Lapin 
poliisilaitoksen tiedote kertoo.

– Lisäksi selvitetään, onko kuluttajille kerrottu kuluttajapalveluun liittyvistä 
riskeistä ennen moottorikelkkasafarille lähtöä ja onko kuluttajapalvelun 
riskienhallinta kunnossa.

Lukuisia onnettomuuksia

Terveysrikoksesta voidaan tuomita se, joka toimii vastoin 
kuluttajaturvallisuuslakia. Tapahtuma on tutkittavana myös 
onnettomuustutkintalautakunnalla.

Moottorikelkkasafarit ovat kuluttajaturvallisuuslain alaisia 
kuluttajapalveluja.Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää, että 
toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja 
ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että 
kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai 
omaisuudelle.

– Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot 
kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit. Lisäksi 
kyseisessä laissa edellytetään, että toiminnanharjoittajan on selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla annettava kuluttajille ja kuluttajiin rinnastettaville 
tarvittavat tiedot, jotta he pystyvät arvioimaan kuluttajapalveluihin liittyvät
vaarat.

Esitutkinta on loppuvaiheessa ja odottaa vielä esitutkintamateriaalin 
käännöstyön valmistumista. Esitutkinnassa on kuulusteltu yrityksen 
omistajaa, oppaana toiminutta henkilöä sekä moottorikelkkaa kuljettanutta 
henkilöä ja hänen kyydissään ollutta matkustajaa.

– Syyttäjän näkemys sekä mahdollisen tuomioistuimen ratkaisu ovat 
merkittävät jatkoa ajatellen, Lapin poliisilaitoksen tiedotteessa todetaan.

Kuluttajaturvallisuuslain alaisilla ohjatuilla moottorikelkkasafareilla sattuu 
talvikauden aikana Lapissa suuri määrä loukkaantumisiin johtavia 
onnettomuuksia.

Tutkinnanjohtaja Kirsi Huhtamäki ei tarkentanut, missä Lapin 
tunturikeskuksessa onnettomuus tapahtui.
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