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Työn tavoitteena oli perehtyä henkilöautoille tehtäviin etutörmäystesteihin. Työssä 

käydään läpi Euroopassa ja Yhdysvalloissa testeistä määrättyjä standardeja. Lisäksi 

tutustutaan testejä tekeviin tahoihin ja testien toteutustapoihin. Lopuksi pohditaan, onko 

hyvillä törmäystestituloksilla vaikutusta matkustajien turvallisuuteen todellisessa 

kolaritilanteessa. Työn tarkoituksena oli myös avata pitkiä ja monimutkaisia ohjeita ja 

määräyksiä lyhyemmiksi ja helpommin ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. 

Suuri osa työssä käytetyistä lähteistä on lakeja ja standardeja, mutta niiden tulkinnassa ja 

vertailussa on käytetty apuna artikkeleita ja alan kirjallisuutta. 

Tutkimus osoitti, että törmäystestejä voidaan tehdä usealla eri tavalla. Tutkimuksessa 

kävi myös ilmi, että törmäyskestävyysvaatimuksia ei olla saatu maailmanlaajuisesti 

yhtenäistettyä, vaikka sitä on yritetty. Auton turvallisuuden yhteyttä hyviin testituloksiin 

ei saatu täysin vahvistettua. Tutkimuksessa todettiin, että menestyminen törmäystesteissä 

ei aina tarkoita turvallisuutta todellisissa törmäystilanteissa. Tämän tutkimuksen tuloksia 

voidaan käyttää törmäystesteihin tutustumiseen. Tämä tutkimus esittää yleiskuvan 

nykyaikaisista etutörmäystesteistä ja niiden vaatimuksista, sekä tarjoaa hieman 

näkökulmaa siitä, kuinka tarkoituksenmukaisia testit ovat. 
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The goal of the thesis was to get acquainted with frontal crash tests performed to 

passenger cars. The paper reviews the standards governed for the tests both in Europe and 

in the United States. In addition it looks into the agencies carrying out the tests and the 

different ways of performing the tests. In the end the study looks for connections between 

good test results and passenger safety in real life crash situations. The point of the study 

was also to open up the long and complicated laws and standards to create shorter and 

simpler sections. 

Large portion of the sources used in this study are laws and standards, but articles and 

literature were used to compare and construe them. 

The study shows that there are different ways to perform crash tests. The paper also 

reveals that the crashworthiness requirements are not globally uniform despite the efforts 

made in order to achieve harmony. The relation between good test results and safety of 

the car were not confirmed. The study found out that good ratings in crash tests don’t 

always mean good performance in real-life crash situations. The results of this study can 

be used in getting acquainted with crash tests. This study gives an overview of modern-

day frontal crash tests and their requirements, along with some perspective on how 

adequate the test are. 
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1 JOHDANTO 

Autojen määrä liikenteessä kasvaa jatkuvasti ja liikenteen kasvamisen myötä myös 

onnettomuuksien määrä liikenteessä kasvaa. Auto-onnettomuuksien runsaan kasvun 

vuoksi autonvalmistajien on täytynyt alkaa kiinnittää entistä enemmän huomiota 

ajoneuvojen turvallisuuteen.  

Ajoneuvojen turvallisuudelle on säädetty standardeja ja niiden noudattamista on ryhdytty 

valvomaan erilaisilla törmäystesteillä. Testit on myös standardoitu. Uusille autoille 

suoritetaan aina samat testit, jotta kuluttaja pystyy vertailemaan ajoneuvojen 

käyttäytymistä kolaritilanteessa, eli valitsemaan halutessaan turvallisimman ajoneuvon. 

Tässä työssä tutustutaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa kolariturvallisuudesta säädettyihin 

määräyksiin, sekä määräysten pohjalta kehitettyihin törmäystesteihin. Tutkimuksen 

laajuuden rajaamiseksi tässä keskitytään vain henkilöautojen etutörmäyksiin. Tutkimus 

kerää yhteen Euroopan ja Yhdysvaltojen määräykset ja suurimmat testauslaitokset, sekä 

vertailee näiden välisiä eroja.  

Lopuksi tutkitaan, tarkoittavako hyvät tulokset törmäystesteissä, että auto on turvallinen 

myös todellisessa kolarissa ja ovatko autonvalmistajat keskittyneet autojen 

valmistuksessa liikaa törmäystesteissä menestymiseen. 
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2 LIIKENNETURVALLISUUS 

2.1 Liikenneonnettomuudet 

Maailman terveysjärjestö WHO tutkii vuosittain maailman liikenneturvallisuutta ja 

julkaisee raportin tutkimusten pohjalta. Raportti sisältää tiedot 180 maasta, sisältäen 6.97 

miljardia ihmistä, eli noin 97% maailman väestöstä. Vuoden 2015 raportin mukaan auto-

onnettomuuksissa kuolee vuosittain 1.2 miljoonaa ihmistä. Auto-onnettomuudet ovat 

kaikenikäisten yhdeksänneksi yleisin kuolinsyy. 15-29 vuotiaiden kaikista yleisin 

kuolinsyy on auto-onnettomuudet. Kuolonkolarien lisäksi auto-onnettomuuksissa 

loukkaantuu vuosittain noin 50 miljoonaa ihmistä. Auto-onnettomuuksissa kuolleista 

noin 22% on jalankulkijoita. Jalankulkijoiden vakavimmat loukkaantumiset johtuvat 

yleensä jalankulkijan törmäyksestä autoon, ei henkilön osumisesta maahan. 

Loukkaantumisen vakavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ajoneuvon nopeus 

ja auton keulan muotoilu. (World Health Organization, 2015). 

2.2 Liikenneturvallisuuden parantaminen 

Autojen lukumäärän runsaasta kasvusta huolimatta liikenneonnettomuuksien vaatimien 

kuolonuhrien lukumäärä on pysynyt käytännössä samana jo vuodesta 2007 (Kuva 1). 

Vuonna 2014 maailmassa otettiin käyttöön 67 miljoonaa uutta henkilöautoa, joista noin 

puolet keskitulotasoisissa valtioissa (Organization of Motor Vehicle Manufacturers 2015, 

WHO:n 2015 s. 46 mukaan). Viime vuosikymmeninä määräykset ja kuluttajien 

vaatimukset ovat yhdessä johtaneet autojen turvallisuuden lisääntymiseen. Suurin edistys 

on tapahtunut korkeatulotasoisissa valtioissa. Autoilun määrän lisääntyessä etenkin 

matala- ja keskitulotasoisissa valtioissa, on syntynyt tarve saada kaikkialle samat 

minimivaatimukset autojen törmäyskestävyydelle, koska tuhoisia 

liikenneonnettomuuksia tapahtuu selvästi eniten juuri näissä maissa. Tällä hetkellä 

korkeatulotasoisissa maissa on tiukkojakin määräyksiä, kun taas joissain maissa ei vielä 

ole minkäänlaisia vaatimuksia. Tilanteen tasaamiseksi tehdäänkin paljon töitä. Erityisesti 

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission UNECE:n World Forum for 

Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29) -työryhmä työskentelee sen eteen, jotta 
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saataisiin globaalisti yhtenäiset raamit ajoneuvojen törmäysvaatimuksille. Työryhmä 

tekee ohjesääntöjä, joiden mukaisista törmäystesteistä autojen on selvittävä, jotta niitä saa 

tuoda markkinoille. Tällä halutaan puuttua erityisesti siihen, että autonvalmistajat 

valmistavat ja myyvät heikkotulotasoisiin maihin autoja, jotka eivät läpäise 

korkeatulotasoisten valtioiden määräyksiä. Maailmanlaajuisesti YK:n ohjesäännöt ovat 

kuitenkin käytössä huonosti. YK:n työryhmän tärkeimmät törmäyskestävyysmääräykset 

auttavat suojaamaan matkustajia auton keulaan ja kylkeen kohdistuvissa törmäyksissä. 

Testeissä törmäysnukkeen kohdistuva energia ei saa ylittää tiettyjä alarajoja, jotta auto 

läpäisee testin.  Ainoastaan 27% maailman maista vaatii autojensa läpäisevän YK:n 

ohjeiden mukaisen etutörmäystestin. Kylkikolaritestin läpäisyä vaaditaan vain 26%:ssa 

maista. WHO painottaa myös, että ajoneuvojen suunnittelussa olisi tärkeää kiinnittää 

huomiota jalankulkijoiden turvallisuuteen. YK:n ohje jalankulkijoiden suojaamisesta 

rohkaisee suunnittelemaan autoihin jalankulkijoille turvallisempia keularatkaisuja. 

Kuitenkin vain 44:ssä maassa noudatetaan tätä ohjetta.(World Health Organization, 

2015).  

 

Kuva 1. Kuolonuhrien määrä maailman liikenneonnettomuuksissa vuosittain (World 

Health Organization, 2015). 
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2.3 Autojen turvallisuus 

Ajoneuvojen turvallisuus voidaan jakaa kahteen karkeaan osa-alueeseen; ajoneuvon 

kykyyn suojella matkustajia kolaritilanteessa, eli niin sanottuihin passiivisiin 

ominaisuuksiin ja ajoneuvon kykyyn välttää kolari, eli aktiivisiin ominaisuuksiin. 

(Wenzel & Ross, 2005; Johannsen et al., 2013). Lisäksi voidaan tutkia jalankulkijoiden 

turvallisuutta auton ja jalankulkijan törmäyksessä. Auton muotoilun vaikutusta 

turvallisuuteen voidaan mitata useilla tavoilla. Yleisimmin tutkitaan tietoja ja tilastoja 

liikenteessä jo tapahtuneista onnettomuuksista tai tietokoneella ja laboratorio-

olosuhteissa suoritetuista törmäystesteistä saatavia tietoja. (Hoffenson, 2012). Eri tahojen 

suorittamien julkisten ja standardisoitujen törmäystestien yleistyminen on aiheuttanut 

tiettyjen törmäysskenaarioiden ja -tilanteiden nousemisen suureen rooliin ajoneuvojen 

vertailukriteerinä. Keula- ja kylkikolaritilanteet saavat suurimman huomion, koska ne 

ovat yleisiä ja aiheuttavat usein henkilövahinkoja. (Spethmann et al. 2009, Hoffensonin 

2012 s. 11 mukaan). Keulakolarit ovat merkittävin syy moottoriajoneuvojen aiheuttamiin 

kuolemiin (National Highway Traffic Safety Administration, 2000).  

Sinerkari (2010) listaa tutkimuksessaan nykyaikaisen henkilöauton passiivisiin 

turvallisuusominaisuuksiin vaikuttavia varusteita: 

• Turvavyöt, turvavyönkiristimet, esikiristimet ja voimanrajoittajat 

• Turvatyynyt 

• Niska- ja pääntuet ja niiden toimintaan törmäyksessä vaikuttavat laitteet 

• Törmäysenergiaa absorboivat turvakorirakenteet (korin 

muodonmuutosvyöhykkeet) 

• Sivutörmäyssuojus (sivutörmäyspalkit) 

• Kokoon painuvat ohjauspylväät 

• Matkustajatilan sisäiset osat 

• Jalankulkijan suojeluun tähtäävät korirakenteet 

(Sinerkari, Liikenteen turvallisuusvirasto, 2010) 
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Autojen passiivisia turvallisuusominaisuuksia mitataan pääasiassa törmäystesteillä. 

Auton keulakolariturvallisuuden testaamiseen on käytössä erilaisia testejä eri puolilla 

maailmaa. Tärkeimmät keulakolariturvallisuuden testausmenetelmät ovat: 

• törmäys, jossa 40 prosenttia auton leveydestä on limittäin kokoonpuristuvasta 

materiaalista valmistetun esteen kanssa. Tätä testiä käytetään autojen 

hyväksyntään Euroopassa. 

• törmäys kiinteään esteeseen, jonka leveys kattaa koko auton keulan leveyden. 

Tämä testi on käytössä autojen hyväksyntään Yhdysvalloissa. 

Näiden testien käyttöönoton jälkeen ajoneuvojen turvallisuus on parantunut ainakin 

testitulosten valossa. Kuitenkin näyttää siltä, ettei törmäystesteissä hyvin pärjänneet autot 

aina suoriudu hyvin kahden auton yhteentörmäyksestä. (Johannsen et al., 2013). 
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3 TÖRMÄYSTESTIEN STANDARDIT 

Suomessa, kuten suuressa osassa Eurooppaa, ajoneuvojen turvallisuudesta määrää 

Euroopan Unioni. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009 määrää, 

että UNECE:n sääntöjen mukaista tyyppihyväksyntää pidetään EY:n 

tyyppihyväksyntänä. Toisin sanoen EU:n vaatimukset ajoneuvojen törmäyskestävyydelle 

vastaavat UNECE:n laatimia ohjeita. (Euroopan Unioni, 2009). 

Yhdysvalloissa vastaavat määräykset säätää Yhdysvaltain hallituksen 

liikenneministeriön toimeenpanoelin National Highway Traffic Safety Administration 

(NHTSA). NHTSA on määritellyt useita satoja muotoiluun ja suorituskykyyn liittyviä 

vaatimuksia. Autonvalmistajien täytyy todistaa täyttävänsä nämä vaatimukset saadakseen 

tuoda autojaan markkinoille. (Hoffenson, 2012). 

Kaikissa tässä työssä käsiteltävissä testeissä käytetään Hybrid III -törmäysnukkeja. 

”Hybrid III 50th Percentile Male” -törmäysnukke on maailmanlaajuisesti käytetyin 

törmäysnukke tutkittaessa auton turvallisuusominaisuuksia etutörmäyksissä. Sen on 

kehittänyt General Motors, mutta nykyään ylläpidosta ja kehityksestä vastaa Humanetics 

muiden tahojen (mm. NHTSA) avustuksella. Sitä pidetään todella tarkkana mallina 

todellisesta ihmiskehosta. Sen vahvuuksiin kuuluu myös mittalaitteistojen hyvä 

sijoitettavuus. Sen koko, 175 cm pitkä ja 77.7 kg painava, vastaa sen ensijulkaisun 

aikaista keskimääräistä yhdysvaltalaista miestä. Myöhemmin on kehitetty 

suurempikokoinen nukke, lapsi-, vauva-, sekä naisnukke. ”Hybrid III 5th Percentile 

Female” -nukke vastaa kooltaan pienikokoisinta osaa aikuisista. Se on 150 cm pitkä ja 49 

kg painava naisnukke. (Humanetics Innovative Solutions, 2017a, 2017b) 
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3.1 The UNECE World Forum for Harmonization of Vehicle 

Regulations – WP.29  

3.1.1 Tausta 

YK:n Euroopan talouskomission UNECE:n alaisuudessa toimiva sisämaan 

liikennevaliokunta (ITC) on säätänyt kolme sopimusta, jotka muodostavat raamit 

moottoriajoneuvoille ja niiden tarvikkeille säädetyille ohjesäännöille. ITC:n sisällä 

toimiva The World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29) toimii 

näiden sopimusten rajoissa säätäessään uusia määräyksiä. WP.29 perustettiin 

yhtenäistämään ja selkeyttämään maailmalla voimassaolevia määräyksiä ajoneuvoista. 

Se pyrkii toiminnallaan mahdollistamaan innovatiivisten ratkaisuiden syntymisen 

ajoneuvojen valmistuksessa, parantamaan uusien autojen turvallisuutta, vähentämään 

ympäristön saastuttamista, energian kulutusta ja parantamaan autojen 

varkaudenestojärjestelmiä. Yhtenäisillä säädöksillä ja standardeilla se pyrkii myös 

helpottamaan autojen vientiä ja tuontia maiden rajojen yli. Jokainen YK:n jäsenmaista 

voi halutessaan osallistua WP.29:n toimintaan ja saa ottaa käyttöön yhden tai useampia 

sen säätämistä sopimuksista.  Jäsenvaltioilta ei kuitenkaan vaadita sopimusten 

noudattamista. Sekä hallitusten, että hallituksista riippumattomat järjestöt ja yhteisöt ovat 

myös tervetulleita osallistumaan, mutta vain neuvonantajina. WP.29:n jäsenmaihin 

kuuluvat muun muassa kaikki Euroopan Unionin valtiot, Yhdysvallat, Kanada ja Kiina. 

(UNECE, 2012). 

3.1.2 Säädökset törmäystesteistä 

WP.29 on jakanut toimintaansa vielä pienempiin ryhmiin aihealueittain. Ajoneuvojen 

passiivista turvallisuustekniikkaa säätelevä Working Party on Passive Safety (GRSP) on 

säätänyt määräykset ajoneuvojen törmäyskestävyydelle. (UNECE, 2012). 

UNECE määrää ajoneuvon käyttäytymisestä etutörmäyksessä asetuksessa ECE-R94. Sitä 

vastaa Euroopan Unionin direktiivi 96/79/EY (Sinerkari, Liikenteen turvallisuusvirasto, 

2010). Tämä asetus koskee ajoneuvoja, joiden suurin sallittu massa on 2 500 kg. 

Asetuksen liitteessä 3 määritellään törmäystestin suoritustapa. (United Nations, 2013). 
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Tässä käsitellään vain oleellisimmat kohdat, perehtymättä tarkemmin kaikkiin 

yksityiskohtiin. 

Testialueen lattiasta vähintään viimeiset 5 metriä ennen estettä tulee olla vaakatasossa, 

tasainen ja sileä. Este on tarkkaan määritelty, kokoonpuristuvasta materiaalista 

valmistettu, hunajakennomainen rakenne (kuva 2). Esteen tulee olla kohtisuorassa auton 

kulkusuuntaan, poikkeama saa olla korkeintaan ±1º. Este on kytketty massaan, joka on 

vähintään 70 000 kg ja sen etuseinä on myös kohtisuorassa auton kulkusuuntaan. Massa 

on ankkuroitu maahan niin, ettei se törmäyksen aikana voi liikkua. Esteen paikka on 

ajoneuvon kulkuradalla niin, että se osuu ensimmäiseksi auton ohjauspyörän puoleiseen 

osaan keulaa. Esteen täytyy olla limittäin keulan kohdalla siten, että osumakohta on 40% 

±20 mm auton keulasta ohjauspylvään puolelta (kuva 3). Tämä on niin kutsuttu 40% 

offset-törmäys. Ajoneuvon tulee olla normaali sarjatuotantoauton edustaja 

normaalitilassa, tarkoittaen sitä, että ovet ovat kiinni, vaihdekeppi vapaalla, polkimet ja 

ohjauspyörä normaaliasennoissaan. Polttoainetankki tulee täyttää vedellä niin, että sen 

paino vastaa 90%:sti täynnä polttoainetta olevan tankin painoa. Painon poikkeama saa 

korkeintaan olla ±1%. Autoon asennettavien testauslaitteiden kokonaismassa ei saa 

ylittää 25 kg. Mikäli laitteita täytyy asentaa enemmän, voidaan ajoneuvosta poistaa 

vastaavan painon verran osia, jotka eivät muuta auton rakenteellista kestävyyttä. 

Molemmille etupenkeille asennetaan Hybrid III -standardin mukaiset törmäysnuket, 

jonka päämitat vastaavat keskimääräisen yhdysvaltalaismiehen mittoja. Autoa voidaan 

liikuttaa joko sen omalla käyttövoimalla tai millä tahansa ulkoisella voimalla. 

Törmäyshetkellä ajoneuvo ei saa olla enää ulkoisen ohjauksen tai kuljetuksen alaisena. 

Ajoneuvon nopeus törmäyshetkellä tulee olla 56 ±1 km/h. Mikäli nopeus on suurempi, 

mutta ajoneuvo täyttää edelleen kaikki muut vaatimukset, pidetään testiä hyväksyttynä. 

Asetuksessa määrätään lisäksi nukeissa ja ajoneuvossa tehtävistä mittauksista, jotka tulee 

tehdä standardin täyttymiseksi. Nukeista mitataan muun muassa pään kiihtyvyyttä, 

niskaan kohdistuvaa taivutusmomenttia ja rintalastan ja selkärangan välistä poikkeamaa. 

Reidestä ja säärestä mitataan puristusvoima ja taivutusmomentti sekä niiden siirtymä 

polven kohdalta toisiinsa nähden. Ajoneuvosta mitataan kiihtyvyyksiä pituus- ja 

leveyssuuntiin. (Euroopan Parlamentti, 1996; Sinerkari, Liikenteen turvallisuusvirasto, 

2010; United Nations, 2013). 
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Kuva 2. UNECE:n törmäystestissä käytettävä kokoonpuristuva este. (United Nations, 

2013). 

 

 

Kuva 3. UNECE:n etutörmäystestin järjestely (Mukaillen Afanasyev et al., 2015). 
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Asetuksessa törmäystestin vaatimukset jaetaan kahdeksaan osaan: 

1. Törmäysnukkeihin kohdistuvat voimat, yhteensä yhdeksän kriteeriä, esimerkiksi: 

- Pään kiihtyvyys ei saa ylittää 80 g:tä yli 3 ms ajan. 

- Rintakehän siirtymä puristuksen voimasta ei saa ylittää 50 mm. 

- Reisiluun aksiaalinen jännitys ei saa ylittää 7.58 kN. 

2. Ohjauspyörän paikka törmäyksen jälkeen saa poiketa alkutilasta pystysuuntaan 

korkeintaan 80 mm ylöspäin ja vaakasuuntaan korkeintaan 100 mm taaksepäin. 

3. Testin aikana mikään auton ovista ei saa aueta. 

4. Testin aikana auton etuovet eivät saa lukkiutua. 

5. Törmäyksen jälkeen täytyy ilman työkaluja olla mahdollista: 

- avata yksi ovi jokaista istuinriviä kohti. 

- kaataa tai siirtää istuimia, mikäli ovea ei ole. 

- irrottaa nuket turvavöistä, joiden tulee aueta 60 N voimalla. 

- poistaa nuket ajoneuvosta liikuttamatta istuimia. 

6. Nestemäistä polttoainetta käyttävän ajoneuvon polttoainejärjestelmästä saa 

vuotaa nestettä vain vähäinen määrä. 

7. Mikäli törmäyksestä aiheutuu jatkuva vuoto, saa nestettä virrata korkeintaan  

30 g/min. 

8. Sähkövoimalla toimivia ajoneuvoja koskevat vaatimukset sähköiskun 

välttämiseksi. 

Ajoneuvon katsotaan läpäisseen törmäystestin, kun kaikki vaatimukset täyttyvät 

samanaikaisesti. (United Nations, 2013). 

3.2 NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration 

3.2.1 Tausta 

Yhdysvaltain liikenneministeriön alaisuudessa toimiva NHTSA perustettiin 1970 

tekemään turvallisuusohjelmia Yhdysvaltojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

NHTSA:n perustamisesta lähtien maan kuolemaan johtaneiden kolarien määrä on ollut 

tasaisessa laskussa. NHTSA on jakanut toimintansa kolmeen alueeseen; tutkimustyö 
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ongelmien löytämiseksi, sääntöjen ja ohjeiden luonti ongelmien ratkaisemiseksi, sekä 

testien suunnittelu ja toteutus ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi. Ajoneuvojen 

turvallisuusstandardi Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) tuli voimaan 

1966. Standardi sisältää lukuisia määräyksiä ja ohjeita, jotka markkinoille tuotavien 

henkilöautojen täytyy täyttää. FMVSS numero 208 asettaa vaatimukset matkustajien 

turvallisuudelle etutörmäystilanteessa. NHTSA myös suorittaa törmäystestit itse. 1987 se 

perusti New Car Assessment Programme (NCAP) -testauslaitoksen, joka tekee 

törmäystestit ja julkaisee tutkimustietoa törmäyksiin liittyen. (Bois et al., 2004; National 

Highway Traffic Safety Administration, 2006; Hoffenson, 2012; Nguyen et al., 2015). 

3.2.2 Standardi törmäystestistä 

Standardissa FMVSS 208 määritellään kokonaiselle autolle tehtäviä etutörmäystestejä, 

jotka tehdään käyttäen törmäysnukkeja matkustajien turvallisuuden määrittämiseksi. 

FMVSS 208:n vaatimusten täyttäminen vaatii, että kiinnittämättömien törmäysnukkien 

arviointiarvot eivät ylitä ihmisen loukkaantumiselle määritettyjä raja-arvoja pään, rinnan 

ja jalkojen alueella. (Bois et al., 2004; Hoffenson, 2012). 

FMVS -standardi 208 määrää törmäyskestävyysvaatimukset etutörmäyksessä. Standardin 

voimaantulon jälkeen NHTSA:n tutkimukset osoittivat, että turvatyynyjen laukeaminen 

aiheuttaa ilman turvavyötä matkustaville huomattavan määrän loukkaantumisia ja 

kuolemia hidasvauhtisissa törmäyksissä. Ongelman ratkaisuksi NHTSA teki useita 

muutoksia törmäyskestävyysvaatimuksiin, jotta autonvalmistajat joutuivat tekemään 

turvatyynyistään turvallisempia tällaisissa törmäyksissä. Turvatyynyt täytyi sijoittaa 

kauemmaksi matkustajista ja niiden tehoa täytyi laskea. Standardiin tehtyjen muutosten 

ja turvatyynytekniikan kehityksen myötä FMVSS 208 on paloiteltu pieniin osiin; autolle 

tehtävät törmäystestit riippuvat sen valmistusvuodesta, jotta uudemmilla turvatyynyillä 

varustetuille autolle tehdään erilaiset testit kuin autoille, joissa turvatyynyt ovat vanhat 

tai niitä ei ole. Ensimmäinen päivä syyskuuta 2012 ja sen jälkeen valmistetuille 

Yhdysvalloissa myytäville autoille määrätään tehtäväksi kolme erilaista etutörmäystestiä: 

1. UNECE:n testiä vastaava limittäinen törmäys kokoonpuristuvaan esteeseen. 

2.  Jäykkään koko auton levyiseen esteeseen tehtävä törmäystesti: 



18 

 

a. turvavyön kanssa. 

b. ilman turvavyötä. 

Limittäinen törmäystesti suoritetaan siten, että molemmilla etuistuimilla on Hybrid III -

törmäysnuket, jotka vastaavat mitoiltaan pienikokoisen naisen mittoja. Esteen tulee olla 

kohtisuorassa auton kulkusuuntaan ±5 astetta ja osua 40% ±50 mm limittäin auton keulan 

vasemmalle puolelle. Törmäyshetkellä auton nopeuden täytyy olla 40 km/h. (Hollowell 

et al., 1998; National Highway Traffic Safety Administration, 2000, 2011, 2012). 

Jäykän esteen törmäystesteissä käytetään myös Hybrid III -naisnukkeja molemmilla 

etuistuimilla. Esteen tulee olla vastaavasti kohtisuorassa auton kulkusuuntaan ±5 astetta, 

mutta esteen täytyy olla koko auton levyinen. Turvavyön kanssa tehtävässä testissä auton 

nopeus törmäyshetkellä täytyy olla 56 km/h (35 mph). Ilman turvavyötä nopeus 

törmäyshetkellä saa olla mikä tahansa 32 km/h ja 40 km/h välillä. (Hollowell et al., 1998; 

National Highway Traffic Safety Administration, 2000, 2011, 2012). 

Kaikissa kolmessa törmäystestissä määräykset nukkeihin kohdistuvista rasituksista sekä 

testien suorituksesta, kaikilta muilta kuin edellä mainituilta osin, ovat täysin samat. 

Ajoneuvon tavaratilaan lisätään kullekin autolle erikseen määritellyn kuorman kokoinen 

paino. Polttoaine poistetaan ja tankki täytetään mineraalitärpätillä niin, että nestettä on 

tankissa 92% - 94% valmistajan ilmoittamasta polttoainetankin kapasiteetista, kun koko 

polttoainejärjestelmä on täytetty. Kaikki aukeavat ikkunat ja aukot suljetaan. Ovet 

suljetaan, muttei lukita. Istuinten ja törmäysnukkien asento määritellään tarkasti. 

(Hollowell et al., 1998; National Highway Traffic Safety Administration, 2000, 2011, 

2012). 

Nukkien täytyy säilyä koko ajan kokonaan auton matkustamon sisäpuolella. Nuken 

rintakehään kohdistuvat kiihtyvyydet eivät saa ylittää 60 g, paitsi jos vaikutuksen kesto 

on alle 3 ms. Rintalastaan kohdistuvan puristuksen aiheuttama rintalastan siirtymä kohti 

selkärankaa saa olla korkeintaan 52 mm (2.0 in). Reiden pituussuuntaan kohdistuva 

voima ei saa ylittää 6805 N (1530 lb). (Hollowell et al., 1998; National Highway Traffic 

Safety Administration, 2000, 2011, 2012). 
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4 TÖRMÄYSTESTIT 

Törmäystestien simuloinnissa tapahtuneesta valtavasta kehityksestä huolimatta 

lopullinen kolariturvallisuuden arviointi on kuitenkin edelleen laboratoriotestien varassa. 

Tämä pätee etenkin ajoneuvojen sertifioinnissa. Kokonaisten autojen testaaminen on sekä 

kallista että aikaa vievää. Kolariturvallisuuden varmistamiseksi ja standardien 

saavuttamiseksi autovalmistaja voi testata yli 100 prototyyppiä, joista jokainen voi 

maksaa 350 000 € – 700 000 €. (Bois et al., 2004). 

4.1 Euro NCAP – European New Car Assessment Programme 

4.1.1 Toiminta 

Vuonna 1997 perustettu Euroopan NCAP tarjoaa kuluttajille realistisia 

turvallisuusarviointeja suurimmasta osasta Euroopan suosituimmista autoista. Viimeisen 

vuosikymmenen aikana Euro NCAP:sta on muodostunut synonyymi törmäystestille. 18 

ensimmäisen toimintavuotensa aikana se julkaisi arvion yli 500:lle autolle. (van Ratingen 

et al., 2015). Euro NCAP on laatinut viiden tähden arviointijärjestelmän. 

Turvallisuusluokitus määritetään useiden testien tulosten perusteella. Testit edustavat 

yksinkertaistettuja todellisia kolaritilanteita. Tähtien määrä kertoo, kuinka hyvin auto 

suoriutui törmäystesteistä, mutta siihen vaikuttaa myös autoon asennetut 

turvallisuusvarusteet. Euro NCAP:n tähtijärjestelmä on paljon lakisääteisiä vaatimuksia 

tiukempi. Lain vaatimat minimivaatimukset täyttävä auto ei saisi Euro NCAP:n testissä 

yhtään tähteä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö auto olisi turvallinen, vaan sitä, että se ei 

ole yhtä turvallinen kuin sitä enemmän tähtiä saaneet autot. Arviointijärjestelmä 

muotoutuu jatkuvasti uuden teknologian ja innovaatioiden tullessa saataville. Tästä syystä 

on tärkeää huomata testin suoritusvuosi tähtien lisäksi. Viimeisin luokitus on aina 

oleellisin ja luokituksia eri vuosilta voi vertailla vain, jos muutokset testien 

suoritustavassa eri vuosien välillä ovat olleet pieniä. (van Ratingen et al., 2015; European 

New Car Assessment Programme, 2017a). 

Kaikkien autojen testaaminen ei ole mahdollista. Mahdollisimman laajan tiedon 

tuottamiseksi Euro NCAP valitsee vuosittain kokoelman suosituimpia ja 



20 

 

mielenkiintoisimpia automalleja testattavaksi. Euro NCAP:n jäsenorganisaatiot voivat 

ehdottaa valitsemaansa mallia testattavaksi. Kun automalli on nimitetty testattavaksi, 

Euro NCAP hankkii testattavat autot itse. Testien suoritukseen voidaan tarvita jopa 4 

autoa. Autot ostetaan anonyymisti toimittajilta, joko kaikki yhdestä paikasta tai 

useammalta eri toimittajalta. Autojen saavuttua laboratorioon, valmistajalle ilmoitetaan 

autojen identifiointinumerot ja pyydetään varmistamaan kyseisten yksilöiden 

laatuvaatimukset. Mikäli valmistaja on tehnyt mallin turvavarusteluun muutoksia, 

voidaan ne sisällyttää hankittuihin autoihin vielä tässä vaiheessa. (European New Car 

Assessment Programme, 2017b). 

4.1.2 Etutörmäystesti 

Euro NCAP:n uusin protokolla limittäisestä etutörmäystestistä kokoonpuristuvaan 

esteeseen on otettu käyttöön tammikuussa 2016. Ohjeet käydään tässä läpi pääpiirteittäin, 

luettelematta kaikkia yksityiskohtia. 

Ennen testiä polttoainetankki täytetään 90%:sti täytetyn tankin painoa vastaavasti vedellä 

tai muulla painolastilla. Muiden nesteiden säiliöt täytetään ja varmistetaan, että auton 

vararengas on paikallaan. Auton ovet suljetaan, ikkunat, istuimet ja muut liikuteltavat 

osat asetetaan normaalitilaan. Auton tavaratilaan asetetaan 36 kg, molemmille 

etupenkeille 88 kg (vastaa Hybrid III -miesnukkea) painolasti. Auton kokonaispaino 

kirjataan ylös, jonka jälkeen painot poistetaan. Auton leveys mitataan, määritetään auton 

keskikohta ja merkitään se teipillä puskuriin ja konepeltiin. Mitataan 10% auton 

leveydestä keskikohdasta ohjauspyörän puolelle ja merkitään se teipillä puskuriin ja 

konepeltiin.  Jäljelle jäävä 40% auton leveydestä on alue, joka osuu esteeseen. Autoon 

asennettavien mittalaitteiden määrä ja asennustapa määritellään yksityiskohtaisesti. 

Ohjeessa kerrotaan myös tarkasti, miten Hybrid III miesnuket tulee asentaa molemmille 

etuistuimille. Mikäli auto on uusi, täytyy istuinten pehmusteita ajaa sisään. Henkilön, joka 

painaa 75 ±10 kg, täytyy istua penkeillä kahdesti, minuutin verran kerrallaan. Istuimilla 

ei saa olla rasitusta vähintään tunti ennen nuken asennusta. UNECE:n ECE-R94:n 

mukainen kokoonpuristuva este asennetaan betonikappaleeseen 200 mm ±5 mm 

korkeudelle maasta. Auton keulan tavoiteltu limittäisyys esteen kanssa on 40% ±20 mm. 

Pystysuuntaan kohdistuksen tulee olla ±25 mm keskeltä. Auton nopeus tulee mitata 
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mahdollisimman lähellä törmäyshetkeä. Nopeuden tulisi olla 64 km/h ±1 km/h. 

Saavutettu nopeus kirjataan raporttiin. (European New Car Assessment Programme, 

2015). 

Testin jälkeen tarkistetaan, ettei mikään ovista ole lukkiutunut. Tarkistetaan aukeavatko 

ovet 500 N kohtisuoralla voimalla, vai täytyykö niiden aukaisuun käyttää työkaluja. 

Koetetaan irrottaa nuket ensin liikuttamatta istuimia, tarvittaessa niitä liikuttamalla. 

Kirjataan ylös keino, jolla nuket saatiin irti. Kirjataan autoon ja nukkeihin asennettujen 

mittareiden tiedot kiihtyvyyksistä, siirtymistä ja vaikuttaneista voimista. (European New 

Car Assessment Programme, 2015). 

4.2 IIHS – Insurance Institute for Highway Safety 

4.2.1 Toiminta 

IIHS on yhdysvaltalainen riippumaton, voittoa tavoittelematon tutkiva ja opettava 

organisaatio, joka on omistautunut vähentämään liikenneonnettomuuksista johtuvia 

materiaali- ja henkilövahinkoja. IIHS on johtava organisaatio moottoriajoneuvojen 

onnettomuuksien tutkimuksessa. Se perustettiin vuonna 1959 ja aloitti törmäystestien 

tekemisen vuonna 1995. IIHS arvostelee autojen kolariturvallisuutta neliportaisella 

asteikolla; hyvä, hyväksyttävä, marginaalinen, huono. Arvosanan muodostukseen se 

tekee kolme törmäystestiä; pieni limittäisyys keulaan, keskisuuri limittäisyys keulaan, 

sekä kylkikolari. Lisäksi se testaa katon kestävyyttä ja istuimien niskatukia. Autot se 

hankkii testejä varten vastaavalla tavalla kuin EuroNCAP. Budjetti ja rajallinen aika 

tekevät kaikkien automallien testaamisen jokaisena vuonna mahdottomaksi. Joka vuosi 

IIHS arvioi, onko auton rakenne muuttunut edellisen vuoden mallista niin, että se 

vaikuttaa auton käyttäytymiseen törmäystesteissä. Esimerkiksi turvatyynyihin on voitu 

tehdä muutoksia. Insinöörit etsivät tietoa tulevista automalleista lehdistä ja 

autonäyttelyistä. Saamansa tiedon perusteella he tekevät päätöksen auton muutosten 

suuruudesta ja jos rakenne ei oleellisesti ole muuttunut, siirtyy edellisen mallin luokitus 

seuraavaan. (Hoffenson, 2012; Insurance Institute for Highway Safety, 2014, 2017a, 

2017b). 
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4.2.2 Limittäinen etutörmäystesti 

IIHS:n ”moderate overlap” -etutörmäystestin protokolla vastaa pääosiltaan UNECE:n 

standardia etutörmäyksestä. Este koostuu kokoonpuristuvasta materiaalista valmistetusta 

seinämästä, teräksisestä jatkopalasta ja kiinteästä, teräksestä ja betonista valmistetusta 

rungosta. Törmäys tapahtuu 64.4 ±1 km/h (40 mph) nopeudesta ja este on 40 ±1% 

limittäin auton keulan kanssa. Auto kiihdytetään ulkoisella voimalla keskimäärin 0,3 g:n 

kiihtyvyydellä, kunnes se saavuttaa testinopeuden ja irrotetaan vetomekanismista 25 cm 

ennen estettä. 1.0 sekuntia irrotuksen jälkeen auton jarrut aktivoidaan jokaiselle renkaalle. 

Auton paino testissä on 100-175 kg enemmän kuin se on auton tullessa tehtaalta. 

Takaistuinten lattialle hitsataan teräslevy, johon asennetaan mittauksissa käytettävät 

laitteet. Polttoaine poistetaan ja tankkiin lisätään mineraalitärpättiä 90% - 95% tankin 

tilavuudesta. Autoa käytetään, jotta koko polttoainejärjestelmä täyttyy. Auton ovet 

suljetaan, ikkunat, istuimet ja muut liikuteltavat osat asetetaan normaalitilaan. Kuljettajan 

istuimelle asetetaan Hybrid III miesnukke, jonka asennus määritellään yksityiskohtaisesti 

(kuva 4). Tässä testissä käytettävät nuket ovat voineet olla aikaisemmin korkeintaan 

viidessä törmäystestissä. Testi kuvataan normaaleilla ja suurnopeuskameroilla, jotka 

kuvaavat 500 kuvaa sekunnissa. Testin jälkeen autosta mitataan sen paino, nopeus 

törmäyshetkellä, limittäisyys esteen kanssa, kiihtyvyydet kolmeen suuntaan useasta eri 

paikasta, sekä polttoainejärjestelmästä vuotaneen nesteen määrä. Lisäksi tutkitaan 

tunkeutumista ja auton eri osien muodonmuutoksia, sekä nukkeen kohdistuneet 

rasitukset. (Insurance Institute for Highway Safety, 2014). 

 

Kuva 4. Törmäysnuken asettelu IIHS etutörmäystestissä. (Insurance Institute for 

Highway Safety, 2014). 
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4.3 NHTSA NCAP 

NHTSA:n toimintaa käytiin läpi jo aiemmin. NHTSA:n NCAP tekee itse FMVSS 208:n 

mukaisen, koko auton leveyden kokoiseen, kiinteään esteeseen tehtävän etutörmäystestin. 

NHTSA on suunnitellut ja julkaissut ohjeet testin suorittamisesta testejä alihankintana 

suorittaville laboratorioille.  

Laboratoriossa tulee olla vähintään 500 ft (152.4 m) pitkä hinaustie. Ensimmäisen 100 ft 

aikana auto kiihdytetään korkeintaan 0.5 g:n kiihtyvyydellä määrättyyn nopeuteen. Tien 

tulee olla suora ja tasainen, jotta autoon ei heilahduksista johtuen kohdistu yli 0.29 g:n 

pystysuuntaista kiihtyvyyttä. Törmäysalueen alle tehdään monttu, johon voidaan asettaa 

kameroita kuvaamaan auton rakenteiden murtumisia ja mahdollisia nestevuotoja. Monttu 

peitetään materiaalilla, jonka lujuus vastaa tien materiaalia, mutta joka mahdollistaa 

kameroiden käytön (eli on läpinäkyvä). Ohjausjärjestelmä ohjaa auton osumaan seinään 

90 asteen kulmassa. Auto kiinnitetään ohjausjärjestelmään kaapeleilla tai ketjuilla, ei 

kiinteästi kuten esimerkiksi teräspalkeilla, jotta hinaus- ja ohjausjärjestelmä ei vaikuta 

auton käyttäytymiseen. Hinausjärjestelmän täytyy saada auto törmäämään seinään 56.3 

km/h ±0.80 km/h (35 mph) nopeudella. Auton nopeus mitataan 5 ft (1.52 m) ennen 

törmäystä. Vähintään viimeiset 5 ft auton nopeuden tulee pysyä vakiona. Esteen 

minimivaatimuksena on vahvistettu betonirakenne, joka on 1.8 m korkea, 1.8 m paksu ja 

3.7 m leveä (eli kattaa koko auton leveyden), sekä painaa vähintään 100 000 lb (45 359 

kg). Laboratoriossa täytyy olla pysäytysjärjestelmä, jolla auto saadaan kontrolloidusti 

pysähtymään, jos testi täytyy keskeyttää. Ennen testiä varmistetaan, että testattava auto 

on uutta vastaavassa tilassa. Tarkistetaan, että auto on ehjä ja kaikki osat ja tarvikkeet 

polttoainesäiliön korkista ohjekirjaan ovat oikeilla paikoillaan. Kaikki liikuteltavat osat 

laitetaan normaaliasentoonsa, ovet suljetaan. Auton etuikkunat avataan, kaikki muut 

suljetaan. Kaikki nestesäiliöt, mukaan lukien moottori ja vaihdelaatikko, tyhjennetään, 

jotta mahdollinen polttoainevuoto on helposti havaittavissa. Polttoainetankki täytetään 93 

±1% täyteen violetiksi värjätyllä mineraalitärpätillä. Moottoria pyöritetään, jotta neste 

täyttää koko polttoainejärjestelmän. Tavaratilaan asetetaan jokaiselle autolle erikseen 

määritettävän suuruinen painolasti. Törmäys täytyy kuvata suurnopeuskameroilla, jotka 

kuvaavat 1000 kuvaa sekunnissa, 3 ms ajan ennen törmäystä ja 300 ms ajan törmäyksen 

jälkeen. Yksi normaalikamera kuvaa yleiskuvan tapahtumasta. Autoon asennettavien 
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kiihtyvyysmittareiden paikat esitetään tarkasti. Kuljettajan istuimelle asetetaan Hybrid III 

-miesnukke ja toiselle etuistuimelle vastaava naisnukke. Nuket asetetaan tarkasti 

määrättyyn asentoon (Kuva 5). Nukke tulee asettaa istuimelle testipäivän aamuna, niitä 

ei saa säilyttää istuimilla yön yli. Auton ulkoiset mitat mitataan ennen testiä ja sen jälkeen. 

Samoin oven leveys, akseliväli ja ohjaamon mitat mitataan ennen ja jälkeen. Näiden 

mittojen erotukset tulee myös laskea. Lopuksi kirjataan autossa ja nukeissa olleiden 

kiihtyvyys- ja kuormitusmittareiden tulokset. (National Highway Traffic Safety 

Administration, 2012). 

 

Kuva 5. Törmäysnuken asettelu NHTSA NCAP:n etutörmäystestissä. (National 

Highway Traffic Safety Administration, 2012). 
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5 TESTITULOSTEN YHTEYS TODELLISEEN 

KOLARITURVALLISUUTEEN 

Tutkittaessa auton rakenteeseen liittyviä turvallisuusriskejä on keskeisenä ongelmana, 

että auton turvallisuuteen vaikuttaa rakenteen lisäksi kuljettajan käyttäytyminen. Wenzel 

ja Ross (2005) osoittivat tutkimuksessaan, että Yhdysvaltojen suosituimpien automallien 

välillä on suuria eroja auton kuljettajalleen tarjoamassa turvallisuudessa. Suurimmat syyt 

tilastojen hajonnalle ovat auton muotoilu ja vaikeasti mitattava kuljettajan toiminta. 

Auton koko ja massa vaikuttavat käänteisesti auton riskiin joutua onnettomuuteen; suuret 

ja keskisuuret autot ovat tilastojen mukaan turvallisempia kuin pienemmät autot. Yhteys 

ei kuitenkaan ole vahva. Huomattavasti vahvempi on auton turvallisuuden yhteys auton 

valmistuksen laadun kanssa. Esimerkiksi markkinoiden halvimmat autot asettavat 

kuljettajan paljon suurempaan vaaraan kuin laadukkaat vastaavat. Myös Hoffenson 

(2012, s. 2) toteaa, että vaikka perusfysiikalla voidaan näyttää, että usean auton 

törmäyksessä painavampi auto on turvallisempi, uusien autojen suunnitteluprosessissa 

harvoin ajatellaan painon vähentämisen heikentävän kolariturvallisuutta. Wenzel ja Ross 

eivät saaneet selville kumpi aiheuttaa suuremman riskin, auton rakenteen ominaisuudet 

vai kuljettajan käyttäytyminen. Tärkeä yhteenveto on kuitenkin, että kevyet autot eivät 

välttämättä ole vähemmän turvallisia kuin painavat autot. (Wenzel & Ross, 2005; 

Hoffenson, 2012). Sinerkarin (2010) mukaan kova kilpailu aiheuttaa suunnittelun 

keskittymisen testattaviin ominaisuuksiin. Se ei välttämättä kuitenkaan heikennä muita 

turvallisuusominaisuuksia, mutta EuroNCAP:n johtama törmäysturvallisuuden nopea 

kehitys vuosituhannen vaihteessa kasvatti autojen painoa, joka johti pakokaasupäästöjen 

ja polttoainekulutuksen kasvuun. Uusien erikoislujien teräsmateriaalien myötä viime 

vuosina on törmäysturvallisuutta voitu parantaa kasvattamatta auton painoa. (Sinerkari,  

Liikenteen turvallisuusvirasto, 2010). 

Hyvät arvosanat törmäystesteissä eivät välttämättä tarkoita, että auto suoriutuu hyvin 

myös oikeassa kolarissa. Toisaalta oikeassa kolarissa turvalliseksi todettu auto saattaa 

todella saada hyvät arvosanat myös törmäystestistä. On tärkeää, että oikeiden kolareiden 

tuloksia tutkitaan jatkuvasti. Seuranta on tärkeää, jotta voidaan löytää mahdollisia 

merkkejä liiasta optimoinnista tai huomata huonot seuraukset, kun auto on suunniteltu 

menestymään törmäystestissä. Oikeiden kolareiden tilastojen tutkiminen voisi paljastaa 
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automalleja, jotka on varta vasten suunniteltu menestymään vain testeissä. On ollut 

epäilyksiä, että EuroNCAP:n korkeat testausnopeudet voisivat johtaa autojen rakenteen 

optimointiin niin, että se menestyy paremmin rajummissa törmäyksissä, mutta 

huonommin pienemmissä kolareissa. Lie ja Tingvall (2002) löysivät tutkimuksessaan 

yhteyden EuroNCAP:n arvosanan ja vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan 

johtavaan onnettomuuteen joutumisen riskin välille. He osoittivat, että riski laskee 12% 

jokaista EuroNCAP:n arvostelutähteä kohti. EuroNCAP:n arvosanan ja pienten 

loukkaantumisten välille ei löytynyt yhteyttä. Korkeat arvosanat saaneet autot aiheuttavat 

arviolta 30% vähemmän kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavia 

onnettomuuksia verrattaessa heikommat arvosanat saaneihin autoihin. Nämä tulokset 

eivät tue väitettä autojen optimoinnin riskeistä, mutta ongelmaa tulisi silti valvoa. (Lie & 

Tingvall, 2002). 

Tammikuun 2005 ja toukokuun 2008 välillä IIHS:n limittäisessä etutörmäystestissä 

testaamista autoista 85% sai parhaan arvosanan, loppujen saadessa toiseksi parhaan 

arvosanan. NHTSA NCAP:n vuoden 2008 automalleille tekemistä etutörmäystesteistä 

95% sai parhaan tai toiseksi parhaan arvosanan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

molempien testien korkeat arvosanat korreloivat pienemmän loukkaantumisriskin kanssa. 

Tämän korrelaation säilyttämiseksi täytyy hankkia lisää tietoa todellisista kolaritilanteista 

tulevaisuuden törmäystestien suunnittelun avuksi. (Brumbelow & Zuby, 2009). Ajan 

kuluessa yhä useampi auto saa parhaat arvosanat. Auton optimointi testien läpäisyyn voi 

kuitenkin tuottaa ikäviä tuloksia todellisissa kolareissa. IIHS:n uusittua testejään 2012, 

autot menestyivät huonosti, vaikka testit mukailivat todellisia kolaritilanteita. IIHS totesi 

tuolloin, että useat autonvalmistajat suunnittelevat autot läpäisemään vain WP.29:n 

limittäisen ja FMVSS:n kokoleveän törmäystestin. IIHS myös epäili, että jotkin 

autovalmistajat paransivat auton rakenteiden turvallisuutta vain auton kuljettajan 

puolella, koska sitä testataan limittäisyystestissä, eikä lainkaan matkustajan puolella. 

(Adminaite et al., 2016). Nguyen et al. (2015) tutki auton rakenteen optimointia 

tietokonemallilla. Tutkimus osoitti, että tutkitussa IIHS:n törmäystestissä tutkimuksessa 

käytetyn auton testitulosta onnistuttiin parantamaan vahvistamalla vain joitakin kriittisiä 

auton rakenteita. (Nguyen et al., 2015). Hoffenson (2012) osoitti myös tietokonemalleja 

tutkimalla, että hitaan vauhdin testiin optimoitu auto suoriutui huonosti nopeammalla 

vauhdilla suoritetusta testistä ja päinvastoin. (Hoffenson, 2012) 
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6 YHTEENVETO 

Huolimatta WP.29:n pyrkimyksistä yhtenäistää törmäyskestävyysvaatimukset 

maailmanlaajuisesti, on maiden välillä edelleen eroja testien vaatimuksissa ja 

suorituksessa. Huomattavin ero on FMVSS 208:n vaatimus jäykkään esteeseen tehtävästä 

testistä limittäisyystestin lisäksi. Taulukkoon 1 on koottu tässä työssä tutkittujen 

standardien ja testien ominaisuudet, joissa on merkillepantavia eroavaisuuksia. 

Testauslaitosten sarakkeissa ei ole nukkien rasituksia, koska testaavat tahot vain kirjaavat 

tulokset ylös määrittääkseen ylittyvätkö standardissa määrätyt raja-arvot. 

WP.29 määrittelee hieman FMVSS 208:a tarkemmin nestevuodoista, nukkien 

poistamiseen vaadittavista voimista ja muista törmäyksen jälkeen voimassaolevista 

vaatimuksista. Muilta osin standardien vaatimat suoritustavat ovat käytännössä 

samanlaiset. 

Ford Fusionin vuoden 2014 Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoille tuotetuissa 

malleissa on 80% samoja osia. Se on keskimääräistä enemmän, mutta siitä huolimatta 

viidesosa auton osista täytyy valmistaa erikseen kummallekin mantereelle. Osasyynä 

tähän ovat erilaiset testausmääräykset. Molemmilla markkinoilla vaaditaan 

törmäystestausta, mutta testit eroavat toisistaan sekä testausnopeudessa että käytettävässä 

esteessä. Yhdysvaltojen standardit ovat tiukemmat, koska autojen täytyy selvitä myös 

törmäyksestä ilman turvavyötä. Yhä useampi maa noudattaa WP.29 määräyksiä, mutta 

osassa käytetään edelleen Yhdysvaltojen standardia. Säädösten yhtenäistäminen 

Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä yhtenäistäisi näiden keskinäisen automarkkinan, mutta 

voisi myös houkutella pienempiä maita liittymään, levittäen turvallisuusstandardeja. 

Vaihtoehtoinen tapa olisi jättää molemmat säädökset voimaan, mutta kumpaa tahansa 

säädöstä noudattavat maat hyväksyisivät myös toisen standardin mukaiset autot 

kelpaaviksi maassaan. Tällainen järjestely voitaisiin tehdä joko kaikille säädöksille tai 

vain tietylle osalle niistä. Freundin ja Oliverin (2015) mukaan määräysten 

yhtenäistäminen lisäisi Euroopan ja Yhdysvaltojen välistä autokauppaa vähintään 20 

prosentilla tuottaen molemmille osapuolille yhteensä yli 20 miljardia dollaria vuodessa. 

(Freund & Oliver, 2015). 
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Taulukko 1. EU:n ja Yhdysvaltojen alueella tehtävien törmäystestien ominaisuuksia. 

Standardi WP.29 FMVSS 208 - - - 

Testauslaitos - - EuroNCAP IIHS NHTSA NCAP 

Vaikutusalue Eurooppa Yhdysvallat Eurooppa Yhdysvallat Yhdysvallat 

Nopeus, 

limittäinen 

56 km/h 40 km/h 64 km/h 64.4 km/h - 

Nopeus, 

kokoleveä 

- 56 km/h - - 56.3 km/h 

Este Kokoonpuristuva, 

limittäin 

Molemmat Kokoonpuristuva, 

limittäin 

Kokoonpuristuva, 

limittäin 

Jäykkä, koko 

auton levyinen 

Nuket Molemmilla 

etuistuimilla mies 

Molemmilla 

etuistuimilla 

nainen 

Molemmilla 

etuistuimilla mies 

Kuljettajan 

istuimella mies 

Kuljettaja mies, 

toisella 

etuistuimella 

nainen 

Polttoaine Vettä 90% Mineraalitärpätti 

92% - 94% 

Vesi tai muu 

painolasti, 90% 

Mineraalitärpätti, 

90% - 95% 

Mineraalitärpätti 

93% ± 1% 

Nuken 

pään/rinnan 

kiihtyvyys 

Pään kiihtyvyys 

alle 80 g 

Rinnan alueen 

kiihtyvyys alle 

60 g 

   

Rintalastan 

siirtymä 

50 mm 52 mm    

Reisiluuhun 

kohdistuva 

voima 

7.58 kN 6.805 kN    
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Autojen kehittyessä törmäystestejä on jouduttu myös kehittämään, jotta arvosteluasteikot 

ovat pysyneet ajan tasalla. Törmäystestien merkityksen kasvaessa on herännyt 

keskustelua autojen suunnittelusta vain törmäystestejä varten. On epäilty, että autot eivät 

oikeasti ole niin turvallisia kuin törmäystestien tulokset antavat ymmärtää. Suurin osa 

testauslaitoksista suorittaa testit paljon suuremmilla nopeuksilla kuin standardit vaativat. 

Se on herättänyt epäilyksiä, että näihin testeihin valmistetut autot eivät olisi turvallisia 

hidasvauhtisimmissa törmäyksissä. NHTSA vaatiikin autojen testauksen myös 

hitaammalla vauhdilla. Ei ole kuitenkaan kyetty löytämään näyttöä sille, että autojen 

suunnittelussa todella keskityttäisiin esimerkiksi vain kuljettajan puolen rakenteiden 

vahvistamiseen. Toisaalta on myös olemassa näyttöjä siitä, että auton suoriutumista 

törmäystestistä voidaan parantaa vahvistamalla vain joitakin rakenteita. Tutkimukset ovat 

myös osoittaneet selvän yhteyden hyvien testitulosten ja kolariturvallisuuden välillä 

useankin testauslaitoksen kohdalla. Varmaa on kuitenkin se, että autojen törmäystestaus 

on pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa parantanut autojen turvallisuutta huomattavasti. 

On myös selvää, että hyvin testeissä suoriutuvat autot menestyvät hyvin myös 

tietynlaisissa oikeissa kolareissa. Tulevaisuudessa täytyy kuitenkin kiinnittää huomiota 

siihen, ettei autoja suunnitella vain törmäystestejä varten. Tähän ongelmaan on jo haettu 

ratkaisuja esimerkiksi kehittämällä kokonaan uusia täysin erilaisia testejä, sekä tutkimalla 

tilastoja todellisista kolareista, jotta testeistä voidaan kehittää mahdollisimman 

todenmukaisia. On myös kiinnitetty huomiota liikennekäyttäytymiseen ja kuljettajan 

virheistä johtuvien onnettomuuksien tutkimiseen. Lopulta kuitenkin liikenteessä auton 

turvallisuuteen vaikuttaa auton rakenteiden lisäksi sen kuljettaja.  
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