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1 
ALKU SANAT 

1 
Tienkäyttäjän on tieliikenneasetuksen mukaan noudatettava 

1 

	

	liikennemerkein annettuja ohjeita ja määräyksiä. Liiken- 

nemerkkien noudattamisen on kuitenkin todettu olevan puut- 

I 

	

	teellista. Merkkien havaitsemiseen liittyvien tekijöiden 

selvittäminen on ongelman ratkaisun kannalta oleellista. 

Jäljempänä selostetun tutkimuksen on tehnyt TVH:n liiken-

netoimiston toimeksiannosta Teknillisen korkeakoulun kone- 

1 

	

	osaston työpsykologian laboratoriossa dipl.ins. Juha Luoma. 

TKK:n puolelta työtä on valvonnut prof. Sauli Häkkinen. 

1 	TVH:n asiamiehenä on toiminut dipl.ins. Matti Roine. 

Tutkimus on esikokeen luontoinen. Sen pohjalta on TKK:ssa 

jatkettu samaan ongelmakenttään liittyvää tutkimusta. 

1 
1 	Dipl.ins. Teuvo Puttonen 
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TIIVISTELM 

Jäljempänä selostetussa tutkimuksessa pyrittiin etsimään vas-

tauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Häiritsevätkö mainokset liikenteen kannalta merkityksellis-

ten ärsykkeiden havaitsemista. 

2. Onko merkityksellisiä ärsykkeitä eräissä tilanteissa jo si-

nänsä vaikeata havaita niiden runsauden vuoksi. 

Näitä ongelmia selvitettiin aikaisempien tutkimusten ja kanden 1 	laboratoriokokeen valossa. Tarkastelukulma oli 

gonominen ja liikenneturvallisuutta painottava. 

1 
Aikaisemmissa tutkimuksissa ei liikenneonnettomuuksien ja tien- 

I varsimainosten välitöntä yhteyttä ole voitu yksiselitteisesti 

määrittää tulosten ristiriitaisuuden vuoksi. Kuitenkin on löy - 

I 

	

	detty eräitä mainoksien ominaisuuksia, jotka vaikuttavat hai- 

tallisesti kuljettajan ajokäyttäytymiseen. 

Ensimmäisessä kokeessa auton kuljettajan ajotilannetta simu-

loitiin näyttämällä 12 koehenkilölle jatkuvana sarjana diaku-

via tiemaisemista. Koehenkilöt vastasivat kirjallisesti näis-

tä kuvista esitettyihin kysymyksiin. Mainosten ja liikenteen 

todettiin häiritsevän ainakin yhdessä merkkien havaitsemista. 

Kaikkia eri ärsykkeiden vaikutuksia ei kuitenkaan kyeity ent-

telemään kontrollikuvien puuttumisen vuoksi. Useiden liikenne- 

merkkien sijoittamisen samaan pylvääseen todettiin vaikeutta-

van niiden havaitsemista. 

Toisessa kokeessa koehenkilöt (30 kpl) yrittivät havaita heil-

le esitettyjä liikennemerkkejä ja mainoksia ajosimulaattorilla 

ajaessaan. Vertailtavina oli kolme merkkiä ja mainosta sekä 

näiden yhdistelmiä. Merkkien lukumäärän lisääntyessä niiden 

havaitsemistodennäköisyys väheni selvästi. Mainokset häiritsi-

vät merkkien havaitsemista hieman, mutta eri mainosten vaiku-

tukset poikkesivat toisistaan. Mainokset osoittautuivat jonkin 

verran merkkejä väistyvämmiksi. 



1 
SAMMANDRAG 

1 
Avsikten mcd denna undersökninq var att finna svar pi  följande 

I frgor: 

1. Stör rekiamerna j)crcepLionen av trafikmässigt viktiga 

I 	impulser. 

2. r viktiga impulser redan i och för sig svra att observera 

i vissa situationer p  grund av deras stora antal. 

Dessa probiem utreddes med hjälp av tidigare undersökningar 

1 	och tv laboratorieförsök. Probiemen granskades ur 

ergonomisk synvinkel varvid trafiksäkerheten betonades. 

1 tidigare undersökningar har man inte entydigt kunnat fastsl 

I 	ngot direkt sarnband mellan trafikolyckor och vägkantsreklamer 

p grund av motstridiga resultat. Man har emellertid funnit 

vissa egenskaper hos rekiamerna som inverkar menligt p  förarens 

1 
1 1 det första försöket simulerades förarens körsituation 

att man 	t 12 försökspersoner i en öavbruten serie visade dia- 

I biider av vägvyerna. Försökspersonerna svarade skriftligt p 

frgorna som stälides av dessa biider. Det kunde konstateras 

I att &tminstone tillsammans störde rekiamerna och trafiken 

perceptionen av märkena. Alla effekter av de olika impulserna 

kunde dock inte specificeras p 	grund av att kontrollbilder 

1 saknades. Man kunde notera att placeringen av fiera 

märken ± samma stolpe försvrar märkenas perception. 

1 det andra provet försökte försökspersonerna 	(30 st) observera 

I trafikmärken och reklamer som man visade dem medan de körde 

med sirnulator. Tre märken och rekiamer samt kombinationer av 

I dessa jämfördes. D 	märkenas antal ökade, minskade deras 

klart. perceptionssannolikhet 	Rekiamerna störde perceptionen 

av märkena i ngon man, med de olika rekiamernas effekt avvek 

1 frn varandra. Rekiarnerna tycktes i ngon rn&n ge vika för 

1 
märkena. 



S UMMARY 

The alin of the study was to find answers to the foliowing 
questions: 
1. Do advertisements interfere with the perception of stimuli 

that are important with regard to traffic. 
2. Are important stimuli as such difficuit to observe under 

certain conditions because of their large number. 

These problems were investigated by means of earlier studies 
and two laboratory tests. The problems were examined from 
the viewpoint of information ergonoinics whereby traffic safety 
was emphasized. 

In earlier studies it has not been possible to determine 
unambiguously the direct connection between traffic accidents 
and road-side advertisements because of contradictory resuits. 

1 

	

	However, advertisements seem to have some characteristics 
that have a harrnfui effect on the driver's driving behaviour. 

1 
In the first test the driver's driving situation was simulated 
by showing 12 testees colour siides in an uninterrupted series 
of the road iandscape. The testees gave written answers to the 
questions concerning the siides. It appeared that advertisements 
and traffic at least together interfered with the perception 
of the signs. Ali effects of the different stimuii could not, 
however, be specified because controi siides were lack.ing. 
The piacing of several traffic sign on the same pole seerned 
to make the perception of the signs more difficult. 

1 	In the second test the testees (30) tried to observe traffic 
signs and advertisements that they were shown as they were 

I 	driving a simulator. Three signs and advertisernents and. 
combinations of these were compared. As the number of the 
signs increased, their perception probabiiity decreased 1 	defiriiteiy. The advertisements interfered with the perception 
of the signs to some extent, but the effect of the various 

1 	advertisements differed. The advertisements seerned to 
to the signs to sorne extent. 

1 
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1. 	JOHDANTO 

Ajoneuvon kuljettajan toimintaan pyritään vaikuttamaan liiken-

teen ohjauksella, joka perustuu valtaosaltaan visuaalisen in-

formaation välittämiseen, On kuitenkin tunnettu tosiasia, et-

tä informaation välittyminen on puutteellista (ks. esim. 

Johansson & Rumar, 1966; Häkkinen, 1965). Liikenneonnettomuuk-

sien tapaustutkimukset puolestaan osoittavat, ettei kuljetta-

jien havaintotoiminta vastaa liikennejärjestelmän asettamia 

vaatimuksia. Esimerkiksi eräässä tuoreessa suomalaisessa hen-

kilövahinkoja koskevassa aineistossa onnettomuuksien välittö-

mistä "syistä" oli havaintovirheitä 32,0 %. Osittain on kysy-

mys tarkkaamattomuudesta (17,9 %) , mutta myös havainnon vir-

heellisestä suuntaamisesta (10,3 %) ja virhehavainnoista 

(3,8 %) . (Liikennevakuutusyhdistys, 1980) 

Nämä luvut jo ilmaisevat havaitsemisen merkityksen liikentees-

sä ja mitä seurauksia puutteellisesta informaation kulusta on. 

Aihetta on tutkittu paljon, mutta vieläkään ei kokonaiskuva 

ole täydellinen. Havaitsemisen ongelma on kaiken kaikkiaan 

kompleksinen, ja se liittyy moniin muihin käyttäytymistekijöi-

hin. 

Tämän esityksen tarkoituksena on tarkastella kuljettajan ha-

vaintokapasiteetin laajuutta ja havainnon selektiivisyyttä, 

valikoituvuutta, Vertailtavina ovat lähinnä liikennemerkit ja 

tienvarsimainokset. Ne ovat sopiva vertailupari, koska molem-

mat perustuvat visuaaliselle ja staattiselle kommunikoinnille 

(Lehtimäki, 1974). Lisäksi selvitetään usean liikennemerkin 

samanaikaista havaitsemista. 

Mainosten vaikutuksia liikenteen kannalta merkityksellisten 

ärsykkeiden havaitsemiseen ei ole pystytty vielä täysin sel- 

I 	vittämään. Tietoa ihmisen havaintokapasiteetista ja häiritse- 

vien ärsykkeiden vaikutuksista kyllä on olemassa, mutta sen 

I 	soveltaminen liikenteeseen on usein vaikeata. Mielipiteitä 

mainosten häiritsevyydestä kyllä on sekä puolesta että vas-

taan (Lehtimäki, 1974) . Yhtenäistä näille mielenilmaisuille 

1 	tavallisesti on, että ne ovat kovin asenteellisia. 



Tässä esityksessä selvitetään em. ongelmia informaatioergo-

nomian ja liikenneturvallisuuden näkökulmista. Mainonnan 

maisemansuojelullisiin ja esteettisiin sokä kuluttajavalis-

tuksellisiin näkökohtiin ei puututa. 

Aluksi määritellään tutkimuksen pääongelmat. Aikaisempia ai-

heeseen liittyviä tutkimuksia käsitellään hyvin suppeasti. 

Lopuksi selostetaan kaksi kokeellista laboratoriokoetta ja 

tehdyt johtopäätökset. 

2 
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2. 	TUTKIMUKSEN ONGELMAT 

Kuljettajan toimintaa ohjaavat useat tekijät, toisaalta ulkoi-

set - osaksi tarkoituksellisesti asetetut, osaksi luonnolliset 

- havaintoärsykkeet, toisaalta omaksutut toirnintaperiaatteet, 

jotka perustuvat tietoihin, koulutukseen, ajokokemukseen jne. 

(Häkkinen, 1970) . Ulkoiset ärsykkeet voidaan jakaa myös sen 

mukaan, onko niiden tavoite liikenteen kannalta merkityksel-

linen vai merkityksetön. Näiden tarkastelutapojen perusteella 

kuljettajan ulkoiset havaintoErsykkeet voidaan esittää taulu-

kon 1 mukaisesti. 

Taulukko 1. Ulkoisten havaintoärsykkeiden jaotus 

Liikenteen toiminnan kannalta 

Merkityksellisiä 	Merkityksettömiä 

Liikenteen ohjaus: Kuluttajavalistus: 
Tarkoituksel- - liikennemerkit - tienvarsimainokset 

lisesti ase- - ajoratamerkinnät - mainokset ajoneu- 
- liikennevalot voissa 

tetut - ympär. muotoilu - mainokset rakennuk- 
jne. sissa 	(kaupunkiymp.) 

Muut liiken- Ajoneuvon näyttö- Ympäröivä luonto 

teeseen liitt. lait. 
Matkusta]at omassa 

luonnolliset Muu liikenne ajoneuvossa 

Kuljettajan havaintokentässä on paljon erilaisia ärsykkeitä. 

Hänen olisi pystyttävä valitsemaan oikeat. Tähän valintaan 

voidaan kuitenkin vaikuttaa valitsemalla ärsykkeet - merki-

tykselliset tai merkityksettömät - sopivailla tavalla. Kul-

jettajan havaintotoimintaan saatetaan vaikuttaa niin, ettei 

hän itse välttämättä edes tajua sitä. rsykkeen valinta eli 

huomion kiinnittyminen siihen riippuu mm. sen intensiteetis-

tä, sen hetkisestä biologisesta tärkeydestä ja ajankohtaisuu-

desta sekä sen "uutuudesta", poikkeavuudesta aikaisempiin är-

sykkeisiin nähden (Häkkinen, 1970) 

Tässä tutkimuksessa seivitetään kuljettajan havaintotoiminnan 

selektiivisyyttä lähinnä taulukon 1 ylemmän rivin ärsykkeiden 

välillä. Periaatteessa tulokset ovat kyllä sovellettavissa 



laajemminkin. Tutkimuksen pääongelmat voidaan esittää seu-
raavasti: 
1. Häiritsevätkö mainokset merkityksellisten ärsykkeiden, 

lähinnä liikennemerkkien, havaitsemista. Tarkasteltavana 
on siis havainnon väärä suuntaaminen. 

2. Onko liikennemerkkejä ja muita merkityksellisiä ärsykkei-
tä jo sinänsä vaikeata havaita niiden monilukuisuuden 
vuoksi. Tarkastelun kohteena on havaintokapasiteetin 
riittävyys. 

}Käsityksemrne ihmisen toiminnasta on usein liian inekanistis-

ta, suoraviivaista. rsykkeen ja havainnon suhteet eivät 
kuitenkaan juuri millään alueella ole lineaarisia eivätkä 

aina edes yksikäsitteisiä (Häkkinen, 1964) . Näin on asian 
laita myös nyt käsiteltävien ongelmien kanssa. Kuljettaja 

ei käytä koko havaintokapasiteettiaan liikenteen tarkkailuun 
ja havaintotoiminnassa on hyvinkin lyhytaikaisia muutoksia. 
Enimr1iäkseen kuitenkin toimitaan välinpitämättömästi, kohta-

laisessa kyllästymisen asteessa ja ajetaan opittujen automa-
tismien avulla (Häkkinen, 1970; ks. mysö Häkkinen, 1978, 5. 

69) 

Viime aikoina on esitetty, että kuljettajan paljolti auto-
maattista toimintaa enimmäkseen ohjaisivat ornaksutut toimin-

taperiaatteet - ns. sisäiset mallit - eikä hän toimisikaan 

suoraan ulkoisten ärsykkeiden varassa (Mikkonen & Keskinen, 

1980). Tämä teoria, vaikka se pitäisi paikkansa, ei kuiten-
kaan vähennä ulkoisten ärsykkeiden tutkimisen ja suunnittelun 
merkitystä, vaan pikemminkin lisää sitä: jos kuljettajat toi-
mivat vain vähäisten ulkoisten vihjeiden varassa, on näihin 
kiinnitettävä huomiota entistä enemmän. 

4 
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1 
3. 	AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 

1 
3.1 Mainosten vaikutuksista 

1 
Mainonnan vaikutuksia fiikennekäyttäytymiseen ja -turvallisuu-

I teen on tutkittu 5O-iuvu1Li lähtien. Yhdysvalloissa Staffeld 

(1953) selvitti onnettomuuksien ja tienvarsimainosten välistä 

I 	yhteyttä ja sai niiden väliseksi korrelaatioksi r = .244 (ti- 

lastollisesti merkitsevä) , kun liikennemäärät oli vakioitu. 

1 	Lauer & McMonagle (1955) tutkivat puolestaan laboratorio-olo- 

suhteissa mainoksien häiritsevyyttä. Lisäksi tutkittiin vali- 

1 

	

	tulla 100-mailjsella valtatjeverkoston osalla vuosina 1947-49 

sattuneita onnettomuuksien ja mainosten osuutta niiden tapah- 

I tumiseen. Ensin mainitussa tutkimuksessa ei haitallisia vaiku-

tuksia ilmennyt ja jälkimmäisessä ne eivät olleet tilastolli-

sesti merkitseviä. 

Tulokset eri tutkimuksista ovat siis ristiriitaisia. Eräitä 1 

	

	tällaisia onnettomuuksien ja mainonnan välistä suoraa yhteyt- 

tä selvittäneistä tutkimuksista on syytetty puutteellisesta 

1 

	

	aineiston keruusta ja tilastollisesta analvysistä (Johnston & 

Cole, 1976). 

Viime aikoina ei onnettomuuksien ja mainonnan välistä yhteyt-

tä ole enää yritettykään osoittaa suoraan, vaan välillisillä 

vaikutuksilla ajokäyttäytymiseen. On huomattu, ettei mandol-

lisen häirinnän ja onnettomuuksien välinen yhteys voi aina-

kaan yleensä olla kovin ilmeinen ja helposti havaittavissa. 

Onnettomuudet ovat multikausaalisia (Häkkinen, Kaukinen & 

Tallqvist, 1969). Pelkkä mainos ei sinänsä aiheuta onnetto-

muutta, mutta se voi edesauttaa sen tapahtumista. Vaikutukset 

ajokäyttäytymiseen voivat olla monenlaisia eivätkä välttämättä 

turvallisuutta vaarantavia. Kuljettaja saattaa kompensoida 

negatiiviset vaikutukset lisäämällä valppauttaan, hidastamal-

la nopeuttaa jne., jolloin vaikutukset kohdistuvat liikenne- 

virran käyttäytymiseen ja ehkä sitä kautta onnettomuuksiin. 

Suomessa tienvarsimainosten vaikutuksia liikennekäyttäytymi-

seen tutki Lehtimäki (1974). Hän selvitti ajolinjojen muutok- 



sia mainosten kohdalla, miten liikennemerkki ja eräät rnai-

nokset havaitaan yksin ja yhdessä (haastattelumenetelmällä) 

sekä miten kuljettajien katse kohdistuu merkkeihin ja maj-

noksiin (silmänliikemittaus) 

Lehtimäen (1974) tuloksista mainittakoon: 

"Tienvarsirnainosten vaikutus kul j ettaj akäyttäytymiseen voi - 

tim osoittaa selvästi. Havaittiin myös, että tienvarsimai-

nosten havaitseminen vaatii erityisesti näkökykyä, kun taas 

vertailussa käytettyjen liikennemerkkien havaitseminen se-

littyy oppimiseen liittyvillä tekijöillä. Havaittiin myös 

joitakin muita liikenneturvallisuuden kannalta haitallisia 

piirteitä: tietyssä yhteydessä (kun autossa on matkustaja) 

esiintyessään samanaikaisesti etäisyystaulun kanssa tien-

varsimainos ehkäisee kuljettajaa hidastamasta liikennemer-

km vuoksi, vaikka näin näyttää muulloin tapahtuvan. Tien-

varsimainokset eivät vaadi sitä havaintokapasiteettia, jo-

ka on liikennemerkkejä varten, mutta niiden tarvitsema ka-

pasiteetti rasittaa kokonaisärsykekentän havaitsemista." 

Johnston & Cole (1976) tekivät laboratorio-olosuhteissa 

viiden kokeen sarjan ja selvittivät erilaisten mainosten 

vaikutuksia ajamista muistuttavan keskeistehtävän suon-

tukseen. Lisäksi he ovat koonneet häiritsevien ärsykkeiden 

havaitsemista koskevia perustutkimuksia, joiden tulokset he 

tiivistävät seuraavasti: "Merkityksettömän tai häiritsevän 

ärsykkeen vaikutus on kompieksinen ja se riippuu keskeis-

tehtävän luonteesta, koehenkilön vireystilasta, häininnän 

luonteesta ja havaitsijan psykologisesta "rakenteesta'. 

Johnstonin & Colen (1976) kokeiden tuloksista ilmenee, et-

tä häiritsevät ärsykkeet vaikeuttivat vähän, mutta tilastol-

lisesti erittäin merkitsevästi keskeistehtävän suoritusta. 

Näissä kokeissa on huomion arvoista se, ettei koehenkilöitä 

mitenkään motivoitu merkityksettömien ärsykkeiden havaitse-

miseen, eikä näitä havaintoja myöskään tarvinnut ilmoittaa. 

Näin saatiin esille se vaikutus, joka joillakin mainoksilla 

on niiden mielenkiintoisuuden vuoksi. Eräs koehenkilö (mies) 

kuvasi oloaan punastuneeksi ja kutkuttavaksi, kun mainoksis-

sa oli ollut kuvia puolialastornista tytöistä. Eräs nainen 

[1 
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1 
t:aas paheksui kyseisiä kuvia ja ehdotti niiden tilalle ruoka- 

1 	mainoksia silmiinpistävömpinä; voidaan siis olettaa, että hän 

kiinnitti erityistä huomiota juuri ruokamainoksiin, joita myös 

1 	oli häiritsevinä 

1 	Kaiken kaikkiaan Johnston & Cole (1976) päätyvät tutkimukses- 

saan johtopäätökseen, ettei häiritsevien ärsykkeiden vaikutus 

I liikenteessä ole kovin merkittävä, mutta esittävät kuitenkin seuraavia toimenpiteitä mainonnan järjestämiseksi ja kontroi-

loimiseksi: 

1 	- liikkuvat mainokset sekä mainokset, joiden sisältö on uusi, 

aistillinen ja paljon informaatiota sisältävä, häiritsevät 

1 	kuljettajaa merkittävästi 

- jos mainoksen viesti on luettava foveaalisesti, sen tulee 

I olla mandollisimman yksinkertainen, jotta se olisi omaksut- 

tavissa nopeasti ja katseen fiksoiminen liikenteen kannalta 

I 	merkityksellisten ärsykkeiden ulkopuolelle minimoituisi 

- merkityksettömiä ärsykkeitä tulisi rajoittaa siellä, missä 

kuljettajat ovat jo muutenkin tavallista kuormitetumpia 

1 	(esim. liittymissä ja kun liikennemerkillä annetaan moni- 

mutkainen viesti) 

1 	- mainosten häikäisy pitäisi kontrolloida huolellisesti kai- 

kissa olosuhteissa. 

Holahan, Culler & Wilcox (1978) tutkivat laboratorio-olosuh-

I 	teissa mainosten häiritsevyyttä liikennemerkin havaitsemiseen 

reaktioaikamenetelmällä. He löysivät mainosten häiritsevyy- 

dessä selviä eroja riippuen niiden väristä, lukumäärästä ja 

1 	sijainnista liikennemerkkiin nähden (ks. Luoma, 1980, s. 12) 

1 	Kaiken kaikkiaan aikaisempien tutkimusten tulosten valossa 

näyttää siltä, että merkityksettömillä ärsykkeillä on selviä, 

I joskin pieniä, negatiivisia vaikutuksia ajoneuvon kuljettajan 

tai sitä simuloivassa tilanteessa olevan koehenkilön käyttäy- 

I 

	

	tymiseen. Mitkä ovat sitten suoranaiset vaikutukset liikenne- 

turvallisuudeile, sitä ei ole pystytty täysin arvioimaan. 

1 	Joka tapauksessa on syytä korostaa, että mainoksista 	ritään 

tekemään sellaisia, että ne saavat kuljettajan huomion pois 

1 	liikenteen kannalta merkityksellisistä ärsykkeistä ja myös 



pitävät sen pois niin kauan, että mainoksen viesti on omak-

suttu, On myös huomattava, että mainostajat tietävät, minkä-

laiset ärsykkeet vetävät huomion hyvin puoleensa. Voimakkai-

ta ovat uudet, uteliaisuutta herättävät, värikkäät ja liikku-

vat ärsykkeet. (Johnston & Colc, 1976). 

3.2 Usean liikennemerkin samanaikaiscsta havaitscmiscsta 

Usean liikennemerkin samanaikainen havaitseminen on tilanne, 

joka tulee esiin kärjistetysti taajamissa ja liittymissä. 

Kuljettajan olisi pystyttävä havaitsemaan useita viestejä 

hyvin lyhyessä ajassa vieläpä siten, että niitä joutuu etsi-

mään, koska ne eivät ole aina samassa kohdassa tien poikki- 

leikkauksessa. Tilanne poikkeaa merkin ja mainoksen samanai-

kaisesta havaitsemisesta sikäli, että kuljettaja velvoitetaan 

noudattamaan kaikkia liikennemerkkejä (Ailio & Nikkarinen, 

1975). Hänen on identifioitava kaikki merkit voidakseen päät-

tää, mitkä merkit ovat hänelle relevantteja (tiestysti myös 

kaikki voivat olla relevantteja). Mainoksiahan kuljettajaa 

ei velvoiteta havainnoimaan - hän voi hylätä niiden tarjoa-

man informaation ainakin osittain, jos hän tietoisesti niin 

haluaa. 

Usean liikennemerkin samanaikaista havaitsemista ovat tutki-

neet laboratorio-olosuhteissa mm. Klebelsberg & Kallina (1960) 

ja Turtola (1969). Molemmissa kokeissa havaintokapasiteetin 

rajoittuneisuus tuli selvästi ilmi, vaikka koehenkilöt olivat 

keskittyneet vain merkkien havaitsemiseen. Lyhytaikainen 

muisti asetti siten omat rajoituksensa muistettujen merkkien 

määrälle, ja unohtuminen heti merkkien oltua näkyvissä oli 

hyvin nopeata (Turtola, 1969). 

Noble & Sanders (1980) tutkivat relevanttien merkkien havait-

semista (etsimistä) useiden inerkkien joukosta keskeistehtävän 

vaikeuttaessa suoritusta. Muuttujista rekisteröintiin merkkien 

värit, lukumäärä, relevanttien merkkien lukumäärä ja merkkien 

etäisyys toisistaan. Kokeensa perusteella tutkijat päätyvät 

esittämään mm. seuraavat suositukset: 

EI 

1 
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1 
- merkit olisi asetettava siten, että samanaikaisesti kuljet-

1 	tajan olisi havainnoitava mandollisimman vähän merkkejä 

- jos merkkejä kuitenkin on useita, ne eivät saisi olla kovin 

1 	kaukana toisistaan, ettei niitä tarvitsisi etsiä 

- merkit pitäisi luokitella väreillä mandollisimman selvästi. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
Ei] 
1 
1 
1 

1 
1 
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4. 	KOE 1: DIASARJAKOE 

4.1 Kokeeri tarkoitus 

Liikenteessä esiintyvien ärsykkeiden havaitsemista ja ha-

vaitsernistodennäköisyyttä on selvitetty erittäin monilla 

tutkimusmenetelmillä. Lri menetelmillä mitataan tavallises-

ti eri muuttujia eikä tuloksia voida rinnastaa toisiinsa 

(Luoma, 1980). Liikenteessä havaitsemisen ongelmaa on kui-

tenkin syytä lähestyä useilla menetelmillä ja ongelmanaset-

teluilla, koska vain niin on mandollista saada kokonaiskuva 

kuljettajan havaintotoiminnasta. On myös aiheellista kehit-

tää uusia menetelmiä ongelman selvittämiseksi. 

Jäljempänä selostetussa kokeessa käytettiin menetelmää, jos-

sa ärsykkeet esiintyivät "normaalissa 1' ympäristössään ts. 
niiden taustana oli jokin liikenneympäristö, eivätkä koehen-

kilöt tienneet kokeen varsinaista tarkoitusta. Kokeiden tar-

koituksena oli selvittää seuraavia ongelmia: 

1. Voidaanko liikennemerkkejä sijoittaa useita samaan pyl-

vääseen vaikeuttamatta niiden havaitsemista, ja vaikut-

taako samassa pylväässä olevien merkkien järjestys nii-

den havaitsemiseen? 

2. Kuinka hyvin erilaisia ärsykkeitä havaitaan, ja häirit-

sevätkö mainokset liikennemerkkien havaitsemista? Tar-

kastellaan myös sitä, kilpailevatko muut merkitykselli-

set ärsykkeet merkkien kanssa. 

3. Miten havaitaan poikkeavat ärsykkeet, kuten erikoiset 

ajoneuvot (esim. poliisiauto)? 

4. Kuinka havainnot muistetaan? Menevatkö ne tai meneekö 

osa niistä vain lyhytaikaiseen muistiin? 

Koska kyseessä oli uuden menetelmän kokeilu, oli etukäteen 

epävarmaa, ovatko kokeen mittarit riittävän herkkiä osoitta-

maan haettuja eroja. Koe oli siis esikoe. Lisäksi koe teh-

tiin melko vähäiselle koehenkilömäärälle, joten tuloksia tu-

lee tarkastella lähjnn suuntaa antavina, eikä kovin roh-

keita johtopäätöksiä ole syytä tehdä. 
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1 
4 . 2 Tutkimusmenetelmä 

Ärsykkeiksi oli hankittu auton kuljettajan näkökulmasta ku-

vattuja väridiakuvia ticrnaisemista. Kuvissa oli maantien ii.-

säksi vaihteleva määrä liikonnomerkkojä, muita tienkäyttäjiä, 

erilaisia mainoksia jne. Näitä diakuvia oli yhteensä 80 kpl, 

ja ne näytettiin jokaiselle koehenkilölle kolme kertaa, joten 

kaikki katselivat yhteensä 240 diakuvaa. Sarja pysäytettiin 

keskimäärin joka kymmenennen kuvan jälkeen (koko kokeen aika-

na yhteensä 24 kertaa) . Muut kuvat olivat mukana, jotta voi-

tiin simuloida maantieajon olosuhteita, joissa maisemat vaih-

televat jatkuvana sarjana. 

Kuvat esitettiin noin viiden sekunnin välein. Kokeenjohtajan 

1 	keskeytettyä kuvasarjan esittämisen hän kehotti koehenkilöä 

vastaamaan kirjallisesti viiteen kysymykseen, jotka koskivat 

I 	viimeksi esitettyä kuvaa (esimerkkejä kysymyksistä liitteessä 

1). Vastaamisaikaa ei rajoitettu. Koehenkilön ilmoitettua vas-

I 	
tanneensa jatkettiin kuvasarjan näyttämistä. Koehenkilöt eivät 

tienneet kokeen perimmäistä tarkoitusta (mitkä olivat varsi- 

naiset vertailtavat ärsykkeet) eivätkä myöskään, mistä kuvas-

1 	ta kysymykset tultaisiin esittämään (instruktio eli koeohje 

liitteenä 2) 

Kokeet tehtiin yksittäiskokeina (yksi koehenkilä kerrallaan) 

I 

	

	Kokeissa käytettiin takistoskooppimenetelmää: kutakin kuvaa 

näytettiin koehenkilölle yhden sekunnin ajan. Tähän suljin- 

I 

	

	
aikaan päädyttiin esikokeiden perusteella, joissa kandeksalia 

koehenkilöllä kokeiltiin suljinaikoja 0,5 s, 1 s ja 2 s. Ly-

hin aika todettiin liian lyhyeksi. Havainnot olivat niin puut- 

1 

	

	teellisia, ettei koetilanteen katsottu riittävästi vastaavan 

normaalia ajotilannetta. Suljinajan ollessa 2 s koehenkilöt 

1 

	

	pystyivät ilmoittamaan lähes kaikki kysytyt ärsykkeet, joten 

eri ärsykkeiden kesken ei olisi syntynyt minkäänlaista hajon- 

1 
I 	Koeolosuhteet olivat niis tieynIainen kompromissi kenttä- 

ja laboratorio-olosuhteiden välillä. Koehenkilöiden edessä 

oleva maisema ja maiseman vaihtelu pyrittiin tekemään mandol-

1 	lisimman samanlaiseksi kuin autoa ajettaessa, ja toisaalta eri 

muuttujat voitiin kuitenkin kontrolloida tai rekisteröidä. 

1 

1 
1 
1 
1 
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4.3 Koehenkilöt 

Koehenkilöinä oli 12 TKK:n opiskelijaa. Heistä miehiä oli 

yhdeksän ja naisia kolme. Silmälaseja heistä käytti viisi 

(kaikilla kaukolasit). Kaikilla oli ajokortti (yhdellä ABC, 

muilla AB). 

4.4 Kokeiden suoritus ja tulosten käsittely 

Kokeet tehtiin TKK:n työpsykologian laboratorion koehuonees-

sa, joka oli pimennetty lukuunottamatta yhtä koehenkilön ta-

kana olevaa loisteputkivalaisinta (kirjallisen vastaamisen 

vuoksi). Koehenkilöt istuivat 2,5 m etäisyydellä heijastus-

kankaasta. Kuvan koko oli leveyssuunnassa 1,75 m. Kuvan ko-

ko asteissa oli siis 38,6 ° . Diaprojektorin etäisyys kankaas-

ta oli 3,2 m. 

Koehenkilöiden tehtävänä oli seurata kuvasarjaa ja kääntää 

vastaussivu kysymyksineen esiin vasta kokeenjohtajan pysäy-

tettyä diasarjan ja pyydettyä vastaamaan kysymyksiin. Niihin 

tuli vastata numerojärjestyksessä. Koe kesti noin yhden tun-

nin, eikä välillä ollut taukoja. 

Tuloksia käsiteltäessä vastaukset arvosteltiin neljään luok-

kaan: täysin oikein, osittain oikein, väärin ja ei tiedä. 

Täysin oikeaksi katsottiin vastaus, jossa oli ilmoitettu ky-

sytystä ärsykkeestä oleellisimmat seikat, osittain oikeissa 

vastauksissa oli ilmoitettu joitakin ärsykkeen ominaisuuksia, 

kuten värit tms. 

Taustamuuttujien ja oppimisen vaikutusten selvittämiseksi 

tehtiin muunnos, jossa vastaukset pisteytettiin seuraavasti: 

täysin oikein = 1 p., osittain oikein = 0,5 p. sekä väärin 

tai ei tiedä = 0 p. 
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1 
4.5 Tulokset ja niiden tarkust(!u 

- 	4.51 Oppimisvaikutukset 

Koehenkilöiden anL6unisL 	vustuuksista oli 	täysin oikeita 

1 69,1 	;, 	osittain oIkeita 	8,6 	%, 	vääriä 	13,6 	% 	ja ei tiedä-vas- 

tauksia 8,7 %. 	Summapistemäärien keskiarvo oli siis 88,1 (kes- 

1 kihajonta 5,1). 	Jakautumat koehenkilöittäin eri 

la olivat taulukon 	2 mukaiset. 

Taulukko 2. 	Summapistemääricn 	jakautumat koehenkilöittäin 

Koehenkilön nro 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 10 	11 12 

I Kierros 1 	27,5 	31 	32,5 	25 	27,5 	32,5 	31,5 	26,5 	29,5 25,5 	28,5 27 
2 	32 	33 	34,5 	32 	32 	30 	28,5 	32,5 	32 30 	30,5 27 
3 	31,5 	32 	30,5 	29,5 	23,5 	28 	25 	28 	28 26 	29 27 

I Yhteensä 	91 	96 	97,5 	86,5 	83 	90,5 	85 	87 	89,5 81,5 	88 82 

Eri koehenkilöille koekierrokset näytettiin eri järjestykses-

sä, ettei oppiminen (toisaalta harjaanturninen ja toisaalta 

väsyminen) olisi vaikuttanut kokonaistuloksiin. Jos verrataan 

kunkin koehenkilöri ensiksi katsornaa koekierrosta viimeksi 

katsomaan koekierrokseen, voidaan havaita, että oppiminen oli 

melkein merkitsevää (t = 2,95, df = 11, p < .05): 

1. kierroksen keskiarvo = 28,58 (= 71,5 %) 

2 	 = 29,08 (= 72,7 %) 

3. 	" 	" 	= 30,46 (= 76,2 %) 

4.52 Taustamuuttujien vaikutukset 

Silrnälasjttomien koehenkilöiden summapistemäärien keskiarvo 

oli 89,4 (keskihajonta 5,9) ja silmälasillisten 86,4 (keski- 

hajonta 3,5). Silmälasilliset siis havaitsivat kokeessa hie-

man silmälasittomia huonommin, mutta ero ei ole tilastollises-

ti merkitsevä. Näön puutteet oli korjattu silmälaseilla ja ko-

keessa ei tarvinnut käyttää varsinaista ääreisnäköä, jolloin 

silmälasien sancjat oli:tvt haitanneet havaitsemista. 



Eri ajokortin omistavien kesken ei voitu tehdä vertailua, 

koska koohenkilöill5. yhtä lukuunottamatta oli AB-kortti. 

4.53 Usean liikennemerkin samanaikainen havaitseminen 

Vertailtavina oli kolme lähes samanlaista kuvaa, joissa kai-

kissa oli liikennemerkit: Nopeusrajoitus, Etuajo-oikeutettu 

tie ja Tiennumero. Kandessa kuvassa nämä merkit olivat sa-

massa pylväässä mutta eri järjestyksessä. Kolmannessa kuvas-

sa Etuajo-oikeutettu tie ja Tiennumero olivat samassa pyl-

väässä ja Nopeusrajoitus toisessa pylväässä. Merkkien koko 

eri kuvissa ei vaihdellut merkittävästi. Merkit havaittiin 

kokeessa taulukon 3 mukaisesti. 

Taulukko 3. Kolmen liikennemerkin havaitseminen niiden jär - 

jestyksestä ja sijainnista riippuen 

Merkit, niiden jär- 

jestys ja sijainti 

Havainnot 
. 	 . 

Oikein 	Osittain 	Vaarin tai 
oikein 	ei tiedä 

(%) 	(%) 	(%) 

Etuajo-oik. tie 
Tiennumero 	samassa 8,3 83,3 8,3 
Nopeusrajoitus 

Nopeusrajoitus 
Tiennumero 	samassa 33,3 50,0 16,7 
Etuajo-oik. tie 

Etuajo-oik. tie 
Tiennumero 	eri 	x1-  66,7 33,3 - 

vaissa 
Nopeusra]oitus 

Merkkien samanaikainen havaitseminen on tämän vertailun perus-

teella selvästi helpompaa, kun merkit ovat eri pylväissä. Tu-

los johtuu mandollisesti siitä, että merkit eivät tässä kuvas-

sa olleet aivan kiinni toisissaan, joten ne olivat ehkä pa-

remmin eroteltavissa. Välimatka ei ollut kuitenkaan niin suu-

ri, että merkkejä olisi tarvinnut "etsiä" (vrt. Noble & Sanders 

1980). Osittain oikeissa vastauksissa oli enimmäkseen mainittu 

vain jokin kolmesta merkistä. 

14 
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Taulukossa 3 ensin matnitailla kuvalla oli myös vertailukuva, 

jossa oli huomattavasti enemmän liikennettä. Kiinnostavaa 

vertailussa oli siis se, vaikeuttaako liikenteen lisäänty-

minen eli merkityksellisten ärsykkeiden lisääntyminen merk-

kien havaitsernista. Tällaista vaikutusta ei kuitenkaan ilmen-

nyt. Merkit havaittiin molempien kuvien kohdalla keskimäärin 

yhtä hyvin. On tietenkin mandollista, että koetilanne ei ol-

lut riittävän herkkä vaikutuksen osoittamiseksi. 

4.54 Liikennemerkin ja mainoksen samanaikainen havaitseminen 

Tarkasteltavina ovat sekä autoissa olevat mainokset että tien-

varsimainokset. 

Verrataan kolmea kuvaa, joissa oli sama liikennemerkki (80 km/h) 

mutta yhdessä kuvassa lisäksi edellä ajava kuorma-auto, jossa 

isokokoinen mainos (käden kuva ja teksti "Moi Lahtelaista") ja 

toisessa kuvassa tämän sijasta vastaantulevaa liikennettä. 

Merkki havaittiin eri tapauksissa taulukon 4 mukaisesti. 

Taulukko 4. Liikennemerkin havaitseminen, kun siihen vaikuttaa 

liikenne tai autossa oleva mainos 

Havainnot 

Liikenne- Oikein Osittain Väärin tai 

tilanne oikein ei tiedä 
(%) (%) (0) 

Ei liikennettä 66,7 25,0 8,3 

Edessä mainos 58,3 25,0 16,7 

Vastaantul. 	liik. 33,3 25,0 41,7 

Vastaantuleva liikenne oli siis häiritsevämpi ärsyke kuir 

edellä ajaneessa autossa ollut mainos. Tulosten perusteella 

on mandotonta sanoa tarkasti, mikä on mainoksen ja liikenteen 

vaikutus erikseen. Molemmat ovat joka tapauksessa voimakkaita 

ärsykkeitä (oikeita havaintoja 66,7 %). 

Autossa olevan raainoksen ja liikenteen vaikutuksia merkin ha-

vaitserniseen selvitettiin lisäksi kuvaparilla, joista toisessa 
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1 
oli edellä ajava rekka, jonka takaosassa pieni mainos (yksin-

kertainen kuva) , ja levähdysalueella henkilöauto. Toisessa ku-

vassa ei ollut muita tienkäyttäjiä. Molemmissa kuvissa oli 

sama liikennemerkki Pysäköintipaikka kuvattuna samasta pai-

kasta ja suunnasta. Merkki havaitLiin kuvista taulukon 5 mu-

kaisesti. 

Taulukko 5. Liikenneroerkin havaitseminen liikenteen määrästä 

riippuen 

Havainnot 

Liikenne- Oikein Osittain Väärin tai 

tilanne oikein ei tiedä 
(%) (%) (%) 

Ei liikennettä 83,3 - 16,7 

Liikennettä 66,7 - 33,3 

Tässä vertailutilanteessa, kuten edelläkin, näytti liikenne 

ja autossa oleva mainos häiritsevän merkin havaitsemista. 

Molemmissa vertailuissa olivat kuvissa esiintyneet maisemat 

eli taustat hyvin yksinkertaisia ja vähän erilaisia ärsykkei-

tä sisältäviä. Liikenne muodostui siten selväksi ärsykkeiden 

lisäykseksi. Vertailtaessa kohdassa 4.53 liikenteen vaiku-

tusta usean merkin havaitsemiseen olivat testikuvat jo taus-

taltaan melko monimutkaisia. Tämä saattaa selittää sen, mik-

si liikenteen lisääntymisen vaikutus ei tullut ilmi. 

Tienvarsimainosten ja liikennemerkkien "kilpailua" selvitet-

tim kolmella kuvalla. Kontrollikuvia ei ollut käytettävis-

sä, joten yksityiskohtainen vaikutusten arvioiminen on mah-

dotonta. 

Kuvissa oli kolme erilaista tiemaisemaa, jotka erosivat toi-

sistaan eniten siinä suhteessa, kuinka monimutkaisia ne oli-

vat. Ensimmäisessä kuvassa oli monimutkaista taustaa vasten 

liikennemerkki Suojatien ennakkovaroitus ja paljon tekstiä 

sisältävä mainos. Toisessa kuvassa oli lyhyen tekstin si-

sältävä mainos ja nopeusrajoitusmerkki. Kolmannessa kuvassa 

o1 nopeusrajoitusmerkki ja mainos, jossa oli kuvio ja vä-

hän tekstiä. Mainosten ja merkkien havaintojen jakautumat 

16 
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1 
ilmenevät taulukosta 6. Mainosten oikeiksi havainnoiksi las-1 	kettiin myös ne havainnot, joissa oli mainittu vain mainoksen 

väri, ja oliko mainoksessa tekstiä. 

1 
Taulukko 6. Liikennemerkin ja tienvarsimainoksen havaitsemi-

nen kolmessa eri tilanteessa 

Tilanne irsyke 
Havainnot 

. 	 . 	 . Oikein 	Os. oikein 	Vaarin/Ei tieda 
1Q. 

Eritt. 	rno- Merkki 8,3 58,3 33,3 

nimutkainen Mainos - 25,0 75,0 

Yksinker- Merkki 20,8 45,8 33,3 

tainen Mainos 46,8 29,2 25,0 

Eritt. yk- Merkki 8,3 33,3 58,3 

sinkertainen Mainos 75,0 8,3 16,7 

Huomataan, että merkki havaittiin mainosta huonommin kandessa 

tilanteessa kolmesta (tarkasteltiinpa asiaa oikeiden tai vää-

rien/ei tiedä-vastausten perusteella) . On huomattava, että 

tähän vaikuttavat ärsykkeiden fysikaaliset ominaisuudet (esim. 

koko) , joita ei rekisteröity. 

Toisaalta huomataan, että merkkien havaitseminen riippuu vain 

vähän tilanteesta ja sen monimutkaisuudesta, mutta mainokset 

havaitaan huonommin tilanteen monimutkaistuessa. Ne ovat siis 

ainakin jonkin verran väistyviä ärsykkeitä (vrt. Lehtimäki, 

1974) 

1 
iikenteen vaikutusta mainoksen havaitseiniseen selvitettiin 

I kuvaparilla, joka oli otettu samassa tien kohdassa samasta 

kuvakulmasta. Molemmissa kuvissa oli sama rengasmainos mutta 

I 	toisessa oli lisäksi vastaantulevaa liikennettä melkein ma: - 

noksen edessä. Mainos havaittiin taulukon 7 mukaisesti. 

1 

fl 
L 

1 



Taulukko 7. Liikenteen vaikutus mainoksen havaitserniseen 

Havainnot 
Tilanne . Oikein . 	 . Os. oikein Vaarin/Ei tieda 

(%) (%) (%) 

Ei liikennettä 8,3 41,7 50,0 

Liikennettä 8,3 25,0 66,7 

Mainos oli siis huonosti havaittava. .rsykkeiden lisäänty-

minen vaikeutti sen havaitsemista, mutta vain lievästi. 

Vaikutus näkyy osittain oikeiden vastausten vähentymisessä. 

4. 55 Erikoisajoneuvojen havaitseminen 

Kokeessa oli kaksi kuvaa, joissa oli vastaantuleva erikois-

ajoneuvo: erikoiskuljetus (isokokoinen teksti) ja poliisi-

auto. Haluttiin selvittää, havaitaanko poikkeukselliset ja 

oletettavasti mielenkiintoa herättävät ärsykkeet hyvin. 

Tulokset ilmenevät taulukosta 8. 

Taulukko 8. Erikoisajoneuvojen havaitseminen 

Havainnot 
Ajoneuvo Oikein 	Os. oikein 	Väärin/Ei tiedä 

(%) 	(%) 	(%) 

Erikoiskuljetus 58,3 41,7 - 

Poliisiauto 33,3 66,7 - 

Poikkeukselliset ajoneuvot siis havaittiin hyvin. Kaikki 

koehenkilöt havaitsivat, että kuvassa oli jokin vastaantu-

leva ajoneuvo. Jotkut eivät pystyneet tarkemmin määrittä-

mään, minkälainen se oli. Poliisiauton tunnistamista ehkä 

vaikeutti se, että se ei ollut aivan tavalliseen tapaan 

sinivalkoinen. Tulos on kuitenkin hyvin samansuuntainen 

Syväsen (1967) valvonnan vaikutuksia koskevan tutkimuksen 

kanssa. 

ii;i 
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4.56 Havaintojen rnuistaminen 

Kokeessa näytettiin kaksi kuvaa kaksi kertaa ja molemmilla 

kerroilla kysymyksetkin olivat samat, mutta eri järjestykses-

sä. Toisella kerralla tarkasteltavana oleva kysymys oli kysy -

myssarjan alussa ja toisella taas iop ussa (viidentenä) . Tämä 

järjestys vaihteli eri koehenkilöillä • Havaintojen muistami-

sen riippuvuus kysymyksen sijainnista on esitetty taulukossa 9 

Taulukko 9. Havaintojen muistaminen kysymyksen sijainnista 

riippuen 

Havainnot 
Kysymyksen 
sijainti Oikein Os. oikein Väärin/Ei tiedä 

(%) (%) (%) 

Alussa 37,5 31,3 31,3 

Lopussa 39,9 27,1 33,3 

Mitään selvää eroa ei siis syntynyt eri tilanteiden välillä. 

Tämä johtunee siitä, että aikaero oli liian pieni. Muistami-

sen ongelma olisi joka tapauksessa selvittämisen arvoinen, 

koska eräillä muilla menetelmillä tehdyissä merkkien havait-

semiskokeissa on jäänyt epävarmaksi, onko kyse merkin havait-

semattomuudesta vai muistarnattomuudesta, kun merkkiä ei ole 

pystytty ilmoittamaan sitä kysyttäessä (ks. Häkkinen, 1965) 

4.6 Yhteenveto 

Kokeessa käytettiin menetelmää, jossa koehenkilöille näytet-

tiin diakuvia tiemaisemista jatkuvana sarjana. Koehenkilö 

(12 kpl) vastasivat näistä kuvista esitettyihin kysymyksiin. 

He eivät tienneet kokeen varsinaista tarkoitusta. 

1 	Koetilanne oli tietynlainen kompromissi: toisaalta pyrittiin 

simuloimaan ajotilannetta ja toisaalta haluttiin saada esiin 

1 	eri ärsykkeiden vaikutuserot. Koetilannetta kuvaavana tunnus- 

lukuna mainittakoon, että täysin oikeita vastauksia oli 69,1 %. 

1 



Tulokset vahvistavat käsitysUi, että ärsykkeiden määrän ii-

sääntyminen vähentää niiden havaitsemistodennäköisyyttä. 

Mainokset ja liikenne todettiin voimakkaiksi ärsykkeiksi, 

ja ne häiritsivät ainakin yhdessä merkkien havaitsemista. 

Toisaalta mainokset osoittautuivat merkkejä hieman väisty-

värnmiksi kokonaisärsykekentän monimutkaistuessa. 

Toinen merkityksellinen huomio oli, että tulokset olivat hy-

vin samansuuntaisia kuin toisilla menetelmillä saadut (niil-

tä osin kuin on mitattu samoja muuttujia). Tämävahvistaakä-

sitystä menetelmän sovellettavuudesta todellisiin liikenne- 

tilanteisiin. 

Koska koe oli hyvin suppea, ei sen perusteella saatu tarkkaa 

selvyttää siitä, kuinka paljon minkinlainen ärsyke häiritsee 

muiden ärsykkeiden havaitsemista (esim. mainoksen laatu). 

Koemenetelmää onkin tarkoitus kehittää edelleen siten, että 

valmistetaan vertailukuvia, jotka poikkeavat toisistaan vain 

eräiden ärsykkeiden osalta. 

Kokeessa selvitettiin, vaikeuttaako liikennemerkkien havait-

semista niiden sijoittaminen samaan pylvääseen. Kokeen pe-

rusteella voidaan sanoa, että näin tapahtuu. 

Tavoitteena oli myös selvittää havaintojen muistamista. Ko-

keessa ei kuitenkaan ollut merkitystä sillä, oliko kysymys 

esitetty ensimmäisenä vai viimeisenä. Aikaeron olisi pitän-

nyt olla pidempi, jotta unohtamisen nopeudesta olisi saatu 

selvyys. 

'1,] 
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5. 	KOE II: AJOSIMULAATTORIKOJ 

5.1 Kokoon tarkoitus 

Laboratorokokeis •;a, j55 on SOiv itotty erilaisten l.i.tken-

tcessä esiintyvien ärsykkeiden havaitsemistodennäköisyyttä, 

on usein ollut puutteena, ettei koehenkilöillä ole ollut muu-

ta tehtävää kuin havaitseminen. Ajoneuvon kuljettajalla on 

liikenteessä paljon muitakin toimintoja havaitsemisen lisäk-

si. Tulosten sovellettavuutta voidaan parantaa käyttämällä 

jotain ajamista muistuttavaa keskeistehtävää. 

Tässä kokeessa keskeistehtävänä oli ajosimulaattorilla ajami-

nen määrättyä reittiä pitkin. Koehenkilöillä oli monessa suh-

teessa samanlainen tilanne kuin liikenteessä autoa ajaessaan. 

Toisaalta rekisteröitäviä ja kontrolloitavia muuttujia oli 

huomattavasti vähemmän, kuin jos koe olisi tehty kenttäolo-

suhteissa. Koeolosuhteet saatiin helposti vakioiduiksi, ja 

oli mandollista käyttää halutunlaisia ärsykkeitä ja niiden 

kortibinaatioita. 

Jäljempänä selostetun kokeen päätarkoituksena oli selvittää: 

1 . Liikennemerkkien ja mainosten havaitsemista laboratorio- 

olosuhteissa keskeistehtävän vaikuttaessa suoritukseen. 

2. Ärsykkeiden lukumäärän -ja laadun vaikutusta havaitsemiseen. 

5 .2 Tutkimusrnenetelrnä 

Koehenkilöt ajoivat ajosimulaattorilla vapaasti valitseriai-

laan nopeudella heille opetettua reittiä. Samalla heidän oli 

yritettävä havaita sivulle esitettäviä liikennemerkkejä ja 

mainoksia. rsykkeet esitettiin aina samassa paikassa tien 

oikealla puolella noin pään korkeudella. Koehenkilöille ker-

rottiin ennen koetta, että tarkoituksena on selvittää merkkien 

ja mainosten havaitsemista sirnuloidussa ajotiiLanteessa. Muil-

ta osin instruktio oli liitteen 3 mukainen. 

Koehenkilöt olivat siis hyvin motivoituneita havaitsemiseen 

ja tältä osin heidän suorituksensa poikkesi tavallisesta ha- 



vaitsemisesta liikenteessä (ks. esim. Luoma, 1980, s. 16) 

Kokeessa ei näin ollen mitattu myöskään tarkkaavaisuutta 

tai sen puutetta, joka usein aiheuttaa liikenteessä puut-

teellisen havainnon. Lisäksi kokeella oli se rajoitus, et-

tei siinä mitattu, miten kuljettajat tietoisesti valikoi-

vat ärsykkeitä niiden mielenkiintoisuuden perusteella, ku-

ten Johnstonin & Colcn (1976) kokeissa. Tarkoituksena oli 

selvittää, kuinka monta ärsykettä voidaan samanaikaisesti 

havaita ja miten havaitserninen valikoituu lähinnä fysikaa- 

useita ärsykearvoltaan erilaisten ärsykkeiden välillä. Jon-

kin verran saattaa ärsykkeiden mielenkiintoisuuskin vaikut-

taa verrattaessa merkkien ja mainosten havaitsemista toi-

siinsa, mutta tähän ei koetta suunniteltaessa tietoisesti 

pyritty. 

Kokeessa käytettiin TKK:n työpsykoloian laboratorion ajo-

simulaattoria (SIM-L-CAR) , jossa tiemaisema esitetään var-

joprojektiona läpiheijastuskankaalle, ja kuljettaja voi 

vapaasti valita ajoreittinsä ja -nopeutensa. Kaaviokuva 

ajosimulaattorista on liitteenä 4. 

Väridiakuvat mustalla taustalla kuvatuista liikennemerkeis-

tä ja mainoksista esitettiin takistoskooppisesti. Suljin- 

aika oli 1/4 s eli 250 ms. Tämän suljinajan käyttöön pää-

dyttiin viiden esikokeen perusteella. Valinnan kriteerinä 

oli, että eri ärsykkeiden havaitsemistodennäköisyyksien 

erot haluttiin saada esiin. Tällaisen kokeen tuloksia tar-

kasteltaessa onkin syytä muistaa, että eri tunnusluvut ovat 

vain toisiinsa verrattavissa eivätkä suoraan kerro mitään 

absoiuuttisia lukuja kuljettajan käyttäytymisestä liiken-

teessä. 

Projektorin ja sulkimen toimintaa sääti ohjauslaite, joka 

sai impuisseja vaiodiodeista. Niitä oli simulaattorin ajo- 

levyllä 5 kpl. Valodiodit reagoivat simulaattorin lampun 

valoon. Tällä koejärjestelyllä päästiin siihen, että ärsyk-

keet esitettiin kaikLlle koehenkilöille samoissa ajotilan-

teissa (vakioidut olosuhteet). Koehenkilöt eivät tienneet, 

milloin ärsyke esitetään, koska osa dioista oli "pimeitä". 

22 
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I 	lrsyke esitettiin tietyssä ajotilanteessa (reitin kohdassa) 

vain joskus. 

rsykkeinä oli tavallisia Lodennäkäisesti kaikille tuttuja 

liikennemcrkkejLi ja viikkolehdistä poimittuja mainoksia. Ver-

tailtavana oli kolme merkkiä ja kolme mainosta (kuvat liit-

Lecssä 5): 

- mutka oikealle 

- nopeusrajoitus 50 km/h 

- lapsi 

- Lufthansan mainos 

- Valion mainos 

- Mercedes-Benzin mainos 

Valitut merkit olivat aiemmin osoittautuneet yksinkertaisessa 

takistoskooppikokeessa havaittavuudeltaan erilaisiksi (Luoma, 

1980). Mainoksiksi valittiin mandollisimman erilaisia kuvia. 

Diakuvissa nämä merkit ja mainokset esiintyivät yksin ja yh-

dessä seuraavilla tavoilla: 

- liikennemerkki yksin (3 kpl) 

- kaksi liikennemerkkiä yhdessä (3 kpl) 

- kolme liikennemerkkiä yhdessä (1 kpl) 

- mainos yksin (3 kpl) 

- merkki ja mainos yhdessä (9 kpl) 

Yhteensä vertailtavia ärsykkeitä oli siis 19 kpl ja ne kaikki 

esitettiin 3 eri ajotilanteessa (3 diodin kohdalla) . Lisäksi 

esitettiin ärsykkeinä muita merkkejä, mainoksia ja näiden yh-

distelmiä 30 kpl, jotta koehenkilöt eivät olisi oppineet ko-

keen aikana, että näytetään vain Liettyjä ärsykkeitä. "Pimei-

tä" dioja oli yhteensä 73 kpl. Kuvien esiintymisjärjestys oli 

satunnaistettu lukuunottamatta testiärsykkeitä, joiden oli 

kerran esiinnyttävä jokaisessa testikohdassa. 

rsykkeet esitettiin 28.4-30.0 °  näkökentän keskiviivan oikeal- 

le puolelle. Merkit olivat aina dian vasemmassa laidassa ja 

I 	mainokset oikeassa laidassa. Jos kuvassa oli useita liikenne- 

merkkejä, ne olivat päällekkäin. Pyöreän liikennemerkin koko 

I 	
asteissa oli 3,4°  ja mainoksen pitkä sivu 4.5°  ja lyhyt sivu 

4.0 ° . Merkin koko vastaa 10,7 	katseluetäisyyttä luonnolli- 



24 

sen kokoisella liikennemerkillä. Tienvarsimainosten mi-

toista vain korkeus on vakio. Sen perusteella määritetty-

nä olisi mainoksen katseluetäisyys maantieolosuhteissa 

39,9 m eli noin nelinkertainen merkin katseluetäisyyteen 

verrattuna. Kaavio tilanteesta on esitetty kuvassa 1. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kuva 1. Koetta vastaava tilanne maantieolosuhteissa 

1 
5.3 Koehenkilöt 	 1 

Koehenkilöitä oli yhteensä 30, joista TKK:n opiskeli- 

joita 19 ja laboratofiohenkilökuntaan kuuluvia 11. Mie- 

hiä heistä oli 22 ja naisia 8. Koehenkiläiden keski-ikä 

oli 24,3 vuotta ja vaihteluväli oli 19-34 vuotta. Silmä- 	1 
laseja heistä käytti 17 (kaukolasit). Koehenkilöiden ajo-

korttijakautuma oli taulukon 10 mukainen. 	 1 

1 
1 
1 
1 
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1 
Taulukko 10. Koehenkilöiden ajokorttijakautuma 

Ajokortti Ko. ajokortin omistavien 
lukumäärä 

Ei ajokorttia 4 

AB 23 

ABC 1 

ABCE 1 

ABCDE 1 

5.4 Kokeiden suoritus ja tulosten käsittely 

' 	Kokeet tehtiin kesän 1980 aikana työpsykologian laboratorion 

koehuoneessa, joka oli pimennetty. Koehuoneen ainoina valoläh-

teinä olivat simulaattorin lamppu ja koehenkilön takana ole- 

1 

	

	va pöytävalaisin, jonka antamaa valoa kokeenjohtaja tarvitsi 

kirjoittaessaan reaktiot ylös. Koehenkilön kohdalla valaistuk- 

1 

	

	seksi mitattiin n. 2 lx. Eri ärsykkeiden luminanssit olivat 

taulukon 11 mukaiset (luminanssi mitattu ärsykkeen keskeltä 

I siten, että mandollisimman suuri pinta-ala tulee mukaan mit-

taukseen kuitenkin niin, ettei taustaa mitata) 

Taulukko 11. Eri ärsykkeiden keskimääräiset luminanssit 

rsyke Luminanssi (cd/m2 ) 

Mutka oikealle 10 

Nopeusraj. 	50 km/h 20 

Lapsi 8 

Lufthansan mainos 29 

Valion mainos 14 

M-B:n mainos 14 

KoehenkiLöt ajoivat simulaattorilla heille opetettua reittiä 

1 

	

	yhteensä 27 kierrosta. Koe kesti keskimäärin 47 min, ja vaib- 

teluväli oli 34-76 min. Ennen varsinaista koetta koehenkilöt 

1 

	

	saivat harjoitella sirnulaattorilla ajoa ilman lisä-ärsykkeitä 

n. 10 min, ja ärsykkeden kanssa n. 5 min. 

1 

11 
1 



Koehenkilöt reagoivat näkemiinsä ärsykkeisiin ilmoittamalla 

suullisesti kokeenjohtajalle, mitä he näkivät. Kokeenjohta-

jan muistiin merkitsemät vastaukset arvosteltiin neljään 

luokkaan: täysin oikein, osittain oikein, väärin ja ei tiedä. 

Liikennemerkkivastausten luokittelu ei ollut kovinkaan ongel-

mallista, koska koehenkilöt tuntuivat tietäneen eri merkkien 

nimet. Mainosten arvostelussa noudatettiin periaatetta, että 

täysin oikeassa vastauksessa piti kuvan kokonaishahmotus ol-

la oikein. Jos kuvassa oli esimerkiksi tekstiä, niin mainin-

ta tästä riitti eikä siinä olleita sanoja tarvinnut olla mai-

nittuna. Osittain oikeissa vastauksissa oli ilmoitettu oikein 

merkkien tai mainosten värejä, muotoja tms. 

Luokitellut tulokset käsiteltiin TKK:n laskentakeskuksessa 

DEC-20-tietokoneella valmista SPSS-ohjelmistoa käyttämällä. 

Aineistosta laskettiin suorat jakautumat ja keskiarvoja se-

kä tehtiin ristiintaulukointeja. Eri koehenkiläryhmien vä-

lisiä eroja testattiin varianssianalyysillä. 

5.5 Tulokset ja niiden tarkastelu 

5.51 Oppimisvaikutukset 

Tulosten laskentavaiheessa kävi ilmi, että koehenkilöt oli-

vat harjaantuneet kokeen kuluessa erittäin selvästi. Ver-

rattaessa oikeiden havaintojen määriä ja kierrosaikoja ko-

keen eri neljänneksissä havaitaan, että erot ovat suuret 

ja tilastollisesti erittäin merkitsevät (kuva 2 ja 3) 

Harjaantumista olisi tietenkin voitu vähentää harjoittamal-

la koehenkjlöitä enemmän ennen koetta. Näin ei kuitenkaan 

menetelty, koska koe olisi liiaksi pitkittynyt (nytkin se 

kesti kaiken kaikkiaan yli tunnin) ja toisaalta niin voi-

makasta harjaantumista, kuin tapahtui, ei etukäteen osat-

tu odottaa. 

1 
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Kuva 2. Oikeat havainnot koeneijärineksittäin 
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Kuva 3. Keskimääräiset kierrosajat koeneljänneksittäin 



Koska verrattavat ärsykkeet esitettiin vain kerran kul-

lekin koehenkilölle, korjattiin koetuloksia seuraavasti. 

Jokaiselle koeneljännekselle laskettiin korjauskerroin, 

jolla oikeiden vastausten lukumäärät kerrottiin. Korjaus-

kertoirnet saatiin suoraan vertaamalla oikeiden havainto-

jen määriä eri neljänneksissä. Kertoimet olivat: 

- 1 	neljännes: 1,22 

- II 	: 1,03 

- III 	: 0,92 

- IV 	: 0,88 

Jäliempänä esitettävät tulokset ovat korjattuja lukuun-

ottamatta tarkasteluja taustamuuttujien ja nopeuksien suh-

teen sekä liitteessä 6 olevia suoria jakautumia. 

Seuraavassa esitetään tulokset ja tarkastelilaan niitä 

sen mukaan, mitä erilaisia koeasetelmia oli ja mitä seik-

koja haluttiin selvittää. 

Liitteessä 6 on esitetty kaikkien vertailtavina olleiden 

ärsykkeiden suorat jakautumat koetilanteittain ja liit-

teessä 7 oikeiden havaintojen suhteelliset osuudet (kor-

jatut). Liitettä 6 lukuunottamatta käsitellään vain täysin 

oikeita havaintoja, koska muista luokista saatava infor-

maatio jäi vähäiseksi - osittain oikeita ja vääriä havain-

toja oli suhteellisen vähän. Koehenkilöt yleensä joko nä-

kivät ärsykkeen oikein tai eivät ollenkaan. 

5 . 52 Taustamuuttuj ien vaikutukset 

Koehenk.ilöt havaitsivat oikein kaikista verrattavista är-

sykkeistä 56,3 %. Merkeistä havaittiin oikein 61,2 % ja 

rnainoksista 47,8 %. 

Taustamuuttujittain tulokset olivat seuraavanlaiset (tar-

kemmin Uitteessä 8): 

- miehet havaitsivat vähän paremmin kuin naiset 

- nuoret havaitsivat hieman paremmin kuin vanhemmat 

- silmälasittomat havaitsivat hieman paremmin kuin silmä- 

1 
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I 	lasilliset (ero mainosten havaitsemisessa suurempi) 

- ajokortittomat havaitsivat huonommin kuin ajokortilliset, 

I 	
joista AB-kortilliset muita ajokortillisia paremmin 

(ryhmien väliset erot merkkien havaitsemisessa tiJastoll.i- 

sesti merkitsevät (p < .01), mainoksien havaitsemisessa mcl-

1 	koin merkitsevät (p < .05) ja kaikkien ärsykkeiden havaitse- 

misessa merkitsevät (p < .01) 

- opiskelijat havaitsivat vähän työssäkäyviä paremmin ja ero 

mainosten havaitsemisessa oli melko suuri, joskaan ei tilas-

• 	tollisesti merkitsevä. 

Eri ryhmien välisiä eroja ei siis paljon löytynyt eikä niiden 

etsiminen kokeiden tarkoituksena ollutkaan. Tuloksissa on kui-

tenkin kaksi siimminpistävää seikkaa. Silmälasilliset havait-

sivat mainoksia selvästi huonommin kuin merkkejä. Tämä ero ei 

ollut yhtä jyrkkä silmälasittomilla. Tulos vahvistaan Lehti-

mäen (1974) esittämää tulosta, että mainosten havaitseminen 

vaatii erityisesti näkökykyä, kun taas merkkien havaitseminen 

selittyy oppimiseen liittyvillä tekijöillä. Toinen seikka on, 

että ajokortittomat havaitsivat muita huonommin. Tämä on luon-

nollista, koska heidän oli ajotottumuksen puuttumisen vuoksi 

keskityttävä ajamiseen muita enemmän. Tulosta voi ehkä pitää 

triviaalina, mutta se joka tapauksessa vahvistaa käsitystä si-

mulaattorin "automaisuudesta". Toinen ajokortittomien huonom-

paa suoritukseen vaikuttava tekijä on, että he eivät todennä-

köisesti tunne eivätkä hahmota merkkejä yhtä helposti kuin ajo-

kortilliset. Ajokortittomat erosivat muista erityisesti merk-

kien haval tsemisen suhteen. 

5.53 Yhden liikennemerkin havaitseminen 

Kokeessa voitiin selvittää, pysyykö liikennemerkkien havaitta-

vuusjärjestys samana keskeistehtävää suoritettaessa kuin ta-

vallisessa yksinkertaisessa takistoskooppikokeessa. Nyt ver -

tailtavana olleiden kolmen merkin oikeiden vastauksien suhteel-

liset osuudet on esitetty kuvassa 4. Vertailun vuoksi esitetään 

taulukossa myös yksinkertaisen takistoskooppikokeen tulokset 

näiden merkkien osalta (Luoma, 1980) 
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Kuva 4. Kolmen liikennemerkin havaitseminen kandessa 

kokeessa 

Kuvasta havaitaaan, että merkkien havaittavuusjärjestys 

pysyy samana eri kokeissa, vaikkakin havaittavuuserot 

ovat eri suuria. Molemmat kokeet mittaavat rnerkkien samaa 

ominaisuutta eli "fysikaalista ärsykearvoa". Havaittavuus-

erojen erisuuruus johtuu erilaisista koeasetelmista ja -ti-

lanteista. Huomio onkin syytä kiinnittää havaittavuusjär- 

j estykseen. 

Havaittavuusjärjestys pysyi samana kandessa kolmesta ajo- 

tilanteesta. Ajotilanteessa, jossa yleensäkin ärsykkeet 

havaittiin huonoiten, järjestys muuttui kanden merkin koh-

dalla (ks. liite 7) 

5.54 Usean liikennemerkin samanaikainen havaitseminen 

Kokeessa esitettiin ärsykkeinä myös useita liikennemerkke-

jä. Ne olivat päällekkäin kuten esim. Turtolan (1969) ko-

keissa. Tulokset, joista tärkeimmät on esitetty kuvassa 5, 
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olivat samansuuntaisia cm. kokeen kanssa. 

iiii 

80 
• 0 
0 

60 

40 

20 

68,1 

6,3 

1 merkki 2 merkkiä 3 merkkd 

Kuva 5. Yhden, kanden ja kolmen merkin samanaikainen havait-

seminen 

Merkkien keskimääräinen havaitsemistodennäköisyys siis vähenee 1 

	

	merkkien lukumäärän kasvaessa. Ero yhden ja kanden merkin vi- 

lillä on tilastollisesti merkitsevä (t = 3.89, df = 8, p < .01) 

1 

	

	mutta ei ole tilastollisesti merkitsevä lukumäärän kasvaessa 

kandesta kolmeen, mikä johtuu suuresta sisäisestä hajonnasta. 

Esitettäessä kaksi merkkiä yhdessä ei merkkien järjestyksellä 

näytä olevan kovin selvää vaikutusta (kuudessa yhdeksästä tes-

titilanteesta ylempi havaittiin paremmin). Jos kuitenkin ote-

taan huomioon kunkin merkin havaittavuus yksin esiintyessään, 

mikä ilmaisee merkin fysikaalisen ärsykearvon, niin huomataan, 

että kandeksassa tapauksessa yhdeksästä ylempi merkki havai-

taan paremmin. Esitettäessä kolme merkkiä yhdessä tämä vaiku-

tus ei tule yhtä selvästi esille, mikä johtuu ainakin osittain 

koeasetelmasta: keskimmäinen merkki oli aina ainoa pyöreä merk-

ki. Kuitenkin on huomion arvoista, että kaksi ylintä merkkiä 

havaittiin aina keskimäärin paremmin kuin alin merkki. Tulos 

on sama kuin Turtolari (1069) tutkimuksessa. 
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Kaiken kaikkiaan tuloksista on johtopäätösenä sama kuin 

aiemmistakin kokeista, että ihmisen lyhytaikaisella muis-

tilla on rajoituksensa eikä se pysty säilyttämään tietoa 

kovin paljon. Tällainen vaatimus sille kuitenkin asetetaan, 

jos samanaikaisesti pitää käsitellä monia viestejä. Tulok-

sia käytäntöön sovellettaessa on otettava huomioon vielä 

se, että koeherikilöt ovat toisin kuin liikenteessä liikku-

jat erittäin tarkkaavaisia ja motivoituneita merkkien ha-

va.itsemiseen (ks. esim. Näätänen & Summala, 1976) 

Jos kuitenkin merkkejä joudutaan sijoittamaan useita samaan 

pylvääseen tai muuten lähekkäin, olisi ilmeisesti "tärkeämpi 

merkki" sijoitettava ylimmäiseksi. 

5.55 Mainoksen havaitseminen 

Vertailtaviksi mainoksiksi valittiin kolme erityyppistä mai-

nosta, joiden arveltiin olevan fysikaaliselta ärsykearvol-

taan erilaisia. Näin osoittautuikin olevan (taulukko 12) 

Taulukko 12. Yksin esitettyjen mainosten havaitsemisto-

dennäköi syydet 

Mainos Oikeita havaintoja 
(%) 

Lufthansa 70,8 

Valio 54,8 

Mercedes-Benz 40,0 

Keskimäärin 55,2 

Mistä erot sitten johtuvat? Kysymykseen on vaikeata vas-

tata, koska mainokset erosivat toisistaan monessa suh-

teessa (värit, yksityiskohtien koot, muodot, luminanssit 

jne.). Havaittavuuteen vaikuttavia tekijöitä voidaan ha-

kea niistä tekijöistä, jotka yleisesti vaikuttavat ärsyk-

keen havaittavuuteen (ks. esim. Nummenmaa ym, 1970). Täl-

lainen tekijä tässä tilanteessa on ärsykkeen intensiteet- 

1 
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ti ts. sen luminanssi ja kontrastisuus. 

Parhaiten havaitun mainoksen luminanssi oli suurin, jolloin se 

erottui hyvin tummasta tausta (suuri kontrastisuus) , ja huomio 

siihen kiirinittyi helposti. Lisäksi mainoksessa oli vain kaksi 

väriä (musta ja valkoinen) , joiden kontrastisuus on myös suuri. 

Oikeita vastauksia lisäsi myös se, että tekstiä ei tarvinnut 

identifioida. 

Kanden muun mainoksen luminanssi oli huomattavasti pienempi. 

Lisäksi niiden yksityiskohtien välinen kontrastisuus ei ollut 

kovin suuri. Mercedeksen mainoksessa oli myös paljon erilai-

sia yksityiskohtia, joten kuva oli monimutkaisempi ja sen si-

sällön tarkka määrittärninen vaikeata (oikeissa vastauksissa 

piti olla mainittuna vähintään "auton kuva") 

Alkia (1973) on havainnut, että mainosten täysin oikein ha-

vaitsernisen ja tuttuuden välillä on selvä yhteys (korrelaa-

tio r = .74, erittäin merkitsevä). Nyt ärsykkeinä käytetty-

jen mainosten tuttuutta ei selvitetty, mutta on mandollista, 

että tuttuus on vaikuttanut tuloksiin. 

5.56 Liikennemerkin ja mainoksen samanaikainen havaitseminen 

1 	Eräinä ärsykkeinä esitettiin kaikki kolmen merkin ja mainok- 

sen parikombinaatiot (merkki ja mainos). Näin haluttiin sel- 

I 

	

	vittää mainosten vaikutusta merkkien havaitsemiseen yleensä, 

ja miten eri mainokset häiritsevät merkkien havaitsemista 

I 

	

	sekä miten mainosten havaitseminen muuttuu niiden esiintyes- 

sä merkkien kanssa. Päätulokset ilmenevät kuvasta 6. 

1 	Kuvasta huomataan, että molempien ärsyketyyppien havaitsemis- 

todennäköisyys vähenee, kun ne esitetään yhdessä. Merkkien ha- 

1 

	

	vaitsemjsen väheneminen ei ole tilastollisesti merkitsevä, 

mutta mainosten kohdalla se on melkein merkitsevä (t = 2.98, 

I 

	

	df = 8, p < .05). Mainokset näyttävät siis olevan keskimäärin 

jonkin verran väistyviä merkkien rinnalla. Tulos on samansuun- 

I 

	

	tainen kuin muissakin tutkimuksissa saatu. Esimerkiksi Lehti- 

mäen (1974) kenttäkokeissa tulos oli hyvin samansuuntainen, 



vaikka koetilanne oli monessa suhteessa erilainen. 
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Kuva 6. Merkkien ja mainosten havaitsemistodennä-

köisyydet yksin ja yhdessä 

Kaikkien mainosten keskimääräisiä vaikutuksia merkkien 

havaitsemiseen tarkasteltaessa siis näyttäisi siltä, et-

teivät mainokset paljonkaan vähennä merkkien havaitsemis-

todennäköisyyttä. Tarkasteltaessa eri mainosten vaikutuk-

sia huomataan, että niiden vaikutusten välillä on eroja 

(kuva 7). 

Eri mainosten vaikutus näyttää siis olevan erisuuruinen. 

Kanden mainoksen vaikutus ei ole tilastollisesti merkit-

sevä mutta kolmannen (Mercedes-Benz) mainoksen vaikutus 

on melkein merkitsevä (t = 2.60, df = 8, p < .05). 

Mistä sitten erot johtuivat? Tähänkin kysymykseen on vai-

keata vastata tyhjentävästi, koska mainosten analysointi 

on tehtävä karkeasti (vrt, kohta 5.55). Joitakin mandol-

lisia selityksiä on kuitenkin syytä pohtia. 
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Kuva 7. Eri mainosten vaikutus merkkien havaitsemistoder -i-

näköi syyteen 

Valion mainos, joka häiritsi vähiten merkkien havaitsemista, 

oli kuvioltaan yksinkertainen. Sen täydelliseen havaitsemi-

seen ei todennäköisesti kulunut paljon havaintokapasiteet-

tia. Lufthansan mainos puolestaan, vaikka olikin helpoin ha-

vaita yksinään, saattoi vaatia kapasiteetista paljon, kos-

ka koehenkilöt pyrkivät lukemaan mainoksen tekstin (vaikka 

eivät siinä täydellisesti koskaan onnistuneetkaan) . Mercedes-

Benzin mainos taas oli yksinkin vaikea havaita oikein, ja 

sen yksityiskohtien erittely ja identifiointi paljon havain-

tokapasiteettia kuluttavaa. 

Jos cm. selitykset pitävät paikkansa, olisi niillä selviä sc-

vellutuksia tienvarsimainontaar -i. Jos halutaan, että mainokset 

häiritsevät liikenteen kannalta merkityksellisien ärsykkeiden 

havaitsemistamandollisimmanvähän, mainosten tulisi olla mah-

dollisimman selkeitä ja sisältää vähän (tai ei ollenkaan) vai-

keasti erotettavia yksityiskohtia. Erittäin haitallisia ovat 

vaihtuvat mainokset, joiden havainnointiin ei riitä pelkkä 

vilkaisu, vaan katse täytyy suunnata niihin joko pitkäksi ai-

kaa tai useita kertoja. Myös mainokset, jotka ovat pimeänä ai-

kana valaistuja, olis:at haitailisia, koska niiden kontrasti- 
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suus taustaansa nähden ja luminanssi ovat suuret. Pi-

meässä maisemassa ne ovat erittäin voimakkaita ärsykkei-

tä ja vetävät kuljettajan katseen puoleensa ilman, että 

tämä tietoisesti haluaisi katso sitä (vrt, kohta 5.55). 

Kaiken kaikkiaan tämän kokeen perusteella mainokset näyt-

tävät keskimäärin olevan jonkin verran väistyviä liiken-

nemerkkien rinnalla. Kuitenkin on todettava, että mainok-

sula on selviä, joskin lieviä vaikutuksia eikä ole ol-

lenkaan samantekevää, minkälaisia mainokset ovat. 

Mainoksista pyritään joka tapauksessa tekemään sellaisia, 

että huomio niihin kiinnittyy helposti. Tähän vaikutetaan 

toisaalta mainoksen fysikaalisilla ominaisuuksilla, joita 

selvitettiin tehdyssä kokeessa, ja toisaalta tekemällä 

mainos mielenkiintoa herättäväksi. Jälkimmäiseen tekijään 

liittyviä ominaisuuksia ei kokeessa tarkasteltu. 

5.57 Havaitseminen koetilanteittain 

Vertailtavat kuvat esitettiin kolmessa eri ajotilanteessa, 

joita voitaisiin kuvata seuraavasti: 

1. Pitkän suoran keskivaihe 

2. Loiva kaarre oikealle 

3. Lyhyt suora heti vasemmalle käännöksen jälkeen 

Eri ärsyketyyppien havaitsemistodennäköisyydet eri ajoti-

lanteissa on esitetty kuvassa 8. 

Kuvasta huomataan, että oikeiden havaintojen määrät koe- 

tilanteissa 1 ja 2 eivät poikkea paljonkaan toisistaan mut-

ta koetilanteessa 3 on oikeita havaintoja huomattavasti 

edellisiä vähemmän. Tilanne 3 eroaa tilastollisesti erit-

täin merkitsevästi tilanteista 1 (t = 9.732, df = 32, 

p < .001) ja 2 (t = 10.209, df = 32, p < .001). On mielen-

kiintoista huomata, että eri ärsyketyyppien havaitseminen 

toisiinsa verrattuna pysyy samanlaisena eri tilanteissa, 

ts. tilanteiden paremmuusjärjestys eri ärsyketyypeillä on 

suunnilleen sama. 
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Kuva 8. Eri ärsyketyyppien havaitsemistodennäköisyydet koe-

tilanteittain 

Ajotilanteiden vaikutus havaitsemiseen on enimmäkseen selitet-

tävissä ohjaamiseen tarvittujen suoritusten määrällä. Niitähän 

ei rekisteröity kokeiden aikana mutta on oletettavissa, että 

tilanteessa 3 koehenkilöt joutuivat eniten tekemään ohjaus- 

liikkeitä edellä olleen käännöksen jälkeen. 

Tilanteiden kuvauksen perusteella saattaisi kuvitella, että 

tilanne 1 olisi ollut kaikkein helpoin, mutta on huomattava, 

että tässä kohdassa monet koehenkilöt vaihtoivat suuremmalle 

vaihteelle, mikä vaati heidän huomiotaan ja tarkkaavaisuut-

taan varsinkin, kun he eivät olleet erityisen tottuneita ajo- 

simulaattorin vaihteistoon (vrt, vieras ajoneuvo) 

I 	Ajotilanteessa 2 koeherikilöillä ei ollut tehtävänä mitään 

"ylimääräisiä" ohjaus- tai muita toimenpiteitä. Lisäksi heidän 

I 	katseensa saattoi olla suuntautunoL kaarteen vuoksi hieman tien 

keskiviivan oikealle puolelle. 



Koehenkilöiden katseen suuntautumiscn rckisteröimisek- 

si olisi pitänyt käyttää silmänliikekameraa (ainakin joil-

lakin) koehenkilöill ^i. Tästä jouduttiin kuitenkin luopu-

maan koehuoneen vähäisen valaistuksen vuoksi. Nyt jää jon-

kin verran arvailujen varaan, mihin koehenkilöt kulloinkin 

katseensa suuntasivat. (Joitakin koehenkilöitä kyllä tark-

kailtiin kokeen aikana, mutta niitä arvioita ei kirjoi-

tettu muistiin) 

5.58 Havaitsernisen riippuvuus ajonopeudesta 

Koehenkilöt käyttivät aikaa yhteen ajokierrokseen keski-

määrin 1 m 45 s vaihteluvälin ollessa 55-210 s. Hajonta 

oli siis erittäin suuri. 

Koska nopeus vaihteli myös kokeen eri vaiheissa (harjaan-

turninen) , ei tuloksista voida yksityiskohtaisesti analy-

soida, kuinka ärsykkeitä havaitsi nopeasti ajava henkilö 

verrattuna hitaasti ajavaan. Kokeen aikana sekä ajonopeus 

että havaitseminen muuttuivat (ks. kohta 5.51). Kuitenkin 

voidaan verrata koko kokeeseen käytettyä aikaa ja oikei-

den havaintojen summaa. Tätä varten kokonaisajat jaettiin 

kolmeen luokkaan: hitaasti ajaneet (yli 49 min.), keskin-

kertaisella nopeudella ajaneet (39-49 min.) ja nopeasti 

ajaneet (alle 39 min.). Näiden ryhmien oikeiden havainto- 

jen suhteelliset osuudet on esitetty taulukossa 13. 

Taulukko 13. Oikeiden havaintojen riippuvuus kokonais-

ajasta 

Ryhmä 	(N) Oikeita havaintoja 
(%) 

Hitaasti ajaneet 	(7) 61,9 

Keskiryhmä 	(15) 52,3 

Nopeasti ajaneet 	(8) 60,2 

Keskimäärin 56,6 



I 	havaitaan, että eniten oikeita havaintoja ovat tehneet ensirn- 
rnäiseen ja viimeiseen ryhmään kuuluneet. Mitään selvää riip- 

puvuutta havaintojen ja ajonopeuden välille ei siis löydetty 1 	- ryhmien väliset erot eivät olleet läheskään tilastollisesti 
merkitseviä. Eri ryhmiin kuuluneet eivät eronneet myöskään, 

1 	jos tarkasteltiin vain joko merkkien tai mainosten havaitse- 
mi sta. 

1 
5.6 Yhteenveto 

Kokeessa selvitettiin liikennemerkkien ja mainosten havaitse-

mista keskeistehtävän vaikuttaessa suoritukseen. Tehtävänä oli 
ajaa ajosimulaattorilla. rsykkeinä oli kolme erilaista merk-
kiä ja mainosta sekä niiden yhdistelmiä. Kaikki ärsykkeet esi-
tettiin kolmessa ajotilanteessa. 

Koehenkilöt, joita oli yhteensä 30, ajoivat simulaattorilla 
keskimäärin 47 min. He tiesivät, että kokeessa tutkitaan merk-
kien ja mainosten havaitsemista mutta eivät tienneet, milloin 
ärsykkeitä esitetään ja minkälaisia ärsykkeitä on mukana. lr-
sykkeet esitettiin takistoskooppisesti (1/4 s) 

Vertailtavista ärsykkeistä koehenkilöt havaitsivat oikein 

56,3 %. Havaitserninen parani ja ajonopeus lisääntyi selvästi 
kokeen keston funktiona. 

Kontrolloiduista taustamuuttujista sukupuolella, iällä, amma-

tilla ja silrnälasien käytöllä ei ollut merkittävää vaikutusta 
havaitsemiseen. Ajokortittomat sen sijaan havaitsivat ajokor-
tillisia huonommin. 

Liikennemerkkien havaisemisjärjestys oli sama kuin aiemmin 
tehdyssä yksinkertaisessa takistoskooppikokeessa. 

Merkkien lukumäärän kasvaessa väheni havaisemistodennäköisyys 
selvästi. 

Yksin esitetyt riainokset havaittiin huonommin kuin yksin esi-

tetyt merkit. Tulokseen vaikuttivat koejärjestelyt. Mainoksien 



havaittavuuksien välillä oli selviä eroja, joita pyrittiin 

selvittämään yleisillä ärsykkeon havaitsemiseen vaikutta-

villa tekijöillä. 

Mainokset vähensivät lievästi merkkien havaitsemistoden-

näköisyyttä. Eri mainosten vaikutukset olivat kuitenkin 

erilaiset, ja on ilmeisesti löydettävissä joitakin mainok-

sien ominaisuuksia, jotka selvästi vaikeuttavat merkkien 

hava itsemista. 

Merkit vähensivät mainosten havaitsemistodennäköisyyttä 

tilastollisesti melkein merkitsevästi. 

Oikeiden havaintojen määrä riippui ajotilanteesta. Kolmes-

ta ajostilanteesta yksi poikkesi toisista tilastollisesti 

erittäin merkittävästi. 

Keskimääräisen ajonopeuden ja oikeiden havaintojen vä-

lille ei kokeessa löydetty selvää yhteyttä. 
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6. 	JOHTOPÄYTiKSET 

6.1 Mainosten häiritsevyys 

Aikaisernrnilla Lutkimuksiila ei ole pystytty pitävästi osoit-

1 	tamaan tienvarsimainosten välittömiä 
vaarantavia vaikutuksia: tulokset ovat olleet ristiriitaisia 

I 	(Lauer & McMonagle, 1955; Staffeld, 1953; ks. myös Johnston & 
Cole, 1976) . Välittömien vaikutusten todentaminen onkin vai- 

I 	keata onnettomuuksien multikausaalisuuden vuoksi. Mainoksilla 
on kuitenkin havaittu olevan selviä, joskin pieniä, turvalli- 
suutta vaarantavia piirteitä tai vaikutuksia kuljettajan ajo- 

1 	käyttäytymiseen. 

1 	On huomattu, että ajolinjat ja -nopeudet (tietyssä yhteydessä) 
muuttuvat mainosten kohdalla ja mainokset rasittavat kokonais-

I 	ärsykekentän havaitsemista (Lehtimäki, 1974) . On myös todettu, 
että mainosten haitalliset vaikutukset tulevat selvimmin esil-

I 	le siellä, missä kuljettajat ovat jo muutenkin tavallista kuor- 
mitetumpia (Johnston & Cole, 1976) . Mainosten sijainnilla, lu- 
kumäärällä ja väreillä on havaittu olevan vaikutuksia liikenne- 

1 	merkin havaitsemiseen (Holahan ym., 1978). 

Useita mainosten haitallisia ominaisuuksia on määritetty ja on 

huomion arvoista, että ne ovat suureksi osaksi samoja kuin ne 

ominaisuudet, mihin mainostajat pyrkivät saadakseen viestinsä 
välitetyksi. Tällaisia haitallisia ominaisuuksia ovat edellä 

käsiteltyjen tutkimusten ja tehtyjen kokeiden perusteella seu-
raavat: 

- voimakkuus eli intensiteetti; lähinnä suuret luminanssit ja 

kontrastit (Häkkinen, 1970; Nurnrnenrnaa ym. 1970, koe II) 
- liikkuvuus tai muuttuvuus (hitaasti omaksuttavissa, lisäksi 

voimakas ärsyke) (Johnston & Cole, 1976: koe II) 

- paljon informaatiota sisältävä ja monimutkaisuus (Johnston & 

Cole, 1976; koe II) 
- uutuus ja uteliaisuutta herättävä (Häkkinen, 1970; Nummenmaa 

ym, 1970; Johnston & Cole, 1976) 
- aistillisuus (Johnston & Cole, 1976) 



Tienvarsimainontaa pitäisi nähtävästi kontrolloida em. 

tekijöiden osalta. Vaikeutena luonnollisesti on, etteivät 

mainostajat halua heikentää viestiensä tehoa. 

Tässä esityksessä ei tarkasteltu tienvarsimainosten mai-

semansuojelullisia eikä kuluttujavalistuksellisia näkö-

kohtia. Tarkasteltaessa tienvarsimainontaa kokonaisuutena 

ne on kuitenkin otettava huomioon. 

6.2 Liikennemerkkien asettaminen 

Usean liikennemerkin samanaikainen havaitseminen on todet-

tu vaikeaksi tehtäväksi kaikissa edellä käsitellyissä tutki-

muksissa ja tehdyissä kokeissa. Yleisenä ohjeena liikenne- 

merkkien asettamisessa tulee siis olla: kuljettajan on ha-

vainnoitava vain yksi merkki kerrallaan. Tähän päämäärään 

pääsemiseksi olisi yksi keino vähentää merkkien kokonais-

lukumäärää ja käyttää muita liikenteen ohjauksen keinoja. 

Koska kuitenkin on joitakin tilanteita, joissa em. yleistä 

ohjetta ei voida noudattaa (esim. taajamat ja puutteelli-

set liikenneympäristöt), olisi merkit asetettava seuraa-

vien ohjeiden mukaisesti: 

- merkit eivät saa olla kovin kaukana toisistaan ja niiden 

on oltava johdonmukaisesti vain tietyissä paikoissa tien 

poikkileikkauksessa, ettei niitä tarvitse etsiä (Noble & 

Sanders, 1980) 

- yhdessä pylväässä ei saa olla useita merkkejä (koe 1) 

- muodoiltaan tai väreiltään samanlaiset merkit eivät saa 

olla lähekkäin, jolloin ne ovat vaikeasti eroteltavissa 

(Noble & Sanders, 1980; koe II) 

- jos samassa pylväässä on useita merkkejä, on "tärkeimmät 

merkit" asetettava ylimmäisiksi (Turtola, 1969; koe II) 
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LIITE 1 

Esimerkkejä kokeessa esitetyistä kysymyksistä 

1 1 	. Oliko tien pientareella kaidetta? 

1 2. Oliko tien ympiristössä asutusta? 

1 3. Oliko kuvassa jalankulkijoita? Kumnialla puolen tietä? 

4. Oliko kuvassa ajoneuvoja? Minkälaisia? Mihin suuntaan I se kulki? 

1 5. Oliko tiellä tietyötä? 

1 6. Oliko kuvassa tienvarsimainoksia? Minkälaisia? 

1 7. Oliko kuvassa bussipysäkkiä? 

8. Oliko kuvassa liikennemerkkejä? Mitä? 

1 
9. Oliko kuva risteysalueelta vai ns. 	linjaosuudelta? 

10. Oliko kuvassa suojatietä? 

1 
11. Oliko tie suora vai kaareva? 

12. Oliko kuvan esittämässä tien kohdassa ohituskieltoa 

(sulkuviivaa)? 

13. Oliko tien ympäristö metsäinen vai aukea? 

14. Oliko tien viereen pysäkäity autoja? Kummalla puolen tietä? 

1 
15. Oliko kuva ylä- vai alamäestä vai tasaisesta tien kohdasta? 

16. Oliko tien reunassa sähkö- tai puhelinpylväitä? 

1 
1 

17. Oliko kuvassa huoltoasema? 



LIITE 2 

1 
Instruktio 

Kokeen tarkoituksena on tutkia havaitsemista liikenneyrnpäris-

tössä eli minkälaisia ärsykkeitä liikenteessä huomataan. Si- 

1 

	

	nulle näytetään diakuvia (yhteensä 240 kpl) erilaisista lii- 

kennetilanteista ja -ympäristöistä samasta näkökulmasta kuin 

1 

	

	jos ajaisit autoa. Kuvat esitetään lyhytaikaisesti jatkuvana 

sarjana, joka pysäytetään 24 kertaa. Tällöin sinun on vastat- 

I 

	

	tava viimeksi esitettyä kuvaa koskeviin kysymyksiin. Jos et 

tiedä vastausta johonkin kysymykseen, merkitse paperiin vain 

1 	viiva. 

Kysymykset on esitetty siten, että yhdellä sivulla on aina 

1 

	

	yhtä kuvaa koskevat kysymykset (5 kpl). Seuraavan sivun ky- 

symykset saat katsoa vasta, kun kuvasarja pysäytetään ja si- 

1 

	

	nua kehotetaan vastaamaan. Kysymyksiin pitää vastata numero- 

järjestyksessä. Kokeen aikana on pidettävä huoli siitä, että 

I 

	

	katseesi on suunnattuna heijastuskankaalle (sen keskellä ole- 

vaan merkkiin) kuvia esitettäessä. Kysymyksiin vastaamisai- 

I 

	

	kaa ei rajoiteta, joten sinulla ei ole mitään kiirettä. Koros- 

tettakoon vielä, että kysymyksiin on vastattava huolellisesti. 



LIITE 3 

Instruktio 

Tehtävänä on ajaa simulaattorilla määrättyä reittiä ja samal-

la pyrkiä näkemään heijastuskankaalle esitettäviä liikenne- 

merkkejä ja mainoksia. 

Simulaattorilla ajoa ja reittiä saat harjoitella ennen varsi-

naista koetta. Ajon aikana on pysyttävä tiellä kuitenkin niin, 

että saat käyttää koko ajorataa (sekä vasenta että oikeata 

kaistaa) . Nopeuspakkoa ei ole. Yleisesti ottaen aja mandolli-

simman samalla tavoin kuin autoa ajaessasi. 

Merkit ja mainokset esitetään hyvin lyhytaikaisesti heijas- 

1 

	

	tuskankaan oikeaan laitaan. Ilmoita näkemäsi merkit ja mai- 

nokset KUULUVALLA ZNELL mainitsemalla merkin nimen tai tar- 

I koituksen, mainoksen tekstin, kuva-aiheen, kuvion tms. Jos 

näet merkin tai mainoksen puutteellisesti, niin ilmoita mitä 

I 

	

	näit, kuten esimerkiksi värit, muodot, symbolit, oliko teks- 

tiä jne. 

TULIKO ASIA SELVXKSI??? 



LIIT 4 
Kaaviokuva ajo-
simu1aattorist 

I) 

cd 
bO 

cd 

_ 	 -- 



LIT: 5 

Vertailtavina rsykkeinä olleet liikerineinerkit a mainokset 

utka oikealle 

ropeusrajoitus 50 km/1 

	 50 
Lapsi 

Lufthansan mainos 

"Kuudesta 
Ientoyhtiöstä 
tämä tarjosi 
parhaan 
palvelun' 

Valion mainos 

Vercedes—Benzln mainos 



LITTE 6 

Havaintoj en suorat_jakautumat (frekvenssit) 

Ajotilanne Täysin Osittain Väärin Ei Ajo- 
oikein oikein tiedä kierros 

Mutka oikealle: 

Pitkä suora 21 5 0 4 6 

Kaarre oik. 24 6 0 0 10 

Lyhyt suora 18 6 2 4 20 

Pitkä suora 23 4 0 3 14 

Kaarre oik. 27 2 0 1 26 

Lyhyt suora 18 4 2 6 13 

Lapsi: 

Pitkä suora 23 6 1 0 23 

Kaarre oik. 26 4 0 0 23 

Lyhyt suora 15 7 4 4 24 

1 



6/2 

Ajotilanne Täysin Osittain Väärin Ei Ajo- 
oikein oikein tiedä kierros 

NoeusrajoituS50krn/h: 

Pitkä suora 16 10 1 3 8 

Kaarre oik. 22 7 1 0 11 

Lyhyt suora 14 8 2 6 17 

Mutka oikealle: 

Pitkä suora 13 9 6 2 8 

Kaarre oik. 21 4 2 3 11 

Lyhyt suora 12 6 2 10 17 

Lassi: 

Pitkä suora 19 5 2 4 16 

Kaarre oik. 19 6 4 1 27 

Lyhyt suora 11 7 3 9 6 

Mutka oikealle: 

Pitkä suora 21 1 1 7 16 

Kaarre oik. 21 2 3 4 27 

Lyhyt suora 14 4 3 9 6 

Pitkä suora 21 5 2 2 10 

Kaarre oik. 24 4 0 2 21 

Lyhyt suora 16 5 1 8 26 

Lassi: 

Pitkä suora 14 7 2 7 10 

Kaarre oik. 17 8 2 3 21 

Lyhyt suora 14 6 0 10 26 

*) 
Ylempi merkki ensin taulukoituna 
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*) 

Ajotilanne Täysin Osittain Väärin Ei Ajo- 
oikein oikein tiedä kierros 

Mutka oikealle: 

Pitkä suora 21 7 2 0 18 
Kaarre oik. 17 7 3 3 1 
Lyhyt suora 12 9 3 6 25 

eUSraJQ1tUS5Okrn/h: 

Pitkä suora 24 4 1 1 18 
Kaarre oik. 20 3 1 6 1 
Lyhyt suora 15 6 1 8 25 

Lassi: 

Pitkä suora 8 8 8 6 18 
Kaarre oik. 1 7 3 19 1 
Lyhyt suora 7 6 5 12 25 

*) 
Merkeistä taulukoitu ensin ylinnä esitetty sitten keskim-
rnäinen ja viimeiseksi alin. 

Ajotilanne Täysin Osittain Väärin Ei Ajo- 
oikein oikein tiedä kierros 

Lufthansa: 

Pitkä suora 19 1 3 7 4 
Kaarre oik. 26 0 1 3 20 
Lyhyt suora 20 2 1 7 21 

Valio: 

Pitkä suora 22 2 1 5 22 
Kaarre oik. 22 4 0 4 17 

Lyhyt suora 8 2 4 16 5 

Mercedes-Benz: 

Pitkä suora 13 5 3 9 3 

Kaarre oik. 16 5 0 9 9 

Lyhyt suora 3 8 1 18 1 



6/4 

Ajotilanne Täysin Osittain Väärin Ei Ajo- 
oikein oikein tiedä kierros 

Mutka oikealle: 

Pitkä suora 18 5 2 5 2 

Kaarre oik. 21 2 6 1 13 

Lyhyt suora 15 9 0 6 8 

Lufthansa: 

Pitkä suora 10 5 1 14 2 

Kaarre oik. 22 3 1 4 13 

Lyhyt suora 15 2 0 13 8 

Mutka oikealle: 

Pitkä suora 22 2 4 2 27 

Kaarre oik. 21 8 1 0 5 

Lyhyt suora 16 5 2 7 14 

Valio: 

Pitkä suora 21 0 0 9 27 

Kaarre oik. 7 1 4 18 5 

Lyhyt suora 9 2 1 18 14 

Mutka oikealle: 

Pitkä suora 19 2 2 7 11 

Kaarre oik. 22 4 2 2 14 

Lyhyt suora 7 11 4 8 4 

Mercedes-Benz: 

Pitkä suora 13 4 1 12 11 

Kaarre oik. 13 5 0 12 14 

Lyhyt suora 3 1 25 1 4 



6/5 

(jatkuu) 

Ajotilanne Täysin Osittain Väärin Ei Ajo- 
oikein oikein tiedä kierros 

Pitkä suora 21 6 1 2 7 
Kaarre oik. 26 2 0 2 22 

Lyhyt suora 9 9 2 10 2 

Lufthansa: 

Pitkä suora 19 0 0 11 7 

Kaarre oik. 24 1 1 4 22 

Lyhyt suora 4 4 2 20 2 

22__k 1 /h: 

Pitkä suora 25 3 1 1 26 

Kaarre oik. 27 3 0 0 25 

Lyhyt suora 17 5 2 6 18 

Valio: 

Pitkä suora 19 4 0 7 26 

Kaarre oik. 19 3 0 8 30 

Lyhyt suora 13 4 0 13 18 

NOeUSraOitUS5Okrn/h: 

Pitkä suora 24 5 1 0 24 

Kaarre oik. 20 9 0 1 6 

Lyhyt suora 16 6 1 7 22 

Mercedes-Benz: 

Pitkä suora 18 1 1 10 24 

Kaarre oik. 15 2 2 11 6 

Lyhyt suora 10 2 1 17 22 

1 



6/6 

1 
i 

Merkkiarnainosesitetthdessä 	(jatkuu) 1 
1 Ajotilanne Täysin 	Osittain 	Väärin 	Ei Ajo- 

oikein 	oikein 	tiedä kierros 

Lassi: 1 
Pitkä suora 22 	5 	0 	3 20 

Kaarre oik. 25 	4 	0 	1 7 1 
Lyhyt suora 19 	5 	1 	5 16 

Lufthansa: 

Pitkä suora 19 	2 	0 	9 20 

Kaarre oik. 19 	1 	0 	10 7 

Lyhyt suora 16 	0 	0 	14 16 

Lassi: 

Pitkä suora 26 	3 	0 	1 15 

Kaarre oik. 

Lyhyt suora 

20 	8 	0 	2 

12 	6 	1 	11 

2 

10 

Valio: 1 
Pitkä suora 14 	5 	0 	11 15 

Kaarre oik. 7 	1 	3 	19 2  1 
Lyhyt suora 3 	3 	1 	23 10 

Lapsi: 

Pitkä suora 23 	3 	1 	3 20 

Kaarre oik. 21 	4 	3 	2 15 

Lyhyt suora 13 	6 	2 	9 12 

Mercedes-Benz: 

Pitkä suora 	14 	1 	1 	14 20 1 
F\aarre oik. 	14 	3 	1 	12 15 

Lyhyt suora 	7 	1 	2 	20 12 1 
tot. 1672 	435 	174 	689 

1 
1 



LIITE 7 

1 	Oikeitten havaintojen suhteelliset osuudet (%) eri ärsyk- 

keillä eri alotilanteissa 

Ajotilanne 

Xrsyke Pitkä 	Kaarre 	Lyhyt Keskim. 
suora 	oik. 	suora 

1 merkki 

Mutka oikealle 85,4 82,4 52,8 73,5 
50 km/h 70,5 79,2 55,2 68,3 

Lapsi 67,5 76,3 44,0 62,6 

Keskimäärin 74,5 79,3 50,7 68,1 

2 merkkiä 

50 km/h 54,9 75,5 42,9 57,8 
Mutka oikealle 44,6 72,1 36,8 51,2 

Lapsi 58,3 55,7 44,7 52,9 
Mutka oikealle 64,4 61,6 56,9 61,0 

50 krn/h 72,1 70,4 46,9 63,1 
Lapsi 48,1 49,9 41,1 46,4 

Keskimaarin 61,8 67,2 44,8 57,9 
52,4 61,2 44,9 52,8 

3 merkkiä 

Mutka oikealle 64,4 69,1 35,2 56,2 

50 km/h 73,6 81,3 44,0 66,3 

Lapsi 24,5 4,1 20,5 16,4 

Mainos 

Lufthansa 77,3 76,3 58,7 70,8 

Valio 64,5 67,5 32,5 54,8 

Mercedes-Benz 52,9 54,9 12,2 40,0 

Keskimäärin 64,9 66,2 34,5 55,2 



7/2 	

I 
Oikeitten havaintojen suhteelliset osuudet (%) eri ärsyk- 	1 
keillä eri ajotilanteissa (jatkuu) 

rsyke 

Ajotilanne 

Pitkä 	Kaarre 	Lyhyt 
suora 	oik, 	suora 

Keskim. 

Mutka oikealle 73,2 64,4 51,5 63,0 
Lufthansa 40,6 67,5 51,5 53,2 

Mutka oikealle 64,5 85,4 49,1 66,3 
Valio 61,6 28,4 27,6 39,2 

Mutka oikealle 65,2 67,5 28,5 53,7 
Mercedes-Benz 44,6 39,9 12,2 32,2 

50 km/h 72,1 76,3 36,6 61,7 
Lufthansa 65,2 70,4 16,3 50,6 

50 km/h 73,3 79,2 52,1 68,2 
Valio 55,7 55,7 39,9 50,4 

50 km/h 70,4 81,3 46,9 66,2 
Mercedes-Benz 52,8 61,0 29,3 47,7 

Lapsi 64,5 85,8 58,3 69,5 
Lufthansa 55,7 65,2 49,1 56,7 

Lapsi 79,7 81,3 41,2 67,4 
Valio 42,9 28,5 10,3 27,2 

Lapsi 67,5 64,4 44,6 58,8 
Mercedes-Benz 41,1 42,9 24,0 36,0 

Keskimaarin 70,0 76,2 45,4 63,9 
51,1 51,1 28,9 43,7 



1 
	 LIITE 8 

1 	Tulosten riippuvuus taustamuuttujista 

Oikeita havaintoja 	(%) 
Merkeistä 	Mainoksista 	Yhteensä 

Mies(22) 65,3 46,1 57,8 
Nainen(8) 60,5 39,0 52,1 

Ikä 	(vuosia) 

19-23(14) 66,8 49,6 60,0 
24-27(14) 61,8 39,2 52,9 
28-34(2) 60,8 41,2 53,1 

Ei silmälaseja(13) 68,7 52,0 62,1 
Kaukolasit(17) 60,5 38,3 51,8 

Ei ajokorttia(4) 38,9 19,7 31,4 
AB(23) 70,0 49,6 62,0 
"Ammattikortti"(3) 52,3 35,1 45,5 

Arninat t i 

Opiskelija(19) 65,5 49,2 59,1 
Työssä käyvä(11) 61,6 35,6 51,3 

Ainoat tilastollisesti merkitsevät erot "ajokortin laadussa". 
Merkit: F(2,27) = 5.163, p < .01 

Mainokset; F(2,27) = 3.997, p < .05 
Yhteensä: F(2,27) = 5.012, p < .01 

1 
1 
1 
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