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ALKUSANAT 

Liikenteen ohjaukseen sisältyvät oleellisena osana myös lii-

kennemerkit. Liikenteen kasvusta ja muista liikenteen kehi-

tykseen liittyvistä syistä liikenteen ohjauksessa käytettä-

vien liikennemerkkien määrä on jatkuvasti lisääntynyt. 

Tässä tutkimuksessa liikennemerkkejä on tutkittu laborato-

rio-olosuhteissa koehenkilöiden avulla. Tutkimuksen tavoit-

teena on selvittää minkälaisia liikennemerkkien tulisi olla, 

jotta ero olisi helppo havaita ja ymmärtää. Näitä tietoja 

tarvitaan jatkuvasti apuna liikennemerkkien suunnittelussa. 

Tutkimuksen on tehnyt TVH:n käyttöosaston liikennetoimiston 

toimeksiannosta Teknillisen korkeakoulun koneosaston työ- 

psykologian laboratoriossa dipl.ins. Juha Luoma. Tutkimus 

on samalla hänen dipiomityönsä. Sen ohjaajana on korkea-

koulun puolesta toiminut prof. Sauli Häkkinen. Työhön ovat 

liikennetoimiston asiamiehinä osallistuneet dipl.ins. 

Teppo Miikkulainen ja dipl.ins. Matti Roine. Tutkimuksen 

koehenkilöinä oli Valtion palo-opiston oppilaita. 



TIIVISTELMA 

Jäljempänä selostettu tutkimus jakaantuu kahteen osaan: 

aikaisempien tutkimusten ja niissä käytettyjen menetel-

mien selvitykseen krjalJLsuuden perusteella sekä labo-

ratoriokoke 0 S ee i 

Tehdyissä laboratoriokokeissa tutkimuskohteena oli nykyi-

sin voimassa olevia ja uusia suunnitteilla olevia merkkejä. 

Havaittavuuskokeessa käytettiin takistoskooppimenetelmää, 

jossa ärsykkeet (diakuvat merkeistä) esitetään lyhytaikai-

sesti. Tässä kokeessa suljinajaksi valittiin 1/125 s. Mer-

kit esitettiin yksitellen ja koehenkilöt yrittivät nähdä, 

mikä merkki oli kyseessä. Tulokset osoittivat aikaisempien 

tutkimusten mukaisesti, että merkkien välille on löydettä-

vissä selviä havaittavuuseroja. Havaittavuutta paransivat 

lähinnä seuraavat tekijät: värien kontrastisuus, symbolin 

yksinkertaisuus ja suuri koko sekä merkin eroavaisuus 

muista merkeistä. Värien kontrastisuus on yleensä hyvä, 

koska symboli on musta ja pohjaväri keltainen. Merkkien 

havaittavuutta parannettaessa olisi kiinnitettävä huomiota 

erityisesti symbolien suunnitteluun. Tämä on perusteltua 

senkin vuoksi, että merkkien eroavaisuutta ei väri- ja 

muotostandardjn vuoksi voida muuten lisätä. 

Ymmärrettävyyskokeessa koehenkilöt kirjoittivat, mitä ku- 

kin merkki heidän mielestään tarkoitti. Merkit esitettiin 

• 

	

	yksitellen ja ne olivat näkyvissä vastaamisen ajan. Tu- 

loksista ilmeni, ettei monien nykyistenkään merkkien mer- 

• 	kitystä tiedetty. Uusia merkkejä ymmärrettiin nykyisiä 

merkkejä huonommin. Lisäksi tuloksista saattoi havaita, 

ettei merkkien väri- ja muotojärjestelmää tunnettu täy-

dellisesti, merkkien väliset pienet erot jäivät usein 

huomaamatta ja Joidenkin merkkien, joilla oli kaksiosai-

nen sisältd, Ioko merkitystä ei useinkaan mainittu. 



SAMMANDRAG 

Den undersökning som har refererats nedan bestr av tv 

dolar: en utredning om tidigare undersokningar samt deras 

metoder p basis av litteraturen samt ett laboratorieförsök. 

Undersökningsobjektet i laboratorieförsökena var gällande 

märken och nya märkon under planering. 1 perceptionstesten an-

vändes takistoskopinetoden där impuiser (diabiider av märkena) 

visas en kort tid. Till slutarhastigheten i denna test vaides 

1/125 s, Märkena visades en i sänder och försökspersonerna 

försökte se vilket märke det var fr&ga om. Resultaten bevisa-

de i enlighet med de tidigare undersökningarna att det finns 

tydiiga perceptionsdifferenser mellan märkena. Närmast följan-

de faktorer förbättrade perceptibiliteten: färgkontrasten, 

symbolens enkeihet, om symbolen var stor samt märkets skilj-

barhet fr&n andra märken. Färgkontrasten är i ailmänhet bra, 

eftersom symboien är svart och bottenfärgen gui. När märkenas 

perceptibilitet förbättras, borde uppmärksamhet i synnerhet 

f'ästas vid pianeringen av märkena. Detta är motiverat ocksa 

därför att märkenas skiljbarhet pt grund av färg- och form-

standarden inte kan ökas p& annat sätt. 

1 begripiighetstesten antecknade försökspersonerna vad de 

tyckte varje marke betydde. Märkena visades en i sänder och 

de kunde betraktas hela tiden under svarandet. Av resultaten 

framgick att t.o.m. betydelsen av mnga nuvarande märken var 

okänd, De nya märkena begreps sämre än de nuvarande märkena. 

Det kunde dessutom observeras av resuitaten att försökspersoner-

na inte fuliständigt kände till märkenas färg-. och formsystem, 

de sm& differenserna i märkena blev ofta obemärkta och hela 

betydeisen av ngra märken med dubbel innebörd nämndes inte 

ofta. 



SUMMARY 

This study consists of two different parts: ari account on the 

basis of literature of previous studies as well as methods 

used, and a laboratory test. 

Signs valid at present and signs being planned were exajnined 

in the laboratory tests. The tachistoscope method was used in 

the perception teet which means that the stimuli (colour eli-

des of the signe) are shown for a ehort time. A shutter speed 

of 1/125 s was chosen for this teet. The signe were shown 

by one and the testaes tried to identify the signe. The re-

sulte indicate like earlier studies that there are marked 

differences in the perceptibility of various signs. Foliowing 

factors improved perceptibility: the contrast of colours, the 

simpiicity and great size of the symboi, as well as the dif-

ference between the signs. The contrast of the colours is 

generally good because the symbol is biack and the ground 

yeiiow. Special attention should be paid to the design of the 

symbois when perceptibility is being improved. This is justi-

fied also because there is no other way to increase the diffe-

rence between the signs owing to the standard of coiour and 

form. 

In the comprehensibility teet the testees wrote down what they 

thought vas the meaning of each one of the signe. The signe 

were shown one by one and they could be looked at when rep-

lying. The results indicate that the testees did not even 

know the meaning of ali present signs. The meaning of new 

signe vas not understood as easily as that of present signe. 

The results also indicate that the testees did not completeiy 

know the colour and form system of the signe and that they 

very orten did not observe slight differences betwoen the 

signe. The entire meaning of some signe having a double mea-

ning vas not of'ten mentioned at ali. 
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1 • JOHDANTO 

Liikennemerkit ovat osa liikenteen ohjausta, jonka tär-

kein tavoite on liikenteen turvallisuuden ja tehokkuuden 

edistäminen. Nykypäivän liikenteen ei voida kuvitella 

toimivan ilman ohjausta. Esteenä ovat jo esim. liikenteen 

määrästä, erilaisista kulkutavoista ja käytetyistä no-

peuksista aiheutuvat tekijät. Liikenteessä liikkujat 

tarvitsevat erilaisia tiedotuksia, varoituksia ja jopa 

kieltoja, jotta he voisivat toimia oikein. 

Liikennejärjestelmä ei kuitenkaan toimi moitteettomasti, 

vaikka sitä on pyritty parantamaan monin eri tavoin. 

Järjestelmässä voidaan erottaa kolme osatekijää - lii-

kenneympäristö, ajoneuvo ja ihminen - joista mikään ei 

ole täydellinen. Näihin tekijöihin vaikuttamalla liiken-

nejärjestelmää voidaan yrittää muuttaa haluttuun suun-

taan. Ongelmana on lähinnä se, mitä näistä tekijöistäha-

lutaan muuttaa tai minkä tekijän muuttamista painottaa 

eniten. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana on yleisesti voittanut 

alaa käsitys, että eniten on pyrittävä parantamaan 

liikenneympäristöä ja ajoneuvoja ihmisen muuttamisen 

sijasta. Perusteena tällaiselle ergonimiselle käsityk-

selle on ollut se, että ihmisen liikennekäyttäytymisen 

oleellinen muuttaminen on havaittu vaikeaksi ja lisäksi 

on katsottu inhimillisemmäksi tekniikan• ja ympäristön 

sopeuttaminen ihmisen edellytysten mukaisiksi eikä 

päinvastoin. Tällaisen ergonomisen ajattelutavan mu-

kaan on myös liikennemerkit pyrittävä kehittämään sel-

laisiksi, että jokaisen liikenteessä mukana olevan, 

siis meidän kaikkien, on helppo oppia, muistaa ja ha-

vaita ne. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella lii- 

kennemerkkien havaitsemista ja ymmärtämistä sekä 

pyrkiä löytämään merkkien mandollisia puutteita. Näin 

saadun tiedon perusteella voidaan ehkä antaa joitakin 

viitteitä parempien liikennemerkkien suunnitteluun. 



Tietojen hyvän liikennemerkin ominaisuuksista on todettu 

olevan puutteellisia. Merkkien suunnittelua rajoittaa kui-

tenkin joka tapauksessa pyrkimys standardisoida liikenne-

merkit kansainvälisesti (esim. Wienin sopimus 1968; Hau-

tala 1975). 

Liikennemerkkien havaitsemiseen ja ymmärtämiseen liitty-

viä tutkimuksia on tehty viime vuosikymmeninä sekä meillä 

kotimaassa että ulkomailla. Kaikkia tai tietyntyyppisiä 

merkkejä ei kuitenkaan ole tutkittu järjestelmällisesti 

ja ulkomaisten tutkimusten yksityiskohtainen soveltaminen 

on usein vaikeata, koska merkit melkeinpä aina jossain mää-

rin poikkeavat suomalaisista merkeistä. Siksi pidettiin 

tarpeellisena tutkia kokeellisesti tietty osa liikenne- 

merkeistä. Kohteeksi valittiin varoitusmerkit, kieltoa tai 

rajoitusta osoittavat merkit sekä eräitä määräystä osoit-

tavia merkkejä. Tässä esityksessä käytetään jäljempänä 

termeinä varoitusmerkit, kielto- tai rajoitusmerkit, etu-

ajo-oikeus- ja väistämismerkit sekä määräysmerkit. 

Tutkimusta pidettiin aiheellisena nimenomaan nyt sen ta-

kia, että suunnitteilla on uuden tieliikenneasetuksen 

laatimisen yhteydessä kokonaan uusia merkkejä ja eräisiin 

voimassa oleviin merkkeihin muutoksia, joiden vaikutuksis-

ta haluttiin tietoa ennen niiden mandollista käyttöönot-

toa. 

Tässa esityksessä tarkastellaan aluksi yleisesti ajoneu-

von kuljettajan toimintaa ja sen tutkimisessa ilmeneviä 

ongelmia. Aikaisempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia 

käsiteltäessä on pääpaino erilaisten tutkimusmenetel-

mien kartoittamisessa. Lisäksi esitetään tärkeimmät tu-

lokset. Lopuksi selostetaan tehty kokeellinen labora-

toriokoe ja siitä tehdyt johtopäätökset. 

Vaikka viime aikoina on todettu ääreisnäöllä olevan 

liikennemerkkien havaitsemisessa suurempi merkitys kuin 

on luultu (Helmers, Rumar & Äberg 1977), on tässä esi-
tyksessä kuitenkin tarkastelun kohteena havaitseminen 

näkökentän keskiosalla. 



2. TUTKITTAVAT ONGELMAT 

Autonkuljettajan ajotoimintaa tarkasteltaessa voidaan 

todeta, että se sisältää kolme toisiaan seuraavaa ja 

toisistaan riippuvaa vaihetta: havainnon, ratkaisun ja 

suoritukset. Uusi tilanne merkitsee uusia havaintoja, 

ratkaisuja ja saätöliikkeitä. Tilanne on esitetty hyvin 

karkeasti kuvassa 1. On kysymys jatkuvasta säätötoimin-

nasta, jota ohjaavat toisaalta ulkoiset - osaksi tarkoi-

tuksellisesti asetetut, osaksi luonnolliset - havainto- 

ärsykkeet, toisaalta kuljettajan omaksumat toimintaperi-

aatteet, jotka perustuvat tietoihin, koulutukseen, ajo- 

kokemukseen jne. (Hakkinn 197 0 ). 

havaiflt 0  
hOVOto 	

/ärsykkeet 

: 

Kuva 1. Kuljettajan ajotoiminnan eri vaiheet: 
havainto, ratkaisu ja suoritukset. ( Häkkinen 1970) 

Liikenteen ohjaus kuuluu tarkoituksellisesti järjestet-

tyihin havaintoärsykkeisiin. Se on informaatiota, jolla 

pyritään ohjaamaan tienkäyttäjän toimintaa siten, että 

liikenne olisi mandollisimman turvallista ja tehokasta. 

Lyhyesti luonnehtien voidaan sanoa, että informaation 

tulisi olla mandollisimman tehokasta, yksiselitteistä, 

ratkaisujen heippoja ja mandollisimman vähän valinta- 

vaihtoehtoja sisältäviä sekä säätösuoritusten sellaisia, 

että informaatio mieluimmin antaa jo suoran ja yksiselit- 

teisen toimintaohjeen. (Hakkinen 196L ja 1970). 



Liikennemerkkien havaitsemisprosessia tarkemmin analysoi-

taessa voidaan jaotella eri mandollisuudet seuraavasti 

(Häkkinen 1965): 

1. Kuljettajan katse on suuntautunut koko ajan muualle, 

jolloin merkki Jää huomaamatta. 

2. Katse OSUU merkkiin ja havainto säilyy ainakin lyhyen 

ajan ns. välittömässä muistissa. Ilavainnon eteneminen 

keskushermostossa riippuu merkin ärsykearvosta, muista 

samanaikaisista. näköhavainnoista, toisten aistialueiden 

havainnon kuormituksesta, henkilön keskittymisestä muu-

hun kuin havainnointiin, hänen yleisestä aktiivisuuden 

tilastaan jne. Periaatteessa tätä keskushermoston toi-

mintaa voidaan kuvata käsitteellä yksikanavajärjestelmä. 

Tämän järjestelmän valikoivaksi suodattimeksi kutsutun 

osan toiminta ratkaisee, miten havainto pääsee eteenpäin. 

Voidaan erottaa ainakin neljä eri mandollisuutta: 

a) Havainto ei etene keskushermostossa pidemmälle. Se ei 

aiheuta toimintaa eikä havainnon tietoiseksi tulemis-

ta, vaan häipyy lyhyen ajan kuluessa kokonaan pois 

jättämättä tiedostettua muistikuvaa asiasta. Liiken-

nemerkki ei siten ole erottunut muusta havaintoympä-

ristöstä, vaan sisältyy kuljettajan havaintomaail-

man taustaan. 

b) Havainto aiheuttaa välittömän impuissin motoriseen 

hermostoon, mistä seuraa tiettyjä suorituksia opit-

tujen automatismien lautta ilman, että toiminta tu-

lee henkilölle itselleen tietoiseksi. Kuljettaja voi 

esimerkiksi tiessä näkemänsä kuopan johdosta tehdä 

väistöliikkeen tiedostaniatta sitä tai ainakaan muista-

matta sitä jälkeenpäin. Välittömästi suorituksen jäl-

keen hän mandollisesti voisi saada suorituksen tie-

toisuuteen ja ilmoittaa havainnostaan mutta myöhemmin 

se ei ole enää mandollista. 

c) Havainto tulee tietoiseksi. Kuljettajan ratkaisusta 

riippuu, aiheuttaako se toimintaa tai toiminnan muu-

tosta vai ei. Kuljettaja kuitenkin unohtaa havainnon 

eikä pysty siitä ilmoittamaan myöhemmin. 

d) Kuten edellä mutta tieoisesti havaittu merkki muis-

tetaan ja pystytään myöhemmin ilmoittamaan, jos sitä 

kysytään. 
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Kuljettajan havaintotoimintaa siis voidaan kuvata hyvin-

kin jäsennellysti mutta siitä on kuitenkin erittäin vai-

keata saada täsmällisiä tietoja. Voimme teknisin lait- 

tein saada selville mm., mihin kuljettajan katse kohdis-

tuu mutta se ei vielä edellytä varsinaista havaintoa ja 

sen tietoiseksi tulemista sekä toisaalta kuljettaja voi 

nähdä jonkin ärsykkeen vaikka ei suuntaisikaan katset-

taan siihen. Lehtimäki ( 1 97 1 ) toteaakin, että kuljetta-

ja voi nähdä katsomatta ja katsoa näkemättä. 

Laboratoriokokeissa (kuten tämänkin tutkimuksen kokeel-

ilsessa osassa) selvitetään tavallisesti liikennemerkin 

"fysikaalista ärsykearvoa" eli sitä, kuinka helposti 

havaittava merkki on. Hyvä havaittavuus on tietysti mer-

kin perusedellytys, jotta se erottuisi muusta ympäris-

töstä ja muista merkeistä. Kuitenkin maantieolosuhteis-

sa merkin havaitsemiseen vaikuttavat "f'ysikaalisen är-

sykearvon" lisäksi monet muut tekijät, mm. merkin "psy -

kologinen ärsykearvo" eli lyhyesti sanottuna se, miten 

tärkeäksi kukin kuljettaja tietyn merkin kokee. 

Liikennemerkin on hyvän havaittavuuden lisäksi oltava 

helposti ymmärrettävä. Voidaan tietysti sanoa, että 

kaikki merkit ovat vähällä vaivalla kaikkien opittavis-

sa. Onhan lukumäärä niin pieni ja symbolit yksinkertai-

sia. Kaikki liikenteessä liikkujat eivät kuitenkaan ole 

saaneet koulutusta liikennemerkejstä eikä motivaatio 

merkkien tuntemiseksi ja muistamiseksi ilmeisesti ole ko-

vin suurta koulutusta saaneidenkaan keskuudessa. On 

siis syytä suunnitella merkkejä, jotka ovat helposti 

jokaisen ymmärrettävissä. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan aiemmin tehtyjä lii-

kennemerkkien havaittavuuteen ja havaitsemiseen sekä 

ymmärrettävyyteen ja tuntemiseen liittyviä tutkimuksia. 

Samalla pyritään kartoittamaan tärkeimmät käytetyt 

tutkimusmenetelmät. Vaikka kokeellisessa osassa käsi-

tellään pelkästään eräiden liikennemerkkien omaisuuk-

sia laboratorio-olosuhteissa, tarkastellaan menetelmien 

yhteydessä liikennemerkkien havaitsemista ja ymmärtä-

mistä myös kenttäolosuhteissa. 



3. ERILAISIA TUTKIMUSMENETELMIÄ 

3.1 Yleisti 

Kuten edellä jo todettiin, ei liikennemerkkien havaitse-

misen ja ymmärtämisen tutkiminen ole yksiselitteistä. Voi-

daan mitata hyvin monia muuttujia ja joku voi kysyä: "Mi-

kä menetelmä on paras minun tarpeisiini?" Voimme tutkia 

esimerkiksi merkkien ymmärrettävyyttä, luettavuutta, lu-

kuetäisyyttä, havaittavuutta toisiin merkkeihin nähden, 

merkkien erottuvuutta toisistaan, asenteiden ja motivaa-

tion vaikutuksia sekä opittavuutta. (Dewar & Elis 1974). 

Ongelmia on monia «ja samoin myös menetelmiä. Epäilemättä 

toiset ovat parempia kuin toiset mutta ei ole mitään var-

muutta siitä, mikä on paras. On siis olemassa selvä tarve 

selvittää ja vertailla menetelmiä keskenään ja arvioida 

niiden reliaabeliutta ja validiutta. Yleisesti voidaan 

todeta, että sinänsä mikään menetelmä ei vastaa kuin yh-

teen kysymykseen ja siksi onkin usein syytä tutkia tilan-

netta monien eri menetelmien kombinaatiolla. (Dewar & 

Ells 1974) 

Periaatteessa sekä havaitsemis- että ymmärtämistutkimusten 

menetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään: laboratorio- ja 

kenttäkokeet. Verrattaessa näitä menetelmiä toisiinsa voi-

daan todeta niissä mitattavan usein melko erilaisia teki-

jöitä. 

Laboratoriokokeissa selvitetään tavallisesti liikennemerkin 

fysikaalisia ominaisuuksia: miten helposti se on havaitta-

vissa ja ymniärrettävissä, kun muut liikenteen ärsykkeet 

eivät häiritse. Tietysti laboratorio-olosuhteissakin voi-

daan järjestää erilaisia häiritseviä ärsykkeitä. Nämä ovat 

kuitenkin tällöin tarkoituksellisia ja kontrolloituja. Li-

säksi laboratoriokokeille on tyypillistä, että koehenkilöt 

ovat motivoituneita tehtävän suorittamiseen, mikä ei aina 

ole pelkästään hyväksi. Tällöin nimittäin kokeiden sovel-

lettavuus voi osoittautua vaikeaksi. 
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Maastossa tapahtuvat havaitsemiskokeet mittaavat liiken-

nemerkin havaitsemista todeli isessa 1 iikenneympäris tössä. 

Tavallisesti pyritään mandollisimman luonnollisen havait-

semistapahtuman selvittämiseen. Kuljettajan (koehenki-

lön) havaitsemiseen vaikuttavat kaikki erilaiset ja hyvin 

monet tekijät, sellaisetkin, joita on vaikeata kontrol-

loida. Tällainen tekijä on jo mainittu merkin "psykolo-

ginen ärsykearvo", jonka merkitystä merkin "fysikaaliseen 

ärsykearvoon" nähden on paljon pohdittu (esim. Näätänen & 

Summala 1976). Häkkinen (1965)  erottaa kolme tekijää, 

jotka vaikuttavat merkin psykologiseen ärsykearvoon: 

1. Subjektiivinen riski, joka kohdistuu omaan tai mat-

kustajan turvallisuuteen, oman ajoneuvon säilyttämi-

seen kunnossa ja myös toisten tienkäyttäjien turval-

1 i suut een. 

2. Kuinka todennäköistä on, että merkin noudattamisen 

laiminlyömisestä voi olla seurauksena rangaistus. 

Nopeusrajoitusmerkin suuri ärsykearvo varmaan osal-

taan johtuu juuri tästä. Merkkihän antaa selvän, 

yksikäsitteisen määräyksen, jonka noudattamista on 

mandollista valvoa ja jota myös käytännössä valvotaan. 

3. Eri tienkäyttäjäryhmien omaksumat tavat ja normit, 

jotka tosin ainakin alkuaan kytkeytyvät edellä mai-

nittuihin tekijöihin, mutta voivat muuntua ja saada 

omaa luonnettaan. 

Lisäksi kuljettajan havaintotoimintaan maantiellä vai-

kuttavat monet melko lyhytaikaisetkin tarpeet, kuten 

kiire, itsetehostustarpeet jne. (Näätänen & Summala 

1976). 

Kentällä tehdyissä liikennomerkkien ymmärtämis- ja tun-

temistutkimuksissa on yleensä käytetty haastattelua. 

Menetelmällä huolellisesti suoritettuna on monia etuja 

ja saatavat tulokset suhteellisen vaivattomasti tulkit-

tavia (Jyrinki 1976). 



3.2 Havaitsemistutkimukset 

•).21 Laboratoriokokee t 

Eräs käytetyimmistä 1aboratoriomenetelmisti on takis-

toskooppimenetelmä. Siinä ärsykkeet esitetään hyvin lyhyt-

aikaisesti ja koehenkilöiden on yritettävä nähdä minkälai-

nen är8yke esitettiin. Ärsykkeet on kuvattu tavallisesti 

dioille ja esitysaikaa rajoitetaan projektorin sulkimella. 

Eklund (1967) selvitti liikennemerkkien havaittavuuseroja 
takistoskooppimenetelmällä. Koehenkilöille es itettin dia-

kuvat 28 liikennemerkistä yksitellen 1/125 sekunnin esi-

tysajalla. Koehenkilöt vastasivat kirjoittamalla vastaus-

lomakkeelle näkemänsä liikennemerkin nimen. Tämä vastaus- 

tapa oli mandollinen, koska kaikki esitetyt merkit olivat 

käytössä olevia liikenLnemerkkejä, jotka koehenkilöiden 

oletettiin tuntevan, koska he olivat autokoulunopettaja-

kursseille pyrkiviä ammattiautoilijoita. Osa koehenkilöis-

tä (33 %) sai kuitenkin kuvaluettelon liikennemerkeistä. 

He vastasivat numeroimalla näkemänsä merkin. Tulomomentti-

korrelaatio eri vastaamistapojen välillä oli 0.91 eli vas-
taamistapa ei paljon vaikuttanut tuloksiin. Merkit nähtä-

västi tunnettiin hyvin. 

Eklund sai tulokseksi, että merkkien havaittavuuksien vä-

lillä oli yllättävän selvät erot. Kun "pysäköintipaikka" 

havaittiin 100 %:sti oikein, "pysähtyminen kielletty"- 

merkkiä (nykyinen "pysäköinti kielletty") ei pystynyt ku-

kaan koehenkilöistä tunnistamaan. Voidaan siis päätellä, 

että eri merkeillä on olemassa huomattavia fysikaalisia 

havaittavuusero ja. 

Hyvän havaittavuuden Eklund katsoo liittyvän seuraaviin 

ominaisuuksiin (Eklund 1967): 
- mitä heleämpi merkki, on tai mitä suurempi heleyskont- 

rasti sillä on, sitä parempi on sen havaittavuus 

- mitä yksinkertaisempi merkki on visuaalisesti, sitä 

parempi on sen havaittavuus 

- mitä erilaisempi merkki on muihin merkkeihin nähden, 

sitä parempi on sen havaittavuus. 
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Edellisen kaltaista takistoskooppimenetelmää on käytetty 

myös kokeissa, joissa on tutkittu usean liikennemerkin 

samanaikaista havaitsemista (Klebersberg & Kalima 1960 

ja Turtola 1969). Turto1an tutkimuksen tärkeimmät tulok-

set olivat seuraavat: 

1. Kolmesta kuuteen merkkiin pituisista merkkisarjoista 

kyettiin kerrallaan havaitsemaan oikein keskimäärin 

vain 1.61 merkkiä. Tämä määrä oli jokseenkin riippu-

maton merkkisarjan pituudesta. Lyhytaikainen muisti 

asetti siten omat rajoituksensa muistettujen merkkien 

määräl le. 

2. Näyttöajan pidentäminen 1/125 sekunnista 2 sekuntiin 

lisäsi oikeitten havaintojen määrää eri pituisissa 

merkkisarjoissa 31 %;sta 51 $:iin. 

3. Kahta liikennemerkkiä yhtäaikaa näytettäessä ei tu-

loksista voitu todeta selvää systemaattisuutta siten, 

että paremman havaittavuusarvon (Ekiundin (1967) ko-

keen mukaan) omaava merkki olisi säännöllisesti ha-

vaittu paremmin kuin sen parina oleva huonomman ha-

vaittavuusarvon omaava merkki. 

Z •  Liikennemerkkien havaittavuusjärjestys osoittautui 

kuitenkin melko pysyväksi. Järjestyskorrelaation ar-

vo tämän kokeen ja Ekiundin tekemän kokeen perusteel-

la laadittujen havaittavuusjärjestysten välillä oli 

0.70. 

5. Tulokset ovat hyvin samanlaiset kuin Klebersbergin & 

Kallinan (1960) tekemissä kokeissa. 

Takistoskooppikokeissa voidaan käyttää myös rinnakkain 

eripituisia esitysaikoja. Näin tehtiinkin Helsingin 

metron opastejärjestelmää tutkittaessa (Seppälä, Seppä-

lä & Häkkinen 1972). Kyseessä oli siis erilaisten opas-

tesymboiien havaittavuustutkimus. Takistoskooppikokeessa 

käytettiin esitysaikoina 1/300 ja 1/15 sekuntia. Kuvan 

välähtämisen jälkeen koehenkilöt valitsivat kuuden vas-

tausvaihtoehdon joukosta mielestään oikean. Esitysaiko-

jen eron ei todettu useimpien merkkien kohdalla vaikut-

tavan sanottavammin niiden paremmuusjärjestykseen. Yk-

sittäisen merkin oikein havainneiden määrään se kuiten-

kin vaikutti, mikä onkin luonnollista. 
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Toisena tutkimusmeneteimanä Seppälän ym. (1972)  tutkimuk-

sessa oli semanttinen differentiaali, jota myös monet muut 

(mm. Eklund 1967 ja Dewar & Elis 1977) ovat käyttäneet. 
Menetelmässä koehenkilöt arvioivat näkemänsä ärsykkeen 

seitsenportaisall.a kaksipäisellä asteikolla. Ne muodoste-

taan toisilleen vastakkaisista adjektiivipareista. Aineis-

ton käsittelyssä sovelletaan faktorianalyysia (Eklund 1967). 

Dewar ja Elis (1977) mainitsevat seinanttisen differenttiaa-
lin eduiksi mm. sen, ettei tulokseen vaikuta kohteen tut-

tuus. He toteavat kuitenkin lisäksi, että menetelmän käyt-

tö olisi tehokkainta muiden havaittavuuskokeiden yhteydes-

sä, kuten yleensä on tehtykin. 

Havaittavuuden mittarina on eräissä laboratoriokokeissa 

käytetty reaktioaikaa. Koehenkilöiden tehtävänä on ärsyk-

keen esittämisen jälkeen mandollisimman nopeasti ilmoittaa 

näkemästään suullisesti tai motorisesti (esim. nappia pai-

namalla). Reaktioajan pituus toimii indikaattorina siitä, 

miten nopeasti ärsyke on hahmotettavissa. Kuljettajanhan 

on liikenteessä tarpeellista saada informaatio nopeasti 

omaksuttavassa muodossa (Dewar, Elis & Mundy 1 97 6 ). 

Dewar ym. (1976) tekivät reaktiokoesarjan kolmessa eri 
olosuhteissa - pelkästään liikennemerkki, merkki ja tark-

kaavaisuutta vaativa tehtävä sekä kolmantena tilanne, jos-

sa merkin havaitsemista häiritsi em. tehtävän lisäksi 

epähomogeeninen tausta. Koehenkilöiden tehtävänä oli luo-

kitella (varoitus- sekä kielto- tai rajoitusmerkit) ja 

yksilöidä esitettävät merkit. Ensimmäisessä kokeessa käy-

tettiin kahta ärsykkeen kokoa (näkökulma 0 .57 °  ja 1.42 ° ). 

Reagointi tapahtui luokittelutehtävässä nappia painamalla 

ja yksilöintitehtävässä suullisasti. Puolet merkeistä oli 

sanallisia ja puolet symbolisia. Toisessa ja kolmannessa 

kokeessa käytettiin vain suurempaa ärsykettä. 

Tulokseksi saatiin mm., että reaktioaika oli lyhyempi 

luokittelu- kuin yksilöintitehtävässä, lyhyempi suurem-

maila ärsykekoolla, lyhyempi sanaliisilla kuin symbolin 



sisältävillä merkeilla ja lyhyempi varoitus- kuin kiel-

to- tai rajoitusmerkeill.ä. Ärsykkeen koko ja merkin si-

sällön esitystapa (sanallinen/symbolinen) vaikuttivat 

tuloksiin enemmän yksilöinti- kuin luokittelutehtävässä. 

Sanallisen merkin paremmuus väheni merkin kokoa pienen-

nettäessä. Yleensäkin selityksenä sanallisen merkin pa-

remmuudelle yksilöintitehtävässä tekijät mainitsevat 

sen, että suullinen reagointi oli identtinen merkin 

esittämän sisällön kanssa. Muuten tekijät pitivät reak-

tioaikamenetelmän tuloksia erittäin hyvin normaalin ajo- 

tilanteeseen yleistettävinä, koska tulokset olivat 

enimmäkseen samanlaisia kuin mitä he saivat tekemis-

sään kokeissa maantieolosuhteissa. (Dewar & Elis 19714) 

On kuitenkin todettava, ettei normaalilla ajotilanteel-

la tässä yhteydessä tarkoiteta välttämättä tavallista 

liikennetilannetta. Koehenkilöiden tehtävänä oli nimen-

omaan yrittää erottaa ja lukea merkit mandollisimman 

kaukaa. 

Elis & Dewar (1979) ovat tutkineet myös erityisesti sa-
nallisten ja symbolisten liikennemerkkien havaittavuus-

eroja reaktioaikamenetelmällä. Ärsykkeet koehenkilöille 

esitettiin takistoskooppisesti vähän sen jälkeen, kun 

heille oli sanottu jonkin liikennemerkin nimi. Koehen-

kilöiden oli vastattava kuvan esittämisen jälkeen, oliko 

esitetty merkki sama kuin aikaisemmin kuultu (kyllä/ei). 

Kokeen toisessa osassa havaintotehtävää vaikeutettiin 

erityisesti tähän kokeeseen kehitettyjen silmälasien ja 

valaistuksen avulla. Koeolosuhteet pyrittiin saamaan mah-

dollisimman samanlaisiksi kuin auton kuljettajalla on, 

kun hän ajaa sumussa ja pimeässä (auton valot ainoana 

valolähteenä). 

Näissä kokeissa saatiin tulokseksi, että reaktioaika oli 

lyhyempi symbolisilla kiin sanallisilla merkeillä. Jäl-

kimmäisessä kokeessa symbolisten merkkien paremmuus vie-

läpä lisääntyi. Symbolisten merkkien parempaa havaitta-

vuutta tukevat myös monet muut tutkimustulokset (esim. 

Dewar & Ells 19714  sekä Dewar & Swanson 1972). 
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liollahan, Culler & Wilcox (1978) tutkivat häiritsevien 

ärsykke iden vaikutusta liikennemerkin havaitsemiseen 

reaktioaikamenetelmällä. Koehenkiloille esitettiin labo-

ratoriossa diakuva liikennemerkistä "pakollinen pysähty-

minen" ja sen yhteydessä erilaisia häiritseviä ärsykkel-

tä, joiden lukumäärää (2, 4, 6 ja 10), väriä (punainen, 

oranssi sekä sininen, vihreä tai musta) ja sijaintia var-

sinaiseen ärsykkeeseen nähden vaihdeltiin. Koehenkilöiden 

oli reagoitava painamalla nappia "pysähdy" tai "mene". 

Varsinaisen ärsykkeen pohjaväri oli punainen ja teksti 

valkoinen. Häiritsevät ärsykkeet olivat neliönmuotoisia 

mainoksia, joiden teksti oli valkoinen. 

Tuloksista mainittakoon, että häiritsevien irsykkeiden 

lukumäärän lisääntyessä reaktioajat pitenivät. Selvä hyp-

päys tassä pitenemisessä tapahtui lukumäärän lisääntyessä 

neljästä kuuteen. Väreistä ja väriyhdistelmistä eniten 

havaitsemista häiritsivät puliaisen ja oranssin yhdistelmä 

sekä pelkästään punaiset ärsykkeet. Jos häiritsevät ärsyk-

keet olivat lähellä kohdetta, ne vaikeuttivat havaitsemista 

enemmän kuin kauempana olleessaan. Häiritsevien ärsykkei-

den lukumäarien ja värien vaikutuserot reaktioaikoihin oli-

vat suhteellisesti suuremmat, kun nämä ärsykkeet olivat 

kaukana liikennemerkistä. Kun häiritsevät ärsykkeet olivat 

lähellä liikennemerkkiä, olivat reaktioajat aina pitkiä, 

häiritsevien ärsykkeiden lukumäärästä ja väreistä riippu-

matta. (Hulahan, ym. 197) 

Tuloksia voidaan pitää melko itsestäänselvinä mutta ne kui-

tenkin todistavat selvästi sen, että häiritsevät ärsykkeet 

vaikeuttavat havaitsemista. Ensisijaisesti johtopäätöksenä 

tietysti on, että tällaisia häiritseviä ärsykkeitä tai nii-

den haittavaikutuksia pitäisi liikenneympäristössä rajoit-

taa mutta, jos siihen ei pys'ytä, olisi varsinainen ärsy- 

ke (liikennemerkki) tehtävä paremmin erottuvaksi ja havait-

tavaksi (suurentamalla merkin kokoa, valitsemalla oikeat 

värit tai sijoittamalla merkki sopivaa taustaa vasten) 

(Hollahan ym. 1978). 
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Erästä erityisongelmaa valaisevana tutkimuksena mainit-

takoon Dewarin (1976)  tekemät kokeet erilaisten kielto-
merkkivaihtoehtojen (kuva 2) havaittavuudesta. Ärsykkeet 

esitettiin takistoskooppisesti ja koehenkilöiden oli 

yritettävä tunnistaa merkin symboli. Kokeissa vaihdel-

tim esitysajan pituutta (1/25 ja 1/10 s) ja ärsykkeiden 

kokoa. Tausta oli Joko homogeeninen tai epähomogeeninen. 

Lisäksi ärsykkeiden sijaintia muuteltiin niin, ettei se 

ollut aina aivan näkökentän keskikohdassa. 

2 

Kuva 2. Erilaiset kieltomerkkivaihtoehdot: symboli ilman 
poikkiviivaa (1), osittainen poikkiviiva (2), poikki- 
viiva symbolin päällä (3) ja poikkiviiva sym-
bolin alla. (Dewar 1976) 

Tulokseksi Devar sai, että vaihtoehto, joissa ei ole 

poikkiviivaa (nro 1) on havaittavuudeltaan paras. 

Erääksi perusteluksi osittaisen poikkiviivan (nro 2) käy-

tölle hän kuitenkin esittaä, että värisokeat henkilöt 

tietäisivät, milloin kyseessä on kieltomerkki ja milloin 
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ei. (Lopulliseen paremmuusjärjestykseen vaikuttavat luon-

nollisesti myös kunkin vaihtoehdon ymmärrettävyys ja min-

kälaisen merkin käyttöön on opittu jne. ). 

Helmors ym. (1977) ovat kartoittaneet erilaisia menetelmiä, 

joilla voidaan tutkia kuljettajien informaation hankintaa. 

Erityisesti laboratorloon soveltuviksi tekijät mainitsevat 

psykofyysiset mittausmenetelmät. Tähän rnenetelmäryhmään 

kuuluvat mittaukset, joilla selvitetäan organismin tilaa 

ja reaktioita erilaisissa yleensä vaikeissa ja yllättävis-

sä tilanteissa. 

Tällaisia psykofyysisiä mittauksia ovat aivojen toiminnan 

sähköiset mittaukset (esim. EEG), muiden toimintojen, esim. 

puissin (EKG) tai ihon sähkönjohtavuuden (EDR) mittaus, 

organismin kemiallisten toimintojen (hormonikonsentraation) 

mittaus tai lihasjännitysten (EMG) mittaus. Näitä menetel-

miä ovat käyttäneet monet tutkijat erilaisissa liikennetur-

vai lisuus tutkimuksissa. Menetelmien yhteiseksi heikkoudeks i 

on osoittautunut häiriöalttius, minkä takia ne soveltuvat- 

km paremmin juuri laboratorio-olosuhteisiin. 

Laboratorio-olosuhteiden puutteita on pyritty eliminoimaan 

tehdyissä simulaattorikokeissa, jotka voidaan ryhmiteilä 

omaksi menetelmäryhmäkseen laboratorio- ja kenttäkokeiden 

välillä. Ne ovat kuitenkin laboratoriossa tehtäviä kokei-

ta, joissa pyritään simuloimaan normaalia ajotilannetta. 

Menetelmällä saavutetaan monia etuja mm. lähes luonnolli-

nen ajotilanne, jolloin kuljettajan on keskityttävä muu-

hunkin kuin liikennemerkkien havaitsemiseen. (Dewar & 

Elis 197l). 

3.22 Kenttäkokeet 

Kenttäkokeilla ymmärretään tutkimusmenetelmiä, joissa 

liikennemerkin havaitsemista tutkitaan normaalissa lii-

kenneympäristössä. Koehenkilö on tavallisesti ajoneuvon 

ohjaajana (tai matkustajana). Tutkimusmeneteimät voidaan 



jakaa karkeasti kahteen ryhmään sen mukaan, tietääkö 

koehenkilö havaitsemishetkellä, että hänen havainnos-

taan juuri liikennemerkkeihin ollaan kiinnostuneita. 

60-luvulla tehtiin Ruotsissa (Johansson ym. 1963) 

ja Suomessa (Häkkinen 1965) liikennemerkkien havaitse-
miskokeet, joissa käytettyä menetelmää voidaan nimittää 

"klassiseksi". 

Molemmissa tutkimuksissa asetettiin tien viereen koe- 

merkki ja ajoneuvot pysäytettiin vähän merkin ohittami-

sen jälkeen. Kuljettajia pyydettiin ilmoittamaan, minkä 

merkin he olivat nähneet viimeksi. Tulokseksi saatiin, 

että kuljettajat pystyivät ilmoittamaan oikein vain noin 

30..,80 $ liikennemerkeistä (taulukko 1). 

Taulukko 1. Viimeksi ohitetun merkin oikein ilmoittanei-

den osuus Häkkisen (1965) tutkimuksessa 

Merkki 

____________________________ 
Oikeita vastauksia 

(%) 

Muu vaara 28 

Muu vaara + "Ajotarkkailu" 62 
Nopeusrajoitusmerkki 70 km/h 78 

Nopeusrajoitusmerkki 50 km/h 80 

Tutkimusmenetelmää on kritisoitu (Näätänen & Summala 

1976) lähinnä kandesta syystä: 
- kuljettajat ehk unohtivat merkin sinä aikana, 

joka kului merkin ohittamisen ja haastattelun välillä 

- äkillinen pysäytys sekä sen aiheuttama säikähdy8 ja 

epävarmuus saattoivat aiheuttaa unohtamisen. 

Joka tapauksessa nämä tutkimustulokset osoittavat sel-

västi, että eri liikennemerkkien havaitsemisessa on huo-

mattavia eroja. Lisäksi on vielä kiinnitettävä erityises-

ti huomiota siihen, etteivät nämä erot voi johtua merk-

kien fysikaalisista tekijöistä, vaan havaitsemiseen vai-

kuttaa olennaisena tekijänä merkin psykologinen ärsyke- 

arvo (vrt, sivu 7). 
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Tutkimukset, joissa koehenkilöt ovat tietäneet, että tar-

koituksena on tutkia liikennemerkkien havaitsemista, ovat 

pyrkineet selvittämään, kuinka suuren osan liikennemerkistä 

kuljettaja yleensä pystyy havaitsemaan. Tällöin hän on mo-

tivoitunut erityisesti liikennemerkkien havaitsemiseen 

(muun ajotoiminnan ohella). Tällaisia tutkimuksia ovat teh-

neet mm. Johansson & Rumar (1966), Undeutsch (1963) sekä 

Summala (197 14). 

Summalan (1974) tutkimuksessa koehenkilöiden tehtävänä oli 
ajaa 257  km pituinen kaksikaistainen ja vilkasliikenteinen 
maantieosuus, jolla oli yhteensä 581 liikennemerkkiä. Hei-

dän piti ajaa mandollisimman turvallisesti, ottaa huomioon 

muut tienkäyttäjät ja ilmoittaa kaikki heidän kulkusuunnal-

leen tarkoitetut merkit. 

Tutkimuksen päätulos oli se, että keskimäärin vain 3.0 % 

liikennemerlceistä jäi ilmoittamatta. Todellinen huomaamat-

ta Jääneiden OSUUS olisi saattanut olla vieläkin pienempi, 

jos merkkejä ei olisi tarvinnut ilmoittaa okeenjohtajalle. 

Maantieolosuhteissa kaupunkialueiden ulkopuolella (ei ris-

teysalueita mukana) vain 0.2 % merkeistä jäi ilmoittamatta. 

Tämän tutkimusmenetelmän eduiksi voidaan katsoa se, että 

koehenkilöt saattoivat ilmoittaa havaitsemansa merkit vä-

littömästi eikä heitä tarvinnut odottamattomasti pysäyttaä. 

Haittana on se, että ajotilanne poikkesi normaalista huo-

mattavasti. Koehenkilöt aavistivat todennäköisesti, mitä 

tutkimuksessa selvitettiin ja pyrkivät tällöin mandolli-

simman hyvään suoritukseen. Tulokset osoittavat, miten 111-

menomaan liikennemerkkien havaitsemiseen motivoitunut 

kuljettaja käyttäytyy. Kuitenkin tavallisen kuljettajan 

motivaatio tähän tehtävään on melko alhainen ja sen li-

sääminen vaikeata. 

Helmers ym. (1977)  mainitsevat eräinä mittausmenetelminä 
kuljettajan havainnoinnin suuntautumisen rekisteröinnin. 

Tämä voi tapahtua erilaisilla silmän- tai päänliikkeiden 

rekisteröiritimittareil la. 
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Silmänliikekameran etuja on kirjannut Rockwellin, Bhisen 

& Safford.in mukaan Sunimala (197 14): 

- silmänliikkeet ja kohdistukset ovat hyvin pitkälle 

tandosta riippumattomia ja siten suhteellisen vähän 

alttiita eri tekijöistä aiheutuville vääristymille 

verrattuna esimerkiksi kuljettajalta vaadittavaan ra-

portointiin 

- koehenkilön ei tarvitse tietää mitään siitä, mikä on 

tutkimuksen kohteena 

- kuljettajalle ei aseteta mitään lisävaatimuksia nor-

maaliin ajamiseen nähden; ainoa vaikeus tissä suh-

teessa on verrattain hankala laitteisto. 

Lisäksi haittana on, kuten aikaisemminkin (sivu 5) on 
todettu, että varmistusta havainnon syntymisestä ei ole, 

vaan mittauksen kohteena on ainoastaan katseen kohdistu-

minen. 

Helmers ym. (1977) ovat käsitelleet myös ns. epäsuoria 
menetelmiä, joita ovat: 

- kuljettajan tarkkailu 

- ajoneuvon liikkeiden tarkkailu 

- liikennetilanteiden- ja tapahtumien rekisteröinti. 

Kuljettajan havaintotoiminnasta voidaan saada välillis-

tä tietoa rekisteröirnällä hänen toimintojaan. Menetel-

män hyvänä puolena on, kuten kaikissa epäsuorissa mene-

telmissä, että kuljettajaa ei häiritä millään erityis-

vaatimuksilla. Suurimmat puutteet menetelmässä ovat, et-

tä on vaikeata saada varmuutta siitä, mistä informaatios-

ta tietyt toiminnot johtuvat ja, että kuijettajien toi-

riinnot samankin informaation seurauksena vaihtelevat. 

Lisäksi rekisteröinti vaatii erikoisvalmisteisen auton. 

Ajoneuvon liikkeiden tarkkailuun perustuvan menetelmän 

haitat ovat vielä edellistä menetelmääkin suuremmat, 

koska rekisteröitvään tietoon vaikuttavia tekijöitä on 

vaikeata kontrolloida. Suurin saatava etu on, että voi-

daan seurata aivan tavallisten autoilijoiden käyttäyty-

mistä. 
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Liikennetilanteiden ja -tapahtumien rekisteröinti on näista 

menetelmistä kaikkein karkein. Liikenteen käyttäytymistä 

voidaan seurata kuvaamalia (valokuvaus-, filmi- tai tele-

visiotekniikan avulla), sanallisesti (nauhuria apuna käyt-

täen) tai luokittelemalla ilikennetilanteista pöytäkirjaan 

(esim. ohituksia). 

Häiritsevien ärsykkeiden - tässä tapauksessa tienvarsimai-

nosten - vaikutusta liikennemerkkien havaitsemiseen on 

tutkinut Lehtimäki (1974). Tutkimusmenetelminä käytettiin 
(a) "klassista" haastattelumeneteirnää (vrt, sivu 15) 

(b) siimänliikkeiden rekisteröintiä ja (c) viestin ohiaja-

neiden kuljettajien välitöntä haastattelua autossa. 

Tulokseksi Lehtimäki sai, että tienvarsimainokset eivät 

vaatineet sitä havaintokapasiteettia, joka on liikennemerk-

kejä varten, mutta voidaan epäillä, että ne vaativat osan 

sitä kapasiteettia, jota tarvittaisiin muiden merkityksel-

listen ärsykkeiden näkemiseen. Vaikka tienvarsimainosten ei 

voitukaan osoittaa varsinaisesti haittaavan liikennemerk-

kien havaitsemista, on otettava huomioon, että tämä voi 

johtua niistä rajoituksista, joita tutkimukseen liittyi. 

Siinä ei käsitelty ollenkaan esimerkiksi öisin valaistuja 

mainoksia, vaihtuvia mainoksia eikä ajoneuvoissa olevia 

mainoksia. Kandessa viimeksi mainitussa tapauksessa maj-

noksen ärsykearvoa lisää liike. 

3.23 Yhteenveto havaitsemistutkimusmenetelmjstä 

Havaitsemistutkimukset voidaan jakaa kahteen pääryhmään: 

laboratorio- ja kenttäkokeet. 

Laboratoriokokee t 

Koeolosuhtee t: 

- ärsykkeet diakuvina (yksittäin tai jatkuvana sarjana) 

- ärsykkeet filmillä tai TV-monitorilla 

- simulaattori 



1 () 

Koehenkilön tehtävä: 

- vain merkkien havaitseminen 

- merkkien havaitsemisen lisiksi tarkkaavaisuutta vaa-

tiva tehtäva 

ÄrsykkeerL ominaisuudet: 

- laatu 

- koko 

- määrä 

Tausta: 

- homogeeninen 

- epähomogeeninen (mukana häiritseviä ärsykkeitä) 

Esitys aika: 

- rajoitettu (takistoskooppimenetelmä) 

- rajoittamaton tai vain osittain rajoitettu 

Reagointi: 

- suullisesti 

- kirjallisesti 

+ sanallisesti 

+ valinta vaihtoehdoista 

- motorisesti (esim. nappia painamalla) 

- ei varsinaista reagointia (psykofyysiset mittaukset) 

Kent täkokee t 

Haastattelumenetelmä (pysäyttämäliä ajoneuvot) 

Havaintojen ilmoittaminen (kokeenjohtaja autossa): 

- suullisesti 

- motorisesti 

Psykofyysiset menetelmät 

Havainnon suuntautumisen rekisteröinti: 

- silmänliikkeet 

- päänliikkeet 
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Epasuorat mittaukset: 

- ajotoiminnan rekisteröintTi 

- ajoneuvon liikkeiden rekisteröinti 

- liikennetilanteiden ja -tapahtumien rekisteröi.nti 

3.3 Ymmärrettävyystutkiinukset 

3. 31 Laboratoriokokee t 

Laboratoriossa tehdyissä ymmärrettävyyskokeissa on kaytet-

ty ärsykkeinä kuvia (diakuvat tai paperikuvat) liikenne- 

merkeistä. Ne on esitetty joko pitkäaikaisesti, jolloin 

koehenkilöt saavat tarkastella ärsykettä koko vastaamisen 

ajan, tai takistoskooppisesti. Vastaaminen (reagointi) voi 

tapahtua kirjallisesti, valitsemalla tietyistä vaihtoeh-

doista tai suullisesti. 

Helsingin tulevan metron opastejärjesteimää tutkiessaan 

Seppälä ym. (1972)  käsittelivät myös kuvasymbolien sisäl-

lön hahmottamista. Kyseessä oli siis koehenkilöille täysin 

vieraat opasteet. Mukana oli erilaisia vaihtoehtoja, joiden 

ymmärrettävyysjärjestyksestä haluttiin päästä selville. 

Tutkimuksessa käytettiin ärsykkeinä diakuvia opasteista, 

esitysaika rajoittui pelkästään vastaamisajan perusteella ja 

vastaamistapana oli kirjoittaa sanallisesti mitä kyseinen 

merkki tarkoittaa, jos sen näkisi julkisella paikalla liik-

kuessaan. 

Erke (1974) tutki liikennemerkkien ymmärrettävyyttä takis-

toskooppimenetelmällä (esitysaika 1/60 s). Tämän menetelmän 

ohella hän antoi koehenkilöiden luokitella merkit sen mukaan, 

kuinka hyvinä he pitivät symboleja käyttötarkitukseensa 

nähden. Eberhard & Berger (1972)  käyttivät samaa menetelmää 

vaihtoehtois ten opas teiden ymmärrettävyyttä tutkiessaan. 

Edellistä menetelmää ovat käyttäneet myös Green & Pew 

(1977), jotka lisäksi ovat kartoittaneet joukon erilaisia 
ajoneuvon kojelaudan symbolien ymmärrettävyyttä valaisevia 

laboratoriomenetelmiä. Nämä ovat sovellettavissa myös eri- 
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laisten opasteiden ja tässä tapauksessa liikennemerk-

kien ymmärrettävyyden tutkimiseen. Green & Pew (1977) 
mainitsevat seuraavat menetelmät: 

- tuttuuskoe 

- assosiaatiotehtävä 

- pariassosiaatiotehtavä 

- roaktioaika. 

Tuttuuskokeessa koehenkilöt saavat katsella symboleja 

ja he ilmoittavat kustakin, onko se heille ennestään 

tuttu. Tehtävän tarkoituksena on määrittää koehenkilöiden 

aikaisemmat kokemukset testisymboleista. 

Assosiaatiotehtävässä koehenkilölle esitetään tietty 

tilanne, jossa hänen olisi toimittava tietyllä tavalla. 

Valittavana on erilaisia vaihtoehtoja. Kokeenjohtaja 

sanoo esimerkiksi: "Ajatte tietä, joka muuttuu kuoppai- 

seksi, minkä liikennemerkin näette tien oikeassa laidassa". 

Koehenkilö valitsee mielestään oikean merkin. 

Pariassosiaatiotehtävässä on koehenkilöiden järjestet tä-

vä joukko symboleja ja niiden merkityksiä pareittain. 

Jokaiselle merkitykselle on yritettävä löytää sitä vas-

taava symboli. 

Reaktioaikainenetelmää voidaan käyttää esim, siten, et-

tä koehenkilöille sanotaan jonkin merkin sisältö ja vä-

hän tämän jälkeen näytetään kuva jostakin liikennemer-

kistä. Koehenkilön on reagoitava mandollisimman nopeasti 

(joko suullisesti tai motorisesti), vastasivatko suulli-

nen ilmoitus ja esitetty kuva toisiaan. Menetelmän luo-

tettavuudesta voi todeta, että se mittaa osittain myös 

havaittavuutta. Vaikeasti havaittavan merkin sisältö on 

todennäköisesti hitaammin ilmoitettavissa. Lisäksi mene-

telmälle asettaa rajoituksia se, että sillä voidaan sel-

vittää ainoastaan koehenkilölle vieraiden symbolien 

ymmärtämis tä. 

Brainard, Campbeil & Elkin (1961) tutkivat, kuinka 
rikkalaiset, jotka olivat tottuneet lähinnä sanallisiin 
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liikennemerkkeihin, ymmärsivät eurooppalaisia symbolin si-

sältäviä merkkejä. He käyttivät seuraavia menetelmiä: 

1. Koehenkilot kirjoittivat esitetyn merkin tarkoituksen, 

2. Pariassosiaatiotehtävä. 

3. Kokeeseen 2 osallistuneille koehenkilöille kerrottiin 

kunkin merkin tarkoitus (palaute), minkä jälkeen koe 1 

toistettiin. 

4. Koehenkilöille, jotka eivät osallistuneet em. kokeisiin, 

kerrottiin eräiden merkkien tarkoitus ja heidän oli 

piirrettävä, minkälainen tämä merkki olisi heidän mie-

lestään. 

5. Jälleen otettiin uudet koehenkilöt, joiden oli yritettä-

vä tulkita kokeesa 4 piirrettyjä merkkejä. 

Tulokeiksi saatiin mm., että eri koemenetelmilla saatiin 

jonkin verran erilaisia tuloksia. Keskimäärin tulokset oli-

vat parempia kokeessa 2 kuin kokeessa 1, joskin korrelaatio 

näiden menetelmien välillä oli suuri. Yleisesti merkit oli-

vat kohtalaisen helposti ymmärrettäviä ja koehenkilöt muis-

tivat merkin tarkoituksen hyvin sen jälkeen, kun se oli 

heille kerrottu. Helposti ymmärrettäviä olivat jotakin sel-

vää kohdetta kuvaavat symbolit ja merkit, joiden amerikka-

lainen vastine on samantapainen. Vaikeita merkkejä olivat 

abstraktin, tuntemattoman tai moniselitteisen symbolin 

sisältävät merkit. Merkit, jotka olivat helposti ymmärret-

täviä kokeissa 1 ja 2, piirrettiin myös usein kokeessa 

1* oikein. Kokeessa 5 osoittautuivat piirretyt merkit pa-
remmin tulkittaviksi kuin vastaavat merkit kokeissa 1 ja 2. 

3.32 Kenttäkokeet 

Ymmärrettävyys tutkimusten kenttäkoemenetelmistä tavallisin 

on maantiellä suoritettava haastattelu. 

Gray (1964) teki Englannissa haastattelututkimuksen, jonka 
tavoitteena oli selvittää, kuinka paikalliset kuljettajat 

ymmärsivät englantilaisten sanallisen viestin sisältävien 

liikennemerkkien lisäksi eräitä kansainvälisiä (mannereu-

rooppalaisia) symbolin sisiltä'iä merkkejä. 
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Grayn tuloksista ilmenee, että monet kansainväliset lii-

kennemerkit olivat vaikeasti ymmärrettävissä. Esimerkiksi 

"etuajo-oikeutetun risteyksen" ymmärsi haastatelluista 

vain 	%. 

Haastatelluilta tiedusteltiin merkkien tarkoituksen lisäk-

si, oliko ajanut mannereuroopassa tai muuten jollakin ta-

valla tutustunut markkeihin aikaisemmin. Tulokset tällai-

silla henkilöillä, joilla oli merkeistä aikaisempia ko-

kemuksia, eivät kuitenkaan olleet paljonkaan parempia. 

Yleisesti tuloksena oli, etta merkit, joiden symboli oli 

selvästi kuvattavan kohteen mukainen, kuten esimerkiksi 

"tietyö", ymmärrettiin parhaiten. Sen sijaan abstraktit 

symboii.t olivat vaikeasti tulkittavissa. 

Mackie (19b6) valaisee myis edeU isni kai taista prol)Lema-

tiikkaa. Hänen tutkimuksensa tulokset ovat hyvin samansuun-

taisia. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi taustamuuttujien 

vaikutuksia, joista mainittakoon seuraavat: 

- ylempiin sosiaaliluokkiin kuuluvat ymmärsivät merkkejä 

parhaiten 

- eri kulkutapoja käyttävien tulokset eivät eronneet toi-

sistaan merkittävästi 

- nuoret ymmärsivät merkkejä vanhoja paremmin 

- miehet ymmärsivät merkkejä vähän paremmin kuin naiset. 

Mackie (1967) on seurannut myös liikennemerkkien ymmär-
tämisen ja tietämisen oppimista sinä aikana, kun symbo- 

lin sisältävien merkkien käyttö on iisäntynyt Englannissa. 

Haastattelut tehtiin peräkkäisinä vuosina (1965 ja 1966). 
Jälkimmäisen tutkimuksen tulokset osoittivat tienkäyttä-

jien tietojen lisääntyneen mutta vieläkin monia merkkejä 

ymmärrettiin huonosti (oikeita vastauksia alle 50 %). 

Haastatelluista ne, jotka muistivat nähneensä kysytyn 

merkin maantiellä, tiesivät sen myöskin paremmin. Tulok-

siin ei sen sijaan tässäkään haastattelussa vaikuttanut, 

oliko haastateltu ajanut kotimaansa ulkopuolella. 



Tutkimuksessa se 1 vi te ttii n 1 i siks i , mi tn kansainväl isteri 

1 iikennemerkkien värien ja muotojen merkitys ymmärrettiin. 

Elaastatelluis ta L2 % tiesi, et ti piinareunainen kolmio on 

varoitusmerkki, 8 ( t.i- 1. purui i sen retikaan kiel, tävän ja 3 % 
sinisen pohjavärin liittyvän ohjaamiseen. Osoittautui, et-

tä yksittäisten liikennemerkkien ymmärtäminen riippui oleel-

lisesti juuri siitä, tunsiko haastateltu kansainvälisten 

liikennemerkkien väri- ja muotojiirjestelmän. 

Haastatelluilta kysyttiin myös, mistä he olivat mandolliset 

tietonsa saaneet. Ilmeni, että useimmat pelkästään arvasivat 

merkkien tarkoituksen. Tiedotuslehtisillä näytti kuitenkin 

olleen jonkin verran merkitystä tiedonjakamisessa. Sen si-

jaan joukkotiedotusvälineiden vaikutus oli vähäistä. Ne 

haa.tatellut, jotka olivat saaneet tietoja merkeistä tie-

dotuslehtien tai joukkotiedotusvälineiden kautta, tiesivät 

merkkejä paremmin kuin ne, jotka arvasivat, mikä onkin 

luonnollista. 

Suomessa liikennesääntöjen ja -merkkien tuntemista selvitti 

haastattelulia Ratilainen (1965) ja Oranen (1969). Ensimai-

nitun tutkimuksen liikennemerkkejä koskevan osan tärkeimmät 

tulokset ilmenevät taulukosta 2. Jälkimmäisen tutkimuksen 

tulokset olivat hyvin samansuuntaiset, joskin merkkien tun-

temus oli keskimäärin hieman lisääntynyt. 

Taulukko 2. Liikennornerkkikysymysten oikeat vastaukset 

ajonouvoryhmittäin (Ratilainen 1965) 

Oikeat vatauksot (%) 
Merkki 

Ha Ka Mp Tr Mopo Yhteensä 

Pysahtyininen kielletty 82.9 79.3 6.9 52.6 35.0 63.3 

Ajorieuvolla ajo kielletty 72.7 72.8 65.1 i9.8 37.2 59.7 

Etuajo-olkeutettu risteys 89» 88.1 83.1 72.5 52.8 77.3 

Yhteensä 81.7 80.0 71.0 58.3 kl.7 66.8 

Tuloksista ilmenee, ettei liikennemerkkejä tunneta erityisen 

hyvin, vaikka niiden tulisi olla tuttuja jokaiselle. Erot on 

ajoneuvojen kuljettajien välillä olivat huomattavan suuret. 
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Edellä selostetuista poikkeavana menetelmänä mainitta-

koon Dewarin & Swansonin (1972)  tekemä tutkimus, jossa 

liikennemerkin ymmärrettavyyttä selvitettiin seuraamalla 

kuljettajien käyttäytymistä. Ennen erästä risteystä oli 

merkki, joka kielsi vasemmalle kääntymisen. Merkki oli 

tavallisesti "positiivinen" mutta vaihdettiin koetta var-

ten määrätyksi ajaksi "negatiiviseksi" (kuva 3). 

NO LEFT TURN 

Kuva 3. Positiivinen (a) ja negatiivinen (b) vasem-
malle kääntymiskielto (Dewar z Swanson (972) 

Liikennemerkin ymmärtämisen indikaattorina käytettiin 

liikennerikkomuksia (vasemmalle kääntyvien suhteellinen 

osuus koko liikennemäärästä), joita seurattiin ennen rner-

km vaihtainista sekä välittomästi, 6 viikkoa ja noin vuo-
si vaihtamisen jälkeen. Merkitseviä eroja rikkomuksien 

määrissä ei kuitenkaan havaittu. 

Tutkimuamenetelmää voi jonkin verran kritisoida, koska 

siinä ei mitattu merkin ymmärtämistä tai tuntemista vaan 

sen noudattamista. Lisäksi merkit eivät olleet täysin 

verrannollisia, koska "negatiivinen" merkki oli kokeen 
aikana Kanadassa hyvin vähän käytetty. Kuljettajat eivät 

sitä näin ollen välttämättä tunteneet. Merkit erosivat 

myös siinä, että vain "positiivisessa" merkissä oli mu-

kana myös sanallinen kielto "NO LEFT TURN". 



26 

3.33 Yhteenveto ymmärrettavyystutkimusmenetelmistä 

Laboratoriokokee t 

Ärsykkeen esitystapa: 

- diakuvat (ykittain tai Jatkuvana sarjana) 

- paperikuvat 

- suullisesti 

Esitys aika: 

- rajoittamaton tai vain osittain rajoitettu 

- rajoitettu (takistoskooppimenetelmä) 

Reagointi: 

- suullisesti 

- kirjallisesti 

+ sanallise8ti 

+ valinta vaihtoehdoista 

- motorisesti 

- tuttujen ärsykkeiden valinta 

- panen järjestäminen (paniassosiaatio) 

- piirtämällä 

Kenttäkokeet 

Yleensä käytetään haastattelumenetelmää. Enikoistapauksis-

sa ehkä voidaan liikennetta tarkkailemalla saada tietoa 

liikennemerkkien ymmärtämisestä. 
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4. KOKEELLINEN TUTKIMUS 

i.1 Liikennemerkkien havaittavuus 

4 • 11 Tutkittavat merkit 

Tutkittavaksi valittiin suurin osa jo voimassa olevista 

varoitusmerkeistä, kieltoa tai rajoitusta osoittavista 

merkeistä seka lisäksi eräitä suunnitteilla olevia merk-

kejä, joista osa oli vaihtoehtoisia voimassa oleville 

ja osa kokonaan uusia merkkejä. Tavoitteena oli selvit-

tää yleisesti kaikkien mukana olevien merkkien havait-

tavuutta ja erityisesti vaihtoehtoisten merkkien havait-

tavuuseroja. Yhteensä tutkittavana oli 80 merkkiä, jois-

ta voimassa olevia 53 kpl, niille vaihtoehtoisia 10 kpl 
ja uusia 17 kpl. Luettelo merkeistä on liitteenä 1. 

Tutkittavat merkit jouduttiin rajaamaan em. tavalla, 

jotta merkkien lukumäärä ja aineiston käsittely eivät 

olisi kasvaneet liian suuriksi. Onkin syytä korostaa, 

että tässä kokeellisessa tutkimuksessa tarkastellut mer-

kit ovat vain eräs osa koko liikennemerkkijärjestelmästä, 

joskin ehkä mukana olleet merkit ovat merkitykseltään 

tärkeimpiä. 

4.12 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmää valittaessa käytettiin kriteerinä 

sitä, että liikennemerkkien havaittavuuserot saataisiin 

esille eli saataisiin aikaan tietty havaittavuusjärjes-

tys. Aikaisempiin tutkimuksiin (mm. Eklund 1967 ja Sep-
pälä ym. 1 972) nojaten menetelmäksi valittiin takistos-
kooppimenetelmä, jossa ärsykkeet (kuvat liikennemerkeis-

tä) esitetään lyhytaikaises.ti. Esitysajaksi valittiin 

em. tutkimuksien ja varsinaisia kokeita edeltäneiden ko-

keilujen perusteella 1/125 s eli 8 ms. 
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Diakuvat liikennemerkeista esttettiin yksitellen ja koe-

henkilöiden oli yritettävä nähdä, mikä merkki oli kyseessä. 

Heidän käytettävissään oli kuvaluettelo (liite 2), josta he 

saattoivat valita sen merkin, jonka arvelivat nähneensä. 

Eklund (1967) pohdiskeli, provosoisiko tällainen vastausta-
pa liian innokkaaseen vastaamiseen mutta tuli siihen tulok-

seen, ettei näin tapahtunut. Tässä kokoessa oltiin joka ta-

pauksessa pakotettuja tähän vastaamistapaan, koska mukana 

oli merkkejä, joista koehenkilöiliä ei voinut olla aikai-

sempia kokemuksia. 

4.13 Koejärjestelyt 

Liikennemerkkien pienoismaileista otettii.n kustakin kaksi 

diakuvaa mustalla taustalla. Taustan väri valittiin mustaksi 

lähinnä siksi, että tällöin ei kuvia esitettäessä ilmenisi 

haitallista taustan valaistuksen äkillistä lisääntymistä. 

Ärsykkeet kuvattiin TKK:n työpsykologian laboratoriossa. 

Liikennemerkkien pienoismallit saatiin kuvausta varten lai-

naksi TVH:n liikennetoimjstosta. Ne oli valmistettu aidoista 

liikennemerkkirnateriaaiejsta mittakaavassa 1:5. 

Kokeissa käytettiin Kodak Carousel S-AV 2000 projektoria. 

Objektiivin eteen oli kiinnitetty mekaanisesti viritettävLi 

suljin (Compur elektronic 1). 

Kokeet tehtiin Valtion palo-opiston suuressa luentosalissa. 

Valaistuksena oli luent'osalin normaalit ioistelamput lu-

kuunottamatta salin etuosassa olevia lamppuja. Kokeilemalla 

eri valaistusvaihtoehtoja pyrittiin löytämään sellaiset 

olosuhteet, joissa havaittavuuskokeiden tuloksissa saatai-

siin mandollisimman suuri hajonta, mutta toisaalta esitet-

tävien merkkien värit erottuisivat mandollisimman kirkkaina. 

Valaistukseksi koehenkilöiden kohdalla mitattiin n. i0O lx. 

Liikennemerkkien eri väreistä ja taustasta mitattiin taulu-

kosta 3 ilmenevät luminanssit. 
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Taulukko 3. Liikennemerkkien värien ja taustan lumi-
nanss i t 

Väri Luminanssi (cd/m 2 ) 

Keltainen 270 

Punainen 130 

Sininen 110 
180x) 

Valkoinen 

Musta 120 

Tausta 120 

X  Valkoisen värin luminanssi oli mitatussa merkissä 

pienempi kuin oikea liikennemerkeissä käytetty 

valkoinen olisi edellyttänyt. Valkoisen värin 

luminanssin pitäisi olla suurin. 

Kuvassa 14  on esitetty kolmen merkin keskimääräiset lumi-

nanssit ja ne merkkien kohdat, joista taulukon 3 luminans-
sit on mitattu. 

sininen 

  

vaiko inen 

LL[J 

Keskimääräinen luminonssi 
	

Keskimääräinen lumi- 	Keskimääräinen luminanssi 

90 cd/m2 
	

nanssi 130 cd/m 2 	190 cd/m2  

Kuva 4. Kolmen liikennemerkin mitatut keskimääräiset tuminansslt 
ja eri värien luminanssien mittauskohdat. 
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Koehenkilöt i8tuivat luentosal iii kandessa viimeisessä ri-

vissä n. 8...9 m etäisyydeilä heijastuskankaasta. Yhdessä 
rivissä istui korkeintaan 11 koehenkilöä. Tämä mäarä kat-

sottiin vielä riittavän pieneksi, että koeolosuhteet pysyi-

vät eri paikoilla istuneiden koehenkilöiden välillä vakioina. 

Koejärjestelyjii selvittävät kuvat ovat liitteenä 3. 

Ärsykkeen koko (pyöreän liikennemerkin halkaisija) oli 108 mm. 
Diaheittimen etäisyys heijastuskankaasta oli 980 mm. Arsyk-
keen koko asteissa oli n. 0.750,  mikä vastaa n. 50 m kat-

seluetäisyyttä luonnollisen kokoisella liikennemerkillä. 

Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa kävi ilmi, että valittu 

ärsykkeen koko ja suljinaika eivät olleet ehkä parhaat 

mandolliset. Pienempi ärsykkeen koko ja pideinpi suijinaika 

olisivat todennäköisesti saaneet aikaan suurinpiirtein sa-

manlaisen hajonnan merkkien havaittavuuksissa kuin nyt saa-

ti.in, mutta koetilanne olisi tällöin vastannut paremmin ha-

vaitsemista todellisessa liikennetilanteessa. Toisaalta Sep-

pälän ym. (1972)  tutkimuksessa esitysajan pituudella ei ollut 
merkittävää vaikutusta opasteiden havaittavuusjärjestykseen. 

4.14 Koehenkilöt 

Koehenkilöinä käytettiin Valtion palo-opiston oppilaita. 

Mukana oli yhteensä 84 henkilöä, jotka kaikki olivat miehiä. 

Ryhmien koko vaihteli eri kerroilla seuraavasti: 17, 8, 17, 

22 ja 20. 

Koehenkilöiden keski-ikä oli 30.8 vuotta ja vaihteluväli 

21...50 vuotta. Silmälaseja heistä käytti 14.3 % ( kaukola-

seja 13.1 % ja lukulaseja 1.2 94). Kaikilla koehenkilöillä 
oli ajokortti ja erilaisten ajokorttien jakautuma ilmenee 

taulukosta 4. 
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Taulukko 14 •  Koehenkilöiden ajokorttien jakautuma 

Ajoneuvotyypit, 	joita Ko. ajokortin omis- 

Ajokortti ko. ajokortin haltija tajien suhteellinen 
saa ajaa osuus koehenkiloista 

1 	' 

AB ha 7.1 

ABC ha+ka 17.9 
ABCD ha+ka+la 3.6 
ABCE ha+ka+ajoneuvoyhd. 66.7 
ABCDE ha+ka+la+ajon.yhd. 4.7 

Ajokortin koehenkilöt olivat suorittaneet keskimäärin 

vuonna 1966 ja vaihteluväli oli 1954...76. 

Koehenkilöitä pyydettiin arvioimaan ajosuoritteensa 

(=ajokilometrimääransä) viimeksi kuluneen vuoden aikana. 

Suoritteet ryhmiteltiin kolmeen luokkaan: vähän ajavat 

(o...14 999 km/vuosi), melko paljon ajavat (15 000... 
29 999 km/vuosi) ja paljon ajavat (30  000 km/vuosi tai 
enemmän). Koehenkilöiden keskimäaräinen ajosuorite oli 

26 400 km ja suoritteiden jakautuma luokittain on esitetty 
taulukossa 5. 

Taulukko 5. Kuhunkin ajosuoriteluokkaan kuuluvien koe-

henkilöiden osuus 

Vuotuinen ajosuorite 
(km/vuosi) 

Koehenkilöiden suhteellinen 
osuus (%) 

- 14 999 20.3 

15 000 - 29 999 46.4 
30 000 - 33.3 

Yhteensä 100.0 

Kaiken kaikkiaan koehenkilöt eivät siis olleet mikään var- 

sinainen otos suomaiaisista tienkäyttäjistä, vaan kyseessä 



oli harkinnanvarainen näyte. Näin kuitenkin tehtiin, koska 

havaittavuuskokeen nimenomaisena tarkoituksena oli selvit-

tää liikennemerkkien eikä ihmisten välisiä eroja. Ihmisen 

näköjärjestelmän toimintaa voidaan siis yleisesti tutkia 

Jo tietyn näytteenkin avulla. Tietenkin absoluuttiset lu-

vut tuloksissa olisivat poikenneet nyt saaduista, jos koe-

henkilöiden joukossa olisi ollut esimerkiksi paljon van-

hoja henkilöitä, mutta tuskin se olisi muuttanut paljoa-

kaan merkkien keskinäistä järjestystä. 

4.15 Kokeiden suoritus 

Kokeet tehtiin 29.11.1978 - 1.2.1979 välisenä aikana. Koe-

henkilöille esitettiin kaksi 80 diakuvan sarjaa, joissa 

liikennemerkit olivat satunnaistetussa Järjestyksessä. 

Merkkikokoelmasta katsomansa merkin numeron he merkitsi-

vät vastauslomakkeeseen (liite 4). Lisäksi vastauslomak-

kee8een merkittiin, kuinka varma on siitä, mikä merkki 

esitettiin. Ennen kunkin merkin esittämistä varmistuttiin 

siitä, että kaikki olivat valmiina katsomaan seuraavan 

kuvan. Kokeiden instruktio (koeohje) on liitteenä 5. 

Yhden 80 kuvan sarjan esittäminen kesti noi.n 30-40 minuut-

tia. Toinen esityskierros sujui tavallisesti hieman en-

simmäistä nopeammin, koska koehenkilöt oppivat kokeen ku-

luessa nopeammin löytämään merkkikokoelmasta etsimänsä 

merkin. 

4.16 Tulosten käsittely 

Tulokset käsiteltiin TKK:n laskentakeskuksessa valmista 

UNIVAC HYLPS-taulukointiohjelmistoa käyttämällä. Aineis-

tosta laskettiin suorat jakautumat ja keskiarvot sekä 

tehtiin ristiintaulukointeja ja laskettiin muuttujien 

väliset korrelaatiomatriisit. Eri koehenkilöiden tulok-

sia testattiin varianssianalyysillä. Lisäksi tehtiin 

faktorianalyysi, jonka antama lisätieto jäi kuitenkin 

vähäiseksi. Faktorianalyysin tuloksia ei sen takia käsi-

tellä jäljempänä. 
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Li.17 Kokeiden tulokset 

Tulokset merkeittain 

Ilavaittavuuskokeideri tulokset merkeittäin on esitetty 

taulukossa 6. Tuloksista huomataan, että oikein merkeis-
tä havaittiin keskimaarin 73.0 % vaihteluvälin ollessa 

25.6...97.0 %. Liikennemerkkien havaittavuuksien välillä 
oli siis selviä fysikaalisia eroja. Tuloksia tarkastel-

taessa on huomattava, että oleellista niissä on merkkien 

keskinäinen järjestys. Ahsoluuttiset luvut ja havaitta-

suuserojen arvot riippuvat merkittävästi koeolosuhteista. 

Taulukossa 7 on esitettynä merkkien sekoittuminen toi-
siinsa. Mukaan on otettu vain ne merkit, jotka sekoittui-

vat toisiin merkkeihin enemmän kuin 10 %. Taulukossa ei 

ole esitetty myöskään ns. hajavastauksia (vastauksia vä-

hemmän kuin 1.2 %). Näinä rajaukset on tehty poisjätetty-
jen lukujen vähämerkityksellisyyden vuoksi. 
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Taulukko 6. Havajttayuuskokeiden tulokset merkeittäin 

Merkki (nro) 
Oikeita 
vast. 
yhteensa 

Oikein Väärin Ei tie- Tulok- 

Varmasti Luulta- Varmasti Luulla- 

(%) (%) 
vaati 

(%) (%) 
vasti 
(%) 

(%) 
paran-
tuminen 

Tien mutka oikøalle 	(16) 97.0 92.8 14.2 1.8 - 1.2 

+ Kielletty ajosuunta (57) 97.0 86.9 10.1 1.2 - 1.8 
Etuajo-oikeutettu risteys (s4) 95.8 94.6 1.2 1.8 - 2.4 
Rautatien tasorieteys, 	jossa 
on puomit 	(14) 914.6 95.2 2.4 2.4 1.8 1.2 
Kuoppa (12) 94.6 90.4 4.2 1.2 - 4.2 
Tien risteye (17) 94.6 89.3 5.3 - 1.2 4.2 
Tienmutka, 	joista ene. oik. 	(23) 93.5 91.1 2.4 1.8 1.2 3.5 - 
Liikenneympyrä (6) 92.9 89.) 3.6 - 2.14 4.7 
Tietyö 	(19) 92.9 88.7 4.2 2.4 1.2 3.5 
Muu vaara (8) 92.3 88.7 3.6 0.6 5.0 4.1 - 

Liikennevalot (13) 91.6 83.) 8.) 1.2 5.0 4.2 
Moottoriajon. 	ajo kielletty (49) 91.6 79.7 11.9 1.2 3.6 3.6 
+ U-kliännis kielletty (59) 91.0 85.9 7.1 .6 0.6 4.8 
Pakollinen pysähtyminen etuajo- 
oikeutetussa risteyksessä (35) 90.5 86.9 ).6 1.8 2.4 - 

Irtokiviä (21) 90.5 8).) 7,2 1.2 3.0 5.14 ±0 
Sivutien risteys (oik.) 	(52) 89.9 85.7 4.2 2.4 1.8 5.9 
Avattava silta (24) 89.9 79.8 10.1 2.4 1.8 5.9 
+ Jyrkkä ylämäki (26) 89.9 75.8 16.1 0.5 4.8 4.8 
Ohituekielto (43) 89.) 79.2 10.1 1.8 5.4 3.5 
Rautatien tasorieteys ilman 
puomeja (7) 88.6 82.1 6.5 2.4 14.2 4.8 - 

Suurin sallittu ajonopous 
80 km/h (74) 88.1 81.0 7.1 1.8 5.3 4.8 
Kuorma-autolla ajo kiellet- 
ty, 	5.5 	t 	(56) 88.1 614.3 23.8 1.8 4.8 5.) 
Oikealle käänt. kielletty (61) 87.5 82.7 4.8 1.8 5.0 7.7 
Kielletty ajosuunta (57) 86.9 71.4 15.5 1.8 1.8 9.5 
Matalalla lent. lentokone (14) 86.5 80.9 5.4 5.4 1.8 6.5 
Suurin sallittu ajonopeus 
120 kin/h (76) 86.3 80.9 5.4 6.o 1.8 5.9 
Väistämivelv. kohdattaessa (42) 85.7 82.1 .6 8.5 14.2 1.8 
Ajonouvolla ajo kielletty (41) 85.7 76.8 8.9 1.2 3.0 10.1 

Suurin sallittu ajonopeus 
60 kzn/h (a) 	(73) 85.1 81.5 3.6 8.) 4.8 1.8 
'+ Suurin sallittu ajonopeus 

• 	60 lcm/h 	(b) 	(73) 85.1 77.4 7.7 6.0 5.4 3.3 
Sivutien risteys 	(9) 85.9 78.5 5.4 4.8 5.14 5.9 
Suurin sallittu ajonopeus 
100 km/h (75) 83.9 76.2 7.7 6.0 14.1 6.0 
Suurin sallittu leveys (71) 85.9 68.4 15.5 3.0 7.7 5.14 
Jalankulku kielletty (146) 83.9 67.8 16.1 8.9 4.2 3.0 - 

Pysaköinti kielletty (68) 82.7 76.2 6.5 3.0 1.8 12.5 
+ Suurin sallittu ajonopeus 

6o km/h (c) 	(7)) 82.7 79.7 3.0 6.5 14.8 6.0 
+ Suurin sallittu ajonopeus 

60 km/h (d) 	(73) 82.7 74.14 8.) 8.3 5.14 3.6 
Sivutien rist. 	(vas.) 	(30) 82.7 72.6 10.1 7.7 6.6 3.0 
Kapeieva tie (3) 82.2 71.5 10.7 8.3 7.7 1.8 
Suurin sallittu ajonopeus 
50 km/h (72) 81.0 75.6 5.14 6.6 14.7 7.7 - 
Pysähtyminen kielletty (52) 80.4 73.8 6.6 2.4 4.1 13.1 
Kaksisuunt. 	liikenne (5) 80.4 72.0 8.14 9.0 5.3 5.3 
Suurin sallittu kork. 	(45) 80.4 70.9 9. 1.8 8.) 9.5 
Lautta, 	laituri, 	ranta (15) 80.4 69.1 11.1 3.6 6.5 9.5 - 
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Oikeita Oikein Vaarin Ei tie- Tulok- 

Merkki (nro) vast. da sen '.armaeti Luutta- Varmasti tuulta- htä 
(%) 

vatj Vast paran-
tuininen (%) (%) ( .l ) (%) 

Lapsi 	(31) 	 79.8 66.1 13.7 .2 5.9 10.1 

Ajo kielletty muulla moott. 
ajon. 	paitsi moottorip. 	(4)7) 	79.2 59.5 19.7 5.4 7.1 8.3 

Liukas ajorata (1) 	 78.6 73.2 5.4 2.4 7.7 11.3 
Jyrkkä 	ata,nkl 	(18) 	 78.1) 51.6 214.4 8.3 8.9 

Iliihtulatu 	(3)) 	 76.8 66.1 10.7 3.0 1)).! 10.1 
+ Putoavia kiviä 	(28) 	 76.8 63.7 13.1 3.0 7.7 12.5 
Suurin aallittu akselipaino (48) 	75.0 54.8 20.2 1.8 7.1 16.1 
Raitiotien tasoristoys 	(22) 	74.4 54.8 19.6 8.9 10.1 6.6 
+ Oikealta puol. 	kap. 	ti• 	(27) 	73.2 64.j 8.9 10.7 10.7 5.4 
Ilirvieläin 	(2) 	 72.0 56.5 15.5 6.6 10.1 11.3 
• Jalankulku kielletty (69) 	69.0 45.2 23.8 6.0 13.7 11.3 
Ajoneuvon suurin sallittu 
paino 	(37) 	 66.7 58.4 8.3 19.6 9.5 4.2 a,i 

Moottoripyörällä ajo kiellet- 
ty 	(54) 	 614.9 45.2 19.7 6.5 15.5 13.1 - 
Poro (25) 	 60.7 42.3 18.4 16.1 16.1 7.1 
+ 	Sivutuuli 	(ii) 	 57.1 48.2 8.9 4.8 19.7 18.4 
Suurin sallittu telipaino (60) 	55.9 33.9 22.0 4.8 14.9 24.4 
Suojatien ennakko varoitus (10) 	54.8 42.9 11.9 22.6 16.7 5.9 e 
+ Jalankulku sekä polkupyiSrällä 

ja mopolla ajo kielletty (39) 	54.2 2*.4 29.8 2.4 23.2 20.2 
+ Moottorikäyt. ajonouvolla ajo 

kielletty 	(70) 	 53.0 26.8 26.2 10.1 25.0 11.9 
+ Risteävä raitiotio (29) 	 52.4 32.8 19.6 14.9 25.6 7.1 
Pyöräilijä (20) 	 51.8 37.5 14.3 7.7 23.8 16.7 - 
+ Kuorma-autolla ajo kiellet- 

ty (40) 	 45.2 25.6 19.6 10.1 32.8 11.9 
+ Traktorilla ajo kielletty (55) 	44.6 33.3 11.3 5.4 22.0 28.0 w* 
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sal- 
littu kokonaispaino 	(44) 	 44.0 22.6 21.4 7.7 28.0 20.3 
+ Vettä saastuttavieri aineiden 

kuljetus kielletty (66) 	 43.4 19.6 23.8 8.3 28.6 19.7 
+ Moottoripyörällä ajo kiellet- 

ty 	(38) 	 41.1 22.0 19.1 11.3 34.5 13.1 - 
+ Vaarajiisten aineiden kulje- 

tus kielletty (63) 	 40.5 13.7 26.8 8.3 31.6 19.6 
+ Räjähdys- tai palovaarallis- 

ten aineiden kulj. kielletty 
(pun) 	(51) 	 39.9 13.7 26.2 8.3 37.5 14.3 

+ Polkupyorällä ja mopolla 
ajo kielletty 	(65) 	 38.1 21.4 16.7 10.7 6.j 14.9 

+ Räjähdys- tai palovaarallia- 
ten aineiden kulj. 	kielletty 
(musta) 	(47) 	 38.1 16.7 21.4 6.5 42.3 13.1 

Polkupyörällä ajo kieli. 	(50) 	36.9 22.0 14.9 9.5 23.8 29.8 e,. 
+ Ajoneuvort tai ajon.yhd. 	suu- 

rin sallittu pituus (58) 	36.9 12.5 24.4 16.7 37.5 8.9 
+ Mopolla ajo kielletty (62) 	35.7 13.7 22.0 10.1 36.3 17.9 
+ Ajon.yhd. 	ajo kielletty (36) 	35.7 11.9 23.8 8.3 36.3 19.7 
+ Moottorikelkalla ajo kiellet- 

ty (64) 	 28.0 13.1 14.9 12.5 38.7 20.8 
+ Ajoneuvojen väh. etäisyys 	(53) 	25.6 1.2 24.14 8.3 33.) 32.8 

eskim. 60.4 12.6 5.7 11.8 9.5 ________ 

+ suunnitteilla oleva merkki 
a toisella esityskerralla havaittiin merkki oikein merkitsevästi paremmin (p 	o.oi) 

s toisella esityskerralla havaittiin merkki oikoin molkein merkitsevasti paremmin (p < 0.05) 
- toisella esityskerralla havaittiin merkki oikein huonommin (oro ei tilastolliseati merkitsevä) 

toisella .sityskerralla havaittiin merkki oikein yhtä usein kuin ensimmäisellä kerralla 

muut merkit havaittiin toisella esityskerralla paremmin mutta ero ei ollut tilastolliseMti 
me rkl tsevä 
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RutItiSo tesoritteja joaol puomi 
?i.o riateys 
Muu Veera 
Moottoriejoo. ajo ki.li.tty 
U-k66on5a kielletty 
Sivl4ti*a riatepe (oik.) 
Av.tteY. alli. 
Jyrkk6 EDulu 
Ohituakielto 
Rautatiepi taeori.teya Joe.. ei pueni. 
Nepeuar.joitu. 80 /k 
luorino-eutolia ajo kielletty 
Oikealla kätotyoioeo ktellotty 

Ydiot8oievelvollieuua kohdettoesaa 
Nopoaorojoituo 60 ko/h (o) 
opeuorojoituo 60 koti (b) 

Siolitien i-ietoye 
koporajoitue 100 ku/h 
Suurio aallittlo leveyl 
Jelenkulku kielletty 
Zlopeuorojoitue 60 ko/h (c) 
!lop.uarajoitu. 60 ko/h (4) 
Sivutien rie)5 (,oeo.o.lt.) 
K.pIoeV. tie 
)lopeuarojottua 50 Ia.th 

[akaiauuieineo liik.ne• 
SIlIIZ,ifl lallittO korkeUs 
irnItta, lituri toi rasti 
Lapii 
Ajo kielletty •uull. a..jes.pait.i ap. 
Lieksa .jorata 
Jyrkk8 laako 
Ruihtolatu 
Putoevia kiliC 
Ptaitiotien t000riat.7a 
Oikeolta puololt kaponava tie 
MtrvieltttD 
Jelaekul)cra kt.lietty (uusi) 
AjGfl.euUrie eallittu paino 
MoottoripykrPtlld aja ki.li.tty 
Poro 
Sivutuuli 
Suurin aallitil tolipaino 
Suojaiien e000kkovarottua 
Joluk.oekA pp Jo nopolla ajo kieli. 
Nootiorik.ejon.ojo kieli. (uui) 
RiototivA roitioti. (111106) 

PyiirUuiijtl 
Kuorloo-autolle 030 ki.11.(uuei) 
Traktorilla ajo kielletty 
AJon.yhd. uurin eail.p.ino 
Vett6 oaoet.aln. kulj.kioilatty 
000itorip.ejo kielletty (cccl) 
Vaorollieton aio.u1j. kieli. 
Räjkhdyo-toi palov..in.kulj.kiell.(PUO.) 
Pollrop.j oopolla ajo kielletty (uraat) 
Rijkhdya-tei p.lov.olo.knlj.ki011.(LUOta) 
Polkupytotiil ajo kielletty 
Ajon.tai aJoo.yhd.eourio oll.piiuUe 
I4opolla ajo  kielletty 
Ajaneu.oyhd.ajo kioilatiy 
Iloottorikolkailo ajo klailetty 
Ajonouoojeo ihkr.o.Aloat6toyyO 

Sekoittuminen kaiken 
kaikkiaan 



Tulosten riippuvuus taustarnuuttujista 

Aineistoa käsiteltiessi koehenkilit jaettiin iän mukaan 

kolmeen luokkaan. liavaittavuuskokeiden tulokset ikäryh-

mi ttirin i1menovit tauliikosta R, 

Taulukko 8. Oikeiden vastauksion osuudet ikiryhmittä.in 

Ikä 	(v) 

21-30 	31l40 	41-50 Kaikki 

Oikeita vastauksia 

(%) 75.6 70.8 64.3 73.0 

N 46 33 5 8l 

Taulukosta voidaan nähdä, että nuoremmat koehenkilöt ha-

vaitsivat merkkejä paremmin kuin vanhemmat. Iän vaikutus 

ei ollut kuitenkaan kovin selvä, F (2,81) = 1 .57, p 	0.21. 

Korrelaatio iän ja oikeiden vastauksien välillä oli -0.20. 

Korrelaation vähäisyys selittyy suurella ikäryhmien sisäi-

sellä hajonnalla. 

Silmälasien käyttämisellä oli havaittavissa selvä vaikutus 

koetuloksiin. Silmälaseja käyttävät koehenkilöt, joita oli 

14.3 %, havaitsivat merkeistä oikein 63 %, kun silmälaseja 
käyttämättömillä vastaava luku oli 714.7 %. Ero on tilastol-
lisesti melkein merkitsevä, F (1,82) = 5.39, p 	0.02. Sil- 

mälaseja käyttävien näkövirheitä ei ilmeisesti siis oltu 

korjattu kokonaan. 

Ajokortin laadulla ei voitu osoittaa olevan vaikutusta tu-

loksiin, F (4,79) = 0.12, p 0.98. Tämä olikin etukäteen 
oletettavissa, koska mitaan syytä näköjärjestelmän eroihin 

ajokortin laadun mukaan ei ole. 

Ajokortin suoritusvuoden perusteella koehonkilöt, jaettiin 

kolmeen luokkaan. Havaittavuuskokeiden tulokset suon tus-

vuoden mukaan on esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Oikeiden vastausten osuudet ajokortin suon-

tusvuoden mukaan 

Ajokortin suoritusvuosi 

1951463 	196/4-68 	1968-76 Kaikki 

Oikeita va8taUksia 

(%) 68.6 75.0 74.2 73.0 

N 22 33 29 8/4 

Myöhemmin ajokortin suorittaneet koehenkilöt havaitsivat 

siis merkkejä hieman paremmin kuin ne, jotka olivat suorit-

taneet ajokortin aikaisemmin, F (2.81) = 1.09, p- 0.34. 
Ajokortin suoritusvuoden ja oikeiden vastausten riippuvuus 

on siis melko epävarma. Lisäksi on huomattava, että ikä ja 

ajokortin suoritusvuosi korreloivat erittäin selvästi 

(r = -0.83). 

Vuotuisen ajosuoritteen vaikutus havaittavuuskokeiden tu-

loksiin oli taulukon 10 mukainen. 

Taulukko 10. Vuotuisen ajosuori tteen vaikutus havaittavuus-

kokeiden tuloksiin 

Vuotuinen ajosuorite (km) 

-14999 	15000-29999 	30000- 	Kaikki 

Oikeita 

vastauksia (%) 63.7 76.4 73.8 73.0 

N 17 39 28 84 

Erittäin vähän ajavat ja taas toisaalta paljon ajavat ha-

vaitsivat merkkejä huonoiten. Ero eri ryhmien välillä ei 

kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä, F (2,81) = 3.81, 

p 	0.26. Korrelaatio ajosuoritteen ja oikeiden vastausten 

lukumäärän välillä oli vain 0.18. Saatu tulos olikin odo-

tettavissa, sillä onhan melko mandotonta ajatella, että ne, 

joilla näköjärjestelmä ei toimi erityisen hyvin, huomaisi-

vat tämän puutteen ja ajaisivat vähemmän tai enemmän. 



Kokonaisuutena voidaan todeta, että kontrolloiduista taus-

tamuuttujista suurimmat vaikutukset havaittavuuskokeiden 

tuloksiin oli iällä (ja samalla ajokortin suoritusajan-

kohdalla) sekä käy t tiki koehenki 1 ä s ii mäl aseja vai ei. 

14.18 Tulosten rellaabelius 

Koska merkit esitettiin kahteen kertaan, on koehenkiiöi-

den vastausten perusteella mandollista arvioida eräitä 

reliaabeliusindeksejä kuvaamaan koetulosten pysyvyyttLi. 

Kokeiden tuloksille tehtiin muunnos, jossa vastaukset 

muutettiin kahteen luokkaan: oikein (varmasti ja luult.a-

vasti yhteensä) sekä väärin (varmasti, luultavasti ja 

ei tiedä yhteensä). 

Tarkasteltaessa vastauksia havaittiin, että 77.1 %:ssa 
tapauksista vastaukset kuuluivat samaan luokkaan molemmil-

la esityskerroilla. 15.2  %:ssa tapauksista tulos parani 

ja 7.7 %:ssa tapauksista tulos heikkeni toisella esitys- 

kerralla. 

Tulos parani 70 merkin kohdalla (taulukko 6). 17 merkin 

kohdalla parantuminen oli tilastollisesti merkitsevä 

(p 	0.01) ja melkein merkitsevä 10 merkin kohdalla 

(p 	o.o5). Täsmälleen samana tulos pysyi yhden merkin 

kohdalla. Heikkenemistä, joskaan ei tilastollisesti mer-

kitseväa, tapahtui 9 merkin kohdalla. 

Selvää harjaantumista siis ilmeni ja se oli ennakolta 

odotettavissaki. Harjaantuminen tapahtui kuitenkin mel-

ko tasaisesti eri merkkien kesken. 

Molempien esityskierrosten tuloksista muodostettiin li-

säksi suininamuuttujat, jotka ilmaisevat oikein havait-

tujen merkkien kokonaismääriin esityskierroksi ttain eri 

koehenkilöillä. Näiden suinmamuuttujien välinen korre-

laatio oli 0.90  eli kokonaistuloksen pysyvyys koehenki-

l.öittäin oli erittäin hyvä. 



4.19 Tulosten tarkastelua 

Li. ikennemerkin hyvin hava i t t Ltvnllden edel 1 y tyks mä ovat 
tOi8aaita merkin ja symbol in helppo havaittavuus sinänsä 

ja toisaalta erottuminen toisista merkeistä. Tehtyjen ko-

keiden tulokset ovat sarnansuuntai t kuin muissa laborato-

riotutkimuksissa saadut (ks. s. 8; klund 1967) 

Tuloksista käy selvästi ilmi, että värien suuri kontrasti-

suus eli luminanssl.ero (Ekiundin heleyskontrasti) parantaa 

merkin havaittavuutta. Useimmissa merkeissä pohjaväri on 

keltainen ja symboli musta, jolloin kontrastisuus on hyvä. 

Muuttajnalla pohjaväri. valkoiseksi voitaisiin tilannetta 

vielä parantaa mutta erottuvuus taustasta nähtävästi heik-

kenisi talviolosuhtei ssa. 

Varoitusmorkkien symholit ja kuviot ovat yksinkertaisemnpia 

kuin kielto- ja rajoitusmorkkien. Lisäksi ne ovat lähes aina 

mustia (poikkeuksena "liikennevalot"). Kolmio on sinänsä 

muotonakinilmeisesti helpommin hahmottuva. Nämä tekijät vai-

kuttavat ehkä eniten eri. muotoisten merkki.eu havaitttavuus.. 

eroihi n (taul ukko 11 ). 

Taulukko 11. Eri muotoiste,i mrkkien havaittavuus 

0ikoita va.tauk1a (%) 
Morkjn muoto Voimae olvot 	Suunnitteilla olevat Kaikki 

merkit (N) merkit (N) (N) 

Kolmio 8 1i.i (28) 71.6 (6) 81.8 oli) 
Ympyrä 74.0 (23) 48.4 (21) 65.3 (41i) 
Kirje1Lään oleva kolmio 95.8 (1) - 95.8 (i) 
Kandekianku1mjo 90.5 (i) - . 90.5 (t) 

Yhteensä 80.1 (53) 53.6 (27) 73.0 (8o) 

Kielto- ja rajoitusmerkkien symbolit ovat usein hyvin mo-

nimutkaisLa, erityisesti suunnitteilla olevissa merkeissä. 

Punaisen tai oranssin värin käyttö joissakin symholeissa sekä 

punainen poikkivilva vähentävät kontrastisuutta. Toisaalta 

punaisesta symbolista saattaa olla se hyöty, ettei tähän 

merkkiin sekoitu kovin helposti ne merkit, joissa on musta 

symboli (ks. taulukko 7, "räjihdys- tai. palovaarallisten ai-

neiden kuljetus kielletty"; musta tai punainen symboli). 
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Taulukosta 11 on myös nähtävissä, että suunnitteilla ole-

vat merkit havaittiin seivasti huonommin kuin jo voimassa 

olevat. Tämä on osittain selitettävissä sillä, että koe-

henkilöt eivät olleet näitä merkkejä ennen nähneet. Poik-

keuksena on "U-käännös kielletty" ja "oikealta puolelta 

kapeneva tie", jotka ovat jo osittain käytössä. Lisäksi 

koehenkilöillä saattoi olla joistakin muistakin merkeis-

tä kokemuksia (esimerkiksi nähneet ulkomailla). Toinen 

tekijä, mikä vaikuttaa uusien merkkien huonoon havaitta-

vuuteen on juuri niiden monimutkaiset ja helposti sekoit-

tuvat symbolit. 

Merkin sekoittumista muihin merkkeihin voidaan vähentää 

kahta keinoa käyttämällä joko yhdessä tai erikseen: mer-

kin muodon ja värien erilaistaminen sekä merkin symbolin 

erilaistaminen. Ensin mainittua tapaa voidaan käyttää vain 

rajoitetusti, koska merkit on sidottu tiettyyn standardiin. 

Liikennemerkeissä käytetään vain tiettyjä muotoja ja väre-

jä. Tämä on toisaalta suotavaakin, koska liikennemerkin 

täytyy erottua selvästi muusta liikenneympäristöstä omana 

informaatiolähteenään. 

Olisikin siis painotettava symbolien keskinäistä eroavai-

suutta. Tällöin on huomattava, ettei merkkien erilainen 

muotokaan välttämättä estä samanlaiset symbolit sisäitäviä 

merkkejä sekoittumasta toisiinsa. huomio kiinnittyy etu-

päässä symbolin havaitsemiseen. Lisäksi sekaannusta ai-

heuttaa se, että muotojärjestelmää eivät kaikki tunne tai 

muista (ks. s. 2, Mackie 1967).  Lnohtam'isen syynä saat-
taa olla, ettei muotojärjestelmää pidetä tärkeänä. 

Tyypillisiä helposti sekoittuvia merkkejä olivat ne, joi-

sa symbolina oli jalankulkija, eläin, jokin kaksipyöräi-

nen ajoneuvo, kuorma-auto, raitiovaunu, numeroita tai vas-

takkaissuuntaiset nuolet. Merkkien sekoittumista havait-

tavuuskokeessa lisäsi symbolien hahmottuminen samanlai-

siksi, kun merkeissä oli: 

- hallitseva pystysuora viiva ("muu vaara", "sivutien 

risteys") 



- hall itseva vaakasuora viiva ("ajorieuvon stiurirt sai 1 ittu 

akseli- tai telipaino", "moottoriajoneuvoI1a ajo kiel-

lotty","ajoneuvojen vähimmätsetäisyys" sekä "ajoneuvon 

tai ajoneuvoyhdistelman suurin afl.ittu pituus") 

- tietyn suuntainen vinoviiva ("putoavi.a k:iviä", "jyrkkä 

ylämäki" ja "avattava silta") 

- toisiaan vastaan kohtisuorassa olevat viivat ("matalalla 

lentävä lentokone" ja "sivutien risteys") 

- tietty kulma musta ("lautta, laituri tai ranta" ja "jyrk-

kä alamäki") 

- suurikokoi.nen yleensä kompakti musta symboli ("ajoneuvo-

yhdlsteimäll ajo, moottorikelkalla ajo, moottoripyörällä 

ajo, kuorma-autolla ajo, räjähdys- tai palovaarallisten 

aineiden kuljetus, traktoril.la ajo sekä vettä saastutta-

vien aineiden kuljetus kielletty") 

- punaisen poikkiviivan molemmilla puolilla ohutviivainen 

pieni symboli ("jalankulku sekä polkupyöräliä ja mopolla 

ajo kielletty" sekä "moottorikäyttäisellä ajoneuvolla ajo 

kielletty"). 

Värien vaikutuksista sekoittumiseen antaa hyvän kuvan "py-

säköinti kielletty" ja "pysähtyminen kielletty", joiden si-

ninen pohjaväri esti näitä merkkejä sekoittumasta muihin 

merkkeihin. Ne sekoittuivat kylläkin hieman keskenään eikä 

niiden havaittavuus sinänsä ollut erityisen hyvä vähäisten 

luminanssierojen (sekä merkin eri osien että merkin ja taus-

tan välillä) vuoksi. 

Kokeissa oli vertailtavana kandenlaisia kielto- ja rajoitus- 

merkkejä. Merkit poikkesivat lähinnä vain kieltoa osoittavan 

vinon punaisen poikkiviivan käytön suhteen (nykyisin voimas-

sa olevassa "kuorma-autolla kiellossa" oli lisämerkintä 

5.5 t, moottoripyörien symbolit poikkesivat hieman toisistaan 
ja nykyisessäkin "moottoriajoneuvolia ajokiellossa" on punai-

nen poikkiviiva, Joskin vaakasuora). Taulukossa 12 on esi-

tetty viiden eri merkin havaittavuus- ja seko.ittuxnisarvot 

vinon poikkiviivan käytön mukaan. 



Taulukko 12. Vinon punaisen poikkiviivan vaikutus havait-

t.avuuteen ja sokoittumiseon 

Synbo1 j 

____________________________________ 

Ei 	vinoa poLkkiviIv,a 

0ikoit. 	vast. 	Sekoitt.umhn 
(%) 	() 

Vho poikkiviiva 

0iksta vaet. 	Sokoitt,iminsn 
(%) 	(%) 

Jalaokulkija 3.9 13.1 69.0 19.7 

Po1kupyöri 36.9 33.3 38.1 47.0 
Xoottoripyörä 64.9 22.0 41.1 

Kuorma-auto 88.1 6.6 45.2 42.9 

Henkilöauto ja eoottorip. 91.6 4.8 53.0 35.1 

73.1 16.0 69.3 38.1 

Uusi vaihtoehto oli havaittavuudeltaan huonompi neljassä 

tapauksessa viidestä ja tässä yhdessäkin (polkupyörä) ero 

oli hyvin pieni. Sekoittuminen muihin merkkeihin lisääntyi 

1<aikkien symbolien kohdalla. Kaiken kaikkiaan havalttavuus-

ja 8e1<OittUmiserOt ovat niin suuret, että ne eivät ole se-

litettävissä pelkästään uusien merkkien tuntemattomuudella. 

Tulokset siis vahvistavat Dewarin (1976) saamat tulokset 

(ks. s. 13). 

Eräs kokeissa selvitettävä asia oli, vaikuttaako keltainen 

reunus pohjaväriltään punaisen merkin havaittavuuteen. Ko-

keissa oli mukana kaksi. "kiellettyä ajosuuntaa". Toinen oli 

voimassa olevan merkin mukainen ja toisessa oli kapea kel-

tainen reunus. 

Taulukosta 6 nähdään, että keltainen reunus paransi merkin 

havaittavuutta ja vähensi sen sekoittumista muihin merkkel-

hin. Reunuksen merkitys korostui vielä varmojen vastausten 

suuremvnalla osuudella. Tu]osta tarkasteltaessa on kuitenkin 

muistettava, että käytetty tausta oli musta, joten keltai-

sen reunuksen ja taustan välille muodostui si.iuri. kontrasti.. 

Liikenneympäristössä taustan luminanssi voi olla hyvinkin 

erilainen. 

Kokeissa pyrittiin selvittämään myös erilaisten 60 km/h-

nopeusrajoitusmerkkien havaittavuus- ja sekoittumiseroja. 

Mukana kokeissa oli neljä eri vaihtoehtoa, joiden numerot 

oli muotoiltu erilaisiksi (kuva 5, vaihtoehto a on nykyi-

sin voimassa oleva mekki). 



(a) 	 (b) 	 (c) 
	

(d) 

Kuva 5. Vaihtoehtoiset 60 km/h - nopeusrajoitusmerkit. 

Tavoitteena oli erityisesti selvittää, voidaanko sekoit-

tumista 80 km/h-nopeusrajoitusmerkkjjn vähentää numeroita 

muotoilomalla. Tulokset ilmenevät taulukosta 13. 

Tai lukko 1 3. Eri lais ten 60 km/h-nopeusraj o i tusnierkkien 
havaittavuus ja sekoittuminen 

Oikeita Vääriä Ei tiedä Sekoittuminen (%) 
Merkki vast, vast. 80 km/h 50 km/h 100 km/h 
_______ (%) 0') 0') _______ 

a 85.1 1.3.1 1.8 5.4 3.0 - 

b 85.1 11.4 3.5 3.6 3.0 - 

c 82.7 11.4 5.9 3.0 1.2 1.2 
d 82.7 13.7 3.6 2.4 - 1.8 

Taulukosta voidaan nähdä, että eniten oikeita vastauksia 

oli vaihtoehdoilla a ja b. Vaihtoehto a sekoittui eniten 

80 km/h-merkkijn. Tässä suhteessa vaihtoehto d oli paras. 

On kuitenkin huomattava, että erot kaiken kaikkiaan olivat 

erittäin vähäisiä ja kaikki. vaihtQehdot helposti havaitta- 

via. Toisenlaisissa olosuhtei.sa, jos merkkien havaitsernista 

olisi vielä vaikeutettu, olis erot ehkä saatu suuremmiksi. 
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Yleisesti nurneroiden muotoilussa tulee ottaa huomioon, 

että jos niissä ei ole täyttä sulkeutunutta kuviota, 

aukon on oltava liioitellun suuri. Suorien ja kLiyrien 

osien vaihteliil 1a vi1dadn rrottuvnut1; 1 isi tä. (Iläkki - 

flOfl 19714) 

't.2 Liikennemerkkien yrnmärrettivyys 

I.21 Tutkittavat merkit 

Kokeissa oli mukana osa havaittavuuskokeissa olleista 

merkeistä. Pois jätettiin kuitenkin joitakin jo voimassa 

olevia merkkejä, jotka arveltiin tunnettavan niin hyvin, 

ettei selviä eroja syntyisi. Mukaan otettiin ensisijai-

sesti suunnitteilla olevat uudet merkit ja ne voimassa 

olevat merkit, joille oli suunnitteilla uusi korvaava 

vaihtoehto. Lisäksi haluttiin selvittää eräiden kevyen 

liikenteen ohjaukseen liittyvien määräysmerkkien yumär-

rettävyyttä. Ymmärrettiivyyskokeissa mukana olleet merkit 

on esitetty merkkiluettelossa (liite 1). 

Yhteensä kokeissa oli mukana 50 merkkiä, joista jo voi-

massa olevia 27 kpl ja suunnitteilla olevia vaihtoehtoi-

sia merkkejä 6 kpl ja täysin uusia merkkejä 17 kpl. 

4.22 Tutkimusmenetelmä, koejärjestelyt ja -henkilöt 

Ymmärrettävyyskokeissa merkit esitettiin diakuvina hei-

jastuskankaalle yksi kerrallaan. Kuvan koko oli suurempi 

kui.n havaittavuuskokeessa. Kukin merkki oli koehenkilöi-

den nähtävissä koko sen ajan, kun he kirjoittivat merkin 

tarkoituksen vastauslomakkeen (liite /) sivuille 14...12. 

Ymmärrettävyyskokeissa koehenkilöiden käytettävissä ei 

ollut kuvaluetteloita. Koehenkilöinä olivat samat henkilöt 

kuin havaittavuuskokeissa. Koejärjestelyt ja -olosuhteet 

eivät poikenneet havaittavuuskokeissa käytetyistä edellä 

mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta. 
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/i.23 Kokeiden suoritus 

Ymmä rrettävyyskokeo t Suo r i te t t i in aina hava i t taviiuskokei - 

den jälkeen. Jotkut koehenki 1 iiryhmä t hal us 1 vat pitää J<o-

keicien välillä levähdystanon. Merkit esitettiin vain yh--

den kerran ja koehenkilöt yritt:lviit vastata, mitä kukin 

merkki tarkoittaa. Heille korostettiin erityisesti, että 

täydellinen vastaus edellyttää mainintaa, mihin merkki ke-

hoittaa, mi8tä se varoit;taa tms. Tämän kehoituksen tarkoi-

tuksena oli vähentää sellaisia vastauksia, joissa mainit-

taisiin vain merkin symboli. Tällöin jäisi epäselväksi, 

onko vastaaja ymmärtänyt merkin koko sisältöä. Kokeiden 

instruktio on liitteenä 6. 

Kukin merkki oli näkyvissä niin kauan, että kaikki olivat 

vastanneet. Kysymällä "valmiina" varmistettiin, että kaik-

ki olivat valmiina katsomaan seuraavan kuvan. Ymmiirrettä-

vyyskoe kesti n. 25...30  min, eli yhden merkin tarkoltuksen 

vastaamiseen käytettiin aikaa keskimäärin 30...36 s. 

14,2)4 Tulosten käsittely 

Vastaukset käsiteltiin ensin rnanuaalisesti. Vastaukset ar-

vostel tim neliportaisella asteikolla: 

- täysin oikein 

- osittain oikein 

- väärin 

- ei tiedä. 

Täysin oikeiksi katsottiin vastaukset, joissa m»rkin koko 

tarkoitus oli ymmärretty. Joidenkin uusien merkkien koh-

dalla tätä vaatimusta kuitenkin lievennett.iin, koska merkin 

symbolista oli melko mandotonta päätellä merkin koko sisäl- 

töä. Merkin sisällön täydelliseen ymmärtämiseen kiinnitettiin 

erityisesti huomiota silloin, kun kandella eri inerkillä oli 

vain hyvin pieni sisällöliinen ero, jonka ymmärtäminen olisi 

tärkeätä, jotta yleensä kannattaa tällaisia pieniä eroja 

merkkeihin suunni tel 1 a. Ed'ilä rnaini tun kaltaisia rn 
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olivat mm. erilaiset "jalkakäytiivä ja pyörätie"-merkit 

sekä "kapeneva tie" ja "oikealta puolelta kapeneva tie". 

Osittain oikeaksi vastaus arvosteltiin, kun merkin si-

sällöstä oli ymmärretty vain osa tai pelkästään merkin 

symboli mainittiin. Jos merkin symboli oli ymmärretty 

oikein mutta merkin tarkoitus väärin, arvosteltiin vas-

taus vääräksi. Vastaus oli luonnollisesti myös väärä, jos 

merkin tarkoitus ja symboli oli molemmat tulkittu väärin. 

Arvosteluperustoet on esitetty merkeittiiin li.ittoessä 7. 

Arvostelun jälkeen tulokset käsiteltiin TKK:n laskenta- 

keskuksessa UNIVAC-HYLPS-taulukoi.ntiohjelmistoa käyttä-

mällä. Aineistosta laskettiin suorat jakautumat sekä teh-

tiin ristiintaulukointeja ja muuttujien väliset korrelaa-

tiomatriisjt. 

4.25 Kokeiden tulokset 

Tulokset merkeittäin 

Ymmärre ttävyyskoko i den tulokset merkeittäin i lmenevä t 

taulukosta 14. Täysin oikeita vastauksia oli keskimäärin 

68.5 % vaihteluväljn ollessa 1.2...100.0 %. Voimassa ole-
vat merkit ymmärrettiin (tunnettiin) hieman paremmin 

(71.0 %) kui.n suunnitteilla olevat merkit (6.6 ,). 

Tässä kokeessa, toisin kuin havaittavuuskokeessa, tulokset 

ilmaisevat kunkin merkin kesklmääräison ymmärrettävyyden 

käytetyllä koehenkilöjoukolla. Tulokset eivät sii.s ole 

koemenetelmästä ja -olosuhteista samalla tavalla riippn-

vatsia kuin havaittavuuskokeessa. Sen sijaan tulokset 

todennäköisesti poikkealsivat nyt saaduista, jos koehen-

kilöiksi olisi valittu otos tavallisista tienkäyttäjistä. 

Liikennetietoutta selvittävissä tutkimuksissa (Hatilainen 

1965 ja Oranen 1 969) saatiin tulokseksi, että liikenne- 
tietous henkilö- ja ammattiautoilijoilla laskee ajokortin 

suorittamisei jälkeen (2...L4 vuotta) hyvin jyrkästi ja 

sen jälkeen loivasti. oeIionkilöiden ajokortin ikihän oli 



TniI,,kkj t4. 	 lol.l,.., 1 	 ltllI.. 

1 	1 	l 	IIUO 	l.l. 1 	( 	Il'  ) 
4 04 1 1.4 	.4 

1 	.. 
VII 	liii 4 1 od'. 

iii is 	1.. iii in 	( 	) l 044 • 4) - .. - 

hnI.viIova 	t Ii. 	(3) 10(1.1) - - - 

III ihI.jlnlu 	(ii) '17.4. - 4.2 1.2 

Pn1kipylJriIl 	ajo 	klo 11.4 l.y 	( 50) )7.6 - 2.11 - 

A.'ut tovit 	s II ta 	(2*) 97 • 6 - 4 • 4 • 2 

Ohi tueLla 1 to 	(lii) 95.2 3.6 l • 2 - 

i 	l'tituavin 	klviii 	(28) 95.2 1.2 2.11 1.2 

lupa1 	(31) 95.2 1.2 2.i 1.2 

Moottoi'IjiyilrI(llIi 	AJO 	kiollotty 	(4) 95.2 - 11.8 - 

luutta, 	leit,arl 	ti 	ranta 	(i') 92.8 - 2.11 

Joi sinkul ku 	kiol 101 ly 	(1,1,) 02 • 8 - 14 • 8 2.11 

Oottlotion 	t.i.rJatuye 	(22) 91.6 7.2 1.2 - 

U-kil(tnniie 	kiollotty 	(59) 91.6 6.0 2.1* - 

• 	MoottoilkalI.,lla 	ajo 	kioilotty 	(611) 91.6 1.2 6.0 1.2 

• 	Fiilku*YöIi*l2h 	ja 	niopolii* 	ajo 	kielletty 	(G) 91.6 - 4.8 3.6 

• 	Jelankulku kielletty (69) 90.11 - 14.8 

Moottirlpyor8l.]ii ajo kielletty 	(38) 89.3 - 9.5 1.2 

Trehtorillu ajo kielletty 	(55) 88.0 3.6 3.6 Ii.M 

• inlankulku eok8 po1kupy6ri1lii Ja mopalio ajo kiollet- 
ty 	(39) i8.o - lI.8 7.2 

• Kuorrna-autoll 	ajo kielletty 	(110) 88.0 - 6.o 6.0 

., 	AjnzieuvOfl 	4.a i 	ajonoavoytidl ei ola',,. 	uui'1 n 	ao 111 t tu 
piti.iø 	(58) 86.9 10.7 2.11 - 

* 	AjoneuvoyhdietoImlIä ajo kielletty (36) 8'i.5 3.6 11.9 - 

Pyi$rMiiiJiÄ 	(20) 83.3 1.2 15.5 - 

Suojation ennakkovuroitus 	(iø) 78.5 7.2 11.) 2.4 

I'oro 	(25) 78.5 2.4 19.1 - 

• 	Mpot1a ajo kielletty 	(62) 76.2 1.2 17.8 

Moottorlajonoiivolla 	ajo 	kielletty 	(119) 76.2 21.14 

+ 	I(iatoivO 	raitioti. 	(29) 75.4) 13.1 9.5 2.14 

4jitat1eti 	tasoriatoy5. 	jossa 	on ptiomit 	(4) 73.6 16.7 9.3 - 

tVUtieTl 	rlsteye 	(vaaomm.lta) 	(30) 67.8 29.8 1.2 4.2 

+ 	Oikealta 	puolelta kapenuva 	tie 	(27) 66.7 32.4 - 1.2 

tiutieit 	i%ateys 	(oiiea1tu) 	(32) 614.3 33.3 4.2 1.2 

Pyr4tie 	ja 	jalka 	ytivl. 	erikaoon 	(79) 6I1.5 30.9 1.2 3.1. 

4 	Maottorikliyttiiisten ajoneuvojen vähimmi1eet.1eyyr 	(5)) 61.8 26.2 6.4) 6.0 

kautation 	tasorietoys 	ilman puomeja (7) 60.7 38.1 1.2 - 

iution risteys 	(9) 60.7 32.1 2.. 14.8 

* 	8jlPiiya- 	tai 	palovaera1liten 	i,.o1dan 	kuljetus 
kielletty 	(pu...) 	(i) 60.7 11.8 40.7 25.8 

$ 	i4lJ;iI.ty5- 	tai 	pul evoarol 1 ts tan 	aineiden ku) jo tus 
kiailotty 	(,n.4ta) 	(47) 59.7 1.2 41.9 2.14 

Ajenouvoyhrllstelniln suurin 	sallittu kokonairpali.o 	(44) 54.7 112.9 4.2 1.2 

• 	Mottorikiiytti$ieql1tt 	ajonouvolla ajo kielletty 	(70) 53.5 36.9 3.6 6.0 

Xat1n1Ia 	lontIivil 	)e,itokonn 	(Iii) 52.'i 1*5.2 1.2 4.2 

• 	.Jyrkkll 	yllirn1tkl 	(26) 25.0 3.6 70.2 1.2 

+ 	Sivuttiuli 	(14) 23.8 27.4 314.5 II,.3 

Xuorma-autolln ajo kielletty, 	5.5 	t 	(56) 17.9 75.0 7.1 - 

Yli.)) eta t ty 	Ja 4 kalIlytIl va 	Ja 	pyIiti tie 	(kaksi 	kktii 
,flit Iukkliiu) 	(77) 16.7 75.0 8.3 - 

VottIi 	saaatnttavten aineiden kiljetua 	kielletty 	(66) 11.9 I' • Ø 27.14 16.7 

Tlidlstotty 	i»yiirlltie 	ja 	JalknkllytivIl 	(78) 10.7 83.3 4.2 14.8 

$ 	Jyrldi 	alwnliki 	(1) 8.3 11.8 85.7 1.2 

Ajo kiottotty mootteriaje,u,uvol!a, 	palt.L maittori- 
pyörlttli 	(67) 2.4 95.2 - 2.4 

• 	taorailirlen 	aineiden 	kilJetie 	kielletty 	((.3) 4.2 14.6 73.0 70.2 

Veni'isiIllIr)ni 	kaikki 	(N 	,o) 68.5 47.ls 9.3 

vuinasaji 	oi,,vot 	(t 	27) 74.44 23.8 l4() 1.7 

, 	.i. •. 	( 	- 	2')) 63. 3 II 	• 	4' 1 5.7 '# 

+ 	$ 	•ii,,,,i,Ittai II,, .,I,v,. n.,,IkI 
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n. 12 vuotta. Toisaalta em. tutkimuksissa atnmattiautoili-. 

joiden tiedot olivat muihin verrattuinavähän täydellisem-

pia. Koehenkilöistä valtaosalla (92.9 %) oli vähintään 
ABC-ajokortti. Voidaan siis olettaa, että ymmärrettävyys-

kokeiden koehenkilöt olivat lilkennetiedoi itaan hieman 

keskimääräistä t.ionkäyttäjä parempia. 

Tulosten riippuvuus taus tamuuttujis ta 

Vastaukset ryhmiteltiin kahteen luokkaan - oikeat (täy-

sin oikeat) sekä puutteelliset vastaukset (osittain oi-

keat; väärät ja ei. tiedä) - ennen tarkastelua taustarnuut-

tujien suhteen. Oikeat vastaukset eri ikäryhmillä on 

esitetty taulukossa 15. 

Taulukko 15. Oikeiden vastauksien osuudet ikäryhittäin 

Ikä (v) 
Kaikki 

21-30 	31-40 	41-.50 

Oikeita vastauksia 
(%) 71.2 65.6 63.4 68.5 

N 46 33 5 84 

Nuoremmat siis tiesivat ja ymmärsivät merkkejä paremmin 

kuin vanhemmat, F (2,81) = 3.62, p 0.03. Iän ja oikei-

den vastausten välinen korrelaatio oli - 0.23. Tulos on 

samansuuntainen kuin haval ttavuuskokeessa. 

Silmälasien käytöllä ei ymmärrettävyyskokessa ollut mi-

tään havaittavaa vaikutusta ja tämä tulos oli luonnolli-

sesti odotettavissa. Jos eroja olisi syntynyt, olisi se 

ollut osoituksena koejärjes telyjen puutteel lisuudes ta. 

Tarkoituahan nimenomaan oli, että merkit ovat helposti 

kaikkien havaittavissa. Myöskään ajokortin laatu ei vai-

kuttanut oikeiden vastausten suhteelliseen osuuteen. Tu-

losta ei voi verrata Ratilaisen (1965) ja Orasen (1969) 
tuloksiin, koska näissä tutkimuksissa ei ammattiautoi]i- 
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joita eritelty. Ainoastaan todottiin, että ammattiautoili-

joiden liikennetietous oli parempi. Toisaalta nyt tehdyssä 

kokeessa oli niin vähän AB-kortin haltijoita, ettei johto-

paatosten tekoon ole mandollisuuksia. 

Ajokortin suoritusvuodon, joka korreloi selvästi iän kanssa 

(ks. s. 38), vaikutus kokeiden tuloksiin ilmenee taulukosta 

16. 

Taulukko 16. Ajokortin suoritusvuosi ja ymmärrettävyysko-
keen tulokset 

Ajokortin suoritusvuosi 
Kaikki 

54-63 	64-68 	69-76 

Oikeita vastauksia 

(%) 64.4 69.8 70.2 68.5 

N 22 33 29 84 

Tulos on 8alnansuuntainen kuin iän kohdalla: myöhemmin ajo-

kortin suorittaneet eli useimmiten juuri nuoret tiesiväl 

ja ymmärsivät merkkien tarkoituksen hyvin; 1? (2,81) = 
2.40, p 	O.1O. Ajokortin suoritusvuoden ja oikeiden vas- 

tausten välinen korrelaatio oli 0.21. Tulos on samansuun-

tainen kuin Orasen (1965) ja iatilaisen (1965) tutkimnk- 
s iss a. 

Vuotuisen ajosuoritteen vaikutus liikennemerkkien ymmärtä- 	* 

miseen oli taulukon 17 mukainen. 

Taulukko 17. Oikeiden vastausten osuus ja vuotuinen ajo-
suorite 

Vuotuinen ajosuorite (km) 
Kaikki 

-14999 	1 5000 -29999 	30000- 

Oikeita vastauksia 

(%) 67.1 71.0 66.o 68.5 

N 17 39 28 84 
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Erot ryhmien välillä eivät olleet suuria, F' (2,81) = 

2.10, p < 0.13. Korrelaat.io  oikeiden vastausten ja ajo-

suoritteen välillä oli vain -0.07. Tulos ei ole saman-

suuntaineri kuin Ratiluison (1965) ja Orasen (1969).  Näis-

sä tutkimuksissa todettiin 	iikennetietojen lisääntyvän 

ajokokemuksen kartt:uessa. 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että eniten taustamuuttu-

jista ymmärrettävyyskokeiden tuloksiin vaikutti ikä ja 

ajokortin suoritusvuosi siten, että koehenkilön ja ajo-

kortin iän kasvaessa tuiokse huononivat. 

4.26 Tulosten tarkastelua 

Ymmärrettävyyskokeiden tuloksista, jotka on esitetty tau-

lukossa 14 ja liitteessä 7, huomataan, että voimassa ole-
vat merkit ymmärrettiin hieman paremmin (71.0 %) kui.n 
suunnitteilla olevat merkit (63. %). Eroa voidaan pitän 
ehkä yllättävänkin pienena. Jos kuitenkin tarkastellaan 

väärien ja ei tiedä-vastausten lukumäariä, eron huomataan 

kasvavan. Uusien merkkien sisältöä ei kokeissa pystytty 

edes arvaamaan 9 %:ssa vastauksissa (nykyisillä merkeillä 

vastaava luku 1.2 %) ja vääriä vastauksia, joissa mukana 

ilmeisesti on suoranaisia arvauksia, oli uusilla merkeil.-
lä keskimäärin 15.7 	(vartaava luku nykyisillä tnerkei.11ä 

4.0 %). 

Voimassa olevien merkkien ymrnärtämisessit oli joka tapa'zä-
sessa erittäin suuri hajonta. Koeherikilöt tunsivat eräät 

merkit täysin oikein mutti.t "ajo kielletty muulla moottori-

ajoneuvolla, paitsi moottoripyörällä" tunsi vain 2.'I % 

koehonkilöistä. Tämän merkin huonosta ymmärrettävyydostii 

on kokeiden tulos selvänä osoituksena: vaikka koehenkilöt 

eivät mustaneet merkin tarkoitusta eivät he myöskään kyen-

neet päättelemään symboUn pc'usteella merkin tarkoitusta. 

Ymmärrettävyyskokeiden tulokset osoittivat, ettei morkkiin 

muotojärjestelmäLi tiiycin runneta tai muisteta. Sakoittumist 

varoi tu.s-, kiel to- ja r'aj i tusmerkk i.en sekä määräysmerkk i ni 
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välillä tapahtui 1 • 1 %:ssa vastauksissa. Kokunaismäörä ei 

siten ollut kovinkaan merkittävä mutta väärinkäsitykset ka-

sautuivatkin vain eräiden merkkien kohdalle; esim. "pyöräl.-

lijä" 15.5 % vastauksista. On siis huomattava, ottei lukon-

nemerkkejä suunniteltaessa tule luottaa siihen, että kaikki 

tienkäyttijät tuntevat muotojärJostol.rnän. Tämä tulos olisi 

todennäköisesti vielä korostunut, jos koehenkilöinä olisi ol-

lut myös ajokortittomia henkilöitä (ks. liatilainen 1965 Ja 
Oranen 1 969). 

Aikaisempien tutkimusten tuloksia ei täysin voi vertailla 

nyt saatuihin tuloksiin, koska koehenki.iöt ja -menetelmät, 

vastausten arvostelu jne. poikkeavat useimmiten toisistaan. 

Taulukossa 18 on kuitenkin esitetty nyt saadut tulokset ja 

kanden ulkomaisen tutkimuksen tulokset eräiden merkkien 

osalta (Brainardin ym. ja Grayn menetelmät selostettu ss. 

21 Ja 22). 

Taulukko 18. L:iikennomerkkien ymmiiret tävyyskokeiden tulok-

set Brainardin ym. (1961) ja Grayn (19614)  tu-
loksiin verrattuna 

Morkki 

OLk'ita vastauksia 	(%) 

Nyt saatu 	llrainard ym. 	Gray 
tulos 	(USA) 	(Enl.) 

Kapeneva tie (3) 100 76 98 

Avattava silta (24) 98 93 - 

Lapsi 	(31) 95 100 - 

Ohituskielto 	(7i3) 95 214 38 
MoottoripyÖrallä ajo kielletty (514) 95 0 - 

Suojatien ennakkovaroitus 	(io) 79 93 - 

Moottoriajoneuvolla ajo kielletty (49) 76 0 - 

Rautatien tasoristeys, 	jossa on puoinit (4) 774 () - 

Rutatien tasoristeys, 	ilman puomeja (7) 61 100 - 

Sivutien risteys 	(9) 61 93 - 

Jyrkkä alamaki (18) 8 145 97 
Ajo kielletty muulla moottoriajoneuvolla, 
paitsi moottoripyörällä (67) 2 0 - 

Nyt saatujen tulosten tietyt korkeat ymmärrettivyysarvot 

toisten tuloksiin verrattuna selittynovät merkkien tuttuu-

della (merkit nro 143, 51, 149 ja 714). Merkkiert nro 10, 7 ja 

9 huono menestyminen nyt saaduissa tuloksissa selittyy osit-
tain sillä, että vastausten ar.ost.'lu oli huomattavan tiuk- 
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ka ja toisaalta ei ol.e tietoa kuinka "ankarasti" 

Brainardin (1961) tutkimuksessa vastaukset arvosteltiin. 

Vertailun mielenkiintoisin tulos on ehkä "Jyrkän alamäen" 

ymmärrettävyyserot. Nyt tehdyn kokeen koehenkilijistähäri 

valtaosa luuli merkin varolttavan tien sivukalteviLudesta. 

Näin ei kuitenkaan tapahtunut Brainardin (1961) eikä var-

sinkaan Grayn (196L4) tutkimuksissa. 

Eräina vertail.tavina fnerkkeinll ymmärrettävyyskokeissa, 

kuten havaittavuuskokeissakin, olivat voimassa sekä suun-

nitteilla olevat kieltomerkit, joiden uusiin vaihtoehtoihin 

oli lisätty punainen vino poikkiviiva. Tulokset osoittavat, 

että yhtä poikkeusta lukuunottamatta (kuorma-autolla ajo 

kielletty) nykyisten merkkien ymmärrettävyys oli parempi. 

Tästä ei kuitenkaan voi suoraan vetää johtopäätöstä, että 

nämä uudet merkit olisivat sinänsä huonosti ymmärrettäviä, 

Koehenkilöiden tehtävää saattoi vaikeuttaa se, että tutki-

muksessa oli paljon hyvin samantyyppisiä merkkejä ja he 

pyrkivät ehkä liikaa "keksimään" jokaiselle merkille oman 

tarkoituksen, vaikka kokoen alussa kyllä oli korostettu 

sitä, että kandella merkiilä saattaa olla sama tarkoitus 

eikä minkään merkin tarkoitusta pidä päätellä jo esitetty-

jen merkkien perusteella. Tällaisesta "keksimisestä" oli-

vat osoituksena ne väärät vastaukset, joissa kieltomerkin 

vino poikkiviiva tulkittiin merkitsevän kiellon päättvmis-

tä tai symbolin osittämän ajoneuvon pysäköintikieltoa. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myöskin sitä, miten 

erilaisten merkkien, jotka poikkeavat toisistaan hyvin 

vähän, sisältämät erot ymmärretään. Tällaisia merkkejä, 

joiden välillä vertailua voitiin tehdä, olivat erilaiset 

"sivutien risteykset", "kapeneva tie" ja "oikealta puo-

lelta kaperieva tie", kevyen liikenteen ohjaukseen liit-

tyvät määräysmerkit sekä eräät erityiskiel tomerkit. 

Kokeissa oli mukana kolme erilaista "sivutien risteystä". 

Täysin oikeiden vastausten osuus vaihtoli 60.7...66.7 %:iin. 
Osittain oikeiden vastausten osuus oli huomattava (32.1... 

33.3 %) ja valtaosassa näistä vastauksista puuttui maininta 
(alempiarvoisesta) siv'itiostä. 
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"Kaponevan tie" ymmärsivät kaikki koehenkilöt täysin oikein. 

"Oikealta puolelta kapenevan tien" huomasi vain 66.7 % koe- 
henkilöistä poikkeavan edellisestä rnerkistä. Lähes kolman-

nes (32.1 %) koehenki 1 iiis tä vastasi vain "kaperieva tie". 

Erilaisten "pyörätie ja jalkakäytäv"-nerkRien arvostolussa 

vaadittiin täysin oikeaan vastaukseen myöskin maininta sii-

tä, miten eri kulkutavat velvoitetaan ko. väylällä liikkumaan. 

Tämä tiedettiin tai ainakin huomattiin parhaiten merkin 

"pyörätie Ja jalkakäytävä rinnakkain" kohdalla (oikein 

64.3 %, osittain oikein 30.9 %). Vastaavat luvut merkillä 
"yhdistetty pyörätio ja JalkakäytiEivä" olivat 10.7 % Ja 83.3 % 
sekä samaa tarkoittavalla merkkiparilla 16.7 % ja 75.0 %. 
Kaikki osittain oikeat vastaukset siis olivat "jalkakäytävä 

ja polkupyörätie" ilman mitään mainintaa kaistojen erotto-

lusta tai yhdistämisestä. On tietysti mandollista, että jot-

kut koehenkilöt tiesivät näiden merkkien täydollisetkin mer-

kitykset mutta eivät sitä huomanneet tai ilmoittaneet koe-

tilanteessa. 

Edellä selostettujen vertailujon perusteella voidaan todeta, 

että liikennemerkkien hyvin vähäiset erot jäävät helposti 

huomaamatta. Tällöin osa merkin informaatiosta jiä kokonaan 

käyt tämättä hyväksi. 

Yleisenä johtopäätöksonä tuloksista on, että merkkien ym-

märrettävyyteen tulee tulevaisuudessa kiinnittää erityistä 

huomiota. Eri merkkien ymmärrettävyyksissii oli selviä ero-

ja. Uudet merkit olivat vaikeamrnin tulkittavissa kuin ny-

kyiset merkit, joten näistä merkeistä on tienkäyttäjille 

tehokkaasti tiedotettava, jos niitä otetaan käyttöön. 
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5. JIAVAIrrAVUUS- JA YMMÄRRETTÄVYYSKOKEIDEN TULOSTEN VERTAILUA 

Sekä havaittavuus- että ymmärrettävyyskokeissa oli muka-

na yhteensä 47 samaa merkkiä (ks. liite i). Merkkien me-

nestyminen kummassakin kokeessa on esitetty kuvassa 6. 

Kuvasta ilmenee, että monet merkeistä menestyivät vain 

toisessa kokeessa hyvin tai kohtalaisesti. Tämä piirre 

on havaittavissa erityisesti suunnitteilla olevilla mer- 

keillä. Eri kokeissa menestymisen välinen korrelaatio oli 

0.42 eli suhteeflisen alhainen. 

Jos tarkastellaan molemmissa kokeissa hyvin monestyneiden 

merkkien ominaisuuksia, voidaan koota yhteen seuraavanlai-

set piirteet. 

Merkin fysikaalinen ärsykearvo ja ymmärrettävyys ovat 

hyvät, jos: 

- luminanssierot ovat suuret (tavallisesti musta symboli 

ja keltainen pohjaväri) 

- merkin symboli on suuri 

- merkin symboli on yksinkertainen 

- merkin symboli kuvaa hyvin merkin tarkoitusta 

- merkin symboli eroaa riittävästi muiden merkkien sym-

boleista. 
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Kuva 6. Sekä havaittavuus- että ymmärrettävyys-
kokeissa mukana olleiden merkkien oikeiden 
vastauksien suhteelliset osuudet. 
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57 

6. 	TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA 

6.1 Yleistä 

Tutkimusten kohteena olleista merkeistä suurin osa oli 

pohjaväriltään keitaisia ja symboli oli musta. Tämä väri- 

kombinaatio onkin suositeltava, koska luminanssiero on täl-

löin suuri. Muodoiltaan merkit olivat kolmion- ja ympyrän- 

muotoisia yhtä poikkeusta lukuunottamatta. Muotojen stan-

dardointi, joka toisaalta on perusteltua, aiheuttaa kuiten-

km merkkien 8ekoittumita ainakin lahoratorio-olosuhteissa. 

Koska merkkien värejä ja muotoja lisäämällä ei voida merkkien 

havaittavuutta parantaa ja sekoittumista vähentää, onkin 

huomio kiinnitettävä symhol.ien suunnitteluun. Symbolien tu-

lisi olla mandollisimman yksinkertaisia ja toisistaan erot-

tuvia. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota merkin ymmärrettä-

vyyteen. Merkin pitäisi antaa helposti ymmärrettävä yksise-

litteinen varoitus, kielto tai määräys. Vaatimukset ovat 

osittain ristiriitaisia ja näin ollen merkin suunnittelu 

onkin usein kompromissien tekoa. 

Eräs keino merkin havaittavuuden parantamiseksi olisi mer-

kin koon suurentaminen joissakin esimerkiksi erityisen vaa-

rallisissa ti.onkohdissa. Toimenpiteen vaikutuksia havaitse-

miseen maantieajossa ei tehtyjen kokeiden perusteella voi 

täysin mäarittan muuta kuin siltä osin, että merkin koon 

kasvaessa suurenee myös symboli ja tämä parantaa sen havai.t-

tavuutta. Todennäköistä kuitenkin on, että koon suurentami-

nen lisäisi maantieajossa myös merkin huomaamistodenniiköi-

syyttä. Paranisihan merkin ärsykearvo muihin (häiritseviin) 

ärsykkeisiin nähden. 

Ymmärrettävyyskokeen tuloksissa silmiinpistävä seikka oli 

se, että koehenkilöt ajattelivat usein merkillä olevan vain 

yhden sisällön, vaikka näin ei asia aina ollutkaan. Esi-

merkiksi merkit "rautatien tasoristeys ilman puomia" ja 

"rautatien tasoristeys, jossa on puomi" yhdistettiin kylli 

usein (100.0 % ja 94() %) aivan oikein junaan ja siiti va-

roittamiseen mutta kakke informaatiota ei kuitenkaan hurb- 
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mattu (täysin oikeita vastauksia vain 60.7 	ja 73.8 %). 

Puutteelliset vastaukset saattoivat tietysti osittain Joh-

tua huol.imattomuudesta. On kuitenkin kyseenalaista, ovatko 

ihmiset liikenteessä ainakaan tarkkaavaisempia kuin koe- 

olosuhteissa, jossa suorittavana on vain yksi tehtävä. 

Olisikin näin ollen suotavaa, että (jos mandollista) lii-

kennemerkki sisältäisi vain yhden Ja selvän sanoman. 

Kokonaan uusia merkkeja suunniteltaessa niiden lukumäärä 

lisääntyy ja tästä on seurauksena haitallisia seurauksia: 

- merkkien väliset erot saattavat tulla liian pieniksi 

- uudet merkit joudutaan suunnitteimaan liian monimut- 

kaisiksi, jos pyritään erilaistamaan merkkejä 

- merkkien kokonaismäärä ja esiintymistiheys kasvavat 

(merkit kärsivät "inflaation" eikä niitä pidetä enää 

merkityksellisinä). 

Seuraavassa on esitetty eräitä muutosehdotuksia niihin 

merkkeihin, jotka osoittautuivat puutteelilsiksi teh-

dyissä kokeissa. Numerot merkkien nimien jäljessä viit-

taavat merkkiluettelon ja kuvaluettelon numeroihin. 

6.2 Varoitusmerkit 

Merkit olivat erityisesti huonosti ymmärrettäviä. tämän 

puutteen parantazniseks.1 merkkeihin voisi sijoittaa aii-

ton kuvan, jonka asennosta ilmenisi tien kaltevuuden 

suunta. Tällöin jouduttaistin jättämään jyrkkyyttä oso:it- 

tava prosenttiluku pois, ettei merkin seikeys heikentyisi. 

Merkkien huono ymmärrettävyys ei kuitenkaan ole kovin 

huolestuttavaa, koska kuljettajat saavat aina merki ha-

vaittuaan selvän palautteen merkin tarkoituksesta ja op-

pivat sen siten todennäkäisesti äkkiä. 
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Merkki "oikealta puolelta kapeneva tie" sekoitettiin usein 

"kapenevaan tiehen" seki havaittavuus- että ymmärrettävyys-

kokeissa. Onkin kyseenalaista, kannattaako näin vähäisiä 

eroja merkkeihin suunnitella, joskaan ei siitä ole muuta 

haittaakaan kuin merkkion lukumäärän lisääntyminen. Symbo-

li sinänsä on selkeä, riittävän suuri ja yksinkertainen. 

!21 

Merkki ei havaittavuudeltaan ole erityisen hyvä, mikä joh-

tuu suurelta osalta sekoittumisesta "jalankulku kiellettyyn" 

(25. 0  %). Ymmärrettävyyskokeessa tapahtui vastaavaa sekoit-

tumista. Merkin sekoittumista voisi ehkä vähentää muutta-

malla suojatietä esittävät symbolit selvemmin erottuviksi 

ja jalankulkija toisenlaiseksi esim. kulkusuunta päinvas-

taiseksi. Lisäksi merkin tarkoitus ehkä olisi paremmin ym-

märrettävissä, jos merkin yhteydessä käytettäisiin etäisyys- 

kilpeä, joka osoittaisi suojatien sijainnin. 

Merkki sekoittui havaittavuuskokeessa moniin muihin merkkei-

hin mm. "suojatien ennakkovaroitukseen", "moottoripyörällä 

ajokieltoon" ja "sivutien risteykseen". Ymmärrettävyysko-. 

keessa vastasi koehenkilöistä 10.7 % "pyörällä ajo kielletty". 

Merkin parantaminen on ilmeisesti melko vaikeata. Ehkä pää-

huomio on kiinnitettävä symbolin riittävään erilaistamiseon 

kaksipyöräisten ajoneuvojen kieltomerkkeihin nähden. 

Hv1e Oro(2 ---251 

Merkit sekoittuivat keskenään molemmissa kokeissa, mikä ei 

kuitenkaan ole kovin vaarallista. Jos sekoittumista halu-

taan välttää, olisi symbolit saatava nykyistä erilaisem-

miksi. Tällöin jouduttaisiin tinkimään siitä, että symboli 

ei ehcä muistuttaisi ko. eläintä täysin moitteettomasti 

mutta tätä "oikeanlaisuutta" ei pidä liikaa korostaakaan. 



60 

Nol mmat merki t u at hava i t tavuudel taan koski nke.rtats fa. 

Yrnmärrettiivyydoltllän "raitiotien tasoristeys" on parempi. 

Uuden inork i n rui t Iovaunnd on ehki moderni soi tu ii ikaa. 

Merkkien puutteeilisuuksi.sta on jo mainittu sivulla 57. 
Lisäksi on todettava, että "rautatien tasoristeys ilman 

puomeja" yhdistetään hyvin junaan, vaikka se ei muistutak-
kaan nykyaikaista veturia. Assosiaatio junaan syntyy 

joka tapauksessa. Merkkien yminärrettivyydon parantaminen 

on ehkä vaikeata. 

ilavaittavuudoitaan merkit ovat hyviä, mikä onkin yn1mr-

rettäväi symbolien yksinkertaisuuden ja suuren koon vuok-

si. 

Havaittavuuskokeessa merkki sekoittui raidoituksensa ta-

kia hieman "rautatien tasoristeykseen, jossa on puomit". 

Vaikeampi ongelma kuitenkin on se, että merkki on ent-

t6in huonosti ymrnärrettiv. 

Parempaa sy1nbolia on nähtävästi vaikea löytäa. Onko täl-

lai8ta merkkiä sitten välttämättä edes oltava vai voi-. 

taisiinko varoittaminen hoitaa muuten? Merkin käyttötar-

yo lienee joka tapauksessa vihäinen. 

6.3 Kielto- tai rajoitusrnerkit 

Moniin uusiin kieltomerkkeihin on suunniteltu punainen 

kieltoa osoittava vino poikkiviiva. Tämä muutos heiken-

tää kuitenkin merkkien havaittavuutta (ks. ss. 13 ja 4O) 

ja ymmärrettävyyttäkin (s. 53). Jälkimmäinen vaikutus 
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johtunee osittain siitä, ettei poikkiviivan käyttöön olla 

totuttu. Jos poikkiviivan käyttöön aiotaan siirtyä, on sym-

bolien selkeyteen kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota. 

Muutoksen yhteydessä on myös asiasta tiedotettava riittä-

västi, jotta vältyttisi in nyt esiin tulleilta väärinkäsi.-

tyksi itä. 

Nykyinen merkki on havaittavuudeltaan parempi. Uuden mer-

kin havaittavuutta voisi parantaa selventämällä symboleja 

erityisesti, siten, että sekoittuminen "jalankulku sekä 

polkupyörällä ja mopolia ajo kioliettyyn" vähenisi. 

Molemmat merkit ymmärretään helposti liian konkreettisesti; 

henkilöautolla ja moottoripyörällä ajo kielletty. 

PoikupöräiiäaJokieliettj5O1 

Merkit sekoittuivat erityisesti havaittavuuskokeessa kes-

kenään (eri ajoneuvojen sekoittumista). Sekoittumista vie-

lä lisäsi punainen poikkiviiva. Ilmeisesti symbolien muo-

toilussa tulisi kiinnittää enemmän huomiota niiden erilai-

suuteen senkin kustannuksella, että symbolit eivät olisi 

aivan kuvattavan kohteen mukaisia. "Moottoripyörällä ajo 

kielletyssä" oleva kuijettajan kuva nähtävästi estää hie-

man sekoittumista toisiin merkkeihin. Uudessa merkissä 

symbolin kokoa on kuitenkin pienennetty nykyiseen merkkiin 

verrattuna, mikä heikentää havaittavuutta. 

Kaikki olivat vaikeasti havaittavia ja sekoittuivat hel-

posti keskenään. Ainoa parannuskeino, joskin vaikea, on 

yrittää muotoilla symholit mandollisimman erilaisiksi ja 

selkeiksi. 
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Ymmirrettävyydeitäin epselvi!i ulivat seuraavat merkit: 

- vaaraliisten aineiden kuljetus kielletty (63) 

vettä saastuttavien aineiden kuljetus kielletty (66) 

- räjähdys- tai pal ovaaral 1 is ten ui ne 1 deii kiil jtiis ki ei - 

letty (7 	a '1 

Viimeksi mainitun merkin yimnirrettävyyteori tai havaitta-

vuuteen ei sanottavasti vaikuttanut, oliko symbolin ylä- 

osa musta tai punainen. Muiden morkkien sekoittuminen 

merkkiin oli kuitenkin selvästi vihiisempiä punaisen vaih--

toehdon kohdal la. 

Ilavaittavuuskokeessa oli mukana voimassa oleva merkki ja 

uusi merkki, jossa oli kel tainen reunus. Jälkimmäinen 

osoittautui paremmin havaittavaksi. Havaittavuuseroon 

vaikuttaa kuitenkin merkin tausta, joka kokeessa oli mus-

ta. Kokeen perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että tus-

kin keltainen reunus ainakaan huonontaa havaittavuutta ja, 

jos tausta on tumma, havaittavuus paranee. 

Havaittavuuskokeissa mukana olleiden vaihtoehtojen (s. 414) 

havaittavuus- ja sekoittumiserot olivat erittäin pieniä. 

Jos kuitenkin nimenomaan halutaan välttää sekoitturnista 

80 km/h-merkkiin, ovat kaikki uudet vaihtoehdot suositel-

tavampia kuin nykyinen merkki. Näistä vaihtoehto b oli 

havaittavuudeltaan paras ja vaihtoehto d sekoittui vähi-

ten 80 km/h-merkkiin. 

Merkki on havaittavuudeltaan keskinkertainen mutta sen mer-

kitystä ei tiennyt kuin 2.14 % koehenkilöista. Symboli on 

merkitykseensä nähden epälooginen. 
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Maäräysmerklt 

Ymmärrettävyyskokeessa olivat mukana merkit "yhdistetty 

pyirätie ja jalkakäytävi" (kaksi erillistä merkkiä pääll.ek- 

käin 77 ja yksi merkki 7R) sekä "pyörätie ja jalkakäytävä 
rinnakkain" (79). Koehenkilöt tiesivät hyvin (9 1 .7.. .9i.O %), 
että merkeillä osoitetaan pyörätie ja jalkakäytävä mutta 

vain muutamat (lO.7...6'I.3 %) mainitsivat, oliko kaistat 
yhdistetty vai rinnakkain. Parhaiten tiedettiin merkin 79 
koko merkitys. Kokeen tulokset vahvistavat käsitystä, et- 

toi merkkejä eroteta toisistaan paljoakaan. Saman voi to-

deta tarkkailemalla kevyen liikenteen käyttäytymistä jal-

kakäytävillä ja pyöräteillä. 

Voidaan kysyä, onko sitten tällaisia vähäisiä eroja merk-

keihin syytä suunnitella, jos niitä ei kuitenkaan huomata? 

Olisiko parempi keino erottaa erilaiset kevyen liikenteen 

kaistat toisistaan sanallisin lisäkiivin? 

Kaistojen rinnakkaisuutta todennäköisesti korostaisi, jos 

käytettäisiin kahta erillista merkkiä (vanha käytäntö). 

Tällöin merkkien olisi oltava korostetusti erillään, jot-

ta merkkien tarkoitus selviälsi helposti. 
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7. 	Yl1TEENVETO 

Nyt tehtyjen 1hor'atouidck"if]en tavoitteena oli solvit-

tää eräiden liikenneinerkkieri havaittavuutta ja ymmärret-

tävyyttii laheratorio-olosuhte issa. Tutkimuskohteena oli 

sekä voimassa että suunnitteilla olevia merkkejä. 

Havaittavuuskokoessa käytettiin takistoskooppimenetolmää, 

jossa ärsykkeet esitetäin lyhytaikaisesti. Tässä kokeessa 

esitysaika oli 1/125 	oli 8 ms. Merkit esitettiin yksi- 

tellen ja koehenkilöt yrittivät nähdä, mikä merkki oli 

kyseessä. Tulokset osoittivat, että merkkion välille on 

laboratorio-olosuhteissa löydettävissä selviä havaitta-

vuusoroja. Keskimäärin havaittiin oikein 73.0 % merkeistä 

vaihteluvälin ollessa 25.6...97.0 %. Voimassa olevat mer-
kit havaittiin oikein paremmin kuin suunnitteilla olevat 

merkit ja varoitusmerkit paremmin kuin kielto- tai rajoi-

tusmerkit. Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit olivat lähinnä 

poikkeavuutensa takia hyvi.n havaittavia. Kaiken kaikkiaan 

merkin havaittavuutta paransivat seuraavat tekijät: 

- värien kontrastisuus eli suuret luminanssierot 

- symbolin yksinkertaisuus 

- symholin suuri koko 

- merkin eroavaisuus muita merkeistä 

Pyrittäessä parantamaan merkkien havaittavuutta ovat ensi-

sijaisina keinoina kolmeen viimeksi mainittuun tekijään 

liittyvät toimenpiteet. Useimpien merkkien kontrastisuus 

on jo nyt hyvä. 

Ymmärrettävyyskokeessa koohenkilöt kirjoittivat, mitä ku-

kin merkki heidän mielestään tarkoitti. Merkit esitettiin 

yksitellen ja ne olivat nähtävissä koko sen ajan, kun koe-

henkilöt kirjoittivat merkin tarkoituksen. Tuloksista il-

meni, ettei monia voimassa olevia merkkejä täysin tunnet-

tu tai niiden merkitystä muistettu ja, ettei monia suun-

nitteilla olevia merkkejä ollut kovin helppo ymmärtää. 

Voimassa olevat merkit ynunärrettiin kuitenkin hieman pa-

remmin (71.0 %) kuin suunnitteilla olevat merki.t (65.6 

Lisäksi tuloksista ilmeni mm., että merkkien muotojärjes- 
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telmää ei täysin tunnettu, merkkienväliset pienet erot jäi-

vt huomaamatta ja joidenkin merkkien, joilla oli kaksi-

osainen sisältö, koko merkitystö ei useinkaan mainittu. 

Kaiken kaikkiaan helposti havaittavan ja yrnniirrettivin mer-

kin olisi täytettävil useita ehtoja, jotka ovat osittain 

ristiriita:tsia. Suunnittelu onkin nöin ollen usein kompro-

missien tekoa, jossa joudutaan tinkimään jostakin tai jois-

takin ehdoista. 
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LIITE 1 

Liikennemerkkilue tteio 

S = suunnitteilla oleva merkki 

11 = vain havaittavuuskokeessa 

Y = vain ymmärrettivyyskokeessa 

1. Liukas ajorata II 

2. tiirvieläin 

3. Kapeneva tie 

4. iautatien tasoristeys, 	jossa on puomit 

5.  Kaksisuuntainen liikenne II 

6. Liikenneympyrä H 

7. Rautatien tasoristeys ilman puomeja 
8 • Muu vaara H 

9. Sivutien risteys 

10. Suojatien ennakkovaroitus 

11. Sivutuuli S 

12. Kuoppa H 

13. Liikennevalot H 

14. Matalalla lentävä lentokone 

15. Lautta, laituri tai ranta 

16. Tienmutka oikealle II 

17. Tienristeys H 

18. Jyrkkä al ainäki S 

19. Tietyö H 

20. Pyöräilijä 

21. Irtokiviä II 

22. Raitiotien tasoristeys 

23. Tierunutka, joista ensimmäinen oikealle 1-1 

24. Avattava silta 

25. Poro 

26. Jyrkkä ylämäki S 

27. Oikealta puolelta kapeneva tie S 

28. Putoavia kiviä S 

29. Risteävä raitiotie S 

30. Sivutien risteys (vasemmalta) 

31. Lapsi 

32. Sivutien risteys (oikealta) 

33. Hiihtolatu 



34.  Etuajo-oikeutettu risteys Ii 

35.  Pakollinen pysähtyminen etuajo-oikeutetussa 
risteyksessä (s'rop) ii 

36.  Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty S 

37.  Ajoneuvon suurin sallittu paino ii 
38.  Moottoripyörällä ajo kielletty S 

39.  Jalankulku sekä polkupyörällli ja mopolla 
ajo kielletty S 

40.  Kuorma-autolla ajo kielletty S 

41.  Ajoneuvolla ajo kielletty 1-1 

42.  Väistämisvelvollisuus kohdattaessa H 

43.  Ohituskielto 

44.  Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonais- 
paino 

45.  Suurin sallittu korkeus 11 

46.  Jalankulku kielletty 

47.  Räjähdys- tai palovaarallisten aineiden kul- 
jetus kielletty S 

48.  Suurin sallittu akselipaino 1-1 

49.  Moottoriajoneuvolla ajo kielletty 

50.  Polkupyörällä ajo kielletty 

51.  Räjähdys- tai palovaarallisten aineiden kul- 
jetus kielletty S 

52.  Pysähtyminen kielletty H 

53.  Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäis- 
etäisyys S 

54. Moottoripyörällä ajo kielletty 

55.  Traktorilla ajo kielletty S 

56.  Kuorma-autolla ajo kielletty, 	5,5 t 
57.  Kielletty ajosuunta (kaksi erilaista merkkiä) (S)H 

58.  Ajonouvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin 
sallittu pituus S 

59.  U-käännös kielletty S 

60.  Suurin sallittu telipaino H 

61.  Kielletty kääntymissuunta oikealle 

62.  Mopolla ajo kielletty S 

63.  Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty S 

64.  Moottorikelkalla ajo kielletty S 

65.  Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty S 

66.  Vettä saastuttavien aineiden kuljetus kiel- 
letty S 

67.  Ajo kielletty muulla moottoriajoneuvolla, 
paitsi moottoripyörällä 
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68. Pysäköinti kielletty 

69. Jalankulku kielletty 	 5 

70. Moottorikäyttöisella ajoneuvolla ajo kielletty S 

71.  Suurin sallittu leveys 1! 

72.  Suurin sallittu ajonopeus (50 km/h) II 

73.  Suurin sallittu ajonopeus (60 km/h), 	neljä 
erilaista merkkiä (s)ii 

74.  Suurin sallittu ajonopeus (80 km/h) Ii 

75.  Suurin sallittu ajonopeus (ioo km/h) H 

76.  Suurin sallittu ajonopeus (120 km/h) H 

77.  Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä (kaksi 
erillistä merkkiä) Y 

78.  Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä Y 

79.  Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain Y 

LÄHDE: 

Tieliikenneasetusluonnos (1978) 
Tieliikennelait (1977) ja Liikenneministeriön 

päätös (1978) 



LIITE 2 

Liikennemerkkien kuvaluettelo 
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VAS TAUSLOMAKE 

Päivämäärä: ____/ 	1978 

Ikä: _____vuotta 

Alleviivaa oikea vaihtoehto: 

Käytän silmälaseja: 

Ajokortin laatu: 

kyllä, kaukolasit, lukulasac 

en 

AB 
ABC 

ABCD 
ABCE 
ABODE 
ABE 

Ajokortin suorittamisvuosi __________ 

Ajokokemus viimeksi kuluneen vuoden aikana 

HAVAI TTAVUUSKOE 

Vastausohje: 

- merkitse vastauslomakkeeseen ensimmäiseen tyhjään sarak 

keeseen näkemäsi liikeimemerkin numero (ks kuvaluettelo) 
- jos olet varma näkernästäsi, niin merkitse numeron lisäksi 

toiseen sarakkeeseen rasti (x) 

- jos olet epävarma näkemästäsi, niin merkitse rasti kol-
manteen sarakkeeseen 

- jos et tiedä, minkä merkin näit, merkitse pelkästään 

numeron sijasta viiva 
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Kuva 
n:o 

Merkki 
n:o 

Varmasti Luulta-
vasti 

1 _________________ __________________ ____________ 
2 ____________ ____________ ____________ 
3 __________ ___________ __________ 
4 __________ ___________ _______ 

5 ___________ ____________ ___________ 

6 __________ ___________ __________ 

7 __________ __________ __________ 
8 _________ _________ _________ 
9 __________ __________ __________ 

10 _______ _______ _____ 
11 ___________ ___________ ___________ 
12 _________ _________ _________ 
13 _______ _______ ________ 
14 _______ _______ _______ 

15 ________ ________ ________ 
16 ________ ________ ________ 

17 _______ _______ ________ 
18 _______ 

19 ________ ________ ________ 
20 ________ ____ 
21 _________ _________ 
22 

________ 
- 

23 _________ _________ _________ 
24 _________ _________ _______ 
25 __________ __________ _________ 
26 _________ _________ _________ 
27 _________ _________ _________ 
28 ________ ________ ________- 

29 _________ _________ _________ 
30 _______ _________ _________ 
31 _________ _________ _________ 
32 _________ _________ _________ 
33 _________ _________ _________ 
34 _________ _________ _________ 
35 _________ _________ _________ 
36 _________ _________ _________ 
37 _________ _________ _________ 
38 ________ ________ 
39 _________ _________ _________ 
40 _________ _________ _________ 

Kuva 
n:o 

Merkki 
n:o 

Varmasti Luulta-
vasti 

41 _________ _________ _________ 

4 ? ________ ________ ________ 
43 _________ _________ _________ 
44 _________ _________ _________ 

45 ________ ______ ________ 
46 ________ ________ ________ 
47 _________ _________ ________ 

48 _________ ________ ________ 
49 _________ _________ _________ 
50 _________ _________ _________ 
51 ______ _________ _______ 
52 _________ ______ _________ 
53 _________ _________ _________ 
54 _________ _________ _________ 
55 __________ ______ __________ 
56 _________ _________ _________ 
57 _________ __________ _________ 
58 ________ _________ ________ 

59 _________ _________ _________ 

60 _________ _________ _________ 
61 __________ __________ __________ 
62 _________ _________ __________ 

63 _________ _________ _________ 
64 _________ _______ _________ 
65 _________ ______ ________- 
66 __________ _________ _________ 
67 __________ _________ _________ 
68 _________ _________ _________ 
69 _____ __________ _______ 
rro ________ ________ ________ 

71 _________ __________ _________ 
72 _________ _________ _________ 
73 _________ _________ __________ 
74 _________ _________ _________ 
75 _________ _________ _________ 
76 _________ _________ _________ 
77 __________ _________ _________ 
78 _________ ________ ________ 
79 _________ _________ _________ 
80 __________ __________ _________ 



Kuva 

n:o 

Merkki 

n:o 

Varmasti Luulta... 

vasti 

1 _________________ __________________ ________ 

2 ___________ ____________ ___________ 

3 ___________ ____________ __________ 

4 __________ __________ _________ 

5 _________ ___________ __________ 

6 ___________ ___________ ___________ 

7 __________ __________ __________ 

8 __________ __________ __________ 

9 ___________ __________ __________ 

10 ________ _______ _______ 

11 ___________ ___________ ___________ 

12 _________ _________ _________ 

13 ________ _________ ________ 

14 ________ ________ ________ 

15 ________ _________ _________ 

16 _________ 

17 _________ _________ _________ 

18 _______ _______ ________ 

19 ________ ________ ________ 

20 ________ ________ ________ 

21 _________ _________ _________ 

22 __________ __________ __________ 

23 __________ _________ _________ 

24 _____ _________ _______ 

25 __________ __________ __________ 

26 _________ _________ _________ 

27 _________ _________ _________ 

28 ________ ________ ________ 

29 _________ _________ _________ 

30 _________ _________ _________ 

31 _________ _________ _________ 

32 _________ _________ _________ 

33 _________ _________ _________ 

34 _________ _________ _________ 

35 _________ _________ _________ 

36 _________ _________ _________ 

37 _________ __________ _________ 

38 ________ 

39 _________ _________ _________ 

40 ________ _________ _________ 

Kuva 

n:o 

flerkki 

n:o 

Varmasti Luulta..1 

vasti 

41 ________ ________ ________ 

42 _________ ____ _______ 

43 _________ _________ _________ 

44 _________ _________ _________ 

45 _________ ______ _________ 

46 _________ _________ _________ 

47 _________ _________ ________ 

48 _________ _________ _________ 

49 ________ ________ _________ 

50 _________ _________ _________ 

51 __________ __________ __________ 

52 - _________ _________ 

54 _________ ________ ________ 

55 __________ __________ __________ 

56 _________ _________ _________ 

57 _________ _________ _________ 

58 ________ ________ _________ 

59 _________ _________ _________ 

60 _________ _________ _________ 

61 _________ _________ _________ 

6 _________ _________ _________ 

63 _________ _________ _________ 

64 _________ _________ _________ 

65 _______ _____ _________ 

66 _________ _________ _________ 

67 _________ _________ _________ 

68 _________ _________ _________ 

69 _______ _________ _________ 

70 ________ ________ ________ 

71 _________ _________ _________ 

72 ________ ________ ________ - 

73 _________ _________ _________ 

74 _________ _________ _________ 

75 _________ _________ _______ 

76 _________ _________ _________ 

77 _________ _________ _________ 

78 _________ _________ ________ 

79 ________ _________ _________ 

80 _________ _________ ________ 
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Tehtävät: 

Kuva 1 

Kuva 2 

Kuva 3 

Kuva 4 

Kuva 5 
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Kuva 6 

Kuva7 - 

Kuva 8 

Kuva9 

Kuva 10 

Kuva 11 
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Kuva 12 

Kuva 13 

Kuva 14 

Kuva 15 

Kuva 16 

Kuva 17 
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Kuva 18 

Kuva 19 

Kuva 20 

Kuva 21 

Kuva 22 

Kuva 23 



Kuva 24 

Kuva 25 

Kuva 26 

Kuva 27 

Kuva 28 

Kuva 29 
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Kuva 30 

Kuva 31 

Kuva 32 

Kuva 33 

Kuva 34 

Kuva 35 
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Kuva 36 

Kuva 37 

Kuva 38 

Kuva 39 

Kuva 40 

Kuva 41 
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Kuva 42 

Kuva 43 

Kuva 44 

Kuva 45 

Kuva 46 

Kuva47 
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Kuva 48 

Kuva 49 

Kuva 50 
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Havaittavuuskokeen instruktio 

Tarkoituksena on tutkia eräiden liikennemerkkien havait-

tavuutta. Mukana on voimassa olevia ja suunnitteilla ole-

via uusia merkkejä. Esitettävät merkit ilmenevät jaetusta 

kuvaluettelosta. Kuvat liikennemerkaistä heijastetaan 

kankaalle hyvin lyhyillä esitysajoilla ja teidän tehtävä-

nänne on yrittää nähdä, mikä merkki on kyseessä. Vastaus-

lomakkeeseen sivulle 2 merkitään ensimmäiseen tyhjään sa-

rakkee8een nähdyn liikennemerkin numero (ks. kuvaluottelo). 

Jos olette varmoja näkemästänne, merkitkäa toiseen sarak-

keeseen rasti. Jos olette epävarmoja näkemästänne, mer-

kjtkää rasti kolmanteen sarakkeeseen (kohtaan luultavasti). 

Jos ette tiedä ollenkaan, minkä merkin näitte, merkitkää 

pelkästään numeron sijasta viiva. Jos teistä tuntuu, et-

tei esitettyä merkkiä ole ollenkaan kuvaluettelossa, mer-

kitkää kuitenkin mitä merkkiä kuva lähinnä esitti. Sama 

merkki saatetaan esittää useita kertoja, joten te ette voi 

päätellä esitettyä merkkiä sen perusteella mitä aikaisem-

min on esitetty. 

Tarkoituksena on, että kaikki ovat vastanneet aina ennen-

kuin seuraava kuva esitetään ts. kaikki ovat valmiina ku-

van esityshetkellä. Tämän varmistamiseksi kysytään aina 

vähän ajan kuluttua kuvan esittämisen jälkeen "valmiina", 

jolloin on ilmoitettava, jos ei ole vielä vastannut. Kun 

on varmaa, että kaikki ovat vastanneet, ilmoitetaan seu-

raavan kuvan esittämisestä sanomalla "tulee". Katseen pi-

tää tällöin olla suunnatturja heijastuskankaalle. 

Keskustelu kokeen aikana toisten kanssa on kielletty ei-

kä toisten papereihin saa vilkuilla. Kokeen tarkoitukse-

na ei suinkaan ole asettaa koehenkilöitä minkäänlaiseen 

paremmuusjärjestykseen, joten keskinäinen kilpailu ei 

ole tarpeen. 

Havaittavuuskokeen toisessa osassa tehtävä on ensimmäi-

sen osan kaltainen mutta nyt käytetään vastauslomakkeen 

sivua nro 3. 
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Ymmärrettävyyskokeen instruktio 

Tässä kokeessa on tarkoituksena tutkia liikennemerkkien 

tuntemista ja ymmärtämistä. Liikennemerkit ovat näkyvis-

sä koko vastaamisen ajan. Teidän tehtävänänne on kirjoit-

taa mitä kuvassa esiintyvä merkki tarkoittaisi, jos nä-

kisitte sellaisen liikkuessanne maantiellä. Korostetta-

koon erityisesti, että täydellisestä vastauksesta täytyy 

ilmetä merkin koko tarkoitus; ei siis riitä jonkin syrn-

bolin esim. henkilö- tai kuorma-auton mainitseminen. Jos 

kuitenkin tiedätte tai aavistatte merkin tarkoituksen 

vain osittain, merkitkää paperiin myös se. 

Lisäksi on huomattava, että useilla eri merkeillä saattaa 

olla sama tarkoitus, joten te ette voi päätellä merkin 

tarkoitusta jo edellä esitettyjen kuvien perusteella. 

Vastaukset kirjoitetaan vastauslomakkeen sivuille 4...12. 
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Ymmärrettävyyskokeessa annettujen vastausten arvostelu 

(liikennemerkkien nimien jäljessä olevat numero viit-

taavat merkkiluettelloon (iiite 1) ja kuvaluetteloon 

liito 2) 

Ilirvieläin (2) 

Kaikki vastaukset olivat tiysin oikeita - hirvivaroitus. 

Kapeneva tie (3) 
Kaikki vastaukset olivat täysin oikeita - (varoitus) 

kapenevasta tiestä. 

Rautatien tasoristeys, jossa on puomit (Li) 

Täysin oikeaksi vastaus hyväksyttiin, jos siinä oli 

mainittu sekä varoitus tasoristeyksestä/junasta että 

puomit (vartioitu). Osittain oikeissa vastauKsissa 

(14 kpl) oli mainittu vain edellinen. Vääriksi katsot-

tiin vastaukset varo puomia, porttia tai aitaa (5 kpl) 

sekä vartioimaton tasoristeys (3 kpl). 

Rautatien tasoristeys ilman puomeja (7) 
Täysin oikeaan vastaukseen vaadittiin vastaavat tiedot 

kuin edellisessä merkissä. Osittain oikeita vastauksia 

(varo junaa) oli yhteensä 32 kpl. Yksi vastaus oli vää-
rä: junalla ajo kielletty. 

Sivutien risteys (9) 
Täysin oikeassa vastuksessa oli mainittu teiden eriarvoi-

suus. Osittain oikeissa vastauksissa oli mainittu vain 

teiden risteys (27 kpl). Vääriä vastauksia olivat T-ris-

teys (i kpl) ja etuajo-oikeus risteävällä tiellä (i kpl). 

Suojatien ennakkovaroitus (io) 

Varoitus suojatiestä tai varoitus tietä ylittävistä ja-

lankulkijoista olivat oikeita vastauksia. Osittain oi-

keita vastauksia olivat suojatie (4 kpl) ja varo jalan-
kulkijoita (2 kpl). V1äriä olivat vastaukset jalkakäy-
tävä (5 kpl), jalankulku kielletty (3 kpl) ja tien yli-

tys kävellen kielletty (2 kpl). 
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Sivutuuli (ii) 

Täysin oikeita vastauksia olivat sivutuuli, varoitus 

(slvu)tuulesta. Osittain oikeita vastauksia olivat tuuli- 

pussi (1LL kpl) ja tuulen suunta (9 kpl). Vääriä vastauksia 

olivat säähavaintoasema (9 kpl), lentokenttä (6 kpl), he- 
likoptereiden laskeutumispaikka (2 kpl) ja erilaiset se- 

kalaiset arvaukset (12 kpl). 

Matalalla lentävä lentokone (1 14) 

Täysin oikeiksi katsottiin vastaukset, joissa oli mainit-

tu varoitus lentokoneista tai lähellä sijaitsevasta len-

tokentästä. Osittain oikeissa vastauksissa oli mainittu 

vain lentokenttä tai varalaskupaikka (27 kpl) tai lento-

konevaara (ii kpl). Näistä vastauksista ei ilmennyt, 

oliko vastaaja ymmärtänyt merkin varoittavan luonteen. 

Kiitorata ylittää tien oli ainoa väärä vastaus (i kpl). 

Lautta, laituri tai ranta (15) 
Vastaus oli täysin oikea, jos merkin ilmoitettiin varoit-

tavan jostakin/joistakin em. tekijöistä. Vääriä vastauk-

sia oli varoitus jyrkänteestä (1 kpl) ja auto pudonnut 

jokeen (i kpl). 

Jyrkkä alamäki (18) 

Oikeita vastauksia olivat varoitus jyrkästä alamäestä ja 

jyrkkä alamäki. Osittain oikea oli vastaus jyrkkä mäki 

( kpl). Vääriä vastauksia olivat tien kaltevuus oikeal-

le (56 kpl) ja jyrkkä ylämäki (16 kpl). 

Pyöräilijä (20) 

Täysin oikeita vastauksia olivat varoitus pyöräilijöistä 

tms. Osittain oikea vastaus oli polkupyörä (1 kpl). Vää-

riä vastauksia olivat pyörällä ajo kielletty (9 kpl), 
merkki osoittaa polkupyörätien sijainnin (k kpl) ja merk-
ki varoittaa polkupyöräilijöitä (jostakin) (i kpl). 

Raitiotien tasoristeys (22) 

Oikeissa vastauksissa oli ilmoitettu merkin varoittavan 

raitiotiestä/raitiovaunusta. Osittain oikeissa vastauk-

sissa oli mainittu vain symboli (5 kpl) tai, että merkki 
varoittaa yleensä kiskoilla kulkevasta ajoneuvosta. Vää-

rä vastaus oli raitiovaunulla ajo kielletty (i kpl). 
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Avattava silta (2L) 

Väärä vastaus oli varoitus lossista (1 kpl). 

Poro (25) 

Täysin oikeita vastauksia olivat ne, joissa oli mainit-

tu merkin varoittavan porosta. Osittain oikeissa vas-

tauksissa oltiin epävarmoja, onko kyseessä hirvi-, peu-

ra- vai porovaroitus (2 kpl). Vääriä vastauksia olivat 

hirvivaroitus (12 kpl) ja peuravaroitus (1  kpl). 

Jyrkkä ylämäki (26) 

Vastaukset arvosteltiin vastaavasti kuin merkin nro 18 

kohdalla. Osittain oikeita olivat vastaukset kallistus 

tai nousu (3 kpl). Vääriä vastauksia olivat tien kallis-
tus vasemmalle (53 kpl) ja jyrkkä alamäki (6 kpl). 

Oikealta puolelta kapeneva tie (27) 

Täysin oikeissa vastauksissa oli mainittu varoitus ni-

menomaan oikealta puolelta kapenevasta tiestä. Pelkkä 

kapeneva tie tulkittiin osittain oikeaksi vastaukseksi 

(27 kpl). 

Putoavia kiviä (28) 

Täysin oikeissa vastauksissa oli merkin todettu varoit-

tavan tielle putoavista kivistä tai lohkareista. Osit-

tain oikeaksi katsottiin vastaus tielle on pudonnut 

maata tai kiviä (jolloin merkki nähtävästi ajateltiin 

pelkästään tilapäisesti käytettäväksi). Väärä vastaus 

oli varoitus tien sorturnisesta ja siitä seuraavasta 

putoainisvaarasta (2 kpl). 

Risteävä raitiotie (29) 

Vastaukset arvosteltiin samoin kuin merkin nro 22 koh-

dalla. Osittain oikeita vastauksia olivat raitiotie 

(8 kpl), raitiotie-sähkörata (2 kpl) ja nivelraitiotie-

ajoneuvoyksikkö (1 kpl). Vääriä vastauksia olivat varoi-

tus sähköjunasta (7 kpl) ja raitiovaunu hinaa toista 
(1 kpl). 



Sivutien risteys (vasemmalta) (30) 

Vastaukset arvosteltiin samoin kuin merkin nro 9 kohdal-

la. Osittain oikeita vastauksia olivat teiden risteys 

(21 kpl), etuajo-oikeutettu risteys (i kpl), etuajo-oi- 

keus jatkuu (2 kpl) ja kantatie yhtyy valtatiehen (1 kpl). 

Kolmessa viimeksimainitussa vastaustyypissä merkin tar-

koitus on saatettu ymmärtää oikein mutta ilmaisu oli vain 

puutteellista. Väärä vastaus oi vasemmalle kääntyminen 

kielletty (i kpl). 

Lapsi (31) 

Täysin olkeissa vastauksissa merkin todettiin varoitta-

van lapsi8ta. Osittain oikeaksi katsottiin vastaus va-

ro ihmisiä (i kpl). Vääriä vastauksia olivat huomiomerk-

ki (i kpl) ja suojatie (i kpl). 

Sivutien risteys (oikealta) (32) 

Vastaukset arvosteltiin samoin kuin merkkien nro 9 ja 
30 kohdalla. Osittain oikeita vastauksia olivat teiden 

risteys (28 kpl). Vääräksi katsottiin vastaus vinotuki 

(i kpl). 

Hiihtolatu (33) 
Täysin oikeissa vastauksissa merkin ilmoitettiin varoit-

tavan tiellä olevista hiihtäjistä. Väärä vastaus oli 

hiihtiminen kielletty (i kpl). 

Ajoneuvoyhdisteimällä ajo kielletty (36) 
Täysin oikeita vastauksia olivat perävaunuri käyttö kiel- 	 ) 

letty ja ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty. Osittain 

oikeita vastauksia olivat puoliperävaunun (3 kpl),asun-
toperävaunun (i kpl) ja orkestiperävaunun (i kpl) käyt-

tö kielletty. Vääriä vastauksia olivat perävaunun py-

säköinti kielletty (1 kpl) ja perävaunun pysäköintikiel-

to päättyy (3 kpl). 

Moottoripyörällä ajo kielletty (38) 

Täysin oikeissa vastauksissa oli merkin ymmärretty tar-

koittavan moottoripyörällä ajokieltoa. Vääriä vastauksia 

olivat mopolla ajo kielletty (3 kpl), moottoripyörällä 
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ajo kielletty päättyy (2 kpl), moottoripyörän pysäköinti 

kielletty (1 kpl), polkupyörällä ajo kielletty (i kpl) 

ja moottoriajoneuvolla ajo kielletty (1 kpl). 

Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kiellet-

ty (39) 

Oikeaksi vastaus hyväksyttiin, jos siinä oli mainittu 

kiellon koskevan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Ku-

kaan koehenkilöistä ei maininnut kielion koskevan myös 

mopoja. Tämä onkin melko vaikeata merkin symbolien perus-

teella. Vääriä vastauksia olivat jalankulku ja polkupyö-

rällä ajo kielletty päättyy (2 kpl), kävely ja moottori-

pyörällä ajokielletty (1 kpl) sekä jalankulku ja polku-

pyöräliikenne eri kaistoilla (i kpl). 

Kuorma-autolla ajo kielletty (40) 
Vääriä vastauksia olivat kuorma-autolla ajo kielletty 

päättyy (2 kpl), säiliöautolla ajo kielletty (1 kpl), 

yhdistelmäajoneuvolla ajo kielletty (i kpl) ja jakelu- 

autolla ajo kielletty (1 kpl). 

Ohituskielto (43) 
Osittain oikea vastaus oli rinnakkain ajo kielletty 

(3 kpl). Väärä vastaus oli moottoriajoneuvolla ajo kiel-
letty (i kpl). 

Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaispaino (44) 

Oikeissa vastauksissa oli symboli tulkittu oikein. Osit-

tain oikeissa vastauksissa mainittiin kiellon koskevan 

ajoneuvoa (36 kpl). Väärä vastaus oli suurin sallittu 
akselipaino (i kpl). 

Jalankulku kielletty (46) 

Vastaus varo jalankulkijaa oli väärä (4 kpl). 

Räjähdys- tai palovaarallisten aineiden kuljetus kiel-

letty (47) 

Täysin oikeaksi riitti vastaus räjähteiden kuljetus kiel-

letty. Osittain oikea vastaus oli räjähteitä kuljettava 

ajoneuvo (i kpl), jossa siis symboli oli ymmärretty oikein. 
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Vääriä vastauksia olivat rajähdysaineiden kuljetuskielto 

päättyy (3 kpl), rikkoutuneen ajoneuvon säilytys kielletty 

(i kpl), rnyrkkyjä kuljettavalla ajoneuvolla ajo kielletty 

(1 kpl), räjähdysainelastin tyhjennys kielletty (1 kpl) 

ja j ou Eukuuse ri kulje tus kielletty (1 kpl) 

Moottoriajonouvolla ajo kielletty (149) 

Oikeassa vastauksessa piti olla mainittuna kielto, ja mi-

tä ajoneuvoja se koskee. Osittain oikeita vastauksia oli-

vat henkiloautolla ja moottoripyörällä ajo kielletty 

(14 kpl), ajoneuvolla ajo kielletty (3 kpl) sekä henkilö- 
autolla ja mopolla ajo kielletty (1 kpl). Vääriä vastauk-

sia olivat muilla ajoneuvoilla, paitsi henkilöautolla ja 

moottoripyörällä ajo kielletty (1 kpl) sekä muilla ajo-

neuvoilia, paitsi henkilöautolla ajo kielletty (i kpl). 

Polkupyörä Elä ap kielletty (jo) 
Vääriä vastauksia olivat varo pyöräilijöitä (i kpl) ja 

ajoneuvolla ajo kielletty, ajo sallittu vain polkupyöräl-

iii (1 kpl). 

Räjähdys- tai palovaarallisten aineiden kuljetus kiellet-

ty (51) 

Vastaukset arvosteltiin samoin kuin merkin nro 47 kohdal-
la. Osittain oikeita olivat vastaukset räjähteiden kul-

jetus kielletty (4 kpl). Vääriä vastauksia olivat varoi-

tus räjähdysvaarasta 4 kpl), räjähdysvaara päättyy 

(3 kpl), räjähdysaineita sisältävän ajoneuvon pysäköinti 
kielletty ( kpl) ja palavalla autolla ajo kielletty 

(i kpl). 

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisy-ys (53) 
Oikeissa vastauksissa oli mainittu ajoneuvo tai mootto-

riajoneuvo sekä vähimmäisetäisyys tai minimietäisyys. 

Osittain oikeita vastauksia oli ajoneuvojen etäisyys 

(22 kpl). Vääriä vastauksia olivat suurin sallittu ajo-

neuvojen etäisyys (3 kpl), pysäköinti kielletty 50 m 
matkalla (i kpl) ja jokin kielto .50  m matkalla (1 kpl). 



Moottoripyörälla ajo kielletty (54) 
Vääriä vastauksia olivat mopolla ajo kielletty (3 kpl) ja 

moottoriajoneuvolla ajo kielletty (1 kpl) 

Traktorilla ajo kielletty (55) 
Osittain oikea vastaus oli työ- tai maatalouskoneilla ajo 

kielletty (3 kpl). Väiriä vastauksia olivat varo trakto-

ria (2 kpl) ja traktorin pysäköinti kielletty (i kpl). 

Kuorma-autolla ajo kielletty 5.5 t (56) 
Oikeaksi katsottiin vastaus, Jossa oli mainittu kiellon 

koskevan nimenomaan 5.5 tonnia painavampia kuorma-autoja. 

Osittain oikeita vastauksia olivat ne, joissa oli mainit-

tu vain painorajoitus 5.5 t (62 kpl) tai kuorma-autolla 
ajokielto (i kpl). Väärii vastauksia olivat suurin sallit-

tu kuorman paino (4 kpl) ja suurin sallittu akselipaino 
(2 kpl). 

Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdiste1män suurin sallittu ni-

tuus (58) 

Oikeaksi vastaukseksi riitti ajoneuvon ja/tai ajoneuvo-

yhdistelmän suurimman pituuden mainitseminen. Osittain 

oikeita vastauksia oli yhteensä 9, joista 8 auton pi-

tuus ja 1 enintaän 10 m • Vääriä vastauksia 2 - au-

ton etäisyys" Ja suurin sallittu akseliväli 

U-käännös kielletty (59) 

Osittain oikea vastaus oli kääntyminen kielletty (5 kpl). 
Väärä vastaus oli vasemmalle käöntyminen kielletty 

(2 kpl). 

Mopolla ajo kielletty (62) 

Osittain oikeaksi katsottiin v 

ty tai kielto päättyy (i kpl). 

polkupyörällä ajo kielletty (8 

ajo kielletty (3 kpl), mopolla 

ja varo mopoa (i kpl). 

staus mopolla ajo kiellet-

Vääriä vastauksia olivat 

kpl), moottoripyörällä 

ajokielto päättyy (2 kpl) 
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Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty (63) 

Osittain oikeaksi katsottiin vastaus palavien nesteiden 

kuljetus kielletty (3 kpl). Vääriä vastauksia olivat kont-
tikuljetus kielletty (3 kpl), perävaunun käyttö kielletty 
(3 kpl), kuorma-autolla ajo kielletty (3 kpl), perävaunun 
pysäköinti kielletty (3 kpl), säiliöautoila ajo kielletty 
(2 kpl), matkailuperävaunulla ajo kielletty (i kpl), py-

säköinti kielletty (i kpl), painorajoitus (1 kpl) ja muut 

sekalaiset arvaukset (tt kpl). 

Moottorikelkalla ajo kielletty (6tt) 

Osittain oikea oli va8taus, jossa mainittiin symboli oi-

kein (i kpl). Vääriä vastauksia olivat moottorikelkalla 

ajokielto ptiättyy (3 kpl) ja varo moottorikelkkaa (2 kpl). 

Polkupyörällä ja mopolia ajo kielletty (65) 
Oikeaan vastaukseen riitti maininta polkupyörällä ajokiel-

losta. Vääriä vastauksia olivat polkupyörällä ajokielto 

päättyy (3 kpl) ja ajoneuvolla ajo kielletty (i kpl). 

Vettä saastuttavien aineiden kuljetus kielletty (66) 

Täysin oikeiksi katsottiin vastaukset, joista ilmeni, et-

tä oli ymmärretty merkin kieltävä luonne ja molemmat sym-

lolit (säiliöauto ja aaltokuvio). Osittain oikea vastaus 

oli säiliöautolla ajo kielletty (37 kpl). Vääriä vastauk-
sia olivat veden otto kielletty (5 kpl), säiliöautolla 
lossille ajo kielletty (3 kpl), varo säiliön vuotamista 

(3 kpl), painorajoitus (3 kpl), säiliöautolla ajokielto 

päättyy (2 kpl), tien kastelu kielletty (1 kpl), säiliö-

auton pysäköinti kielletty (i kpl), säiliöautolla ran-

nalle ajo kielletty (i kpl) ja erilaiset arvaukset (Lt  kpl). 

Ajo kielletty muulla inoottoriajoneuvolla, paitsi mootto-

ripyörällä (67) 
Täysin oikeissa vastauksissa oli mainittu liikennemerkin 

nimi. Osittain oikeita vastauksia olivat henkilöautolla 

ajo kielletty (56 kpl), autolla ajo kielletty (15 kpl), 
ajoneuvolla ajo kielletty (6 kpl) ja moottoriajoneuvolla 

ajo kielletty (3 kpl). 
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Jalankulku kielletty (69) 

Vääriä vastauksia olivat jalankulkukielto piiättyy (3 kpl) 

ja alueella liikkuminen kielletty (i kpl). 

Moottorikäyttöisellä ajoneuvoll.a ajo kielletty (70) 

Vastaukset arvosteltu samoin kuin merkin nro 49 kohdalla. 
Osittain oikeita vastauksia olivat moottoripyöriillä ja 

henkilöautolla ajo kielletty (27 kpl), mopolla ja henki-

löautolla ajo kielletty (2 kpl) sekä ajoneuvolla ajo 

kielletty (2 kpl). Vääriä vastauksia olivat moottoriajo-

neuvolla ajokielto päättyy (1 kpl), moottoripyörällä ja 

henkilöautolla ajokielto päättyy (1 kpl) sekä henkilö-. 

autolle ja moottoripyörälle erotettu eri kaistat (i kpl). 

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä (77) 
Täysin oikeassa vastauksessa piti mainita, että jalkakäy-

tävä ja pyörätie ovat yhdistetty. Jos tätä ei oltu mai-

nittu mutta muuten vastaus oli oikein, arvosteltiin vas-

taus osittain oikeaksi (63 kpl). Vääriä vastauksia oli-

vat jalkakäytävä ja pyörätie erikseen/rinnakkain (6 kpl) 
ja eritasoissa (i kpl). 

Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä (78) 

Vastaukset arvosteltiin samoin kuin edellisen merkin yh-

teydessä. Osittain oikeita vastauksia oli 70 kpl. Vääriä 

vastauksia olivat jatkettava kävellen tai pyöräillen 

(4 kpl) ja kävellen (i kpl). 

Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain (79) 
Vastaukset arvosteltiin vastaavasti kuin merkkien nro 

77 ja 78 yhteydessä. Osittain oikeita vastauksia oli 
26 kpl. Väärä vastaus oli polkupyörät kuljetettava 

toista tietä (i kpl). 
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