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ALKUSÄNAT 

Viime aikoina on liikenneturvalljsuusasjojta käsitellejssä 

kannanotoissa usein tarkasteltu sitä missä määrin eri 

tekijät vaikuttavat turvallisuuteen. Aikaisemmin katsottiin 

pääpainon olevan inhimillisillä, kuljettajan käyttäytymiseen 

liittyvillä tekijöillä. Viime aikoina on korostettu hyvin 

voimakkaasti liikenneympäris tön merkitystä. 

Liikenneturvallisuuteen kohdistunut tutkimus on myös suurelta 

osalta ollut sektoreittain "eristäytynyttä" ts. psykologit 

ovat tutkineet ihmistä ja tiensuunnittelijat tietä jne. Koska 

kuitenkin lienee selvää, että turvallisuus riippuu monista 

samanaikaisesti vaikuttavista osatekijöistä ja niiden väli-

sistä suhteista, on ns. poikkitieteellisen tutkimuksen mer-

kitys suuri. Liikenneympäristön osalta on tärkeätä tutkia 

minkälaatuinen liikenneympäristö vastaa parhaiten ihmisen 

fyysisiä ja psyykkisiä mandollisuuksia ja ominaisuuksia lii-

kentee ssä. 

Jäljempänä olevan selvityksen tarkoituksena on ollut lähestyä 

liikenneympäristön suunnittelun eräitä ongelmia edellä esi-

tetyt näkökohdat huomioon ottaen. 

Selvityksen on laatinut tie- ja vesirakennushallituksen toi-

meksiannosta fil.kand. Heikki Summala. Asiantuntija-apua 

tutkimuksta tehtäessä ovat antaneet dosentti Risto Näätänen ja 

yli-ins. Kirili Härkänen. Toimeksiantajan asiamiehenä on toi-

minut dipl.ins. Teuvo Puttonen tiesuunnitteluosaston teknil-

listaloudellisesta toimistosta. 

Dipl.ins. Teuvo Puttonen 



ABSTRACT 

Research counducted on perception of traffic sing's was 

reviewed and the±d results vere partially reinterpreted 

with increased emphasis on motivational factors. A 

cunclusion vas drawn that it is the lack of motivation 

of the driver rather than the limitations of his perceptual 

capacity that is the principal reason for the experimental 

results involving deficient perception of highway traffic 

sings and a major reason for the lack on efficiency of 

the highway traffic-sign system in totality. Reasons for the 

deficient motivation of dri -vers were discussed and remedies 

for the probiem proposed. 
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1 • 	JOHDANTO 

Tienkäyttäjän on tieliikenneasetuksen mukaan noudatettava 

mm. liikennemerkein annettuja ohjeita ja määräyksiä (tie-

liikenneasetuksen 6. §). Hänen siis odotetaan havaitsevan 
jokaisen liikennemerkin, tunriistavan sen, tuntevan sen ii-

moittaman ohjeen tai määräyksen ja lopulta noudattavan tätä 

asianmukaisella tavalla. 

Liikenteessä liikkujat eivät kuitenkaan näytä täyttävän lain-

säätäjän odotuksia toivotulla tavalla. Liikennemerkkien nou-

dattaminen on ilmeisen puutteellista, ja niitä jopa tunnetaan 

verraten heikosti (Ratilainen, 1965; Oranen, 1969). Viime 
vuosikymmen alusta lähte.n on kiinnitetty huomiota myös lii-

kennemerkkijärjestelmän toimintaan kokonaisuudessaan ja yli-

päänsä tiellä liikkujan mandollisuuksiin käyttää hyväkseen 

liikennemerkkien muodostamaa informaatiojärjestelmää tarkoi-

tetussa laajuudessa. Tässä yhteydessä on viitattu ihmisen 

vaillinaisiin (perseptuaalisiin eli havaintoon liitty -viiin) 

mandollisuuksiin huomata liikennemerkkejä nykyisessä nopeassa 

ja kompiisoidussa liikenteessä ja tämän seurauksena hänen 

ainakin osittaiseen syyntakeettomuutensa liikennemerkein ±1-

moitettujen määräysten noudattamatta jättämisessä. 

Seuraavasssa tarkastellaan lähemmin liikennemerkkijärj e stel-

män toimintaa maantieolosuhteissa käsitteleviä tutkimuksia, 

arvioidaan niissä käytettyjen menetelmien pätevyyttä ja myös 

tulkitaan niitä joissain määrin uudelleen. Erityisesti py-

ritään vastaamaan kahteen kysymykseen: 

1) Voidaanko kuljettajalla katsoa olevan havaintopsykologiset 

edellytykset liikennemerkkien hyväksikäyttöön maanteilläm-

me? Toisin sanoen, pystyykö kuljettaja (jos hän haluaa) 

havaitsemaan teille asetetut merkit, vai onko merkkejä 

asetettu niin hiioniama -ttomastj tai tiheään, ettei niitä 

kaikkia voi huomata vaikka haluaisikjn? 

2) Mitä osaa kuljettajan motivaatio näyttelee liikennemerk-

kien havaitsemisessa ? Toisin sanoen, haluaako kuljettaja 



tarkkailia ja käyttää hyväkseen 1iikennemerkkejI? 

Lopuksi tarkastellaan mandollisuuksia tehokkaampaan 

informaation välittämiseen autoilijoille. 



	

2. 	KOKEELLISTA TUTKIMUSTA 

	

2.1 	Kenttätutkimukset 

Liikennemerkkijärjestelmän toimintaa käsittelevässä työssä 

on uraauurtava Johanssonin ja Rumarin tutkimus (1966; 
julkaistu ensimmäisen kerran v. 1960). Sen ensimm.isessä 
osassa tutkijat pyrkivät mittaamaan maksimaalista suoritus-

tasoa liikennemerkkien "rekisteröinnissä" eli - tutkijoiden 

mukaan - havaittujen liikennemerkkien lukumäärää mandolli-

simman suotuisissa olosuhteissa tehdyn automatkan aikana, 

ts. silloin, kun koehenkilön ei edellytetä kiinnittävän 

huomiota ajamiseen eikä muuhun liikenteeseen. 

Tutkimuksessa ajettiin autolla 170 km:n pituinen matka, 

ja viiden kyydissä istuvan koehenkilön tuli painaa nappia 

joka kerta liikennemerkin nähdessään; toistensa reaktioita 

he eivät voineet nähdä. Tässä koejärjestelyssä koehenkilöt 

pystyivät (napin painalluksella) ilmoittamaan keskimäärin 

n. 91 % koereitin varrella olevista Lt24 liikennemerkistä. 

Tutkijat tekivöt sen •johtopötöksen, ettö kuljettajien 

maksimaalisen suoritustason liikennemerkkjen "rekisteröin-

nissä" voidaan katsoa olevan 90 %:n luokkaa kaikista liiken-

nemerkeistä. 

On kuitenkin epävarmaa, missä määrin voimme samastaa kul-

jettajien ja matkustajien suoritustason. Mandolliset erojen 

aiheuttajat vaihtelevat kuljettajan ilmeisesti edullisem-

masta sijainnista autossa hänen korkeampaan fysiologiseen 

aktivaatiotasoonsa (ks. esim. Duff'y, 1962) ja motivaatioonsa; 
kuljettajan keskittyminen liikenteeseen, auton ohjaamiseen 

ja muihin ajotoimintoihin pitänee hänen mielenkiintonsa 

liikennemerkkeihinkin paremmin vireillä, eikä kyllästymistä 

tapahtune samassa määrin tai yhtä nopeasti kuin matkustajilla. 

Tärkeä seikka on myös se, että matkustajat saattoivat tutki-

muksessa keskittää selektiivisesti huomionsa liikennemerk-

kehin, koska heidän ei tarvinnut huolehtia ajamisesta tai 

ylipäänsä välittää muusta liikenteestä. Näin ei kuljettaja 

koskaan voi tehdä - ei ainakaan kovin kauan. 



Tutkimus toistettiin Saksan Liittotasavallassa v. 192 

Undeutschin (1963) johdolla, nyt vain sillä erotuk-
sella, että kokeessa toimi yhtaikaa ja yhteistyössä 

kaksi koehenkilöä, joista toinen ajoi autoa toisen is-

tuessa kyydissä. Lisäksi nyt tuli koehenkilöiden pelkän 

laskemisen ("rekisteröimisen") sijasta myös nimetä kaik-

ki liikennemerkit koereitin varrella. Koereittejä oli 

kolme ja ne vaihtelivat pituudeltaan 70:stä 170:een 

kilometriin. Jokainen koereitti ajettiin yhden kerran 

kumpaankin suuntaa sekä päivällä että yöllä. Huolimatta 

siitä, että kuljettaja ja matkustaja toimivat yhteis-

työssä, he saattoivat päiväsaikaan huomata vain 93.5 % 
ja yöllä vain 91 % kaikista koereittien varrella si-

jaitsevista li±kennemerkeistä. 

Myös tämän tutkimuksen suhteen on oltava varovainen 

tehtäessä tuloksista johtopäätöksiä ajoneuvon kuljet-

j 	maksimisuoritukseen nähden. Tässä tutkimuksessa 

yhdistyivät kuljettajan mandollisesti suurempi ja 

pysyvämpi vaippaus ja matkustajan mandollisuus liiken-

nemerkkien jatkuvaan selektiiviseen tarkkailuun. Tär-

keintä on kuitenkin, että vain yhtä kuljettajan ja 

matkustajan muodostamaa partiota käytettiin, eikä edes 

heidän ikäänsä, ajokokemustaan tai muita ominaisuuksiaan 

raportuitu. Kaikkiaan jää siis vielä epäselväksi, mikä 

on nimenomaan kuljettajan huomaamiskapasiteetin yläraja 

liikennemerkkjen suhteen. 

Tutkimuksensa toisessa osassa Johansson ja Rumar (1966) 

pyrkivät luomaan koetilanteen, joka olisi "niin hyvin 

todellisuutta vastaava kuin mandollista". Tukholman ja 

Uppsalan välisen valtatien varrelle pystytettiin (väli-

aikainen) liikennemerkki siten, että kuljettajat saat-

toivat esteettömästi nähdä sen jo OO metrin etäisyy-

deltä. Tiessä oli heti merkin jälkeen pieni nousu ja 

mutka, jotka estivät näkyvyyden kaemmas; mutka oli kui-

tenkin niin loiva, ettei se vaatinut tavallista suu-

rempaa tarkkaavaisuutta eikä ylimääräisiä toimenpiteitä, 

kuten jarruttamista. 



Jokainen merkin ohittanut ajoneuvo pysäytettiin em. näköesteen 

takana 710 metrin päässä koemerkistä ja kuljettajalta tiedus-

teltiin, mikä oli viimeinen hänen ohittamansa liikennemerkki. 

Tutkimuksessa käytettiin - päivänvalossa ja hyvissä sääolo-

suhteissa - viittä eri liikennemerkkiä, joiden katsottiin 

eroavan toisistaan "pakotta -v-uuden" suhteen. Kaikkiaan 200 

ajoneuvoa pysäytettiin kutakin merkkiä kohti. Käytetyt viisi 

merkkiä ja oikeiden vastausten osuus on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Viimeksi ohitetun merkin ilmoittaminen. Koe- 

merkit ja oikeiden vastausten osuus Johanssonin 

ja Rumarin tutkimuksessa (1966). 

Merkki Oikeita vastauksia (%) 

Nopeusrajoitus 50 km/h ja 78 
lisäkilpi "300 m" 
(alkaa 300 m:n päässä) 

Muu vaara ja lisäkilpi 63 
"Poliisitarkkailu" 

Muu vaara ja lisäkilpi 55 
"Routavaurjoita 1 km" 

Muu vaara 1 8 

Suojatien ennakkovaroi- 17 
tus ja lisäkilpi "300 m" 

Tarkasteltaessa syitä oikeiden vastausten vähäisyyteen ja 

merkkien välisiin eroihin on mainittava kaksi metodista te-

kijää, jotka ovat saattaneet vaikuttaa lukuja alentavasti: 

i) Merkkien ohittamisen ja sitä koskevan tiedustelun välisenä 

aikana kuljettajat jatkoivat matkaansa runsaat 700 metriä, 

hiljensivät nopeuttaan nähdessään poliisin pysäyttämis-

kehoituksen ja pysäyttivät ajoneuvonsa. Tänä noin yhden 

minuutin ajanjaksona on luultavasti tapahtunut unohtamista, 

jonka laajuus lienee riippuvainen havainnoista ja toimin-

noista tuona aikana. (Myös merkin laatu vaikuttanee unoh-

tamiseen: tärkeät merkit esimerkiksi unohdetaan varmas-

tikin vähemmän todennäköisesti kuin jotkut muut monista 

kuljettajista yhdentekevät). Kuten Johansson ja Backiund 



(1970) toteavat, haastattelun viivästymisen mah-

dollisesti aiheuttamaa unohtamista voitaisiin mi-

tata vaihtelemalla systemaattisesti viivästymisen 

kestoa. Tällaista kontrollitoimenpidettä ei kui-

tenkaan suoritettu. 

2) Edellistä suurempi vaikutus lienee sillä, että 

poliisin odottamaton pysähtymiskehotus kesken mat-

kan saattaa aiheuttaa pysäyttämistä välittömästi 

edeltävien tapahtumien hetkellisen tai pysyvän 

unohtamisen. Johansson ja Backlund ( 1 970 ) ilmoitta-
vat, että muutamat kuljettajat olivat nimenomaan 

maininneet tämän mandollisuuden, mikä ilmeisesti 

heijastaa heidänä kokemuksiaan yllättävästä pysäh-

tymiskehotuksesta. Tekijät tosin ilmoittavat myös 

kumonneensa tämän mandollisuuden osoittamalla, että 

tuloksissa ei ole eroa, joutuivatpa autoilijat sitten 

virka- tai siviilipukuisen poliisin pysäyttämäksi, 

mutta on huomattava, että pysäyttäminen tiellä on 

aina yllättävä ja epätavallinen. 

Näistä syistä on oletettavissa, että liikennemerkkejä 

tosiasiallisesti havaitaan paremmin kuin mitä em. 

luvut osoittavat. 

Johanssonin ja Rumarin tutkimuksen mielenkiintoisimman 

tuloksen muodostavat huomattavat erot eri merkkien vä-

lillä. Nämä erot osoittavat sen ratkaisevan vaikutuksen, 

joka liikennemerkin "subjektiivisella tärkeydellä" tai 

"merkityksellä" on kuljettajalle. Vaikka edellä esitet-

tiin, että saadut aihaiset prosenttiluvut (taulukko 1) 

heijastavat - jossain tuntemattomassa, mutta ilmeisesti 

suuremmassa laajuudessa kuin tutkijat itse arvioivat - 

myös haastattelun "viivästymisestä" ja odottamattomasta 

pysäyttämisestä aiheutuvaa unohtamista, se ei suinkaan 

aseta kyseenalaiseksi tämän uraauurtavan tutkimuksen 

panosta tietämyksellemme kuljettajan suorituksesta ja 

käyttäytymisestä liikennemerkkijärje stelmän suhteen. 

Tutkimus osoittaa selvästi, mistä syystä tämän järjes-

telmän hyvinkin puutteelliseen toimintaan on (maantie- 
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olosuhteissa) ennen kaikkea etsittävä: kuljettaian puutteel-

lisesta motivaatiosta tarkkailla liikennemerkkejä ja käyttää 

hyväkseen niiden tarioamaa informaatiota (paremmin kuin 

esim. hänen havaintokapasiteettinsa rajoittuneisuudesta). 

Ilmeisesti hyvin suuri osa liikennemerkeistä käsitellään 

keskushermostossa siihen pisteeseen saakka, jossa niiden 

tärkeys ratkaistaan; tällöin monet niistä irrelevantteina, 

kuljettajalle "merkityksettöminä", unohdetaan (ks. myös 

Undeutsch, 1963, s. 222). Tutkijat (Johansson & Rumar, 1966) 
tulevat tähän näkökohtaan kirjoittaessaan merkkien välisistä 

eroista ja toisten paremmuudesta niiden huornaamisen suhteen 

seuraavasti: 

"Voidaan esittää, että henkilökohtaisen riskin kannalta tämä 

myös antaa tärkeysjärjestyksen kuljettajalle. Niinpä nopeus-

rajoituksen ylityksen voidaan katsoa edustavan suurinta ris-

kiä sekä poliisin taholta että onnettomuuden mandollisuutena. 

"Poliisitarkkailu"-merkki edustaa uhkaa joutua poliisin py-

säyttämäksi jostain määrittelemättömästä syystä, mutta ei 

onnettomuuden kannalta. Varoitus routavauriosta on puolestaan 

uhkaava, koska se merkitsee potentiaalista vauriota autolle. 

Luettelon viimeiset kaksi merkkiä eivät edusta kuljettajalle 

mitään suurempaa vaaraa. Autoilijoiden suojatiemerkkeihin 

kohdistama huomio on monissa Ruotsin kaupungeissa käytännössä 

mitätön, eikä tämän huomion voi odottaa lisääntyvän pääteillä 

(missä suojatietä käyttävien lukumäärä on todennäköisesti 

hyvin pieni), ja yleisen varoitusmerkin voidaan katsoa olevan 

liian ei-spesifi rekisteröitäväksi." 

Tutkimuksen päätulos vahvistettiin myöhemmin haastattelemaila 

000 kuljettajaa hyvin samanlaisissa koeolosuhteissa 

(Johansson & Backlund, 197 0 ). Jälleen kuljettajat pysäytet-

tim 710 metriä koemerkin ohittamisen jälkeen ja heiltä 
tiedusteltiin, minkä merkin he viimeksi ohittivat. Eri rner- 

keille saadut lukemat olivat hyvin lähellä aikaisemman tutki-

muksen tuloksia (taulukko II). 



Taulukko II. Viimeksi ohitetun merkin ilmoittaminen. 

Koemerkit ja oikeiden vastausten osuus 

Johanssonin ja Backlundin tutkimuksessa 

(1970 ). 

Merkki Oikeita vastauksia (%) 

Nopeusrajoitus 50 km/h ja 76 
lisäkilpi "300 m 
(alkaa 300 m:n päässä) 

Muu vaara ja lisäkilpi 66 
"Poliisitarkkailu" 

Villieläimiä 62 

Muu vaara ja lisäkilpi 55 
"Routavaurioita" 

Muu vaara 29 

Suojatien ennakkovaroi- 26 
tus 

Nyt suoritettiin myös mielenkiintoisia analyysejö 

erilaisten ympäristötekijöiden (tieolosuhteet, näky-

vyys, liikennetiheys) ja kuljettajakohtaisten teki-

jöiden (kuljettajaryhmä, tien tuttuus, tarkkaavai-

suuden aste liikennemerkkieri suhteen) vaikutuksista 

koehenkilöiden suoritukseen tässä koejärj e stelyssä. 

Keskeistä tie tämyksellemme liikennemerkkijärjestelmäri 

puutteellisen toiminnan syistä on tutkijoiden analyysi 

tarkkaavaisuuden eri asteista merkkien suhteen ja tämän 

vaikutuksesta suoritukseen. Tässä analyysissä erot- 

tim kolme ryhmää: 

a) "ormaali-" eli "N-ryhrnä" - 1 866 kuljettajaa, 
jotka eivät olleet tietoisia ämäri tutkimussarjan 

tutkimuksista; 

b) "H-ryhmä" - 51 kuljettajaa, jotka olivat kuulleet 
tutkimussarjasta tai olleet tutkimuksessa aikai-

semniin mukana, mutta jotka eivät osanneet olla 

8 
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Johanssonin ja Backlundin tutkimuksessa (1970): 
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d = suurin sallittu ajonopeus 50 km/h, 

e = villieläimjä. 
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erityisesti varuiliaan iiikeiinemerkkien suhteen; 

c) "L-ryhmä" - 208 kuljettajaa, jotka pyrkivät erityisesti 

tarkkailemaan liikennemerkkejä. 

Tutkijat katsoivat näiden ryhmien rnuodostavan koirniportaisen 

asteikon kuljettajien liikennemerkkejhin kohdistuneen tark-

kaavaisuuden suhteen. Ryhmien välillä todettiin selviä 

eroja: ilmoittamisprosentti kasvoi tarkkaävajsuuden asteen 

kasvaessa. Suorituksen paraneminen oli ei-spesifiä, ts. se  
kohdistui kaikkiin tutkimuksessa käytettyihjn merkkeihin ja 

vieläpä niin, että merkkien järjestys oli joka ryhmässä 

(yhtä vähäistä poikkeusta lukuunottamatta) sama (ks. kuva 1). 

Tämä tutkimustulos tukee edelleen käsitystä motivaatiori taTr-

keästä osuudesta liikennemerkkien tämänkaltajsessa "rekis-

teröimjsessä": L-ryhmässä merkin pystyi sen laadusta riip-
puen ilmoittamaan 87-97 % kuljettajista, kun sen sijaan 

vastaavat luvut normaaliryhmän tutkimuksesta tietämättörnjen 

kuljettajien kohdalla vaihtelivat runsaasta 30 %:sta n. 
70 %:iin. Toisaalta ympäristötekijät, kuten tieolosuhteet 

(kuivasta tien pinnasta hyvin liukka.aseen), näkyvyys ja 

liikennemäärä, eivät vaikuttaneet keskimääräiseen suoritus-

tasoon. Mikäli liikennemerkkien havaitsemjnen maantieajossa 

olisi vaativa havaintotehtävä, nämä tekijät olisivat var-

masti vaikuttaneet tuloksiin. Luultavaa onkin, että jos 

kuljettaja todella haluaa huomata liikennemerkit, hän myös 

pystyy sen verrattain hyvin tekemään - ainakin silloin, 

kun hän suurin piirtein tietää sen suhteellisen lyhyen 

tieosan, jolla koemerkki sijaitaee ja jolla hänen siis 

täytyy erityisesti tarkkailla liikennemerkkejä, kuten oli 

laita L-ryhmän suhteen Johanssonin ja Backlundin tutkimuic- 
sessa. 

Johanssonin ja Rurnarin perustavanlaatuisja tutkimustuloksia 
tukee voimakkaasti myös Häkkisen (1965; ks. myös 1971) 
tutkimustulos, jossa käytettiin suurin piirtein samanlaista 

tutkimusmenetelmää. Koemerkki pystettiin tien vierelle 

ennen kaarretta. Jokainen merkin ohi ajanut ajoneuvo py-
säyte -etiin 00-80o metrin pässä ja kuljettajalta tiedustel-

tim, minkä merkin hän muisti viimeksi ohittaneensa. Tutki- 



muksessa käytettiin neljöä eri koemerkkiä ja kaik-

kiaan suoritettiin 2 768 haastattelua. Tulokset oli.-
vat hyvin samansuuntaiset kuin edellä käsitellyissä 

ruotsalaisissa tutkimuksissa: todennäköisyys, jolla 

liikennemerkki "huomataan" eli jolla kuljettaja kyke-

nee ilmoittamaan ohittarnansa merkin häntä haastatel-

taessa, 

a) on yleensä hyvin alhainen, ja 

b) riippuu voimakkaasti merkin sisältämästä spesifistä 

informaatiosta normaalissa maantieaj otilanteessa. 

Taulukko Iii. Viimeksi ohitetun merkin ilrnoittarnjneii. 

Koemerkit ja oikeiden vastausten osuus 

Häkkisen (1965) tutkimuksessa. 

Merkki Oikeita vastauksia (%) 

Suurin sallittu 80 
ajonopeus 50 km/h 

Suurin sallittu 78 
ajonopeus 70 km/h 

Muu vaara ja lisä- 62 
kilpi "Ajotarkkailu" 

Muu vaara 28 

Häkkisen tutkimus sisältää myös useita mielenkiin-

toisia tuloksia eri tekijöiden vaikutuksesta viimeksi 

ohitetun merkin ilmoittamiseen. Seuraavassa niistä 

keskeisimmät: 

1) Eri tutkimuspaikoissa saadut tulokset eivät eron-

neet toisistaan merkitsevästi. 

2) Viimeistä edellisen merkin muistaminen tapauksissa, 

joissa viimeistä merkkiä ei muistettu, riippui 

merkin laadusta ja olosuhteista. "Tärkeä" merkki 

(esimerkiksi tasoristeys) ilmoitettiin useammin 

kuin sen jälkeen ollut "muu vaara"-koemerkki. 

3) Ajonopeus merkin ohittamishetkellä ei vaikutta-

nut ilmoittamistodennäköisyyteen. 

Lt) Suurin osa kuljettajista, jotka eivät noudatta- 

1') 
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neot nopeusrajoitus -ta, eivät myöskään ilmoittaneet 

nopeusraj 01 tusmerkkiä. 

5) Kuljettajakohtaisista tekijöistä tien tuttuus ei 

vaikuttanut merkin ilmoittamjseen sinänsä. Merkitsevä 

ero syntyi tässä suhteessa vasta lisäkilven muistami-

sessa. Usein kyseistä tietä ajaneet kuljettajat kiinnit-

tivät merkin huomattuaan tarkkaavaisuutensa lisäkilpen 

j.a muistivat sen useammin kuin muut. 

6) Ennen haastattelua (tutkimukseen osallistumista) ajetun 

matkan pituus ei vaikuttanut tuloksiin. 

7) Sekä iän että ajokortin hallussaoloajan (ajokokemuksen) 

lisääntyessä merkkien ilmoittamisf'rekvenssj pieneni. 

Nuoret ja vasta-alkajat ilmoittivat koemerkkejä 20-30 3 
useammin kuin vanhat ja yli 15 vuotta ajaneet. 

8) Kuljettajien vuosittain ajama kilometrimäärä ei vaikutta-

nut ilmoittamistodennäköisyyteen. 

9) Yksityisajokortin omistavat kuljettajat ilmoittivat merk-

kejä paremmin kuin ammattiajokortin haltijat. 

10) Autossa olleiden matkustajien lukumäärä ei vaikuttanut 

itse merkin ilmoittamiseen. Sitä vastoin lisäkilven il-

moittivat yksin ajaneet merkitsevästi useammin kuin 

matkustajien kanssa ajaneet. 

ii) Ne henkilö- ja pakettiautojen kuljettajat, joiden ajo- 

neuvoihin oli asennettu turvavyö ja jotka käyttivät sitä, 

ilmoittivat merkkejä jonkin verran paremmin kuin muut. 

Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisemmjn tutkimusta 

(Summala & Näätänen, 197Lt), jossa pyrittiin vastaamaan 
kysymykseen, voidaanko kuljettajalla katsoa olevan havainto-

kapasiteettinsa puolesta edellytykset havaita maanteiliemme 

asetetut liikennemrkjt (ks. johdan1). 

Menetelmä. Koehenkilöiden tuli ajaa henkilöautolla (Renault 

R 10) 257 km: n pituinen koereitti. Heidän tuli ajaa niin 
turvallisesti ja virheettömästi kuin mandollista, noudattaa 

huolellisesti liikennesääntöjä ja -merkkejä ja lisäksi nime-

tä jokainen liikennemerkki (myös mandollinen lisäkilpi), 

jonka he näkivät kulkusuunnassaan. 

Ennen koetta koehenkilöt kävivät luettelosta läpi kaikki 

käytössä olevat liikennemerkit ja ajoivat sen jälkeen 10 kiri:n 



pituisen harjoitusajon. Varsinaisella koereitillä vei 

takapenkillä istuva kokeenjohtaja yksityiskohtaiseen 

koepöytäkirjaan kaikki ilmoittamattomat ja väitrin ilmoi-

tetut merkit samoin kuin kaikki virheet joihin koehen-

kilöt syyllistyivät. Koehenkilöitä kehotettiin ajamaan 

muuten normaalilla tavallaan, mutta enintään 100 km:n 

tuntinopeudella. Matkan puolivälissä pidettiin 15 mi-

nuutin kahvit auko. 

Koereitti muodosti kolmion Helsinki - Hämeenlinna - 

Lahti ja kulki valtateitä 3, 10, 12, 1-i-/5 sekä kanta- 

tietä n:o 50 pitkin tässä suunnassa. Kustakin ent. 

kaupungista lähti yhtä monta koehenkilöä palaten rei-

tin kierrettyään samaan paikkaan. Kaikkiaan reitillä 

oli 581 liikennemerkkiä (linja-auton pysäkkimerkit ja 

ajoratamaalaukset poisluettuina; niitä ei myöskään 

tarvinnut ilmoittaa). Tuloksia analysoitaessa reitti 

jaettiin kolmeen osaan: "Taajamaosuus" (yhteensä 10 km) 

käsitti kaikki taajama-alueet samoin kuin suurimmat 

risteysalueet ja sillä oli yhteensä 139 liikennemerkkii; 

"maantieosuus" käsitti loput reitistä (14142 merkkiä ja 

2147 km). Lisäksi erotettiin "linjaosuus", josta suljet-

tim pois kaikki taajama- ja r1tytsa1uGet 	(1ilnjaosu.u- 

della oli kaikkiaan 183 liikennemerkkiä). Linjaosuudella 

sijaitsevien merkkien katsottiin sijainniltaan suurin 

piirtein vastaavan em. Johanssonin ja Rumarin (1966), 

Johanssonin ja Backlundin (1970)  ja Häkkisen (1965) 

tutkimuksissa käytettyjä koemerkkejä. 

Kaikkiaan yhdeksän koehenkilön ikä vaihteli 20:stä 

33:een (keskimäärin 25,14  v.) ja ajokortin hallussaolo-

aika 1:stä 10:een vuoteen (keskim. 5,7 v.). Koehenkilöt 

muodostivat kaksi toisistaan poikkeavaa ryhmää siten, 

että neljä heistä ei ollut koskaan ajanut kokeessa 

käytetyllä (tai samanlaisella) autolla, viisi muuta 

sen sijaan oli ajanut tällaisella autolla vähintään 

1 Risteysalueilla katsottiin sijaitsevan kaikki merkit 
risteystä edeltävästä suunnistustaulusta risteyksen 
jälkeiseen "etuajo-oikeutettu tie"-merkkiin siten, 
että edellinen kuului linjaosuuteen, jälkimmäinen ei. 

114 
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5 000 km muutaman viimeisen vuoden aikana. 

Tulokset. Päätulokset on esitetty taulukossa IV. 

Taulukko IV. Ilmoittamatta jääneiden merkkien lukumäärO 

reitin kullakin osuudella (kaikki koehenkilöt). 

Osuus Ohitettujen Ilmoitta- Ilmoitta- 	95 %:n luo- 
merkkieri lu- mattomien mattomjen 	tettavuus- 
kumäärä merkkien merkkien 	väli 

lukumäärä osuus (%) 

Taajamaosuus 1251 112 8.95 	Ll.62_13.28 
Maantieosuus 397 8  42 1.06 	0.50- 	1.61 
Linjaosuus 1647 4 0.24 

Koko reitti 5229 154 2.95 	1.67- 4.22 

Yleisesti ottaen koehenkilöt pystyivät ilmoittamaan merkkejä 

yllättävänkin hyvin. Heidän suorituksensa riippui kuitenkin 

voimakkaasti reitin vaikeudesta (lähinnä liikennemerkkitj-

heydestä) siten, että kun linjaosuudella pystyttiin ilmoitta-

maan käytännöllisesti katsoen kaikki merkit, taajamaosuudella 

niitä jäi ilmoittamatta lähes 9 prosenttia. Toisaalta varoi-
tusmerkit ja kieltoa tai rajoitusta ilmaisevat merkit pys-

tyttiin ilmoittamaan erittäin hyvin (ainoastaan kaksi ilmoit-

tamatta jäänyttä merkkiä kaikkiaan 1 432 ohitetusta), kun 

taas useimmat ilmoittamatta jäänet merkit olivat joko mää-

räystä osoittavia tai tiedotusmerkkejä (152/3 798). Tämä joh-

tuneekin suurimmaksi osaksi siitä, että kanden jälkimmäisen 

ryhmän merkit - ja erityisesti tiedotusmerkjt - sijaitsevat 

pääosiltaan risteyksissä ja muissa "vaikeissa" paikoissa, 

missä on paljon merkkejä ja myös muuta tarkkailtavaa. (Eri 

merkkien lukumäärät ja ilmoittamatta jääneiden osuudet on 

esitetty liitteessä i). 

Yksilöiden väliset erot ilmoittamatta jääneiden merkkieri osuu-

dessa vaihtelivat koko aineistossa O.69:stä 5.68:aan prosent- 
tiin: tnaantieosuudella vaihteluväli oli 0 .45-2.49 0 ja taaja- 



maosuudella 1.t-19.i 0  %. Tilastollisesti merkitsevä 

vaikutus todettiin olevan kokemuksella käytetysti 

autosta (kokeneiden hyväksi) koko aineistossa .01:n 

tasolla (t = 3.56; df = 7) ja taajaosuudella .05:n 

tasolla (t = 2.86; df = 7); maantieosuudellG ero ryh-
mien välillä ei kohonnut aivan tilastollisesti merkit-

seväksi (t = 2.12; df = 7). 

Tarkoituksena tutkia ajetun matkan vaikutusta ilmoit-

tamisfrekvenssiin koereitti jaettiin neljään yhtäsuureen 

osaan kunkin koehenkilön lähtöpisteestä lukien. Jokaisella 

reitin neljänneksellä laskettiin keskimääräinen ilmoitta-

matta jääneiden merlcicien osuus 2 (ks. kuva 2). Ajetun 

matkan vaikutus (erot reitin neljännesten välillä) to-

dettiin .01:n riskitasolla merkitseväksi (ks. taulukko v). 
Suorituksen heikkenemisessä matkan kestäessä ei ollut 

eroja kokeneiden ja kokemattomien kuljettajien välillä 

Linteraktio Ajettu matka x Ajokokemus (tutkimuksessa 

käytetyllä autolla) ei GiitttaI±1L1m1Xt tilastollisesti 

merkitseväksi; ks. taulukko VT. 

Vain kolme selvästi todettavaa liikennerikkomusta ha-

vaittiin. Kaikki kolme olivat tapauksia, joissa nopeutta 

vähennettiin nopeusraj oitusalueelle tultaessa liian 

hitaasti (tai liian myöhään). 

16 

2 Taajamaosuudella sijainneet merkit suljettiin pois 
tarkastelusta, koska ne olisivat saattaneet suuresti 
vääristää tämänlaatuista analyysiä. 
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Tulosten tarkastelu ja vertailu aikaisempiiri tutki-

muksiin. Tässä tukimuksessa mitattiin tyypillisesti 

kuljettajan maksimisuoritusta liikennemerkkien havait-

semisessa, olihan kuljettajia nimenomaan kehotettu 

huolellisesti tarkkailemaan liikennemerkkjeä. Nämä il-

meisen hyvin motivoituneet kuljettajat pystyivät run-

saat kolme tuntia kestäneen matkan aikana ilmoittamaan 

käytännöllisesti katsoen jokaisen ohittamansa liiken-

nemerkin taajana- j Bteieyaluoden ulkapuolella, ja 

vain joka sadas merkki jäi ilmoittamatta silloinkin, 

kun tarkastelusta poistettiin taajama.-aluee ja .aiturr±mmat 

risteysalueet. Näin ollen voitiin tehdä johtopäätös, 

että kuljettajilla on maantieolosuhteissa (taajamien 

ulkopuolella ja suurimpia risteyksiä lukuunottamatta) 

havaintokapasiteettinsa puolesta edellytykset havaita 

liikennemerkkejä hyvinkin luotettavasti. Maantieolo-

suhteissa hyvin motivoitunut kuljettaja pystyy todella 

havaitsemaan käytännöllisesti katsoen kaikki liikenne-

merkit ja ajamaan samalla ilmeisen turvallisesti. 

On kuitenkin selvää, että kuljettajilla ei ole havain-

topsykologisiakaan edellytyksiä havaita liikennemerkkejä 

kaikkialla. Tämävoitiinjo todeta jokseenkin samantapai-

sessa tutkimuksessa, joka suoritettiin Hampurin kaupunki-

alueella (Undeutsch, 1963). Ilmoitettujen liikennemerkkien 

keskimääräinen lukumäärä oli tällöin vain 83,2 % siinäkin 

tapauksessa, että ainoastaan läpikulkuliikenteen kannalta 

olennaiset merkit (eikä esim. pysäköintiä koskevia) otet-

tiin huomioon. Sama tendessi voitiin nähdä kuvatussa 

tutkimuksessa: kun ainoastaan O,2L % merkeistä jäi ilmoit-

tamatta "linjaosuudellatt, vastaava luku oli maantieosuu-

della i 3 O6 %, koko aineistossa 2,95 %, ja 8,95 %, kun 
vain taajamat ja suurimmat risteysalueet olivat mukana. 

On kuitenkin huomattava, että siellä, missä merkkejä 

oli hyvin runsaasti, havaittujen merkkien todellinen 

lukumäärä on todennäköisesti suurempi kuin ilmoitettujen 

merkkien luku suullisen raportoinnin hitaudesta johtuen. 

Ilmoitettujen merkkien osuus koko reitillä olevista mer-

keistä (n. 97 %) ylittää selvästi aikaisemmissa vastaa-

vissa tutkimuksissa saadut luvut. Johanssonin ja Rumarin 
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(1966) tutkimuksessa autossa istuvat matkustajat pystyivät 

ilmoittamaan 91 % reitin varrella sijanneista liikennemer-
keistä nappia painamalla. Ero saattaisi aiheutua osaksi 

siitä, että kuljettajalla on yleensä paremmat mandollisuudet 

tarkkailla merkkejä; myös hänen tehtävänsä on mieienkiintoj- 

sempi. 

Undeutschin tutkimuksessa (1963) yhteistyössä työskentelevät 
kuljettaja ja matkustaja kykenivät ilmoittamaan 93, 5 % mer-
keistä päiväsaikaan ja 91 % pimeässä. Tässä tutkimuksessa 
käytettiin kuitenkin vain yhtä tällaista kuljettajan ja mat-

kustajan muodostamaa paria. Lisäksi on huomattava, että täl.-

laisten tutkimusten erittelemättömät kokonaistulokset ovat 

hyvin herkkiä koereitin vaikeusasteelle, kuten vaikeiden 

risteysten lukumäärälle, taajama-alueen osuudelle jne., mikä 

vaikeuttaa suuresti tutkimusten vertailua varsinkin, kun 

koereittejä ei ole kuvattu yksityiskohtajsesj 

Tämän tutkimuksen ns. linjaosuudella sijaitsevien merkkieri 

voitiin katsoa sijaitsevan yhtä vaikeilla paikoilla kuin 

Johanssonin ja Backlundin sekä Häkkisen"rekjsteröjntitu±kj_ 

muksissa". Nyt voitiin kuitenkin välttää kaksi näissä tutki-

muksissa esiintynyttä kompiisoivaa piirrettä: 

i) Koehenkilöt saattoivat ilmoittaa havaitsemansa merkit 

välittömästi: unohtamisen kannalta otollista viivästymistä 

ei esiintynyt. 

2) Koehenkilöitä ei tarvinnut odottamattomasti pysäyttää, 

kuten aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa tällainen toi-

menpide myös osaltaan lienee aiheuttanut unohtamis -ta. 

Toisaalta on huomattava, että ajotilanteen luonnollisuus 

kärsi jonkin verran kokeenjohtajan läsnäolosta autossa ja 

vaaditusta liikennemerkkien raportojnnista. Aivan ilmei-

sesti koehenkilöt olivat myös tietoisia liikennemerkkieri 

keskeisestä osuudesta tutkimuksessa, mutta toisaalta, kun 

heitä oli pyydetty ajamaan myös turvallisesti ja virheett;-

mästi, he pystyivät sen tekemään huomattavan menestykselli-

sesti: siten he eivät olleet keskittyneitä yksinomaan lii- 

kennemerkkjen tarkkajiLuun. 
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Huolimatta eroista em. tutkimusten ja nyt kuvatun vä-

lillä, voitaneen saaduista tuloksista päätellä, että 

syy aikaisempiin "rekisteröintjlujcujhjn" ei kovinkaan 

suuressa määrin voine olla sinänsä kuljettajien ha-

vaintokapasiteetin rajoittuneisuudessa: nämäkin kul-

jettajat ilmeisesti olisivat huomanneet koemerkit hyvin, 

mikäli olisivat siihen pyrkineet ja kiinnittäneet enem-

män tarkkaavaisuutta liikennemerkkeihin. (Tämä ei tie-

tenkään välttämättä merkitse sitä, että he olisivat 

myös pystyneet ilmoittamaan merkin myöhemmin pysäyttä-

misen jälkeen; ks. kuva i). 

2.2 	Laboratorjotutkiiukset 

Vaikka edellä korostettjinkjn motivationaaljsten te-

kijöiden ratkaisevan tärkeää osuutta liikennemerkkien 

havaitsemisessa, on tietenkin selvää, että ihmisen 

havaintokapasiteetilla on tässäkin kohti rajansa. Time!-

sestikään noita rajoja ei tavoitella normaaleissa 

maantieajo-olosuhteissa, mutta jo edellä kuvatuissa 

kenttätutkimuksjssa todettiin suorituksen selvä heik-

keneminen vaikeissa (kaupunki- ym.) olosuhteissa, ja 

laboratorio-olosuhteissa ei ole mitään vaikeuksia osoit-

taa noiden rajojen olemassaoloa. 

Klebelsbergin ja Kaliman (1960) suorittamassa tutki-
muksessa koehenkilöille esitettiin useita liikerinemerk-

kejä samanaikaisesti heijastamalla ne takistoskooppisesti 

koehenkilöiden edessä olevalle kankaalle 1/2 sekunnin 

esitysajalla. Kun kaksi merkkiä esitettiin, saattoivat 

kaikki koehenkilöt ilmoittaa ne molemmat. Nämä kaksi 

merkkiä muodostivat kuitenkin selvän rajan koehenkilöiden 

suorituksessa; kolme samanaikaisesti esitettyä merkkiä 

saattoin ilmoittaa enää vain 25 % koehenkilöistä, ja 

neljää tai useampaa ei enää kukaan. Oikein ilmoitettujen 

merkkien lukumäärä vaihtelj 1.5L1-:stä 2.21:een jokseenkin 

riippumatta samanaikaisesti esitettyjen merkkien lukumää- 

rästä. 
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Tulokset saivat tukea Undeutschin (1963) ja Turtolan (1969) 
suorittamissa tutkimuksissa. Jälkimmäisessä osoitettiin myös, 

että esitysajan vaihtelu 1/125:n  ja 2:n sekunnin välillä 

ei paljonkaan vaikuttanut tuloksiin (ks. myös Klebeisberg & 

Kalima, 1960). 

Liikennemerkkien havaittavuutta laboratorio-olosuhteissa 

tutki myös Eklund (1968). Hän esitti merkit samoin takistos-

kooppisesti, mutta nyt yksi kerrallaan ja 1/125 sekunnin 

esitysajalla; koehenkilöiden tehtävänä oli ilmoittaa, 

minkä merkin he näkivät. Selviä ja pysyviä eroja todettiin 

eri merkkien välillä oikeiden vastausten lukumäärässä, ja 

vaihtelu oli hyvin suurta: kun esimerkiksi "pysäköintipaikka"-

merkin pystyivät kaikki koehenkilöt tunnistamaan oikein, ei 

yksikään pystynyt tunnistamaan merkkiä "pysähtyminen kielletty". 

Tutkimuksessa voitiin edelleen päätellä liikennemerkin he-

leyden ja niiden visuaalisen yksinkertaisuuden vaikuttavan 

myönteisesti niiden havaittavuuteen laboratorio-olosuhteissa. 

Lisäksi merkkien fysikaalinen samankaltaisuus lisäsi niiden 

sekoittumisvaaraa ja alensi samalla merkkien näin mitattua 

havaittavuutta. Sen sijaan merkkien psykologiset ominaisuu- 

det (mitattuna semanttisella differentiaalilla; ks. Osgood, 

Suci & Tannenbaum, 1957) eivät näyttäneet vaikuttavan niiden 
havaittavuuteen. 

Mielenkiitoisin havainto Ekiundin tutkimuksesta on kuitenkin 

se, että siinä merkkien välille saadut erot, jotka ilmentävät 

merkkien fysikaalisia eroja ja siten eroja niiden havainto- 

psykologisessa tehokkuudessa, eivät vastaa kenttätutkimuksissa 

todettuja eroja. Esim. "muu vaara"-merkin havaitsi takisto-

skooppitutkimuksessa suurempi osa koehenkilöistä kuin nopeus-

rajoitusmerkin (82.4 ja 71.9 %), kun sen sijaan kenttätutki-

muksissa ohittamansa "muu vaara"-merkin pystyi pysäytettäessä 

ilmoittamaan (tutkimuksesta riippuen) 18-28 % ja nopeusrajoi-

tusmerkin 76-80 % kuljettajista. Siten ne (fysikaaliset) te-

kijät, jotka vaikuttavat merkkien havaittavuuteen laboratorio- 

olosuhteissa, eivät pysty selittämään kenttätutkimuksissa 

todettuja merkkienvälisiä eroja, jotka - kuten edellä on 

viitattu - aiheutunevat pääosaltaan motivationaalisista te-

jöistä. 
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On vielä kiinnitettävä huomiota periaatteelliseen 

eroon tällaisen laboratoriokokeen ja toisaalta kul-

jettajan tehtävän välillä normaaleissa maantieajo-

olosuhteissa. Laboratoriossa koehenkilö tietää jok- 

seenkin tarkasti hetken, jolloin liikennemerkin 

kuva välähtää kankaalla, ja siten hän voi maksimoida 

vaippautensa juuri tuolla hetkellä (ks. esim. Näätä-

nen, 19 6 7, 1970 ). Maantiellä kuljettajan tehtävä lii-

kennemerkkien suhteen on aivan erilainen. Kuljettaja 

ei voi - lähestulkoonkaan niin tarkasti kuin takisto- 

skooppitutkimukseessa ennakaida hatkeä, jolloin markki 

on hänen näkyvissään, mutta siinä tapauksessa, että 

hänen katseensa osuu merkkiin, hänellä on yleensä kyl-

liksi aikaa tunnistaa se ilman perseptuaalisia vai-

keuksia; vain silloin, kun useita merkkejä on pystytetty 

hyvin lähelle toisiaan, tällaisia vaikeuksia saattaa 

syntyä. 

Toinen eroavuus laboratoriokokeiden ja normaalien maan-

tieajo-olosuhteiden välillä on siinä, että laborato-

riossa koehenkilöt voivat keskittyä tehtäväänsä ilman 

mitään häiritseviä tekijöitä, joita taas maantiellä 

liikennemerkkejä tarkkailevallakin on yllin kyllin 

(ks. myös Dewar & Swanson, 1972). 

2.3 	Silmänliiketutkimukset 

Silmänliikkeiden rekisterbintimenetelmien viimeaikainen 

kehittyminen on tehnyt mandolliseksi myös kuljettajan 

silmänliikkeiden rekisteröimisen ajon aikana (ks. esim. 

Whalen, Rockwell & Mourant, 1968; Mourant & Rockwell, 
1970). Ominaista silmänliiketutkimuksille on kuitenkin 
se, että katseen kohdistumisesta esim. liikennemerkkiin 

ei voida päätellä mitään muuta kuin että edellytykset 

havainnon syntymiselle ovat olemassa. Tästä rajoituksesta 

huolimatta menetelmällä on joitakin etuja verrattuna 

edelläkuvattuihjn menetelmiin liikennemerkkien havaitse- 

misen tutkimisessa (ks. Rockwell, Bhise & Safforl, 1970): 
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i) Silmänliikkeet ja kohdistukset ovat hyvin pitkälle tandosta 

riippumattomia ja siten suhteellisen vähän alttiita eri 

tekijöistä aiheutuvalle vääristymiselle (response bias), 

verrattuna esim. kuljettajalta vaadittavaan raportointiin. 

2) Liikennemerkkejä tutkittaessa voidaan kuljettajalle (koe- 

henkilölle) antaa ohjeet jopa liikennemerkkejä minitee-

mattakin; kun esim, tutkitaan moottoriteiden opastusmerk-

kejä, voi instruktio olla yksinkertaisesti: "Aja aivan 

niin kuin normaalistikin ajat, ja aja moottoritieltä 

ulos X:n liittymässä". Siten kuljettajalla ei saata olla 

mitään käsitystä siitä, mistä kokeenjohtaja on tutkimuksessa 

kiinnostunut. 

3) Kuljettajalle ei aseteta mitään lisävaatimuksia normaaliin 

ajamiseen nähden; ainoa vaikeus tässä suhteessa on ver-

rattain hankala laitteisto. 

Nimenomaan liikennemerkkien havaitsemiseen liittyviä silmän-

liiketutkimuksia on kuitenkin tehty vain vähän. Yleisesti 

voidaan kuitenkin sanoa, että normaaliolosuhteissa kuljetta-

jan katse kohdistuu verrattain suppealle alalle ja suhteelli-

sen kauas omasta ajoneuvosta; sijaintia ajoradalla ja etäisyyt-

tä edellä ajavaan säädellään ääreisnäköön perustuvan (extra-

foveaalisen) informaation avulla. Kuitenkin mikäli tarvitaan 

tarkkaa informaatiota tien reunoilta tai läheltä omaa ajo-

neuvoa, on katseen kohdistaminen sinne välttämätöntä 

(ks. Bhise & Rockwell, 1971). Kuten Whalen & al. (19 68) esit-
tävät, katseen kohdistaminen vain suppealle alueelle saattaa 

olla peräisin pelkästä mukavuudenlialusta, ponnistuksen 

välttämisestä, ja sillä saattaa olla liikenneturvallisuuden 

kannalta vaarallisiakin seurauksia: uhkaavat ärsykkeet eri-

tyisesti tien reunoilla saattavat jäädä huomaamatta. 

Myös liikennemerkkien suhteen katseen keskittyminen suppealle 

alueelle saattaa ainakin joissakin tapauksissa olla haitalli€- 

Varsin mielenkiintoinen havainto on se, että aloittele-

vat kuljettajat kohdistavat vielä katseensa laajalle aluelle, 

mutta ajokokemuksen myötä tuo alue pienenee (Mourant & Rockwell, 

1972). Toisaalta edellä todettiin, että kokemattomat kuljetta-
jat käyttävät liikennemerkkejä hyväkseen ilmeisesti iajm- 



min kuin kokeneet kuljettajat (Häkkinen, 1969). Voita-
neenkin esittää sellainen tulkinta, että ajokokemuksen 

lisääntyessä kuljettajan visuaalinen toiminta tulee 

ikään kuin "tehokkaammaksj" (ts. tietä tarkkaillaan 

kauempana omasta ajoneuvosta ja ennakoidaan siten 

tilannetta pitemmälle, kun taas mm. ajoneuvon sijaintia 

ajoradalla hoidellaan ja sivulta uhkaaviin vaaroihin 

varaudutaan ääreisnäköön turvautuen); tämä tietenkin 

tekee mandolliseksi mm. suurempien nopeuksien käytön. 

Samalla tämä kuitenkin tapahtunee turvallisuuden kus-

tannuksella: liikennemerkkejä ja yleensäkin teiden 

varsia tarkkaillaan vähemmän. Ja vaikka esim. sivutieltä 

tuleva auto voidaan havaita ääreisnäöllä (jonka jälkeen 

katse voidaan kohdistaa siihen), on suhteellisen liik-

kumaton ja etenkin hämärässä vaikeasti havaittava ja-

lankulkija jo huomattavasti suurempi ongelma: keskeis-

näkö on joka tapauksessa tarkempi ja käsittelee infor-

maatiota nopeamminkuinääreisnäkö (Bartlett, Bartz & 

Wait, 1962). 

Rockwellin, Bhisen ja Saffordin (1970) silmänliike-

kameraa hyväksikäyttävä työ on liikennemerkkitutkimuksen 

suhteen erityisen mielenkiintoinen. He kehittivät mene- 

telmän, jolla voidaan todeta tietokoneanalyysin perusteella, 

muodostaako ohitettava liikennemerkki kuljettajan verkko-

kalvolle havaittavissa tai "ratkaistavissa" olevan 

(resolvable) kuvan; toisin sanoen, kohdistaako kuljettaja 

merkkiä lähestyessään katseensa siten, että merkki 

muodostaa hänein verkkokalvolleen riittävän selvän kuvan. 

Menetelmän ensimmäisenä sovellutuksena verrattiju toi-

siinsa kandenlaisia suunnistustauluja eräällä moottori-

tiellä (kysymyksessä oli "ennen-jälkeen"-tutkjmus tie- 

osalla, jonka suunnistustaulut vaihdettiin; ks. tau-

lukko vi). Mielenkiintoisin tulos oli se, että niiden 
merkkien osuus, jotka eivät muodostaneet "ratkaista-

vissa olevaa" kuvaa kuljettajan verkkokalvolle, väheni 

huomattavasti uusien merkkien asentamisen jälkeen. On 

tosin huomattava, että ainoastaan kahta koehenkilöä 

käytettiin: toisella em. osuus aleni 28.6 %:sta 

8.6 %:iin, toisella 62 %:sta 27.1 %:iin. 
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Taulukko VI. Vanhojen ja uusien koemerkkien tärkeimmät ominai-

suudet Rockwellin ym. (1970)  tutkimuksessa. 

Ominaisuus Vanhat merkit Uudet merkit 

Sijainti Tien sivussa Tien yläpuolella 

Lukumäärä paikkaa kohti 1 1 	- 3 
Lukumäärä liittymää kohti 2 - 3 4 
Sanoman pituus 1-4 riviä 2-3 riviä 

Keskimääräinen koko 30 neliöjalkaa 110 neliöjalkaa 

Näiden alustavien tulesten perusteella voitaisiin siis sanoa, 

että todennäköisyyttä, jolla liikennemerkin sanoma saavutta 

ainakin kuljettajan havaintomekanismin (ts. merkki muodostaa 

"ratkaistavissa olevan" kuvan verkkokalvolle), voitaisiin 

lisätä 

a) nostamalla merkki ajokaistan yläpuolelle, 

b) toistamalla informaatio eli asettamalla useita samanlaisia 

merkkejä peräkkäin, ja 

c) lisäämällä merkin ja sen osien (tekstin tai symbolien) 

kokoa (ks. taulukko VI). 

On kuitenkin huomattava, että nämä muutokset eivät suinkaan 

ratkaise ongelmaa informaation välittymisestä merkistä kul-

jettajalle (öivät siinäkään tapauksessa, että todetut parem-

mat tiiloLcsot eivät aiheutuneet uutuuden vaikutuksesta tai 

oppimisvaikutuksesta). Vaikka yksi mandollisuus liikenne-

merkkijärjestelmän puutteelliseen toimintaan (se, että katse 

ei yksinkertaisesti kohdistu merkkiin) saataisiinkin tällä 

tavalla pienenemään, kohdistuminen ei vielä takaa merkin 

havaitsemista ja sen antamaan informaation omaksumista: merk-

kiä ei saateta erottaa taustasta, sen kuva saattaa häipyä 

välittömästä muistista pääsemtä informaation käsittely- 

järjestelmässä eteenpäin (pitkäaikaiseen muistiin) jne. 

Toisaalta merkkien laajamittainen toistaminen saattaa olla 

liikenneturvallisuuden kannalta haitallistakin. Kulj ettaj at 

käyttävät tällöin enemmän aikaa heille usein hyödyttömienkin 



(vrt. opastusmerkit) merkkien katseluun, jolloin muuta 

liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää voi jäädä ha-

vaitsematta (ks. Rockwell ym., 1970)) 

2.Ll 	Kokeellinen tutkimus: yhteenveto ja tarkastelu 

Kenttätutkimusten tarkastelun yhteyde s sä viitattiin 

toistuvasti siihen mandollisuuteen, että nimenomaan 

kuljettajan motivaation puute - eikä niinkään hänen 

havaintokapasiteettinsa raj oittuneisuus - muodo staa 

pääsyyn tuloksille, jotka osoittavat liikennemerkkien 

havaitsemisen olevan hyvinkin puutteellista maantie- 

olosuhteissa; ilmeisesti tuo puutteellinen motivaatio 

on yleensäkin liikennemerkkijärjestelmän tehottomuuden 

pääsyy. Tällaista näkemystä tukevat seuraavat seikat: 

1 ) Johanssonin ja hänen tutkimusryhmänsä (Johansson & 

Rumar, 1966; Johansson & Backlund, 197 0 ) sekä 

Häkkisen (1965) kuljettajat kykenivät pysäytettäessä 

ilmoittamaan verrattain hyvin heille ilmeisen tärkeät 

merkit. Niinpä heidän on todellisuudessa pitänyt 

havaita paljon enemmän kuin nuo keskimäärin 50 % mer-

keistä: vähemmän tärkeät merkit he vain ovat unohta-

neet (tai ne eivät koskaan ole päässeet pitkäaikai-

seen muistiin saakka). 

2) Merkkien "paremmuusjärjestys" em. kenttätutkimuk-

sissa ei vastaa lainkaan takistoskooppitutkimuksiSsa 

todettuja eroja eri merkkien havaittavuudessa, joiden 

erojen pitäisi kuitenkin heijastaa eroja merkkien 

fysikaalisissa ominaisuuksissa. Vaikka nämä ominai-

suudet luultavasti aiheuttavat jonkin verran varians-

sia siinä, miten hyvin merkkejä pystytään normaaleissa 

maantieajo-olosuhteissa "rekisteröimään", tämä vai-

kutus näyttää kuitenkin peittyneen merkkien erilaisen 

Tämä samainen seikka on myös yksi niistä syistä, joi-
den takia mm. tienvarsimainontaa on pidettävä varsin 
kyse enalai sena. 

1 28 
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subjektiivisen tärkeyden aiheuttaman varianssin alle. 

3) Kun organismi suorittaa jotain tehtävää kapasiteettinsa 
äärirajoilla, suorituksen pitäisi heiketä väsymyksen 

takia suhteellisen pian, ja yleisemmin, suorituksen pitäisi 

heiketä silloin, kun tehtävän vaikeusaste kasvaa. Mikäli 

ihmisen havaintokapasiteetin rajoittuneisuus olisi ollut 

pääsy-y Häkkisen tutkimuksessa saatuihin aihaisiin lukemiin, 

niin suorituksen olisi pitänyt olla parempi niillä kul-

jettajilla, 

a) joille tie oli tuttu; 

b) jotka yleensä ajoivat paljon; 

c) jotka olivat ammattiautoilijoita; 

d) jotka olivat ajaneet vähän koepäivänä; 

e) jotka eivät olleet vasta-alkajia. 

Kuitenkaan tien tuttuus ei vaikuttanut suoritukseen, kuten 

ei myöskään vuosittain ajettu kilometrimäärä tai ennen 

tutkimusta ajetun matkan pituus. 

Arnmattiautoilijat menestyivät suorastaan huonommin kuin 

yksityisajokortin haltijat; toisaalta nuoret ja vasta-alka-

jat ilmoittivat koemerkkejä 20-30 % useammin kuin vanhat 

ja yli 15 vuotta ajaneet (ks. ed. s. 12-13). 

D-kohdan suhteen näyttää Summalan ja Näätäsen ( 1 97 1 ) tutkimus 
tosin tarjoavan ristiriitaisia tuloksia: ko. tutkimuksessa-
han koehenkilöiden suoritus heikkeni matkan loppua kohti. 
Eron selittänee kuitenkin juuri se, että tässä tutkimuksessa 
koehenkilöiden tehtävä oli vaativampi, koska heidän normaa-
lin ajotehtävän lisäksi odotettiin tarkkailevan liikennemerk-
kejä ja ajavan muutenkin varovaisesti ja tarkkaavaisesti. 
Näin ollen väsyminen saattaa olla huomattavampaa kuin Häkki-
sen tutkimuksen "normaalikuljettajilla", jotka yleensä pyr-
kinevät minimoirnaan rasituksen. Toiseksi edellisessä tutki-
muksessa suorituksen heikkenemiseen on voinut osaltaan vai-
kuttaa koehenkilöiden kyllästyminen tehtävään, joka tekijä 
ei Häkkisen tutkimuksessa liene samalla tavalla vaikuttanut. 



Vastaavasti tie- ja näkyvyysolosuhteiden vaikutuksen 

pitäisi olla tuntuva toimittaessa havaintokapasi-

teetin ylärajoilla. Johanssonin ja Backlundin (197 0 ) 

tutkimuksessa ei kuitenkaan tien pinnan vaihtelu 

kolmiportaisella asteikolla (kuivasta hyvin liukkaa-

seen) eikä näkyvyyden vaihtelu (samoin kolmiportai-

sella asteikolla, kirkkaasta säästä sumuun tai ti-

heäänlumisateeseen) vaikuttanut merkitsevästi merkkien 

ilmo itt ami se en. 

4) Häkkisen (1965) tutkimuksessa ne kuljettajat, joilla 

turvavyö oli kiinnitettynä, ilmoittivat merkkejä jon-

kin verran paremmin kuin ne, jotka eivät käyttäneet 

turvavyötä. Russeil ( 1 971) on toisaalta osoittanut, 
että turvav-yötä käyttävät kuljettajat kokevat lii-

kenteessä keskimääräistä suurempaa subjektiivista 

onnettomuusriskiä. Ilmeisesti nämä kuljettajt ovat 

myös paremmin motivoituneet tarkkailemaan liikenne- 

merkkejä. 

5) Sellaiset olosuhteet, jotka motivoivat kuljettajia 

virheettömään ajoon, näyttävät myös lisäävän heidän 

motivaatiotaan liikennemerkkien tarkkailuun: Syväsen 

( 1 971) tutkimuksessa todettiin kuljettajien poliisi-

auton nähtyään pystyvän paremmin ilmoittamaan siitä 

250 m:n päässä olevan liikennemerkin, ja samoin hei-

dän todettiin välttävän paremmin sulkuviivarikko-

muksia, ajavan normaalia lähempänä tien oikeata lai-

taa, noudattavan nopeusrajoitusta tavallista useammin 

ja ylipäänsä parantavan ajotapaansa. (Kuitenkin, jos 

poliisiauto oli pysäköity vain 10 m ennen liikenne- 

merkkiä, merkki pystyttiin päinvastoin kuin em. ta-

pauksessa ilmoittamaan harvemmin kuin kontrolli- 

tilanteessa, jossa poliisiauton tilalla oli siviili- 

auto. Tämä on, kuten Syvänen toteaa, poikkeustapaus. 

Kun liikennemerkki ja poliisiauto tulevat yht'aikaa 

kuljettajan näkyviin, jälkimmäinen, jolla on poik-

keuksellisen korkea psykologinen ärsykearvo, pystyy 

estämään liikennemerkin havaitsemisen). 

30 



31 

6) Selvä osoitus motivaation tärkeästä osuudesta liikenne- 

merkkien havaitsemisessa on em. Johanssonin ja Backlundin 

tutkimustulos, jonka mukaan tutkimuksesta tietoiset kul-

jettajat pystyivät pysäytettäessä ilmoittamaan viimeksi 

ohittamansa liikennemerkin paremmin kuin tutkimuksesta 

ennakolta mitään tietämättömät; edelleen ne, jotka tiesi-

vät ja todella myös tarkkailivat liikennemerkkejä, menes-

tyivät paremmin kuin ne, jotka vain olivat kuulleet tutki-

musta suoritettavan. 

7) Monet seikat viittaavat siihen, että kuljettajat eivät 

yleensä ole kovinkaan hyvin motivoituneet liikennemerkkien 

tarkkailuun ja että motivaatio näyttää kokemuksen myötä 

vain vähenevän - ainakin useimpien merkkien suhteen. 

Normaaliolosuhteissa kuljettaja kohdistaa katseensa suhteel-

lisen suppealle alueelle, mutta jos hänelle annetaan teh-

täväksi nimenomaan liikennemerkkien tarkkailu, kohdistukset 

hajoavat hyvin laajalle alueelle (Mourant, Rockwell & 

Rackoff, 1969). Myös merkkien heikko tuntemus viittaa voi-
makkaasti tienkäyttäjien puutteelliseen motivaatioon lii-

kennemerkkeihin nähden (ks. Ratilainen 1965; Oranen,  1969). 
Esimerkiksi jälkimmäisen tutkimuksen mukaan vain 56 % mo-
poilijoista ja 90 % henkilöautoilijoista pystyi selittä-
mään oikein merkin "etuajo-oikeutettu risteys" merkityksen. 

Toisaalta Hämäläisen (1971) faktorianalyyttisen tutkimuksen 
mukaan liikennemerkkien noudattamatta jättämisen koettu ran-

gaistavuus vähenee ajokokemuksen lisääntyessä, ja asenne 

merkkejä kohtaan tulee yleensäkin välinpitämättömämmäksi. 

Edelleen todennäköisyys, jolla merkkejä "rekisteröidään", 

pienenee kuljettajan iän ja ajokokemuksen lisääntyessä, kui-

tenkin niin, että muutos kohdistuu etupäässä vähemmän tärkei-

siin merkkeihin, ja tärkeillä (nopeusrajoitus-) merkeillä 

mainittu todennäköisyys pysyy kutakuinkin samana iän kasva-

essa (Häkkinen, 1965). 

8) Lisääntynyt motivaatio on yleensä yhteydessä lisääntyneeseen 

ponnisteluun tehtävässä. Summalan ja Näätäsen tutkimuksessa 

(ks. ed.) koehenkilöt valittivat tavallista suurempaa vä-

symystä ajettuaan 257 km:n pituisen koereitin samalla tark- 



kaillen huolellisesti liikennemerkkejä ja muita 

turvalliseen ajamiseen liittyviä seikkoja. Tämä 

viittaa vähäisempään ponnistukseen ja aihaisempaan 

motivaatioon normaaleis sa ajo-olosuhteissa. 

9) Vihdoin em. tutkimuksessa osoitettiin, että jos 

kuljettajia pyydetään ilmoittamaan jokainen lii-

kennemerkki (ja samalla ajamaan virheettömästi), 

he pystyvät sen myöskin tekemään pitkälläkin mat-

kalla. Tämä osoittaa selvästi, että maantieajossa 

liikennemerkkijärjestelmän puutteellisen toiminnan 

syy ei voi olla kuljettajan rajoittunut havainto- 

kapasiteetti. (Vaikeat risteys- ja taajama-alueet 

muodostavat kuitenkin poikkeuksen). 

Siten voidaan kokeellisen aineiston perusteella pää-

tellä, että maantieajossa kuljettajalla on yleensä 

perseptuaaliset mutta ei suinkaan aina motivationaa-

lisia edellytyksiä käyttää hyväkseen liikennemerkkejä. 

Mikä sitten on syynä tähän puutteelliseen motivaatioon? 

Tai voitaisiin myös kysyä: Miksi kuljettajat eivät koe 

liikennemerkkejä tärkeiksi? 

Tärkein syy lienee se, että kuljettajat yksinkertaisesti 

kokevat ajamisen maanteillä turvalliseksi. Tätä osoittaa 

mm. turvavöiden vähäinen käyttö toistuvista kampanjoista 

huolimatta (Russell, 1971)  samoin kuin se, että tietyn- 
laisia (lähinnä autoilijoiden vapautta rajoittavia) 

liikenneturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä vastus-

tetaan niin innokkaasti "tarpeettomina" ja hyödyttöminä". 

Toinen liikennemerkkien merkitystä vähentävä tekijä 

lienee se, että niiden noudattamista ei kovinkaan 

hyvin valvota, ja siten riski kiinnijoutumisesta on 

alhainen. Lisäksi monien merkkien noudattamista on 

hyvin vaikea tai suorastaan mandoton valvoa. 

Kolmas mandollinen syy sisältyy oppimistapahtumaan, 

jossa kuljettajat oppivat, mitä liikennemerkit 
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käytännössä merkitsevät. Tätä kuvaa Häkkinen (1965, s. 27-28) 

seuraavasti: 

"Mitä useammin tietyn liikennernerkin jälkeen ei seuraa merkin 

edellyttämää tilannetta tai kuljettaja muuten kokee, ettei 

toiminnan muutos ole tarpeen, sen nopeammin ehdollinen reaktio 

heikkenee. Tulokset todella osoittavat sekä yleistä että eri 

merkeille spesif'istä huomaamistodennäköisyyden muuttumista 

ajokokemuksen lisääntyessä. Liikennemerkki ei enää merkitse 

kuljettajalle samaa kuin sen teoreettisesti pitäisi. Kun 

'muu vaara'-merkki on sijoitettu paikkaan, jossa tieviranomai-

nen on ajatellut sen olevan tarpeellinen, mutta kuljettaja 

ei saa konkreettista vahvistusta tälle, merkin ärsyketeho 

vähitellen laskee. Vastaavasti 'lapsi'-merkki vain tiettyinä 

aikoina merkitsee lapsien liikkumista koulun läheisyydessä jne 

Suuren kokemusmäärän jälkeen muodostuu näin kullekin liikenne- 

merkille tietty yleinen ärsykearvo. Voitaneen sanoa, että 

jokainen ei-tarkoituksenmukainen merkin sijoitus ja jokainen 

ei-tarkoituksenmukainen ajanjakso vähentää ehdollista reak-

tiota ja merkin ärskearvoa" 

Neljäs mandollinen kuljettajien puutteellista motivaatiota 

selittävä tekijä on ponnistus, jota liikennemerkkien jatkuva 

tarkkailu vaatii ja joka johtaa ajon aikana lisääntyvääri 

väsymykseen. Em. Summalan ja Näätäsen tutkimuksessa kuljetta-

jat valittivat tavallista suurempaa väsymystä sen jälkeen, 

kun heidän oli ajaessaan pitänyt tarkkailla huolellisesti 

liikennemerkkejä; vastaavasti todettiin suorituksen heikke-

nevän 257  km:n pituisen matkan loppupuolella (ks. kuva i). 

On mandollista, että kuljettajat - pyrkiessään vähentämään 

ponnisteluaan ja välttämään väsymystä - rajoittavat tarkkaa-

vaisuutensa vain siihen, minkä h' mielestään katsovat olevan 

olennaista ajotehtävälle: tiehen, ajoneuvoon ja muihin tien-

käyttäjiin. Varsin kuvaava on seuraava Undeutschin (1963)  esi-

merkki, joka osoittaa kuljettajien pyrkimyksen luottaa vain 

omiin aisteihinsa ja arviointikykyynsä liikennemerkkien tar- 

j oaman symbolistisen informaation kustannuksella: 

"...tutkimuksessa käytettiin merkkiä 'Liukas tien pinta'. 

Koemerkki sijaitsee Hampurissa Rathenaus-kadun alussa,ja se 

on hyvin kaikkien ohiajavien nähtävissä. Koska sellainen lii- 



kennemerkki on kuivalla ilmalla autoilijoille merki-

tyksetön, tutkimuksia suoritettiin vain silloin, 

kun ajorata oli märkä ja siten ilmoitettu vaara akuut-

ti. Ohiajaneet pysäytettiin mutkan takana 100 m:n 

päässä merkistä niin, että merkin kohdalla ei pysäyt-

tävää poliisia vielä näkynyt. Jälleen otettiin mukaan 

vain niiden kuljettajien vastaukset, jotka ajoivat 

tätä tietä ensimmäistä kertaa tai olivat ajaneet sitä 

vain hyvin harvoin. Yksikään heistä ei ollut nähnyt 

merkkiä 

Tämä osoittaa jälleen hyvin selvästi, kunka paljon 

autoilija luottaa omiin arvioihinsa. Ensimmäiset 100 

metriä kadusta on asfaltoitu, ja se tekee siinä kohti 

jyrkän mutkan. Sellaiseen paikkaan ei autoilija katso 

liukkaasta tien pinnasta varoittavan merkin kuuluvan 

eikä sen takia sitä näekään, vaikka se on asetettu 

hyvin näkyvään paikkaan. Kuitenkin merkki on tässä 

kohti täysin paikallaan, sillä 110 m kauempana kadun 

pinta muuttuu kivetyksi, mitä ei kadussa olevan mutkan 

takia voi ajoissa nähdä (Undeutsch, 1963, s. 2 23_22Lt) t '. 

Häkkisen (1971) mukaan on erotettavissa ainakin kolme 

tekijää, jotka vaikuttavat liikennemerkin ärsykearvoon. 

Ensiksi hän maitsee sen riskin suuruuden, jolle kul-

jettaja, matkustajat, ajoneuvo ja muut tienkäyttäjät 

ovat (kuljettajan kokemuksen perusteella) alttiita. 

Toiseksi tekijäksi hän ehdottaa todennäköisyyttä, 

jolla noudattamatta jättäminen rangaistaan. Hänen 

mukaansa on tuskin epäilystä siitä, että nopeusrajoi-

tusmerkin korkea ärsykearvo on osittain tämän tekijän 

ansiota. Kolmantena hän mainitsee eri t&ankäyttäjä-

ryhmien tavat ja normit. On nimittäin mandollista, 

että esim. nopeusrajoitusmerkin ärsykearvo on eri 

ajoneuvotyyppien kuljettajilla erilainen. 

Yleisesti voitaisiin esittää syyt tarkasteltuun kul-

jettajien puutteelliseen motivaatioon olevan siinä, 

että merkkejä ei katsota riittävän tärkeiksi suhteessa 

niiden tarkkailemisen ja noudattamisen vaatimaan jat-

kuvaan ponnisteluun. 

3L4. 
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3. 	JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kun sovelletaan liikenneturvallisuustyöhön edellä ilmaistua 

käsitystä motivaation keskeisestä osuudesta liikennemerkkien 

havaitsemisessa, voidaan tehdä johtopäätös, että pyrkimykset 

merkkien muuttamiseksi paremmin havaittaviksi ja niiden si-

joittamiseksi edullisemmin eivät ainakaan kovin paljon tulle 

parantamaan informaation välittymistä merkeistä kuijettajille 

(ja vielä vähemmän tuon informaation hyväksikäyttöä). Siten 

seuraavierikaan hyville liikennemerkeille asetettavien vaati-

musten (ks. Road Research Laboratory, 1965, s 363) täyttämi-
nen ei takaa liikennemerkkijärestelmän tehokasta toimintaa: 

Liikennemerkin 

a) on oltava riittävän silmiinpistävä autoilijan hromion 

herättämiseksi; 

b) on oltava luettavissa kaukaa; 

c) on oltava hetkessä ymmärrettävissä; 

d) on sijaittava niin, että kuljettajalle jää riittävästi 

aikaa noudattaa sitä turvallisesti; 

e) on oltava tehokkaasti valaistu tai heijastava. 

Ongelman ydin on siis kuitenkin kuljettajan puutteellinen 

motivaatio tarkkailla ja käyttää hyväkseen myös em. ehdot 

täyttäviä merkkejä. Tämän takia esitetäänkin, että liikenne-

merkkijärjestelmää tarkasteltaessa olisi ensinnäkin seuraaviin 

yleisiin toimenpiteisiin kiinnitettävä entistä enemmän huo-

miota. 

3•1 	Yleiset toimenpide-ehdotukset 

1) Puutteellista motivaatiota olisi pyrittävä lisäämään. 

Tässä olisi käytettävissä lähinnä kolme päälinjaa. 

a) Olisi mandollisuuksien mukaan pyrittävä lisäämään kuljet- 

tajien kokemaa onnettomuusriskiä niin, että se paremmin 

vastaisi todellista liikenteessä esiintyvää riskiä (ks. 

Häkkinen, 1 972 ; Näätänen, 1972). Mikäli tässä onnistut- 



taisiin, tämä johtaisi luultavasti kuljettajat 

käyttämään enemmän hyväkseen heille tarkoitettuja 

apukeinoja, kuten liikennemerkkejä, liikkumisen 

tekemiseksi turvallisemmaksi. Tähän viittaavat ne 

Häkkisen tulokset, joiden mukaan turvavyötä käyttä-

vät kuljettajat pystyivät ilmoittamaan liikennemerk-

kejä paremmin kuin muut. (Russellhan on toisaalta 

osoittanut turvavyön käytön ja liikenteen vaaralli-

seksi kokemisen välillä olevan riippuvuuden). 

Nykyisellään subjektiivisen riskin vähäisyyttä tai 

puuttumista edistävät monet seikat (ks. Näätänen, 

1972, s. 1:35-14 0 ). Etenkin uudemmat tiet ovat mitta-
suhteiltaan suuria: leveitä, suoria ja varsiltaan le-

veälti raivattuja, mikä saa aikaan sen, että nopeudet 

koetaan todellista aihaisemmiksi ja vastaavasti vä-

hemmän vaarallisiksi. (Havainnollisen käsityksen 

asiasta saa ajaessaan esim. lentokoneiden varalasku-

paikalla Lusin lahella). Koettua nopeutta ja sen 

mukana subjektiivista riskiä voitaisiin näin ollen 

lisätä esim, lähellä tietä sijaitsevilla istutuksilla. 

Toisaalta subjektiivisen riskin vähäisyyttä edesauttaa 

se, että nykyinen liikenne tarjoaa kuljettajalle 

hyvin vähän negatiivista takaisinsyöttöä (feedback) 

silloin, kun hänen käyttäytymisensä alkaa poiketa 

turvallisesta. Toisin sanoen kuljettajaa ei usein 

mikään varoita vaarasta ennen kuin kaikki on liian 

myöhäistä ja onnettomuus tapahtuu. Esim. nopeus 

kasvaa usein vaarallisen korkeaksi, koska ihminen 

adaptoituu eli tottuu jonkin aikaa ajettuaan suu-

riinkin nopeuksiin; jos sitten yhtäkkiä tulee eteen 

esim. tien standardista poikkeava mutka, voi käydä 

jopa niin, ettei kuljettajalla ole teoreettisiakaan 

mandollisuuksia selviytyä tilanteesta. [Tältä kan- 

Ilmiö johtuu siitä, että mitä kauempana metsänreuna 
tai vastaava viitekehys on, sitä pienempi on sen 
liikenopeus silmän verkkokalvolla ja sitä hitaam-
maksi oma nopeus koetaan. 
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nalta voitaneen siis sanoa, että (a) tien pitäisi olla 

"riittävän mutkainen", jotta keskipakoisvoima ilmojttajsi 

ajoissa nopeuden liiallisesta kohoamisesta, ja (b) tien 

standardin pitäisi olla mandollisimman tasainen.j Otta-

kaamme toinen esimerkki. Jos esim. vaippauden pettäessä 

käväisemme tien keskiviivalla tai vasemmalla kaistalla, 

emme saa siitä ainakaan mitään kourijntuntuvaa takaisin- 

syöttöä ("opetusta") emmekä usein edes juuri huomaa ta-

pahtunutta, mikäli vastaantulijoita ei ole. Näin ollen 

tapaus ei lisää varovaisuuttamme vastaisen varalle. Sen 

sijaan (nelikaistaisilia teillä jo jonkin verran sovel-

lettu) tien keskiviivalle asetettava kaide antaa hyvin 

tehokasta takaisinsyöttöä tällaisissa tapauksissa: jo 

kaiteen lähellä ajaminen pitää varmasti vaippauden aivan 

toisella tasolla, ja pienelläkjn hipaisulla on suuri 

oppimisvaikutus, mutta ei kuitenkaan sellaisia seurauksia, 

joita pienelläkin vastaantulijan hipaisulla kaiteen puut-

tuessa olisi. (Tällainen kaide myös tietenkin estää aina-

kin valtaosan vastakkajssuuntajsjsta yhteenajoista; ks. 

Näätänen & Summala, 1973). 

b) Olisi korostettava liikennemerkkien ja niiden noudattamisen 

tärkeyttä liikenneturvalljsuuden kannalta. Nykyisessä lii-

kennejärjeste1mäss kuljettaja melkeinpä välttämättä saa 

liikennemerkeistä sellaisen käsityksen, että ne eivät ole 

kovin tärkeitä. Tähän ovat vaikuttamassa monet seikat. 

Esimerkiksi ajokortin saamisen jälkeen ei ole mitään kont-

rollia sille, että kuljettajat seuraavat liikennernerkistön 

muutoksia ja tuntevat kaikki voimassa olevat liikennemerkit; 

liikennemerkkien noudattamjsen valvonta on Puutteellista; 

muut kuljettajat jättävät usein noudattamatta liikennemerk_ 

kejä (miksi en siis minäkin?); tiedotusvälineiden liikenne- 

merkkejä koskeva informaatio on usein sävyltään suositte-

levaa, vaikka merkkien noudattaminen kyllä on pakollista; 

merkkejä käytetään joskus epäasiallisesti (esim. alhaista 

nopeusrajoitusta osoittavat merkit tietyömailla, kun työt 

eivät ole käynnissä; ks. myös s. 33 sekä Sremec, 1973). 

c) Olisi lisättävä liikennernerkkien noudattamista koskevaa val-

vontaa. Kun kiinnijoutumisen todennäköisyys kasvaisi, kul-

jettajien olisi pakko k1lnnjtt 	enemmän huomiota liikenne- 



merkkeihin ja myös noudattaa niitä. Tämä olisi il-

meisen tehokas ja helposti toteutettavissa oleva 

keino motivoida kuljettajia (ks. esim. Cownie, 1966, 

1970). 

2) LiikenneympäriStöä olisi pyrittävä muuttamaan niin, 

että kuljetta.jille ei tarvitsisi välittää informaa-

tiota liikennemerkkien avulla niin paljon kuin 

nykyisin. 

Töhän voitaneen vaikuttaa mm. yksikertaistamalla 

liikenneympäristöä ja toteuttamalla liikenteen erot-

telun periaatteita (ks. Statens planverk, 1968; 

Gunnarsson & Lindström, 1970 ; Tuomola, 1971). Samoin 

voitaisiin ajatella vaihtoehtoisia keinoja infor-

maation välittämiseksi. 

Tielaitoksessamme jo käytetyistä keinoista voidaan 

liikenneympäristön yksinkertaistamistoimenpiteenä 

mainita liittymien lukumäärän vähentäminen. Vaihto-

ehtoisia (tai liikennemerkkejä täydentäviä) keinoja 

informaation välittämiseksi ovat esim. liittymiin 

välittömästi ennen etuajo-oikeutetulle tielle tuloa 

sijoitettavat korokkeet, joiden tarjoama informaa-

tio on huomattavasti konkreettisempaa kuin kärki- 

kolmio. Samoin T-risteyksessä päättyvän tien jat-

keelle sijoitettavat istutukset ilmoittavat tehok-

kaasti edessäolevasta muutoksesta. (Hyvä tien 

optinen johdatus - sopivine istuksineen - on sinänsä 

oivallinen tien suuntaa koskevan informaation lähde). 

Ajoratamaalaukset ovat alttiita kulumiselle ja tal-

vella usein lumen tai jään peittämiä, mutta niiden 

ilmeinen tehokkuus verrattuna liikennemerkkeihin puol-

taa niiden mandollisimman laajamittaista käyttöä. 

Liikennemerkkeihin verrattuna voidaan ajoratamaalauk-

silla todeta olevan ainakin seuraavat edut: 

6 K. Härkänen, henkilökohtainen tiedonanto, tammikuu 197.L. 
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a) Ne ovat todennäköisesti helpommin havaittavissa kuin 

liikennemerkit, koska niiden sijainti on kuljettajan 

pääasiallisen katsomissuunnan kannalta edullisempi. 

b) Niiden merkitys on todennäköisesti helpommin tulkitta-

vissa, koska ne sisältävät vähemmän symbolismia kuin 

liikennemerkjt. 

c) Niiden suhteen ei ole sitä ongelmaa, että niiden antama 

informaatio unohdettaisiin, sillä ne ovat jatkuvasti 

muistuttamassa itsestään. Liikennemerkkien suhteen on-

gelma on hyvinkin todellinen. 

d) Ne osoittavat konkreettisella ja helpolla tavalla, kuinka 

niitä pitää noudattaa 7 . 

Laajassa käytössä olevien ajoratamaalausten, kuten sulkuvii-
vojen ohella on viime aikoina kokeiltu myös toisenlaisia maa-
lauksia, nimittäin menetelmää, jolla havaintopsykologisjin 
seikkoihin perustuen pyritään alentamaan ajonopeuksia ennen 
vaarallista tienkohtaa (Irving, 1972). 

Vaikutus saatiin aikaan maalaamalla tiehen poikkiviivoja, 
jotka tihenivät kulkusuunnassa lähestyttäessä vaarallista 
paikkaa. Kun tällaisten viivojen yli ajetaan tasaisella no-
peudella, nopeuden koetaan kasvavan viivojen välien asteit-
taisesta lyhynemisestä johtuen, ja vauhtia hiljennettäessä 
nopeus tuntuu pysyvän vakiona. Suoritetuissa alustavissa 
tutkimuksissa keskinopeuksien todettiin alenevan viivojen 
maalamisen jälkeen päivän valossa runsaat 10 % ja yöllä 
lähes 20 %. (Suurempi vaikutus yöllä on täysin odotettavissa, 
koska viivojen muodostama tihenevä gradientti on pimeällä 
hallitsevampi kuin päivänvalossa: täyttäväthän viivat yöllä 
lähes koko ajovalojen valaiseman näkökentän, kun päivällä 
sen sijaan ympäristö muodostaa vastavaikutuksen). Myös on-
nettomuuslukuihin on viivojen maalaamisella ollut alusta-
vien tulosten mukaan suotuisa vaikutus. Kulumisen ja lumen 
ja jään takia vastaavia tiheneviä gradientteja nopeuksien 
alentamiseksi voitaisiin maalata myös esim. kaiteisiin tai 
tien molemmin puolin voitaisiin pystyttää tiheneviä pyl-
väsrivejä. Näillä toimenpiteillä olisi samanlainen, joskin 
ilmeisesti pienempi vaikutus. 

On kuitenkin huomattava, että tämäntyyppisillä keinoilla 
aikaansaatava liikenneturvallisuuden lisäys lienee joka 
tapauksessa suhteellisen vähäinen, ja on paremminkin syytä 
tarkastella niitä (tehokkaasti valvotun) liikennemerkkijär-
jestelmän - tässä nimenomaisessa tapauksessa nopeusrajoitus- 
merkin - täydentäjinä kuin osittaisinakaan korvaajina. 

7 
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3) Liikenneympäristöä olisi pyrittävä muuttamaan 

niin, että puutteellinen informaation välittyminen 

liikennemerkeistä kuljettajalle ei johtaisi yhtä 

usein eikä yhtä vakaviin ormettomuuksiin kuin nykyi-

sin: 	maanteiden turvallisuus ei saisi vaatia kul- 

jettajalta jatkuvasti erehtymätöntä suoritusta, koska 

tähän hän ei kuitenkaan pysty (ks. Näätänen, -1972). 

Esimerkiksi "tienristeys"- tai "etuajo-oikeutettu 

risteys"-merkin huomaamatta jäämisestä saattaa seu-

rata kuolemanrangaistus. Tässä tapauksessa em. peri-

aatteen täydellinen toteuttaminen merkitsisi eritaso-

risteyksen rakentamista. Yleensäkin tulisi vakavimpia 

onnettomuuksia ehkäistä tai lieventää mm. fysikaalisin 

estein (ks. Näätänen & Summala, 1973), "pehmentämällä" 

tien varren kiinteitä esineitä (esim. korvaamalla ki- 

viset kilometripylväät kevyemmillä) ja alentamalla ajo- 

no p e uk 5 i a. 

3.2 	Eri merkkejä koskevia huomautuksia 

Varoitusmerkit (i) lIenevät nykyisessä käytössään ehkä 

kaikkein ongelmallisimpia. Edellä käsiteltyjen kenttä- 

tutkimusten mukaan varoitusmerkkien havaittavuuteen 

näyttää vaikuttavan se, miten suurta uhkaa ko. varoi- 

tuksen kohde edustaa nimenomaan kuljettajalle tai 

hänen ajoneuvolleen. "Muu vaara" ja lisäkilpi "Routa- 

vaurioita 1 km" pystyttiin ilmoittamaan yli puolessa 

tapauksista, mutta suojatien ennakkovaroitus vain 

17-26-prosenttisesti. Johansson 	ja Rumar toteavatkin, 

että varoitus routavauriosta on uhkaava, koska se mer-

kitsee potentiaalista vauriota autolle, mutta toisaalta 

autoilijoiden suojateihin kohdistama huomio on käytän-

nössä mitätön (ks. s. 8). 

Voitaneenkin päätellä, että varoitusmerkeistä pulmat-

tomimpia ovat sellaiset kuin "kuoppa", "tienmutka", 

"tietyö", "irtokiviä", joiden ilmaisema vaara kohdistuu 

kuljettajaan ja hänen ajoneuvoonsa ja on lisäksi hyvin 
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todennäköinen, ellei varmuudella odotettavissa oleva. 

[ Huomattakoon, että vaakakaarteen aiheuttama nopeuden alene-

minen on aivan toista luokkaa kuin yhtä paljon tai enemmänkin 

näkyvyyttä rajoittavan mäenharjanteen aiheuttama (wahlgren, 

1967); edellisessä keskipakoisvoima vie varmasti metsään 
liian suurta nopeutta käytettäessä, mutta jälkimmäisessä 

tapauksessa mäen takana on vain hyvin pienellä todennäköisyy-

dellä jokin este - tai mutka. 3 Kolmanneksi em. merkit usein 
ovat redundantteja: ne vain toistavat symbolisesti sen infor-

maation, jonka kuljettaja muutenkin saa. Tällaisten merkkien 

suhteen voidaankin vain todeta, että (a) ko. vaara voidaan 

poistaa niin kuin kuoppien, tietöiden ym. osalta tietenkin 

tehdäänkin, (b) informaatiota voidaan lisätä esim, mutkan 

osalta parantamalla tien optista johdatusta, ja (c) merkin 

vaikutusta voidaan tarpeen tullen tehostaa esim. nopeusrajoi- 

tuksella. 

Pulmallisempia ovat sen sijaan erityisesti lapsista ja jalan-

kulkijoista varoittavat merkit (i Ag, 1 Al). Nyt vaara, josta 

varoitetaan, esiinty-ykin vain satunnaisesti ja usein verrat-

tain harvoin, ja autoilijat oppivat helposti olemaan välittä-

mättä merkistä: esim, koulun viereen sijoitetun "lapsi"-merkin 

ilmoittama vaara esiintyy vain koulun alkamis- Ja päättymis-

ajankohtina, ja muina hetkinä samoin kuin loma-aikoina oti-

ajaville merkki on merkityksetön (ks. s. 33). 

Voitaisiin tietenkin ajatella, että nuo ratkaisevat keilonajat 

ilmoitettaisiin lisäkilvellä, ja merkki olisi vain ilmoitet-

tuina aikoina voimassa. Tällainen menettely olisi kuitenkin 

hankala ja tuskin tarkoitustaan vastaava, osaltaan myös sen 

takia, että "lapsi"-merkkin ei ole riittävän selvää ja kont-

rolloitavissa olevaa reagointitapaa, Merkki velvoittaa vain 

yleisemmän säännön perusteella (TLA 15 §. t.) käyttämään 

"riittävän alhaista nopeutta", mikä on hyvin venyvä, kuljetta-

Jan kullojsjstakjn motiiveista (esim. kiireestä) riippuva käsite. 

8 Tässä suhteessa huonoin merkki on "muu vaara": kun ei tiedetö, 
miten siihen pitäisi suhtautua, siitä ei myöskään välitetä 



Lisäksi, kun nopeuden alentamista "riittävän aihaiseksi" 

(tai vaippauden lisäämistä) ei voida kunnolla kontrol-

loida, tällaiset varovaisuustoimenpiteet pyrkivät to-

dennäköisesti helposti jäämään pois (ks. Näätänen, 

1972; Näätänen & Summala, 1972). 

Osa em. vaikeuksista voitettaisiin tarjoamalla kuljet-

tajille selvä ja kontrolloitavissa oleva ajo-ohje no-

peusrajoitusmerkjllä. Rajoituksen mielekkyyden lisää-

miseksi se voitaisiin rajoittaa koskemaan vain noita 

strategisia kellonaikoja, ja samoin motivaation lisää-

miseksi voitaisiin siihen liittää lapsista varoittava 

lisäkilpi tai merkki. 9  Tämä ratkaisu olisi kuitenkin 
vielä abstrakti perustuen sääntöön, joka rikottavissa. 

Kasvavaa konkreettisuutta merkitsisivät ratkaisut, 

joissa mandollisuuskin onnettomuuteen (tässä tapauksessa 

lapsen yliajoon) pyritään poistamaan. 

Askelta konkreettjsuuteen päin merkitsee jo kauem-

min käytössä ollut tapa pukea lapsi tai kaksi hyvin 

näkyviin vaatteisiin, antaa heille pysäytysmerkit 

käteen ja panna heidät pysäyttämään liikenne, jotta 

muut lapset pääsevät kadun yli. Seuraava askel konkreet-

tisuuteen lienee vankempi este, kuten puomi, jolla 

liikenne pysäytetään. Suositeltavin (ja myös kallein) 

ratkaisu on kuitenkin erillinen kävely- ja pyörätie 

ajotien alittavine tunneleineen. 

Toisin sanoen: vaara on pyrittävä poistamaan,mutta jos 

tai niin kauan kuin se ei ole mandollista, on pelkän 

varoittamisen (varoitusmerkin) sijasta annettava kul-

jettajille selvä ohje, jota he yksiselitteisesti voi-

vat noudattaa ja jonka noudattamista myös tarpeen tul-

len voidaan valvoa. (Nopeusrajoi -tuicsen lisäksi tällai-

sia ohjeita ovat esim. ohituskielto ja pakollinen 

pysähtyminen). 

Tutkimustuloksia tällaisesta syyn ilmoittamisen vaiku-
tuksesta nopeusrajoituksen noudattamiseen ei tosin ole 
tiedossa. 

Lt2 
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Kieltoa tai rajoitusta ilmaisevien merkkien (II A) noudatta-

misen parantamiseksi ovat keinot helposti löydettävissä: 

näiden merkkien noudattaminen on yleensä yksiselitteisesti 

todettavissa ja sitä voidaan näin ollen helposti valvoa ja 

motivaatiota näiden merkkien noudattamiseen tällä tavoin 

lisätä. Toisaalta valvonnan lisäämiselläkin on rajansa, ja 

mm. tästä syystä ko. kiellot ja rajoitukset olisi pyrittävä 

tekemään konkreettisemmaksi siellä, missä tämä vain käy 

päinsä esim. täydentämällä merkin antamaa informaatiota 

ajoratamaalauksella (vrt. ohituskielto) 10 , mandollisesti 

tehostamalla sitä korokkeella (vrt. etuajo-oikeutettu ris-

teys), tai vieläkin ylipääsemtömmmäl1ä. e8eellä: rivi pyl-

väitä on varmasti tehokkaampi este kuin merkillä (ii Aa) 

ilmaistu ajokielto, ja moottoritien keskellä oleva aita 

estää kyllä U-käännökset. 

Määräystä osoittavien merkkien(II B) noudattamista voidaan 

myös helposti valvoa. Näin on myös liikennekuolemien kannalta 

keskeisten, pyörätietä (II Bd) ja jalkakäytävää (II Be) osoit-

tavien merkkien laita, mutta lienee syytä todeta, että esim. 

polkupyöräilijöillä on erittäin voimakas motivaatio välttää 

epätasaista tai pehmeää pyörätietä, jos vieressä on hyväpin-

tainen autotie. Hyvä keino parantaa ko. merkin noudattamista 

onkin pitää pyörätien pinta vähintäänyhtä hyvässä kunnossa 

kuin viereisen autotien. 

Tiedotusmerkeistä (III) ovat ongelmallisimpia erityisesti 

suunnistukseen liittyvät merkit, jotka ovat tarpeellisia, 

yksinkertaistettiipa 1iikennemprisä kuinka paijon 

Lisäksi näiden, kuten suunnitustaulujen ja tienviittojen, 

huomaamatta jääminen voi myös aiheuttaa vaaratilanteita ii-

sätessään U-käännöksiä ja äkkijarrutuksia esim. silloin, kun 

tienviitta huomataan vasta aivan viime hetkellä. 

10 Informaation toistaminen lienee hyödyllistä kieltojen ja 
rajoitustenkin kohdalla, ja yllättävältä siksi tuntuukin 
päätös, jonka mukaan kioltoa tai rajoitusta osoittavaa 
merkkiä ei saa käyttää, milloin liikenneasetuksen sään-
nökset muutoinkin ilmeisesti edellyttävät vastaavan kiellon 
tai rajoituksen noudattamista (KulkMp liikennemerkeistä 
6. § 4.). 



Pääpaino suunnistamiseen liittyvän informaation jaka-

misessa tulisi ilmeisesti panna riittävän kaukana 

risteyksistä sijaitseviin selviin suunnistustauluihin 

(näistä ks. myös s. 27); risteyksissä olevilla tien-

viitoilla tulisi olla vain täydentävä funktio, ja ne 

tulisi sijoittaa niin, että ne mandollisimman vähän 

häiritsisivät liikenteen tarkkailua (edullinen tien- 

viitan sijoituspaikka lienee asianomaisen ajokaistan 

yläpuolella ryhmittymisohj een yhteydessä). 



YHTEENVETO 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin syitä siihen, miksi nykyinen 

liikennemerkkijärjestelmä ei täytä siihen kohdistettuja odo-

tuksia. Liikennemerkkien havaitsemista käsitteleviä tutkimuk-

sia - niin kenttätutkimuksia, silmänliiketutkimuksia kuin 

laboratoriossa suoritettuja - arvioitiin kiinnittäen erityistä 

huomiota motivationaalisiin näkökohtiin. Tämän tarkastelun 

perusteella päädyttiin siihen johtopäätökseen, että maantie- 

ajossa kuljettajilla on kyllä havaintokapasiteettinsa puolesta 

edellytykset käyttää hyväkseen liikennemerkkien tarjoamaa 

informaatiota, mutta motivationaalisia edellytyksiä tähän ei 

aina ole. Toisin sanoen kuljettaja kyllä pystyisi havaitsemaan 

maantielle asetetut liikennemerkit, jos hän siihen pyrkisi, 

mutta sitä hän ei aina näytä tekevän. (Vaativammissa olosuh-

teissa, kuten taajamissa ja suurissa risteyksissä, havainto- 

kapasiteetti kuitenkin aivan ilmeisesti asettaa rajansa lii-

kennemerkkien hyväksikäytölle). 

Syyn kuljettajien puutteelliseen motivaatioon katsottiin ylei-

sesti olevan siinä, että liikennemerkkejä ei pidetä riittävän 

tärkeinä niiden tarkkailemisen ja noudattamisen vaatimaan 

jatkuvaan ponnisteluun verrattuna. Lopuksi tarkasteltiin kei-

noja tilanteen parantamiseksi ja esitettiin kolme pääkohtaa: 

i) Kuljettajien puutteellista motivaatiota olisi pyrittävä 

lisäämään. 

2) Liikennemypäristöä olisi pyrittävä muuttamaan niin, että 

kuljettajille ei tarvitsisi välittää informaatiota lii-

kennemerkkien avulla niin paljon kuin nykyisin. 

3) Liikenneympäristöä olisi pyrittävä muuttamaan niin, että 

puutteellinen informaation välittyminen liikennemerkeistä 

kuljettajille ei johtaisi yhtä usein eikä yhtä vakaviin 

onnettomuuksiin kuin nykyisin. 
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LI1TE 1 

Merkkien, observaatioiden (ohitusten) ja iLiloittamatta jääneiden merkkien 

(virheiden) lukum5.krät sekä virlieprosentti maantie- ja taa.jamaosuudella 

Suinmalan ja Näätäsen (19714) tutkimuksessa. 

Koodi Merkki Maantieosuus Taajamaosuus 

kpl 	obs 	virh 	% kpl 	obs 	virh % 

1 Aa Kuoppa 2 18 0 0.00 0 0 0 0.00 

1 Ab Tienmutka 1 9 0 0.00 0 0 0 0.00 

1 Ac Tienristeys 19 171 1 0.58 1 9 0. 0.00 

1 Ad Kapeneva tie 2 18 0 0.00 0 0 0 0.00 

1 Af Tietyö 11 99 0 0.00 1 9 0 0.00 

1 Ag Lapsi 10 90 0 0.00 2 18 0 0.00 

1 Ai Muu vaara: hirviä 15 135 1 0.714 0 0 0 0.00 

1 Ak Liikennevalot 1 9 0 0.00 0 0 0 0.00 

1 Al Suojatien ennakkovaroitus 3 27 0 0.00 2 18 0 3.00 

1 Am Kaksisuuntainen liikenne 0 0 0 0.00 1 9 0 0.00 

1 Ao Irtokiviä 1 9 0 0.00 0 0 0 0.00 

II Ah Kielletty ajosuunta 2 18 0 0.00 0 0 0 0.00 

II Ao 1&2 Kielletty kääntyinissuunta 3 27 0 0.00 2 18 0 0.00 

II Ad Ohituskielto 9 81 0 0.00 0 0 0 0.00 

II Aja Pysähtyminen kielletty 1 9 0 0.00 14 36 0 0.00 

II Aoa Suurin sallittu ajoitopeus 34 306 0 0.00 13 117 0 0.00 

II Apa Nopeusrajoituksen pö*tty- 9 81 0 0.00 3 27 0 0.00 
Ininen 

II As Etuajo-oikeutettu risteys 3 27 0 0.00 2 18 0 0.00 

II Ata Pakollinen pysähtyminen 0 0 0 0.00 1 9 0 0.00 

II Bb Pakollinen kiertosuunta 0 0 0 0.00 1 9 1 11.11 

II Bc, 	1&2 Liikenteen jakaja 6 54 5 9.26 114 126 19 1.)8 

II fld Pyörätie 0 0 0 0.00 3 27 8 29.b3 1  

Be Jalkakäyttivä 0 0 0 0.00 3 27 8 29.631 

111 A.. Etuajo-oik*,utettu tie 74 666 114 2.10 1 35 6 !4 • 114 

III Ab Etuajo-oikeuden päätty- 1 9 0 0.00 1 9 1 11.11 
minen 

III Ad 1-3 Ryhmitys 5 45 1 2.22 10 90 3 3.33 
III Af .ysäköintipaikka 5 145 0 0.00 1 9 0 0.00 

III Aj Suojatie 4 36 0 0.00 114 126 10 7.94 
III Ak Moottoritie 0 0 0 0.00 1 9 0 0.00 

III Al M-tien päättyminen 0 0 0 0.00 1 9 0 0.00 

Aja hitaasti 4 36 0 0.00 0 0 0 0.00 
Kiertotie 3 27 1 3.70 0 0 0 0.00 

Nopeussuositus 11 99 0 0.00 0 0 0 0.00 

III Bc&cl Suuriniatus 24 216 0 0.00 12 108 2 1.85 

III Bc 2 Yksink. cuunnistus 16 1144 0 0.00 1 9 0 0.00 

III Bd Paikkakunta 4 36 0 0.00 0 0 0 0.00 

III Be 8&9 Tienviitta 113 1017 18 1.77 24 216 143 19.91 
III Bh Etäisyystaulu 27 243 1 0.141 2 18 1 5.56 
III Bi 	1-11 Erityisiä, matkailua 13 117 0 0.00 4 36 10 27.78 

varten tarkoitettuja 
opas tusmerkke j ä 

III 131 Ajokaistaopastus 5 145 0 0.00 0 0 0 0.00 

Reitin kaikki jalankulku- ja pyörätiemorkit sijaitsevat Mäntsälän taajamassa parittain 
kolmessa pvlväässä tien vasemmalla puolella. 
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