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Snöfall kan försvåra sportlovstrafiken under veckoslutet i södra Finland 
  

Ett snöfallsområde når södra Finland under fredagen och snöfallet fortsätter under hela 
veckoslutet. Väglaget kan bli till och med mycket dåligt. Den kraftiga ostliga vinden får snön att 
yra. Trafiken inför sportlovet kommer igång på fredag. 

 
De flesta av södra Finlands sportlovsfirare ger sig i väg antingen på fredag klockan 14-18 eller på lördag 
när det ljusnat, klockan 9-13. Några trafikstockningar förväntas inte ens under de livligaste timmarna. 
Mest trafik förekommer det på riksväg 4 från Helsingfors till Lahtis, riksväg 3 till Tammerfors och riksväg 
6 österut. På dessa vägar kan det förekomma korta köer. 
 
Södra Finlands sportlovsfirare återvänder hem följande veckoslut, men trafiken torde löpa lugnt. De möts 
då av andra vågen sportlovsfirare. 
 
Yrande snö stör trafiken inför sportlovet 
 
Huvudvägarna är delvis bara i södra och mellersta Finland men det förekommer också is och packad 
snö. Snöfallet under fredag och lördag försämrar väglaget. 
 
Huvudvägarna i norra och östra Finland är huvudsakligen isiga eller täckta av packad snö. På 
sidovägarna finns det i hela landet packad snö, snö eller is. På grund av den stora mängden snö kan 
sikten vara dålig, särskilt i korsningarna. Trafikverket beställer effektiverat vinterunderhåll av de livligast 
trafikerade huvudvägarna i mellersta och norra Finland under sportlovsveckosluten.  
 
I år är man van vid körning i vintriga förhållanden i hela landet. Har man bråttom finns det dock en risk 
för att man glömmer bort att det kan vara för mycket att köra enligt hastighetsbegränsningarna om det är 
halt eller dåligt väder. Omkörningar är alltid farliga i vinterförhållanden så det lönar sig att undvika dem. 
Under de värsta dagarna har det i år rapporterats om tiotals olyckor, vilket betyder att det i verkligheten 
har skett hundratals olyckor. 
 
Tänk på att det är vinter 
 
Säkerställ före resan att bilen och utrustningen klarar vinterförhållanden. Föraren ska vara beredd på 
vinterkörning och de krav som detta ställer. Passagerarna bör vara beredda på köld och snö om resan 
avbryts på en skogssträcka. En snöspade är nödvändig eftersom snövallarna längs vägarna är höga. Se 
till att mobiltelefonen är laddad så att du vid behov kan kalla på hjälp. 

 
Det lönar sig att kolla väderprognoserna och läsa tidsenliga väglagsmeddelanden på text-tv:s sidor 410–
413 före resan. Tips för resan fås också från Trafikverkets webbsidor www.liikennevirasto.fi, där det finns 
tidsenliga kamerabilder samt meddelanden om väglag och trafikstörningar. Där finns också uppgifter om 



isvägar på det finska fastlandet samt anvisningar om hur man ska köra på dem. Dessutom finns där 
aktuell och nyttig information om körning vintertid. 

 
Du kan meddela om problem på vägar eller i trafiken dygnet runt till Vägtrafikantlinjen, 
telefonnummer 0200 2100. 
 

 
 

Ytterligare information: 
Trafikenhetschef Marketta Udelius, tfn 0400 734 040 
 


