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MOOTTORIAJONEUVONKULJETTAJIEN
ALKOHOLIONNETTOMUUDET 2009-2013
Raportista
Raportissa on tarkasteltu liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien* tutkimia kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia, joissa moottoriajoneuvon kuljettaja on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Tarkastelu
painottuu vuosina 2009–2013 tutkittuihin onnettomuuksiin, joissa kuljettajan veren alkoholipitoisuus on ylittänyt rattijuopumuksen rajan eli 0,5 promillea.

Moottoriajoneuvo-onnettomuudet

Kuvio 1.Rattijuoppojen aiheuttamat moottoriajoneuvoonnettomuudet 1994–2013.

Onnettomuudet
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat
tutkivat vuosina 2009–2013 yhteensä 257 rattijuopon (väh. 0,5 ‰) aiheuttamaa kuolemaan
johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta.
Tämä on 25 % kaikista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (1040 kpl). Alkoholionnettomuudet ovat hitaasti vähentyneet muiden kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien mukana
(kuviot 1 ja 2.)

Kuvio 2.Rattijuoppojen aiheuttamissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuolleet 1994–2013.

Miehistä 198 (81 %) ja naisista 10 (71 %) ajoi
vähintään 1,2 ‰ humalassa eli ylitti törkeän
rattijuopumuksen

Kuolleet
Rattijuopon aiheuttamissa moottoriajoneuvoonnettomuuksissa kuoli vuosina 2009–2013
yhteensä 289 henkilöä. Kuolleista 209 oli juopuneita kuljettajia, 69 oli matkustajana rattijuopon
kyydissä ja 11 kuoli muussa ajoneuvossa.
Rattijuopon kyydissä kuolleista matkustajista 34
(49 %) oli iältään alle 25-vuotiaita.
Kuljettajien ikä ja sukupuoli
Rattijuoppojen moottoriajoneuvoonnettomuuksissa oli aiheuttajana mies 243 (95
%) tapauksessa ja nainen 14 (5 %) tapauksessa. Rattijuopumusonnettomuuksien aiheuttajakuljettajista 87 (34 %) oli iältään alle 25vuotiaita. Kuljettajista 134 (52 %) oli 25–54vuotiaita. Loput 36 (14 %) kuljettajaa oli iältään
vähintään 55-vuotiaita. (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Kuljettajien ikä ja määrä 2009-2013.

Onnettomuustyypit
Rattijuoppojen aiheuttamista onnettomuuksista
190 (74 %) oli yksittäisonnettomuuksia ja 67 (26
%) yhteenajoja. Tarkemmin eriteltynä 172 (67
%) oli tieltä suistumisia ja 60 (23 %) oli kohtaamisia. Loput 25 (10 %) oli risteäviin ajosuuntiin
ajoja tai luokkaan ”muut” kuuluvia onnettomuuksia esim. törmäyksiä esteisiin tai liikennekorokkeisiin. (Taulukko 1.)
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Taulukko 1. Onnettomuustyyppi 2009-2013

Promillemäärät
Rattijuopoista aiheuttajakuljettajista 49:llä (19 %)
veren alkoholipitoisuus oli 0,5–1,19 ‰. Törkeän
rattijuopumuksen rajan (1,2 ‰) ylitti yhteensä
207 kuljettajaa (81 %).
Vuosina 2009–2013 kaikista moottoriajoneuvoonnettomuuksien aiheuttajakuljettajista 16 (2 %
kaikista aiheuttajista) oli ns. maistelleita eli kuljettajien veren alkoholipitoisuus oli 0,2–0,49 ‰.

Ajankohta
Rattijuoppojen aiheuttamia kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia tapahtui
eniten kesä-elokuussa (keskimäärin 8 kpl/kk/
vuosi). Joulu-maaliskuussa rattijuopumusonnettomuuksia tapahtui vuosittain keskimäärin 2
kuukaudessa. Puolivuosittain tarkasteltuna 75
% tapahtui huhti-syyskuussa.(Kuvio 5.)

Muut ajokykyyn vaikuttavat aineet
Rattijuopoista 48 (19 %) ajoi alkoholin lisäksi
myös muun ajokykyyn vaikuttavan aineen vaikutuksen alaisena. 20 oli käyttänyt huumeita, 33
ajokykyyn vaikuttavia lääkkeitä, ja heistä 5 oli
nauttinut molempia.
Turvalaitteiden käyttö
Kaikista rattijuopoista aiheuttajakuljettajista turvavyötä tai kypärää (asiallisesti kiinnitettynä)
käytti 78 (32 %). Henkilöautojen kuljettajista
turvavyötä käytti 62 (31 %) ja rattijuopon kuljettamien henkilöautojen matkustajista turvavyötä
käytti 19 (31 %).
Tapahtumispaikka
Rattijuoppojen aiheuttamista onnettomuuksista
tapahtui taajamissa 45 (17 %), taajaman lähialueilla 28 (11 %) ja haja-asutusalueella 184 (72
%).
Ylinopeus. Rattijuopoista aiheuttajakuljettajista
149 (62 %) ajoi onnettomuushetkellä vähintään
10 km/h ylinopeutta ja 118 (49 %) ylitti tien nopeusrajoituksen vähintään 30 km/h:lla. (Kuvio 4.)

Kuvio 5. Onnettomuudet kuukausittain 2009-2013.

Rattijuoppojen aiheuttamista moottoriajoneuvoonnettomuuksista 75 (29 %) tapahtui lauantaina. Viikonlopun päivien eli perjantain-sunnuntain yhteenlaskettu määrä oli 158 (61 %) onnettomuutta.
Vuorokaudenajoista rattijuopumusonnettomuudet painottuivat iltaan ja yöhön, klo 18–24 väliselle ajalle 74 onnettomuutta (29 %) ja klo 24–
06 väliselle ajalle 111 onnettomuutta (43 %).
Ajo-oikeus ja ajoneuvon omistus
Rattijuopumusonnettomuuksien aiheuttajakuljettajista 196:lla (77 %) oli onnettomuushetkellä
voimassa oleva ajokortti, joskaan osalla heistä
n=11) ajo-oikeus ei riittänyt kyseisen ajoneuvon
kuljettamiseen.
Ajokiellossa tai muusta syystä vailla ajo-oikeutta
oli 45 (18 %) rattijuoppoa. Näistä väliaikaisessa
ajokiellossa oli 10, määräaikaisessa ajokiellossa
12 ja toistaiseksi ajokiellossa 9 henkilöä sekä 14
ajo-oikeus oli rauennut. Rattijuopumusonnettomuuksien aiheuttajakuljettajista 15:lla (6 %) ei
ole koskaan ollut ajokorttia.

Kuvio 4. Ylinopeudet ja promillemäärät 2009-2013.
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Rattijuopoista 12 (5 %) ajoi anastetulla ajoneuvolla ja 47 (19 %) luvallisesti lainatulla ajoneuvolla
Matkustajat
Henkilöautoa kuljettaneista rattijuopoista 129 (62
%) ajoi yksinään. Yleisimmin kyydissä oli yksi tai
kaksi samanikäistä ja samaa sukupuolta olevaa
matkustajaa (22 %).
Matkan tarkoitus
Rattijuopoista 142 (65 %) oli onnettomuushetkellä vapaa-ajan matkalla, 18 (8 %) oli asiointimatkalla, 4 (2 %) oli matkalla töihin tai töistä, 1 (0,5
%) oli ammattiajossa tai ammattiin liittyvässä
ajossa ja 52 kuljettajan (24 %) matkan tarkoitus
oli ”muu”.
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Aikaisemmat rangaistukset
Rattijuopoista aiheuttajakuljettajista 170:llä (68
%) oli taustallaan vähintään yksi liikennerangaistus ja 52:lla (21 %) vähintään viisi rangaistusta.
Rattijuopoista 79:llä (32 %) ei ollut onnettomuutta edeltävän viiden vuoden ajalta yhtään liikennerangaistusta.
Rattijuopoista 145:llä (61 %) ei ollut yhtään aiempaa rattijuopumusrangaistusta viimeisen
viiden vuoden ajalta.
Ajoneuvot
Rattijuopoista moottoriajoneuvoonnettomuuksien aiheuttajakuljettajista 211 (82
%) ajoi henkilöautoa. Moottoripyörää tai mopoa
kuljetti 23 (9 %) aiheuttajaa. Rattijuoppojen kuljettamien henkilöautojen keski-ikä oli 14 vuotta.
(Taulukko 2.)

Taulukko 2. Ajoneuvot ja promillemäärät 2009-2013.

Kevyen liikenteen onnettomuudet
Tässä osiossa on tarkasteltu alkoholin vaikutuksen alaisena olleisiin moottoriajoneuvonkuljettajiin, jotka
ovat olleet osallisena jalankulkijan tai pyöräilijän kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa.
Onnettomuudet
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat
tutkivat vuosina 2009–2013 yhteensä 271 kuolemaan johtanutta kevyen liikenteen onnettomuutta. Näissä kuoli 111 polkupyöräilijää ja 160
jalankulkijaa.
Moottoriajoneuvon kuljettajat
Kevyen liikenteen onnettomuuksissa oli osallisena 238 moottoriajoneuvon kuljettajaa. Heistä
125 oli onnettomuuksissa aiheuttajana.
Moottoriajoneuvon kuljettajat ja alkoholi
Moottoriajoneuvojen kuljettajista 7:llä veren alkoholipitoisuus oli vähintään 0,5 ‰ (kaikki aihe-

uttajia). Lisäksi yhden aiheuttajakuljettajan veren
alkoholipitoisuus oli välillä 0,2–0,49 ‰.
Kuolleet
Rattijuoppojen (väh. 0,5 ‰) aiheuttajakuljettajien
aiheuttamissa onnettomuuksissa kuoli vuosina
2009–2013 5 jalankulkijaa ja 2 polkupyöräilijää.
Kevyen liikenteen osallisen alkoholi
Rattijuoppojen aiheuttamista 7:stä kevyen liikenteen onnettomuudesta 2 oli sellaisia, joissa
myös kevyen liikenteen osallinen oli alkoholin
vaikutuksen alainen.
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Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toteamia riskitekijöitä ja turvallisuuden parannusehdotuksia
Riskitekijöitä
Tyypillisimpiä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toteamia riskitekijöitä rattijuoppojen aiheuttamissa
onnettomuuksissa ovat alkoholin vaikutuksen lisäksi
ylinopeus, turvavyön käyttämättömyys ja yleinen piittaamattomuus liikennesäännöistä.
Muita yleisiä inhimilliseen toimintaan liittyviä riskitekijöitä ovat mm. kuljettajan mielentilaan ja lääkitykseen
liittyvät riskit, väsymys, ajokortittomuus, vähäinen ajokokemus ja juopunut matkaseura.

peus- ja liikennepäihtymysvalvonnan yleistä tehostamista ja alueellisen kohdentamisen kehittämistä.
Tutkijalautakunnat pitävät tärkeänä valistamista ja
tiedottamista erityisesti alkoholin vaikutuksesta ajokykyyn, mutta toisaalta kannattavat myös rangaistusten
koventamista. Edelleen tutkijalautakunnat ovat nähneet alkoholinvaikutuksen alaisena ajamisen ajoterveysongelmana ja ehdottaneet mm. liikennelääkärijärjestelmän käyttöönottoa Suomessa.

Liikenneympäristöön liittyvistä riskeistä tyypillisimpiä
ovat keski- tai reunakaiteiden puute sekä kiinteät törmäysesteet (puut, pylväät jne.).

Ajoneuvoihin liittyvissä turvallisuusehdotuksissa tutkijalautakunnat pitävät etusijalla ajoneuvokannan uusiutumista edistäviä toimenpiteitä. Lisäksi yleisimpiä ehdotuksia ovat kuljettajan ajosuorituksen tukemiseen
(esim. ajonvakautus) liittyvät, sekä ajo-oikeuden että
turvavyön käyttöä varmistaviin tekniikoihin liittyvät ehdotukset.

Parannusehdotuksia
Turvallisuuden parannusehdotuksissaan tutkijalautakunnat korostavat alkolukon merkitystä rattijuopumuksen ennaltaehkäisyssä. Hyvin yleisiä ovat liikennevalvontaan liittyvät ehdotukset, joissa painotetaan ylino-

Liikenneympäristöön liittyvät turvallisuusehdotukset
painottuvat ajokaistalta pois ajautumisen estämiseen
erilaisin kaidejärjestelyin esim. ns. keskikaide sekä
kiinteiden törmäysesteiden poistamiseen liikenneympäristöstä

Rattijuopon ajoneuvoon liittyviä yleisiä riskitekijöitä
ovat erilaiset puutteet renkaissa

Seuraa tietoja ja lukuja liikenneonnettomuuksista Twitterissä @Onnettomuusdata
Julkaisuja: http://www.lvk.fi/fi/tilastot-ja-raportit/onnettomuuksien-tutkinnan-raportit/#page-1850
VALT Vuosiraportti. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet
VALT Ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista. Raportti liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnille tutkintaan
tulleista alkoholionnettomuuksista
Moottoriajoneuvoliikenteen kuolemaan johtaneet onnettomuudet alkoholin vaikutuksen alaisena. Katila ym.
Turun yliopisto. Julkaistu VALT-raporttisarjassa 29.4.2011.
Muualla verkossa:
http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/ajokortin_hankkiminen/alkolukkoajokortti
Määritelmiä:
Vastapuoli: osallinen, jonka kanssa alkoholin vaikutuksen alainen kuljettaja on törmännyt
Rattijuoppo: kuljettajan veren alkoholipitoisuus on ylittänyt rattijuopumuksen rajan eli 0,5 promillea (tässä raportissa)
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*Liikennevakuutuskeskus huolehtii lakisääteisesti tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta (laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 24/2001). Onnettomuustutkinnan toimintasuunnitelman mukaan tutkitaan sekä kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet että valikoidut otokset seurauksiltaan lievemmistä onnettomuuksista. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien
osalta aineistoa voidaan pitää kattavana ja lievempien onnettomuuksien osalta suuntaa-antavana. Onnettomuuksia tutkii 20 eri
puolilla Suomea toimivaa tutkijalautakuntaa. Tutkintaa ohjaa Liikenne- ja viestintäministeriön asettama Liikenneonnettomuuksien
tutkinnan neuvottelukunta.

