
MARTTI MAKI

EURooPAN uNtoNtN .lÄsENMAIDEN
SOVELTAMAT RATTIJUOPUMU KSE N

PROMITTERAJAT

Suomen liittyminen Euroopan unionin jäse-

neksi on merkinnyt monenlaisia lainsäädän-

nöllisi ä muutoksia. Lakien uut-listaruisen kes-

keisenä periaatteena on ollut Suomen sään-

ntisten ja EU-direktiivien yhteensovittarni-

nen.

EU:n yhteisten normien lisäksi jokaisella

.jäsenrnaalla on omat kansalliset lakinsa, ta-

pansa ja kulttuurinsa. Monien kulttuuripiir-
teirlen er<ljen joukossa yhden esinterkin tarjo-

aa suhtautuminen alkoholin käyttiiön yleensä

ja erityisesti liikenteessä. Juomatavat etlusta-

vat epävirallisia kayttAytymiskrttumuksia.

lJ U : n j äsenmertrt voir laan karkeast i ryh nritellä

viinimaihin, olutmaihin .ia väkeviä suosiviin

maihin. Juonrakulttuureille on tyypillistä, että

ne eroavat niinjuontisen rnäärän kuin laadun-

kin suhteen. Joissakirr maissa alkoholia nauti-

taan vähäisiä määr'iä jttka priivä, alkoholin
keyttt; kuuluu osana jokapäivüiseen elänrän-

rneno()11. Toisissa ntaissa taas alkoholia käyte-

tään pääasiassa vapaa-aikana, esittt. viikon-
Ioppuisin. Alkoholin nauttinrisen tarkoitus-

kin on eri rttaissa erilainen. .loissakin ntaissa

alkoholia nautitaan seurustelujutlmana, toi-

sissa taas hurnaItumismielessä.

Riippunratta kansallisista juomatavoista al-

koholirr vaikutuksen alainen kuljetta.ia on

vaarallinen liikenteessä. Mitä enonmän kul-
jettajar-r veressü on alkoholia, sitä suurerrrpi on

hänen onnettomuusriskinsä. Juorttatavat vai-
kuttavat kuiter-rkin alkoholin kokonaiskulu-

tukseen, mikä puolestaan liittyy haittojen,

nrnr. rattijuopumuksen. esiintymiseen. Mitä
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suuremJri kulutus, sitä vakavarnpia alkoholi-
haitat ovat.

Kiintoisaa onkin selvittää, miten Euroopatt

unionin sisällä esiintyvä juomatapojen erilai-
suus yhclistyy rattijuopumuksen ehkäisyyn.

Miten alkoholin kayttoa kyetään l.rallitsemaan

liikenteen lurvallisuuden edistämiseksi?

Artikkelissa kuvataan. minkälaisten vai-

heiden kautta eri jäsenntaiclen lattij uopumus-

säänniistö orr kehittynyt nykyisenlaiseksi ja

,11i[;1 on tülli hetkellU. luot'eintpien ttluut()sten

jalkeen, rattijuol)umuksen promilIerajatilan-
ne Eurooprtrt unionissa.

RATTIJUOPUMUS MUKAAN

[AINSAADANTöÖN

Jo pitkutn alkoholin on tietletty vaarantavan

ajoneuvon turvallisen kuljettarnisen. Siitli
johtuu, että jo l8B0-luvulla esinr. Isossa-Bri-

Ianniassa kiellettiin hoyrykoneilla liikkuvien
kulkuneuvojen ja hevosajoneuvojen ajaminen

humalassa. Polttomoottorilla kulkevan auton

keksirnisen jar auton käyttin vleistynrisen jäl-

keen vuosituhannen alussa autolla ajaminen

kiellettiin nrnt. Tanskassa (vttortna 1903). nri-

käli kuljettaja ei ollut ajokunnossa. Yhtenä

ajokykyä heikentlivänä lekijana mainittiin al-

koholin juontinen. Saksassa voitiin vuotlen

1909 lain perusteella kuljettajalta ottaa ajo-

kortti pois. mikali han ajoi humalassa.

Liikenteen lisääntyessä etlelleen I920-lu-
vulla eri nraitlen lakeilrin alettiin ottaa selvä
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maininta siitä, että alkoholia nauttineena au-
toa ei saa ajaa. Aikaisimmat tämänsisaltOiset
lait säädettiin Ruotsissa vuonna 1920, Isossa-
Britanniassa \ruonna I925, Suomessa vuonna
1926, Alankomaissa vuonna 1927 ja Itaval-
Iassa vuonna 1929. Aktiivisen lainsäädännön
kehittämisvaiheen jälkeen kesti yli kaksi-
kymmentä vuotta. ennen kuin Euroopassa jäl-
leen I95O-luvulla kiinnitettiir.r huorniota lii-
kenneraittiurlen kehittämiseen lainsäädän-
nön avulla. Länsi-Saksa vuonna 1952, Itä-
Saksa vuonna 1956, Ranska vuonna 19513 ja
Italia vuonna 1959 kielsivät autolla ajon alko-
holin vaikutuksen alaisena. Alankomairlen
lakia tarkennettiin vuonna l95l siten" että
I'rumalassa ajamisesta tehtiin vakava rikos,
josta voi olla seurauksenajopa viiden vuoden
vankeus. Vuonna 1965 ltanska muutti laki-
aan ankaramnraksi siten, että alkoholia naut-
tineena ajo yksinään riitti rangaistuksen pe-
rusteeksi. Edellisessä versiossa (1958) pu-
huttiin vielä ajokunnon heikkenemisestä,
jonka yhtenä ailreuttajana saattoi olla alkoho-
lin nauttiminen. Espanja liittyi rattijuopu-
muslakikelhoon vuonna 19(r7.

VEREN ALKOHOI.IPIIOISUUS

RATIIJUOPUMUKSEN MITTANA

Liikenneturvallisuutta vaalivissa maissa. ku-
ten Pohjoismaissa, havaittiin, että pelkka al-
koholin vaikutuksen alaisena ajamisen kiel-
täminen lailla ei riitti rattijuopunruksen ja al-
koholionnettomuuksien ennalta ehk:tisemi-
seksi.'Iuomioistuimissa oli vaikeuksia näyt-
tää toieen riittävän selvästi kuljettajan "alko-
holin vaikutuksen alaisuus". kun ei ollut ole-
massa selkeitä kriteereitä rattijuopumuksel-
le. Lainsääcläntii antoi mahclollisuudet tuomi-
oiden vaihtelulle ja erilaisille tulkinnoille.
Samanaikaisesti Euroopan maissa alkoholi-
onnel.tomuuksien osuutlet vakavissa liiken-
neonnettomuuksissa kasvoivat vr-rosi vrrrxlel-
ta.

Halu liikenneturvallisuuden parantami-
seen, liikenteen valvonnan tel.rostamiseen ja

oikeuskäytännön yksinkerlai stamiseen saivat
aikaan sen. että rattijuopumus nlääriteltiin
prrimillerajoin illegitiimiksi kayttaytymisek-
si. I(ansallisen arvioinnin varaan jäi, kuinka
suuri veren ulkolrolipit,risuutlen oli olluvu.
jotta kyseessä oli rattijuopumus.

Tutkimusten mukaan (Borkenstein & al.
1964) kuljettajan ajokyky alkaa tuntuvasti
huonontua hänen veren alkohol ipitoisuutensa
(tlAC) ylittaessä 0,5 promillen rajan ja onnet-
tomuusriski moninkertaistuu BAC:n noustes-
sa yli 0,8 promillen.

Monissa maissa rattijuopumuksen plomil-
Ierajan nräärittely tuotti ongelmia, koska tut-
kimustuLrkset ja kansallinen juorrakulttuuri
jout u i vat ristiriitaan keskenään. lhtkimustu-
losten perusteella WHO suositteli vuonna
I 97,5 jäsen rnaidensa rattijuopumuksen rajak-
si 0,,5:tä pr«lmillea. Sanraan suositukseen ovat
sittenrmin yhtyneet Euroopan unionin konris-
sio ja Eurollean Transport Salety Council.

Ensimmäisenä maailmassa kuljettajan ve-
ren alkohrilipitoisuusrajan, promillerajan,
luinsäirläntiitinsi sisällltli \,rrju vuoltnd
1936; rajaksi säädettiin 0,5 pronrillea. Nykyi-
sistä EU:n jäsenmaista promilleraja tuli en-
simmäisenä Ruotsiin, vuonna 1941. Yleisern-
nrin voirlaan todeta, että promillerajat omak-
suttiin lainsäärlänttiiin eri rnaissa melko verk-
kaisesti. Vasta 1970-luvulla promillelakien
voidaan katsoa yleistyneen EU:ssa.

Taulukkoon I on koottu tämänhetkisiä tie-
toja EU:n jäsenmaiden promillerajoista, nii-
den voimaantuIovuosista ja muutoksista. Siita
havaitaan, että EU:ssa esiintyy talla hetkella
viidenlaisia promillerajoja: 0,8 (9 jäsenrnaa-

ta), 0,7 (Ranska), 0,5 (l) jasenmaata). 0,4 (Por-

tugali) ja 0.2 (Ruotsi). Prornil lerajojen vaihte-
lu osoittaa, kuinka työlästä käytännüssä eri
maissa voirnassa olevien rattijuopumuksen
proniillerajojen yhtenäistäminen on. Harmo-
nisointia jarruttavat rnm. jäsenmaiden erilai-
set käsitykset siitä, rnistä veren alkoholipitoi-
suudesla lahtien alkoholin aiheuttaman on-
nettomuusriskin kasvu katsotaan riittliväksi.
jotta kuljettajaa tulee rangaista rattijuopu-
muksesta. Toisissa maissa pidetään 0,8 pro-
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Ta,ulukko 1. Euroopan unionin jäsenmaiden liikennejuopumuslakien kehitys ja promillerajat

lilsenmaa rattij uopumuksen kieltava laki
ei "/,*'rajoja ')/,rr-rajal

r u,,si. huom. r uosi. raja

muutokset (7rr-rajoihin

l. muutos 2. muutos

tilanne
toukokuussa

I 995

Alankomaat

Belgia
Espanja
Irlanti
Iso-Britannia
Italia
Itävalta

Kreikka
Luxemburg
Portugali
Ranska

Ruotsi

Saksa*

Suomi

Tanska

t927
1951, rattijuopu-
ruuksesta vakava
rikos

1967

t925
I 959
1929. alkoholi
ajokuntoa huo-

nontava syy

1955-I958, alko-
holi kuljettajan
kuntoa huonontava

syy

1967, humalassa ajo

1920, alkoholi
ajokuntoa huonon-
tava syy

1925, humalassa ajo
t932
I956 (lta-Saksa)

t926
1903, alkoholi ajo-

kuntoa huonontava

syy

1974 0.5

t975
t977
1975
1967
r9B8
1960

t977
t976

1.12.94 0,5

1,0

I 994 srrositus

0,5

tammik.95 0.8

0,8
0,8
1,25

O,B

O,B

O,B

0,5
0,8
O,B

0,tl
0,8
0,u

0,s

0,t]

1997
t974
1980

1970

0,5
O,B

0,5
O,B

0,8
O,B

0,4
0,7

t994
1994

0,4
0,7

1941 0,8 1991 0,5 1.7.90
t.2.95

1973 I991 suositus

0,5
1994 0,5

1,0

0,2

0,2

0,5
0,8

0,[J

0,0
0,5
O,B

* Vuoden 1909 laki: Jos ajoi humalassa, kortin voi ottaa pois.

millen veren alkoholipitoisuutta riittävän tur-

vallisena rajana. Toisaalta taas esim. Ruotsis-

sa nähdään, että jo 0,2 promillen alkoholipi-

toisuus kuljettajan veressä aiheuttaa liiallisen
onnettomuusriskin. Tutkimustulokset puolta-

vat enintään 0,5 promillen veren alkoholipi-
toisuusrajaa turvallisen ajamisen pemsteena.

Viime aikoina monista vaikeuksista huoli-

matta useissa maissa on ratti.iuopumuksen

promillerajoja muutettu alaspäin. Tahan

palataan lnaakohtaisessa katsauksessa.

Tlrorein keskustelun aihe EU:ssa (eräässä

EU:n työryhmässä) on, pitaako juuri ajokortin
saaneille kuljettajille säätää oma, muita kul-
jettajia alhaisempi raja veren alkoholipitoi-
suudelle. Perusteena on "noviisikuljettajien"
suuri onnettomuusriski. Eräissä yhdysvalta-

laisissa osavaltioissa on kokeiltu vastaavaa

kaytantoa, jolloin rajana on sovellettu 0,2:ta

promillea. Tirtkimustulokset ovat olleet varsin
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rohkaisevia. Vaikuttaa kuitenkin silta. etta
uusien kuljettajien oma rattijuopumusraja on

EU:ssa vieli pitkaan pelkkt keskustelukysy-
mys. Ensimmäisessä vaiheessa tulisikin kaik-
kien 0,8 pronrillen EU-maiclen omaksua pro-
millerajakseen suositeltu 0,5 promillea. Vasta

sitten voitaisiin siirtyä eri kuljettajarvhmiä
koskeviin langettaviin promillerajoihin.

JUOMAKUTITUURIT PROMII.LERAJOJEN

sAArsruörr.rA

Alkoholionnettornuuksien suuret osuurlet
henkiltlvahinko-onnettornu uksissa synnyttä-
vät painetta prornillerajojen akrntamiseen,
mikä pelkistää ristiriidan juurtuneirlen alko-
holinkaytttitapojen ja turvallisuusvaatinrus-
ten välillä. Voimakkaimrnin kulttuurierot tör-
määvät liikenneraittiusa.jatukseen niissä
maissa, joissa alkoholin kaytto orr kuulunut
perinteisesti jokapäiväiseen elämään. Kult-
tuureissa, joissa esim. viiniä juodaan päivit-
täin erilaisissa sosiaalisissa lilanteissa ilman
hunraltumistarkoitusta, viinin juontia ei vält-
tämättä ymmärretä sellaiseksi alkoholin naut-
timiseksi, josta liikenteessä olisi vaaraa. Jos
näin ajatellaan, riippumatta siitä, paljonko
ajokyky on alkoholin nauttimiscn seuraukse-
na huonontunut, on vaikeata saada yleistä
hyväksyntää auton ajamista juomisen jälkeen
rajoittaville säännöksille tai juomisen rajoit-
tamiselle ennen ajamista.

Päinvastoin kuvatunlaisissa olosuhteissa
pidetään luonnollisena sitä, että ravintolail-
lan jalkeen ajetaan itse omalla autolla kotiin.
Samoin joissakin olutmaissa, kuten Irlannis-
sa, on ollut tapana, että töiden jalkeen ko-
krxrnnutaan pubeihin juomaan pari tuopillista
olutta. Kotiin ajetaan omalla autolla.

Mikali maissa, joissa juomakulttuurii n kuu-
luvat tiheä juominen mutta melko vähäiset
kertakulutuksen määrät, halutaan laskea rat-
tijuopumuksen promillerajoja, on seuraukse-
na perinteen ja lainsäädännön törmäys. On-
han selvää, että jos promillerajana on 0,5 ja
lain ralvonta on tehokasla. lolutut tarat eirrit

ole mahdollisia, vaan tarvitaan arvojen .ja
asenteiden muutosta liikenneraittiutlen pa-
rantumiseksi. Kyseeseen tuleekin tilanne,
jossa on ratkaistava, mitä perimmältään halu-
taan. Jatketaanko entiseen tapaan, jolloin al-
koholionnettomuuksien uhrien määrä pysyy
vähintään ennallaan. vai luovutaanko alkoho-
lin kaytostä ennen ajamista, lasketaan prornil-
lerajaa ja pelastetaan rattijuopon uhre.ja.

Syvälle juurtuneiden juomatapojen lisäksi
Iiikenneraittiurlen puolestapuhujat joutuvat
usein taistelemaan my«is taloudellisia voimia
vastaan. Ovathan sekä viinin että oluen tuo-
tanto. nrarkkinointi ja myyminen useissa Eu-
roopan unionin .jäsenmaissa tärkeä liiket<li-
minnan muoto. Sen vuoksi viinintuottajat ja
olutpanimoiden erlustajat vastustavatkin jyr-
kästi omi sta edui staan lähtien promi llerajojen
alentamista. Samalla kannalla ovat ravintola-
elinkeinon harjoittajat. Naiden elinkeinojen
harjoittajien mielestä liikenneturvaI I i suudes-

ta huolta kantavat viranomaiset, asiantuntijat
ja päätöksentekijet liioittelevat alkoholin vai-
kutusta ajokykyyn ja rajoittavat kuljettajan
oman harkintakyvyn kayttoa. Esim. Ranskas-
sa asiantuntijat ja mm. keskeiset liikennejär-
jestiit ajoivat promillerajan laskemista 0,5
promilleen, mutta päätiikseksi tuli entisen 0,8
promillen sijasta 0,7 promillea. Muutos on
niin pieni, että se hukkuu jo mittausvirhei-
siin, joten käytännössä sillä tuskin saavute-
taan mainittavaa hyötyä. Sekä viinintuottaji-
en, olutpanimoitlen että hotelli- ja ravintola-
alan promillerajojen alentamisen vastustami-
sessa on viime kädessä kysymys taistelusta
alkoholin kulutuksen pienenemistä, heiden
tulojensa vähenernistä vastaan.

RATTIJUOPUMUSTAKIEN MAAKOHTAISIA

KEHITYSPIIRTEITA

Kansainvälisissä yhteisöissä, kuten
EU:ssakin, vahvimpien jäsenmaiden kannan-
otot vaikuttavat keskeisimmin koko yhteisön
kehitt:imiseen. Sen vuoksi on tärkeää. miten
Euroopan unionin suurimmat jäsenmaat, ku-
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ten Saksa, Ranska, Iso-Britannia ia Italia,

suhtautuvat ratti.iuopumuksen torjuntaan'

Kaikissa maissa kansalliset ominaispiirteet

heijastuvat lainsäädännössä. Niinpä EU:n

yhteistä lainsää«läntöä lurltaessa joudutaar-r

tasoittarnaan ja sovittan.raan yhteen kansalli-

sia kulttuurieroja.
Rattijuopumuslainsäädännössä EU:n jä-

senmaissa on viidenlaisia promillerajoja. Erot

aiheutuvat mm. erilaisista juomatavoista, pai-

nosturyhmien vaikutuksesta ja päätöksente-

kijoiden halusta vaikuttaa alkoholionnetto-

mrruksien vähentärniseen.

Tässa kappaleessa on tarkoitus kuvata niitä

kansallisia olosuhteita, jotka ovat johtaneet

kussakin maassa nykyiseen rattijuopumus-

lainsäädänniin tilanteeseen. Mukana eivät ole

Pohloismaat, koska niitä on kasitelty toisaalla

(Mäki 1994).

Iähtea alkoholin nauttimisen jälkeenkin' Rat-

tijuoppo nrenetti korttinsa, mutta huomatta-

vasti lyhyemmäksi ajaksi kuin ltä-Saksassa.

llattijuopon kouluttamiseksi, hoittnn ohjaa-

nriseksi, hoitamiseksi ja kuntouttarniseksi oli

kehitetty toimivat järjestelmät. Mikali latti-
juoppo oli menestyksekkäästi osallistunut

esim. koulutukseen. se vaikutti lieventävästi

hänen rangaistukseensa. Länsi-Saksassa, mi-

käli kuljettajan veren alkoholipitoisuus nousi

yli 1.6 promillen. kuljettaja joutui automaatti-

sesti lääkarin tutkirnuksiin, joirlen tulokset

ratkaisivat hänen ajokorttinsa kohta[on.

Kuvattujen erojen yhteensovittaminen on

osoittautunut pulmalliseksi. Flsimerkiksi Ita-

Saksassa (uusissa osavaltioissa) oli voimassa

0,0 promillen rattijuopumusraja 4.10.1956

alkaen 31.12.L992 saakka. Kun muistetaan,

että Saksat yhdistyivät 3.10.1990, osoittau-

tuu, että Saksan uusissa osavaltioissa oli

:1.10.1990-3 1.12.1992 voimassa kaksi pro-

millerajaa: entinen 0.0 ja uusi, yhteinen 0,8

promillea. Kuljettajien kannalta tilanteen on

täytynyt olla varsin hämmentävä.

Saksojen yhrlistymisestä syntyneitä promil-

Ierajaongelmia on yritetty lieventää esittämäl-

lä uudeksi promillerajaksi EU:n komission ja

WHO:n suosituksen mukaista 0,5:tä promil-

lea. Asia on cdennytkin jo niin pitkalle, että

Saksan liittoneuvosto (Bundesrat) on hyväk-

synyt ehdotuksen maaliskuussa 1992, mutta

liittopaivilla (Bundestag) asiasta ei ole tehty

päätöstä. Promillerajan muutlaminen on kui-

tenkin vireilla koko ajan.

Vuonna I992 tehdyssä mielipidekyselyssä

89 prosenttia uusien osavaltioiden vastaajista

oli sita rrrieltä, että jos promillerajaa noste-

taan, se ei saa ylittää 0,5:tä promillea. Van-

hoissa osavaltioissa 0,5 pnrmillen raja sai 62

prosentin kannatuksen. Mutta kun samaa asi-

aa kysyttiin kaksi vuotta myöhenlrtlin, enää 48

prosenttia vastaajista halusi joko 0,0 porrtil-
len tai 0,5 promillen rajan. Yhtä usea vastaaja

(45 7o) kannatti 0,8 promillen lajan säilyttä-

mistä entisellitn. Tuloksissa heijastuvat uu-

sien ja vanhojen osavaltioiden erilaiset tavat

suhtautua alkoholin ktvttoon liikenteessä.

SAKSA

Saksan rattijuopurnuslainsäädänni.in seuraa-

minen on kiinnostavaa paitsi Saksanjohtavan

aseman vuoksi EU:ssa ja suuren alkoholin

kulutuksen vuoksi (10,4 litraa absoluuttista

alkoholia/ asukas 19913) myös erityisesti sen

tähden, että ennen Saksojen yhtlistymistä oli

olemassa kaksi erilaista Saksan valtiota, jotka

erosivat mytis rattijuopumuksen hallinnan

suhteen selkeästi toisistaan.

Itu-Saksa sovelsi täyden raittiuden periaa-

tetta liikenteessä: promillerajana oli 0,0. Rat-

tiiuopumukseen syyllistyneeltä kuljettajalta

peruutettiin ajokortti pitkaksi ajaksi, kavtän-

ntissä 2-5 vuodeksi, jopa elinikainen peruu-

tus oli mahtlollinen. Rattijuopon hoitoon oh-

jaamiseksi, hoitarniseksi tai kuntouttamiseksi

ei ollut olemassa erillisjär'iestelyja. Ajokortin

sai takaisin ilman ajotutkintoa rangaistusajan

umpeurluttua. Tosin laakari lausunnollaan

kuljettajan alkoholiongelman tasosta kykeni

eväämään ajokortin takaisin saamisen.

Länsi-saksassa oli jo vuodesta 1973 lahtien

totuttu 0,8 promillen rattijuopumusrajaan,

mika merkitsi sitä, että ajamaan oli v«rinut
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RANSKA

Ranska erlustaa tyypillistä Euroopan unionin
viinintuottajaa ja sarnalla korkean alkoholin
kulutuksen maaia. Perinteisesti Ranskassa
on asukasta kohden kulutettu alkoholia eni-
ten Euroopassa, esim. 11,5 litraa absoluuttis-
ta alkoholia vuoden 1993 aikana. Aivan viime
aikoina Ranskan alkoholin kulutus on hiernan
laskenut. Runsas alkoholin kulutus on johta-
nut vakaviirr alkoholihaittoihin, kuten alko-
holisairauksiin ja alkoholin vuoksi sattunei-
siin onnettomuuksiin. Nliden yhteiskunnal-
listen ongelmien kasvaessa Ransl<assa on ha-
vahduttu huomaarnaan alkoholin kaytön hai-
talliset seuraukset. On virinnyt halu vähentää
alkoholin kulutusta, muuttaa juonratapoja ja
ennalta ehkäista mm. liikenteen alkoholion-
nettomuuksia. Kynrmenen viime vuoden ai-
kana rattijuopumus onkin vähentynyt. samoin
alkoholionnettomuuksien uhrien määrä. He-
rääkin kysymys, nrinkälaisilla ratkaisuilla
Ranskassa on myönteisiä tuloksia saatu ai-
kaan.

Ranskan nykyiset rattijuopumussäännijk-
set pohjautuvaI vuosien I95B ja ]965 lakei-
hin. Vuoden l95B lain mukaan kuljerrajaa
rangaistiin,jos hänen ajokykynsä oli huonon-
tunut; yhdeksi svyksi hyväksvttiin päihtynee-
nä ajaminen. Vuoden 1965 laki määrittelee
ajamisen alkoholin vaikutuksen alaisena
kielletyksi.

Taistelu rattijuopumusta vastaan sai varsi-
r.raisesti Jx)ntta vuonna lgTO,jolloin tuli r,oi-
ntaan ensinrmäisen kerrar.r 0,8 promillen ratti-
juopumuksen raja (9.7.1970). Rajan yliuami-
nen oli "lesser o{I'ence", vähäinen rattijuopu-
musrikos, ja jos kuljettajan veren alkoholipi-
toisuus ylitti 1,2 promillen rajan, oli kyseessä
"inrlictable offence" (syytteen alainen ratti-
juopurnus). Vuonna l97B tuli voimaan laki.
joka salli kuljettajien satunnaiset puhal lutuk-
set (12.7.1978, prever.rtiiviset tesrit). Lain pe-
rusteella poliisi voi puhallutraa kuljettajia
riippumatta sii tä, epai I ti i nkö kuljettajaa rarri-
juopurnuksesta, muusta liikennerikkornuk-
sesta tai onnettomuuden aiheuttamisesta vai

ei. Naiden lakien avulla Ranskaan oli luotu
perusedellytykset rattijuopumuksen tehok-
kaalle valvor-rnalle.

Ilanskar.r aktiivisuus liikenneraittiuden
edistämisessli jatkui vuonna 1983, jolloin
poistettiin ero vähäisen rattijuopumusrikok-
sen ja syytteen alaisen rattijuopumuksen vä-
lilta. Uuden lain mukaan kuljertaja syyllistyi
svytttren alaiseen rattijuopumukseen, jos hä-
nen veren alkoholipitoisuutensa ylitti 0,t3 pro-
millea tai hänen hengitysilman alkoholipitoi-
suutensa nousi yli raja-arvon 0.4 ngl l. Vuo-
den l98ll laki maaritteli myös kuljetrajan
hengitvsilnran alkoholipitoisuurlen todistus-
voimaiseksi oikeudessa. Vuoclerr 1986 lain
rrrukaan Jroliisi voi ottaa kuljettajalta ajokor-
tin pois 72 tunniksi välitrt;mästi tien päällä
Iorlettuaan rattijuopumusepäilyn. Edelleen
vuonna 1987 rattijuopunrusrangaistuksien
maksimirajoja nostettiin Ranskassa. Vuonna
I990 vahvistettiin vuoden I978 satunnaispu-
hallutusj:lrjestelmää, jonka mukaan ketä ta-
hansa kuljettajaa voitiin puhalluttaa.

Ilanska siirtyi vuonna 1992 (1.7.1992) ajo-
kortirr pistejärjestelrnään. Jokaisen kuljetta-
jan l:ihtr;pisteet ovat I 2 pisteträ, joisra vähen-
netään tehtyjen liikennerikkomusten "virhe-
pisteet". Jos kuljettaja menettää kaikki pis-
teensä, hän menettää ajokorttinsa ntäärriajak-
si. Rattijuopulllus on tavallisimnrin arvioitu 4
pisteen arvoiseksi. Pahirnmissa tapauksissa 6
pisteen nrenetyskin on mahdollinen. Kuljetta-
ja tosin voi saarla menenämiään pistcitä ta-
kaisin osallisturnalla hyväksytysti jatkokou-
lutukseen.

Uuden lainsäädännön myörä kuljettajien
puhallutusten määrät ovat Itanskassa 1980-
ja 1990-luvulla voirnakkaasti kasvaneet. Pu-
lrallutusten määrä on noussut esim. vuoden
l9UB tasosta (700 000 puhallutusta) vuoteen
1990 mennessä seitsenkertaiseksi. Vridaan-
kin sanoa, että kuljettajan sekä objektiivinen
että subjektiivisesti koettu rattijuopur-nukses-
ta kiinnijAamisen riski ovat lisääntyneet. Se

heijastuu sekä rattijuoltumuksen että ennen
kaikkea onnettomuuksien ja niiden uhrien
määrien voimakkaana vähenemisenä. Esi-
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merkiksi vuosien 19813 ja l99l välisenä aika-

na maantieonnettomuur.let vähenivät 20 pro-

senttiyksikköä ja kaupunkionnettomuudet 32

proser.rttiyksikkt;a (Biecheler-Fretel & Filou

1994).

Viime vuosina Ranskassa niin liikennealan
järjestirt kuin muutkin asiantuntijat ovat eh-

dottaneet rattijuopumuksen pronrillerajan

laskernista EU:n komission suosittelenlaan

0,5 promilleen. Promillerajan muutos on to-

teutunut, silla llanskan rattijuopumuksen

prornillerajaa alennettiin, tnutta vain 0,7 pro-

milleen syyskesallä 1994. Ero aikaisernpaan

prornillerajaan (0,8) on mitättiimän pieni.

Päatösta arvostelleet liikennejärjestiit ovat

tuoneet esiin, että käytännössä joudutaan

määrittelyvaikeuksiin mm. mittavirheiden

vuoksi.
Samaan aikaan prornillerajan muuttamisen

kanssa määriteltiin 0,7-0,8 promillen ratti-

juopumus jalleen vähäiseksi rattijuopumuk-

seksi, josta menettää 4 ajokorttipistettä ja saa

sakkoja 900 {rangia. Jos veren alkoholipitoi-

suus ylittää 0,8 prontillen rajan, rangaistuksi-

na voivat olla 6 ajokorttipisteen menetys, 130

000 fi'angin sakko, 2 vuoden vankeus. Jos ta-

paus on erittäin tiirkeä, vankeutta voi saada

jopa 5 vuotla.

Ranskan ratti.iuopunruslainsäädäntöä on

kehitetty aktiivisesti 1970-lvulta lahtien. Sil-

lä on ollut merkittävä vaikutus liikenneonnet-

tomuuksien vähenemiseen. Myiinteistä on,

että perinteisessä korkean alkoholin kulrrtuk-

sen maassa on oivallettu, että alkoholin juo-

nrisen lajoittaminen autolla ajon yhteydessä

johtaa onnettonruuksien alenemiseen ja ih-

rnishenkien säästöihin.

BELGIA

Belgia tarjoaa kiintoi san vertailukohteen suh-

teessa Ranskaan. Belgiassa pul'rutaan rans-

kan kielta ja siellä seurataan muutenkin rnui-

ta FIU-maita tiiviinrmin Ranskan vhteiskun-

nallisten okrjen kehittämistä. Bclgiassa juo-

daan runsaasti seka olutta että viiniä, minke

AIKOI]OLLPOL TI KKA
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vuoksi alkoholin kulutusluvut ovat Euroopan

unionin keskitasoa, hieman alle 10 litraa ab-

soluuttista alkoholia asukasta kohden vuosit-

tain.
Belgiassa esitettiin samoihin aikoihin kuin

Ranskassakin, että rattijuopumuksen promil-

leraja olisi alenuettava 0,5 plomilleen aikai-

semmasta 0,ti promillesta. Ehdotukselle kavi

parernrnin kuin Ilanskassa, sillä alkoholin-

tuottajien ia ravintola-alan vastustuksesta

huolirnatta Belgia laski promillerajansa 0,5

prrrrrrilleen 1.12.1994. Muutoin l3elgian ratti-

juopumuslain uu<listus rnukailee Ranskan

vastaavaa uudistusta. Veren alkoholipitoisuu-

tlen mittaamisen (promilleraja) lisäksi oikeu-

dessa ratt ij uopun.ruksen näytiiksi kelpaa myös

hengitysilman alkoholipitoisuus: rajatra on

0.22 mgll. Vähaisestli rattijuopumuksesta

tuomitaan, kun veren alkoholipitoisuus oll

0.5-0,U promillea; siitü voi seurata valitto-

mästi l] tunnin ajokielto ja vähintään 3 750

tselgian frangin sakko, 1.1.1995 lahtien 5 000

lrangirr {= 700 Fl M} .akko. Aärimmäisis.J

tapauksissa sakko voi nousta jopa 400 0(X)

frangiin (n. l:) 000 FIM).

Tiukentunutta ratt ij uopunruslakia vierasta-

vat erityisesti olutpanimot. Lehtitietojen mu-

kaan maan johtavan panimon Interbreweryn

myynti on laskenut I0-15 prosenttia uurlen

rattijuopurluslain jalkeen (1.12.1994-

20. 1.f995). Jopa panimon tvöntekijät ovat

käyneet Belgian Iiikenneministerin (FJlio Di

Rtrpo) I uona pyytämässä. että rattij uopuntuk-

sen vastustantiskampanjaa (promillerajan

alennusta) harkittaisiin uudelleen. Kanrpanja

tietoiskuineen on tehokkaasti herättänyt bel-

gialaiset kuljettajat totutusta tavasta ajaa al-

koholin nauttinrisen jälkeer.r ja havahrluttanut

kuljettajat tietlostantaan onnettomuusriskill

kohoanrisen. jonka alkoholin nauttiminen ai-

heuttaa (Kauppalehti I 9. t.1995).

PORTUGAI-I

Portugalissa juodaan runsaasti viiniä, nristä

johtr-ru, että Portugalin alkoholin kulutus on
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EurooJran huippuluokkaa (I0,4 litraa abso-
luuttista alkoholia/ asukas vuosittain). Alko-
holin tuottaminen on nrerkittävä kansantalou-
<len tulolähde. Voitaisiinkin olettaa. eltä por-

tugalissa seurattaisiin muiden vahvojen alko-
holintuottajamaiden kaavaa: rattijuopumuk-
sen promillerajarr alentanrista halutaan vas-
tustaa. Poikkeuksellista kylla vuonna l9B3
(23.9.1983) Portugalin rattijuopumuksen
promillerajoja laskettiin siten, että alemmak-
si rajaksi tuli 0,8 promillen sijasta 0,5 promil-
lea ja ylemmäksi rajaksi 1,2 pronrillen ase-
masta 0.9 promillea. Uusimmassa lainuurlis-
tuksessa (1994) rattijuopumuksen 0,5 promil-
len raja alennettiin 0.4 promilleen.

ESPANJA

Espanjassa humalassa ajaminen tuli rangais-
tavaksi vuonna 1967. Promilleraja hyväksyt-
tiin luinsäätlänliiiin kyntrnenisen vuolla myö-
hemmin. Kuljettajia voirlaan lain mukaan pu-
halluttaa rattijuoppojen ltiytämiseksi. Jos kul-
jettaja puhaltaa epäilyttävär lukemat, häneltä
oletüan r erinäyle unallysii varlen.

Espanja kuuluu alkoholin kulutukseltaan
Portugalin tapaan alkoholin suurkuluttajiin,
kuuden eniten alkoholia juovan EU:n kansa-
kunnan joukkoon. Niinpä espanjalaiset kul-
jettajat kayttavatkin alkoholia hyvin yleisesri:
neljäsosa joka päivä ja 57 prosenttia vähin-
tään kerran viikossa.'lbsin kerralla kulutetta-
vat alkriholimäärät ovärt kohtuullisia (alle 40 g
päivää kohden). Viidesosa kuljettajista on sitä
mieltä, että he ovat alkoholin vaikutuksen
alaisia lähtiessään ajamaan kahden oluen tai
viinilasillisen juomisen jalkeen. Yli puolet
(53 Ea) kuljettajista sanoo tuntevansa alkoho-
lin vaikutuksen ajamiseen nautittuaan kaksi
long drink -annosta. Kysyttäessä, ovatko kul-
jettajat koskaan ajaneet alkoholin vaikutuk-
sen alaisena, kolrnasosa (:12 o/a) vastasi myön-
tävästi. Selvästi hurnalassa kertoi ajaneensa B
prosenttia vastanneista (Alvarez & Del Rio
1993,3, JTM).

Vaikka Espanjassa ajaminen alkoholin

nauttinrisen jalkeen onkin yleistä, kuljettajat
tietävät hyvin v<limassa olevan p«rmillerajan
(0,13 promillea), silla 6l prosenttia vastaajista
vastasi oikein promillerajaa koskevaan kysy-
mykseen. Hyvin tiedettiin myös alkoholin vai-
kutus Espanjan suuriin onnettomuuslukui-
hin. Kuljettaj at (94 7o) ovat yhtä mieltä siitä,
että koulutusta rattijuopurnuksen vähentämi-
seksi on tehostettava ja rangaistuksia koven-
nettava.

Nayttaa siltä, että Espanjassa arkipäivän
käytantö ja kuljettajien asenteet poikkeavat
toisistaan.

ISO.BRITANNIA

lso-Britannia kuuluu yhtenä Euroopan unio-
nin "isojen" j«rukkoon. Juornakulttuuriltaan
Iso-Britannia on tyypillinen pääasiallisesti
olutta kuluttava kansakunta, jonka alkoholin
kulutus ei kuitenkaan yllä Euroopan huippu-
maiden tasolle. Itse asiassa Suomen ja [son-
Britannian alkoholin kulutus on lähes saman-
tasoista ( Suomi 6,8 ja Iso-Britannia 7,3 litraa
absoluuttista alkoholia/ asukas l99IJ).

Ison-Britannian liikenneturvallisuus on
EU: n parhaita. Osana liikenneturvallisuudes-
ta huolehtimista Isossa-Britanniassa toteutet-
tiin ensimmäisenä suurista eurooppalaisista
maista "promillelaki" vuonna 1967, jolloin
rattijuopumuksen promillerajaksi asetettiin
t:delleen voimassa oleva 0,8 promillea. Lain
toteutus oli sikUli huomionarvoinen, että ensi
kertaa uuden lain voimaantuloon liitettiin in-
tensiivinen tiedotus- ja valistuskampanja.
Kampanjan ansiosta Ison-Britannian rattijuo-
pumus väheni selvästi, tosin vain tilapäisesti.
Joka tapauksessa lain ansiosta rattijuopu-
muksen valvonta tehostui. Samoin laki toimi
esimerkkinä niin muille Euroopan maille
kuin myös entisille Ison-Britannian siirto-
maille.

Vuoden 1967 rattijuopumuslain rinnalle
hyväksyttiin 6.5.1983 (samana vuonna kuin
Ranskassa) laki, j«rnka mukaan rattijuopu-
muksesta voitiin tuomita myös hengitysilman
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(li5 g/ml).ia virtsan (107 g/100 ml) alkoholipi-

toisuuden mukaan. Samalla säädettiin, ettü

jos kuljettaja on tuomittu useammin kuin ker-

ran kymmenen vuoden aikana yli 1,2 promil-

len rattijuopumuksesta, hänen on osoitettirva

alkoholin käyttonsä olevan kontrollissa, en-

nen kuin hän saa ajokorttinsa takaisin. Muu-

tuinkin rattijrropumtrksen uusijLrl jouluri'rl

laakarin tutkimuksiin. l,aakärin lausunto rat-

kaisee käytänni)ssä, saako kuljettaja ajokort-

tinsa takaisin vai ei.

Viitteenä Ison-Britannian vakavasta suh-

tautumisesta rattijuopumukseen on se. että jo

lievästäkin rattijuopumuksesta kuljettaja voi

saada 6 kuukauden vankeustuomion, kuole-

mantuottamustapauksissa jopa 5 vuoden van-

keustuomion.
'lbisaalta johdonmukaisen rattijuopurnuk-

sen vastaisen politiikan kanssa on ristiriidas-

sa se, että Ison-Britannian hallitus on lujasti
ja toistuvasti kieltAytynyt hyväksymästä eh-

rlotuksia lainkohtlaksi, joka sallisi puhallut-

taa kuljettajia satunnaisesti (RB'f-jarjestel-

mä). Se lisäisi huomattavasti rattijuopumuk-

sesta kiinnijoutuntisen riskiä, kuten useista

EU:n jäsenmaista tiedetüän (esim. Ranska.

Pohjoismaat). Ison-Britannian hallitus on pe-

rustellut kantaansa silla, etta jo nykyinen

lainsäädäntö suo poliisille riittävät edellytyk-

set tulokselliseen valvontaan. Hallituksen

penseyden taustalla Iienee kuitenkin brittilai-
nen perinne. jonka mukaan hallitus ei voi lii-
allisesti puuttua vapaitlen kansalaisten kos-

kemattomuuteen. Yksilön val)autta on halli-

tuksen mielestä suojeltava. Samasta syystä-

hän turvavyön kayttt;pakkokin tuli Isoon-Bri-

tanniaan vasta 199O-luvulla.

Viime aikoina lrrittilaiset juomatavat ovat

muuttuneet siten, että yhä useammin kansa-

laiset nauttivat alkrlholinsa kotioloissa. J. 'l'.

Everestin ja E. Forsvthin (1990) tutkimuksen

rnukaan k uljettaj ista, joiden veren alkoholipi-

toisuus ylitti O.tl promillea, 17,5 prosenttia

kertoi juovansa joka päivä (väesttistä keski-

rnäärin 5,8 o/o) ja 52.5 Jrrosenttia kerran vii-

kossa (väestö l\9,3 %,).I(uljettajista 22,5 pto-

senttia ('r,,äest(i 55,6 %) ilmoitti juovansa pu-

bissa harvemmin kuin vhtenä päivänä' joten

pullit vetävät puoleensa rattijuopumukselle

aluiita kuljettajia.
Alkoholin juornisen siirtyminen pubeista ja

lavintokrista koteihin liittyy alkoh«rlin kallis-

Iurniseen. Kaupasta ostettu alkoholi on ha[-

vempaa kuin ravintolassa tarioiltu alkoholi

(Clayton & Everest 1994).

POHJOIS,IRiANNIN ERIKOISOLOSUHTEET

Pohjois-Irlant i edustaa muihin Ison-Britanni-

an osiin verrattuna yhteiskunnallisia erikois-

oloja myös rattijuopumuksen sääntelyn suh-

teen. Pohjois-lrlannin rattijuopumuslainsää-

däntii on välimuoto Irlannin valtion ja Ison-

Britannian lainsäädännöstä. Pohjois-lrlan-

nissa tuli vuonna l968 voimaan laki, jonka

mukaan kuljettaja oli syyllistynyt törkeään

rattijuopumukseen (major offence), jos hänen

veren alkoholipitoisuutensa ylittää rajan 125

mg/I00 ml, ja rattijuopurnukseen, jos hänen

veren alkoholipitoisuutensa ylittae rajan B0

mg/100 ml. Rattijuopumus voitlaan totleta

hengitysilman alkoholipitoisuutta mittaavalla

laitteella. Siinä tapauksessa, että kuljettaja ei

hyväksy laitteen lukemaa, häneltä otetaan

veri- tai virlsanäyte tutkimuksia varten.

IRTANTI

Irlannissa on perinteisesti nautittu olutta töi-

den jälkeen pubissa ja ajettu sen jälkeen itse

kotiin. Tänrän käytännön on sallinut rattijuo-

purnuslaki, jonka promilleraja oli aluksi var-

sin korkea. peräti 1,25 pr'«rmillea. l,aki tuli
voimaan vuonna 1975. Sittemmin plomillera-
jaa laskettiin I promilleen, joka onnettomuus-

riskin kannalta arvioituna on myiis liian kor-

kea.

lrlannissa on omaksuttu usean muun Eu-

roopün unionin jüsenntaun tapüän rullijuolru-

muksen promillerajan alentamisen periaate,

minkai seuraLrksena vuotlen 1995 tammikuus-

sa I promillen rattijuopumusraja laskettiin
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0,8 promilleen. Promillerajan alentamista ovat
vastustaneet kiivairnmin samat intressiryh-
mät kuin llelgiassakin eli alkoholintuotrajat

ftranimoala) ja hotelli- ja ravintola-ala. Niiden
vastustus perustuu siihen, että promillerajo-
jen alentarninen kaventaa heidan mahdoli-
suuksiaan elinkeinon harjoittamiseen ja kan-
nattavuuteen. Puolestapuhujia ovat olleet
turvallisuutta korostavat ryhmät, kuten liiken-
teen asiantuntijat ja poliisit. l'alla hetkella
Irlannissa sovelletaan samaa rattijuopumuk-
sen promillerajaa kuin Isossa-Br.itanniassa.

ITAVA TTA

Itä'lallassa on noudatettu jo vuotlesta 1960
lahtien 0,8 prornillen rattijuopumusrajaa,
joka tallä hetkella on voimassa koko saksalai-
sella kielialueella. Samoin kuin Saksassa
myös Itävallassa on esitetty ratlijuopumuksen
promillelajan laskemista 0,5 promilleen.
lbistaiseksi asia ei ole edennyt. Kuitenkin
merkkinä alkoholin aiheuttamien vaarojen
tunnistamisesta liikenteessä Itävallassa on
voimassa säännös, joka mukaan kokernaton
kuljettaja voirlaan tuomita rattijuopurnukses-
ta, jos hänen verensä alkoholipitoisuus ylittää
0,1 promillea. Säännijs on anakrginen eräirlen
Yhdysvaltojen osavalti oiden "noviisiku ljetta-
jien" 0.2 pronrillen rattijuopurrrursäärrrriirr
kanssa. Vastaavaa säänti,ä ei rnuissa trlU-
maissa ole.

MITEN TIIKENTEESSA KUOI.TEIDEN TTIAANA

JA ATKOHOTIN KUTUTUS SAATTTTVAT
RATTIJUOPUMUSTAKIEN PROMITTERAJOJA?

Liikennejuopumuslainsäädännön kehittami-
sen tavoitteena on luoda edellytyksiä liiken-
neraittiuden edistärniselle ja siten tun,alli-
semmalle lii kenteelle. Pitkat lai nsäadannolli-
set perinteet alkoholin käytön aiheuttaman
riskin hallitsemiseksi liikenteessä ovat yl.rtei-
siä piirteita niissä Euroopan rrnionin jäsen-
maissa, joissa rattijuoppoja on alle I prosent-

tia liikennevirrasta. Esimerkiksi Iluotsissa ja
Suomessa jo 1920-luvulla on lailla kiellerry
autolla ajo alkoholin vaikutuksen alaisena.
Siten kuljettajille on autoistumisen alkuvai-
heessa viestitetty. että autolla ajaminen ja al-
koholin nauttiminen eivät sovi yhteen.

I(ulttuureissa, joissa alkoholin juominen
kuuluu kiinteänä osana jokapäiväiseen elä-
mään, on vaikea mieltaa alkoholin käytr;n on-
gelmallisuus liikenteessä, joka myös kuuluu
tavalliseen arkipäivään. Liikenneraittiuden
edistämistä hankaloittaa korkean alkoholin
kulutuksen maissa sekin. että viranonraiset
ovat perinteisesti suhtautuneet kiysästi ratti-
juopumussäänni)ksiin. Nykyisin tosin tilanne
tässä suhteessa on muutturnassa. Suuret lielii-
kenteen onnettornuusluvut oval ravistaneet
hereille runsaasti alkoholia kuluttavat kansa-
kunnat, jotka selvästi aiempaa aktiivisemmin
[raluavat vähentää rattijuopumusta. Se osoit-
taa, että onnettomuusriskitietoisuus on näissä
maissa lisääntynyt.

I-isäksi korkean alkoholin kulutuksen mai-
ta kannustanee esinr. Pohjoimaiden tuloksel-
lisuus liikenneonnettomuuksien torjumises-
sa,jonka keskeisenä tekijana on raitis liiken-
ne.

EU:n jäsenmaiderr rattijuopumuslakien
promillerajoja voidaan tarkastella seka riski-
tietoisuuden (= liikenteessä kuolleet/milj.
asukasta) että alkoholin kulutuksen (= abso-
luuttisen alkoholin kulutus litroina/asukas)
näkökulmasta. Näiden ulottuvuuksien rlaa-
kohtaiset arvot yhdistämüllä saarlaan kuvion
1 mukainen vertailu. Kuviosta nähdään, että
Fi U :n jäsenmaat jakautuvat rattijuopumuksen
promillerajojen suhteen kolmeen ryhnrään.

Maista, joissa Iiikenteessä kuolleita miljoo-
naa asukasta kohden on yli 1 50 vuorlessa ja
joissa absoluuttista alkoholia kulutetaan yli 9
litraa asukasta kohclen vuodessa (matalan ris-
kitietoisuuden ja korkean alkoholin kulutuk-
sen maat), yhdessä (Portugali) on sovellettu
0,4 Jrromillen, kahdessa (Belgia ja Kreikka)
0,5 promillen, yhdessä (Ranska) 0,7 promil-
len ja kahdcssa (Espanja ja Itavaha) 0,8 pro-
millen rattijuopumuksen langettavaa rajaa.
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Ksuio l. Euroopan unioninjäsenmaiden promillerajavertailu perusteena liikenteessä kuolleet miljoonaa asu-

kasta kohden ja alkoholin kulutus absoluuttialkoholilitroina asukasta kohden
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Keskiryhmän muo(lostavat rnaat, joissa lii-
kennekuollei suus miljoonaa asukasta kohden

on 100-150 vuodessaja alkoholin kulutus 7-
9 litraa ahsoluuttista alkoholia asukasta koh-

den vuodessa. Näissä maissa (Irlanti, Italia,

Tanska ja Saksa) rattijuopumuksen promille-

rajana on 0.8 promill.a.
Vuoden 1992 Iiikenteessä kuolleitlen mää-

rän mukaan Suonri sijoittuisi muutoin keski-

rvhmään, mutta alkoholin kulutus Suomessa

on alle 7 litraa absoluuttista alkoholia asukas-

ta kohden. Vuoden I993 tieliikerrteessä kuol-

leiden määrän mukaan Suomi kuuluu samaan

ryhmään kuin Ruotsi, jossa kuolleiden määrä

on alle 100 miljoonaa asukasta kohden ja al-

koholin kulutus alle 7 litraa absoluuttista al-

koholia äsukasta kohden.

litraa

Alankomaat ja Iso-Britannia voidaan myös

laskea tähän ryhmään, vaikka alkoholin kulu-

tus onkin 7 ,9 ja 7 ,3 litraa absoluuttista alko-

holia asukasta kohden. Tässa liskitietoisten ja

alkoholia vähän kuluttavien rnaiden ryhmässä

Ruotsissa on 0,2 promillen, Suomessa ja

Alankomaissa 0,5 Jx'omillen ja Isossa-Britan-

niussa 0.8 plomillen ruja.

I(uvion I ensimrnäisen ryhmän maissa huo-

nriota kiinnittää se, että useissa niistä (Belgia,

Portugali, llanska) on aivan viirne aikoina

alennettu promillerajaa tai esitetty voirnak-

kaita vaatimuksia promillerajan I askemiseksi

(ltavalta). Muutokset heijastavat sitä, että ris-

kitietoisuus on lisääntynyt ja että alkoholion-

nettomuuksia halutaan vähentää rattijuopu-

muksen yleisyyteen puutturnalla. Erityisesti

l\ilaalYhennykset
NL Alankomaat
B Beloia
SP Espania
IR ldanti
UK lso-Britannia
I Itälia
A Itävalta
GR Kreikka
L -uxemburo
PL Portuqali
F Ranska
S Ruotsi
D Sakse
FIN Suomi
DK Tanska
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tuloksia voitaisiin odottaa Portugalissa. jossa

liikenteessä kuolleitlen määrä on varsin suuri.
Keskiryhmän maissa promillerajana on 0,8

promillea. N aiden maiden rattij uopumtrslain-
sää(läntöön ei liene odotettavissa muuklksia.
Irlannissa on juuri alennettu rattijuopumuk-
sen promilleraja 0,8 promilleen. Saksassa asi-
asta keskustellaan ja ur.r tehty ehdotuksiakin
promillerajan laskemiseksi 0,5 prornilleen.
mutta ehdotuksen tekemisestä (jopa liittoneu-
voston päätöksestä) on kulunutjo kolme vuot-
ta. Näitlen mairlen hyväksymä kuljettajan al-
koholin nauttinrisen jälkeen syr.rtyvä riskitaso
poikkeaa EU:n komission suosituksesta yltis-
päin, rnikä vaarantaa onraIta osaltaan mairlen
liikenn eturvallis u u tta.

KoLnannen ryhrnän maissa liikenneraitti-
utta on edistetty nronin tavoin. Ruotsissa on
siirrytty 0,2 pronrillen alalajaan ja laskettu
tiirkeän rattijuopumuksen promillerajaa 1,5
promillesta 1,0 prornilleen. Samalla rangais-
tuksia on kovennettu, kuljettajien puhallu-
tuksia lisätty ja valistusta parannettu.

Alankomaissa on perinteisesti valvottu ja
tutkittu ahkerasti rattijuopumuslain nourlat-
tamista, valistettu alkoholin onnettomuusris-
kiä lisäävästä vaikutuksesta ja korostettu ti-
lanneraittiuden merkitystä.

Isossa-Britanniassa luotetaan erityisesti
poliisin rattijuollumusvalvontaan ja sitä tuke-
vaan tiedotukseen, eikä siella ole tehty vaka-
vasti otettavia ehdotuksia rattijuopumuksen
promillerajojen alentamiseksi. Ison-Britanni-
an erikoisuus on. että korkean riskitietoi-
suuden maa ei ole hyväksynyt ratti.iuopumus-
valvonnan yhtä olennaista edistysaskelta, sa-
tunnaispuhallutusten periaatetta (llandom
Breath Testing. RB'l').
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able to penalty. I)uring the third stage, the post-war

period. J»'ecist' per nril limits started appearing in

lalv. Supervision anr.l penalties rvere basetI on these

limits. 'l'he first of the present EU nrember states to

establish per rnil linrits was Srveden, in 1941.

There are t:urrently five tlifferent per mil linrits

in force rvithin the Fiuropean Union: 20, 40, 50'

70 anrl B0 mg/100 ml. In addition, inerperient'ed
tlrivers in Austria are subject to a limit of 10 mg/

I00 nrl. The most ('omnron per rnil limit is B0 mg/

100 ml. The most recent changes have been in Rel-

giunr, uhere the linrit of B0 mg/100 ml rvas changed

to 50 mg/J,(X) ml in Decenrber last vear'. and in [re-

lan<l where the 100 mg/ 100 ml limit rvas changetl to

B0 nrg/100 rnl in Januarv this vear.
'Ihe artit'le alstt des<'ribes the developnrcnt of

national legislation in, lor exanrple, l-ranc'e, Cer-

many anrl Great Britain. Fratt<:e is ol interest be-

cause of its high consumption of alcohol, ()ermany
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because of the harmonization of legislation fol-
lowing unification, and Great Britain because ofits
long tradition of blood alcohol limits.

The conflict between drinking habits and the
control of drunken driving is highlighted in the ar-
ticle. For example, in Belgium and Ireland the ho-
tel and catering trade and the brewing industry
have been powerfully opposed to a reduction in the

blood alcohol limits.
Finally, the aticle states that positive results

have been achieved in those countries where there
have been strong anti-drink-drive campaigns
coupled with a tightening of the per mil limits. A
clear reduction in alcohol-related traffic accidents
has occurred, for instance in France.
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