
Soumi

YhteistYöhankkeeseen osallistuvat:

Missä kulkee raja?
Rattijuopumus – 0,1 mg alkoholia litras-
sa uloshengitysilmaa, vastaa 0,2 promillea 
veressä.

Törkeä rattijuopumus – 0,5 mg alkoholia 
litrassa uloshengitysilmaa, vastaa 1,0 promil-
lea veressä.

mitä tapahtuu ajokortille?
Poliisi ottaa kuljettajan ajokortin heti hal-
tuunsa, jos hänellä on uloshengitysilmassa 
alkoholia vähintään 0,16 mg/l.

millaiseen rangaistukseen 
 rattijuopumuksesta tuomitaan?

0,1–0,499 mg alkoholia litrassa uloshen-
gitysilmaa, ajaja tuomitaan useimmiten 
päiväsakkoihin.

Vähintään 0,5 mg alkoholia litrassa 
uloshengitysilmaa, ajaja tuomitaan törkeäs-
tä rattijuopumuksesta korkeintaan kahden 
vuoden vankeuteen.

Jos olet aiheuttanut juopuneena ajaessasi 
toisen henkilön loukkaantumisen tai kuo-
leman, rangaistuksena voi olla korkeintaan 
kahdeksan vuoden vankeustuomio.
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Älä ota turhia riskejä
Rattijuopumuksen raja on Ruotsissa 0,2 pro-
millea. Poliisi tekee säännöllisiä tarkastuksia 
sekä lauttasatamissa että maanteillä. Jos kuljet-
tajan veressä on alkoholia yli 0,3 promillea, 
hän menettää ajokorttinsa. Jonkun henkilön 
loukkaantumiseen tai kuolemaan johtavasta 
törkeästä rattijuopumuksesta voi saada jopa 
kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksen.

Muista, ettei muutaman tunnin yöuni riitä 
poistamaan alkoholia verestä. Matka on paras 
aloittaa päättämällä jo etukäteen, kuka ajaa 
seuraavana päivänä. Siten voit välttyä ikäviltä 
seurauksilta, kuten sakoilta, ajokortin mene-
tykseltä tai pahimmassa tapauksessa vankila-
tuomiolta.

Seuraava päivä
Kehon kyky polttaa alkoholia vaihtelee saman 
alkoholimäärän nauttineilla henkilöillä. Pala-
mista ei voida nopeuttaa ihmekuureilla, vaan 
aika on aina ratkaiseva tekijä. Jos olet nauttinut 
edellisenä iltana runsaasti alkoholia ja ollut hu-
malassa, suorituskykysi voi olla huomattavasti 
normaalia heikompi, vaikkei veressäsi enää 
olisikaan alkoholia. Ainoa täysin varma tapa 
on olla nauttimatta alkoholia ajoa edeltävänä 
iltana. Juopuneena ajaminen lisää aina mer-
kittävästi vakavien onnettomuuksien vaaraa. 
Nuorella ja kokemattomalla ajajalla kuoleman-
tapauksen vaara voi olla jopa 900-kertainen.

Ruotsissa kuolee alkoholin aiheuttamissa 
liikenneonnettomuuksissa vuosittain 125 hen-
kilöä ja moninkertainen määrä loukkaantuu 
vakavasti. On hyvin raskasta elää tietoisena 
siitä, että on aiheuttanut toisen ihmisen kuole-
man tai loukkaantumisen sen vuoksi, että tuli 
edellisenä iltana juoneeksi liikaa.

Laki ja rangaistukset 
Rattijuopumus tarkoittaa, että henkilö 
ajaa juopuneena. Ruotsissa ajaja menettää 
ajokorttinsa pääsääntöisesti kaikissa liiken-
nejuopumusrikkomuksissa. Rattijuopumuk-
sesta tuomitaan sakkoihin tai korkeintaan 
kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. 
Törkeässä rattijuopumuksessa vankilatuomio 
voi olla jopa kaksi vuotta. Törkeä rattijuopu-
mus kuolemantuottamuksen  yhteydessä voi 
johtaa jopa kahdeksan vuoden vankeuteen.

Poliisi, rannikkovartiosto ja tullilaitos 
tekevät säännöllisiä tarkastuksia sekä lautta-
satamissa että maanteillä. Kaikissa poliisin 
tekemissä ajokorttitarkastuksissa ja autojen 
ajoturvallisuustarkastuksissa pysäytetyt hen-
kilöt myös puhallutetaan. Poliisi puhalluttaa 
joka vuosi yli kaksi miljoona autoilijaa. Älä 
siis ota turhia riskejä, vaan pidättäydy juo-
masta runsaasti alkoholia, jos aiot seuraavana 
päivänä ajaa autoa.


