KETJUKOLAREIDEN SYNTY JA EHKÄISY

Valde Mikkonen
6.11.2012
ISBN 978-952-5834-20-8 (nid.)
ISBN 978-952-5834-21-5 (verkkojulkaisu, pdf)
LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT
Bulevardi 28, 00120 Helsinki

Valde Mikkonen
KETJUKOLAREIDEN SYNTY JA EHKÄISY

Kansikuva: Liikennevakuutuskeskus / VALT

ISBN 978-952-5834-20-8 (nid.)
ISBN 978-951-5834-21-5 (verkkojulkaisu, pdf)
LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT
Bulevardi 28, 00120 Helsinki

VALMIXA OY

Ketjukolareiden synty
ja ehkäisy
Valde Mikkonen
Lokakuu 2012

1

Sisällys
Sisällys ............................................................................................................................................................................ 1
Tiivistelmä ...................................................................................................................................................................... 2
1.

Mikä on ketjukolari? ............................................................................................................................................... 3

2.

Ketjukolareiden yleisyys, määrän kehitys ja vakavuus ........................................................................................... 3

3.

Ketjukolareiden syytekijöitä kansainvälisissä julkaisuissa ..................................................................................... 7

3.1 Näkyvyyden alentuminen: sumu, savu, vesisade, lumisade, ajoviiman nostama vesisumu tai lumituisku........... 7
3.2 Tihentymät liikennevirrassa .................................................................................................................................. 8
3.3 Ajoneuvojen nopeus- ja massaerot ....................................................................................................................... 9
3.4 Keli, kitkan alentuminen ....................................................................................................................................... 9
3.5 Ajonopeus ........................................................................................................................................................... 10
3.6 Välitön syy este ajoradalla .................................................................................................................................. 10
3.7 Kuljettajakohtaiset syyt ketjun käynnistäjänä ..................................................................................................... 10
3.8 Seurauksia pahentavat lisätekijät ........................................................................................................................ 11
4 Ketjukolareiden syykuva Suomessa .......................................................................................................................... 11
4.1 Tutkijalautakuntien käsittelemät tapaukset ......................................................................................................... 11
4.2 Talvikuukaudet, perjantai kello 16 .................................................................................................................... 12
5 Ketjukolareiden ehkäisy ............................................................................................................................................ 13
5.1 USA:ssa painopisteenä kuljettajia avustavat keinot ............................................................................................ 13
5.2 Euroopassa erilainen perinne .............................................................................................................................. 15
6 Suomen toimintamalli ketjukolareiden vähentämiseksi ............................................................................................. 19
6.1 Kokonaiskuva ketjukolareiden syistä.................................................................................................................. 20
6.2 Keinovalikoimaa ketjukolareiden ehkäisyyn ..................................................................................................... 21
6.2.1 Välittömästi sovellettavat keinot .................................................................................................................. 21
6.2.2 Kehitteillä olevat keinot ............................................................................................................................... 24
7 Lähdeaineisto ............................................................................................................................................................. 26

2

Tiivistelmä
Ketjukolari on liikennevahinko, jossa ajoväylän sulkeva yhden tai kahden ajoneuvon törmäys on syytekijänä
uusille törmäyksille. Vakavia kymmenien ajoneuvojen ketjukolareita on Suomessa sattunut useita 2000luvulla. Ketjukolareita ei tilastoida vahinkotyyppinä, mutta ajoneuvojen määrä kussakin liikennevahingossa
on tilastoissa. Katsottaessa useamman kuin kahden ajoneuvon vahinkotapauksia, niissä on aleneva trendi,
vaikka liikennemäärät ja muut vahingot ovat lisääntyneet. Ketjukolarit kattavat noin kolme prosenttia
liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista ja niihin osallisten ajoneuvojen määrä on noin viisi prosenttia
kaikista kolariajoneuvoista.
Ketjukolarit ovat seurauksiltaan vakavia. Henkilövahinkojen osuus on kolmen tai useamman ajoneuvon
vahingoissa 37 prosenttia, kun se kahden ajoneuvon vahingoissa on 17 prosenttia. Ketjukolarin
ajoneuvomäärän noustessa myös vammautumisriski nousee. Taloudelliset menetykset ovat mittavia
kymmenien ajoneuvojen ketjukolareissa. Suomessa on toistaiseksi vältytty jopa kymmenien ihmisten
kuolemaan johtavilta tuhoisimmilta ketjukolareilta, mutta niidenkin riski on todellinen.
Suomea pitemmälle ja aikaisemmin autoistuneiden USA:n ja Saksan moottoriteillä ketjukolarit ovat olleet
vakava ongelma jo pitkään. Ketjukolareiden syitä ja ehkäisykeinoja on näissä maissa myös tutkittu ja
kokeiltu paljon. Ketjukolareille altistavia riskitekijöitä on useita: huono näkyvyys, liikennevirran tihentymät,
suuret nopeus- ja massaerot liikennevirrassa, alentunut renkaiden pito, ajonopeudet sekä kuljettajien tila ja
valmiudet. Kuten muissakin vahinkotyypeissä, myös ketjukolareissa useiden riskitekijöiden samanaikainen
esiintyminen laukaisee vahinkotapahtuman.
Ketjukolareiden ehkäisykeinoja on ollut kokeiltavina paljon, mutta tämän kolarityypin kokonaan estävää
keinoa ei ole vielä käytössä. Parhaiten näyttävät toimineen sellaiset ohjelmat, joissa yhdistetään useita
keinoja. Riskitekijöiden kartoitus suuntaa vähentämään kutakin niistä, jolloin ohjelmaan tulee toisiaan
täydentävien keinojen kokoelma.
Ehkäisykeinojen kehityslinjat ovat jossain määrin eriytyneet uudella ja vanhalla mantereella. USA:ssa on
pyritty monin eri keinoin auttamaan kuljettajia siten, että he selviytyisivät ajotehtävästä vaikeissakin
olosuhteissa tai osaisivat välttää ajautumisen riskitilanteisiin. Euroopassa kuljettajien vapauksia on rajoitettu
rohkeammin, vaikka Saksassa nopeuksiin puuttumista on koetettu välttää mahdollisimman pitkälle.
Näkemyserot heijastuvat myös uuden tekniikan hyödyntämiseen tulevaisuuden ratkaisuina.
USA:ssa intensiivisin kehitystyö on hankkeissa, joilla kolariin tai riskiä lisääviin olosuhteisiin joutunut auto
lähettää automaattisesti laukeavan ja ajoneuvosta toiseen välittyvän varoitusviestin takaa tulevalle
liikenteelle. Autoilijoilla on liikennevirrassa mahdollisuus kaikissa olosuhteissa ennakoida liikenteen
sujumista ja toimia sen mukaisesti. Euroopassakin on tämän ratkaisun kehitelmiä, mutta omaperäisimpänä
voi pitää kokeilua, jossa ajoneuvot kytketään elektronisesti vetoauton perään saattueeksi. Vain vetoautoa
ohjataan ja kuuden metrin välein perässä tulevat autot seuraavat siten, että niiden kuljettaja on passiivinen
matkustaja omassa autossaan. Tässä raportissa ratkaisu saa nimen e-letka, mutta sen arvioidaan olevan
soveltumaton Suomen olosuhteisiin pitkälläkin aikavälillä.
Sen sijaan muutamat älyliikennehankkeet ovat lupaavia. Älyliikenteeksi on nimetty visio tieto- ja
viestintätekniikkaa hyödyntävästä järjestelmästä, jossa kaikkien liikennemuotojen käyttöä optimoidaan
tuottavuutta, turvallisuutta, sujuvuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävällä tavalla.
Älyliikenne on otettu kehityssuunnaksi sekä Suomessa että EU:n tasolla. Vaikka turvallisuus on vain yhtenä
tavoitteena älyliikenteen kehittämisohjelmissa, uusia ratkaisuja voidaan niiltä odottaa vahinkojen torjuntaan,
mukaan lukien ketjukolareiden ehkäisy. Turvallisuuden parantaminen älyliikenteen keinoin on myös
yhteiskunnallisesti kannattavaa, mutta ratkaisujen saaminen käytännön tasolle vie aikaa jopa pari
vuosikymmentä VTT:n tutkijaryhmän näkemysten mukaan.
Älyliikenteen tuomia ratkaisuja odoteltaessa tarvitaan perinteisiä keinoja ja niiden sovelluksia
ketjukolareiden ehkäisyyn. Niitäkin osoitetaan raportissa olevan runsaasti tarjolla.
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1. Mikä on ketjukolari?
Ketjukolarilla tarkoitetaan sellaista liikenneonnettomuutta, jossa osallisia on enemmän kuin yksi ja
jossa törmäyksiä tulee ajallisesti peräkkäin vähintään kaksi. Ensimmäinen törmäys tuottaa samalla
vahinkoriskiä lisäävän syytekijän toiselle törmäykselle, josta ketju voi jatkua satojen törmäysten
sarjaksi. Tapahtumat ketjuuntuvat paitsi ajallisesti myös kausaalisesti siten, että edellinen tapahtuma
tai tapahtumat ovat ainakin osittain seuraavien tapahtumien aiheuttajia. Median uutisoinnissa
ketjukolareiksi nimetyissä onnettomuuksissa on aina enemmän kuin kolme ajoneuvoa ja vain
kymmenien tai jopa satojen ajoneuvojen sumat muistetaan ketjukolareina.
Määritelmän mukaan kahden ajoneuvon tai muun tienkäyttäjän törmäys toisiinsa ei ole ketjukolari,
mutta kahden ajoneuvon törmäys siten, että yksi törmää ensin ulkopuoliseen esteeseen ja samalla
lisää riskiä toiselle törmäykselle on ketjukolari.
Tyypillisimpiä ketjukolareita ovat peräkkäiset peräänajot, joissa yksi peräänajo sulkee ajokaistan,
takaa tuleva törmää tähän esteeseen ja ketju jatkuu useiden ajoneuvojen kasaumaksi. Suomen kielen
ketjukolari on tapahtumasarjalle osuva nimi. Englannin arkikielen ”pile-up accident” viittaa ketjun
tuloksena syntyvään ajoneuvojen kasaan, läjään tai pinoon. Ammattinimikkeenä on neutraali ”multi
vehicle accident” tai ”multiple vehicle collision”, mikä kertoo vain, että osallisia ajoneuvoja
onnettomuudessa on useita. Saksan ”Massenunfälle” kertoo saman, mutta sisältää
ketjuuntumisoletuksen. Käsitteistä tarkkoina saksalaiset näet erottavat ketjukolareista ”sarjakolarin”
(Serienunfälle), jossa on useita osallisia, mutta kolarit ovat erillisiä, esimerkiksi äkillisen liukkauden
tuottamia samanaikaisia ulosajoja. Joskus ”Massenunfälle” voi olla samalla myös ”Serienunfälle”,
kun useita erillisiä ketjukolareita syntyy sarjana esimerkiksi sakeassa sumussa.
Peräänajo ei kuitenkaan ole välttämätön ketjun käynnistymiselle. Seurauksiltaan hyvinkin vakavia
ketjukolareita on alkanut yksittäisvahingosta siten, että kaiteeseen tai tunnelissa seinään törmäävä
sulkee ajoradan ja käynnistää ketjukolarin. Vierasta ei ole sekään, että tönäistynä tai suistuneena
vastaantulijan kaistalle joutunut ajoneuvo on ketjun käynnistäjä. Ajoneuvojen pyörähdellessä
törmäysten jälkeen lisätörmäykset eivät ole enää tyypillisiä peräänajoja, vaan kasaan törmäämisiä.

2. Ketjukolareiden yleisyys, määrän kehitys ja vakavuus
Talvikauden 2011–2012 uutisvirrassa ketjukolarit olivat toistuvasti esillä. Siitä saattoi muodostua
käsitys, että tämä kolarityyppi on lisääntymässä ja ketjut pitenemässä kolareissa mukana olleiden
osallisten luvulla mitattuna. Tilastotietoa hakusanalla ketjukolari ei ole tarjolla. Vakuutusyhtiöiden
liikennevahinkotilastossa on kuitenkin yhtenä muuttujana ajoneuvojen määrä kussakin kolarissa.
Tätä muuttujaa käyttäen voidaan muodostaa tilasto vahinkojen lukumääristä niihin osallisten
ajoneuvojen lukumäärän mukaan (taulukko 1).
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Taulukko 1. Vahinkojen määrät vuosina 1998–2010 osallisten ajoneuvojen lukumäärän mukaan.
Luokka 9 kattaa kaikki vahingot, joissa on yhdeksän tai useampia ajoneuvoja (LVK:
Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot Esa Räty 2012).
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Taulukosta voidaan nähdä, että verrattomasti tavallisin liikennevahinko on kahden ajoneuvon
yhteenajo. Vahinkojen määrä vähenee sitä mukaa kun osallisten ajoneuvojen määrä lisääntyy.
Ketjukolareina näkyvästi uutisoituja ylimmän ajoneuvomäärän (9) mukaisia vahinkoja on ollut 13
vuoden jaksolla yhteensä 156 eli hieman yli kymmenen vuotta kohti. Vuotuinen vaihtelu tässä
luokassa on kuitenkin suurta, enimmillään 20 vähimmillään vain 2.
Taulukon 1 tilastosta voidaan poimia tapaukset, joissa on mukana kolme tai useampia ajoneuvoja.
Näistä vahingoista valtaosa sopii ketjukolarin määritelmään. Tilasto tarjoaa mahdollisuuden katsoa
näiden vahinkojen määrän kehitystä.
Kolmen tai useamman ajoneuvon kolareiden määrä ei ole ollut jatkuvassa nousussa, vaan
pikemminkin hienoisesti laskevalla trendillä. Vuosittaiset vaihtelut voivat kuitenkin olla melko
suuria, kuten kuvio 1 osoittaa.

Kuvio 1. Kolmen tai useamman ajoneuvon vahinkojen lukumäärät vuosina 1998-2010.
Ketjukolareihin osallisten ajoneuvojen kokonaismäärä osoittaa samaa suuntaa kuin kolareiden
lukukin. Ketjut eivät näin ollen ole pidentyneet, mitä kuvio 2 havainnollistaa. Ajoneuvojen
kokonaismäärä ei ole aivan tarkka, koska tilastossa suurin samaan ketjuun merkitty ajoneuvomäärä
on yhdensän tai enemmän. Kymmenen tai useamman ajoneuvon ajoneuvon ketjut tulevat siten
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tilastoon todellista lyhyempinä, yhdeksän ajoneuvon pituisina. Tämä ei kuitenkaan muuta kuvaa
kehityksen pääsuunnasta.

Kuvio 2. Osallisten ajoneuvojen kokonaismäärä ketjukolareissa vuosina 1998-2010.
Ketjukolareiden määrän ja etenkin niihin osallisten ajoneuvojen luvun vähenevä suuntaus 2000luvulla on sitäkin merkittävämpi, kun katsotaan samana aikana tavanomaisten yhden tai kahden
ajoneuvon vahinkojen kehitystä. Nämä voidaan poimia taulukon 1 tilastosta ja näiden kehitys
osoittaa selvästi nousevaa suuntaa. Nousua 2000-luvun alusta on kymmenvuotisjaksolla tasolta
80 000 yli 100 000:n lukumääriin eli lähtötasosta laskettuna noin 25 prosenttia, kuten kuviosta 3 on
luettavissa.
Ketjukolareiden esiintyminen on yksi tihenevän liikenteen seurauksista. Alenevaa suuntaa
ketjukolareiden esiintymisessä ei kuitenkaan selitä liikennemäärien väheneminen, sillä
liikennemäärät ovat 2000-luvulla olleet nousussa, kuten kuviosta 4 on luettavissa. Suoritteiden
lisäys tieliikenteessä on likimäärin samaa tasoa kuin tavanomaisten liikennevahinkojen lisäyskin.
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kuvio 3. Yhden ja kahden ajoneuvon vahinkojen lukumäärät vuosina 1998–2010.
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Kuvio 4. Tieliikenteen suoritteet (milj. auto-km) vuosina 2000-2011 (Liikennevirasto, tiedote
15.3.2012).

Koko edellä olevalta seurantajaksolta laskettuna ketjukolareiden keskimääräinen osuus kaikista
kolareista on 2,73prosenttia. Ajoneuvojen osuus ketjukolareissa on kuitenkin samalta ajalta
laskettuna 4,55 prosenttia ja tämä luku on hieman todellista hieman alhaisempi sen takia, että kaikki
pitkät ketjut ovat laskelmassa luokan alarajan eli yhdeksän ajoneuvon mittaisia.
Vaikka ketjukolarit eivät vahinkotyyppinä ole yleisiä, ne ovat kustannuksiltaan merkittävä
tieliikenteen ongelma. Kustannuksia tulee ensinnäkin siitä, että ajoneuvoja vaurioituu kerralla
paljon. Vielä vakavampi seuraamus tulee henkilövahingoista. Kolaria kohti laskettuna
ketjukolareissa on vammautuneita enemmän kuin muissa kolarityypeissä. Tähän on päädytty
saksalaisissa laskelmissa (Bruehning & Heuser, 1994, 1995). Laajahkon tilastomateriaalin analyysi
Hong Kongissa osoittaa, että henkilövahingot kolaria kohti ovat sitä todennäköisempiä mitä
useampia ajoneuvoja kolarissa on (Yau, Lo & Fung 2006). Vammautumisriskiä peräänajoissa
tutkittaessa on USA:ssa osoitettu, että peräänajettu vammautuu todennäköisemmin kuin peräänajaja
ja kolmen auton ketjussa keskimmäinen vammautuu todennäköisimmin (Khattak, 2001). Tämänkin
perusteella on pääteltävissä, että ketjukolareissa vammautumisriski kasvaa, koska toisten väliin
puristuksiin jäävien ajoneuvojen määrä lisääntyy ketjun pidentyessä.
Suomen vahinkotilastokin osoittaa ketjukolareiden olevan vakavia. Kolarimäärää kohti laskettu
henkilövahinkojen osuus oli vuosina 2008–2010 liikennevakuutuksesta korvatuissa vahingoissa
kahden ajoneuvon kolareissa 17 prosenttia, kun vastaava osuus oli 4-7 ajoneuvon ketjukolareissa
45–50 prosenttia. Jos taas ketjukolareihin lasketaan mukaan myös kolmen ajoneuvon tapaukset,
henkilövahinkojen osuus on 37 prosenttia (Koisaari 2012). Ketjukolareissa tulee henkilövahinkoja
yli kaksinkertaisesti kahden ajoneuvon yhteenajoihin verrattuna ja ketjupituuden kasvaessa
henkilövahinkojen osuuskin nousee.
Kokoavasti voidaan todeta, että kolmen tai useamman ajoneuvon ketjukolarit kattavat pyöristettynä
kolme prosenttia kolarimäärästä, mutta viisi prosenttia vaurioituneiden ajoneuvojen määrästä.
Ketjukolarit ovat viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana lievästi vähentyneet, joskin vuotuiset
tapausmäärät vaihtelevat suuresti. Ketjukolareiden aiheuttamat kustannukset ja niihin liittyvä
korkea henkilövahinkojen riski antavat hyvän perusteen selvittää tämän kolarityypin vähentämisen
mahdollisuuksia.
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3. Ketjukolareiden syytekijöitä kansainvälisissä julkaisuissa
Suuri vaihtelu ketjukolareiden vuosittaisissa määrissä jo sellaisenaan paljastaa, että vaihtelevat
olosuhteet ovat tärkeä syytekijä ainakin Suomessa. Kuvaa syytekijöistä voidaan kuitenkin tarkentaa
paljon ketjukolareita käsittelevien tutkimusten perusteella. Näitä on tarjolla monista maista,
erityisesti USA:sta ja Saksasta.

3.1 Näkyvyyden alentuminen: sumu, savu, vesisade, lumisade, ajoviiman nostama
vesisumu tai lumituisku
Yleisin ketjukolareihin liittyvä olosuhdetekijä on huono näkyvyys. Näkyvyyttä rajoittaa USA:ssa ja
Saksassa tavallisimmin sumu. Näkyvyyden heikentyminen paikallisesti, sumupilven laskeutuessa
valtatielle ketjukolarin riski moninkertaistuu. Sakeassa sumussa näkyvyys putoaa jopa alle 15
metriin. Tavanomainen alhaisimman rajoituksen mukainen valtatienopeus esimerkiksi USA:ssa on
55 mailia tunnissa (88,5 km/h). Ajo tällä nopeudella tuntuu rauhalliselta. Sumuseinän tullessa
vastaan autoilijoiden reaktiot näkyvyyden heikentymiseen vaihtelevat ja jonkun lukkojarrutusta
seuraa tyypillisesti ensin tavanomainen peräänajo. Kahden vaurioituneen auton sulkiessa ajoradan
tähän kasaan törmää seuraavien viiden minuutin aikana parikymmentä ajoneuvoa. Kun joukossa on
myös raskaita ajoneuvoja tai kun tielle valunut polttoaine syttyy palamaan voi kuolleiden luku
nousta kymmeneen ja loukkaantuneita tulee lisäksi pari kymmentä (National Transportation Safety
Board, NTSB, 1981, 1995).
Sumua ketjukolareiden syytekijänä ja kuljettajien reaktioita sumuun on tutkittu myös Saksassa
(kooste tuloksista Debus, G. et al. 2005). Yllättävä havainto on, että sumussa liikennevirta tihentyy
siten, että kuljettajat käyttävät normaalia lyhyempiä ajoneuvovälejä. Sumussa tapahtuvien
liikennevirran muutosten mallintaminen tarjoaa sitten myös ideoita keinoiksi ketjukolarien
torjuntaan ja mahdollisuuksia testata keinojen vaikutusta simuloimalla (keinoihin palataan
tuonnempana).
Savu on sumun veroinen näkyvyyden rajoite. Ruohikko- ja pensaspalot ovat USA:ssa tuottaneet
toistuvasti valtateille niin sakean savuverhon, että näkyvyys putoaa alle 15 metriin ja
ketjukolareiden riski kasvaa aivan kuten sumussakin. Teiden lähettyvillä olevista palopesäkkeistä
lentävät kipinät ovat muutamissa tapauksissa sitten sytyttäneet kolareissa tielle valuneen
polttoaineen ja jopa polttoainerekan tuleen, mistä seuraa menetyksiä kuolleina ja loukkaantuneina
(NTSB, 2002).
Sumu ja savu ovat Suomessakin mahdollisia näkyvyyden rajoitteita, mutta harvoin niin sakeita kuin
edellä kuvatuissa tilanteissa. Sade, sekä voimakas vesisade että etenkin lumisade ovat sen sijaan
Suomessa hyvinkin tavallisia näkyvyyden rajoitteita. Lumisateen osuutta yhtenä syytekijänä ovat
tutkineet myös japanilaiset (Kajiya, Kaneda & Tanji, 2001). Satavan lumen ohella lunta voi tulla
myös tuulen tai ajoviiman nostamana näkyvyyden rajoitteeksi. Lumisateen aiheuttama näkyvyyden
heikentyminen ei yksin tuota ketjukolareiden riskin lisäystä, vaan sateen lisäksi tarvitaan
olosuhteisiin sopimatonta kuljettajien toimintaa ja riittävän tiheää liikennevirtaa sekä paikallista
ajokelin heikkenemistä. Useiden syytekijöiden kasaantuminen on tyypillistä ketjukolareissa kuten
monissa muissakin onnettomuuksissa myös Suomen tutkijalautakuntien mukaan. Esittelemme tässä
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kuitenkin ensin syytekijöitä yksitellen ja tämän jakson lopuksi voidaan sitten muodostaa käsitys
ketjukolareiden synnystä syytekijäin kasautumisen seurauksena.
Merkille pantavaa on, että pimeys ei ole ketjukolareiden kannalta näkyvyyden rajoite. Pimeys ei
rajoita ajoneuvojen valojen näkymistä edessä tai takana. Valot auttavat myös tehokkaasti näkemistä
pimeässä toisin kuin sakeassa sumussa tai lumisateessa. Näkyvyyden rajoitteina sumu, savu tai sade
altistaa ketjukolareille niin hyvin valoisassa kuin pimeässäkin.

3.2 Tihentymät liikennevirrassa
Kartoitettaessa Saksan autobahneilla ketjukolareiden tapahtumapaikkoja, havaittiin jo 1980-luvun
alkupuolen tilastoista, että ketjukolarit keskittyvät tiejaksoille, joissa liikennevirta tihentyy joko
ajallisesti tai väylien liittymien myötä (Ernst, Bruehning & Heuser, 1989). Tihentymät
liikennevirrassa eivät yksin aiheuta ketjukolareita, mutta muiden syytekijöiden, kuten sumun
haitatessa näkyvyyttä noin kolmannes ketjukolareista sattuu liikenteen tihentymäpaikoilla
(Bruehning & Heuser, 1995).
Teoreettisestikin on laskettavissa, että näkyvyyden ollessa rajoitettu tihentymäalueilla liikennevirta
voi edetä vahingoitta vain siten, että kaikki ajoneuvot kulkevat tasaisella nopeudella. Ajovälit ovat
usein niin lyhyitä, että valtatienopeuksilla pienikin häiriö jonkin ajoneuvon kulussa voi johtaa
peräänajoon ja näin muodostuva este aiheuttaa sitten ketjukolarin. Liikennevirran tihentymäpaikat
keräävätkin Saksassa noin 20 prosenttia kaikista tieliikenteen vahingoista, joissa yksittäisen
vahingon syykuva voi olla moninainen, mutta sattumispaikka tiestöllä on tilastollisesti
ennakoitavissa (Piper, 1998).
Paradoksaalista on, että kuljettajien luontainen käyttäytyminen tihentää liikennevirtaa näkyvyyden
ollessa rajoitettu. Tämä on Saksassa havaittu seurattaessa ajoneuvovälejä sumussa. Kuljettajat
hyväksyvät tällöin sekä eteenpäin että taaksepäin lyhyemmän välimatkan kuin normaalin
näkyvyyden vallitessa. Ilmiötä on selitetty sosiaalipsykologisin termein (Schoenbach, 2001), mutta
se näyttäisi selittyvän paremmin sisäisten mallien teorian pohjalta (Mikkonen & Keskinen, 1982).
Kuljettajilla on normaalien olosuhteiden mukainen mielikuva siitä, kuinka selkeinä jonossa
ajettaessa edessä oleva ja takana tuleva näkyvät, takana tuleva peilinäkymänä. Näkyvyyden ollessa
rajoitettu ajoneuvojen on oltava tavallista lähempänä, jotta ne näkyisivät sisäisen mallin mukaisina.
Tästä syystä näkyvyyden rajoitukset johtavat samalla liikennevirran tihentymiseen, vaikka
turvallisuuden kannalta pitäisi toimia juuri päinvastoin, pidentää ajoneuvovälejä.
Kuolemaan johtaneita ketjukolareita tutkittaessa on USA:ssa laajasta tilastomateriaalista osoitettu,
että liikennevirran tihentymät nimenomaan valtateillä muodostavat ketjukolareiden keskittymiä.
Vakavia seurauksia ketjukolareissa, kuten muissakin liikennevahingoissa tulee ajettaessa
valtateiden nopeuksilla (Guarino & Champaneri, 2010).
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3.3 Ajoneuvojen nopeus- ja massaerot
Ajonopeuksien tason lisäksi ja siitä riippumatta on ketjukolareihin ja erityisesti niiden vakavuuteen
vaikutusta myös nopeus- ja massaeroilla liikennevirrassa. Tämä on todettu myös suurten
yksittäisten ketjukolareiden analyyseissä USA:ssa (NTSB 1992). Kun ajoneuvot saapuvat alueelle,
jossa näkyvyys on heikko, on itsestään selvää, että ajoneuvojen törmäysriski lisääntyy, jos
lähestymisnopeudet vaihtelevat suuresti. Nopeuseroja on ainakin henkilöautojen ja raskaiden
ajoneuvojen välillä. Nämä erot lisäävät paitsi törmäysriskiä, niin myös ja erityisesti seurausten
vakavuutta. Niinpä onkin osoitettu, että raskaiden ajoneuvojen osuus monen ajoneuvon vahingoissa
on kaksinkertainen verrattuna niiden osuuteen liikennevirrassa. Yksittäiskolareissa vastaavasti
raskailla ajoneuvoilla on selvä aliedustus (Solomon, 1999).

3.4 Keli, kitkan alentuminen
Kelin heikkenemiseen ja siitä aiheutuvaan kitkan alentumiseen ja jarrutusmatkojen venymiseen ei
kiinnitetä Saksassa tai USA:ssa tehdyissä ketjukolareiden analyyseissä huomiota. Japanissa on sen
sijaan lumisateen vaikutuksia käsiteltäessä huomattu paitsi näkyvyyden heikkeneminen myös kelin
heikkenemisestä johtuva vahinkoriskin lisäys (Kajiya, Kaneda & Tanji, 2001).
Jo fysiikan lakien mukaisesti kelillä on osuutensa ketjukolareihin. Kuivalla asfaltilla kesällä
kitkakerroin on välillä 0,7 – 0,9. Kerroin alenee jo sateella välille 0,4 – 0,6 ja talvikeleillä välille 0,1
– 0,3. Lumisateessa on lähes aina talvikeli. Kitkakertoimen aleneminen merkitsee pysäytysmatkan
pitenemistä. Esitettyjen kerroinvälien keskitasoilla laskettuna on pysäytysmatka kuivalla asfaltilla
80 km/h nopeudesta 54 m, vesikelillä 72 m ja talvikelillä 150 m. Erot ovat suuria. Ei olekaan
yllättävää, että Suomessa ketjukolarit keskittyvät talvikauteen ja lumisadepäiviin, jolloin sekä
näkyvyyden rajoitukset että kelin heikentyminen lisäävät riskiä jyrkästi.
Talvikeleillä esiintyvä liukkaus on Suomessa monin verroin merkittävämpi syytekijä ketjukolareille
kuin näistä kolareista muuten kärsiville Saksalle ja USA:lle. Kelissä voi tulla nopeita muutoksia
ajallisesti ja paikallisesti esimerkiksi alijäähtyneen vesisateen muodostaessa mustaa jäätä ajoradalle.
Kelien hallintaa on Suomessa koetettu parantaa talvirengaspakolla. Tämä keino ei ole
ketjukolareiden kannalta ongelmaton, sillä talvirenkaina hyväksytään sekä nastattomat että
nastoitetut renkaat ja sen ohella eritasoisia nastattomia kitkarenkaita. Ongelma tulee erilaisten
renkaiden pidon vaihtelusta, mikä ketjukolareiden kannalta on samanlainen syytekijä kuin
ajonopeuksien vaihtelukin.
Pidon vaihtelua talvirenkaissa on paljon sekä niiden erilaisen rakenteen että vaihtelevan
kuluneisuuden takia. Hyvin pitävillä renkailla varustetut ajoneuvot joutuvat helposti peräänajon
kohteeksi vähemmän pitävillä renkailla ajaville, mikä tuo otollisen tilanteen ketjukolareille.
Pahimmissa ketjukolareissa on Suomessa liukkaus ollut yhtenä syytekijänä, kuten esimerkiksi
17.3.2005 aamuliikenteessä sattuneissa useissa samanaikaisissa ketjukolareissa, joissa oli osallisina
noin 400 ajoneuvoa. Näissä kuoli kolme ja loukkaantui noin 60 ihmistä. (Keski-Uudenmaan
pelastuslaitos, toimintakertomus 2005).
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3.5 Ajonopeus
Merkillistä ketjukolareiden tutkimuksissa on, että ajonopeuksia ei juurikaan käsitellä eikä se esiinny
syytekijänä. Osa törmäyksistä ketjuissa voi tapahtua alhaisilla nopeuksilla, mikä hämärtää kuvaa
nopeuksien merkityksestä. Nopeus nousee merkittäväksi taustasyyksi, kun katsotaan tiestöä, jolla
vakavat ketjukolarit sattuvat. Ne ovat moottoriteitä, joilla ajonopeudet ovat korkeimpia. Eikä
ajonopeuden merkitys rajoitu vain törmäystilanteen nopeuteen. Kymmenien tai jopa satojen
kilometrien ajo suurilla nopeuksilla mukauttaa aistit niin, että liittymien tai muiden alueiden
alennetut nopeudet helposti ylittyvät. Niinpä pahoja ketjukolareita esiintyy esimerkiksi valtateiden
tietulliasemia lähestyttäessä, kun nopeuksien alentamistarvetta ei tajuta ajoissa ja ketjuun sattuu
sekä raskaita ajoneuvoja että henkilökuljetuksia (NTSB 2003).

3.6 Välitön syy este ajoradalla
Ketjukolarin käynnistävä välitön syytekijä on este ajoradalla. Tavallisimmin se on kahden
ajoneuvon peräänajo ja ajoneuvojen jääminen esteeksi ajoradalle. Mutta yksikin ajoneuvo tai jopa
kuormasta pudonnut esine riittää sulkemaan kaistan tai jopa useamman kaistan. Tien laitteisiin,
kuten kaiteisiin törmännyt ajoneuvo voi jäädä ajoradalle samoin kuin moottorivian tai polttoaineen
loppumisen takia pysähtynyt ajoneuvo. Valtateiden vilkkaassa liikenteessä hetkellinenkin tukos
ajoradalla altistaa paikka lähestyvien ajoneuvojen törmäämiselle siihen ja seurauksena on
ketjukolari.

3.7 Kuljettajakohtaiset syyt ketjun käynnistäjänä
Ketjukolarin käynnistäjänä on miltei aina jokin tavallinen kolari. Tavallisimmin aluksi on pieni
peräänajo, mutta myös yksittäiskolarit, esimerkiksi kaiteeseen ajo ja auton pyörähtäminen siitä
ajoradalle tai ajoneuvon suistuminen vastaantulevien kaistalle ovat aiheuttaneet jatkossa useiden
ihmisten kuolemaan johtaneita ketjuja (esim. NTSB 1983, 1998, 20052008). Ketjun käynnistävissä
kolareissa on taustalla tavanomaisia syytekijöitä, kuten kuljettajan rattijuopumus tai väsymys
(NTSB 1983, 1991).
Saksalaistutkija on kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka kuljettajalla on aina vastuu oman
ajoneuvonsa hallinnasta, osallisuutta ketjukolariin pidetään hyväksyttävänä, kun taas tavallisista
liikennevahingoista syyllistetään kuljettajia. Tämä heijastuu myös vahinkojen estotoimien
hyväksyttävyyteen: ketjukolareiden vähentämiseksi hyväksytään liikennejärjestelmän säätelyä
rajoituksin, kun taas tavallisten vahinkojen vähentämiseen vaaditaan kuljettajiin kohdistuvia
toimenpiteitä (Zimmer 1996). Ketjukolareissa on kuitenkin useimmiten sekä virheillään ketjun
käynnistävä kuljettaja että ketjuun jopa toisten työntämänä joutuvia ajoneuvoja, joiden kuljettajilla
on vain vähäiset mahdollisuudet välttää vahinko omilla toimillaan. Saksassa onkin tutkittu ja
kehitelty keinoja selvittää törmäysjäljistä, onko peräänajo tapahtunut ajamalla vai toisen
työntämänä (Buerger 1991, Weber 1996).
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3.8 Seurauksia pahentavat lisätekijät
Ketjukolarit sattuvat vaikeissa olosuhteissa. Jo tämä tuottaa vaikeuksia myös hälytysajoneuvojen
liikenteelle. Aivan erityinen ongelma on sitten vielä ajoradan tukos, joka ketjukolareissa saattaa olla
satoja metrejä. Poliisin, palo- ja hinausautojen sekä ambulanssien paikalle pääsyn vaikeutuessa
seuraamukset pahenevat avun viivästyessä. (Gore 1972). Jopa kokonaisten päivien mittaisiksi
venyvät liikenteen tukokset valtateillä aiheuttavat sitten myös mittavia taloudellisia menetyksiä
muulle liikenteelle ja kuljetuksille.

4 Ketjukolareiden syykuva Suomessa
4.1 Tutkijalautakuntien käsittelemät tapaukset
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat tutkineet Suomessa viisi ketjukolaria, joissa
kussakin on kuollut yksi ihminen ja loukkaantunut jopa kymmeniä. Tutkituista ketjukolareista yhtä
on käsitellyt myös Onnettomuustutkintakeskus (Valonen et al. 2012). Lautakuntien yli 40vuotisessa historiassa ketjukolari on uusi vahinkotyyppi. Ensimmäinen tuli tutkintaan vuonna 2003
ja tuorein tapaus on vuodelta 2011. Lautakunnat ovat rajanneet tutkinnan erityisesti niihin ketjujen
ajoneuvoihin, joilla on osuutta kuolemaan johtaneisiin vammoihin. Tapauksiin on sovellettu
tavanomaista kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkintamenetelmää, ketjukolareille ei ole
toistaiseksi kehitetty mitään erityistä, tähän kolarityyppiin erikoistunutta menetelmää. Tutkitut
tapaukset antavat kokonaisuutena melko selkeän ja vaikuttavan syykuvan suomalaisille
ketjukolareille:
- Kaikki viisi tapausta ovat sattuneet moottoriteillä, joilla nopeusrajoitus on ollut talvikaudella
100 km/h.
- Kaikissa tapauksissa näkyvyys on ollut lumisateen ja lisäksi tuulen tai ajoviiman
pöllyttämän lumen rajoittama. Olosuhteita on kuvattu sanoilla ”lumimyräkkä”,
”lumimyrsky”, ”lumipilvi” tai ”kuuropuuska”.
- Kaikissa tapauksissa liikenne on ollut tiheää moottoritien liittymien läheisyydessä.
- Kaikissa tapauksissa lumisade on samalla alentanut renkaiden pitoa, joskaan liukkaus ei ole
ollut ratkaiseva.
- Kaikissa tapauksissa ketjukolarin on käynnistänyt ensin peräänajo tai muu pieni peltivaurio.
- Kaikissa tapauksissa tilannenopeuksien erot osallisten ajoneuvojen välillä ovat olleet suuria.
- Kuolemaan johtanee vammat ovat tulleet joko ajotiellä olleen kuljettajan yliajosta tai
raskaan ajoneuvon törmäyksestä ketjussa.
Havaitaan, että Suomessa sattuneiden ketjukolareiden syyt ovat häkellyttävän samanlaisia kuin
muissakin maissa, vaikka näkyvyyden rajoitteena on meillä lumisade, kun taas muualla on muita
rajoitteita. Tämä syiden samankaltaisuus merkitsee myös, että muissa maissa kehitellyt
ketjukolareiden ehkäisykeinot ovat käyttökelpoisia myös meillä. Kehittyneimpien maiden keinoihin
ja kokeiluihin on perusteltua perehtyä yksityiskohtaisesti.
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4.2 Talvikuukaudet, perjantai kello 16
Syykuvaa on paikallaan tarkentaa vielä katsomalla ketjukolareiden ajallista jakaumaa. Niiden
kuukausittainen jakauma näkyy kuviosta 5. Havaitaan, että ketjukolareita tapahtuu ympäri vuoden,
mutta talvikausi joulukuusta maaliskuulle on selvästi riskipitoisempaa aikaa kuin kesäkausi
huhtikuusta elokuulle. Tilasto on tehty kolmen vuoden (2008–2010) yhteenlasketuista lukumääristä,
jotta siihen saataisiin jakaumaa vakauttava määrä vahinkoja. Tilastossa kolmen ajoneuvon kolarit
kattavat pääosan tapauksista, joten kyse ei ole niistä ketjukolareista, jotka ylittävät uutiskynnyksen
yksittäisinä tapauksina. Nämä pitkät ketjut keskittyvät uutisten perusteella vieläkin voimakkaammin
talvikauteen kuin mitä kuvion 5 jakauma osoittaa.
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Kuvio 5. Kolmen tai useamman ajoneuvon kolarit kuukausittain. Yhteenlasketut luvut vuosilta
2008–2010. (Tapio Koisaari, Liikennevakuutuskeskus).
Vastaava jakauma viikonpäivittäin on kuviossa 6. Tässä paljastuu, että ketjukolareiden riski
jakautuu viikon arkipäiville muuten tasaisesti, mutta perjantai ponnahtaa yli 20 prosenttia muiden
päivien tason yläpuolelle. Lepopäivät lauantai ja sunnuntai poikkeavat suuresti viikon työpäivistä:
viikonvaihteessa ketjukolareiden riski alenee alle puoleen työpäivien keskitasosta. Useimpien
ihmisten vapaapäivinä, lauantaina ja sunnuntaina on vain vähän sellaisia liikenteen tihentymiä,
jotka altistavat ketjukolareille.
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Kuvio 6. Ketjukolareiden jakauma viikonpäivien mukaan. Yhdistetyt lukumäärät vuosilta 2008–
2010 kuten kuviossa 5. (Tapio Koisaari, Liikennevakuutuskeskus).
Liikennemäärien ja tiheyksien vaihtelu näkyy myös ketjukolareiden tuntijakaumassa, joka on
esitetty kuviossa 7.
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Kuvio 7. Ketjukolareiden jakauma kellonajan mukaan. Yhdistetyt lukumäärät vuosilta 2008–2010
kuten kuvioissa 5 ja 6 edellä. (Tapio Koisaari, Liikennevakuutuskeskus).
Kuviosta 7 on huomattava, että tarkkoja kellonaikoja ei ole tiedossa läheskään kaikista
ketjukolareista. Sen takia kellonajaksi on tullut 0 (tai 24) paljon tapauksia, joissa tietopohjana on
vain ”yöllä”. Tätä tilastopiikkiä ei sen takia pidä tulkita ketjukolareiden kasaumaksi.
Kasaumia on sen sijaan siten, että aamulla ketjukolarit lisääntyvät nopeasti ja ovat huipussaan
kahdeksan aikaan. Uusi nousu alkaa sitten iltapäivällä, jossa aamun huipputaso saavutetaan heti
puolen päivän jälkeen ja huippu on neljän aikaan. Tällöin ketjukolareiden riski nousee
kaksinkertaiseksi aamun huippuun verrattuna.
Viikonpäivien mukainen jakauma ja erityisesti kellonaikojen mukainen jakauma tukevat
ketjukolareista muodostuvaa syykuvaa siten, että tihentymät liikennevirrassa ovat olennainen
syytekijä. Kuukausijakauma puolestaan osoittaa, että sääolosuhteet vaikuttavat sekä näkyvyyden
rajoitteina että kelin heikkenemisenä

5 Ketjukolareiden ehkäisy
5.1 USA:ssa painopisteenä kuljettajia avustavat keinot
Yhdysvalloissa päädyttiin jo 1970 näkemykseen, että ketjukolareiden välttämiseksi on ratkaisevaa
automaattinen tai ainakin puoliautomaattinen järjestelmä, joka tietoa tarjoamalla kontrolloi
liikennettä kunkin liikenneväylän pituussuunnassa. Kuljettajilla on tällöin mahdollisuus ennakoida
edessä olevia liikennetilanteita ennen niihin joutumista (Treitere, Nemeth & Warrendale 1970).
Liikennevirran tihentymiä sekä nopeus- ja massaeroja tai näkyvyyden heikentymisiä ei voida
välttää eikä kuljettajien reaktioita hallita, jos vaikeudet liikenteessä yllättävät. On vähennettävä
yllätysten riskiä.
Tätä peruslinjausta seuraten on sittemmin tuotettu ja kokeiltu monenlaisia järjestelmiä.
Ensimmäisten joukossa olivat ajoneuvojen näkyvyyttä lisäävät parannukset. Ajovalojen jatkuva
käyttö oli ensimmäisiä keinoja näkyvyyden parantamiseen ja se auttoikin. Jopa sellaisessa
vertailussa, jossa verrataan automaattisesti kytkeytyvin ajovaloin varustettuja autoja muihin
ajoneuvoihin liikenteessä, todetaan 3,2 prosenttia vähemmän yhteenajoja ensiksi mainitulle
ryhmälle (Farmer & Williams, 2002). Korkealle asennettu lisäjarruvalo puolestaan vähentää
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peräänajoja 4 – 8 prosenttia, mutta ei vaikuta ketjun pitenemiseen sen jälkeen. Lisäjarruvalo
vähentää ketjukolareita käynnistäviä kahden auton peräänajoja, mutta jos tällainen tukos
muodostuu, lisäjarruvalosta ei ole apua ketjun jatkumiselle (Khattak & Cassidy 1999).
Ajovakauden säätelijän, ESC (Electronic Stability Control), vaikutuksia on tutkittu paljon ja
myönteiset turvallisuusvaikutukset ovat yleistäneet ESC:n likimain kaikkiin automerkkeihin.
Useissa vanhemmissa turvallisuusvaikutusten tutkimuksissa ei ole eritelty peräänajoja, saatikka
ketjukolareita erilliseksi vahinkotyypiksi (Farmer 2006, Dang 2007). Tuoreimmat tutkimukset
viittaavat siihen, että peräänajoriski ei vähene ESC:n avulla (Scully & Newstead 2010 ja Höye
2011). Viimemainittu tutkimus on meta-analyysi, jonka aineistona on 12 aikaisempaa tutkimusta ja
siinä päädytään toteamukseen, että ESC ei vaikuta peräänajoihin tai voi jopa lisätä niitä.
Autotekniikan keinoin ei kuitenkaan ole päästy kovin pitkälle ketjukolareiden vähentämisessä.
Suoraviivaisemmin tartuttiin muilla keinoilla nimenomaan näkyvyyden rajoituksista selviämiseen.
Kaliforniassa kokeiltiin 1990-luvun alussa menestyksellä ohjelmaa, johon sisältyi useita toisiaan
täydentäviä keinoja: ohjelehtinen sumuajoa varten, siirrettävät ja muunneltavat opastetaulut
pääteille, siirrettävät paikallisradioasemat päätiestölle, sumunäkötesti osoittamaan näkyvyyden
rajoittuneisuutta uskottavasti, reaaliaikainen säätieto vaikeimmille tieosille, poliisin näkyvä
liikenteen rauhoittaminen testiosuuksilla, raskaiden ajoneuvojen parkkialueet ja ajoneuvojen
ohjaaminen niille sumun ajaksi ja erillisten kaistojen varaaminen raskaalle liikenteelle (Walter
1992). Ohjelma toimii, mutta sen kustannukset nousevat huomattaviksi.
Kuvatun kaltaiset ohjelmat eivät ole – ilmeisesti kustannussyistä – yleistyneet. Sen sijaan on
esimerkiksi Virginiassa kehitetty omaa, riisutumpaa ohjelmaa, johon sisältyy tilanteen mukaan
muuttuvia sumuvaroitusmerkkejä, näkyvyyden mittareita videotekniikalla, poliisin hälyttäminen
säätelemään ajonopeuksia ja erityislupa poikkeaviin nopeusrajoituksiin. Pyrkimyksenä on luoda
älykästä liikenneympäristöä, jossa selvitään olosuhteiden vaikeutuessakin. Suunnitelmia on
kuitenkin ollut vaikea markkinoida poliitikoille, jotka päättävät rahoituksesta ja sen takia näyttö
ohjelman toimivuudesta puuttuu (Lynn, Schreiner & Campbell 2002).
Teksasissa nähtiin liikenteen tihentymien ja jonojen torjunta keskeiseksi keinoksi ketjukolareiden
ehkäisyssä, koska ketjujen alku on olosuhteista riippumatta lähes aina alueilla, joissa liikennevirta
tihentyy yli väylän välityskyvyn. Tämä lähtökohta johtaa etsimään ratkaisua autoilijoiden
informoinnille oikea-aikaisesti ajosuunnassa olevista liikennevirran hidasteista ja tukoksista. Vaikka
tämä analyysi ei johtanut välittömiin ratkaisuihin ja kenttäkokeisiin, se on antanut suunnan
kehittämishankkeille jatkossa (Wiles, Cooner, Walters & Pultorak 2003).
Ensimmäisistä kenttäkokeista on raportoitu vasta pari vuotta myöhemmin (Wiles, Cooner, Rathod
& Wallace 2005). Kolmea tyypillisintä ruuhkautumisen tilannetta koetettiin välttää: väylän
hetkellisen ylikuormittumisen luomaa tukosta, tietöiden aiheuttamia ruuhkia ja liikennevahinkojen
luomia liikennevirran pysähdyksiä tai hidastuksia. Tiestöä varustettiin kiinteillä varoitusmerkeillä,
joilla autoilijoita informoitiin liikenteen sujumisesta ajosuunnassa. Kehitystyötä raportoidaan vielä
tarvittavan, mutta kokeilu vahvisti luottamusta perusratkaisun pitävyyteen.
Ennakkotiedotuksen ideaa on kehitelty myös Kaliforniassa, jossa varoituskohteena on näkyvyyden
alentuminen sumussa. Tiestölle asennetut automaattiset näkyvyyden mittausasemat ilmoittavat
ongelmasta, kun näkyvyys alenee alle 150 metriin. Ilmoitus laukaisee elektroniset ilmoitustaulut
liikenteen tulosuunnissa ja samalla liikennepoliisi saa hälytyksen, jonka perusteella paikalle
lähetetään partioautoja, jotka vetävät ajoneuvoja saattueina olosuhteisiin sovitetulla nopeudella
sumualueen läpi (Witt 2006).
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Kehittyvä viestintäteknologia tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ennakoivaan liikenteen
ohjaukseen siten, että yllätyksiltä vältyttäisiin. Uusinta ja vielä kokeiluvaiheessa olevaa järjestelmää
edustaa VANET-ohjelma (Hartenstein & Laberteaux, 2010). Nimi on lyhenne sanoista ”Vehicular
ad-hoc networks” (ajoneuvojen tilannekohtainen tietoverkko). Perusajatus on yksinkertainen:
ajoneuvon törmätessä liikennevirrassa esteeseen, se lähettää automaattisesti varoitussignaalin, jonka
lähin toinen auto sieppaa ja välittää edelleen. Ajoneuvot on varustettu yksinkertaisilla lähettimillä ja
vastaanottimille, joiden avulla liikennevirtaan muodostuu tietoverkko ilman ulkoisia tukiasemia.
Lisäksi ajoneuvoissa tarvitaan viestin laukaiseva tunnistin, joka antaa varoitussignaalin. Tämä
voidaan ohjelmoida lähettämään signaali törmäyksestä tai vaikkapa hätäjarrutuksesta. Kokeiluissa
varoitusviesti on saatu leviämään kilometrin kantamalla ja jopa 2000 ajoneuvoon alle sekunnissa.
Varoitus on siten likimain reaaliaikainen ketjukolariuhkan muodostuessa. Tilanteen jatkuessa
pitempään on liikenteen ohjauskeskuksilla aikaa arviointeihin ja ohjaavan informaation
välittämiseen tavallisten radiokanavien kautta.
VANET-järjestelmää voi kuvata myös siten, että ajoneuvot varustetaan seuraamaan edessä olevia
liikennevirran tapahtumia noin kilometrin matkalta eteenpäin. Ajoneuvo ”näkee” yllättävät
tapahtumat kaikissa olosuhteissa jo kaukaa. Kuljettaja näkee vain hyvissä olosuhteissa lähintä edellä
ajavaa pitemmälle. Hyvissä olosuhteissa kuljettajillakin on tapana seurata liikennevirran kulkua niin
pitkälle kuin kulloinenkin näkemä antaa mahdollisuuden. Tekniikan avulla ajoneuvosta saadaan
kuljettajaa parempi riskitilanteiden ennakoija, joka sitten antaa kuljettajalle mahdollisuuden välttää
tilanteeseen ajautuminen.
Vaikka järjestelmä vaikuttaa teoriassa hyvältä älyliikenteen ratkaisulta, käytännössä kohdataan
monia vaikeuksia. Verkko ylikuormittuisi nopeasti, jos jokainen viestin aluksi saava ajoneuvo
jatkaisi sitä eteenpäin. Tämä on ratkaistu siten, että järjestelmä tunnistaa ja valikoi parhaan lähellä
olevan välittäjän jatkamaan viestiä eteenpäin (Amoroso & Roccetti 2012). Aivan erityinen ongelma
on sitten järjestelmän suojaus esimerkiksi tahalliselta liikenteen häirinnältä ja autoilijoiden
yksityisyyden suojaus (Haas & Hu 2010). Kehitystyö on kuitenkin intensiivistä ja simulointien sekä
kenttäkokeilujen kautta ratkaisuja epäilemättä löytyy. Ohjelmaa rahoitetaan sekä julkisista lähteistä
että autoteollisuuden taholta ja lukuisista toisiinsa liittyvistä hankkeista osa on levinnyt jo myös
Eurooppaan, jossa ainakin italialaisia tutkijoita on mukana. Tuloksia julkaistaan erittäin paljon
eivätkä kokeilut rajoitu vain ketjukolareiden ehkäisyyn. Tulevaisuuden visiona nähdään jopa
VANET-järjestelmän mahdollisuudet toimia alustana täysin automatisoidulle autoliikenteelle
(Ornstein & Wright 2010).

5.2 Euroopassa erilainen perinne
Euroopassa mittavimmat ketjukolarit ovat tapahtuneet Saksassa ja siellä myös niiden analysointi on
ollut vilkkainta. Perusteellisessa liikenneministeriön tilaamassa ja eri tahojen tuottamassa
selvityksessä 1994 osoitetaan aluksi, että suurin osa ketjukolareista (massenunfälle) tapahtuu
hyvissä näkymäolosuhteissa, vaikka yleinen käsitys on, että kyseessä on lähinnä sumusta johtuneet
onnettomuudet (Bundesanstalt für Strassenwesen, BAST 1994). Sumussa tapahtuneet vakavat
tapaukset ovat saaneet paljon julkisuutta, mikä muovaa suuren yleisön käsityksiä ketjukolareista.
Niillä on kuitenkin myös monia muita syitä. Edellä käsitellyistä syytekijöistä ainakin moottoriteiden
korkeat nopeudet, suuret nopeuserot ja liikennevirran ajalliset ja paikalliset tihentymät ovat
Saksassa merkittäviä ketjukolareiden aiheuttajia.
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Ketjukolareiden ehkäisykeinoja etsittiin 1990-luvulla Saksassa kysymällä, mitä poliisi voi tehdä, ja
mitä pelastuslaitokset voivat tehdä sekä miten autoilijoita tulisi kouluttaa, jotta ketjukolarit
vähenisivät ja niiden tuhoisuutta voitaisiin lievittää. Kehittyvä tekniikka tarjosi mahdollisuuksia
näkyvyyden mittaukseen ja sumusta varoittamiseen. Nopeuksiin puututtiin hyvin varovasti:
mustiksi pisteiksi nimetyille tieosille, joissa oli osoitettavissa ketjukolareiden kasaumia, otettiin
käyttöön vaihtuvia nopeusrajoituksia. Nämä kattoivat tiestöstä vain pienen murto-osan, muutamia
satoja kilometrejä. Lohdullista oli, että ketjukolareiden lukumäärä osoitti Saksassa 1980-luvulla ja
1990-luvun alussa pikemmin alenevaa kuin kasvavaa suuntaa, vaikka liikennemäärät lisääntyivät
vuosi vuodelta.
Kymmenkunta vuotta myöhemmin Saksassa ketjukolareiden syykuvaa tarkennettiin ja syvennettiin
tekemällä erityisesti nopeuden mukauttamisen mittauksia sekä aidossa liikenneympäristössä että
liikennevirran kulun simuloinneilla. Osoittautui, että puutteet nopeuden mukauttamisessa
olosuhteiden vaihteluiden ja liikennetiheyden mukaiseksi ovat perussyy vahinkoriskin nousulle ja
erityisesti silloin, kun näkyvyys heikkenee sumun tai vastaavan syyn takia. Olosuhteisiin ja
liikennetiheyteen nähden tilannenopeus jää liian korkeaksi ja erityisesti nopeuserot ajoneuvojen
välillä kasvavat (BAST 2005). Juuri näissä tilanteissa ketjukolarin riski nousee.
Ehkäisykeinojen tehostamista vaadittiin monelta taholta. Vaatimuksista koostuu näin toisiaan
tukevien keinojen ohjelma. Säädöksiä tulee tarkistaa: Näkyvyyden ollessa alle 50 m, nopeus saa
olla enintään 50 km/h. Sumuvalojen käyttö on rajattava olosuhteisiin, joissa näkyvyys on alle 50 m.
Nopeuksien valvontaa tulee lisätä tilanteissa, joissa näkyvyys on rajoitettu. Poliisille on annettava
välittömiin seurauksiin johtava sakotusoikeus. Sumuesiintymille alttiit tiejaksot on varustettava
lyhyimpiä ajoneuvovälejä osoittavilla tiemerkinnöillä. Autokoulujen opetukseen on sisällytettävä
simulaattoreilla annettava ajoharjoitus sumussa. Tekniset ratkaisut autoilijoiden informaation
parantamiseksi radion kautta annettavin ajo-ohjein sekä apuneuvot vaikeiden olosuhteiden
hallintaan etäisyystutkin ja infrapunavaloin tulee ottaa käyttöön. Liikennejärjestelmän etävalvontaa
ja ohjausta tulee kehittää. Arvioitaessa keinovalikoiman vaikuttavuutta, toteutettavuutta ja
taloudellisuutta päädyttiin siihen, että tekniset ratkaisut olisivat parhaita, mutta niiden kehittäminen
vie aikaa ja välittöminä toimenpiteinä on tyydyttävä kevyempiin, autoilijoiden toimintaa sääteleviin
ja ohjaaviin keinoihin.
Katsottaessa tilannetta nyt, pian kymmenkunta vuotta myöhemmin, havaitaan kuljettajaa
informoivien ja avustavien välineiden kehittyneen paljon. Tiestöllä tarjotaan informaatiota
olosuhteista ja niiden vaihtelusta sekä nopeuksista. Valvontaa on automatisoitu ja kuljettajat saavat
etävalvontaan perustuvaa tietoa liikenteestä radion välityksellä. Tiedotusta keleistä ja olosuhteista
on myös ennakoivasti ja tieosakohtaisesti. Navigaattorit auttavat reittivalinnoissa ja reitillä
pysymisessä ja paikallisradioita informoidaan myös kuljettajien toimesta, jota kautta esimerkiksi
liikennevirran häiriöt tulevat kuljettajien tietoon nopeasti. Onkin alettu puhumaan älyliikenteestä,
jossa liikenneympäristö ja ajoneuvot ottavat aikaisempaa suuremman roolin matkanteon
ohjaamisessa turvallisesti ja joutuisasti.
Ketjukolareiden riski on ehkä alentunut, mutta ei poistunut. Olosuhteet yllättävät edelleen joskus
siten, että paikallisia ja nopeasti muodostuvia vaihteluja ei voida ennustaa. Toinen ongelma on
inhimillinen: vain vähemmistö kuljettajista käyttää hyväkseen kaikkea tarjolla olevaa informaatiota,
esimerkiksi kelitiedotusta. Ja osa kuljettajista ei piittaa edes akuuteista varoituksista matkan aikana.
Tyypillistä on myös apukeinojen tarjoaman turvallisuushyödyn ulosmittaaminen huolettomuutena
nopeuksien sovittamisesta olosuhteiden ja liikennetilanteiden mukaan. Nopeuksien ja ajotapojen
erot etenkin vaikeissa olosuhteissa säilyvät ja sitä kautta säilyy myös ketjukolaririski.
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Euroopassa on ylikansallisina EU:n hankkeina kehitteillä useita ratkaisuja, joissa kuvatut ongelmat
poistuvat tai ainakin lievittyvät. Vuonna 2009 alkoi kolmivuotinen hanke nimeltä Sartre (Safe Road
Trains for the Environment). Nimi viittaa keskeiseen tavoitteeseen hankkeessa, polttoaineen
kulutuksen ja sitä kautta päästöjen vähentämiseen. Sen ohella tavoitteena on turvallisuuden
parantaminen ja kolmantena vielä ruuhkien vähentäminen ja sivutuloksena on kuljettajien työn
keventäminen (Robinson, Chan & Coelingh, 2010). Turvallisuuden lisäämisessä erityisesti
ketjukolarit vähenisivät, joskin vaikutukset ulottuisivat laajemmalle, likimain kaikkiin
vahinkotyyppeihin.
Brittijohtoisessa hankkeessa on mukana liikennetekniikan tutkimusyksiköitä useasta maasta.
Ruotsilla on vahva panos hankkeessa. Naapurissamme tuotetaan merkittävä osa hankkeen
tutkimuksista ja tuotekehityksestä ja Volvo tarjoaa myös kokeiluissa käytettävän kaluston. Lisäksi
saksalainen ja Espanjassa pääkonttoria pitävä monikansallinen tekniikan sovelluksia kehittävä
instituutti tukevat hanketta
Perusidea on kytkeä ajoneuvoja elektronisesti vetoauton perään letkaksi (platoon), jolle sopisi
nimeksi e-letka. Kytketyt ajoneuvot ovat automaattiohjauksessa, joka toistaa tarkalleen ja oikeaaikaisesti vetoauton ohjaus-, kiihdytys- ja jarrutustoiminnot sekä merkinannot. E-letka etenee
moottoriteillä tasaista 85 km/h nopeutta ja tiellä voi olla muutakin, perinteistä liikennettä.
Hankkeessa ratkaistavina ja kokeiltavina ovat paitsi tekniset ratkaisut myös ratkaisujen vieminen
liikenteeseen ja kuljettajien toiminnan seuranta. Kuljettajiahan on tällöin liikenteessä kolmea lajia:
e-letkojen vetäjät, e-letkoissa vedettävät ja e-letkojen ulkopuolella ajavat.
Sartren lähtökohtana oli aluksi, että e-letkat muodostetaan ja ne liikkuvat ilman
liikenneympäristöön tehtäviä muutoksia. Tästä lähtökohdasta on sittemmin hieman joustettu, eletkojen muodostamiseen ja niihin liittymisen/niistä poistumisen hallintaan saatetaan tarvita
järjestelmän valvomoita tiestölle. Pysyvänä linjauksena on oletus e-letkojen muodostumisesta
taloudellisin perustein, jossa hyödyn saajina olisivat sekä e-letkojen vetäjät että e-letkoissa ajavat.
Kokeilut ovat rajoittuneet e-letkoihin, joissa on raskas ajoneuvo vetäjänä ja vedettävinä on yksi
raskas ajoneuvo ja kolme henkilöautoa. E-letkat rakennetaan siten, että raskas ajoneuvo ei ole
henkilöauton takana. Ajoneuvojen välit e-letkassa ovat tasan kuusi metriä. Ensimmäiset tiekokeilut
keväällä 2012 Espanjassa olivat onnistuneita. Volvot ajoivat e-letkana muun liikenteen seassa eikä
ongelmia esiintynyt.
E-letkassa ajamisen simuloinnit ja kirjoituspöydän ääressä tehdyt systeemianalyysit paljastavat
kuitenkin, että järjestelmään sisältyy vielä monia mittavia ongelmia. Turvallisuuden osalta on
havaittavissa, että vetoautollakin on vahinkoriski, vaikka sitä ohjaisi erikoiskoulutuksen saanut
ammattikuljettaja. Ja e-letkan kanssa voi tiestöllä kolaroida ulkopuolisia ilman, että e-letkan
ajoneuvot olisivat kolariin mitenkään syyllisiä. Vahinkoriskin pienenemiseen kuitenkin luotetaan
myös näiden tulosten perusteella ja varsinkin peräänajot ja sitä kautta ketjukolarit vähenisivät. Eletka auttaisi pienentämään vahinkoriskiä myös vaikeissa olosuhteissa.
Käytännössä ongelmaksi voi nousta myös monien autoilijoiden haluttomuus jäädä passiiviseksi
matkustajaksi autoonsa. Tämä uskotaan ratkaistavan osoittamalla järjestelmän edut polttoaineen
säästössä, turvallisuudessa, ruuhkien vähentämisessä ja matkamukavuudessa. E-letkoihin liittyjiä
uskotaan Euroopan valtateillä riittävän täysin vapaaehtoispohjalla. Mitään kyselyjä ei ole tehty eikä
empiiristä tukea tälle oletukselle vielä ole. On vain kuvitellut markkinat, joissa autoilijat toimivat
rationaalisesti.
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Simulaattoreissa hankittua näyttöä on sen sijaan siitä, että muut autoilijat valtateillä näyttävät
mukautuvan helposti letkojen liikkumiseen. E-letkat eivät kuitenkaan saisi olla kohtuuttoman pitkiä,
vetoauto ja 15 vedettävää on vielä hyväksyttävissä. E-letkaan liittyminen ja siitä poistuminen eivät
ole ongelmia, mutta e-letkassa välimatka edellä ajavaan koetaan pelottavan lyhyeksi jo sen
alittaessa 17 m ja hätäpainiketta käytetään simulaattorissa etäisyyden ollessa 7,5 m, kun
optimaalinen väli olisi 6 m (Larburu, Sanchez & Rodrigues 2010). Näissä kokeissa nopeuksina oli
120 km/h, mutta koehenkilöille näytti e-letkassa riittävän 90 km/h nopeuskin. Pelkojen poistaminen
e-letkassa ajamiselta näyttää vaativan melko paljon tottumusta, vaikka ajoneuvojen elektroninen
kytkeminen on osoitettu mahdolliseksi jo 1998 ja jopa täysin automaattinen autoliikenne, AHS
(Automated Highway System) on mahdollista.
Arviona Sartre-hankkeesta voi sanoa, että siitä ei tule ketjukolareiden ehkäisykeinoa ainakaan
lähimmän vuosikymmenen kantamalla. Letkoissa ajamisen yleistymiselle on ainakin kaksi vahvaa
estettä. Ensimmäinen on henkilöautoilijoiden tottumus ja halukkuus hallita itse ajoneuvoaan.
Omalla autolla liikkumisen vapaudesta luopuminen on hidas prosessi ja vaatii mittavaa
asennemuutosta. Kuljettajan aktiivista roolia on pidetty niin olennaisena, että se on – tosin
velvoitteena – kirjattu myös tieliikennettä säätelevään Wienin yleissopimukseen vuodelta 1968:
”Kuljettajan on joka hetki pystyttävä hallitsemaan ajoneuvonsa”. Sopimusta on joko muutettava tai
sitten e-letkassa olevaa yksittäistä autoa ei katsota ”ajoneuvoksi”, vaan e-letka kokonaisuutena on
sopimuksessa tarkoitettu ”ajoneuvo”.
Toinen este on paradoksaalisesti taloudellinen. E-letkamallia markkinoidaan nimenomaan
taloudellisesti kannattavana, mutta siihen siirtyminen vaatii investoinnit ensin ja hyödyt tulevat
vasta vähitellen vuosien saatossa. Investointeja tarvitaan autokannan varustamiseen luotettavasti
toimivalla välineistöllä. Vetoautoihin se vaatii melko mittavaa panostusta eikä e-letkassa ajamiseen
tarvittava henkilöauton varustuskaan voi olla kovin halpa. Varustelua tuskin tulisi valtaosaan
käytössä olevasta autokannasta ja sen uusiutuminen tehdasvarustelluilla malleilla – joita ei vielä ole
– vie parhaassakin tapauksessa yli vuosikymmenen, joidenkin arvioiden mukaan jopa 25 vuotta
(Glover 2010).
Sartre ei ole suinkaan ainoa, joskin omaperäisin EU:n tukema kehittämishanke. Älyliikenne kattaa
myös EU-tasolla sateenvarjomaisesti monia hankkeita, joista voi kehittyä ratkaisuja myös
ketjukolareiden torjuntaan. Hankkeiden tavoitteita ohjaamaan vahvistettiin 2010 erityinen
älyliikenteen direktiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/eu).
Monikansallisia älyliikenteen hankkeita oli käynnistetty jo ennen direktiiviä, esimerkiksi
liikenteenharjoittajien yhteishanke EasyWay , jossa on mukana noin 150 liikenteenharjoittajaa.
Hanke alkoi vuonna 1998 (www.easyway 2012) ja se tähtää liikenteen säätelyn harmonisointiin ja
kestävän kehityksen mukaiseen taloudellisuuteen, johon sovelletaan älyliikenteen tarjoamia
mahdollisuuksia. Liikenneturvallisuus on yhtenä ulottuvuutena muiden tavoitteiden joukossa, mutta
silläkin suunnalla on tehty huomionarvoista työtä, vieläpä suomalaistutkijoiden johdolla (Kulmala
et al., 2012).
Ketjukolareiden torjunnan kannalta merkittävin kehittämiskohde on ajoneuvojen välisen viestinnän
hyödyntäminen siten, että ne varoittavat automaattisesti näkyvyyden ja kelin heikkenemisestä sekä
kolareista ja muista liikennevirran kulkua häiritsevistä tapahtumista. Viesti välittyy sekä eteen että
taaksepäin tieosalla, jolla autoilijat voivat ennakoivasti sovittaa nopeuttaan ja lisätä valppauttaan
vahingon välttämiseksi. Suomesta VTT:n tutkijoita on osallistunut erityisesti älyliikenteen
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tarjoamien turvallisuuskeinojen vaikutusten arviointiin (Kulmala et al. 2008) ja
kannattavuuslaskelmien tekoon (Kulmala et al. 2010).
Turvallisuusvaikutusten arviointi koskee kaikkia vahinkoja, joten vaikutusta ketjukolareihin ei ole
erikseen arvioitu. Arviointi rakentuu oletuksille, että laitteet ovat kaikissa ajoneuvoissa ja että
varoitusviestien seurauksena keskinopeus laskee varoituksen sisällöstä riippuen 2-5 km/h, jolloin
henkilövahingot vähenevät 5-12 % ja kuolemaan johtaneet 10–23 %. Ajoneuvojen välisten varoitusja opasteviestien järjestelmä olisi selvästi kannattava, hyödyt olisivat lähes kaksinkertaiset
kustannuksiin verrattuna. Ikävä kyllä, kokeillun ja kattavan laitteiston saaminen EU-laajuisesti noin
250 miljoonan yksikön ajoneuvokantaan arvioidaan toteutuvan vasta vuoden 2030 paikkeilla.

6 Suomen toimintamalli ketjukolareiden vähentämiseksi
Ketjukolareiden syyt ovat Suomessa kokolailla samoja kuin USA:ssa ja Saksassa, joissa tätä
vahinkotyyppiä on eniten analysoitu. Ehkäisykeinoja on silti Suomessa etsittävä
ennakkoluulottomasti, sillä valmiita patenttiratkaisuja muualta ei ole tarjolla. Päinvastoin, sekä
USA:n että EU:n tutkimat nykytekniikan sovellukset ovat vielä kaukana laajamittaisesta
hyödyntämisestä arkipäivän liikenneturvallisuustyössä. Perinteisimmissä keinoissa kaikilla mailla
on omia kokemuksia ja perinteitä, mikä sekin kannustaa ennakkoluulottomaan keinojen etsintään.
Keskustelulle Suomen toimintamallista on nyt etsikkoaika. Maailmalta on tarjolla vaihtoehtoja
tulevaisuuden visioiksi teknisten ratkaisujen käytöstä. Lisäksi Suomessa on hyväksytty
älyliikenteen kehittäminen painopisteeksi, johon satsataan kehityspanoksia vuosina 2010–2015.
”Kansallisen älyliikenteen strategian tavoitteena on nostaa Suomi merkittäväksi älyliikenteen
palveluiden ja tuotteiden tuottajaksi ja viejäksi. Lisäksi innovaatioiden laajamittaista käyttöä
edistetään sekä turvataan älyliikenteelle kattava ja korkealaatuinen infrastruktuuri.
Periaatepäätöksen mukaisesti toteutetaan kärkihankkeita, joiden kustannuksiksi arvioidaan yhteensä
noin 400 miljoonaa euroa vuosina 2010–2015” (Valtioneuvoston periaatepäätös 2010). Panostukset
ovat Suomen mittakaavassa merkittäviä.
Ketjukolareiden ehkäisy edellä kuvatuilla viestintätekniikan ratkaisuilla sopii erinomaisesti
hyväksyttyyn älyliikenteen strategiaan. Käytännössä ne eivät kuitenkaan liene sopivia kansalliseen
toteutukseen Suomessa. Ratkaisut rakentuvat autojen varustamiseen uudenlaisin välinein. Onko
Suomen autokanta ja markkina-alue riittäviä edes kokeilukohteeksi? Alan suomalaisen teollisuuden
näyttää olevan perustellumpaa osallistua kehitystyöhön muilla markkinoilla. Joka tapauksessa
Suomessa tarvitaan kehityspolun valintaa: otetaanko malliksi USA:n vai EU:n kokeilut. Vai
kehitelläänkö kokonaan uusi Suomen malli, jopa vientituotteeksi.
Keskustelulle on perustaa myös sen takia, että tämän kolarityypin vähentämiseen ei ole vielä
paneuduttu, vaikka aihetta olisi. Vakavan, useiden osallisten kuolemaan johtavan ketjukolarin
sattuminen Suomessa on vain ajan kysymys, vaikka toistaiseksi kuolleiden luku on jäänyt
vähäiseksi eikä yhtään suuronnettomuutta ole sattunut kuolleiden määrällä mitaten.
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6.1 Kokonaiskuva ketjukolareiden syistä
Ketjukolareiden ehkäisykeinot on kohdistettava tämän vahinkotyypin syihin. Syykuva koostuu
ketjukolareille altistavista riskitekijäistä, joita on edellä kuvatuissa Suomen ja muiden maiden
tutkimustuloksissa koko joukko:
- Näkyvyyden heikkeneminen. Riski kasvaa jyrkästi näkyvyyden alentuessa alle 50 metriin
valtatieliikenteessä. Edellä ajavista ajoneuvoista voi nähdä parhaimmillaan vain lähimmän
eikä liikennevirran kulkua voi ennakoida. Muissa maissa näkyvyyttä rajoittaa pahimmin
sumu, meillä sankka lumisade ja pöllyävä lumi. Myös vesisade voi heikentää näkyvyyttä.
Näkyvyyden heikkenemisen vaikutusta lisää se, että ajoneuvovälit lyhenevät näkyvyyden
heiketessä. Jotta edellä ajava nähtäisiin hyvin on mentävä sitä lähemmäksi, mitä heikompaa
on näkyvyys.
- Tihentymät liikennevirrassa. Liikennevirran tihentymät liittymiä edeltävillä
puskurointialueilla liittymien jälkeisillä tieosilla altistavat peräänajoille ja tukoksen
muodostuessa ketjukolareille.
- Suuret nopeus- ja massaerot liikennevirrassa. Nopeuserot altistavat ennakointivirheisiin ja
luovat liikennevirtaan huojuntaa, jossa muodostuu hetkellisiä tihentymiä. Ajoneuvojen
suuret massaerot puolestaan pahentavat ketjukolareiden tuhoisuutta ja lisäävät jyrkästi
henkilövahinkojen riskiä.
- Pidon heikkeneminen ja etenkin sen nopea muutos pitävästä kelistä liukkaaksi vaikeuttaa
auton hallintaa ja pidentää jyrkästi jarrutusmatkoja.
- Liikennevirran nopeus. Ketjukolarit keskittyvät moottoriteille, joissa ajetaan suurilla
nopeuksilla. Vaikka nopeudet kolarin tapahtumapaikalla voi olla alentuneita, mukautuminen
suuriin nopeuksiin heikentää nopeuden sovittamista ja tilannenopeuden tajua.
- Kuljettajakohtaiset virheet ja puutteet ajokunnossa ovat syytekijöitä myös ketjukolareille.
Näistä käynnistyy usein vähäinen vahinko, jonka muodostama tukos johtaa ketjukolariin.
- Este ajoradalla. Välittömimpänä syynä ketjukolareille ovat tukokset ajoradalla. Ne ovat
usein ns. tavallisia kolareita, kuten kahden auton peräänajoja. Mutta yhtä hyvin ajoradan voi
tukkia yksi kaiteisiin kolaroinut ajoneuvo, moottorivian takia pysähtynyt ajoneuvo tai
kuormasta pudonnut esine, johon muut törmäävät.
- Avun saamisen hitaus kolaripaikoille. Ketjukolarit voivat sulkea tien jopa useiden
kilometrien matkalta, jolloin hälytys ja pelastusajoneuvojen pääsy kolaripaikalle hidastuu ja
vammoja saaneiden tila pahenee. Huomionarvoista on sekin, että ketjukolarialueelle
joutuneet ja ajokuntoisina säilyneet ajoneuvot voivat jäädä mottiin väylän molempien
suuntien ollessa vaurioituneiden ajoneuvojen sulkemia.
- Vammautumisriski lisätörmäyksistä. Ketjukolariin joutuneet ovat alttiita vammautumiselle
ketjun jatkuessa uusien törmäysten myötä. Erityisen suuri riski osallisille koituu, jos
törmänneistä ajoneuvoista valunut polttoaine syttyy palamaan tai jos ketjuun törmää raskaita
ajoneuvoja.
- Ajallisesti ja paikallisesti ketjukolarit keskittyvät valtaväylien osuuksille, joissa liikennevirta
liittymien tai muiden rakenteellisten seikkojen takia tiivistyy ja useimmiten ylittää ainakin
hetkellisesti väylän kapasiteetin.
Kuten muissakin kolarityypeissä ketjukolareissa esiintyy syytekijöiden kasaumia. Valtatien
vilkkaassa liikenteessä näkyvyyden heiketessä liikennevirta tihentyy, nopeuserot kasvavat ja pito
ainakin lumisateessa heikkenee, jolloin kuljettajakohtaisten virheiden riski lisääntyy. Paikalle
osuneen yksittäisen autoilijan on vaikea välttyä joutumasta kolariin, jos ei muuten niin toisten
osallisten työntämänä.
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Usean riskitekijän kasautuminen samalle tieosalle samaan aikaan on todennäköisin syykuva
ketjukolarille Suomessa. Seurausten vakavuus riippuu sitten siitä, miten suurilla nopeuksilla
ajoneuvot törmäävät, miten paljon raskaita ajoneuvoja osuu henkilöautojen joukkoon sekä syttyykö
kolaroituneiden ajoneuvojen ketju palamaan.

6.2 Keinovalikoimaa ketjukolareiden ehkäisyyn
Ketjukolareiden torjunnassa on edettävä kahta raidetta, sillä välittömään käyttöönottoon on tarjolla
eri keinot kuin mihin kehitteillä olevilla ratkaisuilla on valmistauduttava. Välittömään käyttöön
voidaan ottaa vain sellaisia keinoja, josta on jo kokemusta joko Suomessa tai muualla ja jotka
soveltuvat Suomen olosuhteisiin. Pitemmällä aikavälillä voidaan luoda visioita ratkaisuista, joita on
vasta suunnittelupöydillä, simulaattoreissa tai kokeiluasteella. Edelle esitetyn kirjallisuuskatsauksen
perusteella on ilmeistä, että välittömään käyttöön on sovellettava perinteistä liikennejärjestelmän
parantelua ja kuljettajien opastamista, kun taas vuosien kantamalla tulevaisuudessa tekniset
älyliikenteen ratkaisut tulevat avuksi.
6.2.1 Välittömästi sovellettavat keinot
Keinojen etsinnässä voidaan soveltaa liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien menetelmää,
jossa etsitään estokeinoja kaikille kunkin onnettomuuden aiheuttaneille riskitekijöille. Etsintä
tuottaa tässä yhteydessä seuraavan taulukkomaisen listauksen, jossa nimettyjä estotoimia kuvataan
sitten alempana tarkemmin:
Ketjukolarin riskitekijä

Keinoja riskitekijän estämiseen/pienentämiseen

Näkyvyyden
heikentyminen

Liikennesään tiedotteeseen näkyvyystieto ja -varoitus, Pyryajoharjoitus
simulaattorissa ajo-opetukseen, Näkyvyysinfo tien näyttötauluihin,
Turva-autot, Etätyö
Työaikojen porrastus, Opastus autoilijoille ruuhkien
välttämiseen/ruuhkissa ajamiseen,
Valvonta riskikuljettajien poimimiseen, Tiheysinfo tien näyttötauluihin,
Turva-autot, Tilannekohtaiset tärinäraidat, Etätyö
Vaikeissa olosuhteissa kaikki ylinopeudet rangaistaan törkeinä, Opastus
autoilijoille
Vaikeissa olosuhteissa raskaan liikenteen pysäyttäminen
Muuttuvat nopeusrajoitukset
Opastus nopeuden sovittamisesta, Opastus matkan
suunnitteluun/valmisteluun, Liukkauden torjunta, Turva-autot
Yleiset keinot kaikkien vahinkojen torjuntaan, Opastus toiminnasta
ketjukolaritilanteessa, Valistus ketjukolareihin joutumisen riskeistä
Yleiset rattijuopumuksen torjunnan ja kuljettajan valmiuksien
edistämiskeinot.
Opastus varoitusmerkinannon käyttöön ja tiedon välittämiseen
paikallisradiolle.
Ennakoiva siirtyminen tiealueen ulkopuolelle

Tihentymät
liikennevirrassa

Suuret nopeuserot
Suuret massaerot
Suuret keskinopeudet
Pidon heikkeneminen
Kuljettajien
virhetoiminnot
Kuljettajien ajokunto
Esteet ajoradalla
Palon syttyminen
kolarissa
Jatkotörmäysten vaara

Raskaan liikenteen rajoitukset vaikeimmissa olosuhteissa
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Avun saamisen
vaikeudet
Ajalliset
liikennetihentymät
Paikalliset
liikennetihentymät

Ruuhka-aikojen välttäminen, Työaikojen joustot, Etätyö
Tiemerkinnät välimatkoista, Ajostrategian opastus, Välimatkojen
automaattinen valvonta

Ketjukolareiden ehkäisykeinoja on paljon, ketjun syntyä voidaan torjua monin tavoin ja lisäksi
kolarin seurauksia voidaan lievittää useilla keinoilla. Keinojen listaaminen osoittaa samalla, että
miltei kaikkien riskitekijöiden vähentämiseen löytyy keinoja ja joillakin keinoilla voidaan torjua
monia riskitekijöitä. Keinojen kuvausta on seuraavaksi täydennettävä ja täsmennettävä, jotta niiden
realistisuutta ja käyttökelpoisuutta voidaan samalla arvioida. Keinoja voidaan joiltain osin myös
yhdistellä. Kuljettajien opastamiseen liittyvät teemat voidaan koota yhteen oppaaseen ja kuljettajille
tiestöllä tarjottavaa informaatiota voidaan samoin koota yhteen.
Aakkosjärjestyksessä edellä listattu keinovalikoima näyttää yhdistelyjen jälkeen seuraavalta:
1. Etätyö liikenneolosuhteiden vaikeutuessa. Kaikilla sellaisilla työpaikoilla, joissa työn
tekeminen on mahdollista asunnolta käsin, on työsopimusten mukaista ja suositeltavaa jäädä
etätyöhön niinä päivinä, joissa työmatka olisi tehtävä kelivaroituksen mukaisen ”erittäin
huonon kelin” olosuhteissa. Useimmiten tähän työmatkojen turvallisuuden lisäämiseen on
mahdollista varautua jo ennalta, edellisenä päivänä, mikä parantaa etätyön suunnittelua ja
tuloksellisuutta. Ketjukolareiden välttämisessä etätyö auttaa paitsi etätyöntekijää itseään
myös muita autoilijoita sitä kautta, että työmatkaliikenteen vähentyessä liikennevirran
ajalliset tihentymät vähenevät.
2. Liikennesää –tiedotuksen täydentäminen. Ketjukolareiden torjunnassa näkyvyyden
rajoitukset ovat jopa merkittävämpi riskitekijä kuin ajoradan liukkaus. Liikennesään
tiedottamiseen tulee liittää ennuste alhaisimmasta näkemästä metreinä ja samalla antaa
tarvittaessa kelivaroituksen tapaan erillinen ”näkyvyysvaroitus” tai ”erittäin huonon
näkyvyyden varoitus”. Näkyvyysvaroitus voi olla joko samanaikainen kelivaroituksen
kanssa tai myös erillisenä ilman samanaikaista varoitusta kelistä.
3. Liukkauden torjunnan tehostaminen. Liukkaus lisää ketjukolareiden riskiä ja tuhoisuutta.
Tämän kolarityypin torjunnassa liukkauden torjuntaa tulisi tehostaa tekemällä sitä entistä
ennakoivammin ja kohdistamalla toimenpiteitä niille pääteiden alueille, joissa liikennevirran
tihentymät ovat todennäköisimpiä.
4. Näkyvyysrajoitusten kokemusta kuljettajien koulutukseen. Koulutusta annetaan jo nykyisin
pimeäajon osalta simulaattorissa. Vaikeissa näkyvyysolosuhteissa – sumu, runsas vesisade,
lumituisku, pöllyävä lumi – ajamista voidaan yhtä hyvin ja yhtä perustellusti harjoitella
simulaattorissa. Harjoitus ei opasta niinkään näkyvyysrajoitusten hallintaan, vaan se antaa
kokemusta ajamisen vaikeudesta ja tarpeesta kaikin keinoin välttää näitä olosuhteita.
5. Muuttuvat nopeusrajoitukset. Nopeuksia säädellään jo monilla pääteillä säänvaihteluiden
mukaan, mutta ketjukolareiden torjuntaan tarvitaan nopeuksien alentamista näkyvyyden
heikentyessä muun kuin pimeän tai hämärän takia. Rajoitusarvot voivat muuttua
automaattisesti näkyvyyssensoreiden signaaleihin. Muuttuvia rajoituksia voidaan käyttää
myös varoittamiseen liikennevirran tihentymistä. Tarvitaan vain antureita mittaamaan
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tihentymien muodostumista ja lähettämään signaali aluetta edeltävän tieosan
liikennemerkeille.
6. Opastus ketjukolareiden välttämiseen. Nopeimpia ja halvimpia keinoja auttaa kuljettajia on
tarjota heille tiivis opas omaehtoisista keinoista välttää ketjukolarit. Neuvojen tulisi kattaa
sellaisia aiheita kuin matkapäätökset ennakoitaessa olosuhteiden vaikeutumista, reitin
valinnat, matkan ajoitus, tihentyvässä liikenteessä ajamisen strategia ja toiminta
ketjukolaritilanteessa. Keinot perustellaan osoittamalla, miten kukin niistä auttaa
vähentämään ketjukolarin riskiä tai vammautumista kolaritilanteessa.
7. Turva-autot. Korkea ketjukolareiden riski muodostuu melko suppealle osalle tiestöä ja
melko lyhyisiin ajanjaksoihin. Helpoimmin järjestettävä ajaminen saattueina läpi
vaikeimpien tieosien olisi turva-autojen käyttö. Lyhyehköillä tieosilla ajetaan tällöin
erottuvilla vilkuilla varustetun turva-auton perässä parinkymmenen auton letkoina
yhtenäistä, maltillista nopeutta läpi ketjukolareille alttiin tieosan. Turva-autot palaavat
letkan saatettuaan lähtöalueelle, josta niitä lähtee jatkuvasti parinkymmenen auton välein.
Turva-auton ohittaminen ja ohitukset letkassa ovat kiellettyjä. Turva-autoina voidaan
käyttää asianmukaisin lisävarustein tavallisia henkilö- tai pakettiautoja, mikseipä myös
raskaita ajoneuvoja. Poliisin roolina voisi olla ajotapojen valvonta letkojen
muodostamispaikoilla. Turva-autojen kuljettajat saavat tehtävään koulutuksen ja
ajotilanteessa heillä on jatkuva yhteys eteen ja taaksepäin liikennevirrassa. Näin he osaavat
ennakoida liikennevirran etenemistä. Saattueina ajaminenhan ei ole täysin uusi
turvallisuuskeino: arvovieraiden autokuljetukset on aina hoidettu sillä tavalla ja USA:ssa on
myös sumuvallien läpi ajamista kokeiltu menestyksellä poliisiauton vetäminä saattueina
(Walters 1992).
8. Työaikajoustot, porrastukset ja liukumat. Päivittäisen työajan alkamis- ja päättymisajoissa
joustetaan jo nykyisin monin järjestelyin. Liikennevirran ajallisia tihentymiä muodostuu silti
töihin meno- ja paluuaikoihin. Liikenteen sujumisen, turvallisuuden ja ajan käytöllä mitatun
taloudellisuuden kannalta työpäivien ajoitusta kannattaa edelleen arvioida ja parantaa.
9. Rangaistusten koventaminen olosuhde-ehtoisesti. Ketjukolareiden käynnistyminen alkaa
usein yksittäisten autoilijoiden piittaamattomasta ajotavasta vaikeutuneissa olosuhteissa.
Näiden tapausten vähentämiseksi tulee rangaistuksia liikennerikkomuksista tarkistaa siten,
että autoilijoille tiedotettujen varoitusten aikana törkeäksi luokiteltujen rikkomusten alaa
laajennetaan. Rangaistusasteikko kovenee tällä tavalla automaattisesti, kun olosuhteet ovat
vaativat ja niistä on tiedotettu autoilijoille.
10. Raskaan liikenteen rajoitus vaikeimmissa olosuhteissa. Ketjukolareiden seuraamuksia
pahentaa ratkaisevasti raskaiden ajoneuvojen törmääminen ketjussa. USA:ssa on käytössä
raskaan liikenteen ohjaaminen taukopaikoille olosuhteiden vaikeutuessa esimerkiksi sakean
sumun takia. Suomessa lumipyryt ovat jopa paremmin ennakoitavia näkyvyyden rajoitteita.
Raskaan liikenteen karsiminen liikennevirrasta ainakin pyrypäivien ruuhkaisimpina aikoina
vähentäisi sekä tihentymien riskiä että erityisesti vammautumisen riskiä ketjukolarin
sattuessa.
11. Yleiset, kaikkiin kolarityyppeihin vaikuttavat keinot. Monet ketjukolareiden torjuntaan
erityisesti vaikuttavat keinot tuottavat turvallisuushyötyä myös yleisemmin siten, että
muutkin kolarit vähenevät. Vielä ilmeisempää on yleistettävyys toiseen suuntaan:
turvallisuutta edistävät keinot, kuten kuljettajien ajokunnon valvonta, ajoneuvojen kunnon
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valvonta, ajotapojen valvonta, valistus vastuulliseen ja harkitsevaan ajotapaan vähentävät
muiden kolarityyppien ohella myös ketjukolareita.
12. Tietopohjan parantaminen. Nykyisin ketjukolareita ei tilastoida eikä niiden selvittelyyn ole
kehitetty erityisiä menetelmiä. Ketjukolareiden määrästä ja kehityksestä ei ole täsmällistä
tietoa. Tilastoinnin parantaminen siten, että kunkin kolarin ajoneuvomäärän ohella tilastossa
olisi tieto myös kolarityypistä ja ajoneuvomäärä suoraan lukuna eikä vain luokituksena,
jossa kaikki yli kahdeksan ajoneuvon ketjut menevät samaan luokkaan, ovat tarpeellisia
parannuksia. Tutkijalautakuntien käyttöön tulisi laatia lisäohjeet ketjukolareiden tutkintaan
ja nämä tapaukset tulisi ottaa tutkinnan kohteeksi aina, jos ketjussa on kymmenen ajoneuvoa
tai enemmän.

6.2.2 Kehitteillä olevat keinot
Uusien keinojen kehittäminen tähtää ratkaisuihin vuosien, jopa vuosikymmenen kantamalla. Edellä
on jo käsitelty paria kehityshanketta, joilla haetaan ratkaisuja liikennejärjestelmän parantamiseen
siten, että muiden tavoitteiden ohella myös turvallisuus paranee. Turvallisuuden parantamisessa ei
haeta yksittäisen kolarityypin, kuten ketjukolareiden ehkäisyä, vaan laajempaa kaikenlaisten
kolaririskien torjuntaa. Tässä raportissa keinoja arvioidaan kuitenkin erityisesti ketjukolareiden
torjunnan kannalta: mitä mahdollisuuksia keinot tarjoavat ja miten realistista noiden
mahdollisuuksien hyödyntäminen Suomen olosuhteissa on.
Kaikkien kilpailevien järjestelmien soveltaminen ei ole mahdollista eikä ainakaan taloudellisesti
järkevää. On perusteltua tehdä valintoja jo alkuvaiheessa. Edellä esitellyistä järjestelmistä näyttäisi
e-letkaa kehittävä Sartre putoavan ensimmäisenä, vaikka se on EU:n tukema kokeilu. Järjestelmän
kehittäminen ja kokeilu ovat vielä käynnissä ja juuri näinä päivinä, syyskuun 11–12 päivinä 2012,
järjestetään Boråsissa lähellä Göteborgia näytös ja arviointityöpaja e-letkan toiminnasta. Tapahtuma
pyrkii samalla avaamaan näköaloja vuoteen 2020 ulottuvalle jatko-ohjelmalle.
Sartre-ohjelman kokeilut ja kehittäminen jatkuu, mutta siitä ei näyttäisi tulevan ratkaisua
ketjukolareiden torjuntaan Suomessa. Esteenä on ennen muuta kaupalliselta pohjalta toimivan
järjestelmän kysynnän vähäisyys Suomessa. Meillä ei ole tiestöllä pitkien kuljetusten
kapasiteettiongelmia, joiden ratkaisuun järjestelmä tähtää. Liikennevirran tihentymät ja ruuhkista
aiheutuvat aikatappiot ovat meillä hetkellisiä ja arkiliikenteessä lyhyiden matkojen alueilla. Niissä
ei voitettaisi aikaa e-letkoja kokoamalla. Suomessa saattueina ajamiseen voi olla lyhyillä taipaleilla
tarvetta, mutta siihen ratkaisuksi riittää verrattomasti kevyempi turva-autojen käyttö tässä raportissa
aikaisemmin kuvatulla tavalla.
VANET on järjestelmänä joustavampi ja monenlaiseen liikenneympäristöön sovellettavissa. Sen
yleistymistä rajoittaa kuitenkin kustannukset ja ainakin markkinoinnin vaikeus. Järjestelmä perustuu
nopeaan tiedonvälitykseen liikennevirrassa, jossa viestin tulisi välittyä kaikille autoilijoille. Tämä
merkitsee, että kaikkien tulisi myös investoida laitteisiin, joita tarvitaan vain harvoin,
poikkeuksellisissa tilanteissa. Jos laitteet olisivat vakiovarusteina uusissa autoissa turvatyynyjen
tapaan, ne luultavasti kelpaisivat. Mutta autokannan uusiutuminen vie pari vuosikymmentä ja siihen
mennessä saattaa olla tarjolla parempia keinoja. VANET on näet herkkä virhehälytyksille, jos siitä
tehdään herkkä varottamaan törmäysriskistä. Tahallista väärinkäytön mahdollisuuttakaan ei voida
kokonaan eliminoida.
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Suomessa tulevia teknisiä ratkaisuja on haettava avoimista lähtökohdista, kumpikaan yllä
mainituista järjestelmistä eivät näytä tuovan ratkaisua. Intensiivinen kehittämistyö ohjelmissa,
joiden yhteisenä nimikkeenä on älyliikenne, vaikuttaakin lupaavalta.
”Älyliikenne tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan hyväksi käyttämistä liikennejärjestelmässä,
kaikissa liikennemuodoissa sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Älyliikenne auttaa ja ohjaa
valitsemaan ja optimoimaan liikkumisen kokonaisuuden kannalta edullisimmalla tavalla ja siten
parantaa liikennejärjestelmän tuottavuutta, turvallisuutta, sujuvuutta, tehokkuutta ja
ympäristöystävällisyyttä.” (LVM 2009).
”Älykäs liikenne yhdistää liikenteen ja sitä koskevan informaation liikenteen turvallisuuden,
sujuvuuden, tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseksi. Älykkäät
liikennejärjestelmät ITS (Intelligent Transport Systems and Services) perustuvat tieto- ja
viestintätekniikan hyödyntämiseen ja tukevat liikenteen seurantaa, hallintaa ja ohjausta sekä
tarjoavat informaatiota kuljettajille ja muille liikkujille.” (ITS Finland 2008).
Älyliikenteen määritelmät lupaavat paljon. Ylempi on Kansallisesta älyliikenteen strategiasta ja
alempi ITS Finland organisaation ohjelmasta. ITS Finland on rekisteröity yhdistys, joka esittäytyy
näin: ”Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry. on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen
hallinnon, tutkimuksen ja yritysten osapuolet toteuttamaan tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia
palveluja ja ratkaisuja liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden
parantamiseksi”.
Ajankohtaisena ja käytännön ratkaisuja lupaavana hankkeena ITS Finland esittelee ajoneuvojen ja
tieverkon tiedonvaihdon kehittämistä: ”Joukko suomalaisia älyliikenteen toimijoita on kehittänyt
uutta älyliikenteen ulottuvuutta, jossa tieverkko ja ajoneuvot keskustelevat keskenään ja vaihtavat
tietoja kehittyneiden tiedonsiirtomenetelmien avulla. Vakavien onnettomuuksien vähentämiseen
tähtääviä järjestelmiä on kehitteillä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Ajoneuvot voivat
esimerkiksi viestittää omien tunnistimiensa keräämää tietoa liikenteen sujuvuudesta ja kelistä
taustajärjestelmään, joka käsittelee ja kehittää tiedosta muille ajoneuvoille ja näiden kuljettajille
hyödyllistä informaatiota. Järjestelmien hyödyt korostuvat erityisesti mm. tilanteissa, joissa huono
näkyvyys haittaa liikkujia - ajoneuvojen välittäessä tietoja näkyvyysongelmista huolimatta.”
WiSafeCar-projektiin on osallistunut yhdeksän yritys- ja tutkimusorganisaatiota Suomesta,
Luxemburgista ja Etelä-Koreasta. Hanke käynnistyi syksyllä 2009, ja se päättyi maaliskuussa 2012.
Hankkeen kokonaisbudjetti on 5,9 milj. euroa. Se on yksi Eureka-CELTIC-ohjelman projekteista,
jonka rahoittajana Suomessa on toiminut Tekes.” (ITS Finland 2012). Mahdollisuuksia kehitystyö
näyttäisi tarjoavan. Mahdollisuudet jäävät kuitenkin yleiselle tasolle eikä ratkaisua ketjukolareiden
torjuntaan ole vielä näköpiirissä..
Valmiiden ratkaisujen puuttuessa on perusteltua listata, millaista tiedonvaihtoa tieverkon ja
ajoneuvojen kesken ketjukolareiden torjuntaan tarvittaisiin. Ainakin seuraavista olisi apua:
1. Näkyvyys- ja tiheystieto näyttöihin tiestöllä. Valtateillä on jo näyttötauluja, joissa
ilmoitetaan mm. tien ja ilman lämpötila. Kuljettaja voi niistä päätellä pidon heikkenemisen
talven nollakeleillä. Ketjukolareiden – ja liikenteen sujumisen – kannalta lämpötilaa
merkittävämpi tieto olisi näkyvyys ja liikennevirran tiheys edessä olevalla tieosalla. Näiden
tietojen avulla autoilija voisi välttää ajamasta näkyvyysrajoitteiseen liikennevirran
tihentymään, tyypilliseen ketjukolarin muodostumispaikkaan.
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2. Ajoneuvovälien automaattivalvonta. Liikennevirrassa ketjukolareita edeltävät tihentymät
merkitsevät ajoneuvovälien lyhentymistä. Ajoneuvovälit voidaan mitata tiehen upotettavilla
antureilla ja turvallisten välien alittajia voitaisiin rangaista automaattisesti, kuten
ylinopeuksistakin rangaistaan.
3. Muuttuvat välimatkamerkinnät liikenteen tihentymäpaikoille. Turvallisen välimatkan
pitämiseen kaikissa olosuhteissa tarvitaan olosuhdesidonnaista vähimmäisvälien
osoittamista. Tämä voisi tapahtua tiehen valolaitteilla osoitettavilla merkeillä, joiden väli
säätyy automaattisesti pidon mukaan. Näin kuljettajat saavat edustavan palautteen
ajotapansa säätelyyn pidon heiketessä, mikä vähentää juuri näissä olosuhteissa vaarallista
liikennevirran tihentymistä.
4. Varoitusviestit ajoneuvosta toiseen liikennevirrassa. Tämä intensiivisen kehitystyön
kohteena sekä USA:ssa että EU-alueella on ehkä lupaavin älyliikenteen sovellus
ketjukolareiden torjunnassa. Ongelmana on vain vaikeus saada järjestelmä käytännön
ratkaisuksi. Suomessa järjestelmän luominen kansallisesti ei ole realistista. EU:n laajuisesti
taas ajoneuvokannan uusiutuminen vie vuosikymmeniä. Nopeasti ei ole toteutettavissa
sekään vaihtoehto, että lisälaitteita asennettaisiin kattavasti olemassa olevaan 250miljoonaiseen ajoneuvokantaan.
Kokoavasti voidaan arvioida, että älyliikenteen ratkaisut eivät tule poistamaan ketjukolareiden
riskiä lähimmän vuosikymmenen kuluessa. Tekniikan kehittäminen ei aseta rajoituksia, mutta
ratkaisujen vieminen käytäntöön kannattavasti toimiviksi järjestelmiksi vaatii vielä paljon
kehitystyötä. VTT:n tutkijaryhmä on kehityksen tiekarttaa hahmotellessaan päätynyt siihen, että
kalenterit näyttävät vuotta 2030 siinä vaiheessa, kun liikennejärjestelmää ohjataan älyliikenteen
tarjoamilla ratkaisuilla.
Toistaiseksi turvallisuuden edistämisessä yleisesti ja ketjukolareiden ehkäisyssä erityisesti on
turvauduttava edellä kuvattuihin, suurelta osin perinteisten turvallisuuskeinojen soveltamiseen.
Niilläkin keinoilla voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia.
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