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Raportista
Raportissa on tarkastelttu liikenneonnettomuuksi en tutkijalautakuntien* tu
utkimia kuoleemaan johtan
neita
tieliikenneon
nnettomuukssia, joissa mo
oottoriajoneu
uvon kuljettajja on ollut alkoholin vaikuutuksen alais
sena.
Tarkastelu p
painottuu vuo
osina 2006–2010 tutkittu
uihin onnettom
muuksiin, joissa kuljettajaan veren alkoholipitoisuus on yylittänyt rattijuopumuksen
n rajan eli 0,5
5 promillea.

MOOTT
TORIAJONEUV
VO-ONN
NETTOM
MUUDET
T

Rattijuoppojen aiheuttamat mo
oottoriajoneuv
vonettomuudet.
onn

On
nnettomuud
det
Liik
kenneonnetttomuuksien tutkijalaut
tak
kunnat tutkiva
at vuosina 2006–2010
yhtteensä 326 rrattijuopon (vväh. 0,5
‰)) aiheuttama
aa kuolemaan
n johtanutta moottoria
ajoneuvoonnettomuutta.. Onnettomuuksista oli
yhtteenajo-onne
ettomuuksia 92 kpl ja
pelkästään ratttijuopolle tapahtuneita
yks
sittäisonnetto
omuuksia oli 234 kpl.
Nä
äiden lisäksi rattijuoppo oli
o kaksi
kertaa kuolema
aan johtanee
essa yhtee
enajossa vasstapuolena.

Ra
attijuoppojen aiheuttamissa
a
moottoriajone
euvoon
nnettomuuksissa kuolleet.

Kuolleet
Rattijuopon aiheuttamiss
sa moottoriajoneuvo-on
nnettomuuks
sissa kuoli
vuosina 200
06–2010 yhte
eensä 356
henkilöä. Ku
uolleista 259 oli juopunei-ta kuljettajia
a, 84 oli matk
kustajana
rattijuopon kkyydissä ja 13 kuoli
muussa ajon
neuvossa.
Rattijuopon kyydissä kuo
olleista matkustajista 42
2 (50 %) oli iältään alle
25-vuotiaita .

Kuljettajiien ikä ja su
ukupuoli
Rattijuopppojen mootto
oriajoneuvoonnettom
muuksissa oli aiheuttajana
a
mies 2977 (91 %) tapa
auksessa ja
nainen 299 (9 %) tapau
uksessa. Rattijuopumussonnettomuu
uksien aiheutttajakuljettajjista 112 (34 %) oli iältää
än
alle 25-vuuotiaita ja 18
83 (56 %) oli
25–54-vuuotiaita. Lopu
ut 31 (10 %)
kuljettajaaa oli iältään vähintään
v
55
5vuotiaita.
Mieskuljeettajien suurim
mmat ikäryh-mät olivatt 15–24-vuottiaat
(n=108, 337 % mieskuljettajista) ja
25–34-vuuotiaat (n=70
0, 24 %).
Naiskuljeettajista suurin ikäryhmä oli
o
35–44-vuuotiaat (n=13
3, 45 % naiskkuljettajista) .
Törkeän rrattijuopumuksen raja
1,2 ‰ ylitttyi rattijuopo
oista mieskulljettajista 85 prosentilla ja naiskuljetta
ajista 83 p rosentilla.

Onnettomuustyypit
Rattijuoppojen aiheuttamista onnettomuuksista 216 (66 %) oli tieltä
suistumisia ja 77 (24 %) oli vastakkaisiin ajosuuntiin kulkeneiden ajoneuvojen yhteenajoja. Loput 33 (10
%) oli risteäviin ajosuuntiin tai samoihin suuntiin kulkeneiden ajoneuvojen yhteenajoja tai luokkaan
”muut” kuuluvia onnettomuuksia
Promillemäärät
Rattijuopoista aiheuttajakuljettajista
50:llä (15 %) veren alkoholipitoisuus
oli välillä 0,5–1,19 ‰ ja törkeän
rattijuopumuksen rajan (1,2 ‰) ylitti
yhteensä 276 kuljettajaa (85 %).
Vuosina 2006–2010 kaikista moottoriajoneuvo-onnettomuuksien aiheuttajakuljettajista 27 (2 % kaikista
kuljettajista) oli ns. maistelleita eli
kuljettajien veren alkoholipitoisuus
oli 0,2–0,49 ‰.
Muut ajokykyyn vaikuttavat aineet
Rattijuopoista 72 (22 %) oli alkoholin
lisäksi myös muun ajokykyyn vaikuttavan aineen (lääkkeet, huumeet)
vaikutuksen alaisena.
Turvalaitteiden käyttö
Kaikista rattijuopoista aiheuttajakuljettajista turvavyötä tai kypärää käytti 84 (26 %). Henkilöautojen kuljettajista turvavyötä käytti 67 (25 %) ja
rattijuopon kuljettamien henkilöautojen matkustajista turvavyötä käytti
56 (33 %).
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Alla olevan taulukon luokka Muut
sisältää 11 L-luokan kolmi- tai nelipyörää, 2 moottorikelkkaa sekä 7
traktoria tai moottorityökonetta.
Ajankohta
Rattijuoppojen aiheuttamia kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvoonnettomuuksia tapahtui eniten
kesä-elokuussa (keskimäärin 8
kpl/kk/vuosi). Joulu-maaliskuussa
rattijuopumusonnettomuuksia tapahtui vuosittain keskimäärin 3 kuukaudessa.
Rattijuoppojen aiheuttamista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista 100
(31 %) tapahtui lauantaina. Viikonlopun päivien eli perjantainsunnuntain yhteenlaskettu määrä oli
203 (62 %) onnettomuutta.

Tapahtumispaikka
Rattijuoppojen aiheuttamista onnettomuuksista tapahtui taajamissa 67
(21 %), taajaman lähialueilla 55
(17 %) ja haja-asutusalueella 201
(62 %).

Vuorokaudenajoista rattijuopumusonnettomuudet painottuivat
iltaan ja yöhön, klo 18–24 väliselle
ajalle 103 onnettomuutta (32 %) ja
klo 24–06 väliselle ajalle 139 onnettomuutta (43 %).

Ylinopeus. Rattijuopoista aiheuttajakuljettajista 208 (70 %) ajoi onnettomuushetkellä vähintään 10 km/h
ylinopeutta ja 150 (50 %) ylitti tien
nopeusrajoituksen vähintään 30
km/h:lla.

Ajo-oikeus ja ajoneuvon omistus
Rattijuopumusonnettomuuksien
aiheuttajakuljettajista 229:lla (73 %)
oli onnettomuushetkellä voimassa
oleva ajokortti, joskaan osalla heistä

Ajoneuvot
Rattijuopoista moottoriajoneuvoonnettomuuksien aiheuttajakuljettajista 266 (82 %) ajoi henkilöautoa.
Moottoripyörää tai mopoa kuljetti 29
(9 %) aiheuttajaa. Rattijuoppojen
kuljettamien henkilöautojen keski-ikä
oli 14 vuotta.

1.2 ‰ ja yli
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(n=9) ajo-oikeus ei riittänyt kyseisen
ajoneuvon kuljettamiseen.
Ajokiellossa tai muusta syystä vailla
ajo-oikeutta oli 59 (18 %) rattijuoppoa. Rattijuopumusonnettomuuksien
aiheuttajakuljettajista 22:lla (7 %) ei
ole koskaan ollut ajokorttia.
Rattijuopoista 24 (7 %) ajoi anastetulla ajoneuvolla ja 47 (15 %) luvallisesti lainatulla ajoneuvolla.
Matkustajat
Henkilöautoa kuljettaneista rattijuopoista 106:lla (40 %) oli vähintään yksi matkustaja kyydissään.
Yleisimmin kyydissä oli yksi tai kaksi
samanikäistä ja samaa sukupuolta
olevaa matkustajaa.
Matkan tarkoitus
Rattijuopoista 180 (55 %) oli onnettomuushetkellä vapaa-ajan matkalla,
26 (8 %) oli asiointimatkalla, 13
(4 %) oli matkalla töihin tai töistä, 4
(1 %) oli ammattiajossa tai ammattiin liittyvässä ajossa ja 103 kuljettajan (32 %) matkan tarkoitus oli
”muu” tai ”epäselvä”.
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Aik
kaisemmat rangaistuks
set
Ra
attijuopoista a
aiheuttajakulljettajista
204:llä (66 %) o
oli taustallaa
an vähintää
än yksi liikennerangaistuss ja 54:llä
(26
6 %) vähintää
än viisi ranga
aistusta.
Ra
attijuopoista 1
105:llä (34 %)
% ei ollut
onnettomuutta edeltävän viiiden
vuo
oden ajalta yyhtään liikenn
nerangaistusta.
Ra
attijuopoista 1
175:llä (58 %)
% ei ollut
yhttään aiempa
aa rattijuopum
musrangaistusta viime
eisen viiden vuoden
v
aja
alta.
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KEVYEN LIIKEN
NTEEN ONNETT
O
TOMUU
UDET
Tä
ässä tarkaste
elussa on kesskitytty alkoh
holin vaikutukksen alaisena
a olleisiin mo
oottoriajoneuuvonkuljettajiiin, jotka ovat
olle
eet osallisen
na jalankulkija
an tai pyöräillijän kuolema
aan johtaneis
ssa tieliikenn
neonnettomuuuksissa.
On
nnettomuud
det
Liik
kenneonnetttomuuksien tutkijalaut
tak
kunnat tutkiva
at vuosina 2006–
2010 yhteensä
ä 302 kuolem
maan johtan
nutta kevyen liikenteen onnettomu
uutta, joissa kuoli 109 pyö
öräilijää
ja 193 jalankulkkijaa.

Rattijuopon
n ikä ja ajone
euvo
Rattijuopoistta aiheuttajakuljettajista
4 oli alle 25--vuotiaita, 3 oli
o 25–44vuotiaita ja 3 oli vähintää
än 45vuotiaita. Ra
attijuopoista aiheuttajaa
kuljettajista 9 ajoi henkilö
ö- tai pakettiautolla ja ykksi ajoi mopo
olla.

Ke
evyen liikente
een onnettom
muuksissa oli osallisena 274 mootto
oriajoneuvon kuljetta
ajaa, heistä 140
1 oli
onnettomuuksissa pääaiheuttajana.

Tapahtumis
spaikka ja yllinopeus
Onnettomuu
uksista 6 tapa
ahtui taajamissa, 1 taajjaman lähialueella ja 3
haja-asutusa
alueella. Kuljjettajista 8
ajoi vähintää
än 10 km/h ylinopeutta
y
ja
j 2 ei ajanu t ylinopeutta.

Mo
oottoriajoneu
uvojen kuljetttajista
10:llä veren alkkoholipitoisuu
us oli
vähintään 0,5 ‰ (kaikki aih
heuttajia).
Lis
säksi yhden a
aiheuttajakulljettajan
veren alkoholip
pitoisuus oli välillä
v
0,2
2–0,49 ‰.
Ku
uolleet
Ra
attijuoppojen (väh. 0,5 ‰) aiheuttaja
akuljettajien aiheuttamisssa onnettom
muuksissa ku
uoli vuosina 2006–
2010 yhdeksän
n jalankulkija
aa ja yksi
polkupyöräilijä..

joissa myöös kevyen liikenteen osa
allinen oli allkoholin vaik
kutuksen alainen.
Ajankohtta ja matkan
n tarkoitus
Onnettom
muuksista 5 ta
apahtui lauan
ntaina yöllää tai aikaisin aamulla, 2
tapahtui pperjantai- ja sunnuntais
iltoina ja kkolme tapahttui maananta
aina–torstaiina aamulla ja
j iltapäivällä
ä.
Onnettom
muuksista 5 ta
apahtui touko
oheinäkuusssa, 3 syys-m
marraskuusssa
ja 2 tamm
mi-maaliskuus
ssa.

Rattijuoppoje
en aiheuttam
mista 9 jalankulkijan kkuolemaan jo
ohtaneista
onnettomuukksista 2 tapa
ahtui suojatiellä ja 7 mu
uualla kuin su
uojatiellä.

Valoisaann aikaan tapa
ahtui onnetto
omuuksistaa 4, hämäräs
ssä 1 ja pime
eään aikaaan 5 (3:ssa va
alaistus toiminnassaa, 2:ssa ei valaistusta).

Kevyen liike
enteen osallisen alkoholi
Rattijuoppoje
en aiheuttam
mista 10:stä
kevyen liiken
nteen onnettomuudesta
4 oli sellaisia
a,

Kuljettajist
sta 7 oli onne
ettomuuden
sattuessaa vapaa-ajan matkalla ja
kolme oli lliikkeellä muissa tarkoituksissa.

LIIKENNEO
ONNETT
TOMUUK
KSIEN TU
UTKIJALA
AUTAKUN
NTIEN TO
OTEAMIA
A RISKITE
EKIJÖITÄ
Ä JA TUR
RVALLISU
UUDEN P
PARANN
NUSEHDO
OTUKSIA
A
Ris
skitekijöitä
Tyypillisimpiä liikenneonnetttomuuksie
en tutkijalauta
akuntien tote
eamia
riskitekijöitä ratttijuoppojen aiheuttaa
mis
ssa onnettom
muuksissa ovvat alkoholin vaikutukssen lisäksi ylinopeus,
turrvavyön käytttämättömyyss ja yleinen piittaamatttomuus liiken
nnesäännöistä.
Mu
uita yleisiä inhimilliseen to
oimintaan
liitttyviä riskitekiijöitä ovat mm
m. kuljettaja
an mielentila
aan ja lääkityykseen
liitttyvät riskit, vä
äsymys, ajokkortittomu
uus, vähäinen ajokokemu
us ja juopunut matkase
eura.
Ra
attijuopon ajo
oneuvoon liitttyviä
yle
eisiä riskitekijjöitä ovat turvvavyön
käy
yttämättömyys, erilaiset puutteet
p
ren
nkaissa sekä
ä heikko tai ru
uostumisen heikentämä auton matkkustamon
rak
kenne.

Liikenneymp
päristöön liitty
yvistä riskeistä tyypill isimpiä ovat keski- tai
reunakaiteid
den puute, kiiinteät törmäysesteet (puut, pylvää
ät jne.) sekä
pimeys.
Parannuseh
hdotuksia
Turvallisuud en parannus
sehdotuksissaan tutkiijalautakunna
at korostavat alkolukon
n merkitystä rattijuopumuksen enn
naltaehkäisys
ssä. Hyvin
yleisiä ovat lliikennevalvo
ontaan liittyvät ehdotuksset, joissa pa
ainotetaan
ylinopeus- ja
a liikennepäih
htymysvalvonnan yleisstä tehostamista ja alueellisen kohd
dentamisen kehittämistä.
Tutkijalautakkunnat pitävä
ät tärkeänä
valistamista ja tiedottamista erityisesti alkohollin vaikutukseen

liittyvistä rriskeistä, mutta myös
muista liikkenteen riske
eistä.
Ajoneuvoiihin liittyvissä
ä turvallisuussehdotuksi ssa tutkijalau
utakunnat
pitävät etuusijalla ajone
euvokannan
uusiutumi sta edistäviä
ä toimenpiteittä.
Lisäksi yleeisimpiä ehdotuksia ovat
kuljettajann ajosuorituksen tukemiseen (esim
m. ajonvakau
utus) liittyvät
sekä turvaavyön käyttö
öä varmistaviin
tekniikoihiin liittyvät ehdotukset.
mpäristöön liittyvät turvalLiikenneym
lisuusehdootukset painottuvat ajokaistalta ppois ajautumisen estämiseen erilaaisin kaidejärjjestelyin sekkä
kiinteiden törmäyseste
eiden poista-miseen liikkenneympärristöstä.
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TTOMUU
UKSISTA 2011
Ku
uolemaan joh
htaneet mootttoriajoneuvo
o-onnettomuu
udet, joissa moottoriajone
m
euvon kuljetttaja oli alkoh
holin vaikutukksen alainen 2007–2011 ja alkoholionne
a
ettomuuksien
n jakauma.
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*Liiikennevakuutu
uskeskus huo
olehtii lakisääte
eisesti tie- ja maastoliikenn
neonnettomuu
uksien tutkinnaasta (laki tie- ja
j maastoliike
enneonnetttomuuksien ttutkinnasta 24
4/2001). Onne
ettomuustutkin
nnan toiminta
asuunnitelman
n mukaan tutkkitaan sekä kuolemaan
k
joh
htaneet
onn
nettomuudet e
että valikoidutt otokset seura
auksiltaan lievvemmistä onnettomuuksista
a. Näin ollen aaineistoa voida
aan pitää kuolemaan
joh
htaneiden onn
nettomuuksien
n osalta kattavana, lievemp
pien onnettom
muuksien osa
alta aineistoa voidaan pitää
ä suuntaa-antavana.
On
nnettomuuksia
a tutkii 20 eri puolilla
p
Suome
ea toimivaa tu
utkijalautakunta
aa. Tutkintaa ohjaa Liikenne
ne- ja viestintäministeriön assettama
Liik
kenneonnettom
muuksien tutkkinnan neuvotttelukunta.

