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Käsitteitä 

Aktiivinen/passiivinen turvallisuusvaruste Aktiivinen turvavaruste on laite, joka toimii ak-
tiivisesti pyrkien estämään onnettomuuden. 
Nämä laitteet ovat taustalla ja valvovat ajoti-
lannetta. Näitä ovat mm. luistonesto, kaista-
vahti, törmäysesto. 
 
Passiivinen turvavaruste pysyy pois päältä, 
kunnes kolari tapahtuu. Näillä varusteilla pyri-
tään minimoimaan vahingot. Autossa nämä 
ovat turvavyönkiristimet, ilmatyynyt ja ajo-
neuvon rakenteisiin liittyvät ominaisuudet, ku-
ten kokoon painuva rattiakseli ja motoristin 
tapauksessa ajovarusteet, kuten kypärä. 

Autonominen ajoneuvo Auto, jonka toiminta tien päällä tapahtuu il-
man kuljettajan väliintuloa. Vaihtoehtoja voi 
olla osittain autonominen, jossa kuljettaja jou-
tuu mahdollisesti ottamaan ajoneuvon hal-
tuunsa tai antamaan ajoneuvolle käskyjä. Toi-
nen vaihtoehto on täysin autonominen, jossa 
kuljettaja on ikään kuin matkustaja. 

Direktiivi Direktiivi on Euroopan unionin jäsenille tarkoi-
tettu toimintaohje, johon jäsenmaan on kyet-
tävä. Tieliikenteessä direktiivillä määritellään 
autojen vaatimukset ja myös moottoripyörä-
kypärien vaatimustaso. 

ECE-/E-hyväksyntä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECE tulee UNECE lyhenteestä, joka on Yhdisty-
neiden Kansakuntien Euroopan talouskomis-
sio. Tämä määrittelee Euroopan alueella myy-
tävien asioiden tyyppihyväksyntävaatimukset.  
 
E-hyväksyntä merkitään usein ympyrällä, jossa  
on E kirjain ja numero. Numero merkitsee 
maata, jossa tuote on hyväksytty ECE-tyyppi-
hyväksynnän mukaiseksi. (17 on Suomi). 
Vaihtoehtoisesti merkintä on neliskanttinen, 
jossa on pieni E ja maan tunnus. 

  
Hyväksyntämerkinnän jälkeen on kahden nu-
meron tunnus, joka merkitsee minkä säädök-
sen mukaan hyväksyntä on tehty. 
 
ECE 22 on moottoripyöräkypärille tarkoitettu 
vaatimustaso ja 22:n jälkeen tulee kahden nu-
meron muutosdirektiivi, joka määrittelee 



 

perusdirektiivin muutoksia. Tällä hetkellä 
muutosdirektiivi on 05 tasolla, jolloin koko 
merkintä on ECE 22/05 (kirjoitusmuoto voi 
vaihdella maittain, esim. 22.05 tai 22-05) 

FMVSS 218 FMVSS tarkoittaa Federal Motor Vehicle 
Safety Standards. Tämä on yhdysvaltalainen 
järjestelmä, joka vastaa Euroopassa olevaa jär-
jestelmää.  Kongressi määrittelee tieliikenne-
lait, jotka NHTSA (National Highway Traffic Sa-
fety Administration, eli vastaava kuin meidän 
TrafiCom) muuttaa turvallisuus standardeiksi, 
joita on noudatettava. NHTSA toimii Tieliiken-
neviraston alaisuudessa (Department of trans-
portation/DOT). 
 
Numero kertoo asian, jota standardi koskee, 
218 on moottoripyöräkypärä.  Ensimmäiset 
määritelmät tulivat voimaan 1964 ja viimeisin 
lisäys on ehdotettu 2015, mutta ei vielä pää-
tetty tuleeko se voimaan vai ei.  
 
FMVSS 218:n mukainen kypärä merkataan 
DOT -tarralla. Tästä syystä kypärää kutsutaan 
”DOT-hyväksytyksi” 

Komposiitti Useammasta materiaalista tehty kokonaisuus, 
joka on tehty niin, että käytetyistä materiaa-
leista on tullut yhtenäinen kappale. Esimer-
kiksi hartsi ja lasikuitu muodostaa komposiitti-
rakenteen, jossa lasikuitu vahvistaa hartsista 
tehdyn muovirakenteen. 

Pinlock-visiiri Varsinaisen visiiriin sisäpuolelle tuleva erilli-
nen sisävisiiri, joka tiivistyy ulomman visiirin 
sisäpintaan muodostaen ilmataskun. Syntynyt 
ilmatasku ja pinlockin materiaalin kosteuden 
imukyky yhdessä estävät huurtumisen.  

Tieliikennelaki Tieliikennelaki määrittelee liikennesäännöt 
Suomen valtakunnan alueella pl. Ahvenan-
maa. Tieliikennelaissa käsitellään kaikki asiat 
liittyen liikenteeseen, kuten asetukset ajoneu-
von käytöstä tiellä, johon liittyy myös kuljetta-
jalta vaadittavat suojavarusteet sekä ajoneu-
volta vaadittavat varusteet. 

Trafi/TrafiCom Entinen liikenteenturvallisuusvirasto. 1.1.2019 
alkaen nimi muuttui TrafiComiksi ja Liikenne ja 
viestintävirastoksi liikenteen turvallisuusviras-
tosta.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Suomen liikenteen rakennetta 2030-luvulla. Ensisi-

jaisena kohteena on analysoida muutosten vaikutuksia moottoripyöräilyyn. Opinnäytetyön 

pääkohta on moottoripyöräkypärät ja miten tulevat liikennemuodot, kuten autonomisen lii-

kenteen oletettu lisääntyminen vaikuttavat niiden käyttöön. Tutkimuksessa selvitetään, 

analysoidaan ja visioidaan miten nykyiset kypärät ja materiaalitekniikat voidaan uudistaa 

vastaamaan 2030-luvun turvallisuusvaatimuksia. Tämän analysoinnin avulla kehitetään 

neljä ennustavaa skenaariota siitä, miten 2030-luvun liikenteen rakenne tulee mahdolli-

sesti vaikuttamaan moottoripyöräilijöihin ja ajovarusteisiin. Skenaarioiden tavoitteena on 

luoda kattava raportti, jonka sisältöä voidaan hyödyntää uusien liikennemuotojen kehityk-

sessä ja säädösten luomisessa ja oma henkilökohtainen tavoite, joka on käyttää työtä 

mahdollisen työllistymisen apukeinona. Skenaarioiden pohjalta tehdyssä ennustuksessa 

on tarkoitus muodostaa käsitys teknologiasta, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa moot-

toripyöräkypärän kokoonpanoon ja sen valmistamiseen.   

Valitsin aiheen, koska olen itse moottoripyöräilijä, auto- ja kuljetusalan insinööri, ajoneuvo-

muotoilija, sekä olen toiminut ajoneuvoalan eri tehtävissä yli 10 vuotta. Tulevaisuudessa 

tavoitteenani on työllistyä muotoilijaksi tai tuotetekniikan kehittelijäksi moottoripyöräalalle. 

Alalle pääsyyn on kova kilpailu ja työantajat etsivät henkilöitä, joilla on uusia näkemyksiä 

ja ideoita, joista voidaan jalostaa tuote ja saada liiketoiminnallista hyötyä. Moottoripyöräili-

jänä myös ajattelen, että moottoripyöräilijöiden nykyiset varusteet, erityisesti kypärät, ovat 

jääneet pahasti kehityksestä taka-alalle. Kun autoihin on jatkuvasti kehitetty uusia turvava-

rusteita ja esimerkiksi hävittäjälentäjien kypärätekniikka on parantunut huomattavasti uu-

sien sukupolvien teknologioiden käytön myötä, moottoripyöräkypärien teknologiset ratkai-

sut ovat jääneet jälkeen kehityksestä.  

Opinnäytetyön tavoitteet voidaan jakaa kahteen tavoitteeseen. Nämä tavoitteet ovat yh-

teiskunnallinen tavoite, sekä oma henkilökohtainen tavoitteeni. Yhteiskunnallinen tavoite 

on tehdä tutkimus, jota esimerkiksi Liikenneturva tai TrafiCom voivat käyttää hyväkseen 

tehdessään uutta koulutusmateriaalia motoristien ajokoulututukseen tai tieliikenteen ase-

tusten päättämiseen. Yhteiskunnallisen tutkimuksen pohjalta voidaan myös harkita uusia 

teknologioita viranomaiskäyttöön, esimerkeiksi moottoripyöräpoliisien kypärien moderni-

soinnissa.   Henkilökohtainen tavoitteeni tässä tutkimuksessa on saada laaja tietämys 

moottoripyöräkypärän tämän hetken konstruktiosta ja tehdä ennuste siitä, millainen se on 

2030-luvulla. Tutkimuksen avulla pyrin saamaan riittävän tietämyksen kautta mahdollisuu-

den työllistyä moottoripyöräalalle suunnittelijaksi, käyttäen tässä työssä kerättyä tietä-

mystä avukseni suunnitellakseni nykyistä parempia moottoripyöräkypäriä. 
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2 KEHITTÄMISEN KONTEKSTI 

Tässä kappaleessa käyn läpi tämän opinnäytetyön tutkimukselliset ja tutkimukseen liitty-

vät asia-alueet, kuten tutkimuksen tavoitteen. 

2.1 Tutkimuksellinen lähestymistapa 

Tässä työssä käytetyt tietolähteet voidaan jakaa useisiin kategorioihin. Ensimmäisenä läh-

teenä ovat nettiartikkelit. Näistä lähteistä osa on uutisia liittyen liikenteen ja teknologian 

trendeihin, joista voidaan saada projisoitua ajatuksia tulevaisuuden muutoksiin. Artikkelei-

den lisäksi tutkin tieteellisiä julkaisuja, joissa käsitellään uutta teknologiaa. Isossa osassa 

ovat eri ajoneuvo- ja tuotevalmistajien nettisivustot, joista saadaan hyvä tulevaisuuden 

kuva siitä, mitä kehitystyötä tuotevalmistajilla, kuten esimerkiksi ajoneuvoteollisuudessa ja 

tietoliikenneteollisuudessa on tällä hetkellä käynnissä ja mitä teknologioita halutaan kehit-

tää lähitulevaisuudessa. Tästä materiaalikokonaisuudesta pystyn tekemään hahmotuksen 

tulevaisuuden teknologioiden muutoksista, kuten autonomisesta liikenteestä ja tiedonsiir-

totavoista. 

Toinen lähde on valtion ja valtionyhtiöiden viralliset julkaisut. Näistä käytössä ovat kaksi 

Trafin tuotosta. Ensimmäinen julkaisu näistä on Tieliikenneturvallisuuden periaatepäätös 

ja kansallinen hallintamalli, jossa Trafin yksikönpäällikkö Ville Autero esitteli 8.11.2016 lii-

kenteen tämän hetken liikennevisiot ja siinä käsiteltiin 2016-vuoden liikenneturvallisuutta 

ja mitä toimia tarvitaan, jotta liikenteen turvallisuus paranee tulevaisuudessa 2030-luvulla. 

(Trafi 2016.) Toinen näistä julkaisusta on vuonna 2014 tehty tutkimus millainen Tieliiken-

teen toimintaympäristö ja liikkuminen on vuonna 2030. Tutkimuksessa käydään läpi tren-

dejä ja megatrendejä, sekä kaupungistumisen vaikutuksia ja muita yhdyskuntarakenteiden 

muutoksia. Näiden pohjalta Trafin tutkimuksessa tehdään skenaariota tulevaisuuden lii-

kenteen muutoksista kaupungistumisen ja väestön ikääntymisen vaikutuksista. Näitä ske-

naarioita tutkimalla ja asettelemalla ne tämän työn kontekstiin muodostan neljä omaa ske-

naariota, pohtien miten moottoripyöräily tulee muuttumaan tulevaisuudessa. (Pöllänen, 

M., Nykänen, L., Liimatainen, H., Wallander, J. 2014.) 

Kolmas pääaineisto on Euroopan talouskomission moottoripyöräkypäriä koskeva säädös 

22. Tässä direktiivissä määritellään vaatimukset siitä, millainen Euroopan alueelle hyväk-

syttävän moottoripyöräkypärän tulee rakenteeltaan olla. Direktiivissä on tarkat määritelmät 

muun muassa siitä, miten kypärät testataan ja siitä, millaiset merkinnät kypärässä on ol-

tava, jotta kypärän voidaan todeta olevan tieliikennelaillinen. Tämä säädöskokoelma päi-

vittyy sitä mukaan, kun uusia teknologioita asetetaan pakollisiksi turvavarusteisiin. (Unece 

2002.) 
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Viimeisenä lähteenä on oma harraste- ja asiantuntijayhteisö, sekä oma ammatillinen ko-

kemus. Olen toiminut katsastusinsinöörinä 2.1.2012 alkaen ja perehtynyt työn kautta tielii-

kennelakiin. Katsastusinsinöörin lisenssin vaatimuksena on hyvä yleiskäsitys tieliikenne-

laista, vaikka katsastuskoulutus painottuu ajoneuvotekniikkaan. Katsastaja on yleisesti en-

simmäinen henkilö, jolta neuvoja kysytään myös muissakin tieliikenteeseen liittyvissä ky-

symyksissä kuin pelkästään ajoneuvotekniikkaan liittyvissä asioissa. Vuodesta 2006, vuo-

teen 2011 toimin asiakaspalvelijana yrityksessä, jonka päätoimialana oli alun perin ajo-

neuvovarusteet. Moottoripyöräilyvarusteet olivat merkittävä osa tuotevalikoimaa ja sitä 

kautta sain ajovarustemyyntiin vaadittua koulutusta ja käytännön kokemusta. Tämän li-

säksi lähteinä ovat oman harrasteyhteisössä tehty nettikysely, ja liikenteen ja mallinnuste-

ollisuuden ammatti-ihmisten haastattelut. Valmistuin 2017 ajoneuvomuotoilijaksi Lahden 

ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista, josta saadun koulutuksen ansiosta olen oppi-

nut tuotesuunnittelun ja muotoilun perusteet. Pystyn hyödyntämään muotoilualan tietä-

mystä, kun mietin uusia keinoja moottoripyöräkypärän rakenteeseen. Näillä eri keinolla 

saan muodostettua käsityksen mitä mieltä ihmiset ovat yhteiskunnallisista aiheista ja mi-

ten se vaikuttaa liikenteen trendien muodostumiseen 2030-luvulle ja pystyn muodosta-

maan käsityksen, miten ihmisten mielipiteet voivat vaikuttaa tulevien tapahtumien kulkuun 

ja ennustaa, mihin Suomen hallitus tähtää tulevaisuudessa tieliikennekysymyksissä ja 

mitkä ovat liikenteen tulevat trendit 2030-luvulle.  

2.2 Tutkimuskysymys 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran kirjoittamassa Tutki- ja kirjoita kirjassa kerrotaan eri 

tiedonhankinnan menetelmistä. Tässä luvussa kerron eri tavoista, joita käytin tässä tutki-

mustyössä ja miten sovelsin eri tapojen käyttöä tehdessäni tutkimusta. Käyttämäni keinot 

ovat avoin kysely, haastattelu, dokumentointi, sekä tulevaisuuden tutkimus ja ennakointi. 

Tutki- ja kirjoita kirjan ohjeistuksessa avoimesta kyselystä kerrotaan seuraavanlaisesti: 

Avoimessa kyselyssä esitetään vain kysymys ja vastausta varten jätetään tyhjää tilaa sillä 

odotuksella, että tällä keinolla saadaan esiin näkökulmia, joita kyselyn tekijä ei ole osan-

nut ennakoida. Avoimen kyselyn käytön valinnan voi perustella sillä, että avoin kysely an-

taa vastaajalle mahdollisuuden kertoa vapaamuotoisesti mitä hänellä on mielessään. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 198-201.) Tätä ohjetta noudattaen, tein Facebookiin 

ryhmään Moottoripyöräilevät naamakirjalaiset avoimen kysymyksen, jossa esitin yhden 

kysymyksen, jolla pyrin saamaan jäsenten välistä keskustelua autonomisesta moottori-

pyörästä. 
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Kysymykseni ryhmälle oli:  

Nyt kun Hondalta ja BMW:ltä on tullu itsestään ajavan pyörän konseptit ulos, niin 

mitä mieltä olette, jos liikenteessä ei saa ajaa enää ”manuaalisesti” ohjattavaa prät-

kää? 

Kommentteja sain yhteensä 15 kappaletta, joka on otantana marginaalinen. 

Käytin kahta eri haastattelutyyppiä tiedonkeruussa, jotka olivat avoin haastattelu ja struk-

turoitu haastattelu (lomakehaastattelu). Tutki- ja kirjoita kirjassa kerrotaan haastattelun 

eduista seuraavanlaisesti: Haastattelun etuina muihin tiedonkeruutapoihin on, että tiedon 

saantia voidaan kerätä joustavasti tilanteen mukaan, esimerkiksi vastaajia myötäillen. 

Myös kysymysten järjestystä voidaan muuttaa ja vastauksia voidaan tulkita paremmin kuin 

esimerkiksi kyselyssä. Lisäksi etuna muihin tapoihin on haastattelijoiden saaminen mu-

kaan ja se, että haastattelijat ovat tavoitettavissa myöhemminkin. (Hirsjärvi, & ym. 1997, 

205-206.) Strukturoituun haastatteluun tein valmiit kysymykset lomakkeelle ja lähetin lo-

makkeen haastateltavalle Elias Ruutille Liikenneturvasta ja annoin hänen tutustua aihee-

seen. Parin päivän jälkeen palasin asiaan Facebookin Messengerssä ja kysyin häneltä 

vastaukset lomakkeeseen kirjatuista aiheista vapaamuotoisena keskusteluna. Avoimeen 

haastatteluun valitsin Tomi Isoahon, jonka erikoisalaa on peliteollisuuden mallintaminen. 

Tässä haastattelumenetelmässä haastattelijan tehtävänä on selvittää haastateltavalta hä-

nen ajatuksiaan ja mielipiteitä keskustelunomaisesti. (Hirsjärvi, & ym. 1997, 209).  

Dokumentteina tässä työssä on Trafin (nyk. TrafiCom) teettämät tutkimukset, tilastot, sekä 

eri internet -uutislähteet ja tekniset artikkelit. Valitsin tämän yhdeksi tiedonhankinnan me-

netelmäksi, koska Tutki- ja kirjoita kirjassa kehotetaan pyrkimään ekonomiseen ja tarkoi-

tuksenmukaiseen ratkaisuun, jossa jokaisen ongelman ratkontaan ei tarvitsisi kerätä koko 

aineistoa itse, vaan tietoa on hyödyllistä kerätä valmiista aineistosta. Kerätyn tiedon joutuu 

kuitenkin sovittamaan omaan tutkimukseen. (Hirsjärvi, & ym. 1997, 186.) 

Koska isona osana työhön liittyy tulevaisuuden tutkimus, sovellan opinnäytetyöhöni en-

nustavaa, kartoittavaa ja selittävää työtapaa. Nämä eri tavat pyrin liittämään saumatto-

masti toisiinsa muodostaakseni kokonaiskuvan siten, miten tulevaisuuden liikennemuutok-

set tulevat vaikuttamaan liikenneturvallisuuteen. Näiden pohjalta tarkoituksenani on en-

nustaa, miten liikenne tulee muuttumaan 2030-luvulle tultaessa, kuten Tutki- ja kirjoita kir-

jassa aiheesta kerrotaan: Tulevaisuuden tutkimuksessa ennustetaan tapahtumia, jotka 

ovat seurauksia erilaisista ilmiöistä. Näistä etsitään uusia näkökulmia, kun selvitetään jo 

tunnettuja ilmiöitä ja lopuksi tämän avulla kehitetään hypoteeseja (Hirsjärvi, & ym. 1997, 

138-139.) Esimerkkinä tässä työssä ennustavasta tutkimuksesta on ilmastonmuutoksen 

aiheuttamat muutospaineet mm. valmistustekniikan suhteen. Kartoittavassa ja 
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selittävässä osassa selvitän ja analysoin, miten liikenne muuttuu kaupungistumisen ja il-

mastonmuutoksen myötä ja minkälaisia vaikutuksia sillä on motoristeihin.  

Näiden faktojen pohjalta muodostan hypoteeseja ja etsin uusia keinoja, joilla 2030-luvun 

liikenteeseen saadaan turvallisemmat ajovarusteet. Näiden kolmen asian pohjalta teen 

neljä skenaariota, keskittyen tämän työn pääaiheeseen, moottoripyöräilyyn ja moottoripyö-

räkypärään. Avaan skenaarioiden myötä myös kokonaisvaltaista tieliikenteen muutosta. 

Pohdin tutkimuksessa mahdollisuuksia tieliikennemuutosten onnistumiseen ja mahdollisia 

kohtia, jotka voivat estää muutosten toteutumisen. 

2.3 Tutkimuksen tavoite 

Tällä hetkellä on suuri draivi liikenteen automatisoimiseen. Jos otan minkä tahansa me-

dialähteen ennusteen käsiteltäviksi, povaamme autonomisen aikakauden olevan jo alka-

nut ja kehityksen tapahtuvan radikaalilla vauhdilla lähitulevaisuudessa. Arvioituna 2030-

luvulla olisimme jo autonomisoituneet liikenteen osalta. Nämä seikat väistämättä johtavat 

uudenkaltaisiin liikenneratkaisuihin, joita autonomiset ajoneuvot edustavat. (Pöllänen, & 

ym. 2014.) 

Tällä hetkellä yksi trendi on nuoren sukupolven haluttomuus ajaa ajokorttia. Tämä trendi 

johtuu nuorten mielipiteiden muuttumisesta siihen, että autoilu on epätoivottua ja on ilmas-

tolle ongelmallista, sekä kaupungistumisen synnyttämästä julkisen liikenteen kehityksestä 

ja uusista julkisten liikennemuotojen mahdollisuuksista. Helsingissä muutos on selkeämpi 

kuin muualla maassa, jossa tarve omalle autolle on korkeampi. 

Ajokortin omistavien nuorten määrä vähenee nopeasti pääkaupunkiseudulla. 

Vuonna 2003 kortin ajoi 52 prosenttia ja vuonna 2011 enää 43 prosenttia 18-vuoti-

aista. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin uusimpien tietojen mukaan määrä on vä-

hentynyt edelleen ja on Helsingissä nyt vähän päälle 30 prosenttia. Sama ilmiö nä-

kyy muissakin yliopistokaupungeissa, vaikkei vielä yhtä selvästi. (Oikarinen, M. 

2013.) 

HSL selvitti pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien nuorten ajatuksia ajokortista ja au-

ton omistamisesta Nuorisobarometrin aineiston perusteella. Yli 80 prosenttia 15–17-

vuotiaista nuorista Helsingin seudulla aikoo hankkia ajokortin ennen kuin täyttää 20 

vuotta. Helsingissä ajokortin aikoo ajaa vain kaksi kolmesta nuoresta.  

Espoon, Vantaan ja Kauniaisten seuduilla tarve omalle autolle oli Helsinkiä korke-

ampi. (Sandell, E. 2017.) 
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Vaikka ajokortti kiinnostaisi, silti auton omistaminen ei enää ole yhtä haluttua kuin se oli 

aikaisemmilla sukupolvilla, joille auton omistaminen oli myös osittain symboli itsenäistymi-

sestä ja vapaudesta. Muutos kuitenkin vaatii nuorten aikuisten mukaan toimivan julkisen 

liikenteen. (Sandell, E. 2017.) 

Tämä muutos asenteissa johtaa uusien liikennemuotojen kehittämiseen ja synnyttää pai-

nostusta, joka edistää tieliikenteen automatisoitumista. Liikenteen automatisointi on osit-

tain jo aloitettu kokeilumielessä. Helsingissä toimii Metropolian autonominen ajoneuvo 

muun muassa Sörnäisten teollisuusalueella, jossa ihmiset kulkevat alueen sisällä olevia 

pysäkkien väliä autonomisen ajoneuvon kyydissä. (Forum Virium Helsinki 2018.) Isojen 

autovalmistajien, kuten esim. Teslan ja Mercedes-Benzin osalta on autonomisuuteen siir-

tyminen osittain jo aloitettu. (Mercedes-Benz 2019; Tesla 2019). Yhdysvalloissa Arizo-

nassa Uber on käyttänyt Volvoja varustettuna autonomisella järjestelmällä, jossa kuljetta-

jan tehtävänä on seurata auton toimintoja ja tarvittaessa siirtyä hallitsemaan ajoneuvoa. 

(DeMuro, D. 2017.) 

Tässä kuitenkin päästään ongelmaan, joka vaivaa tämän hetken autonomisten autojen 

toimintaa, eli muiden tienkäyttäjien havainnointiin. Arizonassa oleva Uberin Volvo ajoi tien 

ylittäneen pyöräilijän hengiltä, koska auto ei kyennyt pysähtymään ohjelmistojärjestelmän 

virheen takia. (Coppola, G., King, L. 2018.) Autonomisten autojen osalta, onnettomuuk-

sien tapahtuessa ei ole mahdollista vedota inhimilliseen erehdykseen. Syynä on, että au-

tonomisten ajoneuvojen järjestelmät eivät arvioi maailmaa aistien, kokemuksen ja oman 

päättelykyvyn mukaisesti, vaan käyttävät tähän algoritmeja, jotka ovat ohjelmoituja raja-

arvoja, jotka ohjaavat autojen toimintaa. (Metz, C. 2018.) Erityisesti tällä hetkellä moottori-

pyörien havainnointi autonomisten autojen osalta ontuu pahasti. Esimerkkinä, Tesla X ko-

laroi poliisimoottoripyörän kanssa Phoenix Arizonassa, kun se oli autopilot ajotilassa. Sa-

moin Teslan käyttäjäfoorumilla monet kertovat kokemuksistaan, että Tesla joko ajaa kohti 

moottoripyörää tai ei vain rekisteröi niitä. (Cassidy, M. 2017; Tesla motors club 2018.) 

Edellä mainitusta havainnoinnin puutteista johtuen tarvitaan muutoksia. Nykyään käytössä 

on ainoastaan passiivinen tekniikka, jolla tarkoitan sitä, että esine, tässä tapauksessa ajo-

neuvo tai ajoneuvon varuste ei kommunikoi millään keinolla ympäristön kanssa. Ihminen 

voi havaita sen silmin ja autonominen ajoneuvo voi havaita sen optisilla antureilla, mutta 

se ei lähetä signaalia, joka ilmoittaisi muille olemassaolostaan. Aktiivisessa tekniikassa, 

esineessä on lähetinjärjestelmä, joka kommunikoi liikenneverkkojärjestelmän kanssa, jol-

loin lähettimen lähettämän signaalin voi havaita signaalin vastaanottamiseen suunnitellun 

laitteen avulla, ja sitä voidaan hyödyntää IoT-applikaation (internet of things) tarjoamaan 

eri laitteiden väliseen kommunikaatioon. Vertauskuvana tähän on lentokoneen 



7 

transponder-järjestelmä, joka lähettää radiosignaalin avulla tunnistetiedon lennonjohtoon, 

jolloin lentokone tunnistetaan tutkassa, vaikka sitä ei havaittaisi vielä visuaalisesti. Pelkkä 

passiivinen tekniikka ei riitä enää 2030-luvun liikenteeseen, vaan tarvitaan keinoja välittää 

dataa muille ajoneuvoille missä kohtaa tietä moottoripyörä sijaitsee ja taata myös mootto-

ripyöräilijälle apukeinot, joilla havaita kasvavan ja muuttuvan autokannan tuomat potenti-

aaliset lisäuhat. (Drane, R. 2016.) 

Tällä hetkellä moottoripyöräilijän keinot havainnoinnin lisäämiseen liittyvät lähinnä ajovalo-

jen värisävyn muuttumiseen, kun halogeeneista on siirrytty kylmemmän värisävyn omaa-

viin led-valoihin. Led valot erottuvat ympäristöstä, koska niiden valon värisävy poikkeaa 

luonnonvalosta. Tämän lisäksi ainut keino ajajan näkyvyyden parantamiseen on ajovaate-

valinnalla, jossa käytetään fluoresoivia värejä. Näiden lisäksi, ainut tapa, jolla motoristi voi 

tällä hetkellä ennakoida muiden aikeita liikenteessä koostuu pääosin ajokokemuksen 

myötä syntyneeseen ennakointitaitoon ja tietämykseen paikallisen tieverkon riskikohdista 

(katveiset risteykset). (Macdonald, S. 2013; JW Speaker 2018; Osram 2019.) 

Liikenneturvan 30.1.2019 julkaiseman tilastokatsauksen mukaan moottoripyöräilijöiden lii-

kennekuolemien määrä on laskenut 10% viimeisen kymmenen vuoden aikana, samalla 

kun loukkaantuneiden määrä on pudonnut 40 prosentilla. Vuosi 2018 oli liikennekuole-

mien määrältä edellistä vuotta synkempi ja kuolemien määrä lisääntyi 10:llä. Raportista 

ilmenee kuolonkolareiden sattumissyyt. Onnettomuuksien pääpaino on taajaman ulkopuo-

leisessa ajossa, joista yli 50% kuolemaan johtaneista onnettomuuksista sattui ulosajon 

seurauksena ja vain 20% kohtaamisonnettomuuksissa. Taajamien sisällä merkittävä 

määrä onnettomuuksista, jotka johtivat ajajan kuolemaan, sattuivat kohtaamisonnetto-

muuksissa, joiden lukumäärä onnettomuuksista oli 50%. Kun tähän ajatellaan edellisessä 

kappaleessa mainittua näkyvyyttä, on melko selvää, että kohtaamisonnettomuuksissa se 

on merkittävä tekijä turvallisuuteen. Ulosajo-onnettomuudessa usein osatekijöinä on ajo-

taidon puute ja liiallinen tilannenopeus, yllättävä töyssy tiessä tai mutkan kaarteen radiuk-

sen muuttuminen. (Liikenneturva 2019b.)  

Tässä työssä tutkitaan tulevaisuuden tuomia liikenteen muutoksia ja teknologisia ratkai-

suja. Valtioneuvoston vuonna 2012 tekemän periaatepäätöksen ja liikenteen turvallisuus-

suunnitelman tavoitteen mukaan Suomessa tullaan 2010-2020 puolittamaan liikenne-

kuolemien määrä ja 2025 mennessä liikenteessä olisi maksimissaan 100 liikennekuole-

maa vuodessa. Tähän tavoitteeseen pyritään mm. liikenteen automatisoinnin ja digitali-

saation hyödyntämisellä. (Trafi 2016.) 
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3 MOOTTORIPYÖRÄKYPÄRÄLLE ASETETUT VAATIMUKSET 

Tässä luvussa käyn ensin läpi mitä lakeja kypärän käyttöön liittyy ja millaiset direktiivit 

määrittelevät moottoripyöräkypärän rakenteen vaatimukset. Toisena asiana käyn läpi ny-

kyisen kypärän rakenneominaisuudet. Näitä ovat käytetyt materiaalit, materiaalien ominai-

suudet ja materiaalien tuomat haasteet.  

3.1 Kypärän käyttöä ohjaavat lait ja asetukset 

Kypärän käyttöä ja sitä mikä on tieliikenteeseen soveltuva kypärä määrää tieliikennelaki. 

Tällä säädöksellä pyritään estämään tilanne, jossa huomattavasti halvempaa polkupyöräi-

lyyn tarkoitettua kypärää tai muuta käyttötarkoitukseen soveltumatonta suojapäähinettä 

(rakennuskypärä, suojalippalakki) käytettäisiin moottoripyöräilyssä. Direktiivi määrittelee 

sen mitä moottoripyöräkypärältä vaaditaan, jotta se on hyväksyttävissä käytettäväksi 

moottoripyörävarusteena ja direktiivi on EU:n laajuinen, jolloin kaikissa jäsenvaltioissa voi-

daan käyttää samaa kypärää. 

3.1.1 Laki 

Tällä hetkellä tieliikennelaki määrittelee suojakypärän käytön tarpeen. Trafin määräys, 

joka voimaantuli 5.10.2018 määrittelee Ajoneuvolain 1090/2002 pohjalta vaaditun suoja-

kypärän hyväksyntätason. (Trafi 2018). 

Tieliikennelain (267/1981) 89 §:ssä säädetään suojakypärän käytöstä. Sen mukaan 

kuljettajan ja 15 vuotta täyttäneen matkustajan on ajon aikana käytettävä malliltaan 

hyväksyttyä suojakypärää, jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muu erityi-

nen syy sitä estä, moottoripyörässä, kolmipyöräisessä moottoriajoneuvossa, 

muussa nelipyöräisessä moottoriajoneuvossa kuin autossa, mopossa ja moottorikel-

kassa. (Tieliikennelaki 267/1981 89§) 

Kypärän käyttö käytännössä on kuljettajan ja matkustajan osalta pakollista aina ajon ai-

kana. Tästä huolimatta, esimerkiksi sairaus, vamma tai muu erityinen syy on peruste olla 

käyttämättä suojakypärää, kuten erittäin vakava ahtaanpaikan kammo, paha psoriasis, 

josta syystä iho on niin herkkä, ettei se kestä kypärän sisustan hankausta tai lisääntynyttä 

lämpöä. Myös aikaisemmin tapahtunut niskavamma, jonka seurauksena niska ei jaksa 

kannatella kypärän painoa voi olla pätevä syy kypärän käytön poikkeukseen. 
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Aikaisempien syiden lisäksi, myös katsastajalla, poliisilla tai muulla viranomaisella on va-

paus suojakypärän käytöstä. Näissä tapauksissa käyttämättömyys on usein lyhytaikaista, 

ajoneuvon siirtämistä piha-alueella tai ajoneuvon siirtämistä tien laitaan liikennepysäytyk-

sen yhteydessä ja suurta riskiä tapaturmaan ei ole. Tämä tulee asetuksesta ajoneuvojen 

käytöstä tiellä. 

2. Tieliikennelaissa säädetty velvollisuus käyttää suojakypärää ei koske:  

a) kolmipyöräisen mopon kuljettajaa ja matkustajaa, jos ajoneuvo on varustettu um-

pinaisella ohjaamolla;  

b) turvavöin ja suojakaarella tai -katoksella varustetun kaksipyöräisen moottoripyö-

rän ja kaksipyöräisen mopon suojakaaren tai -katoksen suojassa olevaa kuljettajaa 

ja matkustajaa; 

c) invalidimoottoripyörän tai invalidimopon kuljettajaa;  

d) liikenteen valvonnassa, muussa virkatehtävässä tai puolustusvoimien toimin-

nassa käytettävän ajoneuvon kuljettajaa tai matkustajaa, jos käytössä on muu kuin 

tieliikenteeseen hyväksytty kypärä tai jos kypärä haittaa tehtävän suorittamista;  

e) moottoripyörän ja mopon tarkastusta suorittavaa katsastajaa; 

f) poronhoito- tai metsänhoitotehtävissä, energiansiirto- tai televerkostotöissä taikka 

verkontarkastustehtävissä olevaa moottorikelkan tai ohjaustangolla ja satulamalli-

sella istuimella varustetun maastoajoneuvon ja traktorin kuljettajaa ja matkustajaa; 

g) umpinaisessa perävaunussa olevaa moottorikelkan matkustajaa; 

h) museomoottoripyörän, -mopon ja -moottorikelkan käyttäjää järjestetyn ajotapahtu-

man aikana; 

i) mopoksi luokitellun polkimin varustetun sähköpolkupyörän kuljettajaa, jos hän 

käyttää polkupyöräilijälle tarkoitettu kypärää ja jos polkupyörän massa ajokunnossa 

on enintään 35 kilogrammaa ja moottorin nimellisteho enintään 1 kilowattia.  

(Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 4.12.1992/1257 6§) 

 

3.1.2 Direktiivit 

Trafin määräys TRAFI/20118/03.04.03.00/2016 täsmentää tieliikennelain 267/1981 89§:llä 

tarkoitettujen suojakypärien vaatimuksen olevan, joko ECE säännön 22/04 tai uudemman 
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tyyppihyväksynnän mukainen tai vaihtoehtoisesti yhdysvaltalaisen FMVSS218:n vaati-

mukset täyttävä. (Trafi 2018). 

ECE ja FMVSS 218 (kansankielellä DOT-hyväksyntä) hyväksynnät eroavat testauksen 

osalta merkittävästi. DOT-hyväksynnällä olevaa kypärää ei testata National highway sa-

fety administrationin (NHTSA) osalta lainkaan, vaan kypärän testauksen ja hyväksynnän 

suorittaa kypärän valmistaja. Itsetestauksen laiminlyöntiä valvotaan NHTSA:n tekemien 

pistokokeiden avulla ja tämän pistokokeen epäonnistumisesta annetaan sanktio. Muita 

eroja on, että ECE-hyväksynnässä testataan myös visiirin ominaisuuksia, koska se kuuluu 

kypärän rakenteeseen. DOT-hyväksynnässä visiirin testaus kuuluu eri standardiin kuin ky-

pärän testaaminen, joten se ei suoraan ole FMVSS 218 standardin alainen komponentti. 

(Branch, B. 2011.) 

ECE -hyväksynnän saamiseen kypärän valmistaja lähettää ennen valmistuksen aloitta-

mista näyte-erät (maksimissaan 50 kappaletta kypäriä/visiireitä) testaamista varten hyväk-

syttyyn testilaitokseen. FMVSS 218:iin verrattuna, jossa kaikki kypärät testataan samalla 

keinolla, ECE testauksessa käytetään eri kypärämalleihin eri testausmenetelmiä, umpi-, 

integraali- (avattava) ja avokypärillä on eri testaustavat, koska esimerkiksi integraalikypä-

rän leukaosa ei ole rakenteellisesti yhtä kestävä kuin umpikypärän rakenne ja avokypä-

rässä leukaosaa ei edes ole. Nämä merkitään J (avokypärä), P (umpikypärä) ja NP (in-

tegraalikypärä) symboleilla. Kuten kuvissa 1 ja 2 selvennetään. (Branch, B. 2011.) 

 

 

KUVA 1. Umpikypärä ja umpikypärän merkintä P-kirjaimella 
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KUVA 2. Avokypärä ja avokypärän merkintä J-kirjaimella. 

 

Kuten edellä olevista kuvista 1 ja 2 voidaan myös päätellä. 22R-05… alkava numerosarja 

kertoo molempien kypärien täyttävän ECE 22/05 vaatimustason. 

ECE-testauksessa testataan myös kypärän pinnan karheus. Tällä testauksella tutkitaan 

kypärän pinnan ja testattavan vastinpinnan kitkaa. Kypärä ei saa tarttua liian lujasti kiinni 

vastinpintaan, koska onnettomuudessa riski niskavammaan lisääntyy, jos kypärä ei luista 

pintaa pitkin. Tähän liittyy myös niittien ja muiden osien maksimiulkonema, joka on määri-

telty direktiivissä 2mm:iin. (Unece 2002.) 

Yhteisiä piirteitä FMVSS 218:ssa ja ECE -hyväksytyissä kypärissä on mm. hihnan tes-

tauksen osalta, molempia kuormitetaan tietyllä vetovoimalla. Vaikka DOT ja ECE testeissä 

käytettävien voimien määrässä on eroja, ECE:n hyväksyntätestissä tutkitaan vielä hihnan 

kiristysmekanismin luistamista. Molemmissa testeissä iskun välitystä testataan erilaisten 

pään muotoa simuloivien lestien avulla. Nämä lestit asetetaan kypärän sisälle, jonka jäl-

keen kypärä pudotetaan vastinkappaletta päin, josta mitataan voiman välitys. ECE:ssä 

testataan myös kypärän leukaosa, kun DOT puolella testataan vain kypärän kallon puolei-

nen osio. Lestit ovat hieman eri tavalla mitoitettu näiden kahden testausmenetelmän kes-

ken ja energiamäärissä on hieman eroja (ECE:ssä sallitaan enemmän iskuvoiman lä-

päisyä). Molempien kypäröiden silmäaukolta vaaditaan 105-asteen näkökenttä kypärän 

keskilinjalta katsottuna. (Branch, B. 2011.) 
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3.2 Rakenne- ja materiaaliominaisuudet 

Liikenneturvan nettisivut tänä vuonna (2019) kertovat heidän kannan siihen, mitkä ovat 

kypärältä vaadittavat ominaisuudet seuraavanlaisesti: 

Kypärän oltava hyvä iskunsuojausominaisuuksiltaan 

Kypärän tehtävänä on suojata päätä onnettomuudessa. Lisäksi kypärä suojaa päätä 

ajossa sateelta, kuumalta, kylmältä, melulta ja kiveniskuilta. 

Ulkonäkö, keveys tai edullisuus eivät saa olla ainoita kriteerejä kypärää valittaessa. 

Kypärän tulee sopia tiiviisti päähän. Kypärän väri vaikuttaa merkittävästi siihen, ha-

vaitaanko sinut ja ajetaanko eteesi. Erottuva yksivärinen kypärä on paras valinta. 

Moottoripyöräilijän ja mopoilijan kypärältä vaaditaan hyviä iskunsuojausominaisuuk-

sia. Onnettomuudessa kypärä vaimentaa iskuvoimaa ja levittää pistemäisen kuormi-

tuksen laajalle alueelle. 

Kypärän iskunvaimennusominaisuuksien tulee säilyä myös useissa samaan kohtaan 

osuvissa peräkkäisissä iskuissa. 

Kypärän on suojattava: 

• terävän esineen läpitunkeutumiselta ulko- ja sisäkuoren läpi 

• puristukselta, joka aiheutuu esim. auton alle jäämisestä 

• muoto ei saa liukumis- tai kaatumistilanteessa olla lisäämässä rankavammojen 

määrää. 

Kypärän on kestettävä: 

• ulkokuoren on kestettävä liukumisen eli kitkan aiheuttama kuluminen, jotta suojaa-

vat ominaisuudet säilyvät 

• normaalia käyttöä niin etteivät ominaisuudet huononnu. 

Kypärä ei saa rajoittaa: 

• näkö-, kuulo- tai tasapainoaisteja 

• estää hapen saantia. 

(Liikenneturva 2019a.) 

Tällä hetkellä kypärän testauksessa ei määritellä niska- tai selkävammojen syntymistä. 

Testauksessa kypärän suojaavuutta testataan vain päävammojen osalta, mutta moottori-

pyöräonnettomuudessa niskavamma voi olla vammauttava tai fataali. Nykyinen ratkaisu 
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niskan suojaamiseen on puettavat niskatuet (leatt-brace), jotka tukevat kypärän liikettä rin-

tarankaan estäen niskan ylitaiton. Näiden käyttö rajoittuu rata- ja motocrossurheiluun ja 

vain harvat hankkivat niitä katukäyttöön hankalan rakenteen ja epämukavuuden takia. Ku-

vassa 3 on tilanne, jossa leatt-tuesta olisi hyötyä. 

 

 

KUVA 3. Kaatuminen ilman Leatt-tukea, selkäydinvamman mahdollisuus suuri. (Condon, 

K. 2018) 

 

3.2.1 Ulkokuori 

Tämän hetkiset moottoripyöräkypärät jaetaan kahteen ulkokuoren kategoriaan; komposiit-

tirakenteiset kypärät ja muoviset kypärät. Joillain valmistajilla on molemmista materiaa-

leista tehtyjä kypäriä, kuten Nolanilla. Nolanin tuoteperheestä, Nolan sekä Grex tuotemer-

keillä myydään muovikypäriä ja X-lite tuotemerkillä myydään komposiittikypäriä. Kypärä-

valmistaja Shoeilla on ainoastaan komposiittikypäriä tuotevalikoimassa. (Nolan 2019b; 

Shoei 2019d.) 

Komposiittirakenteiset ovat kalliimpia vaihtoehtoja, koska materiaaleja menee enemmän 

(hartsi ja kuidut), sekä työn määrä on suurempi kuin muovikypärällä (muottiin laminointi ja 

hartsin kovettumiseen menevä aika, jonka jälkeen tehdään pintatyöt ja maalaus). Kompo-

siittikypärien fyysinen- ja kemikaalikestävyys on parempi kuin muottivaletussa ABS/poly-

karbonaattimuovista valmistetussa kypärissä. Ikääntyminen, muovin ominaisuuksien huo-

noneminen UV-säteilyn vaikutuksesta on vähäisempää komposiittikypärässä. 

Laatuerot heijastuvat hintaan, halvimmat muovikypärät ovat alle 50 euroa, kun vastaavan 

komposiittikypärän lähtöhinta on 99 euroa. (Biltema 2019; Prisma 2019). Hintaan 
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vaikuttavat asiat, kuten yleinen tuotteen laatu ja viimeistely. Myös kalliimmilla merkeillä on 

muovikypäriä, Nolanilla hinnat ovat 150 euron tienoilla. (Storm-motor 2019). Hinnan ero 

syntyy osien istuvuuden, kypärän painon, sisustan laadun ja varaosien saatavuuden yh-

teissummasta. 

Ulkokuori on kypärän painavin osa. Painon ongelma on se, että tavallisessa ajamisessa 

paino vaikuttaa ajomukavuuteen ja jaksamiseen, kun niskalihasten täytyy kannatella kypä-

rän paino ja tuulen voiman vaikutukset. Ulkokuoren tehtävänä on myös pitää kypärä ka-

sassa kolarin sattuessa ja suojata sisällä olevaa EPS materiaalia ja käyttäjän päätä mah-

dollisilta tunkeutumisilta.   

Onnettomuuden sattuessa komposiittikypärän ulkopinta vaurioituu usein sillä tavalla, että 

sen voi visuaalisesti huomata, koska komposiittikypärän pinta ei jousta, vaan käytetyt kui-

dut murtuvat. Sen sijaan muovikypärän pintamateriaali saattaa joustaa sen verran, että 

onnettomuudessa kypärän pintaan ei tule selvää vauriojälkeä. Molemmissa tapauksissa 

kypärät on poistettava käytöstä, koska niiden tarjoama suoja on käytetty. Vaikeasti tulkit-

tavasta vaurioitumisjäljistä ja koska vaurioituneella kypärällä on osallistuttu säästämis-

syistä kilpailuun, on muovikypärän käyttö kielletty Arroyo Seco Motorcyclist Association 

(ASMA):n järjestämissä kilpailuissa. 

Kemikaalinkesto on lähinnä oleellinen siinä vaiheessa, kun kypärää halutaan maalata tai 

tarroittaa. Maalien liuottimet ja tarrojen liimat saattavat reagoida pinnan kanssa. Vaikka 

lakiteknisistä syistä monet kypärävalmistajat laittavat ohjekirjaan tekstin, ettei pintaa saa 

maalata, on kuitenkin käytännössä todettu komposiittikypärän kestävän hyvin maalausta. 

(Bell 2019b.) Sen sijaan muovikypärissä liuottimien aiheuttamat pintakerroksen vauriot 

heikentävät kypärän suojaavuutta. ABS-muovista valettu kypärä ei esim. kestä asetonilla 

tai ksyleenillä liotetulla maalilla maalaamista ja kypärän rakenne voi heiketä niin paljon, 

että kolarin sattuessa se pettää aiheuttaen vakavan päävamman. (Plastics International 

2019.) 

 

3.2.2 Visiiri 

Tärkeänä osana kypärässä on visiiri, jonka tehtävänä on suojata ajajan silmiä roskilta ja 

onnettomuustilanteessa mahdollisilta läpi tunkeutuvilta elementeiltä. Normaaleissa tielii-

kennekäyttöön tarkoitetuissa kypärissä visiirit on valmistettu n.3mm polykarbonaatista, 

jolla saadaan ECE 22/05:n määrittelemissä tunkeuma-testeissä riittävä suojaavuustaso.  
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Kalliimpien kypärien, kuten Shoein ja Arain, joita myydään moottoripyörävarusteita myy-

vissä liikkeistä, visiirit ovat laadukkaampia optisilta ominaisuuksiltaan ja kestävyydeltään, 

koska visiireihin laitetaan mm. naarmuuntumisen ja huurtumisen estävää pinnoitetta, sekä 

laadunvalvonta on tarkempaa. Tämä myös heijastuu kypärän kokonaishintaan. Näiden vi-

siirit valmistavat MXL-industries USA:sta tai Yamashiro Co. LTD Japanista. (MXL Indust-

ries, inc 2019; Yamashiro Co., Ltd. 2019.) Halvempien kypärien osalta visiireiden laatu on 

heikompaa, ne täyttävät ECE 22/05 -direktiivin vaatimuksen, mutta visiireiden ominaisuuk-

sissa on tingitty; optiikassa voi olla visiirin käyryyden takia hieman vääristymää ja esim. 

naarmuuntumisen estävää pinnoitetta ei ole. Oman kokemuksen mukaan halpahallien 

markettikypärien edulliset visiirit ovat laadultaan heikkoja ja yltävät ainoastaan direktiivin 

minimivaatimuksiin ja kaikkiin markettikypäriin ei toimiteta varaosana visiiriä. 

Ajomukavuuden ja näkemisen avustamiseen eri keliolosuhteissa, visiireitä on saatavana 

varustettuna erilaisilla optisilla ominaisuuksilla. Kirkas perusvisiiri on hyvä pilvisellä säällä, 

kun kirkkaan sään käyttöön kypäriin on saatavana tummennettu visiiri, joista löytyy useita 

tummuusasteita. Yö-ajoon on saatavana keltaisia visiireitä, tämä värisävy auttaa kontras-

tien parantamista pimeällä. Tällä hetkellä markkinoilla on myös kypärän sisustaan integ-

roituja sisävisiireitä, jotka voidaan kääntää alas aurinkoisella säällä. Näiden ei kuitenkaan 

tarvitse täyttää visiireiden laatustandardeja, joten ajajan pään muodosta riippuen, aurinko-

visiiri voi jäädä epäsopivaan asentoon, jolloin esim. silmät sijoittuvat aurinkovisiirin alareu-

nalle. Tässä tapauksessa näkökentässä on pahat optiset häiriöt. Näiden visiirien toimi-

vuus on siis subjektiivista.  

Uusimpana kehityksenä on yleistymässä fotokromaattiset visiirit, jotka tummuvat auringon 

valossa itsestään tummuvien lasien tavoin. Näiden valmistus on haasteellista; Shoein ta-

pauksessa 30% visiireistä hylätään tehtaalla epäonnistumisen vuoksi.  

Fotokromaattisen kalvon asentaminen visiirin ulko- ja sisäpinnan väliin on teknisesti 

niin vaativaa, että Shoeilta menee edelleen 3 vuoden tuotannon jälkeenkin tuotan-

nosta 30 prosenttia pilalle ennen myyntiin pääsyä. (Rouhiainen, N. 2018b). 

Fotokromaattinen visiiri on hinnaltaan kallis, 150 euron hinta on monelle arveluttava inves-

tointina, kun verrataan esim. auton tuulilasiin, joka halvimmillaan on samaa hintaluokkaa 

muovisen visiirin kanssa (C3 Citroen, 160e). (Pilkington 2017.) 

Etuna tavanomaiseen visiirin verrattuna on, ettei matkalla olevan ajajan tarvitse kantaa 

useampaa visiiriä mukana, jos käytössä oleva kypärä ei ole varustettu sisävisiirillä. Foto-

kromaattisella visiirillä saadaan riittävä tummennus aurinkoisella säällä. 
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3.2.3 Komposiitti 

Komposiittikypärät tehdään laminoimalla erilaisia kuitumateriaaleja yhteen muottiin, sa-

malla tavalla kuin mikä tahansa kuitukomposiitti rakenne, esim. veneen runko. Nykyään 

materiaaleina on käytössä useita kuituvalmisteita, kuten Kevlar tai hiilikuitu. (Nolangroup 

2010b.) 

Shoein AIM/AIM+ laminaattirakenne sisältää lasikuitua, erilaisia orgaanisia kuituja ja ”eri-

koiskuituja”, joiden tarkkaa koostumusta valmistaja ei paljasta. Shoei väittää, että näillä 

orgaanisilla- ja erikoiskuiduilla on kuoren paino saatu alhaisemmaksi kuin tavanomaisella 

(ja vanhoilla) ainoastaan lasikuidusta laminoidulla kypärällä. Samalla kypärän kuoren 

joustavuus ja iskuvoiman jako laajemmalle alueelle on parempi, kuin tavanomaisen lasi-

kuitukypärän. (Shoei 2019d.) 

Kypärän kuoren kovettumisen jälkeen siihen leikataan vesileikkurilla tarvittavat reiät, jois-

sain tapauksissa se lakataan (hiilikuitukypärät, jolloin hiilikuitu näkyy) tai maalataan (lasi-

kuitukypärät, koska kuitu on ruman näköistä, jolloin se mielellään piilotetaan maalin alle) 

ja sen jälkeen kiinnitetään liimalla tai ruuveilla venttiilit (Nolangroup 2010b). Kun kompo-

siittikypärän ottaa käteen ja kokeilee esim. materiaalin jäykkyyttä pelkästään käsivoimin, 

on se laminoidun kerrosrakenteen vuoksi erittäin vahva ja kestää hyvin voimia.  

Ajan myötä komposiittikypärän maalipinta kuluu muista ajoneuvoista lentävien roskien (ki-

vet, sora) takia ja huolimattomasta käsittelystä (osumat esim. ovenpieleen, kypärän pudot-

taminen). Koska materiaali ei ole läpivärjätty, naarmut näkyvät selvästi kypärän pinnassa. 

Vaikka kypärän visuaalinen ilme kärsii näistä pienistä naarmuista, kypärän rakenteellinen 

vahvuus on edelleen hyvä. Komposiittikypärän kuituvauriot myös helpottavat näkemään 

laaja-alaisten lohkeamien paljastamat kudosvauriot, joiden perusteella voidaan päätellä 

kypärän vaihdon tarve ulkokuoren rakenteellisen heikkenemisen seurauksena.  

 

3.2.4 Muovi 

Muovikypärät ovat nopeampia valmistaa, se on yksi syy hintaeroon. Muovikypäröiden, ku-

ten monien muiden muovituotteiden raaka-aine on raemuodossa. Rakeet annostellaan 

ruiskuvalukoneeseen, jossa kypärän ulko-, sekä sisäpinta ovat valmiina muottipuoliskoina, 

jossa ne lämpömuovataan lopullisesti muotoonsa. Paistamisen jälkeen näihin työstetään 

CNC-koneilla ilmanvaihtoreiät ja silmäreikä. Vaikka Nolan on tiettävästi maalannut myös 

polykarbonaattikypäriä, yleisesti ottaen niitä ei tarvitse maalata, koska materiaali, jota ruis-

kuvalussa käytetään, on valmiiksi halutun väristä, koska väriaineet lisätään muoviraaka-
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aineen joukkoon. Valmistusteknisesti tämä halventaa tuotantokustannuksia merkittävästi, 

koska maalia ei välttämättä tarvita. (Nolangroup 2010a) 

Käytettyinä muoveina on polykarbonaatti, abs ja erilaiset yhdisteet näistä. Valmistajista 

esimerkiksi Nolan käyttää Sabic innovative plasticsin LEXAN –polykarbonaattia kypä-

riensä valmistukseen. Nolan on päätynyt omissa tutkimuksissaan tulokseen, että LEXAN 

tarjoaa paremman läpäisy- ja rikkoontumiskestävyyden kuin saman paksuinen muoviseos 

kilpailijalta ja Lexanissa on myös muita muoveja parempi UV-kestävyys. (Nolan 2019b.) 

Etuina muottivalussa kypärän valmistukseen on prosessin nopeus ja yksinkertaisuus. 

Hukkapalat voidaan kierrättää, koska ne eivät ole komposiittimateriaalia vaan muovi-

seosta. Muoviseos voidaan murskata takaisin pelleteiksi ja sitä kautta saada takaisin ma-

teriaalikiertoon. Muovikypärien ikääntyminen UV-säteilyn vaikutuksesta on tietynlainen on-

gelma, mutta komposiittikypärien maalipinnan vaurioiden näkyminen ei ole umpivärjätyssä 

muovikypärässä ongelma, koska materiaali on läpeensä samaa väriä. Pienet naarmut ei-

vät näin pääse pilaamaan kypärän ulkonäköä. 

Kilpakäytössä polykarbonaattikypärien käyttö on rajallista. MotoGP:ssä vaaditaan 2019 

vuoden kaudesta lähtien FIM-homologoidut kypärät. Tämä tarkoittaa, että nämä kypärät 

ovat moottoripyöräurheilun kattojärjestön (Federation Internationale de Motorcyclisme) hy-

väksymiä kilpakäyttöön. Valmistajien listasta vain kahdella valmistajalla on tuotannossa 

polykarbonaattikypärä. Lopullinen listaus tulee julki lähempänä kauden alkua 

http://www.frhp.org sivustolle. (FIM 2018a; FIM 2018b.) Yhdysvaltalainen Arroyo Seco 

Motorcyclist Association (ASMA) on kieltänyt heidän road race kilpailuistaan kokonaan po-

lykarbonaattikypärien käytön 13.11.2018 alkaen. Kieltoa selitetään sillä, että kypärän si-

susta voi vaurioitua, vaikka ulkopinnalla ei olisi merkkejä vauriosta ja sillä, että polykarbo-

naattikypärä on ollut ajajalla käytössä, kun onnettomuudessa on syntynyt lievä aivo-

vamma. (Swarts, D. 2018a; Swarts, D. 2018b.) 

  

3.2.5 Sisäosat 

Kuoriosan tehtävä on pitää kypärä muodossaan onnettomuuden sattuessa ja suojata sisä-

osaa ulkopuolisilta voimilta. Sisäosan tehtävä on pehmentää iskusta tulevan voiman välit-

tymistä ajajan päähän, jolloin vähennetään aivojen liikkumista pään sisällä ja sitä kautta 

aivovamman tai aivotärähdyksen riskiä. (World Health Organization 2019.) 

Nykyisessä kypärässä tämä hoidetaan EPS (expanded polystyrene), eli kansankielellä 

styroksilla. Kun aikoinaan kypäröiden sisustat olivat yksinkertaista styroksia, nykyisin 

http://www.frhp.org/
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paremmilla merkeillä sisustaan käytettään useampaa EPS-kerrosta, joissa kerrosten EPS 

tiheys vaihtelee. Tällä keinolla saadaan kriittisiin kohtiin erilaisia vaimennusominaisuuksia.  

Halvemmissa kypärissä EPS kerros on tehty yhdestä laadusta. Vaikka tällä saavutetaan 

riittävä turvallisuustaso, voidaan asiaa verrata esim. autojen NCAP testaukseen, jolla ar-

vostellaan autojen kolariturvallisuus kolaroimalla ne: joillain malleilla turvallisuus on pa-

rempi kuin toisilla, vaikka normit täyttyisivätkin. Kypärille on olemassa vastaava järjestö, 

SHARP (Safety helmet assessment and rating programme), jossa listataan eri kypäröistä 

saatuja testituloksia. Tämä on Iso-Britannian liikenneviraston perustama kuluttajatiedotus-

järjestelmä. (Sharps 2019; Shoei 2019c.) 

EPS:ää käytetään hunajakennomaisen materiaalin sijaan, koska EPS vaimentaa iskuja 

kaikilta suunnilta, eikä vain yhdeltä suunnalta, kuten hunajakennomaisessa materiaalissa 

ja EPS on edullista tuottaa. EPS:ään on valmistusvaiheessa tehty ilmanvaihdolle kanavat, 

jota pitkin kypärän sisustaan saadaan jäähdyttävä ilmavirta. Joillakin valmistajilla on EPS 

kerroksen pinta värjätty, esim. Shoei käyttää tätä keinoa ilmoittamaan milloin EPS kerros 

on hien, lämmön ja ikääntymisen vuoksi heikentynyt. Shoein EPS:n pinta on värjätty mus-

taksi ja kun alta alkaa paljastumaan valkoinen EPS kerros, on valmistajan mukaan kypä-

rän vaihto tarpeellinen, eikä sitä voida enää pitää turvallisena. (Caserta, G., Galvanetto, 

U., Iannucci, L. 2009; Shoei 2019b.) 

Sisustaan kuuluu myös pehmusteet, jotka viimeistelevät kypärän käyttömukavuuden ja 

joilla voidaan säätää kypärän istuvuutta. Keskihinnasta ylöspäin (300-400 eurosta ylös-

päin) sijoittuviin kypäriin usein kuuluu irrotettava sisusta ja monella valmistajalla on tarjolla 

ohuempi ja paksumpi vaihtoehto korvaamaan tehtaalta tullut sisusta. Tällä tavoin saadaan 

kypärä istumaan paremmin päähän, jos käyttäjän pään ympärysmitta on kahden eri kuori-

koon välissä. Suosituksena on, että kypärä sopisi tiukasti päähän, jolloin EPS kerros toimii 

suunnitellusti, koska kypärän sisään ei jää pään ja kuoren väliin tyhjää tilaa, vaan pää on 

tiiviisti kypärän sisustaa vasten. (Shoei 2019c.) Nämä pehmusteet ovat vaahtomuovia, joi-

hin on ihoa vasten tuleviin osiin useimmiten laminoitu valmistusvaiheessa kangaspinta, 

joka tarjoaa kestävyyttä ja mukavuutta ihoa vasten paljaan vaahtomuovin sijaan. Pehmus-

teet on käsitelty anti-bakteerisilla kyllästeillä, jolloin ihon talin ja hien mukana siirtyvät bak-

teerit eivät aiheuta kypärän sisustan turmeltumista. Kypärän sisustan pesuun on ole-

massa erikoisaineita ja myös tavanomaisia pesukeinoja, kuten miedolla shampoolla pesu. 

(Bikebandit 2018.) Eksoottisiakin materiaalejakin on kypärän valmistuksessa käytetty, ku-

ten nahkaa. Tällä saadaan aikaiseksi ”bespoke”-tyylinen turvavaruste, joka on myös näyt-

tävä kuten premium ajoneuvo (Ruby:n kypärät). (Ateliers Ruby 2019). 
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3.3 Kypärän evoluutio 

Suomessa moottoripyöräkypärän käyttö tuli pakolliseksi vuonna 1977. Useat ajajat kuiten-

kin käyttivät kypärää jo vapaaehtoisesti ennen kypäräpakon voimaantuloa. (Koskinen, P. 

2017.) 

Ensimmäiset moottoripyöräkypärät oli tehty nahasta ja korkista. Näiden suojaavuus ei ol-

lut kovinkaan hyvä ja vammautumisen riski onnettomuudessa oli suuri. Kuvassa 4 on al-

kuaikojen kypärä. 

 

 

KUVA 4. Varhainen moottoripyöräkypärä (Classic Cycles 2019) 

 

Thomas Edward Lawrence tunnettiin brittiläisenä arkeologina, upseerina, diplomaattina ja 

kirjailijana, lempinimeltään ”Lawrence of Arabia”. Vuonna 1935 hän menetti Brough -merk-

kisen moottoripyöränsä hallinnan ja kaatui vammautuen niin pahasti, että hän menehtyi. 

Hänellä ei ollut kypärää päässä onnettomuuden sattuessa ja patologisen tutkimuksen jäl-

keen toteamus oli, että kypärä olisi pelastanut hänen henkensä. Tämä raportti julkistettiin 

kuusi vuotta Lawrencen kuoleman jälkeen ja siitä tuli ensimmäinen artikkeli kypärän tär-

keyden puolesta. (Imperial War Museum 2018.) 

Samalla aikakaudella Atlantin toisella puolella Yhdysvalloissa Harley Davidson ja Indian 

tekivät yhä tehokkaampia moottoripyöriä kilpaillessaan toistensa kanssa moottoripyörien 
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tehoista ja siitä, kumman valmistajan moottoripyörät kulkivat kovempaa. Vauhdin kasva-

essa myös kuolemaan johtaneet onnettomuudet lisääntyivät. 

Vaikka Lawencen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta oli julkaistu artikkeli, kypärän 

käyttö ei silti ollut kovinkaan yleistä, kunnes marraskuussa 1941 Iso-Britannian armeija 

menetti kaksi ajajaa ja vaati ajajille kypäräpakon. Rintamalla sekä liittoutuneiden, että kol-

mannen valtakunnan ajajat käyttivät sotilaskypärää. (Wallace, E. 2019.) 

50-luvulla, kun moottoripyörien nopeudet olivat selvästi kasvussa ja sen seurauksena 

myös kuolonkolareiden määrät kasvoivat. Vuonna 1953, Etelä-Kalifornian yliopistossa 

professori C.F. Lombard kehitti kypärän, joka oli suunniteltu nopeaan ajamiseen. Suunni-

tellussa kypärässä oli kova kuorikerros ja sisällä kaksi kerrosta pehmikkeitä, mukavuuteen 

ja iskun vaimennukseen tarkoitetut kerrokset. (Roth, H. & Lombard, C. 1960.)  

Vuotta myöhemmin Roy Richterin kehittelemä Bell 500 -kypärä tuli markkinoille. Bell tuli 

valmistajana monelle tutuksi ja monet vanhempaa sukupolvea edustavat käyttävät ainoas-

taan Bell:in kypäriä moottoriurheilussa. (Bell 2019a.) Kuvassa 5. on Modernin taiteen mu-

seoon New Yorkiin lahjoitetusta kypärästä otettu kuva. 

 

 

KUVA 5. Bell 500 kypärä (MoMa 2019) 

 

Japanilaisen Shoei:n ensimmäinen kypärä tuli markkinoille 1959 ja jo vuonna 1963 Shoei 

oli mukana moottoriurheilussa. Kilpatiimi Honda otti heidän kypäränsä virallisesti käyttöön 

1965. Kuvassa 6 on Shoein ensimmäisen kypärän malli. 
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KUVA 6. Shoei:n ensimmäinen kypärä (Shoei 2019e) 

 

Kypärän käyttö 60-luvulle asti oli hyvin vaihtelevaa sen vapaaehtoisuuden vuoksi ja koska 

ajajat pitivät kypäriä rumina ja epäkäytännöllisinä. Australiassa säädettiin kypäräpakko 

vuonna 1961 ja Yhdysvalloissa tuli kypäräpakko 1966. Yhdysvaltojen kypäräpakko oli voi-

massa 9 vuotta ja se kumottiin vuonna 1975. Tämän vaikutukset nähdään vielä nykyään-

kin, kun useassa Yhdysvaltojen osavaltioissa ei ole kypäräpakkoa voimassa. Kuitenkin 

Yhdysvaltojen liikennevirasto määritteli jo 1964, että myytävän kypärän on oltava DOT:n 

standardeja noudattava, vaikka kypärää ei olisi pakko käyttää. (Wallace, E. 2019.) 

1971 Bell kehitti ensimmäisen umpikypärän.  

1972 Nolan perustettiin. Sen sijaan, että he olisivat käyttäneet komposiittimateriaaleja ky-

pärän tekemiseen, he käyttivät silloisen General Electricin kehittämää polykarbonaattia, 

tuotenimeltään LEXAN. (Nolan 2019a.) 

1976 Shoei oli maailmassa ensimmäinen, joka kehitteli hiilikuidusta valmistetun kypärän ja 

uudisti tällä keksinnöllään koko kypäräteollisuutta. Shoei ensimmäisenä valmistajana ke-

hitteli kypäriin ilmanvaihdon. (Chromeburner 2019; Motoworld 2019.) 

Kypäröiden perusrakenne on pysynyt melkein samana nykypäivään asti. Kypärässä on 

sisällä EPS-kerros vaimentamassa iskuja. Ulkopinnan materiaalina on kuituvahvisteinen 

komposiittirakenne tai ruiskuvalettu muovi. Kehitys on rajoittunut ilmanvaihdon ja aerody-

namiikan parantamisiin, sekä eri ominaisuuksilla olevien EPS-kerrosten käyttöön, saaden 

vaimennustehoa muokattua eri iskusektoreille. 
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4 AUTONOMISEN LIIKENTEEN AIKAKAUSI 

Tässä kappaleessa käyn aluksi läpi autonomisen liikenteen ensiaskeleet ja miten autono-

minen liikenne on lähtenyt toimimaan eri maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Japanissa. 

Tässä kappaleessa käyn läpi syitä, miksi Suomessa halutaan siirtyä autonomiseen liiken-

teeseen ja mitkä asiat tukevat kehitystä.  

Tässä kappaleessa esitän syitä siihen, miksi moottoripyöräilyn ei pidä muuttua autono-

miseksi ja käyn läpi tätä seikkaa tukevia mielipiteitä ja sitä psykologiaa, jota moottoripyö-

räily edustaa eli vapautta. Moottoripyöräilyn autonomisuuteen ottavat kantaa Facebookin 

motoristit-ryhmän jäsenet, sekä Liikenneturvan kouluttaja Elias Ruutti. 

Viimeisenä tässä kappaleessa käyn läpi uusia teknologioita, joita on mahdollista käyttää 

autonomisessa liikenteessä, sen toimivuuden takaamiseksi ja käsittelen apulaitteita, joilla 

moottoripyöräilijät voivat lisätä turvallisuuttaan tulevaisuuden autonomisessa liikenteessä. 

 

4.1 Autonomisen liikenteen alkaminen 

Autonomisen aikakauden voidaan sanoa olevan jo alkanut. Yhdysvalloissa ja Japanissa 

on jo tieliikennekäytössä osittain autonomisia ajoneuvoja. Arizonassa oli käytössä Uberin 

käyttämät Volvot, kunnes tapahtui katastrofaalinen onnettomuus, jossa pyöräänsä talut-

tava henkilö jäi autonomisessa tilassa olevan Uberin operoiman Volvon yliajamaksi. Tämä 

keskeytti toistaiseksi autonomisten ajoneuvojen käytön tiellä. Syyksi paljastui lopulta Ube-

rin asentama ohjelmisto, joka katkaisi turvallisuusvarusteiden toimivuuden. Tesla on kehit-

tänyt autonomisuutta hyvinkin pitkälle ja osittain saanut kritiikkiä muilta valmistajilta järjes-

telmiensä käytöstä, koska Teslan autonominen järjestelmä ei käytä LIDAR-tutkaa, vaan 

ainoastaan kameroita. (Fehrenbacher, K. 2018; Rouhiainen, N. 2018a.) 

Tokiossa Robocar -pikkubussit (Toyota Estima, kuvassa 7) ovat tällä hetkellä kokeilussa 

taksikäytössä. Toyotan ajoneuvot ovat vieneet asiakkaita kodeistaan lähialueen kauppoi-

hin. Uusimmassa testissä autonominen auto on ajanut vilkkaasti liikennöityä tietä Ote-

machin ja Roppongin kaupunkialueiden välillä, joiden välinen matka on noin 5,3 km. (Reu-

ters 2017.) 
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KUVA 7. Toyota Robocar (Yahoo Finance 2017) 

 

Japanissa suoritetuissa koeajoissa on ollut kuljettaja mukana valvomassa ajoneuvon toi-

mintaa ja myös uutisten mukaan testit ovat sujuneet moitteetta. Suunnitelmana on, että 

kisaturisteja kuljetettaisiin autonomisesti Tokion olympialaisissa 2020. Jos tämä hanke on-

nistuu, todistaa se autonomisuuden toiminnan mahdollisuuden, johon myös Suomessa 

tähdätään. (McCurry, J. 2018.) 

Suomessa liikennesuunnittelun kanta on selvä, kun luetaan Trafin teettämän tutkimuksen 

tuloksia, sekä kuunnellaan tulevaisuuden tutkijoita, jotka analysoivat erilaisia skenaarioita, 

kuten Ilkka Halava. Hänen pitämässään tulevaisuuden tutkimus seminaarissaan, joka pi-

dettiin LAMKn auditoriossa syksyllä 2016, käytiin läpi Suomen tulevia liikennetavoitteita, 

joista merkittävin on, että 2030 mennessä Suomessa olisi täysin toimiva autonominen lii-

kennejärjestelmä. (Pöllänen, M. & ym. 2014; Port of Haminakotka 2018.) 

Syinä tähän transitioon on monet asiat, kuten kaupungistuminen, ikärakenteen muutos, 

ihmisten ja erityisesti nuorison suhtautuminen ajamiseen, ilmastoon, ajankäyttöön ja lii-

kenteeseen ylipäänsä. Kun tähän asti moottoripyöräilyä tai autoilua on pidetty vapauden 

merkkinä, nykynuoret eivät kannata tätä ajatusmaailmaa ja osalle ajaminen on pakollinen 

paha tai asia, joka ei sovi henkilön omaan maailmankuvaan. Autonomisella liikenteellä 

kyetään tarjoamaan palveluita niille alueille, joihin julkiset liikennevälineet eivät kulje asu-

kasluvun vähyyden takia. Vaihtoehtona on myös kutsupalvelu -tyylinen ratkaisu, jossa 

asiakas kykenee tilaamaan tarvittavan kuljetuskeinon itselleen. Käyttäjäkuntana ovat esi-

merkiksi vanhukset, jotka tarvitsevat keinon liikkua, mutta eivät enää kykene ajamaan itse 

ajoneuvoilla. (Pöllänen, M. & ym. 2014.) 
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Osittainen painostus autonomisuuteen tulee liikenneturvallisuuden puolelta, koska inhimil-

linen tekijä halutaan pois liikenneonnettomuuksien aiheuttajista ja robottiohjauksessa ole-

vassa autossa ei tätä ongelmaa ole. (Trafi 2016.) 

 

4.2 Mielipiteitä moottoripyöräilyn autonomisoitumisesta 

Moottoripyöräily Suomessa on lähinnä harrastus, vapaa-ajan viettämiskeino, sosiaalinen 

tapahtuma, mahdollisuus tavata ihmisiä ja välttää syrjäytymistä. Jotkut ostavat moottori-

pyörät sen takia, että sillä saadaan pahan pojan imago ja sen avulla nostettua omaa itse-

tuntoa ja asemaa yhteiskunnan eri alakulttuureissa. (Palokallio, J. 2017.) Moottoripyöräi-

lyä pidetään vapauden symbolina ja elokuva Easy Rider kiteytti tämän symbolismin, johon 

kuuluu keskeisenä osana itse ajaminen ja jossain määrin tietynlainen kapina yhteiskuntaa 

kohtaan. Idea moottoripyörien autonomisesta toiminnasta taistelee täysin moottoripyöräi-

lyn symboliikkaa vastaan. Tästä syystä on hyvin todennäköistä, että autonomisuus tekee 

moottoripyöräilyn harrastamisen vastenmieliseksi ja voi ”tappaa” koko kyseisen harrastuk-

sen. (Hatch, R. 2008.) 

 

4.2.1 Hunter S. Thompsonin näkemys moottoripyöräilyyn 

1965 Hunter S. Thompson asui San Franciscossa, joka oli myös tunnettua moottoripyörä-

kerhojen aluetta. Hunter Thompson oli gonzo-journalisti. Hakiessaan töitä The Nation leh-

deltä, lehti pyysi häneltä juttua moottoripyöräkerhoista. Vuoden ajan Hunter Thompson 

kulki moottoripyöräkerhon kanssa tapahtumissa, baareissa, jäsenten kotona ja dokumen-

toi samalla heidän elämäntapaansa. Kaikki tapahtumat kietoutuivat yhteen moottoripyöräi-

lyn ja siihen liittyvän elämäntavan merkeissä. Hunter Thompsonin seikkailut moottoripyö-

räkerhon kanssa päättyi hänen jouduttuaan kerholaisten pahoinpitelemäksi. Kuitenkin, 

hän pääsi sisään moottoripyöräjengien ja moottoripyöräilyn maailmaan ja ymmärsi miksi 

moottoripyörät ovat joillekin elämänsuola ja mitä moottoripyöräily kuvastaa ideologisesti. 

Midnight on the Coast Highway -teoksessa on hyvä kuvaus siitä, miltä moottoripyöräily voi 

tuntua. (Charlie 2016.) 

Se tapahtui aina yöllä, olin kuin ihmissusi ja otin sen ulos ajaakseni rannikolle. Aloi-

tin Golden Gate -puistosta ajatellen, että se olisi vain muutama loiva mutka, jolla sai-

sin pääni selvitettyä, mutta muutama minuutti käynnistyksestä olin jo rannalla, moot-

torin äänen humistessa korvissa ja laineiden kohina kallioita päin. 
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Näinä iltoina kypärä jäi kotiin, ei ollut nopeusrajoituksia, eikä mutkiakaan otettu rau-

hassa. Se hetkellinen vapaus oli kuin se ainut drinkki, joka sai alkoholistin ratkea-

maan. 

Kaasun ollessa avattuna täysin, on vain pieni marginaali, eikä yhtään tilaa virheille. 

Sen pitää olla tehty oikein ja silloin outo musiikki alkaa. Kun olet venyttänyt onneasi 

niin pitkälle, että pelosta tulee koukuttava ja tunne värisee käsivarsissa. Sadan mai-

lin tuntivauhdilla et juurikaan näe mitään, kyyneleet lentävät niin nopeasti taakse-

päin, että ne haihtuvat ennen kuin ne osuvat korviin. Ainoat äänet, joita kuulet ovat 

tuulen ulvonta ja pakoputkista kuuluva vaimea murina. Yrität seurata valkoista keski-

viivaa ja kallistaa sitä pitkin. 

Tätä on vaikea selittää, mutta sen tietävät vain ne jotka ovat joskus kokeilleet 

mennä rajan yli, mutta mahdoton niiden ymmärtää, jotka eivät ole koskaan yrittä-

neet.  

Se tunne on vielä siellä, eikä ole mikään sattuma, että moottoripyöräilyllä ja LSD:llä 

on mielleyhtymä. Ne molemmat ovat keino päästä toiseen todellisuuteen. (Charlie. 

2016.) 

4.2.2 Facebook keskustelu 

Tein Facebookin ryhmässä Moottoripyöräilevät naamakirjalaiset kyselyn, jossa kysyin ka-

navan jäseniltä autonomisen moottoripyörän suosiosta ajajien keskuudessa. Tämä on 

avoin ryhmä motoristeille, johon liittyminen on ilmaista. Jäseniä ryhmässä on n.12000kpl. 

Useimmat kuitenkin pysyttelivät passiivisena ja se näkyy keskustelussa ja kannanotoissa. 

Kysymykseni heille oli: 

Nyt kun Hondalta ja BMW:ltä on tullu itsestään ajavan pyörän konseptit ulos, niin 

mitä mieltä olette, jos liikenteessä ei saa ajaa enää ”manuaalisesti” ohjattavaa prät-

kää? 

Tähän sain vastauksena 15 kommenttia, jotka olivat sekä autonomisten moottoripyörien 

puolesta puhuvia että kritisoivia kannanottoja. Keskimääräinen mielipide oli, että moottori-

pyörien muuttuminen autonomiseksi ei ole toivottua ja jotkut jopa sanovat lopettavansa 

harrastuksen, jos tämä skenaario muuttuu todeksi. 

Pääosin positiiviset kannanotot tulevat teknologian kehityksestä johtuvien turvalaitejärjes-

telmien toimivuudesta ja toimintavarmuuden parantumisesta (luistonesto- ja ajonvakaus-

järjestelmät). Näiden järjestelmien kehitys edesauttaisi liikenneturvallisuutta mm. 
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kaarreajossa hallinnan menetyksestä johtuvien ulosajojen osalta, jotka ovat suurin osa 

taajaman ulkopuoleisten moottoripyöräonnettomuuksien aiheuttamista liikennekuolemista.  

Myös positiivisia mielipiteitä tuli näkemyksestä moottoripyöräalan liiketoimintaan. Yhden 

näkemyksen mukaan autonominen tai avustettu ajaminen voi olla moottoripyörävalmista-

jille elinehto. Nuorempi sukupolvi ei harrasta samalla tavalla moottoripyöriä vanhemman 

sukupolven tavoin, koska nykynuoret pitävät moottoripyöriä enemmän vain kulkuvälineinä, 

eivätkä niinkään harrastusvälineenä tai intohimon kohteena. Moottoripyöräilystä ei haeta 

enää samanlaista elämystä tai ”ajofiilistä.” (Vaarne, V. 2013.) 

Yleisesti ottaen, positiivisissa mielipiteissä ei haluta varsinaisesti autonomista moottori-

pyörää, vaan enintään ajoavustimia. Siitä huolimatta, että ajoavustimien lisääminen näh-

tiin osittain positiivisena, osan vastanneiden mielipiteinä on, että siinä pitäisi olla tietty koh-

tuus, koska ajoavustimet saattavat tehdä ajajasta liian itsevarman. Tämän seurauksena 

riskien ottamisen määrä kasvaa ja lopulta omalla ajokäytöksellä ylikuormitetaan turvajär-

jestelmät ja päädytään ulosajoon. Keskustelussa käytiin myös läpi sitä, että jos ajoavusti-

mia lisätään, seuraako siitä huomion herpaantuminen liikenteessä. Lehdissä usein kerro-

taan, miten huomion herpaantuminen on osasyynä onnettomuuksiin ja huoli on siinä, ale-

taanko moottoripyörää ajaessa myös ”räplätä kännykkää” tai tehdä jotain muuta keskitty-

mistä heikentävää toimintaa.  

Negatiiviseen näkökantaan sisältyy hauskuuden vieminen ajamisesta, kun lisätään turva-

varusteita ja myös epäilyt toimivuudesta johtuen tämän hetkisten ATK-järjestelmien 

bugeista ja tietoyhteyksien viiveestä.   

Tarkempi keskustelu on liite numero 2. 

 

4.2.3 Liikenneturvan kouluttajan Elias Ruutin haastattelu 

Liikenneturva on Suomen valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö ja se 

toimii liikenneturvallisuuden edunvalvojana. Liikenneturva on riippumaton asiantuntija, 

jonka toiminta on turvallisen liikkumisen puolesta puhuminen valtakunnallisissa ja paikalli-

sissa päätöksissä. Liikenneturva on tiennäyttäjä liikennekulttuurin edistämisessä. (liiken-

neturva 2019c.) 

Elias Ruutti toimii liikenneturvan koulutusohjaajana ja hänellä on myös laaja kokemus en-

nakoivan ajon kurssien vetämisestä motoristeille. Haastattelu pidettiin 23.9.2018. 
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Mikä on mielestäsi suurin puute, joka moottoripyöräkypärässä tällä hetkellä on? 

Käyttö. Hyvässä kunnossa pidetystä nykyaikaisesta kypärästä, joka on käyttäjään 

nähden oikean kokoinen ja kiinnitetty oikein, ei keksi ihan heti selkeästi eroteltavia 

puutteita. Kypärien passiivisen turvallisuuden kehittäminen edelleen on toki jatkos-

sakin tärkeää. 

 

Kun mietitään 2030 -luvuksi povattua autonomista liikennettä, mikä on näkemyksesi moot-

toripyörien soveltuvuudesta älyliikenteeseen? Jos oletetaan, että ne ovat vielä "manuaali-

sesti" ajettavia. 

Niin kauan, kun kaikki käyttäjät noudattavat liikennesääntöjä, en näe manuaalisesti 

ajettavien moottoripyörien sopivuudessa älyliikenteeseen mitään erityistä ongelmaa. 

Liikennejärjestelmän osana toimiva ajoneuvo tai liikkumismuoto pitää kuitenkin aina 

valita kuljettavan matkan ehdoilla niin, että se on yksittäisen matkan lähtökohdista 

mahdollisimman turvallinen, tarkoituksenmukainen ja ekologinen. 

 

Onko mielestäsi järkevää lisätä teknologisia ratkaisuja kypärään -> elintoiminnon valvonta, 

HUD integroituna gorilla glass visiiriin, istuvuuden yksilöinti laserskannauksella/fotogram-

metrialla? 

Ehdottomasti. Kuljettajaa avustavat teknologiat ja passiivisen ja aktiivisen turvalli-

suuden optimointi kullekin käyttäjälle ovat erittäin tavoiteltavia asioita. 

 

Pitäisikö lain olla tiukempi moottoripyöräkypärän uusimisesta? (Tällä hetkellä Suomessa 

sallitaan ECE 22/04 normin mukainen kypärä, kun Euroopassa osittain vaaditaan 22/05). 

Sääntelyllä on mahdollisuus ohjata käyttäjää entistä järkevämpään toimintaan liiken-

teessä ja kypärän uusimiseen ja vaihtamiseen liittyvillä eduilla voidaan vaikuttaa po-

sitiivisesti kuljettajan aktiiviseen ja passiiviseen turvallisuuteen, mutta näitä tavoit-

teita voidaan edistää myös tiedottamisen ja kouluttamisen keinoin. Suoraa lainsää-

dännön tiukentamista kohtaan suhtaudun varovaisen myönteisesti. 

 

Nykykypärässä ei ole niskasuojausta, olisiko syytä miettiä, olisiko tulevaisuuden kypä-

rässä alareunassa "turvatyyny", joka täyttyy onnettomuudessa ja suojaa niskaa rajoitta-

malla pään liikerataa. 
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Erilaiset niskaa onnettomuustilanteessa tukevat ratkaisut ovat ehdottomasti kanna-

tettavia osana passiivisen turvallisuuden kehittämistä, mutta niiden ei toki välttä-

mättä tarvitse olla kypärään integroituja. 

 

 

Olisiko autonominen tai osittain autonominen moottoripyörä hyvä vai huono asia?  

Näen autonomisilla ratkaisuilla olevan potentiaalia liikennejärjestelmän osana toimi-

vien moottoripyöräilijöiden turvallisuuden kehittämisessä. Kuljettajaa avustavien rat-

kaisujen käyttöönotto ei kuitenkaan saa johtaa järjestelmien aikaansaamien hyötyjen 

ulosmittaamiseen. On myös pidettävä mielessä, että liikenteessä on toimittava lii-

kenteen normien ja tarkoituksen ehdoilla ja jos haluamme tehdä jotakin muuta, on 

siirryttävä harrastamaan liikenteen ulkopuolelle (rata, suljettu alue tms.). 

 

Esitetyt kysymykset ovat liite numero 1. 

 

4.3 VR/Augmentoidun todellisuuden käyttö liikenteessä 

Virtuaalitodellisuuden käyttö tieliikenteessä ei varmaan ole kovinkaan realistista, koska 

järjestelmien hajoaminen tarkoittaisi käytännössä tilannetta, jossa kuljettaja ei kykene ha-

vainnoimaan ympäristöä, koska apulaite on toimintakyvytön. Tieliikenteen tarkoitukseen 

toimivampana varusteena on augmentoitu todellisuus, jossa ajajan näkökenttään heijaste-

taan informaatiota.  

Tätä järjestelmää käytetään jo autopuolella ja sen kehitystyötä jatketaan koko ajan. Tällä 

hetkellä Heads up display (HUD)-näytöllisiä autoja on melkein jokaisella merkillä, jossa 

mm. nopeusmittarin näyttämä heijastetaan kuljettajan näkökenttään, jolloin hän voi keskit-

tyä liikenteeseen, mutta silti näkee oleelliset tiedot heijastettuna liikenteen päälle. Tämä 

teknologia pohjautuu hävittäjälentokoneiden visuaalisen informaation tekniikkaan, joka on 

siirtynyt sieltä siviililentoliikenteeseen ja autoihin. Moottoripyörillä tätä ratkaisua on hyvin 

rajallisesti implementoitu. Käytännössä moottoripyörillä tekniikkaa on tuotu ajajille lisäva-

rusteiden muodossa ja vain pari kypärävalmistajaa on tuomassa HUD-varustetun kypärän 

markkinoille, kuten CrossHelmet X1,BMW:n BMW motorrad. Kuvassa 8 on BMW motorra-

din konseptimalli HUD-varustetusta kypärästä. Sen sijaan lisävarusteena olevia HUD-lait-

teita on kehitteillä. Näitä ovat muun muassa Nuviz, Reyedr, BikeHud. (BMW Group 2016.) 
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KUVA 8. BMW:n HUD kypärä (BMW blog 2016) 

 

Ongelmana kypärään kiinnitettävien lisävarusteiden kannalta on laki. Ensinnäkin, kypä-

rään asennettavat lisävarusteet mitätöivät kypärän tyyppihyväksynnän, joka on kansainvä-

lisesti tunnustetulla menetelmällä testattu ja EU alueella hyväksytty tieliikennekäyttöön, 

koska sen turvallisuus eri osa-alueilla on testattu virallisessa testilaitoksessa. Kypärä hy-

väksytään kokonaisuutena ja mitkä tahansa muutokset kypärän pintaan tai rakenteeseen 

mitätöivät tämän tyyppihyväksynnän. Tieliikenteessä vaaditaan ECE 22/04 direktiivin ky-

pärä ja lisävarusteen kiinnittäminen mitätöi tämän.  

Kun kypärän etuosaan liitetään tarralla, kiinnitysraudalla tai muulla keinolla lisävaruste, 

muutetaan kypärän rakennetta, jolloin tyyppihyväksynnän voimassaolo kyseisessä kypä-

rässä mitätöityy. Siitä voi koitua ongelmia tien päällä poliisin ratsatessa kypärän tai onnet-

tomuudessa, kun korvauksia haetaan vakuutusyhtiöltä. Kypärän tarjoama turvallisuus voi 

muuttua, kun kypärän rakennetta muutetaan niin, että kypärän pintaan asennetaan yli-

määräisiä laitteita tai kypärän kuoren väliin laitetaan kiinnitysrautoja lisävarusteille. Tästä 

seuraa mahdollisuus, että kypärän iskunvaimennus voi muuttua tai kypärän kyky liukua 

pintaa pitkin muuttuu. Tämän työn kirjoituksen ajankohtana ei ole yhtään kypärävalmista-

jaa, joka sallisi muun kuin valmistajan tuotteen asentamisen kypärään. Myös ainutkaan 

lisälaitevalmistaja ei ota vastuuta, jos kypärään kiinnitetty lisävaruste aiheuttaa tapatur-

massa lisävahinkoa. Vakuutuksen kannalta lisävarusteen laittaminen on täysin tietoinen 

valinta, joka mitätöi kypärän tyyppihyväksynnän. Asentamisessa on myös mahdollisuus 

korottaa kolarissa tapahtuvan vahingon riskiä, jolloin vakuutusyhtiö voi tapauskohtaisesti 

alentaa tai evätä korvauksia liikennevakuutuslain 47§ mukaisesti. (Finlex 2019c.) 
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Tästä huolimatta yleinen mielipide on, että tämän kaltaiset avustimet ovat tulevaisuutta. 

BMW on kehittänyt HUD varustetun kypärän, jossa HUD- järjestelmä on integroitu kypä-

rän sisään. Tässä tapauksessa kypärä ja HUD-järjestelmä tyyppihyväksytään yhteisenä 

järjestelmänä. BMW on ottanut myös askeleen eteenpäin heidän Vision NEXT 100 Motor-

rad -projektissaan, jossa kypärästä on luovuttu autonomisen moottoripyörän myötä ja aja-

jalla on pelkästään HUD-näytöllinen visiiri päällä ajaessa. (BMW motorrad 2019b.) 

 

 

Kuva 9. BMW vision-moottoripyörä (BMW motorrad 2019c) 

 

4.4 IoT -tekniikan käyttö ja Big Datan keruu tulevaisuuden liikenteessä 

4.4.1 IoT -tekniikka 

Monimuotoisen älyliikenteen alkamisen myötä IoT (Internet of things) tulee väistämättä 

pakolliseksi liikenteen ohjaukseen ja liikennejärjestelmien toimintakyvyn varmistamiseksi. 

Koska eri ajoneuvovalmistajilla on toisistaan poikkeavia järjestelmiä, niiden saaminen 

kommunikoimaan keskenään tulee olemaan haasteellista, mutta pakollista liikenteen toi-

mivuuden ja turvallisuuden takia. IoT -tekniikan avulla tämä mahdollistetaan. 

IoT-tekniikan avulla erilaisia laitteita pystytään ohjaamaan etänä tai tietoliikenneyh-

teyksien kautta datan keräämiseksi. Täten uudenlaisella tekniikalla voidaan seurata 

vaikkapa logistiikkaa reaaliaikaisesti ja ilman, että kenenkään tarvitsee nähdä suurta 

vaivaa tiedonkeruun saralla. (MTV Uutiset 2016.) 
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Kun puhutaan IoT-teknologiasta, tarkoitetaan esineiden internetiä, joka merkitsee 

internetin yhdistymistä langattomasti erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Tämän uuden-

laisen teknologian tarkoitus on tuoda helppoutta ja mukavuutta lisääviä tekijöitä ih-

misten elämään. (Digita 2016.) 

 

Ramboll on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, jonka projekteihin kuuluu 

infrastruktuurin, ympäristön ja esim. liikenteen ratkaisujen konsultointi- ja asiantuntijateh-

tävät. Heillä on aika hyvä visio siitä, miten IoT:tä voidaan implementoida liikenteessä, kun 

älykkäät ajoneuvot tulevat yleistymään. 

Mitä IoT tarkoittaa liikenteessä ja miten liikenne tulee mullistumaan? Ajoneuvot voi-

vat kommunikoida keskenään, ja ihmisten älylaitteet tai vaatteet tuottavat tietoa 

muille ihmisille sekä ajoneuvoille. Quantified selfistä siirrytään IoT-maailmassa ihan 

uudelle tasolle – on jopa hieman pelottavaa ajatella, että esimerkiksi sydämenlyönti-

tiheydelläsi olisi jotain merkitystä ympäröivään maailmaan. Jos kävelyäsi analysoi-

malla voidaan ennustaa sydänkohtaus, niin eikö palvelu, joka ääniohjauksella akti-

voisi ambulanssin paikalle kiinnostaisi sinuakin? 

 

Kööpenhaminassa pyöräbaanan vieressä on vihreän aallon ilmaisevat ledivalot. Jos 

ajat vihreän valon mukaista vauhtia, valot palavat vihreinä saapuessasi risteykseen 

eikä sinun tarvitse pysähtyä. Joukkoliikenteen käyttäjänä toivon lähitulevaisuudessa 

saavani parempaa palvelua, kun kännykkäni ilmoittaa, milloin bussi on tulossa – pi-

täisikö tässä vähän ottaa ripeämpiä askeleita vai tallustellaanko normaalisti? Liiken-

nevaloja ohjataan jo niin, että bussit pysyvät aikatauluissaan – miksei siis toisinkin 

päin. (Ramboll 2019.) 

IoT:n avulla saadaan siis liikenteen sujuvuus huomattavasti nykyistä paremmaksi, näin 

saadaan matka-ajat ja liikenteessä tapahtuva saastuttaminen minimoitua.  

Moottoripyöräilijän tapauksessa IoT:tä voidaan käyttää ilmoittamaan motoristin sijainti lii-

kenteessä ja siirtää tieto autonomisiin ajoneuvoihin. Miksi teknologinen ratkaisu olisi kypä-

rässä? Koska kypärä on yleensä se varuste, jota vaihdetaan muita varusteita harvemmin 

ja myös, koska ajovarusteita voi olla useita erilaisia, joita vaihdetaan kelin mukaan (kesä-

varusteet, sadevarusteet, syksy/kevätvarusteet), kun taas samaa kypärää käytetään kai-

killa keleillä. Järkevää onkin laittaa teknologia kypärään, jonka valmistajan suositus käyt-

töikä on merkistä riippumatta noin viisi vuotta, kun taas ajotakkia/housuja voidaan joutua 

vaihtamaan kesken kaudenkin (kuluminen kohdista, joissa vartalon paino tukee pyörään 

tai hankaus tai hipora/goretex/sympatexin, teknisesti kalvotettujen vaatteiden kalvon 

https://fi.ramboll.com/media/artikkelit/liikkuminen-palveluna
https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/06/internet-of-things-smart-home-smart-city
https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/06/internet-of-things-smart-home-smart-city
https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/06/internet-of-things-smart-home-smart-city
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toiminnan heikentyminen). Kypärästä voidaan myös saada oleellista tietoa, esim. pään 

kiihtyvyydestä onnettomuustilanteessa ja sitä kautta arviointia tarvitseeko paikalle soittaa 

ambulanssi, jos epäillään, että kiihtyvyysarvo ylitti esim. aivotärähdyksen raja-arvon.  

 

4.4.2 Big Data 

Luonnollisesti IoT -tekniikan myötä voidaan kerätä ajamiseen liittyvää dataa talteen. Tätä 

tietoa voidaan käyttää hyväksi ajokäyttäytymisen määrittelemiseen, josta vakuutusyhtiöt 

ovat kiinnostuneita määritellessään vakuutusmaksuja. Mainosyritykset voivat ostaa tietoa, 

jolla he tietävät henkilön ajoreititykset, jolloin kohdennettu mainonta on helpompi toteuttaa 

henkilölle. (Alton, L. 2018.) 

Tiedon keräystä voidaan myös kritisoida. Kerätäänkö liikaa henkilökohtaista dataa ja onko 

esimerkiksi HUD näyttöön tuleva kohdennettu mainos häiritsevä liikenteessä vai voi-

daanko se sallia? Vakuutusyhtiölle tieto on rahanarvoista, koska moottoripyörä on muu-

tenkin riskialtis kulkuneuvo ja omien rajojen kokeileminen on hyvin yleistä. Näin vakuutus-

yhtiö voi hyötyä siitä, että heille annetun tiedon mukaan voi sääntöjen mukaan ajava hen-

kilö saada alennusta vakuutuksesta ja vastaavasti henkilö, joka ottaa jatkuvasti tietoisia 

riskejä saa korkeammat vakuutusmaksut. (Granville, V. 2016) 

Toisaalta, missä menee raja siihen, että näitä tietoja käytetään väärin yksilön kannalta? 

Onko epäreilua, että tietoja kerätään vakuutusyhtiön tai muun viranomaisen päätöksen te-

kemiseen? On hyvin mahdollista, että ajaja, joka ajaa rajoja kokeillen, ei koskaan kaadu 

tai joudu onnettomuuteen ja toisaalta henkilö, joka ajaa täysin rajojen mukaan saattaa jou-

tua onnettomuuteen. Onko tässä tapauksessa reilua, että olettaen edellisestä esimerkistä, 

että henkilö, joka ei koskaan joudu onnettomuuteen joutuu maksamaan korkeampaa va-

kuutusmaksua? Teoreettinen mahdollisuus siihen on, koska algoritmin avulla tulkittuna 

tämä henkilö on suurempi riski, mutta todellisuudessa tämä skenaario ei toteudu. Vakuu-

tusyhtiö on kuitenkin yritys, jonka tehtävänä on tuottaa voittoa osakkeiden omistajille ja on 

ihan luonnollista, että he pyrkivät maksimoimaan tuloksensa. Tähän on helppo käyttää big 

datan tuottamaa tietoa ja sen analysointia. 
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5 TULEVAISUUDEN KYPÄRÄN VALMISTUSMENETELMÄT 

Kuluttajan maailmankuvan muuttumisen takia ja siitä seuraavien kulutustottumuksen muu-

tosten myötä, kypäränvalmistajien on pakko ajatella materiaali-, sekä valmistustekniikkaa 

toisesta näkökulmasta ympäristön resurssien säästämiseksi ja ilmaston muutoksen estä-

miseksi. Samalla kuitenkin on taattava korkealaatuinen tuote, koska nykyään kuluttajat 

haluavat, tai olettavat tuotteen olevan korkealaatuinen ja tarjoavan parhaan turvan käyttä-

jälle onnettomuustilanteessa.  

Tässä kappaleessa käyn läpi teknologiaratkaisuja, joilla saavutetaan molemmat seikat. 

Hyvälaatuinen, ympäristölle eettinen ja turvallinen kypärä.  

5.1 Fotogrammetrian ja laserskannauksen käyttö kypärän sovitukseen 

Tällä hetkellä kypärän yksi ongelmista on istuvuus. Liian iso kypärä on vaarallinen onnet-

tomuuden sattuessa, koska iskua vaimentava EPS-kerros ei toimi oikealla tavalla, jos ky-

pärä istuu väljästi ajajan päähän. Moottoritieajossa liian iso kypärä saattaa aerodynamii-

kan takia nousta päässä ylös ja liikkua sen verran, että näkyvyys voi estyä, koska silmä-

aukko nousee otsalle. Kolarin sattuessa riski liian ison kypärän irtoamiseenkin on ole-

massa.  

Liian pieni kypärä tuntuu epämiellyttävältä ja jos istuvuus heittää liian paljon, kypärän suo-

jaavat kohdat eivät välttämättä enää osu niille tarkoitettuihin kohtiin ja esimerkiksi pääla-

ella saattaa jäädä tyhjää tilaa, koska pää ei mahdu kunnolla kypärän sisään. Tämä tyhjä 

tila aiheuttaa vaaratilanteen, koska kypärän iskeytyessä maahan pään tyhjä liike pehmus-

teissa ei ole vaimennettu ja kypärän suojaavuus ei toimi. Myös ahdas kypärä saattaa olla 

kivulias pitemmän päälle ja aiheuttaa keskittymisen herpaantumista ja sitä kautta onnetto-

muuteen altistumista.  

Voisi helposti kuvitella, että moottoripyöräkypärä olisi lainavaruste, jota mielellään lainaisi 

muillekin. Kuitenkin monella valmistajalla on ohjekirjassa varoitus lainaamisesta (mm. 

HJC:n eri mallit). Moottoripyöräkypärän sisusta muokkautuu käyttäjän pään muotoon, sa-

malla tavalla kuin uusi kenkä muokkautuu käyttäjänsä mukaiseksi. Tämän muotoon aset-

tumisen takia lainaamista ei suositella, koska eri muotoiset päät saavat kypärän sisustan 

muokkautumaan pääkäyttäjän päästä poikkeavaksi. Tämä aiheuttaa kaksi asiaa; kypärän 

mukavuustaso laskee, koska kypärä ei istu yhtä hyvin pääkäyttäjän päähän ja koska si-

susta muokkaantuu epäsopivaksi, kypärän suojaustaso heikkenee. (HJC Helmets 2019.) 

Kypärän sovitus on aina kompromissi. Kypärien kuorikokoja on usein kolme tai neljä eri-

laista, jolla katetaan useita eri kokoja vain muuttaen sisustan EPS-kerroksen paksuutta. 
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Eri paksuisilla EPS kerroksilla saadaan kypärät sopimaan eri ihmisten fysiologisiin mittoi-

hin. Ongelmana ovat yksilöt, joiden pään mitoitus ei täsmää kypärän kuorikokojen mitoi-

tukseen. Otetaan henkilö, (esimerkiksi minä), jonka pään koko on M ja L -kokojen välissä.  

Turvallisuuden lisäksi sisäosan muoto vaikuttaa istuvuuteen merkittävästi. Eri valmistajilla 

on käytössä eri muotoiset lestit, jonka takia kypärän sisämuoto on poikkeava valmistajien 

kesken. Esimerkkinä, Shoein sisusta on tarkoitettu ovaalin muotoiselle päälle, kun esim. 

Nolan on suunniteltu pyöreämmälle päälle. Tämä voi merkitä sitä, ettei toinen sovi henki-

lön päähän ollenkaan tai aiheuttaa kohtia, jotka painavat esim. otsaa kivuliaasti. 

Tähän olisi syytä tehdä parannusta, jolla kypärän istuvuus olisi ”kuin hanska” käyttäjälle. 

Siihen on keinoja olemassa. Lasketteluteollisuudessa käytetään lämpömuovausta saa-

dakseen mono sopimaan jalkaan. Kypärän muovaaminen tällä keinolla ei ole järkevää. 

Ensinnäkin, koska EPS-kerroksen kompressio aiheuttaa turvallisuustason putoamisen ja 

toisekseen, koska lämpömuokkaus vaatii merkittävästi lämpöä ja kasvojen alue on 

herkkä. Tarkoitus ei ole muokata kypärän pehmusteita, jotka ovat kypärän sisällä muka-

vuuden takia, vaan saada kypärän EPS-kerros istumaan pään muotoon. Vaikka näitä ei 

varmasti halvimmat kypärän valmistajat tule implementoimaan omassa teollisuudessaan, 

huippumerkit voisivat hyötyä tästä. (Knox, E. 2015.) 

Voiko tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi kännykän kameraa ja ohjelmistoa kypärän val-

mistamiseen? Tulevaisuudessa ehdottomasti, joitain sovelluksia testataan jo muotialalla. 

(Seven Tablets 2017; M-tailor 2019).  

Kuitenkin tällä hetkellä kasvojen tunnistusohjelmisto ei sinällään skannaa ihmisen kasvo-

jen muotoa vaan etsii arkistossa olevasta valokuvasta kameran ottaman kuvan verrokkia. 

Tietyt kohteet, kuten kasvojen uurteet ja virheet ovat niitä, joita tällä teknologialla etsitään. 

Ilman jo olemassa olevaa kuvaa, tämä tapa ei pysty päättelemään mitään ja myös kasvo-

jen piirteiden muutokset tuovat ongelmia. Kuitenkin kännykässä on kamera, jolla voidaan 

esim. tehdä fotogrammetriaa, ongelmana on kännykän hitaus. Ehkä tulevaisuudessa, kun 

kännykän teho saavuttaa ”oikean tietokoneen” tehon, voi sitäkin käyttää hyväkseen. 

(Symantec 2019.) 

5.1.1 Fotogrammetria 

Fotogrammetria on yksi keino saada 3D-malli pään muodosta. Fotogrammetria on kuvaa-

mistekniikka, joka on yhtä vanha kuin valokuvaaminen. Ajallisesti tekniikka sijoittuu 1800-

luvun puolenvälin tienoille. Tekniikkaa käytetään ilmakuvaamisessa, rakennuksien mittaa-

misessa, mallinnuksessa ja erilaisissa tutkimuksissa. Tätä voidaan käyttää hyvin kypärää 

ostavan pään piirteiden mittaamiseen. (Walford, A. 2019.) 
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Käytännössä tämä voi tapahtua kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on, että yhdellä digi-

taalisella kameralla otetaan suurella nopeudella kuvia, kun kuvattava kohde on pyörivällä 

alustalla ja kuvattavana yhden täyden kierroksen ajan. Toinen tapa on käyttää monen ka-

meran kuvauslaitetta, jossa kohteen ympärille on asennettu useampi kamera ja kuvat ote-

taan samaan aikaan.  

Ensimmäisen tavan etuna on kuvaustavan edullisuus. Tarvitaan vain yksi tai kaksi kame-

raa. Mieluimmin kaksi, koska kahdella kameralla saadaan tarkempi jälki, koska kuvia saa-

daan useammasta kulmasta. Tämän lisäksi tarvitaan riittävä valaistus ja pyörivä taso, jolle 

kuvattava kohde asetetaan. Kuvassa 10 on esimerkki, jossa teimme fotogrammetriaa it-

sestäni. Kuvassa istun pyörivän alustan päällä ja kaksi kameraa otti kuvia kohdistettuna 

päähäni. 

 

 

KUVA 10. Fotogrammetria ”studio” 

 

Etuina jälkimmäisessä on helppous ja tarkkuus. Haittapuolena on kameroiden määrästä 

johtuva hinta. Koska kohde ei liiku kuvatessa, kameran kohdistaminen on helpompaa ja 

kohteen liikkuminen ei aiheuta epätarkkuutta. Tätä useamman kameran tapaa käytettiin 

muun muassa The Matrix elokuvassa, jossa päähenkilö käytti ”bullet time” ajan hidas-

tusta. Kuvassa 11 on tähän tarkoitukseen tehty kamera-rigi, jossa useampi kamera ottaa 

samanaikaisesti kuvan näyttelijästä. 
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KUVA 11. Matrix -elokuvan fotogrammetria laitteisto (Lapere, S. 2017) 

Epätarkkuus aiheuttaa ongelmia, kun kameroiden ottamista kuvista aletaan muodosta-

maan pistepilveä. Pistepilvi on eräänlainen matriisi, jossa kameran kuvista lasketaan koh-

distuspisteet avaruuteen. Mitä enemmän virheitä tässä matriisissa on, sen enemmän työtä 

on jälkityöstössä (post-processing). Pistepilven virheitä ovat esimerkiksi kohdistuspisteet, 

jotka sijaitsevat varsinaisen pilven ulkopuolella ja kaikki nämä virheet käydään läpi käsin, 

siistien lopullista pistepilveä oletettuun muotoon. 

Kuvassa 12 on kuvattu pistepilven muodostusta otetuista kuvista. Siniset neliöt ovat otet-

tuja kuvia alemmasta ja ylemmästä kamerasta. Kameran muistin täyttyessä kuvien määrä 

vähenee ja se nähdään alemman kameran ottamien kuvien määrän vähenemisestä. 

Tämä huonontaa tarkkuutta siltä osalta kehää, jolta kuvia on vähemmän. 

 

 

KUVA 12. Fotogrammetria pistepilven muodostus 
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Käytännössä pistepilvi näyttää kuvassa 13 olevalta hahmolta. Jokainen piste on kohta 

avaruudessa. Pisteet muualla kuin keskeisessä pistepilvessä on virheellisiä kohdistuspis-

teitä, jotka joudutaan siivoamaan pois manuaalisesti. 

 

 

KUVA 13. Fotogrammetria pistepilvi 

 

Tästä pistepilvestä voidaan tehdä mesh-rakenne, joka on tilavuusmalli, kuten kuvassa 14 

näytetään esimerkkinä. Tilavuusmallista voidaan boolean -toiminnolla tehdä vastaava on-

kalo rakenteeseen, esimerkiksi jo ennalta tallennettuun kypärän malliin. Tämän seurauk-

sena kypärästä saadaan täysin istuva, koska sen sisäosat noudattavat pään muotoa. 

 

 

KUVA 14. Fotogrammetriasta tehty mesh-rakenne 
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5.1.2 Tomi Isoahon haastattelu fotogrammetrian käytöstä kypärän tekemiseen 

Tomi Isoaho on fotogrammetriaan erikoistunut ja pelimaailmassa mallintajana freelance-

rina toimiva ammattilainen. Meidän vapaamuotoisessa discord-viestitysohjelmassa käy-

dyssä fotogrammetriakeskustelussa, hän kertoi asiasta näin: 

Mitä tuohon fotogrammetriajuttuun tulee, niin se ei ole ehkä sataprosenttisen tarkka 

mutta pään skannauksesta saa ”suhteellisen” oikeat mittasuhteet. Se on ihan hyvä 

tommoisissa orgaanisissa jutuissa, mutta huono esim. pistoolin skannaamiseen, 

koska siinä on suoria ja teräviä kulmia. 

Tyyliin, jos ajatellaan, että se kypärä on ”täynnä” sitä matskua ja sulla on päästä 

skannattuna mesh, niin siihen täyteen potalliseen voi boolean algebralla leikata 

pään muotoisen reiän. 

Mahdolliset hiuksetkaan ei ole suuri ongelma, jos vetäisee jonkun kommandopipon 

tai uimamyssyn kohteen päähän, muuten tukkaa saa nysvätä ties kuinka kauan. 

 

Asiasta keskusteltiin enemmän ja tällä hetkellä ongelmana on lähinnä prosessin hitauteen 

liittyvät seikat, nykyisen tietotekniikan rajoitteiden takia. 

Tulevaisuudessa fotogrammetria varmaan lasketaan sekunnissa, nykyisten prossu-

jen arkkitehtuuri on läpimätä spectre-haavoittuvuuden takia. Modernin prosessorin 

nopeus perustuu ennalta arvaamiseen, jota se spectre käyttää heikkoutena. Joku 

tyyliin Pentium 3 oli viimeinen mikä ei arvaillut etukäteen. Prossut palasi ”kivikau-

delle”, ettei spectrellä voi hyökätä. Spectre on siis haavoittuvuus, jota kautta hakkeri 

voi päästä käsiksi tietokoneella sijaitseviin tietoihin ja siihen ei ole mitään ohjelmal-

lista korjausta.  

Kuvattu kohde on n-kappaletta valokuvia eri suunnilta. Kuvien suhteet toisiinsa selvi-

tetään puoliautomaattisesti (tässä menee helposti tunti), sitten kohteen muoto selvi-

tetään kolmiulotteisesti (tässä voi mennä tuntejakin). Saadaan mesh joka on ku-

vausolosuhteista ja kuvaajasta riippuen joko huono, keskiverto tai hyvä. Jälkikäsit-

tely on sitten vielä erikseen, eli käsivaraisesti meshistä kohinat pois ja tässä menee 

tunteja tai päiviä. 
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5.1.3 Laserskannaus 

Laserskannaus on hyvin pitkälti samanlaista kuin fotogrammetria. Kuvausvälineet ovat 

kuitenkin erilaisia ja fotogrammetriasta poiketen muodon määritteleminen pohjautuu lase-

rin käyttöön, joka voi olla jalustalla tai käsikäyttöinen. 

Käytännössä laserskannaus tehdään niin, että kaksi kameraa kuvaa projisoitua lasersä-

dettä, joka liikkuu mitattavan esineen (tässä tapauksessa pään) pinnalla, tallentaen siitä 

X,Y ja Z koordinaatit. Lopputulos on fotogrammetriasta saatavan pistepilven kaltainen. 

Merkittävä ero fotogrammetriaan on laserskannauksen nopeus ja tarkkuus. Kun fotogram-

metria tällä hetkellä tarvitsee osaavan henkilön, joka tekee kuvasta sopivan tarkan ja työs-

tää kuvan ammattitaidolla tarkistaen, että mittasuhteet täsmäävät ja sen muokkaaminen 

kolmiulotteiseksi. Tämä automatisoitu laserskannauksessa ja skannattu mittauksesta 

saatu pistepilvi voidaan ohjelmallisesti muuttaa CAD (Computer aided design) kuvaksi asti 

tai STL (stereo lithography) kuvaksi, josta jälkimmäisellä voidaan tehdä 3D-tulostus. Tällä 

hetkellä laserskannaus on kaikkein nopein, tarkin ja automatisoiduin 3D-esineen skan-

naustekniikka.  (Laserdesign 2019.) 

 

 

KUVA 15. Laserskanneri (Creaform 2019) 

 

Suurimpina haittapuolina laserskannaukseen pidän mahdollista lasersäteen vaarallisuutta, 

jos se osuu esim. suojaamattomaan silmään. Toki tämä on helposti vältettävissä erikoisilla 

suojalaseilla tai pitämällä silmät kiinni skannauksen aikana. Koska prosessi on nopea, 

asiakas ei todennäköisesti vaivaannu skannauksesta oleellisesti. (Burling-Phillips, L. 

2019.) 
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Kun mietitään, että kypärä olisi tarkoitus saada nopeasti valmiiksi, näistä kahdesta tavasta 

laserskannaus on helpompi ja nopeampi tapa työstää sopiva 3d-malli, josta saadaan mitat 

kypärän sisustaan. Koska laserskannaus on täysin automatisoitu, sen käyttöönotto ja 

käyttökoulutus on huomattavasti helpompaa kuin fotogrammetrian, jossa tarvitaan käyt-

täjä, joka osaa suodattaa ja prosessoida kuvat. Liiketoiminnallisesti parempi vaihtoehto on 

laserskannaus, sen etujen takia. Tämän takia kypärävalmistajat voivat halutessaan tehdä 

softan ja skannauslaiteen, jolla liikkeissä skannataan asiakas, jonka jälkeen valmistaja 

valmistaa kypärän tilauksesta. 

5.2 3D-tulostuksen käyttö kypärän valmistuksessa 

Tällä hetkellä 3D tulostus on vielä lasten kengissä, kalliilla koneilla saadaan tehtyä koh-

tuullisen hyvää jälkeä, jopa erilaisista materiaaleista, muista kuin muoviseoksista.  

Tällä hetkellä on mahdollista myös tulostaa eri materiaaleja samalla kertaa, mutta nämä 

kaksoisfilamentti tulostimet, jotka voivat tulostaa kahta eri materiaali samalla kertaa, ovat 

pääsääntöisesti pursottamalla tulostavia ja niiden jälki, sekä tulostuksen kestävyys on sen 

verran heikko, ettei siitä ole hyötyä suojavarusteen tekemiseen.  

 

 

KUVA 16. 3D-tulostimen tulostuspää ja tuote (Garrett, C. 2019) 

 

Tulostimet, kuten hartsista lasersäteellä tulostava pystyy tekemään hyvää jälkeä, mutta 

vain yhdestä materiaalista ja esineen jälkikäsittely vaatii UV-valon, jotta hartsi kuivuu, 

mutta kestävyys on edelleen ongelma. (Formlabs 2019). 



41 

Laserilla pulverista tulostavilla saadaan loistavaa jälkeä esim. metallisesta perusaineesta 

ja niitä onkin käytetty mm. ajoneuvoteollisuuden pikamallinnuksessa. (Materialise 2019). 

Tulevaisuudessa, kun 3D tulostus kehittyy vielä monipuolisemmaksi nykyhetkestä, ei kuo-

rikoko ole enää rajoitettu muutamaan kappaleeseen, vaan kypärä voidaan kokonaisuu-

tena tulostaa henkilölle sopivaksi skannauksen jälkeen. Etuna on kypärä, jonka suojaavat 

kerrokset täyttävät joka koossa samat turvallisuustasot, EPS-kerroksen paksuuden pysy-

essä eri koissa samana. Tällä keinolla ajaja voi olla varma, että kypärä on turvallinen ja 

istuva. Polkupyöräkypärien 3D-tulostettuja prototyyppejä on jo valmistettu, mm. Kupolin 

toimesta. (Peels, J. 2018.) Samalla 3D tulostuksella voidaan tehdä sopivat paikat mahdol-

lisesti tulevien elektronisten ratkaisujen sijoittamiseen kypärän sisään ja kypärä voidaan 

tulostaa näiden osien, kuten akun tai piirilevyn ympärille, jolloin näistä osista tulee hyvin 

istuvat ja kiinteät rakenteisiin. 

5.3 Nanoteknologisten materiaalien käyttö turvallisuuden lisäämiseen 

Nanoteknologisilla materiaaleilla voidaan saavuttaa erilaisia etuja tai ominaisuuksia, mitä 

ei tavanomaisilla materiaaleilla ole mahdollista saavuttaa. Nanomateriaalit koostuvat hyvin 

pienistä rakenneosista, pienemmistä kuin ihmisen hiuksen paksuus. Puhutaan 1-100 na-

nometrin kokoisista partikkeleista, joista kokonaisuus on rakennettu. (Safenano 2019) 

Nanoteknologialla saadaan tuotteesta kevyempi ja vahvempi rakenteeltaan. Maalipinnan 

itsekorjautuvuus, maalipinnan efektit, naarmuttumisen esto, sekä parempi lian hylkiminen 

ovat asioita, joita moottoripyöräkypärässä toivotaan olevan ja nanoteknologialla näiden 

ominaisuuksien valmistaminen voidaan suorittaa. (Choi, C. 2006; Patel, P. 2007; Nano-

werk 2011.) 

Yksi seikka mikä on tärkeää, on lian poisto visiiristä. Nanopinnoite visiirillä voi torjua lian 

tarttumista ja veden hylkimistä sateella. Moottoripyöräkypärän visiiristä puuttuu pyyhkijät 

ja ainut tapa poistaa vesi visiiriltä on ilmavirtaus, joka hitaassa vauhdissa on heikkotehoi-

nen tapa saada visiiri puhtaaksi. (Nasiol 2019.) Yksi tapa mitä yleisesti käytetään, on 

hanskalla pyyhkiminen, mutta siinä on riski visiirin naarmuttamiseen. Kesällä ongelman 

tekee hyönteiset, joiden pyyhkiminen voi olla hankalaa, koska hyönteiset jättävät jäl-

keensä paljon jätöksiä ja ne vielä kuivuvat lujasti kiinni. Visiirin hinnat ovat n. 50-150 eu-

ron välillä, joten pinnoitteen olisi hyvä olla mahdollisimman suojaava. (Nanowerk 2011). 

Kehitystyö nanoteknologian käyttöönotosta on jo edennyt jonkin verran. Tällä hetkellä 

moottoripyöräilyn suojavarusteissa on otettu käyttöön D3O-aineesta valettuja suojaimia. 

D3O on materiaali, joka pysyy levossa joustavana, mutta iskun voimasta se kovettuu 
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suojaavaksi. Tällä saavutetut edut ovat ajovarusteen suojaavuus ilman tavanomaisten 

suojien aiheuttamaa kankeutta. (D3O 2019.) 

Asevalmistaja BAE-systems on testannut nestemäistä suojamateriaalia, jossa on nanoko-

koisia pii- hiukkasia polyetyleeniglykolissa. Nestemäisessä muodossa pii-hiukkaset pysy-

vät samalla etäisyydellä toisistaan seoksessa, mutta iskun voimasta tai puhkaisemisen 

seurauksena hiukkaset menettävät kyvyn pitää etäisyyttä toisistaan ja muodostavat rykel-

miä. Tämä kovettuminen tapahtuu millisekunnissa, mutta voiman poistuttua materiaali pa-

laa lepotilaan. Suojauksen testauksessa on havaittu, että 10 kerrosta tällä seoksella käsi-

teltyä Kevlar-kerrosta päihittää 31 kerrosta tavallista Kevlaria, myös pisto- ja läpäisysuo-

jaus paranee. (BAE Systems 2017; Children’s Museum of Houston, 2019.) Tällä hetkellä 

on tutkimustyö kesken mm. Yhdysvaltojen puolustusministeriön rahoittamana. Illinoisin yli-

opisto tekee tutkimusta, jossa kypärän pehmusteet rekisteröivät kypärää käyttävän soti-

lasta kohtaan tapahtuvan trauman esimerkiksi räjähdyksen tai muun iskun seurauksena. 

Materiaalin synnyttämä data analysoidaan mahdollisen aivotapahtuman osalta. (Nano-

werk 2008.) 

Projektissa mukana oleva Kenneth Watkin liittää asian myös moottoripyöräilyyn: 

Olen huolissani moottoripyöräilijöistä, jos olisi jotain, joka olisi sisäänrakennettu ja 

automaattisesti mukana kypärässä, ensihoitaja tietäisi mitä henkilölle on käynyt on-

nettomuudessa. (Nanowerk 2008.) 

Tämän ominaisuuden yhdistäminen GPS-järjestelmään saisi kattavan eCall-hätäviestipal-

velun myös moottoripyöräilijöille, jossa kypärän elektroniikan havaitessa onnettomuu-

dessa sattuneen kiihtyvyyden ja iskun voiman, järjestelmä soittaisi automaattisesti paikalle 

ensihoitajat. Yhdistettynä esim. NFC tai Bluetooth järjestelmään, ensihoitajat voisivat 

saada ensisijaista tietoa onnettomuuden tapahtumista ja mahdollisesta kypärän poskipa-

lojen hätäirroituksen kohdista (autoissa vastaavasti on turvakortin ohjeet missä on esim. 

auton korin leikkauskohdat merkitty).  

ECall -jarjestelmä on tarkoitettu tilanteisiin, jossa ajoneuvon ajaja tai kyytiläinen ei pysty 

syystä tai toisesta soittamaan apua usein vammautumisen ja tajunnan menetyksen takia. 

(European Commission 2019.) ECall järjestelmä tuli pakolliseksi 31.8.2018 jälkeen tyyppi-

hyväksyttyihin henkilö- ja pakettiautoihin ja tällä hetkellä palvelun käyttöä raskaalle liiken-

teelle ja kaksipyöräisille suunnitellaan. (Greaser, A. 2018.) 

Järjestelmän integrointi kypärään olisi omasta mielestä paras idea, koska tällöin saataisiin 

tallennettua realistinen tilanne, jossa apua tarvitaan. Järjestelmän integroiminen ajoneu-

voon voisi olla potentiaalisesti huono idea, koska motoristi voi kaataa pyörän, liukastua 
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nurin hitaassa vauhdissa tai jopa ajaa ulos tieltä ilman, että pyörälle tapahtuu vakavaa 

vauriota tai ajaja ei loukkaantuisi suojavarusteiden ansiosta. Tässä tapauksessa usein 

matka voi jatkua ja eCall -soittoa on turha tehdä. Nanomateriaalista tehty ratkaisu kypä-

rässä ratkaisisi tilanteen, jossa eCall soitto on tarpeellinen tai jossa sitä ei tarvita. 

BMWmotorrad:n eCall -järjestelmän sanotaan olevan älyllä varustettu, jolloin se tunnistaisi 

vakavan tai lievän onnettomuuden erot. (BMW motorrad 2019a.) 

Nanoteknologisen materiaalin ansiosta myös tällä hetkellä kypärän heikoin elementti, 

EPS-materiaali voitaisiin uudistaa. Nanoteknologian kuten D3O:n käyttö voi tehdä kypä-

rästä useamman iskun kestävän turvavälineen, joka tällä hetkellä ei ole EPS-kerroksen 

ominaisuuksien takia mahdollista. EPS puristuu iskun voimasta ja se voi myös vaurioitua 

kypärän pudottua ohjaustangolta tai satulalta maahan. Vaikka kypärä olisi ulkoisesti ehjä, 

EPS -kerros voi olla vaurioitunut niin, ettei se enää tarjoa riittävää turvallisuutta. Riskiä li-

sää, jos kypärän sisälle on laitettu jotain, kuten juomapullo, kamera tai osa ajovarusteista 

kuten hanskat ja kypärä putoaa ohjaustangolta tai satulalta maahan nämä sisällä. (The 

Dome 2019.) 

Nanoteknologialla saadaan aikaiseksi materiaali, joka kestää iskun ja tarjoaa riittävän vai-

mennuksen (jopa paremman kuin EPS kerros) ja palautuu iskun jälkeen alkuperäiseen 

muotoon. Materiaalin ominaisuuden palautuminen mahdollistaa kypärän suojaavuuden 

palautumisen takaisin ennen onnettomuutta olevalle tasolle. Samalla myös hygieeniset 

ominaisuudet voidaan ottaa huomioon. Tällä hetkellä käytössä oleva EPS -kerros on huo-

koinen. Koska EPS on myös helposti kuluva, tällä hetkellä sen päällä on kankaasta tehty 

suojaava kerros.  

Kun käyttäjä hikoilee kypärä päässä kuumassa kesäkelissä, imeytyy hiki, irtoavat ihohuo-

koset ja ihon öljyt kypärän huokoisiin pehmusteisiin ja voivat saada kypärän nopeasti hai-

semaan pahalta. Monet kypärävalmistajat käyttävät kypärän pehmusteissa antibakteerisia 

aineita ja pinnoitteita estämään epäpuhtauksien muodostumisen. Myös myötä saatavilla 

olevilla kypärän puhdistusspraylla pystytään desinfioimaan kypärää jonkin verran. Kolmas 

keino on joidenkin kalliimpien kypärien irrotettavat pehmusteet, jotka voidaan pestä tai 

vaihtaa niiden pilaannuttua. (Kerr, J. 2016.) 

Nanoteknologisella materiaalilla pystytään saamaan antibakteeriset ominaisuudet, ilman 

lisättyjä kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa käyttäjille allergisia oireita. Myös nanoteknolo-

gisella materiaalilla pystytään valmistamaan EPS-kerrosta kestävämpi ja ihoa vasten mu-

kava materiaali, jolloin ylimääräinen kangaspehmuste voidaan jättää kypärästä pois. Näin 

saadaan kypärä, joka on mukava päässä, istuu hyvin, on turvallinen iskujen ja allergisoin-

nin osalta ja on myös antibakteerinen (Nanowerk 2015.) 
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Esimerkiksi LG on käyttänyt muovia, joka korjautuu itsestään pienten naarmujen osalta G 

flex puhelimessa. Vaikka käyttäjien tekemissä testeissä puhelimen kuoren naarmut eivät 

ihan kokonaan kadonneet, ne vähenivät merkittävästi. Prosessi toimii lämmön avulla ja 

esimerkiksi hihan suulla hankaamisella ja kitkan avulla lämmittämisellä prosessi nopeutui, 

kun viileämmässä kelissä naarmujen katoaminen hidastui merkittävästi. Tämä olisi todella 

hyvä visiirin ominaisuutena, koska visiiri naarmuttuu helposti kiveniskuista, kun edellä 

oleva auto nostaa kiviä tien pinnasta ilmaan tai sorakuljetuksessa olevan rekan takana, 

jossa ilmaviima nostattaa kuormasta irtonaista soraa. Tällainen pinnoite lisäisi visiirin käyt-

töikää merkittävästi ja siltä osin vähentäisi ajovarusteiden kustannuksia ja ympäristön 

kuormitusta. (LG 2019.) 

Kypärän pinnassa vastaava pinnoite pitäisi kypärän myös hyvän näköisenä, estäen pien-

ten kosmeettisten naarmujen syntymisen. Tällöin kypärä näyttäisi hyvältä koko sen olete-

tun viiden vuoden ajan, jota monet valmistajat pitävät suositeltavana kypärän vaihtovälinä. 

(Patel, P. 2007.) 

 

5.4 Tulevaisuuden kypärän sisustan teknologiset ratkaisut 

Kypärän sisustan olisi syytä olla osittain irrotettava puhdistuksen vuoksi. Ainakin poskipa-

lat olisi hyvä olla irrotettavat puhdistuksen ja istuvuuden hienosäädön takia. Kasvojen mi-

tat voivat muuttua painon muutosten myötä. Näin kypärän istuvuutta voidaan vielä säätää 

jälkikäteen.  

Erilaisten nanomateriaalien avulla saadaan eri kypärän osa-alueille, kuten sisäkuoreen ja 

poskipaloille tarvittavat ominaisuudet, jotta suojaavuus on hyvä ja kypärän päähän saanti 

mahdollisimman helppoa. Tämä sisusta sisältäisi nanoteknologisen anturoinnin, kuten 

edellisessä kappaleessa selostin. 

Kypärän sisälle tulee elektroniikkaa, mutta nykyisen piirilevyteknologian avulla ne saa-

daan täysin integroitua kypärän ulkokuoren ja pehmusteiden väliin, eivätkä aiheuta turval-

lisuusriskiä. Joustavalla piirilevyllä olevat smd-komponentit toimivat hyvin tarkoitukseen. 

(PCBWay 2018.) 

Niskan suojaamista varten kypärän helmaan sijoitetaan lista, joka on tehty kaksoiskompo-

nenttisesta materiaalista, joka aktivoituu, kun G-voimat ylittävät tietyn rajan tai sensorit ha-

vaitsevat tietyn liikeradan. Aktivoituminen tapahtuu siten, että nämä komponenttien mate-

riaalit sotkeutuvat keskenään ja siten saadaan alareunan turpoaminen niskan tukemiseen. 

Tämä korvaa Leatt-tuen käytön niskan suojaamisessa. 
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5.5 Tulevaisuuden kypärän ulkopinnan kierrätettävät materiaalit  

Nykyisten valmistuksessa käytettävien materiaalien ongelmana on, etteivät ne ole uusitu-

via materiaaleja. Muovikypärässä on helpompi käyttää kierrätysmuovia raaka-aineena. 

Koska kestävän kehityksen huomioon ottaminen on tällä hetkellä tärkeää ympäristökuor-

mituksen vähenemiseksi ja myös materiaalitekniikan on otettava tämä huomioon. Kompo-

siittikypärä on näistä kahdesta kypärätyypistä tällä osa-alueella heikompi. 

Biopolymeerejä pystytään jo 3D tulostamaan (PLA), mutta niiden UV-kesto ei ole vielä 

hyvä. Maalilla tai muulla pinnoitteella UV-suojausta pystytään parantamaan.  

Komposiittikypärän materiaaleina voidaan käyttää biokuituja, kuten kookos-, hamppu- ja 

bambukuitua lasikuidun sijaan. Tällä hetkellä öljypohjaisen hartsin tilalla voidaan käyttää 

biohartseja, joita saadaan muun muassa maissitärkkelyksestä tai sokeriruokosta. Nämä 

ovat biologisesti hajoavia ja oikeanlaisella emulsiolla materiaalit voidaan hajottaa ja kom-

postoida tai käyttää tuottamaan biopolttoaineita. (Montalbano, E. 2013.) 

Golfissa on jo pitkään ollut saatavana maissitärkkelyshartsista tehtyjä tiitä, joiden mainos-

tetaan olevan maatuvia, kuten puiset tiit, mutta kestäviä pelatessa kuten muoviset. Thew, 

L. 2006; EPA 2019.) 

Biopohjaiset muovit valmistetaan öljyn sijasta uusiutuvista raaka-aineista ja ne voidaan 

muovin ominaisuuksista riippuen kompostoida kotikompostorissa tai teollisuuskomposto-

rissa. Nykyään suurena huolenaiheena on vesistöihin pääsevät muovit esim. käyttäjän vä-

linpitämättömyyden seurauksena, tarjoaa biomuovit tähän paremman ratkaisun kuin ei-

maatuvat öljypohjaiset muovit. (Axion Ltd. 2018.) 

5.6 Tulevaisuuden kypärän optiset ratkaisut  

Visiirin ominaisuudet parantuisivat huomattavasti kestävyyden ja optiikan osalta, jos mate-

riaali olisi lasia. Corningin valmistama Gorilla glass sopisi hyvin kestävyyden puolesta, 

tällä hetkellä Ford käyttää Gorilla glass:sta valmistettua tuulilasia Ford GT mallissa parem-

man kestävyyden ja keveyden vuoksi. (Billy’s crash helmets 2019a/b; Corning 2019.) 

Sharps, joka tutkii Englannissa kypärien ominaisuuksia kirjoittaa heidän tekemässä uusien 

teknologioiden raportissaan seuraavanlaisesti visiiristä: 

Matalalta oleva aurinko ja auringon heijastus ovat molemmat tunnistettu erityiksi on-

gelmiksi moottoripyöräajajille, koska ne aiheuttavat epämukavuutta, huomion her-

paantumista ja näkökyvyn heikkenemistä. Tämä voi myötävaikuttaa usean onnetto-

muuden syntyyn vuosittain. 
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On arvioitu, että kypäräteollisuus ratkaisee tämän ongelman kehittelemällä valosta 

reagoivia visiirijärjestelmiä moottoripyöräkypärille. Vaikkakin edistykselliset valoon 

reagoivat (fotokromaattiset) ja sähköön reagoivat (elektrokromaattiset) visiirit täyttä-

vät tämän hetkiset vaatimukset, niillä on mahdollisesti potentiaalinen vaarallisuus, 

jos niiden toiminta ei yllä tavoiteltuun toiminnallisuuteen. Esimerkiksi, elektrokro-

maattinen voi muuttua tummaksi, kun virtalähde menee epäkuntoon.  (Mellor, A., 

StClair, V. & Chinn, B. 2007.) 

 

Kuten aiemmassa kappaleessa kävin asiaa läpi, kypärissä on tällä hetkellä käytössä 

HUD-lisävarusteita, jotka ovat lisätarvikkeita ja joita laitetaan kypärän valmistajan ohjeiden 

vastaisesti kypärään kiinni. Tähän ratkaisuna on integroida HUD-näyttö kypärän rakentee-

seen. BMW:n HUD-järjestelmästä poiketen oman näkemykseni mukaan parempi idea on 

integroida se suoraan visiiriin.  

Teknologia, joka mahdollistaa visiiriin sijoitetun näytöln on jo hyvin lähellä mahdollista to-

teuttaa, koska LG on kehittänyt läpinäkyvän ja taipuisan näytön. Visiirin sisäosassa se toi-

misi hyvin HUD-näyttönä ja voisi olla täydellisesti integroitu visiiriin. Samalla sen voi tehdä 

niin, että se suojaa mahdollisilta iskuilta ja toimii gorilla lasin kanssa kuten tuulilasi, eli la-

minoituna turvalasina. Tällöin visiiri on kestävä, koska se ei ole pehmeää polykarbonaat-

timuovia vaan kovaa lasia. (Cho, M. 2018; Corning 2019.) 
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6 TULEVAISUUDENTUTKIMUS 

Tulevaisuudentutkimuksen avulla voidaan analysoida mikä on mahdollista ja todennä-

köistä ja vastaavasti mikä ei tule toteutumaan. Tällä voidaan arvioida tulevia tapahtumia ja 

sitä kautta hahmottaa esim. liiketoiminnallisia strategioita, joilla voidaan saavuttaa mah-

dollisimman onnistunut päätös tai ratkaisu. Huomioitavaa on, että tulevaisuudentutkimus 

ei ole absoluuttista, koska tulevaisuutta ei voida varmasti tietää. On vain mahdollista tutkia 

tämän hetkisiä tapahtumia, signaaleja ja trendejä, joista voidaan tehdä subjektiivinen arvio 

siitä, miten nämä jatkuvat tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa tarkastelen asioita Suo-

men tieliikenteen näkökulmasta. Tutkin miten tämän hetkiset päätökset ympäristön ja tek-

niikan osalta vaikuttavat tulevaisuudessa. Huomioin joissain asioissa myös kansainväliset 

trendit, kuten moottoripyöräalan yritysten tavoitteet. Tämän hetkinen tilanne tiedetään, 

mutta miellekartan avulla voidaan avata tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

Tulevaisuuden tutkimuksessa käytin HAMK:n ja Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimus-

keskuksen menetelmiä. 

6.1 Liikenteen miellekartta 

MindMup -sovelluksella tekemäni miellekartta, jossa kuvaan liikenteen yleiskuvaa vuonna 

2030. Tähän olen kerännyt asioita, jotka liittyvät liikenteen trendeihin, joista puhutaan me-

diassa, sekä valtiotasolla päätösten teossa. Visualisoin myös, miten liikenne tulee toimi-

maan tulevaisuudessa. Avainteemat tulevaisuuden liikenteessä ovat on autonomiset ajo-

neuvot, autottomuus/ajokortittomuus, ympäristöasiat, turvallisuusasiat ja tekniikka, jota 

tarvitaan, että haluttuun lopputulokseen päästään. 

Uusina asioina tämän hetkisen liikenteen tilanteeseen ovat muun muassa autonomisuu-

teen vaikuttavat lakimuutokset, joihin kuuluu vakuutusasia onnettomuuden sattuessa ja 

kuka ottaa vastuun onnettomuustilanteessa. Tällä hetkellä auton kuljettaja on vastuussa, 

mutta entä siinä tilanteessa, kun autossa ei olekaan kuljettajaa? Lakiasioiden lisäksi infra-

struktuurimuutokset, joihin sisältyy muun muassa tiet, jotka autonomisen ajoneuvon opti-

set anturit pystyvät tulkitsemaan nykyistä paremmin ja parempi talvikunnossapito. Tähän 

sisältyy myös uusien tietoliikennejärjestelmien implementointi tuomaan riittävän kattavan 

tietoliikenneverkoston (5G, 6G, jne.). Ilmastonmuutoksen myötä uusina asioina on pa-

rempi materiaalitekniikka, joka sallii vähäisemmät päästöt valmistuksessa. Ajoneuvojen 

akustojen jätteet ja miten ne saadaan järkevästi uusiokäyttöön tai kierrätettyä. Tähän si-

sältyy myös kuluttajien valistaminen jätteiden oikeaan käsittelyyn. Tällä hetkellä kuluttajien 

käyttäytymisessä on parantamisen varaa ja liikaa jätettä päätyy vääriin paikkoihin, kuten 

laittomiin kaatopaikkoihin tien varsille. 
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KUVIO 1. Mindmap miellekartta Liikenne 2030 

 

6.2 Tulevaisuuden skenaariot 

Tässä skenaariokartassa hahmotan neljä oman näkemyksen mukaista skenaariota siitä, 

millaista moottoripyöräily tulee olemaan vuonna 2030. Tutkimuksen paino on siinä, miten 

nämä skenaariot vaikuttavat moottoripyöräkypärän teknisiin vaatimuksiin ja valmistuskei-

noihin. Skenaarioihin on käytetty deduktiivista menetelmää, jossa tämän hetkisiä trendejä 

miettimällä ja näitä etsimällä on tehty neljä erilaista skenaariota, joista jokainen kuvastaa 

hieman eri tavalla liikenteen muutosten vaikutuksia moottoripyöräilyyn.  

Skenaarioita on neljä erilaista, jotta saadaan riittävän monta vaihtoehtoa, ettei tutkimus 

ole vain parhaimman ja huonoimman skenaarion välillä. Tähän skenaariotyöskentelyyn on 
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käytetty Turun Yliopiston kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen TOPI-

Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalia. 

Alla avaan näitä eri skenaariota tarkemmin. 

 

KUVIO 2. Tulevaisuuden liikenneskenaariot 

6.2.1 Muutosskenaario 

Muutosskenaariossa liikenteen automatisointi toteutuu tämän hetken tavoitteiden mukaan, 

turvallisuuden nimissä. Lisääntyvät ympäristöpaineet taistelussa merten saastumista, kaa-

topaikkojen täyttymistä ja ilmastonmuutosta vastaan pakottavat teollisuusyritykset mietti-

mään uusia keinoja materiaalitekniikan ja tuotannon suhteen. Esimerkkinä paremmin kier-

rätettävät materiaalit ja luontoystävällisemmät kemikaalit (hartsi, sidosaineet).  

Moottoripyöriä ei kielletä, eikä haluta kieltää, koska kansainväliset moottoripyöräyritykset 

eivät tätä sallisi ja koska moottoripyöräilyyn liittyvät yritykset kotimaassa (jälleenmyyjät ja 

korjaamoyritykset) työllistävät ihmisiä, joita ei haluta työttömiksi ja sitä kautta taakaksi so-

siaalijärjestelmään. Kuitenkin tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta voidaan taata motoristien 
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turvallisuus autonomisen liikenteen seassa. Vaihtoehtona on, että moottoripyöriin laitetaan 

lisää elektroniikkaa, mutta harrastajat haluavat ajaa myös vanhoilla moottoripyörillä, joiden 

sähköjärjestelmiin ei välttämättä ole mahdollista asentaa nykyaikaista elektroniikkaa. 

Myös haluttomuus lisätä tekniikkaa pyöriin on esteenä.  

Parempana vaihtoehtona on asentaa elektroniikka kypärään, jolloin se on aina ajajan mu-

kana ja siihen voidaan tallentaa myös ajajan terveystiedot ja kypärät ovat harvoin lainata-

varaa. Kypärän muistiin tallennetut tiedot parantavat onnettomuustilanteessa ensihoitajien 

onnistumista, koska henkilökohtaiset tiedot ovat saatavissa kypärän muistista siihen suun-

nitellulla lukulaitteella. 

Lopputulema tässä skenaariossa on, että valistuksella ja ajo-opetuksen antamalla ohjauk-

sella varustevaatimuksista otetaan huomioon, että uusi kypärä olisi syytä olla käytössä, 

mutta silti vielä hyväksytään vanhatkin kypärät, joissa ei elektroniikkaa ole mukana. Jäl-

kimmäisessä tapauksessa ajajia valistetaan puutteellisesta turvallisuudesta autonomisen 

liikenteen joukossa. 

6.2.2 ”Business as usual”  

Tässä skenaariossa suunniteltu liikenteen automatisointi ja autonomisuus toteutuu niin 

kuin valtion politiikassa on ajateltu ja 2030 autonomiset ajoneuvot ovat normaali osa tielii-

kennettä. Suomessa ei ole ajateltu, että moottoripyörät olisivat autonomisia, vaan ne py-

syisivät manuaalisesti ajettavina. Valmistajat miettivät kansainvälisellä tasolla moottori-

pyörien automatisointia ainakin osittain (BMW vision/Honda Ride assist järjestelmällä va-

rustetut pyörät).  

Suomen tieliikennelaki määrittelee moottoripyöräkypärän minimivaatimukseksi yhdysvalta-

laisen FMVSS 218 tai eurooppalaisen ECE 22/04 normin kypärän. Kuitenkin tällä hetkellä 

kaikki Euroopassa myytävät kypärät täyttävät ECE 22/05 normin vaatimukset. Tällä het-

kellä Suomen laki sallii vanhan kypärän käytön, mutta tulevaisuudessa näiden poistami-

nen käytöstä on liikenneturvallisuuden kannalta myönteistä, koska kypärän vaatimustaso 

on jokaisen direktiivin muutoksen myötä tiukentunut. Olisi järkevää miettiä lakiin tiuken-

nuksia ja liikennevalvonnassa puuttua tilanteeseen, jotta saadaan kypäräkantaa uudistet-

tua. 

Vaikka elektroniikkaa ja erilaisia tulevaisuuden tekniikoita sisältävä kypärä on aluksi kallis, 

tulee hinta väistämättä putoamaan, kun ne yleistyvät lain vaatimuksesta tai vanhemman 

kypäräkannan poistumisen käytöstä kulumisen myötä. Myös riisutumpien mallien tulo 

markkinoille tarjoaa edullisemman vaihtoehdon ostajille. Näin saavutetaan se, että eri ta-

valla ajettavat ajoneuvot pystyvät olemaan turvallisesti samassa liikennevirrassa ja uuden 
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tekniikan myötä myös ajajien turvallisuus lisääntyy ja vakavat päävammat pystytään pa-

remmin estämään. 

6.2.3 Paluu menneisyyteen 

Tämä skenaario kuvastaa tilannetta, jossa autonomisuus ei koskaan toteudu, koska nykyi-

sen valvotun ajamisen lisäksi se ei koskaan tule toimimaan riittävän turvallisesti vilk-

kaassa liikenteessä tai erilaisissa tieolosuhteissa, kuten pienemmillä hiekkateillä tai kais-

tamerkintöjä vailla olevilla teillä. Koska autokanta ei muutu autonomiseksi, mutta autojen 

lukumäärä lisääntyy, tarvitaan motoristeille uusia turvajärjestelmiä, jotta voidaan taata 

vammautumattomuus onnettomuuksissa. 

Vanhat kypärät kielletään lailla ja liikenteessä tavattaessa vanhasta kypärästä annetaan 

sanktio, joka on tässä tapauksessa sakko. Uudet kypärät ovat turvallisempia kuin vanhat, 

mutta ne ovat kuitenkin erittäin kalliita. Osa lopettaa mp-ajo, koska kypärän hinta on suh-

teettoman kallis ja suositeltu kolmesta viiteen vuoteen tehtävä vaihtoväli nostaa moottori-

pyöräilyn vuotuista hintaa paljon. Hinnan nousu rankaisee erityisesti ajajia, joilla on tällä 

hetkellä käytössä vanhat moottoripyörät ja jotka yrittävät pitävää moottoripyöräilyyn kulu-

vaa budjettia pienenä. Niille, joille moottoripyöräily on elämäntapa, esim. moottoripyörä-

jengit ja muut lain harmaalla alueella elävät eivät tästä uudistuksesta välitä ja ajavat van-

hoilla kypäröillä laista piittaamatta. Vanhat kypärät ovat normaalisti heikompia turvallisuus-

tasoltaan. Jos vaihtoehtona on vaan liian kalliit uudet kypärät, jotka eivät mene kaupaksi, 

seurauksena on motoristien turvallisuuden heikentyminen, vanhojen kypärien materiaalien 

heikentyessä käytön ja ajan myötä. 

Moottoripyörät eivät mene kaupaksi, koska monet ovat lopettaneet, kun heillä ei ole rahaa 

vaihtaa uudempaan kalustoon kypärän lisähinnan takia. Valtion verotulot vähenevät moot-

toripyörien osalta. Varustemyynti vähenee samalla. Koska tämä ei ole valtion, eikä tielii-

kenneturvallisuuden kannalta hyvä asia, liikenneministeriössä päätetään kumota laki, joka 

kielsi vanhempien kypärien käytön tulevaisuudessa ja paluu vanhempien kypärien sallimi-

seen toteutuu. Kuitenkin uusia kypäriä on jo suunniteltu ja tuotettu ja ovat markkinoilla 

vaihtoehtona. Tässä haetaan tasavertaisuutta liikenteeseen, että myös vähävaraiset voi-

vat nauttia moottoripyöräilystä, eikä se rajoitu varustelun kalleudesta johtuvaan eriarvois-

tamiseen. 
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6.2.4 Katastrofiskenaario 

Tämä skenaario on moottoripyöräilyteollisuudelle kaikkein epäsuotuisin. Tässä tapauk-

sessa liikenne automatisoituu täysin ja kaikki paitsi autonomiset ajoneuvot kielletään. Ei-

autonomiset moottoripyörät eivät ole yhteensopivia käyttämään tieverkostoa autonomisten 

ajoneuvojen kanssa ja onnettomuusriski näiden kahden eri tavalla ajettavien ajoneuvojen 

kesken on todettu tässä skenaariossa olevan liian suuri. 

Moottoripyörien autonominen toiminta esitellään valmistajien toimesta ja se saa huonon 

vastaanoton suomalaisten motoristien keskuudessa. Ajajat eivät lämpene ajatukselle, että 

moottoripyöräily on vain matkustajana olemista. Pyörien myynti romahtaa täysin. Moottori-

pyörien autonominen aikakausi sai kuoliniskun ennen kuin se edes kunnolla alkoi. Tästä 

syystä moottoripyörät kielletään täysin. Ainut vaihtoehto moottoripyöräilyn harrastamiselle 

on rata-ajo tai erilaiset suljetulla alueella tapahtuvat ajotapahtumat. Ajovarusteiden hyväk-

syntä ratakäyttöön on erilainen kuin tieliikenteeseen, joten uusia kypärätekniikoita ei tar-

vita. Kilpakäytön kypärät ovat jo nykyisin riittävän hyvät tarkoitukseen, eikä niihin tarvitse 

lisätä ylimääräistä tarpeetonta elektroniikkaa. 

Yrityksille tämä on katastrofaalista. Maahantuojat, joiden ainut tuote on moottoripyöräva-

rusteet joutuvat ahtaalle. Rata-ajoon menee vain rajoitetusti varusteita, joten isoin osa tu-

loista jää saamatta. Kilpakäyttöön tarkoitettuja kypäriä saadaan kaupoista, jotka keskitty-

vät moottoriurheiluun ja liikkeet, jotka keskittyvät katuajoon tarkoitettuihin varusteisiin jou-

tuvat lopettamaan toimintansa taloudellisten syiden takia. Koska moottoripyöriäkään ei 

mene kaupaksi kiellon takia, joutuvat myös nämä liikkeet laittamaan itsensä yrityssanee-

raukseen. Moottoripyöräilyn aikakausi on Suomessa tässä vaiheessa loppunut. 

6.3 Todennäköiset skenaariot 

Edellä olevista skenaarioista, omasta mielestä, tutkittuani maailmassa olevia signaaleja ja 

trendejä, kaikkein todennäköisimmät ovat Muutosskenaario ja Paluu menneisyyteen.  

Paluu menneisyyteen 

Tällä hetkellä maailmassa on kova pyrkimys liikenteen muuttamiseksi autonomiseksi. Kui-

tenkin tällä hetkellä on paljon puutteita automatisoinnin kanssa. Kun puhutaan liikenne-

muodoista, jotka ovat helppoja kandidaatteja autonomiseen toimintaan, laivaliikenne ja 

rautatieliikenne, näiden osalta Suomessa ei ole tehty kuin suunnitelmia ilman varsinaisia 

onnistumisia. Länsimetron automatisointi oli kuuma puheenaihe metrolinjan valmistuttua, 

mutta Siemensin tekemä hanke ei onnistunut ja tällä hetkellä metrojen automatisointi on 

siirretty tulevaisuuteen, jonnekin 2020-2030 luvuille.  
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Kuitenkin ideana on, että 2030 autoliikenne olisi autonomista. Oma ajatukseni on, että au-

tonomisuus varmasti toteutuu, mutta ei suunnitellulla aikataululla. Liikenteessä on liikaa 

muuttuvia tekijöitä, tien kuntoon, kaistamerkintöihin ja talvikunnossapitoon liittyviä teknisiä 

ongelmia. Kun lunta ja jäätä on tiellä ja kaistamerkinnät ovat peitossa, tajuaako autonomi-

nen auto ollenkaan missä tie on. Tällä hetkellä ainakin perheemme Toyota Auriksen kais-

tavahti ei tajua esim. Helsingin raitiovaunuliikenteen kiskoja ja ilmoittaa kaistalta poistu-

mista, kun ajo tapahtuu kiskojen päällä. 

Tällä hetkellä Suomen täysin autonomiset ajoneuvot ovat ainoastaan käytössä suljetulla 

paikalla, eikä niitä vielä ole yleisesti liikenteessä. Yksinkertaisilla autopilotti-toiminnoilla va-

rustettuja autoja on jo käytössä, mutta niissä kuljettaja on velvollinen vahtimaan auton te-

kemiä päätöksiä, eivätkä ne ole nimensä mukaisesti täysin automaattisesti ohjautuvia. 

Esimerkkinä, Teslan autopilot-ohjeistuksessa mainitaan, että kuljettajan täytyy olla valp-

paana ja valmiina ottamaan auto haltuunsa mahdollisen ongelmatilanteen ilmetessä. 

Reese, H. 2016.) 

Ulkomailla tapahtuneet onnettomuudet ovat hidastaneet kehitystä, koska ne ovat herättä-

neet kysymyksiä vastuusta ja saaneet ihmiset suhtautumaan autonomisiin autoihin kriitti-

sesti. Kun teknisen kehityksen hitaus otetaan huomioon, kuten länsimetron pitkään kestä-

nyt rakentaminen, 11 vuotta on lyhyt aika saada liikenne automatisoitua ja autokanta uu-

sittua. Nykyinen autoverotus ja uuden tekniikan tuoma autojen korkea hinta hidastaa uu-

sien autonomisten autojen hankintaa.  

Moottoripyöräkypärien osalta kehitys on ollut hidasta. Kuten aikaisemmin tässä työssä 

kerroin kypärän teknisistä ominaisuuksista, ne ovat vieläkin pitkälti samanlaisia kuin ovat 

kautta aikojen olleet. Uutta tekniikkaa olisi hyvä sisällyttää kypäriin, mutta niiden hinta ei 

voi olla liian korkea, jotta tapahtuu kypärien vaihtuvuutta ja vanhat kypärät häviävät käy-

töstä. Kun vielä otetaan huomioon, että kaikki eivät välttämättä halua GPS seurantaa, hä-

täsoittojärjestelmää tai mitään ylimääräistä, pitäisi heillekin olla tarjolla kypärä, joka on tur-

vallisuustasoltaan huippua, mutta ilman ylimääräisiä laitteita. Myös Paluu menneisyyteen -

skenaariossa puututaan tähän, eli uudet kypärät ja vanhat kypärät olisivat molemmat lailli-

sia käyttää ja myös vaihtoehtoina olisi kypärät, joista on riisuttu turhat varusteet pois. 

Osalle uudet kypärät eivät ole edes vaihtoehto, koska ne maksavat liikaa. Ainut asia, joka 

määrittelee kypärän, on, että se on tieliikennelaillinen. Marginaalisena ryhmänä ovat ne, 

jotka ajavat hyväksymättömillä ”novelty-kypärillä”, eivätkä välitä sääntöistä.  

Kysymykseen, että onko kypärän hinta esteenä harrastukselle, vastaan, että se voi olla. 

Osa motoristeista haluaa harrastaa moottoripyöräilyä, mutta taloudellinen tilanne on niin 

huono, että kaikki ylimääräiset kulut ovat liikaa. Kun Suomen hallitus teki lakiehdotuksen 
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moottoripyörien vuotuisesta verosta vuonna 2016, tilanne oli monelle motoristille sietämä-

tön. Puhetta oli monella foorumilla, miten tämä torppaa moottoripyöräilyn ja S-moto otti 

asiaan kantaa. Lopputulema oli, että moottoripyörien liikennekäytöstäpoistoja tapahtui 

260% enemmän kuin edellisenä vuonna. (Ilta-Sanomat 2016) 

Lopputulos oli, ettei veroa tullut. Jos lakia kiristämällä yritetään pakottaa ajajat hankki-

maan kalliita turvavarusteita, kun halvempia vaihtoehtoja ei ole tarjolla, se rokottaa monet 

motoristit luopumaan moottoripyöräilystä ja sitä kautta on myös taloudellinen tappio valti-

olle ja liikkeille. Tästä syystä uskon, että Paluu menneisyyteen voi olla ihan mahdollinen 

skenaario 2030-luvulle.  

 

Muutosskenaario 

Muutosskenaariossa liikenteen automatisointi tapahtuu kuten on suunniteltu, painottuen 

siihen, että liikenteen turvallisuus paranee saamalla keskinkertaiset tai huonommat kuljet-

tajat ratin takaa pois. Samalla tässä skenaariossa otetaan huomioon uusia liikennemuo-

toja, kuten autonominen kutsuliikenne. Muutosskenaario edellyttää, että liikenteen infra-

struktuuri muutokset ja ajoneuvojen teknologinen kehitys onnistuvat. 

Tällä hetkellä esillä on kaksi suurta ympäristöasiaa, jotka vaikuttavat poliittisiin päätöksiin; 

merten saastuminen ja ilmastonmuutos. Molemmat ovat vakavia asioita, joilla on kauas 

kantoisia vaikutuksia. Kuluttajat haluavat vaikuttaa omalta osaltaan näihin asioihin ostova-

linnoillaan. Muutosskenaariossa otetaan huomioon nämä ihmisten tietoiset valinnat. Val-

mistajilla oma ympäristövastuunsa ja he huomioivat sen valmistamalla kypärät ympäris-

töystävällisistä materiaaleista ja ratkaisevat kypärien kierrätyskeinot. Uuden materiaalitek-

niikan myötä kypäriin saadaan myös lisää turvatasoa.  

Moottoripyöräily pysyy yhtenä liikennemuotona, mutta pyöriin tarvitaan uutta elektroniik-

kaa ja ajovarusteille uusia vaatimuksia, jotta yhteensopivuus autonomisen liikenteen 

kanssa voidaan taata. Uuden elektroniikan myötä myös sähköpyörät lisääntyvät. Harley-

Davidson tuo tämän vuoden elokuussa oman sähköpyöränsä Live Wiren markkinoille. 

(Harley-Davidson 2019). Monet valmistajat alkavat kehittää omia sähkömoottoripyöriä, jol-

loin moottoripyöräilyn päästöt saadaan kaluston uusiutumisen myötä vähennettyä. Sitä 

mukaan, kun kalusto vaihtuu, lisääntyy uusi elektroniikka ja anturitekniikka pyörissä. Van-

hempia pyöriä ei kielletä. 

Teknologisesta kehityksestä huolimatta myös vanhemmat kypärät sallitaan ja lakia kypä-

rien tekniikan lisäämisestä ei tehdä takautuvasti, joka saisi vanhat kypärät tieliikenteeseen 



55 

soveltumattomiksi. Tällä taataan se, että ihmisten eriarvoisuus ei lisäänny ja myös ne, 

joilla harrastusbudjetti on rajallinen pystyvät nauttimaan moottoripyöräilystä. 

Kuitenkin vanhemmilla kypärillä ajavien motoristien on sisäistettävä, ettei heidän käyttä-

mänsä varusteet voi taata samaa turvatasoa, kuin elektroniikkaa ja muuta uutta teknolo-

giaa sisältävä kypärä tarjoaa. Tilanne ei poikkea tämän hetkisestä tilanteesta juurikaan. 

6.4 Epätodennäköinen skenaario 

Näistä neljästä skenaariosta epätodennäköisin skenaario on Katastrofiskenaario. Vaikka 

liikenteen automatisointi tapahtuisi kuten sitä suunnitellaan, muiden ajoneuvojen kieltämi-

nen olisi mahdottomuus. Polkupyöräilijät lasketaan ajoneuvoliikenteeksi, jolloin nekin jou-

duttaisiin kieltämään tieliikenteestä. Tätä ei haluta valtiotasolla, koska tällä hetkellä suunta 

on nostaa polkupyörä varteenotettavaksi kulkuneuvoksi mahdollisimman monille. Myös 

moottoripyörävalmistajilta tulisi iso vastalause pyörien kieltämiseen. 

Moottoripyöräilyn muuttaminen täysin autonomiseksi sotii koko moottoripyöräilyn ideolo-

giaa vastaan. Moottoripyöräilyyn pitää kuulua ajamisen vapauden tunne, Easy Rider -elo-

kuvan tyyliin. Tästä syystä autonominen moottoripyörä ei koskaan tule olemaan menes-

tys, jos ajoneuvovalmistajat alkavat kehittämään niitä muutamaa konseptia pidemmälle. 

Moottoripyöräilyn rajoittaminen radalle aiheuttaa taloudelliset tappiot yrityksille, jotka myy-

vät katukäyttöön tarkoitettuja ajovarusteita ja yrityksille, jotka myyvät moottoripyöriä. Ta-

loudelliset tappiot lisäävät työttömyyttä, lisätyöttömyys olisi vain askel taaksepäin. Tämä ei 

ole haluttu lopputulos ajajan, eikä valtion kannalta. 

6.5 Mahdollinen skenaario 

”Business as usual” -skenaario on mahdollinen, jos kehitys jatkaa kulkuaan nykyistä tah-

tia. Tässä liikenne automatisoituu oletetulla tavalla ja 2030 autonomiset ajoneuvot ovat 

tätä päivää ja ihmiset voivat käyttää näitä ajoneuvoja. Moottoripyörien autonomisuus ei 

ole yleinen tavoite ja Suomessa ei sitä ole edes harkittu. Muutamat valmistajat tutkivat au-

tonomisten moottoripyörien tuottamista. Muutama konsepti on kehitetty, joilla jatketaan 

tutkimustyötä, valmistajina BMW ja Honda. 

Tämän hetken kypärät ovat jo pahasti vanhentunutta tekniikkaa vuonna 2030. ECE 22/05 

pantiin täytäntöön 30.6.2000 ja uusin lisäys tehtiin 26.7.2012. Liikenneturvallisuuden nä-

kökulmasta tarvitaan uusia ratkaisuja, jotka ovat nykyajan mukaisia, koska materiaalitek-

niikka on parantunut paljon 12 vuoden aikana.  
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Kypärien hinnat tulevat tuotannon yleistyessä halpenemaan, jolloin useammat käyttäjät 

mieluimmin vaihtavat turvallisempiin kypäriin. Lopputulemana on, että moottoripyörät voi-

vat toimia autonomisen liikenteen kanssa, eikä autonomisten ajoneuvojen anturitekniikan 

kanssa tule yhteensopivuusongelmia. 

”Business as usual” -kuvastaa skenaariota, joka on lineaarinen jatkumo tälle hetkelle. Se 

miksi en pidä tätä skenaariota yhtä todennäköisenä kuin muutosskenaariota johtuu ympä-

ristöasioiden voimakkaasta vaikuttamisesta tällä hetkellä. Mediassa on puhuttu paljon ajo-

neuvojen ympäristöhaitoista, merten saastumisesta, sekä ilmastonmuutoksesta. Tämä li-

sää ihmisten negatiivista suhtautuminen liikennettä kohtaan on lisääntynyt ja samaan ai-

kaan lisää myös painostus materiaaliteknillisiin ratkaisuihin, johon tämä skenaario ei varsi-

naisesti ota kantaa muuta kuin turvallisuusaspektista.  

Tässä skenaariossa ei myöskään liikenne automatisoidu kuin osittain, koska suunnitelmat 

2030 luvulle on tehty liikenteen osittaiselle automatisoitumiselle. Moottoripyörien käyttöä 

kaupungissa kannustetaan, koska ne vievät vähemmän tilaa ja saastuttavat vähemmän. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOS 

Elämme muutoksen aikakautta, jossa liikenne, jonka tunnemme tällä hetkellä, tulee muut-

tumaan merkittävästi yhteiskuntarakenteiden ja ihmisten asenteiden muuttumisen myötä. 

Ideologiset muutokset, kaupungistuminen ja teknologinen kehitys aiheuttavat muutoksia 

arkipäiväiseen elämään. 

Kun ajoneuvoa pidettiin ennen statussymbolina, nykyiset nuoret aikuiset pitävät ajoneu-

vottomuutta toivottavana statuksena. Nykynuoret ovat tietoisia ilmastomuutoksesta ja ha-

luavat ottaa kantaa asiaan ajoneuvottomuudella. (Oikarinen, M. 2013; Sandell, E. 2017.) 

Ikäihmiset muuttavat vähitellen kaupunkeihin, koska haja-asutusalueilla tarvittavien palve-

luiden saaminen on hankalaa ja joskus hinnakastakin. Myös ikääntyvän liikkumiseen liitty-

vien ongelmien lisääntyminen, ajokyvyn heikkeneminen ja liikenteen tempon lisääntymi-

nen aiheuttavat lisääntyvää tarvetta erilaiseen kuljetusjärjestelmään. Helsingin alueella on 

käytössä kutsu plus -palvelu, jossa voidaan tilata pikkubussi hakemaan henkilöitä kyytiin 

ilman, että henkilö joutuu menemään ensin bussipysäkille (HSL 2016; HSL 2019.) 

Robotiikan kehittyminen ja tietoliikennejärjestelmien nopeuden radikaali kasvu tarjoaa hy-

vän alustan robottiautojen käyttöön. Tämän työn ajankohtana Suomessa vielä ole varsi-

naisia liikenteessä toimivia robottiautoja, mutta prototyyppejä ja testikäytössä olevia on 

tällä hetkellä toiminnassa Helsingissä. Japanilainen muotoiluyritys Muji kehittää yhteis-

työssä suomalaisen Sensible 4 -yrityksen kanssa pikkubussia, joka toimii autonomisesti. 

Tarkoitus on, että bussi julkistetaan 2019 ja tulee suunnitelmien mukaan 2021 liikentee-

seen. Bussi sisältää reippaan määrän tekniikkaa turvalliseen operointiin. Tietoliikennetek-

nologian osalta ajoneuvossa käytetään 4GLTE/5G -yhteyttä, jonka nopeus riittää ajoneu-

vokäyttöön. (Helsingin kaupunki 2018.) 

Kuitenkaan nämä eivät ole kaikille mieleisiä vaihtoehtoja, eivätkä ne palvele kaikkia. Tule-

vaisuuden tutkimuksessa painotus oli selvästi kaupungistumisessa. Siihen viittaavat myös 

TrafiComin tekemät tutkimukset, sekä valtion tämän hetken päätösten suuntautumiset. 

Maaseudulla ja haja-asutusalueilla tulee silti aina olemaan asutusta. Kaikki eivät halua 

kaupunkeihin ja maaseutua tarvitaan elintarvikkeiden tuottamiseen (viljely, karja). (Pöllä-

nen, M.& ym. 2014.) 

Vaikka autonomiset ajoneuvot ja uudet palvelut toimivat varmasti lopulta suunnitellusti 

kaupungissa, on hyvin kyseenalaista toimivatko ne maaseudulla esimerkiksi, vaikka Suo-

mussalmella. Vaikka pyrkimys on kehittää autonomista liikennettä Suomeen. Sen toimitta-

minen haja-asutus seuduille ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa, eikä myöskään 
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mahdollista. Tämän seurauksena itse ajettavat ajoneuvot eivät suurella todennäköisyy-

dellä tule katoamaan Suomesta.  

Myöskin ihmisten oma tahto muuttaa suunnitelmia. Itä-Saksassa (DDR) poliittisen ideolo-

gian mukaan auton omistaminen oli dekadenttia kulutusta, jota yksityisauton omistaminen 

sen symbolisoi. Tämä kuitenkin kääntyi itseään vastaan, yksityisauto muuttuikin tavoitelta-

vaksi hyödykkeeksi ja himoituksi etuoikeudeksi. DDR:ssä auton ostamisen lupaa jouduttiin 

odottamaan vuosikausia ja pelkästään auton omistaminen oli tärkeämpää kuin sen suori-

tuskyky tai laatu.  (Järvinen, J. 2012 s.77) 

Tästä voidaan päätellä, että Ihmisten halu asua muualla kuin kaupungeissa ja se, että 

koko Suomi ei voi asua vain kaupungeissa (asuntojen määrä, ihmisten tahto ja maaseu-

dun elinvoima) tulee vaikuttamaan liikenteen kehitykseen. Nykyinen ajattelu tällä analy-

soinnilla ei ole realistinen, vaan lähinnä kaupunkikeskeinen, erityisesti Helsinki-keskeinen 

ja hyvin pitkälti utopistinen.  

Koska ajoneuvot eivät todennäköisesti automatisoidu koko maan osalta, on eri tavalla 

ajettavien ajoneuvojen integrointi keskenään tärkeää. On myös tärkeää järjestää liikenne 

niin, että on mahdollista saada koko ajoneuvokirjo käyttämään samoja teitä yhdessä il-

man, että siitä koituisi ylimääräistä harmia onnettomuuksien muodossa. 

Kaupungeissa on mahdollista autonominen ajoneuvokanta, mutta aikataulu on liian no-

pea. Länsimetrosta piti tulla automatisoitu. Sen rakennusurakka alkoi 90-luvulla ja valmis-

tui vasta viime vuonna. Kuitenkaan sen automatisointi ei onnistunut, koska metrovaunut 

eivät olleet tähän sopivia. Raideliikenne on kuitenkin huomattavasti yksinkertaisempi auto-

matisoinnin osalta kuin tieliikenne, joten tieliikenteen automatisointi tulee olemaan haas-

teellista tavoitellulla aikataululla. (Lehto, T. 2017.) 

Uusia moottoripyöriä esitellään vuosittain valmistajien toimesta. Niissä on joka vuosi uusia 

innovaatioita, jotka helpottavat ajamista ja näin ollen myös alentavat kynnystä käyttää 

moottoripyörää. Esimerkkinä on Yamahan Niken-kolmipyöräinen moottoripyörä, joka vä-

hentää kaatumisriskiä ja on hyvä valinta aloittelijalle. Kuvassa 19 kuvataan Yamaha Niken 

moottoripyörää ja miten se kaartaa samalla tavalla kuin kahdella pyörällä varustettu moot-

toripyörä, mutta tarjoaa vakaamman tunteen aloittelijalle. 
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Kuva 19. Yamaha Niken (Yamaha motorsports 2019) 

 

Näin saadaan markkinoille uusia ajoneuvoja ajajille, joilla ei ole kokemusta tai uskallusta 

valita tavanomaista kaksi pyöräistä moottoripyörää. Kypäräpakko pätee myös kolmipyöräi-

siin moottoripyöriin, pois lukien kolmipyöräiset ajoneuvot, joissa on turvavyöt ja turvakaa-

ret.  

Smoto (Suomen motoristit RY) yrittää poistaa moottoripyöristä autoveron, joka on suh-

teessa ajokauden mittaan suuri, koska suhdeluku verotukseen on sama kuin autoilla.  Jos 

tämä menee läpi, tulee se muuttamaan ajoneuvokannan kokoonpanoa merkittävästi, 

koska perus moottoripyörä uutena on ilman veroa edullinen. (Mäki, E. 2018.) 

Erityisesti kaupunkiliikenne hyötyisi, jos autojen tilalle tulisi moottoripyöriä, sillä ne vievät 

vähemmän tilaa liikenteessä ja parkkeerattuna, sekä päästöt ovat nykypyörissä vähäisiä. 

Jos ilmasto lämpenee oletetusti, myös Suomessa voidaan ajaa moottoripyörillä ympäri 

vuoden kuten nyt Englannissa tehdään lämpimämmän ilmaston takia.  (Ziemann, M. 

2018.) 

Nämä skenaariot lisäävät moottoripyörien määrää liikenteessä ja myös vaatimuksia ajova-

rusteiden suhteen. Lukuun ottamatta pientä motoristiporukkaa, joka haluaa puritanistisen 

mp-kokemuksen ja vastustaa teknologiaa, monet haluavat turvalliset ajovarusteet. Sa-

malla, kun moottoripyörien määrä lisääntyy, tulee ajankohtaiseksi suurempi turvallisuus-

aspekti, koska onnettomuuden uhrien määrän lisääntyminen halutaan välttää. 

Nanoteknologiset materiaalit lisäävät kypärän turvaominaisuuksia.  

Uusilla valmistustavoilla voidaan valmistaa paremmin istuvia kypäriä markkinoille, jolloin 

kypärän irtoamiset tai asentovirheet poistuvat mahdollisista riskitekijöistä. Uudet 
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materiaalit saavat kypäristä entistä kierrätettävämpiä. Tällä hetkellä kypärän ongelma kier-

rätyksen osalta on sen monimateriaalinen ratkaisu, kuten esim. huonekaluissa, jolloin elin-

kaaren päässä oleva tuote joutuu jätteidenkäsittelyssä polttoon, koska sen kierrätys on 

liian työlästä. 

Muovi, joka tällä hetkellä on halvempien kypärien valmistusmateriaali, on mahdollista 

käyttää energiantuotannossa, kun ne poltetaan energiajätteenä. Sen sijaan komposiittima-

teriaaleista tehtynä kypärän kierrätys on elinkaaren lopussa työläämpää.  

Komposiittikypärien kierrätys on parantunut ajan myötä. Aikaisemmin ne joutuivat pelkäs-

tään kaatopaikalle, nykyään kaikkein varteenotettavimmat vaihtoehdot kierrätykseen ovat 

poltto jätevoimalassa tai sementtiuunissa. Sementtiuunissa polton jälkeen jäljellä oleva ai-

nes käytettään sementin raaka-aineena. (Muoviteollisuus RY 2019.) Biomassasta ja bio-

kuiduista valmistettu kypärä on kuitenkin mahdollista kierrättää jopa polttoaineeksi, joten 

sen uusiokäyttö on helpompaa. Myös solvolyysin avulla voidaan kierrättää kypärä, jolloin 

se liuotetaan eri komponentteihin. Biomassasta tehdyn kypärän tapauksessa tässä voi-

daan käyttää bakteereita, jotka käyttävät biomassaa ravinteena. Näiden ominaisuuksien 

lisäksi biokomposiittien ilmastovaikutukset ovat positiiviset. (Black, S. 2015.) 

Tämän työn tekohetkellä selvisi myös taustatutkimusta tehdessä, että osa ehdotetuista 

tekniikoista on jo käytössä. Esimerkkinä, Bell on jo käyttänyt pään skannausta kypärän 

sovitukseen. Se ei ole vielä yleisessä käytössä ja kypärän valmistukseen menee kuusi 

viikkoa aikaa. Suomessa tämä voi johtaa tilanteeseen, että ajokausi ehtii loppumaan en-

nen kuin asiakas saa uuden kypärän, jos tilaus tehdään kesän puolen välin tienoilla. Hinta 

on toistaiseksi paljon kovempi kuin tavallisessa kypärässä. Tämä tekniikka oli suunniteltu 

lähinnä ammattilaispuolelle, eikä niinkään kuluttajamarkkinoille, joka olisi erinomainen 

asiakaskunta liiketoimintaa ajatellen. (Erwin, K. 2014.) 

Voidaan siis päätellä, että autonomisuus on tekemässä tuloaan, mutta tähän vaikuttaa 

ympärillä oleva politiikka, ihmisten mielipiteet ja teknologian kehitys. Teknologia kehittyy 

tällä hetkellä kovalla vauhdilla, voisi sanoa, että liian nopeasti tämän hetken infrastruktuu-

rille. Teslan autopilot-automaatiojärjestelmää on kritisoitu ammattipiireissä ja sen oletettu 

itseohjautuvuus on kritisoijien mukaan vain lumetta. Tesla on kuitenkin lopettanut mainos-

tamasta järjestelmää täysin automaattisena (O’Kane, S. 2018; Stewart, J. 2018.) 

Tällä hetkellä ainoat automatisoidut ajoneuvot Suomessa toimivat suljetulla alueella Sör-

näisten teollisuusalueella ja kulkevat kävelyvauhtia. Teknologia voi ottaa isoja harppauk-

sia eteenpäin, mutta sen implementointi, kuten länsimetron tapauksessa voi koitua ongel-

malliseksi.  



61 

 

Monen mielipiteet lehtiartikkeleissa pohjautuvat fantasioihin ja asioiden kaunisteluihin. Au-

tossa voi olla automaattinen vaihdelaatikko (tämä teknologia on alun perin 40-luvulta), 

sekä automaattiset valot ja pyyhkijät. Ne ovat vain yksinkertaisilla antureilla toimivia apu-

välineitä, joten niiden kutsuminen edes puoliautonomisiksi, kuvastaa mielestäni asian ym-

märtämättömyyttä ja tekniikan pitämistä parempana kuin mitä se tällä hetkellä on. (Väisä-

nen, K. 2017.) 

Skenaarioiden puitteissa on hyvin mahdollista, että autonomiset autot ovat tehneet läpi-

murtonsa 2030 -luvulla, jos infrastruktuurin muutokset pystytään toteuttamaan teknisesti ja 

taloudellisesti. Kuitenkin valtaosa tällä hetkellä käytössä olevista autoista silloin vielä 

ajossa, koska Suomen autojen keski-ikä juuri vanheni hieman.  (Törmänen, E. 2018.) 

Tästä syystä on myös tärkeää painottaa kaksipyöräisen liikenteen käyttöä alati tiivisty-

vässä kaupunkirakenteessa. Tämän lisääntyvän kaksipyöräisen liikenteen vuoksi myös 

onnettomuustilastoissa joudutaan ottamaan huomioon uudet turvallisuustavoitteet. Näihin 

tavoitteisiin kuuluu uusien teknologioiden käyttö moottoripyörävarusteissa. Eritoten moot-

toripyöräkypärien kehityksen on mentävä eteenpäin, koska tämän hetken kypärät ovat jo 

melko vanhaa teknologiaa. Tahot, jotka hyötyisivät eniten käyttötarkoitukseen yksilöllisesti 

suunnitelluista moottoripyöräkypäristä ovat puolustusvoimat ja viranomaiset. Tällä hetkellä 

poliisin varusteena on avattava moottoripyöräkypärä, jossa on lisäksi radiolaitteet. Avatta-

vuus on tärkeä, koska poliisin työ vaatii face-to-face kontaktin kohdehenkilön kanssa ja 

psykologisesti umpikypärä on provosoivampi.  Muuttuvan maailman turvallisuustilanteen 

vuoksi uusien uhkakuvien takia nanoteknologialla voitaisiin kypärään saada myös taktinen 

suojaavuus, jolloin kypärä toimisi moottoripyörällä ajaessa hyvin ja myös tarjoaisin mah-

dollisen uhkatilanteen syntyessä suojaa. Sama hyöty tästä kypärästä olisi puolustusvoi-

milla, jossa tällä hetkellä käytetään uhkatilanteessa armeijan Kevlar-kypärää, kun asevel-

vollisuusaikana käytetään normaalia motocross kypärää. Kevlar-kypärä ei kuitenkaan suo-

jaa esimerkiksi rauhanturvatehtävissä olevaa liikenneonnettomuudelta. 

Työn onnistuminen omasta mielestä oli kohtalaista. Työn tahti olisi saanut olla nopeampi 

tempoista, koska teknologian eteneminen on tällä hetkellä sen verran vauhdikasta, että 

tieto vanhenee nopeasti. Tästä syystä tämän työn teknologiset ratkaisut osittain vanheni-

vat ennen työn julkistamista. Järkevää olisi ollut fokusoida työ johonkin tiettyyn asiaan, 

näin ollen välttäen työn laajuuden paisumista. Jälkikäteen ajatellen, kun kehityskeskuste-

lussakin tuli ilmi, olisi työ pitänyt suunnata jo heti alkuun semmoisen tahon kanssa tehtä-

vään yhteistyöhön, jolla olisi ollut asiaan intressi, kuten Poliisilla tai Puolustusvoimilla. 

Nämä instanssit olisivat varmasti kiinnostuneita tämän kaltaisesta tutkimuksesta.  
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LIITTEET 

Liite 1. Liikenneturvan Elias Ruutin haastattelun kysymykset 

 

1) Mikä on mielestäsi suurin puute, joka moottoripyöräkypärässä tällä hetkellä on? 

 

2) Kun mietitään 2030 - luvulla povattua autonomista liikennettä, mikä on näkemyksesti 

moottoripyörien soveltuvuudesta älyliikenteeseen? Jos ne ovat vielä "manuaalisesti" ajet-

tavia? 

 

3) Onko mielestäsi järkevää lisätä teknologisia ratkaisuja kypärään -> elintoiminnon val-

vonta, HUD integroituna gorilla glass visiiriin, istuvuuden yksilöinti laserskannauksella/fo-

togrammetrialla? 

 

4) Pitäisikö lain olla tiukempi moottoripyöräkypärän uusimisesta? (Tällä hetkellä suo-

messa sallitaan ECE 22/04 normin mukainen kypärä, kun Euroopassa osittain vaaditaan 

22/05) 

 

5) Nykykypärässä ei ole niskasuojausta, olisiko syytä miettiä, olisiko tulevaisuuden kypä-

rässä alareunassa "turvatyyny", joka täyttyy onnettomuudessa ja suojaa niskaa rajoitta-

malla pään liikerataa. 

 

6) Olisiko autonominen tai osittain autonominen moottoripyörä hyvä vai huono asia?  

 

 

7) Tuleeko jotain muuta mieleen autonomisesta liikenteestä tai kypärästä? 
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Liite 2. Facebook keskustelu moottoripyörän autonomisuudesta 
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Kuvio 1.

 


