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TIIVISTELMÄ  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuljettajien mielipiteitä kaksi-
kielisistä muuttuvista opasteista  ja  tutkia kaksikielisten muuttuvien opas- 
teiden vaikutuksia kuljettajan visuaalisen kuormittumiseen. Viestit esite-
tään opasteessa vuorotellen suomeksi  ja  ruotsiksi niin, että kumpikin 
viesti  on  vuorollaan näkyvissä  2  sekunnin ajan  ja  viestien välissä taulu  on 

 tyhjänä puolen sekunnin ajan. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kysyttiin  350  kuljettajan mielipiteitä 
kaksikielisestä, viestit vuorotellen esittävästä opasteesta. Suurin  osa 

 kuljettajista  (80  %)  vastasi, että viestin vuorottelevalla esitystavalla ei ol-
lut haitallista vaikutusta viestin lukemiseen. Lähes  90  % kuijettajista  piti 
sopivana aikaa, joka heillä oli käytettävissä viestin lukemiseen omalla äi-
dinkielellään. läkkäät kuljettajat (yli  60  vuotiaat) mainitsivat kuitenkin 
muita kuljettajia useammin, että esittämisaika oli heidän mielestään liian 
lyhyt. 

Tutkimuksen toisessa osassa selvitettiin kuljettajan visuaalista kuormit-
tumista rekisteröimällä  38  koekuljettajan silmänhiikkeitä  heidän ohittaes-
saan  mu  uttuvia  opasteita. Kokeessa verrattiin ensisijaisesti kaksikielistä 
opastetta, jossa viesti esitettiin vuorotellen,  ja  kaksikielistä opastetta, jos-
sa viesti esitettiin samanaikaisesti. Tulokset osoittivat, että kaksikielisen 
tekstiviestin esitystapa ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi kuljetta-
jan silmänliikkeisiin. Katseen kohdistusten kokonaisajat olivat kuitenkin 
selvästi pidempiä kuin aikaisemmissa tutkimuksissa todetut kohdistusajat 
kiinteisiin liikennemerkkeihin. Lisäksi iäkkäät kuljettajat katsoivat kaksi-
kielisiä opasteita pidempään kuin nuoret kuljettajat. 

Tulosten perusteella voidaan arvioida, että suurin  osa  kuljettajista pitää 
kaksikielistä, viestit vuorotellen esittävää muuttuvaa opastetta onnistu-
neena ratkaisuna, eikä esitystavalla (vuorotellen  tai  samaan aikaan) ollut 
merkitsevää vaikutusta kuijettajan visuaaliseen kuormittumiseen. Tulok-
set osoittivat kuitenkin, että tällainen merkki saattaa olla suhteellisen 
vaativa joillekin, erityisesti iäkkäille kuljettajille. Muuttuvia opasteita suun-
niteltaessa onkin tärkeää, että kiinnitetään erityistä huomiota merkin  si-
jaintiin, esitettäviin  viesteihin  ja  esitystapaan sekä arvioidaan uusien so-
vellusten vaikutukset kuljettajakäyttäytymiseen. Näin voidaan varmistaa 
liikennetiedon välittäminen kuljettajalle liikenneturvallisuutta vaaranta-
matta. 
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ABSTRACT 

This study was designed to investigate driver acceptance and visual de-
mand of variable message signs (VMS) displaying bilingual messages. 
The VMS displayed text message in Finnish and Swedish by turns (2.0 s 
in each language).  

ln  the first part of the study 350 drivers were interviewed regarding driver 
acceptance of bilingual variable message signs. Most of the drivers (80 

 %)  indicated that manner of representation did not have any negative ef-
fect on reading the text message.  ln  addition, the results showed that 
about 90% of the interviewed drivers considered the time they had for 
reading the message in their own native language as being appropriate. 
However, older drivers were more likely to report that the presentation du-
ration was too short. 

The second part of the study examined driver visual behaviour while en-
countering VMS including bilingual messages. Two VMS types were com-
pared: a sign displaying messages by turns and a sign displaying mes-
sages simultaneously. The data were collected by recording the eye 
movements of 38 drivers. The manner of representation (by turns vs. si-
multaneously) did not have statistically significant effects on visual de-
mand. However, the overall fixation durations for the variable message 
signs were much higher than for the fixed signs obtained in previous 
studies.  ln  addition, there was a tendency for longer fixation durations for 
older drivers than for younger subjects. 

The implication of the study is that most drivers accepted the VMS dis-
playing bilingual messages by turns and the manner of representation did 
not have statistically significant effects on visual demand. However, the 
visual demand of variable message signs seems to be higher compared 
to visual demand of fixed signs.  ln  addition, older drivers need more time 
to obtain information from variable message signs than young drivers. 
These aspects should be taken into account in the design of the variable 
message signs in order to ensure that the drivers receive traffic informa-
tion without any decrease of the traffic safety.  



ALKUSANAT 

Liikennemerkissä  ja  kaikissa muuttuvissa opasteissa käytettävän kielen 
ratkaisevat  sen  kunnan kielisuhteet, jossa merkki sijaitsee. Ensimmäiset 
kaksikielisessä kunnassa sijaitsevat muuttuvat opasteet otettiin käyttöön, 
kun sääohjattua tietä jatkettiin Pyhtäälle. Normaalisti kaksikielinen viesti 
esitetään omissa opasteissaan, mutta Pyhtäällä haluttiin kokeilla viestin 
esittämistä samassa opasteessa vuorotellen suomeksi  ja  ruotsiksi. Tässä 
tutkimuksessa selvitettiin kuljettajien mielipiteitä kaksikielisestä viestit vuo-
rotellen esittävästä opasteesta  ja  tutkittiin viestien erilaisisten esitystapojen 
vaikutuksia kuljettajan visuaaliseen kuormittumiseen. 

Tutkimuksen  on  tehnyt VTT Yhdyskuntatekniikassa tekn.  yo Virpi  Harjula. 
Lisäksi työhön ovat osallistuneet  dos.  Juha Luoma, psyk. lis. Pirkko Rämä  ja 

 atk-sihteeri Arja Wuolijoki. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Tielaitok-
sesta dipl.  ins.  Mikko Karhunen, dipl.  ins.  Esko Hyytiäinen  ja  FM  Yrjö  Puh- 
Sihvola. 

Tutkimus  on  osa  Euroopan Unionin rahoittamaa  TROPIC-projektia  (Traffic 
Optimatisation by the Integration of information and Control).  Projektin  koti-
maisesta rahoituksesta ovat vastanneet Tielaitos  ja  liikenneministeriö. 

Helsingissä helmikuussa  1999 
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I  JOHDANTO  

1.1 	Tutkimuksen tausta 

Tämä tutkimus käsittelee muuttuvia opasteita. Muuttuvilla opasteilla voidaan 
kuljeftajille välittää ajantasaista liikennetietoa, joka liittyy erityisesti  sen  hetki-
seen ajamistehtävään  ja  ajoneuvon sijaintiin liikenneverkolla. Liikennetiedon 
jakamisen pääasiallisena tavoitteena  on  vaikuttaa kuljettajien käyttäytymi-
seen. Tieto välitetään joko kollektiivisesti esimerkiksi muuttuvien opasteiden 
avulla  tai  henkilökohtaisesti ajoneuvon sisällä oleviin laitteisiin. Tienvarren 
muuttuvia opasteita ovat  mm.  muuttuvat nopeusrajoitusmerkit, tienvarsinäy

-tät  (esimerkiksi turvavälinäyttä)  ja informaatiotaulut (tekstiviesti ja  mandolli-
sesti varoitusmerkki). (Uusheimala  1 996.) 

Liikennemerkissä  ja  myös muuttuvissa opasteissa käytettävän tekstin kielen 
ratkaisevat  sen  kunnan kielisuhteet, jossa merkki sijaitsee. Liikennemerkissä 
käytettävän tekstin tulee olla yksikielisessä kunnassa yksikielinen kunnan 
kielen mukaan  ja  kaksikielisessä kunnassa kaksikielinen, kunnan enemmis-
tön kieli ylempänä (LMp  10 §).  Suomessa muuttuvat opasteet ovat tähän asti 
sijainneet yksikielisten kuntien alueilla  ja  niiden tekstiviestit  on  esitetty  vain 

 suomeksi. 

Tielaitos  aloitti Liikenneministeriön erikoisluvalla ensimmäisen kaksikielisten 
muuttuvien opasteiden kokeilun joulukuussa  1997.  Kokeilupaikkana  Kotka- 
Hamina Sääohjatun tien jatko Siltakylän  ja Kotkan  välillä (vt7). Muuttuvien 
opasteiden tekstiviestit esitetään kaksikielisenä Pyhtään motellin  ja Mokran 

 suoran muuttuvissa opasteissa (opastenumerot  44  ja  45, Kauste ym.  1998).  
Viestit esitetään vuorotellen suomeksi  ja  ruotsiksi niin, että kumpikin viesti  on 

 vuorollaan näkyvissä  ja  viestien välissä taulu  on  tyhjänä (mustana). 

Edellä kuvatun ratkaisun etuna  on  sen  taloudellisuus. Muuttuvat opasteet 
ovat huomattavan kalliita  ja  kanden erillisen taulun, joista toisessa näytettäi

-sun  suomen-  ja  toisessa ruotsinkielistä viestiä sijoittaminen samaan tien 
kohtaan ei ole tarkoituksenmukaista,  jos  yhden opasteen käytöllä ei ole hai-
tallisia vaikutuksia. Toisaalta ratkaisusta saattaa seurata ongelmia kuljettaja- 
käyttäytymisen kannalta. Viestit saattavat olla tavanomaisia viestejä vaike-
ampia lukea  tai  ymmärtää, jolloin kuljettaja kuormittuu. Kuormittumisesta 
puolestaan voi seurata ongelmia varsinaisen ajotehtävän suorittamisessa  tai 

 viestin vastaanottamisessa. 

Uusia telemaattisia ratkaisuja  ja toteuttamistekniikoita  arvioitaessa  on  tärke-
ää tutkia myös, kuinka käyttäjät, tässä tapauksessa auton kuljettajat, hyväk-
syvät ratkaisun. Koska liikenteen  hallinnan ja  ohjauksen palvelujen käyt-
töönotto  ja  kehittyminen perustuvat käyttäjien tarpeisiin  ja hyväksyntään, 

 ovat kuljettajien mielipiteet olennainen  osa  uuden järjestelmän arviointia.  

1.2 	Tutkimuksen tavoitteet  ja  sisältö 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muuttuvien kaksikielisten opasteiden 
vaikutuksia kuljettajakäyttäytymiseen. Tutkimus sisälsi kaksi osaa. Ensim-
mäisen osan tavoitteena oli selvittää kuljettajien mielipiteitä muuttuvista, 
viestit vuorotellen esittävistä kaksikielisistä opasteista. Toisen osan pääta-
voitteena oli selvittää, onko vuorotellen viestit esittävä kaksikielinen muuttu- 
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va  opaste kuormittavampi kuin kaksikielinen muuttuva opaste, jossa viestit 
molemmilla kielillä esitetään samassa opasteessa. Lisäksi  em.  kaksikielisten 
opasteiden kuormittavuutta verrattiin yksikielisten opasteiden aiheuttamaan 
kuormittumiseen. 

Tutkimuksen emplirisen osan alussa selostetaan käytetyt tutkimusmenetel
-mät.  Tutkimuksen kanden erillisen osan (kuljettajien mielipiteet  ja  kuijettajien 

 visuaalinen kuormittuminen) tulokset raportoidaan erikseen. Tulosten tar-
kastelu kokoaa molempien tutkimuksien päätulokset johtopäätöksineen. 
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2  TUTKIMUSMENETELMA  

2.1 	Kaksikieliset muuttuvat  opasteet  

Kaksikielisiä muuttuvia opasteita  on  kaksi  ja  ne sijaitsevat valtatie 7:llä, 
Pyhtään kunnassa. Ne toimivat yhtenä osana muuttuvan liikenteenohjauk

-sen Kotka-Hamina Säätietä, jossa  25  kilometrin pituista valtatien osaa ohja-
taan ajantasaisiin säätietoihin perustuen  67 muuttuvalla nopeusrajoitusmer

-killä ja  13 muuttuvalla  varoitus-  ja tekstiopasteella. Sääohjattu  tie  koostuu 
nelikaistaisesta moottoritieosuudesta, kaksikaistaisesta moottoriliiken netie-
osuudesta  ja kaksikaistaisesta sekaflikennetieosuudesta.  Kaksikielisten 
muuttuvien opasteiden kohdalla  tie on kaksikaistainen sekaliikennetie. 
(Kauste ym. 1998.)  

Kaksikieliset muuttuvat opasteet koostuvat kandesta osasta, varoitusmer-
kistä  ja tekstiviestistä sen  alapuolella  (kuva  1).  Opasteen tausta  on  musta, 

 varoitusmerkin kolmion reunus  on  punainen, piktogrammi  on  valkoinen  ja 
tekstiviestin  kirjaimet ovat keltaisia. Varoitusmerkin sivun pituus  on 1350 
mm. Tekstiviestiosassa on  mandollista näyttää tekstiä kandella rivillä, kum-
mallakin rivillä  on  tilaa kymmenelle kirjaimelle. Kirjainten korkeus  on 225 
mm.  

Kuva  1.  Kaksiosainen muuttuva opaste. 

Muuttuva varoitusmerkki  on kuituoptinen  merkki, joissa valon kirkkaus säätyy 
automaattisesti ympäröivän valon mukaan. Tekstiviestejä esittävä opaste  on 

 toteutettu  LED-tekniikalla. Valon kirkkauden ääriarvot säädetään arvionva-
raisesti ennen kuin opaste otetaan käyttöön. 

Varoitusmerkillä  pystytään esittämään kolmea erilaista liikennemerkkiä: liu-
kas  tie,  muu vaara  ja  tietyö.  Jos liikennemerkkejä  ei tarvita näytettävän vies-
tin yhteydessä, varoitusmerkki  on  pois päältä eli  musta.  Jos  muuta, tärke-
ämpää tiedotettavaa ei ole, tekstiopaste näyttää ilman  ja  tien  pinnan  lämpö-
tilaa. Kaksikielisissä opasteissa tekstiviesti näytetään vuorotellen suomeksi 

 ja  ruotsiksi kanden sekunnin ajan  ja  viestien välissä  on  puolen sekunnin tau-
ko, jolloin tekstiopaste  on  mustana. 
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2.2 	Tienvarsihaastattelu  

2.2.1 	Yleistä  

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa haluttiin selvittää järjestelmän hyväk-
syntää käyttäjien, tässä tapauksessa kuijettajien keskuudessa. Tämä ta-
pahtui kysymällä kuijettajien mielipiteitä kaksikielisistä muuttuvista opasteis

-ta. Tutkimusmenetelmäksi  valittiin tienvarsihaastattelu, koska haluttiin sel-
vittää kuljettajien mielipiteitä juuri ohitetusta merkistä.  

Haastattelumenetelmän  etuna  on mm.  menetelmän joustavuus. Haastattelija 
voi toistaa kysymyksen, selventää kysymyksen sanamuotoa  ja  näin vähen-
tää vastaamattomuufta. Lisäksi etuna  on se,  että haastateltava ei näe kysy-
myksiä etukäteen (kuten esim. kyselyssä). Näin voidaan varmistaa, etteivät 
myöhemmät kysymykset vaikuta aikaisempien kysymysten vastauksiin. 
Haastattelussa vastaukset ovat kyselyn vastauksia spontaanimpia, koska 
haastateltava ei voi etukäteen miettiä mitä  hän  kysymykseen vastaisi. (Jyrin-
ki  1977.)  

Haastattelumenetelmä  mittaa ihmisten subjektiivista käsitystä asioista, mikä 
 on  otettava huomioon tuloksia tulkittaessa. Lisäksi vastaaja voi vääristellä 

totuutta, liioitella asioita  tai  antaa  nk.  sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. 
Toisaalta  on  todettu, että useimpien ihmisten  on  helpompaa vastata haas-
tattelijan kysymyksiin rehellisesti kuin liioitella  tai  suorastaan valehdella. (Jy-
rinki  1977.) 

2.2.2 	Opasteet 

Tienvarsihaastattelun  aikana muuttuvassa opasteessa näytettiin muu vaa-
ra-liikennemerkkiä  ja  viestiä "kaistoja kavennettu -  smala körfält".  Kuvassa  2 
on  viestien lisäksi esitetty viestin vuorotteleva esitystapa.  

p.  

—  i  — - !  
U  -  U  -  U 
0 	 0 	 0  

KAISTOJA 	 SMALA  
KAVENNETTU 	 KÖRFÄLT  

2,0 S 
	 0,5s 	 2,0 S  

Kuva  2.  Kaksikielisessä  opasteessa tienvarsihaastattelun  aikana näyt  etty 
 viesti  ja  eri kielisten viestien  esittämisajat. 
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2.2.3 	Tutkimusasetelma  

Kuljettajat pysäytettiin haastatteluun kilometri  sen  jälkeen, kun  he  olivat 
ohittaneet muuttuvan kaksikielisen opasteen. Haastatteluun pysäytettiin ai-
noastaan henkilö-  ja  pakettiautoja, joissa oli suomalainen rekisterikilpi.  Fy-
säyttäjinä  toimivat virkapukuiset poliisit. Koska tutkittavan opasteen  ja py-
säyttämispaikan  välillä oli loiva mäki, kuljettajat näkivät pysäyttäjät vasta 
kaksikielisen opasteen ohitettuaan. 

Haastattelun aluksi kuljettajille kerrottiin, että haastattelussa tutkitaan muut-
tuvia opasteita. Ensiksi heiltä kysyttiin, muistivatko  he,  mikä oli viimeinen 
muuttuva opaste, jonka  he  olivat ohittaneet.  Sen  jälkeen kuljettajille näytettiin 
kuvaa muuttuvasta opasteesta, jossa tekstiviesti oli peitetty  (kuva  1)  ja  heiltä 
kysyttiin, muistivatko  he,  mitä opasteessa luki.  Jos  kuljettaja kertoi viestin 

 vain  yhdellä kielellä, häneltä kysyttiin, oliko tekstiviestissä muita sanoja. Seu-
raavaksi kuljettajalta kysyttiin, miten viesti oli esitetty.  J05  kuljettaja muisti 
nähneensä opasteen  ja  oli huomannut, että siinä esitettiin viesti vuorotellen 
kandella eri kielellä, häneltä kysyttiin esitysajan pituuden sopivuutta (liian 
lyhyt, sopiva vai liian pitkä). Tämän jälkeen kuljettajalta kysyttiin, vaikuttiko 
vuorotteleva esitystapa hänen mielestään jollain tavalla viestin lukemiseen. 
Kuljettajaa pyydettiin arvioimaan esitystavan vaikutusta esittämällä hänelle 
vilsiportainen asteikko, jonka ääripäät oli esitetty sanallisesti  (1=  vaikeutti 
selvästi  ja  5=  helpotti selvästi). Tulosten käsittelyssä luokat  1  ja  2  sekä  4  ja  5 

 kuitenkin yhdistettiin. Viimeinen kysymys koski vuorottelevan esitystavan 
mandollisia etuja  ja  haittoja. Haastattelulomake  on  esitetty liitteessä  1. 

2.2.4 	Haastattelujen toteutus  

Tienvarsihaastattelut  tehtiin kahtena arkipäivänä,  kello  9  ja  15  välisenä aika-
na. Haastatteluajankohtana kaksikieliset opasteet olivat olleet kuusi viikkoa 
käytössä. Haastateltavat valittiin satunnaisesti opasteen ohi ajaneiden kul-
jettajien joukosta. Haastattelu tehtiin ruotsiksi,  jos  kuljettaja vastasi terveh-
dykseen "hyvää päivää,  goddag"  ruotsiksi. Kuitenkin  vain  yksi kuljettaja 
vastasi kysymyksiin ruotsiksi.  

2.3 	Silmänhiikekokeet  

2.3.1 	Kuljettajan  tarkkaavuus  ja  silmänhiikkeet  

Tutkimuksen toisessa osassa haluttiin tutkia järjestelmän vaikutuksia kuljet-
tajan havaintotoimintaan, tarkemmin sanottuna kuljettajan visuaalista kuor-
mittumista hänen ajaessaan kaksikielisten muuttuvien opasteiden ohi. 
Opasteen visuaalista kuormittavuutta tutkittiin vertaamalla yksikielisten  ja  eri 
tavoilla esitettyjen kaksikielisten viestien vaikutusta kuijettajan silmänliikkel

-sun. 

Cohen (1998) on  todennut, että mitä tarkkaavaisempi  ja  mitä tietoisempi 
vallitsevasta liikennetilanteesta kuljettaja  on,  sitä todennäköisempää  on,  että 

 hän  havaitsee hiikennetilanteen kannalta tärkeän informaation  ja  tekee  sen 
 perusteella oikean ratkaisun. Koska kuljettaja pystyy tietoisesti havaitse-

maan  vain  pienen osan informaatiosta,  jota  liikenteessä  on  tarjolla,  on tärke- 
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ää,  että kuljettajan tarkkaavuus kohdistuu liikenteen kannalta olennaiseen 
informaatioon. Yksittäistä ärsykkeen havaitsemista tärkeämpää  on  havaita 
Ilikennetilanne kokonaisuutena  ja  osata valita juuri  sillä  hetkellä tärkeä infor-
maatio. 

Shinarin  (1978)  mukaan tarkkaavuuden  on  ajateltu suuntautuvan samaan 
kohteeseen (liikennemerkki, ajoneuvo jne.) kuin  katse,  koska  vain  niistä 
kohteista, joihin  katse  kohdistetaan saadaan tarkka  kuva.  Voidaan ajatella, 
että liikennetilanne, joka vaatii kuljettajan tarkkaavuutta erityisen paljon  on 

 kuormittavampi  kuin liikennetilanne, josta kuljettaja selviää vähemmällä tark-
kaavuudella. Kuljettajan liiallinen kuormittuminen saattaa puolestaan hei-
kentää keskeisten ajotehtävien suorittamista  ja  edelleen liikenneturvallisuut-
ta. 

Yksi liikennetutkimuksessa käytetty menetelmä tutkia kuljettajan visuaalista 
kuormittumista  on  kuvata kuljettajan silmänliikkeitä.  Jos  kuljettajan silmän- 
liikkeissä  on  eroja kokeen aikana  tai  eri ajokerroilla, voidaan nämä erot tul-
kita johtuvan erilaisista ajotilanteista  ja  -ympäristöstä johtuvaksi visuaalisen 
kuormittumisen muutoksiksi. (Mourant ym.  1969.)  

Liikenne perustuu ratkaisevasti tienkäyttäjän näköhavaintoihin (Sivak  1996). 
 Liikenteen ohjauksessa käytetyt merkit  ja  merkinnät antavat tietoa melkein 

yksinomaan näköaistin välityksellä. Autonkuljettaja tekee silmillään tavalli-
sesti  3  -  5  kohdistusta  sekunnissa  (Helmers ym.  1977).  Kohdistamisen  aika-
na silmämuna  on  liikkumatta,  ja  vain  tällöin ihminen voi nähdä yksityiskohtia. 
Noin  95  prosenttia ajasta kuluu kohdistamiseen  ja  5  prosenttia silmänliikkei

-sun.  Luoman  ja Karasmaan  (1986)  tutkimuksen mukaan normaalissa maan-
tieajossa kuljettajan katseen kohdistusaika jakaantuu seuraavasti:  59  % 

 ajasta kuljettaja tarkkailee tietä,  26  %  ajasta muita tiellä liikkujia,  10  %  ajasta 
liikenneympäristöä (talot, mainokset jne.),  4  %  ajasta ajoneuvon laitteita (pe-
lit, kojetaulu jne.)  ja  vain  noin  1  %  ajasta kuljettaja tarkkailee liikenteen ohja-
uslaitteita (merkit, tiemerkinnät jne.). Eriksonin  ja Hörbergin  (1980)  tutkimuk-
sessa vastaavat ajalliset osuudet kaupunkiliikenteessä olivat seuraavat:  tie 
25  %,  muut tiellä liikkujat  70  %,  ajoneuvon hallintalaitteet  2  %  ja  liikenteen 
ohjauslaitteet  3  %.  

Yksittäisen kohdistuksen kesto vaihtelee noin  100  -  350 ms  välillä  (Åberg 
 1981). Mori  ja Abdel -Halim  (1981)  arvioivat, että kiinteän liikennemerkin  tie-

toiseen havaitsemiseen tarvittava katseen kohdistusaika (kokonaiskohdis-
tusaika, joka voi sisältää useita kohdistuksia) vaihtelee välillä  271  -  784 ms. 

 Käytännössä kuljettajat kuitenkin kohdistavat merkkeihin kauemmin: Luoman 
tutkimuksessa  (1991)  kokonaiskohdistusajat nopeusrajoitusmerkkiin  olivat 

 1010 ms (2,7  kohdistusta), "sivutien  risteys" varoitusmerkkiin  1155 ms (2,8 
 kohdistusta)  ja hirvivaroitusmerkkiin  1365 ms (3,3  kohdistusta). Zwahlen 

 (1981)  tarkasteli valoisuusolosuhteiden vaikutusta liikennemerkkien kohdis-
tusaikoihin. Valoisissa olosuhteissa kokonaiskohdistusajat liikennemerkkei

-hin  olivat  1105 ms (2,6  kohdistusta)  ja  pimeällä ajettaessa  1140 ms (2,3 
 kohdistusta).  

Dingus  ym.  (1988)  selvitti tutkimuksessaan ajoneuvon sisäisen navigointi-
laitteen visuaalista kuormittavuutta erilaisten toimintojen yhteydessä (seu-
raavan sivutien nimeäminen, etäisyyden määrittäminen sivutielle, josta tulee 
kääntyä jne.). Kuijettajien katseen yhteenlaskettu kokonaiskesto laitteen 
näyttöön vaihteli toiminnosta riippuen  8,6  -  10,6 s  (kohdistusten  määrä  5,2  - 
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6,2). Tijerinan ym. (1998)  tutkimuksessa tarkastettiin kuljettajan silmänliik-
keitä heidän käyttäessään erilaisia navigointilaifteita, näppäillessään matka- 
puhelimeen kymmennumeroisen puhelinnumeron  ja  säätäessään radiota. 
Kokonaiskohdistusajat olivat navigointilaitteille (suunnistustehtävä kohteesta 
kohteeseen) laitteesta riippuen  4 - 80 s (kohdistuskerrat 4 - 32), matkapuhe

-limen  kymmenen numeron valitsemiselle  25 s (8 kohdistusta)  ja radion  sää-
tämiselle 16 s (6 kohdistusta). 

Silmänlilketutkimuksen  etuna  on,  että kuljettajalle ei tarvitse antaa mitään 
lisätehtävää  ja  koe tapahtuu normaalissa ajotilanteessa. Lisäksi tulokset ovat 
suhteellisen luotettavia, koska silmänhiikkeet ovat paljolti tandosta riippu-
mattomia.  (Rockwell ym. 1970.)  

Toisaalta silmänliikkeet eivät ilmaise, mitä lopulta havaitaan.  Osa  informaati-
osta havaitaan ääreisnäöhlä,  ja  toisaalta osaa informaatiosta ei käsitellä ai-
nakaan tietoisesti. Kokeiden suorituksen  ja  tulosten analysoinnin raskaus 
aiheuttaa yleensä  sen,  että tutkimukseen osallistuvia koehenkitöitä  on  vähän 
verrattuna esim. haastattelututkimuksiin  tai liikennevirran  käyttäytymistä kos-
keviin tutkimuksiin. (Häkkinen  ja  Luoma  1990.) 

2.3.2 	SHmänhiiketutkimuksen  rajoitukset 

Tutkimuksen toisessa osassa pyrittiin tutkimaan kuljettajan visuaalista kuor-
mittumista rekisteröimällä hänen silmänliikkeitään. Vaikka menetelmää  on 

 käytetty monissa aikaisemmissa kuljettajan havaintotoimintaa käsittelevissä 
tutkimuksissa, tulee tuloksia tulkittaessa muistaa menetelmästä aiheutuvan 
rajoitukset. 

Silmänliikkeiden  rekisteröinnin käyttäminen kuljettajan visuaalisen kuormit
-tumisen  mittarina perustuu olettamukseen, että kuljettajan tulee riittävästi 

katsoa ajorataa  ja  muuta liikennettä pystyäkseen jatkamaan ensisijaista 
tehtäväänsä, ajamista. Kuljettaja voi ajoittain katsoa muualle, mutta tarkkaa-
vaisuuden tulee kuitenkin pääosin ajan suuntautua ajoradalle. Tämä oletta-
mus perustuu ensinnäkin siihen, että pystyäkseen pitämään ajoneuvonsa 
ajoradalla, kuijettajan täytyy ennakoida ajoradan  ja  kaistan suunnan muutok-
set, tarkistaa ajoneuvonsa  sen  hetkinen sijainti ajoradalla  ja  tehdä tarvittavat 
korjausllikkeet. Toiseksi liikennetilanteiden ennakointi vaatii ympäröivän lii-
kenteen tarkkailua, koska suurin  osa vaaratilanteista  voidaan ennakoida  vain 

 ympäröivää hiikenneympäristöä tarkkailemalla. (Wierwille  1993.)  

Tämä ajoradan  ja  muun liikenteen tarkkailu ei kuitenkaan ole aina niin vaati-
vaa, että  se  veisi  kaiken  kuljettajan visuaalisesta kapasiteetista. Etenkin pit-
killä, suorilla tieosilla, hiljaisen liikenteen aikana  ja  olosuhteissa, jotka eivät 
ole erityisen vaativia (normaali ajokeli jne.)  on  vaikeaa sanoa täsmällistä 
katseen kohdistusten määrää  tai  aikaa, jonka kuljettaja tarvitsee suoriutuak

-seen ajotehtävästä  turvallisesti. Käytännössä kohdistusten kokonaiskeston 
 tai  yksittäisen kohdistuksen kesto tulisi siis olla selvästi pidempiä kuin  kont-

rollitilanteessa  ennen kuin tutkittu koetilanne voitaisiin luokitella vaaralhiseksi. 

Lisäksi  on  huomattava, että muuttuvat opasteet sijaitsevat tien reunassa  ja 
 katseen kulmamuutos kulj ettajan siirtäessä katseensa ajoradalta opastee-

seen  ja  takaisin  on  melko pieni verrattuna esimerkiksi kuljettajan katseen 
kohdistumiseen, kun  hän  katsoo ajoneuvon sisällä sijaitsevaan laitteeseen. 
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Vaikka jokin havaintokohde (esim. muuttuva kaksikielinen opaste) siis aihe-
uttaisikin useita kohdistuksia  tai  pitkän kohdistuksen kokonaiskeston, ei sitä 
voida kiistatta osoittaa vaarallisiksi, koska kuljettaja voi opasteeseen koh-
distaessaan saada karkeata informaatiota edessä olevalta tienosalta. Lisäksi 
kuijettajan katseen kohdistumisen  ja  turvallisuuden välistä yhteyttä ei tunneta 
täsmällisesti. 

Silmänliikkeiden rekisteröinti  on  kuitenkin perusteltua, koska opasteiden olisi 
välitettävä informaatio tehokkaasti eli lyhyessä ajassa kuljettajasta  ja liiken-
netilanteesta  riippumatta.  Schlegel (1993)  toteaa, että liikennemerkit, jotka 
ovat monimutkaisia  ja  jopa hämmentäviä lisäävät havaitsemiseen tarvittavaa 
kohdistusaikaa  ja  kuljettajan henkistä kuormittumista. Voidaan siis olettaa, 
että useat kohdistukset  tai  pitkät kohdistusajat osoittavat opasteen toimivan 
tehottomasti  ja  kuormittavan kuljettajaa tarpeettomasti (esim.  Parkes 1995, 
Wickens 1 992). 

2.3.3 	Tutkitut  opasteet  

Tutkimuksen toisessa osassa tarkasteltii  n  kuljettajan havaintotoimintaa 
muuttuvaa opastetta lähestyttäessä. Tutkimuksessa käytettiin seuraavia 
opasteita:  
1. kaksikielinen opaste, joka esittää viestit vuorotellen  (kuva  3) 
2. kaksikielinen opaste, joka esittää viestit samanaikaisesti  (kuva  4) 
3. yksikieliset opasteet,  jotka esittivät ilman  ja  tien lämpötilaa  (kuva  5).  

2,Os 	O,5s 	 2,Os  

Kuva  3.  Muuttuva kaksikielinen opaste, joka esittää viestin suomeksi  ja  ruot-
siksi vuorotellen. Yläpuolella oleva varoitusmerkki näytti "muu vaara" merk-
kiä.  
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Kuva  4.  Muuttuva kaksikielinen opaste, joka esittää viestin suomeksi  ja  ruot-
siksi samanaikaisesti. Yläpuolella oleva varoitusmerkki näytti "muu vaara" 
merkkiä.  

Kuva  5.  Muuttuva opaste, joka esittää tien  pinnan ja  ilman lämpötilan suo-
meksi. Yläpuolella  sUaitseva  varoitusmerkki  on  mustana, koska viesti ei ole 
varoitus.  

Yksikielisiä, kontrollimerkkeinä toimineita  opasteita oli kaksi, toinen ennen 
kaksikielisiä opasteita  ja  toinen kaksikielisten  opasteiden  jälkeen.  Kaksikieli-
sissä opasteissa  esitettiin viesti  "irtokiviä - stenskotr'.  Viestiä valittaessa 
käytettiin seuraavia  kriteereitä:  
1) Viestin tulisi olla mandollisimman pitkä, kuitenkin enintään  10  kirjaimen 
pituinen, jotta  se  voidaan esittää yhdellä  tekstirivillä.  
2) Viestin tulisi olla yhtä pitkä suomeksi  ja  ruotsiksi.  
3) Viestin tulisi olla uskottava  vallitsevissa  olosuhteissa.  
4) Viestin  psykologisen  ärsykearvon  tulisi olla suhteellisen korkea (Häkkinen 

 ja  Luoma  1990).  

Sekä  varoitusmerkkien  että  tekstiopasteiden  tekniset  spesifikaatiot  olivat 
samanlaiset kuin  haastattelututkimuksessa  (ks. sivu  13). 

2.3.4 	Kuljettajat 

Yhteensä  44  kuljettajaa osallistui kokeeseen.  Osa  aineistosta jouduttiin kui-
tenkin hylkäämään joko  silmänliiikekameran kalibrointivaikeuksien  tai  yllättä-
vän  sateen  takia. Kaikki kuljettajat olivat  ajokortillisia  miehiä, joiden äidinkieli 
oli suomi. Kuljettajat ilmoittautuivat kokeeseen vapaaehtoisesti  ja  heille mak-
settiin kokeeseen osallistumisesta palkkio.  
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Lopullinen aineisto käsitti  38  kuljettajaa, joista  19  oli nuoria  (21  -  28  vuotiaita) 
 ja  19  iäkkäitä  (60  -  80  vuotiaita).  Nuorten  kuijettajien  keski-ikä oli  23,2  vuotta 

 ja  iäkkäiden kuljettajien  67,2  vuotta. Kuljettajien  ajosuorite  viimeisen vuoden 
aikana vaihteli  1 500  kilometristä  100 000  kilometriin (keskiarvo  14 900 km). 

 Suurin  osa  kuljettajista  (71  %)  oli ajanut kaksikielisten, muuttuvien  opastei
-den  ohi aikaisemmin. Nämä taustamuuttujat eivät poikenneet toisistaan kah-

den ikäryhmän välillä tilastollisesti merkitsevästi. 

Nuorista kuljettajista  58  %  ymmärsi kirjoitettua ruotsia vähintään hyvin, kun 
taas  iäkkäistä kuijettajista  vain 21  %  ymmärsi kirjoitettua ruotsia vähintään 
hyvin  (x2 (1  )=  5.40, p< 0.02). 

2.3.5 	Tutkimusasetelma 

Silmänliiketutkimuksessa  kuvattiin  koekuljettajien silmänliikkeitä.  Tutkimuk-
sen riippumattomat muuttujat olivat  1)  opaste (viestit vuorotellen esittävä 
kaksikielinen opaste, viestit samanaikaisesti esittävä kaksikielinen opaste, 

 yksikielinen  opaste ennen kaksikielisiä opasteita,  yksikielinen  opaste kaksi-
kielisten  opasteiden  jälkeen)  ja  2)  koehenkilön ikä (nuoret  ja  iäkkäät  kuljet-
tajat). Riippuvat muuttujat olivat  1)  opasteeseen  kohdistaneiden  kuljettajien 

 prosenttuaalinen  osuus,  2)  kohdistusten  lukumäärä,  3)  kaikkien  kohdistusten 
kokonaiskesto  ja  4)  pisimmän  kohdistuksen  kesto. 

Kuljettajat ajoivat  ensin  noin  9  kilometriä ilman  silmänliikepiirturia,  jolloin 
heillä oli mandollisuus tutustua  koeauton hallintalaitteisiin.  Tämän jälkeen 
kuljettajan päähän asetettiin  silmänliikepiirturi  ja  se  kalibroitiin. Kokeenjohtaja 

 tarkkaili  monitorilta  koko  kokeen ajan  silmänliikepiirturin kalibrointia  ja  korjasi 
tarvittaessa  kalibrointia koeosuuksien  välissä.  Koereitin kokonaispituus  oli  49 

 kilometriä. Ajettu  koereitti  ja  opasteiden  sijainti  koereitillä  on  esitetty kuvassa 
 6.  

Ilman/tien 	Kaksikielinen 
lämpötila 	opaste  

1.  kierroksen 	 2.  kierroksen 
alku 	 alku  

Silmänlitke- 
kameran  
asetus  

Kotka  -  Helsinki I 	8,7 km 	I 	9,8 km 	 I 2,9 km 	I 	4,3 km 

Kaksikielinen 	 ilman/tien  
opaste 	 lämpötila  

Helsinki  - Kotk.  

Kuva  6.  Kuva  koereitistä  ja  tutkittujen  opasteiden sUainnista.  
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Kuljettajat ajoivat kuvatun reitin kandesti. Toinen kierros poikkesi ensimmäi-
sestä siten, että  se  alkoi vasta  700  metriä ennen ensimmäistä tutkittua 
opastetta (ks.  kuva  6).  Ensimmäisen kierroksen aikana kuljettajia pyydettiin 
ajamaan mandollisimman normaalisti kokeenjohtajan ajo-ohjeiden mukaan. 
Ennen toisen kierroksen alkua kuljettajille näytettiin  kuva muuttuvasta  opas-
teesta, jossa tekstikenttä oli tyhjä  ja  häntä pyydettiin lukemaan ääneen kaik-
kien muuttuvien opasteiden tekstiviestit ajettaessa reitti toiseen kertaan. 
Näin varmistettiin kuljettajan katseen kohdistaminen muuttuvan opastee-
seen,  jota  ei välttämättä ensimmäisellä kierroksella tapahtunut. 

Ennen ensimmäistä tutkittavaa opastetta (tien  pinnan ja  ilman lämpötila) 
kuljettaja oli ohittanut kaksi samanlaista, suomenkielistä lämpätilaopastetta. 
Kaksikielisten opasteiden esitystapoja (vuorotellen  tai  samaan aikaan) vaih-
dettiin niin, että puolet molempien ikäryhmien kuljettajista ohitti  ensin  viestit 
vuorotellen esittävän kaksikielisen opasteen  ja  puolet viestit samaan aikaan 
esittävän opasteen. 

Kuljettajat ajoivat koereitin vuoden  1992 Opel  Astra henkilöautolf  a.  Silmän- 
liikkeet rekisteröitiin  ja  nauhoitettiin silmänliikekameralla (EMR-NAC  5),  jonka 
toiminta perustuu valonsäteen heijastumiseen kuljettajan sarveiskalvolta. 
Silmänhiikepiirturin toimintaperiaate  on  esitetty kuvassa  7. 

FIBRE  OPTiCS  

RELAY  I 	II 
oPTics  RECORDER  

- -- - iiii  COMPOSrT 
OpTics  FINDER 	 0  

RELAY 
SPOT LAMP 

LENS FOCUS 

[j  
i 	EYE 	l)V CAMERA 

ADAPTER  
SPOTL.AMP  

44 	\VIEW PHOTO LENS i 	 -  

MIRROR  

Kuva  7.  Kaaviokuva silmänlllkepllrturin toiminta periaatteesta. 

Silmänliikepiirturi  on kypärämäinen  laite, joka asetetaan kuijettajan päähän. 
Yksi silmänhiikepiirturimalhi (NAC  5) on  esitetty kuvassa  8. 
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Kuva  8. Silmänliikepiirturi,  malli  NAC  5. 

Plirturi  tuottaa videokuvan kuljettajan edessä olevasta maisemasta, jossa 
katseen kohdistumispiste näkyy liikkuvana valopisteenä  (kuva  9).  

Kuva  9. Si/män/like pllrturin  tuottama  videokuva  edessä olevasta maisemasta 
 ja kuijettajan  katseen  kohdistuspisteestä  (valkoinen neliö).  
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2.3.6 	Tutkimuksen toteutus  

Koekuljettajat  osallistuivat kokeeseen yksi kerrallaan. Heille kerrottiin, että 
kokeen tarkoituksena  on  tutkia  nuorten ja  iäkkäiden autonkuljettajien  ha-
vaintotoimintaa  normaalissa maantieajossa. Kuljettajia pyydettiin ajamaan 
mandollisimman normaalisti, kokeenjohtajan ajo-ohjeita noudattaen. 

Kokeet ajettiin kolmen viikon aikana,  kello  9  ja  16  välisenä aikana. Koe kesti 
tunnista puoleentoista tuntia. Kokeen aikana  sää  oli pilvinen  tai puolipilvinen. 

 Kirkkaalla ilmalla silmänhiikepiirturin kamerassa käytettiin himmentävää  uns-
siä.  Kuljettajat, joiden koeajon aikana satoi vettä, poistettiin lopullisesta ai-
neistosta. Nopeusrajoitus tutkittujen opasteiden kohdalla oli  80 km/h tai 100 
km/h.  

Kuljettaja pystyi näkemään muuttuvat opasteet  600 - 470  metrin etäisyydeltä 
 ja  lukemaan tekstiviestin  220  -  260  metrin etäisyydeltä. Lukuetäisyydeltä 

muuttuvia opasteita katsottaessa niiden taustana oli metsä. Opasteiden 
tekstiviestit olivat luettavissa keskimäärin  9 - 11 s  ennen opasteen ohitta-
mista (opasteesta  ja kuljettajaryhmästä  riippuen). Arvio perustui yhden kul-
jettajan avulla mitattuun lukuetäisyyteen  ja kuvanauhoilta kuljeftajakohtai-
sesti  laskettavissa olleiden ohitushetkien määrittämiseen. Tämän karkeah

-kon  analyysin pohjalta pääteltiin, ettei lukuajan vaihtelulla ollut käytännön 
merkitystä opastekohtaisia tuloksia vertailtaessa. 

Kuljettajan katseen katsottiin kohdistuvan opasteeseen, kun katseen koh-
distuspisteen osoittava elektroninen merkki pysähtyi vähintään sekunnin 
kymmenesosaksi opasteeseen. Peräkkäiset kohdistukset opasteen eri osiin 
tulkittiln yhdeksi kokonaiskestoltaan yksittäisten kohdistusten  summan  pitui-
seksi kohdistukseksi. 

Jotta muiden tielläliikkujien mandollisia vaikutuksia silmänliikkeisiin voitaisiin 
analysoida, aineisto jaettiin kahteen luokkaan:  1) havaintotapahtuma,  jossa 
liikenneympäristössä ei ollut muuta liikennettä  ja  2)  havaintotapahtuma,  jos-
sa liikenneympäristössä oli muuta liikennettä. Havainnot, jotka sisällytettiin 
luokkaan  2  (muuta liikennettä) täyttivät vähintään yhden seuraavista eh-
doista. Kuljettajan ollessa  I ukuetäisyydellä  tutkitusta opasteesta:  
1) kuljettajan edessä ajoi ajoneuvo  ja  aikaväli oli pienempi kuin  3  sekuntia  
2) kuljettajaa vastaan ajoi  auto  ja  lisäksi vastaantulijat, jotka kuljettaja kohtasi 
enintään kolme sekuntia  sen  jälkeen, kun  hän  oli ohittanut opasteen  
3) kuljettaja kohtasi kevyttä liikennettä.  

2.3.7 	Mittausmenetelmän  reliaabelius  

Mittausmenetelmän reliaabeliudella tarkoitetaan mittarin tarkkuuta siinä 
mielessä, että mittauksessa tapahtuu mandollisimman vähän satunnaisvir-
hettä (Järvenpää  ja Kosonen  1996). Silmänliikkeiden rekisteröinnissä koh-
distusten  tulkinta sisältää neljä mandollista virhelähdettä: 
•  Merkki ei osoita todellista katseen kohdistamispistettä,  jos piirturin  asetus 

 on  muuttunut alkukalibroinnin jälkeen. 
•  Koehenkilö kohdistaa katseensa syvyyssuunnassa eri pisteeseen kuin tul-

kitsija olettaa (esimerkiksi liikennemerkin taustalla olevaan metsän puu-
hun). 
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• Piirturin erotuskyvyn  rajoitukset vaikeuttavat katseen todellisen kohdistus-
pisteen arvioimista,  jos  katsottava kohde  on  hyvin kaukana (kohdistuksen 
osoittavan merkin kulmamuutokset ovat pieniä). 

•  Eri tulkitsijat arvioivat merkin osumisen kohteeseen eri tavoin. 

Ensimmäinen virhelähde pyrittiin minimoimaan  sillä,  että takapenkillä istunut 
kokeenjohtaja näki videoitavan kuvan monitorista  koko  kokeen ajan. Monito-
rista kokeenjohtaja arvioi piirturin asetusta esim,  sillä  perusteella, kuinka 
kohdistuksen osoittava merkki osui tien näkyvissä olevan osan päähän  ja 
vastaantuleviin  autoihin, joihin katseen tiedetään kohdistuvan melko usein. 

 Jos piirturin alkuasetukset  näyttivät kokeen aikana muuttuvan, kokeenjohtaja 
korjasi kalibrointia koeosuuksien välissä. 

Toinen virhelähde pyrittiin minimoimaan valitsemalla tutkitut opasteet niin, 
että niiden taustat olivat hyvin samanlaisia (metsä), eikä taustalla ollut mi-
tään kuijettajan huomion todennäköisesti kiinnittävää (muita liikennemerk-
kejä, mainoksia jne.). Lisäksi voidaan olettaa, että kuljettaja katsoo liikenne- 
merkkiä taustalla olevan metsän sijasta, koska liikennemerkin informaatioar-
vo  on  kuljettajalle paljon suurempi. 

Muuttuvia opasteita katsottiin joskus hyvin kaukaa, jolloin piirturin erotusky
-vyn  takia tapahtuvan virheen mandollisuus kasvoi. Tämän virhelähteen mi-

nimoimiseksi päädyttiin tarkastelemaan  vain  kuljettajan katseen kohdistuksia 
alueella, jolla opasteen tekstiviestin lukeminen  on  mandollista. Neljäs virhe- 
lähde minimoitiin siten, että yksi tulkitsija analysoi kaikki kuvanauhat.  

2.4  Tutkimuksen hypoteesit 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa haluttiin selvittää kuljettajien mielipiteitä 
kaksikielisistä muuttuvista opasteista. Kyseessä oli siis kartoitus, jonka tu-
loksia  on  tarkasteltava kokonaisuutena  ja  tulkinta  on arvionvaraista.  Aikai-
sempien tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että kuljettajat suhtautuvat 
yleensä hyvin myönteisesti muuttuviin liikennemerkkeihin. Lähes kaikki kul-
jettajat sanovat muuttuvien opasteiden olevan tarpeellisia (Rämä  1997, Rä- 
mä 1998)  ja  muuttuvat opasteet ovat  radion  jälkeen suosituimpia  matkan 

 aikana saatavan liikenneinformaation välineitä (Penttinen  1996).  Tällä pe-
rusteella voitiin olettaa, että kuljettajat suhtautuisivat myönteisesti myös kak-
sikielisiin muuttuviin opasteisiin,  jos  niiden tekninen toteutus  vain on  onnistu-
nut. 

Tutkimuksen toisessa osassa tutkittiin kaksikielisten muuttuvien opasteiden 
vaikutusta kuijettajan silmänliikkeisiin. Kaksikielinen muuttuva opaste esittää 
viestit vuorotellen suomeksi  ja  ruotsiksi. Koska viesti vuorottelee opasteessa, 
voidaan ajatella, että ärsyke  on  voimakkaampi kuin opasteessa, jossa viesti 
esitetään samanaikaisesti. Aistijärjestelmät reagoivat ainoastaan ajallisesti 
tarpeeksi nopeasti muuttuviin ärsykkeisiin, vaikka niiden vaikutukset aistieli

-mun  vaihtelevat  koko  ajan. Tämä ajalliseksi sensoriseksi adaptaatioksi kut-
suttu ilmiö mandollistaa aistien kyvyn rekisteröidä nimenomaan niitä ympä-
ristön muutoksia, joiden informaatioarvo  on  meille vakioisia ärsykkeitä suu-
rempi.  Jos  muutos  on  nopea (esim, kohde liikkuu), havaitaan  se  hidasta 
muutosta todennäköisemmin. (Vuorinen ym.  1992.)  Tämän perusteella voi-
tiin olettaa, että kuijettajat kohdistaisivat katseensa todennäköisemmin kak-
sikieliseen, viestit vuorotellen esittävään opasteeseen. Lisäksi arvioitiin, että 
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kohdistusajat  viestit vuorotellen esittävään opasteeseen saattavat olla kes-
kimäärin pidempiä kuin viestit samanaikaisesti esittävään opasteeseen, kos-
ka ainakin  osa  kuljettajista lähestynee opastetta siten, että joutuu odotta-
maan omalla äidinkielellään esitettävää viestiä. Toisin sanoen  katse  kohdis-
tuu opasteeseen etäisyydellä, jolla viesti  on  luettavissa, mutta näkyvissä 
oleva viesti ei olekaan omalla äidinkielellä. 

Vastaavasti oletettiin, että omalla äidinkielellä esitettävän viestin odottami-
nen saattaisi johtaa pitkiin yksittäisiin katseen kohdistuksiin, jolloin vuorotel-
len esittävän opasteen aiheuttamat pisimmät kohdistukset olisivat pidempi-
kestoisia kuin samanaikaisesti viestit esittävän opasteen aiheuttamat koh-
distukset. 

Yksikielisten  ja  kaksikielisten muuttuvien opasteiden tekstiviestien sisältö  ja 
sen informaatioarvo  kuljettajalle olivat erilaisia. Kaksikielisissä opasteissa 
esitettiin varoitusta  i rtokivistä,  kun taas yksikielisissä opasteissa esitettiin 
ilman  ja  tien  pinnan  lämpötilat. Kokeet suoritettiin huhti-toukokuussa, joten 
edellä mainittua lämpötilainformaatiota voidaan pitää melko tarpeettomana 
kutjettajan ajotehtävän kannalta, koska esim, tien lämpötila vaihteli välillä  +8 
- ̂180  C.  Lisäksi opasteiden ulkonäkö poikkesi toisistaan. Irtokivistä varoit-
tavan kaksikielisen opasteessa tekstiviestin yläpuolella olevassa varoitus- 
kolmiossa näytettiin "muu vaara"- varoitusmerkkiä. Yksikielisessä, ilman  ja 

 tien  pinnan  lämpötilan esittävässä opasteessa tämä symbolimerkki oli mus-
tana. Koska viestin informaatioarvo  ja  varoitusmerkin käyttö lisää opasteen 
huomioarvoa, voitiin olettaa, että kaksikielisiin opasteisiin katsottaislin toden-
näköisemmin kuin yksikielisiln opasteisiin. Lisäksi kaksikielisissä esitettävän, 
monimutkaisemman viestin lukemiseen saattaa kulua enemmän aikaa, jol-
loin tämä näkylsi pidempinä kohdistusaikoina kaksikielisiin opasteisiin. 

Aikaisempien tutkimusten perusteella voitiin lisäksi olettaa, että  esitystavan 
muuttuessa monimutkaisemmaksi, iäkkäillä kuijettajilla saattaa esiintyä 
kuormittumista muita kuljettajia enemmän. Kun liikennetilanne  tai  -ympäristö 
vaikeutuu, vaikuttaa  se läkkäiden  kuljettajien kuormittumiseen yleensä muita 
kuljettajia selvemmin. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi havaintotoiminnan 
muutoksena (katseen kohdistaminen  ja kohdistusajat) ja  normaalin ajotehtä

-vän häiriintymisenä. (Dignus  1997.)  

Voitiin siis olettaa, että iäkkäät kuljettajat kuormittuisivat kaksikielisistä 
muuttuvista opasteista nuoria kuljettajia enemmän. Tämän oletettiin näkyvän 
pidentyneenä katseen kokonaiskohdistusaikana iäkkäiden kuljettajien ohitta-
essa vuorotellen viestit esittävän opasteen. Ikäryhmien  välisen  eron kohdis-
tusaikojen pituudessa arvioitiin olevan suurempi vuorotellen tekstiviestit 
esittävälle opasteelle kuin samanaikaisesti viestit esittävälle opasteelle. Li-
säksi oletettiin, että kohdistusajat lyhenisivät,  jos  tiellä olisi havaintohetkellä 
muuta liikennettä. 
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3  TULOKSET  

3.1 	Tienvarsihaastattelu  

3.1.1 	Kuljettajat  

Tienvarsihaastattel ussa  pysäytettiin yhteensä  460 kuljeifajaa. Kuijettajalta 
 kysyttiin, mikä oli viimeinen muuttuva opaste, jonka  hän  muistaa nähneensä. 

Tämän jälkeen  kuijettajalle  näytettiin  kuva  muuttuvasta opasteesta,  jossa 
 tekstiviesti  oli peitetty  ja  häneltä kysyttiin,  muistiko  hän  opasteessa näytetyn 

tekstiviestin. Pysäytetyistä  kuljettajista  76 %  muisti  tekstiviestin "kaistoja  ka-
vennettu" oikein,  9 %  muisti nähneensä opasteen, mutta eivät muistaneet 
siinä  lukenutta  tekstiä. Viisitoista prosenttia  pysäytetyistä  kuljettajista eivät 
muistaneet  opastetta  lainkaan. Yhdeksän  prosentha pysäytetyistä  kuljetta-
jista, jotka muistivat nähneensä opasteen, eivät olleet huomanneet  sen  esit-
tävän viestiä vuorotellen, kandella eri kielellä. 

Lopulliseen aineistoon otettiin mukaan kuljettajat  (350 kpl),  jotka muistivat 
nähneensä opasteen (eivät välttämättä muistaneet viestin sisältöä)  ja  olivat 
huomanneet, että viesti esitettiin vuorotellen kandella eri kielellä  (kuva  10). 

 Kaikki jäljempänä  esitettävät  tulokset koskevat tätä  kuljettajaryhmää.  

HAASTATTELUUN PYSÄYTETTIIN  460  KULJETTAJAA  

67  KULJETTAJAA  41  KULJETTAJAA  352  KULJETTAJAA 
EI MUISTANUT MUISTI MUISTI MERKIN 

EDES NÄHNEENSÄ NÄHNEENSÄ TEKSTIVIESTIN  
MERKKIÄ MERKIN OIKEIN  
(14.6  %)  (8.9  %)  (76.5  %)  

393  KULJETTAJAA MUISTI 
NÄHNEENSÄ MERKIN  TAI  MUISTI 
MERKIN  TEKSTIVIESTIN  OIKEIN  

(85.4%) 

350  KULJETTAJAA  43  KULJETTAJAA 
MUISTI, ETTÄ EI MUISTANUT, 

VIESTI ESITETTIIN ETTÄ VIESTI 
VUOROTELLEN ESITETTIIN 
KAHDELLA ERI VUOROTELLEN 

KIELELLÄ KAHDELLA ERI  
(89.1  %)  KIELELLÄ  

Kuva  10.  Lopullisen aineiston muodostaminen kaikista pysäytetyistä kuljetta-
jista. 

Kandeksankymmentä prosenttia kuljettajista oli miehiä. Nuoria kuljettajia  (18 
- 30  vuotiaita) oli  19 %,  keski-ikäisiä  (31 - 59  vuotiaita)  68 %  ja  iäkkäitä  kul- 
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jettajia  (60  vuotiaita  tai  vanhempia)  13 %.  Kuljettajista  88  %  ajoi henkilöautoa 
 ja  12 %  pakettiautoa. Keskimääräinen ajosuorite viimeisen vuoden aikana oli  

29 760 km (mediaani  25 000 km).  Alle  15 000 km  viimeisen vuoden aikana 
oli kuljettajista ajanut  31 %,  yli  15 000 km,  mutta  alle  30 000 km 39 %  ja  yli  
30 000 km 30  %.  

Sen  jälkeen kun kaksikieliset muuttuvat opasteet oli otettu käyttöön (noin 
kuusi viikkoa ennen haastatteluajankohtaa),  45 %  kuljettajista oli ohittanut 
opasteen päivittäin,  29  %  vähintään kerran viikossa  ja  26 %  harvemmin kuin 
kerran viikossa. 

Haastattelussa kysyttiin muiden taustatietojen lisäksi, kuinka hyvin kuljettaja 
ymmärsi kirjoitettua toista kotimaista kieltä (suomea  tai  ruotsia, kuijettajan 
vastauskielestä riippuen). Kaksitoista prosenttia kuijettajista oli kaksikielisiä,  
28 %  ilmoitti ymmärtävänsä kirjoitettua toista kotimaista kieltä kiitettävästi  tai 

 hyvin,  41 %  tyydyttävästi  tai välttävästi  ja  19 %  kuljettajista ilmoitti, ettei ym-
märrä kirjoitettua toista kotimaista kieltä lainkaan. 

Kuljettajien taustamuuttujien välillä havaittiin seuraavat kuusi riippuvaisuutta: 

•  Kuljettajan ikä riippui kuljettajan sukupuolesta  (F(1 ,348) = 4.68, p < 0.04)  
siten, että miehet (keski-ikä  43,9  vuotta) olivat hieman naisia (keski-ikä  
40,0  vuotta) iäkkäämpiä. 

• Kuijettajan ajosuorite  viimeisen vuoden aikana riippui kuljettajan suku-
puolesta  (F(1,347) = 19.67, p  <0.001)  siten, että miehillä oli keskimäärin 
suurempi ajosuorite (keskiarvo  32 600 km)  kuin naisilla (keskiarvo  17 900 
km). 

•  Kuljettajan ajosuorite viimeisen vuoden aikana riippui kuijettajan iästä  
(F(2,346) = 7.65, p < 0.002).  Keski-ikäisillä kuljettajilla  (31 - 59  vuotiaat) 
ajosuorite oli viimeisen vuoden aikana suurin  (32 900 km),  nuorilla  kuljet-
tajilla  (18 - 30  vuotiaat) seuraavaksi suurin  (26 700 km)  ja iäkkäillä kuljet-
tajilla  (60  vuotiaat  ja  vanhemmat) pienin  (18 100 km). 

•  Muuttuvien opasteiden ohituskertojen tiheys riippui kuljettajan iästä  
(F(2,347) = 11 .0, p <  0.001).  Viikoittain opasteen ohi ajavat olivat iäk-
käimpiä (keski-ikä  46,7  vuotta). Harvemmin kuin viikoittain opasteen ohi 
ajavien kuljettajien keski-ikä oli  45,2  vuotta. Päivittäin opasteen ohi ajavat 
olivat nuorimpia (keski-ikä  39,5  vuotta). 

•  Muuttuvien opasteiden ohituskertojen tiheys riippui kuljettajan ajosuorit-
teesta viimeisen vuoden aikana  (F(2,346) = 4.30, p < 0.02).  Päivittäin 
opasteen ohi ajavien ajosuorite viimeisen vuoden aikana oli suurin  (33 
700 km),  harvemmin kuin kerran viikossa opasteen ohi ajavien ajosuorite 
seuraavaksi suurin  (28 900 km)  ja  viikoittain opasteen ohittavien ajosuo

-rite  pienin  (24 400 km). 
•  Kirjoitetun, toisen kotimaisen kielen ymmärtäminen riippui kuljettajan iästä  

(F(3,346) = 17.7, p  <0.001).  Kuljettajien, jotka ilmoittivat, etteivät ymmär-
rä lainkaan kirjoitettua, toista kotimaista kieltä, keski-ikä oli suurin  (51 ,7  
vuotta), kaksikielisten seuraavaksi suurin  (48,5  vuotta). Kirjoitettua, toista 
kotimaista kiitettävästi/hyvin  tai tyydyttävästi/välttävästi  ymmärtävien kes-
ki-ikä oli yhtä suuri  (40,5  vuotta). 

Edellä esitetyt kuljettajien taustamuuttujien keskinäiset riippuvaisuudet olivat 
odotettuja  ja haastatteluaineiston  voidaan olettaa kuvaavan paikallista  kul- 
jettajaryhmää  melko hyvin. Kuljettajien taustamuuttujien keskinäisten riippu- 
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vaisuuksien  ja  otoksen pieni  koko  aiheuttivat kuitenkin  sen,  että kaikkien 
taustamuuttujien mandollisia vaikutuksia kuijettajan mielipiteeseen ei voitu 
tällä aineistolla varmistaa, vaan tuloksissa keskityttiin tarkastelemaan mah-
dollisia ikävaikutuksia.  

3.1.2 	Tekstiviestin  muistaminen 

Seuraavat tulokset koskevat kuljettajia, jotka muistivat nähneensä opasteen 
 ja  olivat huomanneet, että siinä esitettiin viesti vuorotellen kandella eri kie-

lellä  (n=350).  Yhdeksänkymmentäkaksi  prosenttia kuljettajista muisti teksti- 
viestin oikein. Kandeksan kuljettajaa  (2,3  %)  muistivat nähneensä opasteen, 
mutta muistivat tekstiviestin väärin. Yhdeksäntoista kuljettajaa  (5,4  %)  muis-
tivat nähneensä opasteen, mutta eivät muistaneet tekstiviestiä (muuta kuin 
"jotakin suomeksi", "jotakin ruotsiksi"). 

Tekstiviestin  muistaminen oli riippuvainen kuljettajan iästä  (x2  (2)  =  27.1, 
p< 0.001)  niin, että nuoret kuljettajat muistivat viestin parhaiten  (100  %)  ja 
iäkkäät  huonoimmin  (74,5  %).  Keski-ikäisistä kuljettajista  93,7  %  muisti teks-
tiviestin oikein.  

Al  ustavissa  tulosten tarkastelu issa tekstiviestin muistamiseen näytti vai kutta
-van  tilastollisesti merkitsevästi myös kuljettajan sukupuoli  ja  kirjoitetun ruot-

sin ymmärtäminen. Tarkempi tarkastelu osoitti kuitenkin, että kun näiden 
taustamuuttujien vaikutusta tarkasteltiin ikäryhmittäin, muuttujien vaikutukset 
hävisivät.  

3.1.3 	Esitysajan  sopivuus 

Suurin  osa  (88,9  %)  haastatelluista kuljettajista sanoi esitysajan  (2,0  sekun-
tia) olleen sopiva. Kymmenen prosenttia kuijettajista sanoi kuitenkin, että 
esitysaika oli heidän mielestään liian lyhyt. Kaksi kuljettajaa  (0,6  %)  sanoi 
esitysajan olleen liian pitkä  ja  yksi kuljettaja  (0,3  %)  ei osannut vastata ky-
symykseen. 

Analysoitaessa  mandollisia taustamuuttujien vaikutuksia kuljettajan mielipi-
teeseen esitysajan sopivuudesta aineisto jaettiin kahteen ryhmään:  1)  kul-
jettajat, joiden mielestä esitysaika oli lIian lyhyt  ja  2)  kuljettajat, joiden mie-
lestä esitysaika oli riittävän pitkä (sopiva  tai  liian pitkä). Tulokset osoittivat, 
että mielipiteet esitysajan sopivuudesta olivat riippuvaisia kuijettajan iästä  (x2  
(2)  =  9.74, p  <  0.01).  Kaksikymmentäyksi  prosenttia iäkkäistä kuljettajista 
sanoi esitysajan olleen liian lyhyt kun vastaava osuus keski-ikäisten  (31- 59 

 vuotiaat) kuljettajien joukossa oli  10  prosenttia  ja nuorten  kuljettajien joukos-
sa kolme prosenttia.  

3.1.4 	Esitystavan  muut vaikutukset 

Kysyttäessä vuorottelevan esitystavan vaikutuksia viestin lukemiseen  56  % 
 kuljettajista vastasi, ettei esitystapa vaikuttanut heidän mielestään viestin 

lukemiseen. Kuljettajista  24  %  vastasi  sen  helpottavan viestin lukemista  ja 
 20  %  vastasi  sen  vaikeuttavan viestin lukemista. Kuljettajan ohituskerrat 

kaksikielisten, muuttuvien opasteiden ohi vaikuttivat tilastollisesti merkitse-
västi kuljettajan mielipiteeseen esitystavan vaikutuksesta  (x2  (4)  =  18.71, p  < 
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0.05)  siten, että harvemmin kuin kerran viikossa opasteiden ohi ajavat kul-
jettajat sanoivat muista useammin esitystavan helpottavan lukemista  (kuva 

 11).  Tämä saattaa johtua vuorottelevan tekstiviestin huomion herättävästä 
uutuusvaikutuksesta.  

C, 

'fl.— 

a,  
=  
E  

> 	 Päiittäin 	 Viikoittain 	 Harvemmin 
kuin  

iikoittain 
Kuijettajan ohituskerrat  kaksikielisen opasteen ohi 

Kuva  11.  Kuljettajan mielipide vuorottelevan esitystavan vaikutuksesta teks-
tin lukemiseen  sen  mukaan, kuinka usein kuljettaja oli ohittanut opasteen. 

Kuljettajat, joiden mielestä esitysaika oli liian lyhyt sanoivat muita useammin  
(x2  (2)  =  25.71, p  <  0.001)  esitystavan  vaikeuttavan lukemista  (kuva  12). 

Esitysaika 	 Esitysaika  
sopiva 	 lIian  lyhyt  

Kuljettajan mielipide esitysajan pituudesta 

Kuva  12.  Kuljettajan mielipide esitystavan vaikutuksesta viestin lukemiseen 
 ja  esitysajan  riittävyydestä. 
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Lisäksi kuijettajilta kysyttiin esitystavan mandollisia vaikutuksia muihin asioi-
hin kuin viestin lukemiseen. Kuljettajista  30  %  vastasi vuorottelevalla esitys- 
tavalla olevan muita, myönteisiä vaikutuksia kuten "opasteen havaitsee hel-
pommin  (29  %)  ja  "yleinen tarkkaavaisuus paranee  (1  %).  Vastaavasti kym-
menen prosenttia kuljettajista sanoi vuorottelevalla esitystavalla olevan kiel-
teisiä vaikutuksia kuten "opastetta tuijottaa pidempään"  (8  %)  ja  "vaikeutti 
viestin vastaanottamista"  (3  %).  Kuljettajista  60  %  vastasi, ettei vuorottele

-valla esitystavalla  ollut muita vaikutuksia. Kuljettajan taustamuuttujilla ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kuljettajan mielipiteeseen muista mah-
dollisista vaikutuksista.  

3.2 	Silmänhlikekokeet  

3.2.1 	Silmänliikkeet ajettaessa  ilman  hisätehtävää  

Kuljettajista  89  -  100  % kohdistivat  katseensa opasteeseen. Opasteisiln koh-
distaneiden kuljettajien osuuteen ei vaikuttanut kuljettajan ikäryhmä  tai 

 opaste. Kuljettajista  79  % (iäkkäistä  kuljettajista  17  kuljettajaa eli  89  %  ja 
 nuorista  13  kuljettajaa eli  68  %)  kohdisti katseensa kaikkiin neljään tutkittuun 

opasteeseen. Seuraavassa tarkastelussa käsitellään näitä, yhteensä  30 
 kuljettajaa. 

Opasteisiin  kohdistettiin keskimäärin  3,1  kertaa  (2,5  kohdistuksesta  3,3  koh-
distukseen). Kohdistusten  lukumäärän ei vaikuttanut tilastollisesti merkitse-
västi  se,  mikä opaste oli kyseessä  tai se,  kuuluiko kuljettaja  nuorten  vai iäk-
käiden ryhmään. 

Kohdistusten  yhteenlaskettu kesto  on  esitetty opasteittain  ja ikäryhmittäin 
 kuvassa  13.  Opasteella  oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus kohdistusten 

kokonaiskestoon  (F(3,84)  =  12.1, p  <  0.0001).  Kaksikielistä, viestit vuorotel-
len näyttävää opastefta katsottiin pisimpään (keskiarvo  4,70 s).  Kaksikielistä, 
viestit samaan aikaan näyttävää opastetta katsottiin keskimäärin  4,06 s  ja 
yksikielistä,  tien  pinnan ja  ilman lämpötilaa suomeksi näyttävää opastetta 

 2,52 s  (ennen kaksikielisiä opasteita)  ja  2,29 s  (kaksikielisten opasteiden 
jälkeen). Kohdistusten kokonaiskesto  ja keskihajonnat  on  esitetty ikäryhmit-
täin  ja opasteittain  liitteessä  2.  

Tukeyn  testi  (a  =  0.05)  osoitti, että merkitsevät kokonaiskeston erot olivat 
opastetyyppien välillä (yksikielinen/kaksikielinen). Kumpikin yksikielinen 
opaste erosi molemmista kaksikielisistä opasteista, kun taas erot yksikiehs

-ten  opasteiden  välillä  ja  kaksikielisten opasteiden välillä eivät olleet tilastolli-
sesti merkitseviä.  län  vaikutus  tai  opasteen  ja  iän yhdysvaikutus eivät olleet 
tilastollisesti merkitseviä. 
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Kuva  13.  Keskimääräinen kohdistusten kokonaiskesto opasteittain  ja  ikä-
iyhmittäin (ajettaessa ilman lisätehtävää). 

Pisimmän  kohdistuksen  kesto  on  esitetty  opasteittain  ja ikäryhmittäin  kuvas-
sa  14.  Opasteella  oli  tilastoHisesti  merkitsevä vaikutus pisimmän  kohdistuk

-sen kestoon  (F(3,84) 10.5, p < 0.0001).  Kaksikielistä, viestit vuorotellen 
näyttävää  opastetta  katsottiin pisimpään (keskiarvo  2,93 s).  Kaksikielisen, 
viestit samaan aikaan näyttävän opasteen pisimmät  kohdistukset  olivat kes-
kimäärin  2,52 s  ja yksikielisten,  tien  pinnan ja  ilman lämpötilan suomeksi 
näyttävän opasteen  1 ,46 s  (ennen kaksikielisiä opasteita)  ja  1,37 s  (kaksikie-
listen  opasteiden  jälkeen). Pisimmän  kohdistuksen  kesto  ja keskihajonnat  on 

 esitetty  ikäryhmittäin  ja opasteittain  liitteessä  2. 
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Kuva  14.  Pisimmän kohdistuksen keskimääräinen kesto opasteittain  ja  ikä- 
ryhmittäin (ajettaessa ilman lisätehtävää). 
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Tukeyn  testi  (a  =  0.05)  osoitti, että merkitsevät pisimmän kohdistuksen kes-
ton erot olivat jälleen opastetyyppien välillä (yksikielinen/kaksikielinen), kun 
taas erot yksikielisten opasteiden välillä  ja  kaksikielisten opasteiden välillä 
eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.  län  vaikutus  tai  opasteen  ja  iän yhdys-
vaikutus eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Koska Tukeyn testi osoitti, että yksi-  ja  kaksikieliset opasteet erosivat toisis-
taan tilastollisesti merkitsevästi, tarkasteltiin kohdistuksia kummallekin 
opastetyypille (kaksikieliset opasteet, yksikieliset opasteet) erikseen. Mo-
lempiin kaksikielisiin opasteisiin kohdisti katseensa  36  kuljettajaa  (17  nuorta 

 ja  19  iäkästä), joten edelliseen tarkasteluun verrattuna kuljettajamäärä kas-
voi kuudella. Molempiin yksikielisiin opasteisiin kohdisti katseensa  31  kuljet-
tajaa  (14  nuorta  ja  17  iäkästä), joten otoskoko kasvoi yhdellä kuljettajalla. 
Kaksikielisiä opasteita tarkasteltaessa kuljettajan iällä oli tilastollisesti merkit-
sevä vaikutus pisimmän kohdistuksen kestoon  (F(1 ,34)  =  7.0, p  <  0.02). 

 Nuorten  kuljettajien pisin kohdistus kaksikielisiin opasteisiin oli keskimäärin 
 1,84 s  ja  iäkkäiden kuijettajien pisin kohdistus kesti keskimäärin  3,16 s.  Yksi-

kielisiä opasteita tarkasteltaessa ikävaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 
Kohdistusten yhteenlaskettuun kokonaiskestoon iällä ei ollut kummassakaan 
opastetyypissä tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Lisäksi opasteen  ja  iän 
yhdysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä kummankaan opastetyypin 
kohdalla.  

3.2.2 	Silmänliikkeet  kun tehtävänä oli viestien lukeminen 

Toisella kierroksella kuljettajille oli annettu lisätehtävä lukea kaikki muuttuvi-
en opasteiden tekstiviestit ääneen. Näin varmistettiin, että jokainen kuljettaja 
kohdistaa katseensa opasteeseen. 

Keskimääräinen kohdistusten lukumäärä opastetta kohden oli  2,6  kertaa  (2,5 
 kohdistuksesta  2,7  kohdistukseen). Kohdistusten  lukumäärän ei vaikuttanut 

tilastollisesti merkitsevästi  se,  mikä opaste oli kyseessä  tai se,  kuuluiko kul-
jettaja  nuorten  vai iäkkäiden ryhmään. 

Kaikkien kohdistusten yhteen laskettu kokonaiskesto  on  esitetty opasteittain 
 ja ikäryhmittäin  kuvassa  15.  Kuljettajan iällä oli tilastollisesti merkitsevä vai-

kutus kohdistusten kokonaiskestoon  (F(1 ,35)  =  11 .5, p  <  0.002)  siten, että 
iäkkäät kuljettajat katsoivat opasteita pidempään (keskimäärin  6,3 s  opas-
tetta kohden) kuin nuoret kuijettajat (keskimäärin  3,6 s).  Opasteen vaikutus 

 tai  opasteen  ja  iän yhdysvaikutus eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.  Koh
-distusten kokonaiskesto  ja keskihajonnat  on  esitetty ikäryhmittäin  ja  opas-

teittain liitteessä  2.  
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Kuva  15.  Keskimääräinen kohdistusten kokonaiskesto opasteittain  ja  ikä-
iyhmittäin, kun kuijettajan oli luettava muuttuvien opasteiden tekstiviestit. 

Pisimmän kohdistuksen kesto  on  esitetty opasteittain  ja  ikäryhmittäin  kuvas-
sa  1 6.  Kuljettajan iällä oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus pisimmän koh-
distuksen kestoon  (F(1,35)  =  7.9, p  <0.01).  läkkäiden  kuljettajien kohdistuk

-set  opasteisiin  olivat pidempiä (keskiarvo  4,9 s)  kuin  nuorten  kuljettajien 
kohdistukset opasteisiin  (3,0 s).  Opasteen vaikutus  tai  opasteen  ja  iän yh-
dysvaikutus eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Pisimmän kohdistuksen 
kesto  ja  keskihajonnat  on  esitetty ikäryhmittäin  ja  opasteittain  liitteessä  2. 
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Kuva  16.  Pisimmän kohdistuksen keskimääräinen kesto merkeittäin  ja  ikä-
iyhmittäin kun ku/jettajan oli luettava muuttuvien opasteiden tekstiviestit. 
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3.2.3 	Muun liikenteen vaikutus 

Muun liikenteen mandollisia vaikutuksia kuljettajan  silmänliikkeisiin  tutkitta-
essa aineistoon otettiin mukaan kaikki  opasteisiin  kohdistaneet kuljettajat. 
Muun liikenteen vaikutus  kohdistusten kokonaiskestoon  ja  pisimmän  koh-
distuksen kestoon  on  esitetty taulukossa  17  opastetyypeittäin (yksikieli-
set/kaksikieliset). MuulEa liikenteellä  ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaiku-
tusta  kohdistusten kokonaiskestoon  tai  pisimmän  kohdistuksen kestoon. 

 Aineistosta oli kuitenkin havaittavissa suuntaus  kohdistumisaikojen lyhenty-
miseen,  jos  havaitsemishetkellä  ympäristössä oli muuta liikennettä. 

Taulukko  17.  Muun  lIIkenteen  vaikutukset  kohdistusten kokonaiskestoon  ja 
 pisimmän  kohdistuksen kestoon.  Suluissa esitetty luku  on  kuijettajien  luku-

määrä kussakin kohdassa.  

_______________  KAKSIKIELISET  YKSIKIELISET 
Ajokierros/ Kokonais-  Pisin  Kokonais-  Pisin  koh- 
liikennetilanne  kesto  (s)  koh-  kesto  (s)  distus  (s)  

________ ____________ ___________ distus_(s) ____________ _____________  
1. Ei 	muuta  4,26(13) 2,90(13) 2,32(13) 1,16(13)  
kierros liikennettä  __________ _________ ___________ ____________  

Muuta  3,96 (61) 2,41 (61) 2,20 (56) 1,19 (56)  
_______  liikennettä  __________ _________ ___________ ____________  
2. Ei 	muuta  6,86(9) 5,84(9) 4,94 (15) 3,58 (15)  
kierros liikennettä  __________ _________ __________ ___________  

Muuta  5,05 (67) 3,96 (67) 4,73 (60) 3,75 (60)  
_______  liikennettä  __________ _________ ___________ ____________ 
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4  TULOSTEN TARKASTELU  

4.1 	Tienvarsihaastattelu  

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kysyttiin  350  kuljettajan mielipiteitä 
kaksikielisistä, viestit vuoroteUen esittävästä opasteesta. Opasteessa esitet-
tiin haastattelujen aikana viesti "KAISTOJA KAVENNETTU -  SMALA KOR- 
FALT".  

Kuljettajista yli puolet  (56  %)  vastasi, että viestin vuorottelevalla esitystavalla 
ei ollut vaikutusta viestin lukemiseen. Kuljettajista  24  %  sanoi esitystavan 
helpottavan lukemista. Tämän saattoi olla seurausta opasteen suuremmasta 
ärsykearvosta. Vuorotellen viestit esittävä opaste vaikuttaa jonkin verran 
vilkkuvalta, mikä saattaa kiinnittää muita opasteita paremmin kuljettajan 
tarkkaavuuden. Kolmekymmentä prosenttia kuljettajista sanoikin opasteen 
esitystavalla olevan muita kuin pelkästään viestin lukemiseen vaikuttavia, 
positiivisia vaikutuksia (merkin huomaa paremmin, kuljettajan yleinen tark-
kaavuus paranee).  Osa  kuljettajista  (20  %)  sanoi vuorottelevan esitystavan 
kuitenkin vaikeuttavan viestin lukemista. Lisäksi  10  %  kuljettajista sanoi vuo-
rottelevalla esitystavalla olevan kielteisiä muita vaikutuksia (merkkiä tuijottaa 
pidempään, esitystapa vaikeuttaa viestin vastaanottamista). 

Lähes  90  % kuijettajista  piti sopivana aikaa  (2,0 s),  joka heillä oli käytettävis-
sä viestin lukemiseen omalla äidinkielellään. Tuloksia tarkasteltaessa tulee 
kuitenkin muistaa, että tulokset koskevat kuljettajia, jotka muistivat nähneen-
sä viestin  ja  huomasivat, että  se  esitettiin vuorotellen kandella eri kielellä. 
Todennäköisesti osuus  koko  opasteen ohittavasta kuijettajajoukosta oli pie-
nempi. Joka tapauksessa voidaan arvioida, että valittu esitysaika oli onnistu-
nut. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan esitysajan eri vaihtoehtoja verrattu 
optimaalisen esitysajan selvittämiseksi. 

Kaikista pysäytetyistä kuljettajista  77  %  muisti tekstiviestin oikein. Muuttuvien 
opasteiden muistamista  on  selvitetty monissa tutkimuksissa (esim. Rämä 

 1997, 1998).  Vertailu aikaisempiin tuloksiin osoittaa, että kuljettajat muistivat 
kaksikielisen opasteen melko hyvin, minkä voi tulkita siten, että kaksikielisen 
opasteen fysikaalinen  ja  ehkä myös psykologinen ärsykearvo  on  suuri. Toi-
saalta eri haastatteluissa käytettyjen menetelmäerojen takia tuloksia ei voi 
verrata yksityiskohtaisesti. 

Kokonaisuutena valtaosalle kuljettajista kaksikielinen, viestit vuoroteHen 
esittävä opaste ei aiheuttanut viestin vastaanottamisongelmia  ja  viestin esit-
tämisaika  on  sopiva. Toisaalta vuorotteleva esitystapa saattaa vaikeuttaa 
viestin vastaanottamista joidenkin kuljettajien kohdalla. Etenkin iäkkäät kul-
jettajat (yli  60  vuotiaat) sanoivat muita kuljettajia useammin esitysajan oHeen 
liian lyhyt. Lisäksi  he  muistivat tekstiviestin muita kuljettajia huonommin. 
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4.2 	Silmänliikekokeet  

Tutkimuksen toisessa osassa tarkasteltiin kuljettajan visuaalista kuormittu
-mista  kuvaamalla  38  koekuljettajan silmänliikkeitä  heidän ohittaessaan 

muuttuvia opasteita. 

Silmänliikekokeessa  tarkasteltiin kolmen tyyppisiä, muuttuvia opasteita:  1) 
 muuttuva kaksikielinen opaste, jossa esitettiin vuorotellen suomeksi  ja  ruot-

siksi viesti "irtokiviä -  stenskott",  2)  muuttuva kaksikielinen opaste, jossa 
esitettiin samanaikaisesti viesti "irtokiviä -  stenskott" ja  3)  muuttuva yksikieli-
nen opaste, jossa esitettiin ilman  ja  tien  pinnan  lämpötila suomeksi. Ensim-
mäisellä kierroksella kuljettajille ei annettu muuta ohjetta kuin ajaa mandolli-
simman normaalisti. Toisella kierroksella heidän pyydettiin lukemaan muut-
tuvien opasteiden tekstiviestit. 

Ensimmäisellä kierroksella lähes kaikki (opasteesta riippuen  89  -  100 %) 
 kuljettajat kohdistivat katseensa tutkittuihin opasteisiin. Katseen kohdistanei

-den  kuljettajien osuus ei riippunut opasteesta tilastollisesti merkitsevästi. 
Kaksikielinen, vuorotellen viestit esittävä opaste ei siis näytä olevan niin 
poikkeuksellinen, että siihen katseensa kohdistaneiden osuus olisi tavallista 
suurempi. 

Opasteislin  kohdistettiin keskimäärin  3,1  kertaa, eikä opaste vaikuttanut 
kohdistusten määrään. Kaksikielinen, vuorotellen viestit esittävä opaste ei 
poikennut muista opasteista tässäkään suhteessa. Aikaisempiin, kiinteitä 
liikennemerkkejä koskeviin tuloksiin verrattuna kohdistusten määrää voidaan 
pitää suuruusluokaltaan samanlaisina: Luoman  (1991)  ja Zwahlenin  (1981)  
tutkimuksissa kiinteisiin liikennemerkkeihin kohdistettiin merkistä riippuen  2,3  
kerrasta  3,3  kertaan. 

Kaksikielisten viestien esitystavalla (vuorotellen  tai  samaan aikaan) ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kokonaiskohdistusaikaan eikä pisimmän 
kohdistuksen kestoon, joten vuorottelevaa esitystapaa ei voida pitää näillä-
kään perusteilla erityisen kuormittavana samanaikaisesti viestit esittävään 
opasteeseen verrattuna. Aineistossa havaittiin kuitenkin suuntaus pidempiin 
kohdistusaikoihin, kun viestit esitettiin vuorotellen.  

Sen  sijaan opastetyypillä (yksikielinen/kaksikielinen) oli tilastollisesti merkit-
sevä vaikutus kohdistusten kokonaiskestoon  ja  pisimmän kohdistuksen 
kestoon. Kaksikielisten opasteiden kokonaiskohdistusajat  (4,38 s)  olivat yk-
sikietisisten opasteiden kohdistusaikoja  (2,38 s)  selvästi pidempiä. Kaksikie-
listen opasteiden kohdalla myös pisimmän kohdistuksen kesto  (2,73 s)  oli 
yksikielisiä opasteita tilastollisesti merkitsevästi pidempi  (1,26 s).  Tuloksia 
vertailtaessa  on  tosin muistettava, että opasteiden ulkonäkö  ja  viestien  in-
formaatioarvo  olivat erilaisia yksikielisissä  ja kaksikielisissä opasteissa.  

Kuitenkin kohdistusaikojen kokonaiskeston  ja  pisimmän kohdistuksen ikä-
ryhmittäiset vertailut osoittivat, että iäkkäiden kuljettajien kohdistusajat olivat 

 nuorten  kuljettajien kohdistusaikoihin verrattuna pidempikestoisia. Erot eivät 
olleet kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä tarkasteltaessa kaikkia opasteita 
yhdessä. Yhtenä syynä ei-merkitseviin, joskin määrällisesti melko suuriin 
eroihin lienevät kohdistusajoille tyypilliset, suuret hajonnat. 
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Opastetyyppien (yksikielinen/kaksikielinen)  erillinen tarkastelu osoittikin, että 
kaksikielisten opasteiden kohdalla kuljettajan iällä oli tilastollisesti merkitsevä 
vaikutus pisimmän kohdistuksen kestoon. läkkäät kuljettajat katsoivat kaksi-
kielisiä viestejä pidempään  (3,16 s)  kuin nuoret kuljettajat  (1,84 s).  Tämä 

 tulos  tuki tutkimuksen hypoteesia, jonka mukaan kaksikieliset opasteet 
kuormittivat iäkkäitä kuljettajia enemmän kuin nuoria kuljettajia. Yksikielisillä 
opasteilla ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Toisaalta ikäryhmittäiset tulok-
set osoittivat, ettei vuorotteleva esitystapa ollut ainakaan tilastollisesti mer-
kitsevästi kuormittavampi kuin samanaikainen esitystapa, vaikka lievää 
suuntausta tällaiseen vaikutukseen  olikin  havaittavissa kohdistusaikojen tar-
kastelussa. 

Kaikkien muuttuvien opasteiden kohdalla kuljettajan katseen kohdistusten 
kokonaisajat olivat selvästi pidempiä kuin aikaisemmissa tutkimuksissa saa-
dut tulokset kiinteisiin varoitusmerkeihin. Esimerkiksi Luoman  (1991)  ja 
Zwahlenin  (1981)  tutkimuksissa kohdistusten kokonaiskesto vaihteli välillä 

 1,0 - 1,4 s  (ks. luku  2.3.1 s. 16).  Näihin kiinteiden liikennemerkkien kohdis-
tusaikoihin verrattuna muuttuvien opasteiden kohdistusaikoja voidaan pitää 
melko pitkinä. Osittain eroa selittää  se,  että muuttuvien opasteiden infor-
maatiomäärä  on  suurempi kuin esimerkiksi kiinteässä varoitusmerkissä.  To-
run ym. (1998) luokittelun  mukaan kiinteä, symbolinen liikennemerkki ilman 
lisäkilpeä voidaan arvioida yhden informaatioyksikön  (chunk)  arvoiseksi, kun 
taas tekstiviestissä voidaan arvioida jokaisen sanan olevan yhden informaa-
tioyksikön arvoinen. 

Koska tehty silmänliiketutkimus oli tiettävästi ensimmäinen muuftuviin opas-
teisiin kohdistunut,  on  tuloksia syytä tarkastella yleisemmin, esim. verrata 
niitä tuloksiin, joita  on  saatu tutkittaessa ajoneuvon sisäisten laitteiden vai-
kutuksia kuljettajakäyttäytymiseen. Verrattaessa muuttuvia tienvarren opas-
teita ajoneuvon sisäisiin telematiikan välineisiin  (GSM-puhelin, navigointi-
laitteet)  on  otettava huomioon, että kuljettajan kohdistaessa tienvarren 
opasteeseen katseen kulmamuutos (ajoradalta pois)  on  paljon pienempi kuin 
kohdistettaessa ajoneuvon sisällä sijaitsevaan laitteeseen. Siten katseen 
kohdistaminen ajoneuvon sisäiseen laiffeeseen  on  todennäköisesti vaati-
vampaa kuin kohdistus tien reunalla sijaitsevaan liikennemerkkiin.  Dingus 
(1988)  ja Tijerina ym.  (1998)  havaitsivat, että tiettyjä toimintoja suoritettaessa 
(suunnistustehtävä, puhelinnumeron valinta,  radion  säätäminen) kokonais-
kohdistusajat navigointilaitteisiin olivat  8 - 80 s, GSM-puhelimeen  25 s  ja 

 radioon  16 s  (ks. luku  2.3.1 s. 16).  Kuljettajat näyttävät siis kohdistavan kat-
seensa ajoneuvon sisäisiin laitteisiin huomattavasti pidempään kuin muuttu -
vim  opasteisiin.  Vaikka ajoneuvon sisäisten laitteiden  ja  muuttuvien opastei

-den  tarjoama informaatio poikkeaakin toisistaan, vaikuttaa siltä, että muuttu-
vat opasteet kuormittavat kuljettajia selvästi vähemmän kuin ajoneuvon si-
säiset laitteet. 

Toisen ajokierroksen tarkoituksena oli varmistaa, että kokeessa saataisiin 
riittävän suuri  osa kuljettaj ista  kohdistamaan katseensa tutkittaviin opastei

-sun.  Koska kuitenkin  jo  ensimmäisellä kierroksella suurin  osa  kuljettajista 
kohdisti katseensa tutkittaviin opasteisiin  ja kohdistusajat  olivat suhteellisen 
pitkiä, ei toisen kierroksen tuloksista saatu juurikaan lisäinformaatiota en-
simmäisen kierroksen tuloksiin verrattuna. Toisen kierroksen tulokset kuiten-
kin vahvistivat ensimmäisen kierroksen tuloksien perusteella tehtyä johto-
päätöstä,  etta•• iäkkäät kuijettajat  tarvitsevat nuoria kuljettajia enemmän aikaa 
lukeakseen opasteen tekstiviestin. Lisäksi eri kierrosten tulosten vertailu 
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osoitti, että ilman lisätehtävää ajaessaan kuljettajat kohdistivat yksikielislin 
lämpötilanäyttöihin vähemmän aikaa kuin lukemistehtävän saatuaan. Näyt-
tää siis siltä, etteivät kuijettajat olleet  kovin  motivoituneita  havaitsemaan 
lämpötilanäyttöjä yksityiskohtaisesti. Tähän saattaa vaikuttaa  se,  että sa-
manlaisia opasteita oli esiintynyt reitiflä  jo  aikaisemmin. 

Lisäksi tarkasteltiin muun liikenteen vaikutusta kuijettajan havaintotoiniintaan 
hänen ohittaessaan muuttuvia opasteita. Muulla liikenteellä ei kuitenkaan 
havaittu tilastollisesti merkitsevää vaikutusta kohdistusten kokonaiskestoon 

 tai pisimpien kohdistusten kestoon.  Aineistosta oli kuitenkin havaittavissa 
suuntaus kohdistumisaikojen lyhentymiseen, kun havaitsemishetkellä ympä-
ristössä oli muuta liikennettä.  

4.3  Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltua kaksikielistä, viestit vuorotellen esittävää 
muuttuvaa opastetta voidaan tulosten perusteella pitää onnistuneena rat-
kaisuna. Tutkimustuloksia ei kuitenkaan tulisi yleistää koskemaan erilaisia 
opasteita kaikenlaisissa olosuhteissa, vaan jokainen sovellus  ja sen  vaiku-
tukset tulisi tutkia omana kokonaisuutena merkin  ja  ympäristön vaikutukset 
huomioon ottaen. 

Suurin  osa  kuljettajista oli sitä mieltä, että esitystapa ei vaikeuta tekstiviestin 
lukemista,  sillä  ole muitakaan haitallisia vaikutuksia  ja  kanden sekunnin esi-
tysaika  on  sopiva. Kuitenkin erityisesti iäkkäitä kuljettajia koskevat tulokset 
viittaavat siihen, että kaksikielinen opaste  on  joillekin kuijettajille vaativa. 

Kaksikielisen tekstiviestin esitystavalla ei ollut sellaiset vaikutusta kuljettajan 
silmänliikkeisiin, että vuorottelevaa esitystapaa voitaisiin pitää erityisen 
kuormittavana samanaikaiseen esitystapaan verrattuna. Vaikka kohdistukset 
vuorotellen viestit esittävään opasteeseen olivat jonkin verran pidempiä kuin 
viestit samaan aikaan esittävään opasteeseen, ei esitystavalla voida sanoa 
olevan suurta merkitystä kuljettajan visuaaliseen kuormittumiseen.  Sen  si-
jaan yksikielisten opasteiden kohdistukset olivat kaksikielisten opasteiden 
kohdistuksia selvästi lyhyempiä. Saattaa siis olla niin, että kaksikieliset 
opasteet kuormittavat kuljettajaa yksikielisiä opasteita enemmän, mutta asia 
vaatisi lisätutkimusta, koska käsillä olevassa tutkimuksessa käytettyjen 
opasteiden ulkonäkö  ja  opasteissa  esitetyt viestit olivat erilaiset yksi-  ja  kak-
sikielisissä opasteissa.  

Katseen kohdistusten määrä muuttuviin opasteisiin oli samaa luokkaa kuin 
kiinteisiin opasteisiin, mutta kohdistusten yhteenlaskettu kokonaisaika oli 
selvästi kiinteitä merkkejä pidempi. Tulosten perusteella voidaankin arvioida, 
että muuttuvat opasteet ovat kiinteitä merkkejä monimutkaisempia ja/tai kun-
nostavampia, minkä vuoksi niiden havaitsemiseksi kuljettajan  katse  suun-
tautuu pidemmäksi aikaa opasteeseen. 

Kuljettajan ikä vaikutti kaksikielisten opasteiden kohdalla kuljettajan katseen 
kohdistusten yhteenlaskettuun kokonaiskestoon siten, että iäkkäät kuljettajat 
katsoivat kaksikielisiä opasteita nuoria pidempään. Aikaisempienkin tutki-
musten mukaan (Suen ym.  1997) iäkkäät  kuljettajat tarvitsevat nuoria kul-
jettajia pidemmän ajan monimutkaisten liikennemerkkien havaitsemiseen. 
läkkäiden kuljettajien (yli  65  vuotiaat) osuus kaikista kuljettajista tulee kas-
vamaan myös Suomessa seuraavien vuosikymmenten aikana. Ikääntymisen 
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mukana tuoma hitauden lisääntyminen tuleekin ottaa huomioon myös opas- 
teiden suunnittelussa. 

Muuttuvien opasteiden tulisi olla sellaisia, ettei niistä aiheudu missään tilan-
teessa vaaraa liikenteessä liikkuville. Koska muuttuvat opasteet vaativat 
kuljettajan tarkkaavuutta kiinteitä lUkennemerkkejä enemmän, tulee niitä 
suunniteltaessa kiinnittää erityistä huomiota merkin sijoitusympäristöön, 
opasteessa näytettäviin viesteihin  ja  esitystapaan. Koska muuttuvat opasteet 

 ja  niiden erilaiset sovellutukset todennäköisesti yleistyvät tulevaisuudessa, 
 on  tärkeää, että niiden vaikutusta kuljettajan kuormittumiseen tutkitaan. Näin 

voidaan varmistaa liikennetiedon välittäminen kuljettajalle Ilikenneturvalli-
suutta vaarantamatta. 
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Lute 1; Tienvarsihaastattelussa  käytetty  lomake 

-!r...I.1u' 	YHDYSKUNTATEKNIIKKA 	 KAKSIKIELISET TEKSTIVIESTIT, HAASTATTELULOMAKE  
LILY 	 9.11998 

HAASTATELTAVALLE  LUETAAN  VAIN LIHAVOIDUT  TEKSTIT! 

Tielaitoksesta  hyvää päivää,  goddag!  

Riippuen siitä, kummaila kielellä haastateltava vastaa, valitaan joko Suomen-  tai  ruotsinkielinen  lomake 

 Teemme Tielaitoksen tutkimusta muuttuvista opasteista. 

Mikä oli viimeinen muuttuva opaste, jonka 
ohititto ennen kuin teidät pysäytettiin 
haastatteluuri?  

1  muu vaara' merkki  
2  'liukas ajorata' merkki  
3  "tietyö" merkki  
4 	jokin muu merkki, mikä ......................................  
5  liikennemerkki  ja  tekstiviesti  
6  pelkkä tekstiviesti  
7 en  muista,  en  osaa sanoa 

Näytetään  kuva  merkisfä->  mikäli kuljettaja ei 
vieläkään muista merkkiä->LOPETETAAN.  

2.  Mitä opasteessa luki (näytetään kuvasta mitä 
kohtaa liikennemerkistä tarkoitetaan)? (voidaan 
merkitä useampia vaihtoehtoja)  

1 kaistoja  kavennettu  
2  smala körfält  
3  jotain suomeksi  
4  jotain ruotsiksi  
5 	muu, mika.....................................................?  
6 en  muista,  en  osaa sanoa 

Mikáli  kuljettaja muistaa sekä Suomen- että 
ruotsinkielisen viestin oikein, siirrytään kohtaan  4. 

3.  Oliko siinä muita sanoja? Mitä?  

1  jotain ruotsiksi  
2  smala körfält  
3  jotain suomeksi  
4  kapeat ajokaistat  
5 	muuta, mitä ........................................................  
6  ei muita sanoja  
7  ei muista oliko muita sanoja  

4.  Kuvailkaa  vielä, miten sanat esitettiin (voidaan 
merkitä useampia vaihtoehtoja).  

1  viestit esitettiin sekä suomeksi että ruotsiksi  
2  viestit esitettiin vuorotellen  
3 	muuta, mitä ....................................................... 
Mikäli vastaa muuta kuin  I  lai  2,  kysytään kys,  5 

5. Huomasitteko,  että viesti esitettiin vuorotellen 
kandella, eri kielellä?  

1  kyllä  
2  ei 

Opasteessa tekstiviesti  esitettiin siis sekä 
suomeksi että ruotsiksi vuorotellen.  

6. Arvioikaa  aikaa, joka teillä oli käytettävissä 
tekstin lukemiseen omalla äidinkielellänne. 
Oliko aikaa (lue fellaan vaihtoehdot  1-3) 

I  liian vähän  
2  sopivasti  
3  liikaa  
4 en  osaa sanoa  

7.  Vaikuttiko tällainen  vuorotteleva  tekstin  
esitystapa mielestänne tekstin lukemiseen? 
(näytetään kuijettajalle asteikko  1-5) 

1  vaikeutti selvästi  
2 
3 
4 
5  helpotti selvästi  
6 	muuta, mitä .................................................  

8.  Vaikuttiko vuorotteleva tekstin esitystapa 
johonkin muuhun asiaan (avoin, vaihtoehtoja ei 
anneta)?  

1  kiinnitti huomion opasteeseen  
2  suuntasi tarkkaavaisuutta pois ajamisesta  
3  haittasi ajotoimintoja  
4  vaikeutti viestin vastaanottamista  
5 	muuhun, mihin..............................................?  
6  ei vaikuttanut  
7 en  osaa sanoa  

9.  Kuinka usein olette ajanut näiden muuttuvien 
kaksikielisten opasteiden ohi?  

1 	päivittäin  
2  viikoittain  
3 	............... kertaa  
4  ensimmäistä kertaa  

10.  Kuinka paljon olette  kaiken  kaikkiaan ajanut 
viimeisen  12  kk aikana' ............................... km 

11. Syntymävuotenne? 

12.  Miten hyvin ymmärrätte kirjoitettua ruotsia? 
(Näyletään kuijettajaile asteikkoa)  

1  täydellisesti (kaksikielinen)  
2 klitettävästi 
3  hyvin  
4  tyydyttävästi  
5 välttävästi 
6  ei lainkaan  

13.  Sukupuoli 	 1  mies 	2  nainen  

14.  Ajorieuvon  tyyppi  
1 ha 	2 pa 	3 muu,mikä  

KIITOS  JA  HYVÄÄ MATKAA!  
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Lute 2;  Katseen  kohdistusten keskiarvot  ja  keskihajonnat  

1.  KIERROS  

Kohdistusten kokonaiskesto merkeittäin  ja ikäryhmittäin.  

OPASTE NUORET KULJETTAJAT  IAKKÄÄT 	KULJETTA- 
_____________ ________ _______  JAT  _______  

Keskiarvo  (s)  Hajonta Keskiarvo  (s)  Hajonta  
__________________ ____________  (s)  ____________  (s)  
Kaksikielinen,  4,05 3,19 5,19 2,49  
viestit vuorotellen  ____________ __________ _____________ __________  
Kaksikielinen,  3,71 2,67 4,33 3,07  
viestit 	samaan 	ai- 
kaan ____________ __________ ____________ __________ 
Yksikielinen,  2,03 1,29 2,41 1,30  
ennen kaksikielisiä  ____________ __________ _____________ __________ 
Yksikielinen,  1,98 1,10 2,52 1,85  
kaksikielisten 	jäl- 
keen ____________ __________ _____________ __________  

Pisimmän  kohdistuksen  kesto  merkeittäin  ja ikäryhmittäin.  

OPASTE NUORET KULJETTAJAT  IÄKKÄÄT 	KULJETTA- 
______________ _________ _______  JAT  _______  

Keskiarvo  (s)  Hajonta  (s)  Keskiarvo Hajonta  
___________________ ____________ ___________  (s) (s)  
Kaksikielinen,  2,10 1,65 3,57 2,43  
viestit vuorotellen  ____________ ___________ ____________ __________  
Kaksikielinen,  1,99 1,05 2,93 2,59  
viestit 	samaan 	ai- 
kaan ____________ __________ ____________ __________ 
Yksikielinen,  1,04 0,57 1,06 0,52  
ennen kaksikielisiä  ____________ ___________ ____________ __________ 

Yksikielinen,  1,26 0,67 1,45 0,96  
kaksikielisten 	jäl- 
keen ____________ __________ ____________ __________ 
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2.  KIERROS  

Kohdistusten kokonaiskesto opasteittain  ja  ikäryhmittäin.  

OPASTE NUORET KULJETTAJAT  IÄKKÄÄT 	KULJETTA- 
_____________ _________ ________  JAT  _______ 

Kesk/arvo  (s)  Hajonta  (s)  Kesk/arvo  Hajonta  
___________________ _____________ ___________  (s) (s)  
KaksikieUnen,  4,21 2,78 6,54 3,45  
viestit vuorotellen  ______________ ____________ ______________ ___________  
Kaksikielinen,  3,94 2,40 6,97 2,95  
viestit 	samaan 	ai- 
kaan  ____________ ___________ 
Yksikielinen,  3,68 1,91 5,33 2,14  
ennen kaksikielisiä  _____________ ____________ _____________ ___________ 
Yksikielinen,  3,87 2,55 6,14 2,26  
kaksikielisten 	jäl- 
keen 

Pisimmän  kohdistuksen  kesto  opasteittain  ja  ikäryhmittäin.  

OPASTE NUORET KULJETTAJAT  IÄKKÄÄT 	KULJETTA- 
_____________ _________ _______  JAT  _______ 

Kesk/arvo  (s)  Hajonta  Kesk/arvo  (s)  Hajonta  
___________________ ____________  (s)  _____________  (s)  
Kaksikielinen,  3,23 2,59 5,10 3,21  
viestit vuorotellen  _____________ ___________ _________ ___________  
Kaksikielinen,  2,93 2,36 5,48 3,42  
viestit 	samaan 	ai- 
kaan  ____________ 

Yksikielinen,  2,78 1,25 4,13 2,67  
ennen kaksikielisiä  _____________ ___________ _____________ ___________ 
Yksikielinen,  3,08 2,45 4,81 2,33  
kaksikielisten 	jäl- 
keen  
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