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Tiivistelmä:
Autojen ajovalotekniikkaa on kehitetty tehokkaammaksi ja samalla valojen häikäisyä vastaantu-
lijoihin on pyritty vähentämään. Se on saavutettu perinteistä ajovalotekniikkaa tarkkarajaisem-
malla valokuviolla, jossa hajavalon määrä on pieni. Tämä voi kuitenkin olla ongelmallista liiken-
nemerkkien pimeällä näkyvyyden kannalta. Työn tavoitteena oli selvittää liikennemerkkien
ikääntymisen ja sijoittamisen vaikutusta merkkien pimeällä havaittavuuteen.

Työssä kartoitettiin noin 260 liikennemerkkiä Uudenmaan maanteiltä. Kartoituksessa mitattiin
merkkien paluuheijastavuus ja tehtiin merkeille silmämääräinen kuntoluokitus. Kartoituksen
perusteella paluuheijastavuus ei vaikuta laskevan ajan kuluessa lineaarisesti, sillä tuloksissa on
hajontaa. Kuntoluokitus korreloi kohtalaisesti iän ja paluuheijastavuuden suhteen. Korkea kun-
toarvo 4 tai 5 tarkoittaa todennäköisesti korkeaa paluuheijastavuusarvoa. Kuntoarvo 3 ei kui-
tenkaan takaa riittävää paluuheijastavuutta. Kaikissa kartoituksen kuntoluokissa on suuri ikäja-
kauma. Uudemmat merkit saavat kuitenkin todennäköisemmin korkeamman kuntoluokituksen.

Merkkien pimeällä havaittavuutta tutkittiin eri ajovalotekniikoilla kenttäkokeessa. Kokeessa
testattiin eri paluuheijastavuusluokkien uusia ja vanhoja merkkejä eri testikorkeuksilla ja etäi-
syyksillä tiestä. Vanhojen merkkien havaitsemisessa tapahtui uusia merkkejä huomattavasti
enemmän virheitä. Koehenkilöiden iällä oli myös selvä vaikutus havaitsemisessa: nuoret näkivät
merkit hyvin, 50- ja 60-vuotiaat huonommin. Perinteisen halogeenivalotekniikan etu pimeällä
havaittavuudessa uusiin led- ja ksenonvaloihin oli pieni, mutta selvä sekä havainnoissa että mi-
tatuissa luminansseissa. Liikennemerkit tulee sijoittaa riittävän korkealle, jotta aurauslumi ei
haittaa näkyvyyttä. Kenttäkokeen perusteella nykyohjeistuksen mukainen sijainti liikennemer-
keille on pimeällä näkyvyyden kannalta hyvä.

Liikennemerkkien pimeällä havaittavuuden varmistamiseksi tulisi merkkien paluuheijasta-
vuusarvon olla riittävä. Merkkien paluuheijastavuus tulisi tarvittaessa mitata, ainakin jos merkki
saa kuntoluokituksen 3. Auton valojen määräyksiin tulisi lisätä minimiarvo hajavalolle, jotta
merkkeihin osuu riittävästi valoa. Lisäksi uusia merkkejä koskevaan ohjeistukseen tulisi lisätä
yläraja paluuheijastavuuksille, jotta uudet merkit eivät häikäise liikaa.

Avainsanat liikennemerkki, paluuheijastavuus, ikääntyminen, havainnointi, kunnossapito
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Abstract:
Motor vehicles headlamp technology has been improved more efficient and at the same time
aim has been to reduce dazzle to oncoming traffic. It has been achieved by a well-defined light
pattern, that doesn’t emit much scattered light. This might be a problem in seeing the traffic
signs in darkness. The aim of the thesis was to study the effect of aging and placing the traffic
signs on night time visibility.

In this study about 260 traffic signs were surveyed in Uusimaa regions roads. Retroreflectivity of
the signs was measured and a condition assessment of the signs was made. According to results
from survey, retroreflectivity doesn’t seem to decrease linearly as there is scatter in results.
Condition assessment correlates a bit with both age and retroreflectivity. High condition value 4
or 5 means likely a high value in retroreflectivity. Condition value 3 however, is not a sufficient
guarantee of an adequate value in retroreflectivity. The age distribution is large in all condition
classes in survey. Newer traffic signs are more likely to get a higher condition value.

Visibility of traffic signs in darkness with different headlight technologies was investigated in a
field study. New and old traffic signs from different retroreflectivity classes were tested in dif-
ferent heights and distances from the road. There was a lot more problems in visibility of old
traffic signs compared to the new ones. The age of test subjects had a clear impact on visibility:
young people saw all signs without problems, 50- and 60-years old subjects not so well. Ad-
vantage of traditional halogen headlight technology on night time to the led or xenon lights is
small, but clear both in visibility and measured luminances. Traffic signs should be placed high
enough to prevent the hazard of snow plowing. Based on field study, current location given for
traffic signs in norms is good.

To ensure the detectability of traffic signs in darkness, the retroreflectivity of traffic signs should
be sufficient. Retroreflectivity of signs should be measured if needed, at least if the signs get a
condition value of 3. A minimum value of scattered light should be added to headlight specifica-
tions to make sure that there is enough light emitted to the traffic signs. In addition, a maxi-
mum level of retroreflectivity should be added to the specifications of new traffic signs, so that
they will not glare too much.

Keywords traffic sign, retroreflectivity, aging, visibility, maintenance
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Sammandrag:
Motorfordons strålkastare teknik har utvecklats effektivare samtidigt som målet har varit att
minska bländning av mötande trafik. Det har uppnåtts genom en väldefinierad ljus, där mäng-
den av ljus som sprids är liten. Detta kan vara ett problem för att kunna se vägmärke i mörkt.
Syftet med arbetet var att studera effekten av åldring och placering av vägmärken på synlighet i
mörkt.

Cirka 260 vägmärke granskades i denna studie i Nylands vägar. Retroreflexion av märken mättes
och en tillståndsbedömning av märken gjordes. Enligt resultaten från undersökning, retroreflex-
ion verkar inte minska linjärt för det finns dispersion i resultaten. Tillståndsbedömning korrele-
rar lite med både ålder och retroreflexion. Tillstånd av högt värde, 4 eller 5, innebär sannolikt
ett högt värde på retroreflexion. Tillståndvärde 3 är dock inte en tillräcklig garanti för en tillräck-
lig värde i retroreflexion. Åldersfördelning är stor i alla tillståndsvärdeklasser i undersökningen.
Nyare vägmärke är mer sannolikt att få ett högre tillståndvärde.

Perception av vägmärke i mörkt med olika strålkastare tekniker undersöktes i en fältstudie. Nya
och gamla vägmärke från olika retroreflexionklasser testades i olika höjder och avstånd från
vägen. Det fanns fler fel i synen på de gamla vägmärken jämfört med nya. Åldern på försöksper-
sonerna hade en tydlig effekt: ungdomarna såg alla tecken utan problem, 50- och 60-åriga inte
så väl. Fördelen med traditionell halogen strålkastare teknik i mörkt till led eller xenon lampor
är liten, men klar, båda i observationer och uppmätta luminanser. Vägmärke bör placeras till-
räckligt högt för att förhindra skador från snöplogning. På grundval av fältstudie, platsen, som
ges till trafikskyltar i de normerna, är bra.

För att säkerställa möjligheterna att upptäcka vägmärke i mörk, borde retroreflexion av trafik-
skyltar vara tillräcklig. Retroreflexion av skyltar borde mätas om det behövs, åtminstone om
tillståndvärde är 3. Minimum för spritt ljus bör läggas för att garantera att det finns tillräckligt
med ljus som avges till vägmärken. Förutom en maximal nivå på retroreflexion bör läggas till
normer för nya vägmärke, så att de inte kommer att blända alltför mycket.

Nyckelord vägmärke, retroreflectivitet, åldring, perception, underhåll
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Lyhenteet

EN Eurooppalainen standardi
ECE Euroopan talouskomissio
ETY Euroopan talousyhteisö
EY Euroopan yhteisö
FprEN Eurooppalainen standardi luonnos
KVL Keskivuorokausiliikenne
LVM Liikenne- ja viestintäministeriö
SFS Suomen standardisoimisliitto
SINTEF Stiftelsen for industriell og teknisk forskning, Scandinaavi-

nen tutkimusorganisaatio
TIEL Tielaitos
TIEH Tiehallinto
VALT Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta, Liiken-

nevakuutuskeskus

R Korrelaatiokerroin
R² Selityskerroin
NR²/p Tilastollinen tunnusluku, N=otoskoko, p=selittävien määrä
L Lasihelmi
P Prisma
k-p Keltapunainen (liikennemerkki)
s-v Sinivalkoinen (liikennemerkki)
R1/R2/R3 Heijastavuusluokka
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Määritelmät

Ajovalot Ajovaloilla tarkoitetaan autosta tielle kohdistettavaa valoa,
jonka varassa autoilija näkee pimeällä.

Dummy-muuttuja Muuttuja, joka voi saada vain arvon tosi tai epätosi.

Hajavalo Auton valokuvion yläosa, jossa valon voimakkuus on pieni.

Havaintovirhe Havaintovirheellä tarkoitetaan havaintoprosessissa tapahtu-
vaa katkosta, jonka johdosta havaintoa kyseisestä asiasta ei
synny. Havaintovirhe voi johtua joko puutteellisesta aisti-
muksesta tai puutteesta tiedonkäsittelyssä tai tulkinnassa.

Hämäränäkö Hämäränäkö eli mesooppinen näkö on vähäisessä valaistuk-
sessa toimiva näkökyky, jossa yhdistyy sekä pimeän eli sko-
tooppisen näön ja fotooppisen eli päivänäön ominaisuuksia.

Ikääntyminen Ikääntymisellä tarkoitetaan sekä liikennemerkkien että hen-
kilöiden iän kasvun aiheuttamia muutoksia. Liikennemerkki-
en ikääntymisellä tarkoitetaan niiden teknisten ominaisuuk-
sien muutoksia ajan kuluessa, kuten paluuheijastavuuden ar-
von laskua. Henkilöiden ikääntymisellä tarkoitetaan erityi-
sesti vuosia 50 ikävuoden jälkeen.

Korrelaatiokerroin Kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta.

Kunnossapito Kunnossapito kattaa sekä tien hoidon että ylläpidon, eli
kaikki toimenpiteet tieympäristön säilyttämiseksi ja palaut-
tamiseksi vaadittuun tilaan.

Kunnossapitäjä Kunnossapitäjällä tarkoitetaan niitä toimijoita, joilta on tilat-
tu kunnossapidon palvelu tietylle alueelle.

Lasihelmi Lasihelmi on liikennemerkkikalvon materiaali, jonka paluu-
heijastavuus syntyy kalvossa olevien pienten lasisten helmi-
en avulla.

Liikennemerkki Liikennemerkki koostuu heijastavasta kalvosta ja taustale-
vystä sekä kiinnikkeistä. Merkki kiinnitetään pylvääseen, jo-
ka asennetaan jalustaan. Liikennemerkillä tarkoitetaan sekä
vakiomerkkejä että opastusmerkkejä.

Liikennemerkkitaulu Kenttäkokeen liikennemerkkimatriisi, joka koostuu 3 mer-
kistä vasemmalla ja 9 merkistä oikealla.

Luminanssi Pinnalta lähtevän valon voimakkuus.
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Maantie Maantiellä tarkoitetaan valtion ylläpitämää yleistä tietä.
Maantie voi olla valta-, kanta- tai seututie tai muu vähälii-
kenteisempi tie, jolla nopeusrajoitus on yleensä vähintään 60
km/h.

Muuttuja Tilastollisen mallin osa, jonka arvojen muutoksia tutkitaan.

Opastusmerkki Opastusmerkki on tien viereen sijoitettava liikennemerkki-
taulu, joka antaa tienkäyttäjille suunnistusta auttavaa tietoa.

Paluuheijastavuus Valo heijastuu paluuheijastavasta materiaalista takaisin va-
lon tulosuuntaan.

Pohjakalvo Liikennemerkin kalvon väreistä se, jolla on korkeampi pa-
luuheijastavuus eli keltainen tai valkoinen.

Prisma Mikroprisma on liikennemerkkikalvon materiaali, jonka pa-
luuheijastavuus syntyy kalvossa olevien mikroskooppisten
prismojen avulla.

Päällimmäinen kalvo Liikennemerkin kalvon väreistä se, jolla on matalampi pa-
luuheijastavuus eli sininen tai punainen.

Riippuvuus Kahden tai useamman muuttujan välinen yhteys, jossa yhden
muuttujan arvon muuttuminen aiheuttaa muutoksia toisessa
muuttujassa.

Selittäjä Tilastollisessa mallissa jotain asiaa tai ilmiötä selittävä muut-
tuja.

Selitettävä Muuttuja, jonka muutoksia pyritään selittämään tilastollisella
mallilla.

Statens vegvesen Norjan valtion virasto, joka vastaa Norjassa valtion teiden
suunnittelusta, rakentamisesta, operoimisesta ja ylläpidosta.

Tienkäyttäjä Tienkäyttäjiä ovat kaikki henkilöt, jotka käyttävät maanteitä
siirtyessään paikasta toiseen. Yleensä tällä tarkoitetaan ajo-
neuvon kuljettajaa, mutta myös muita matkustajia, jalankul-
kijat ja pyöräilijät mukaan lukien.

Tieympäristö Tieympäristö kattaa tien ja sen kaikki järjestelmät sekä fyy-
sisen ympäristön tien lähistöllä.

Vakiomerkki Vakiomerkki tai vakioliikennemerkki on ”tavallinen” liiken-
nemerkki, kuten nopeusrajoitus tai liikenteenjakajamerkki.

Valokuvio Auton valoista syntyvä valokeila ylhäältä tai kuljettajan nä-
kökulmasta tarkasteltuna.
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Vejdirektoratet Tanskan valtion virasto, joka vastaa Tanskassa valtion teiden
rakentamisesta, operoimisesta ja ylläpidosta.

Vägverket Ruotsin valtion virasto, jonka vastuulla oli järjestää rakenta-
minen ja ylläpito Ruotsin tieverkolla. Nykyisin kuuluu osana
Trafikverket:iä.

Ärsyke Ärsyke on jokin asia, esine tai ilmiö, joka on lähtökohta ha-
vainnon syntymiselle.
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta
Tämän työn aihe syntyi Liikennevirastolla käytännön havainnoista, kun huomattiin
hankaluuksia nähdä liikennemerkit pimeällä maantiellä ajettaessa. Havaittiin, että uutta
ajovalotekniikkaa omaavalla autolla liikennemerkkien näkyvyys on välillä riittämätön
joko valon määrän, sen laadun tai kohdistamisen takia. Liikennemerkkien materiaalit ja
kunto vaikuttavat myös merkkien havaitsemiseen. Erityisesti tien vasemmalla reunalla
sijaitsevien merkkien näkyvyys on joskus huono, sillä niihin ei kohdistu riittävästi valoa
auton ajovaloista. Usein uuden ajovalotekniikan lyhyillä valoilla tuotetaan riittämätön
määrä valoa, mutta toisaalta ongelmaksi havaittiin myös liian kirkkaat pitkät valot, jotka
häikäisevät vastaantulijoita.

Liikennemerkkien sijoittamisessa on otettava huomioon liikenneturvallisuuden lisäksi
tien kunnossapidon ja käyttäjien tarpeet. Talvella auraaminen aiheuttaa merkkien peit-
tymistä lumeen, mikä estää merkin näkymisen ja kuluttaa merkkejä. Siksi merkit tulee
sijoittaa riittävän korkealle haitan pienentämiseksi. Toisaalta merkkien liian korkea si-
joitus voi vaikeuttaa merkkien näkemistä pimeällä, jos uuden ajovalotekniikan tarkkara-
jaisuus aiheuttaa sen, ettei korkealla oleviin kohteisiin kohdistu riittävästi valoa.

Ajovalotekniikan vaikutuksia liikennemerkkien havaittavuuteen ei tunneta kunnolla, ja
aikaisempia tutkimuksia aiheesta on vähän. Liikennemerkkien ikääntymistä on tutkittu
aikaisemmin muun muassa yhteispohjoismaisessa tutkimusprojektissa (TIEL 2000),
jossa seurattiin eri kalvomateriaalien ikääntymistä usean vuoden ajan. Kyseisessä tut-
kimuksessa ei tutkittu merkkien havaitsemiseen liittyviä tekijöitä. Eri liikennemerkkien
kalvomateriaalien ikääntymistä koeoloissa ovat tutkineet myös merkkien valmistajat,
mutta merkkien kunnossapito perustuu tällä hetkellä pitkälti ainoastaan kokemusperäi-
seen tietoon.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet
Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia liikennemerkkien ikääntymistä, niiden kun-
nossapitoa ja ikääntymisen vaikutusta liikennemerkkien havaittavuuteen. Lisäksi tavoit-
teena on tutkia onko nykyisen ohjeistuksen mukainen sijainti liikennemerkille optimaa-
linen tien poikkileikkauksessa, jotta se havaitaan mahdollisimman hyvin kaikilla käy-
tössä olevilla ajovalotekniikoilla.

Tähän diplomityöhön liittyy myös samaan aikaan toteutettu Lauri Ahtiaisen diplomityö
Ajovalokehityksen vaikutus havaitsemiseen, jonka tavoitteena on selvittää eri ajovalo-
tekniikoita ja ajovalojen vaikutusta liikennemerkkien havaittavuuteen.

1.3 Tutkimuksen rajaus
Tutkimus keskittyy valaisemattomille maanteille lumettomaan pimeään aikaan. Maan-
teitä on Suomessa 78 000 km, josta vain 16 % on valaistua. Maanteillä ajetaan yli
36 000 milj. ajoneuvokilometriä vuosittain. (Liikennevirasto 2013c.) Korkeilla nopeuk-
silla liikennemerkkien havaittavuus on erityisen tärkeää liikenneturvallisuuden takaami-
seksi. Valaisemattomilla maanteillä auton ajovalot ovat keskeisin valonlähde.
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Tutkimuksessa keskitytään tavallisiin valaisemattomiin, tien viereen pylväisiin sijoitet-
taviin heijastaviin vakioliikennemerkkeihin. Samalla on tarkoitus saada tietoa myös tien
sivulle sijoitettavien opastusmerkkien havaittavuudesta. Tilapäisiä, kuten tietyömailla
käytettäviä, liikennemerkkejä ei työssä käsitellä. Työssä tutkitaan erityisesti henkilöau-
tosta havaitsemista. Työssä ei tutkita silmäpisteen korkeuden vaikutusta havaitsemiseen,
tien yläpuolella sijaitsevien opastusmerkkien havaitsemista, eikä sisältä tai ulkoapäin
valaistujen liikennemerkkien havaittavuutta.

Työssä keskitytään tutkimaan kelta-musta-punaisia kielto-, varoitus-, ja rajoitusmerkke-
jä sekä sini-valkoisia määräys- ja ohjemerkkejä. Näiden merkkien havaitseminen on
ensisijaisen tärkeää, sillä ne ohjaavat kuljettajan toimintaa ja antavat tärkeää tietoa lii-
kenneympäristöstä. Ikääntymisen tutkimisessa keskitytään paluuheijastavuuden arvojen
muutoksien tutkimiseen, eikä esimerkiksi tutkita merkkien värien vaihtelua ajan myötä
muutoin kuin silmämääräisesti.

Tutkimus keskittyy liikennemerkkien havaittavuuteen, eli siihen, miten hyvin merkit
ovat nähtävissä. Tutkimus ei käsittele merkkien luettavuutta tai niiden sisällön ymmär-
rettävyyttä.

1.4 Tutkimuksen metodit
Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuusselvitys, jolla perehdyttiin tutkimuksen aihealueeseen,
aikaisempaan tutkimukseen ja voimassa oleviin ohjeisiin ja säädöksiin. Työssä tehtiin
myös nykyisten liikennemerkkien kartoitus, jolla selvitettiin liikennemerkkien ikäänty-
mistä. Kenttäkokeella tutkittiin liikennemerkkien sijoittelua ja eri ajovalotekniikoiden
vaikutusta liikennemerkkien näkyvyyteen. Lisäksi työssä tehtiin asiantuntijahaastattelu-
ja avoimilla vapaamuotoisilla kysymyksillä.
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2 Nykytilan kartoitus ja kirjallisuusselvitys

2.1 Liikennemerkkien valmistusta ja asettamista koskevat oh-
jeet ja standardit

2.1.1 Liikennemerkkien materiaalit
Liikennemerkki koostuu informaation sisältävästä kalvosta ja taustakilvestä sekä kiin-
nikkeistä. Kalvoja on erityyppisiä valmistajan ja käyttötarkoituksen mukaan. Taustakil-
pi voi olla alumiinia, vaneria tai muuta materiaalia, kunhan se täyttää sille asetetut vaa-
timukset. Liikennemerkki asennetaan pylvääseen, joka pystytetään sille sopivaan jalus-
taan. Pylväiden valinnassa tulee ottaa huomioon niiden materiaalivaatimukset sekä tör-
mäysturvallisuus. Liikennemerkin tulee olla CE-merkitty. (Liikennevirasto 2013a.) Ma-
teriaalivaatimuksista kerrotaan tarkemmin luvussa 2.1.2.

Heijastava kalvo voi olla lasihelmi- tai mikroprismakalvo. Kalvo koostuu monesta pääl-
lekkäisestä kalvosta, joista pohjimmaisena on suojakalvo, sen päällä on heijastava kal-
vo, jota suojaa päällimmäinen suojakalvo (Kuva 1). Suomessa yleisempi kalvo on van-
hoissa merkeissä lasihelmikalvo, sillä mikroprismaattiset kalvot tulivat Suomessa varsi-
naiseen käyttöön vasta 2000-luvulla. Mikroprisman käyttö on kuitenkin jatkuvassa kas-
vussa, eivätkä monet valmistajat enää valmista ollenkaan lasihelmikalvoja.

Kuva 1. Esimerkkejä liikennemerkkien kalvon rakenteesta (3M).

Lasihelmikalvossa on pieniä lasisia helmiä, jotka heijastavat valoa. Mikroprismaattisen
kalvon heijastavuus perustuu pieniin valoa heijastaviin prismoihin. Heijastava kalvo
heijastaa auton valoista tulevan valon takaisin päin, jolloin kuljettaja pystyy merkin ha-
vaitsemaan. Heijastavuus on tärkeää erityisesti pimeällä, sillä heijastava materiaali ha-
vaitaan heijastamatonta materiaalia kauempaa. (U.S. Department of Transportation
1987.) Heijastavasta kalvosta on havaittu olevan hyötyä havaitsemisessa myös va-
loisaan aikaan tai valaistuilla teillä. (SINTEF ym. 1998.) Liikennemerkkien heijasta-
vuusominaisuuksista kerrotaan tarkemmin luvussa 2.3.

Kalvot luokitellaan niiden paluuheijastavuusarvojen mukaan luokkiin R1, R2 ja R3,
jossa R3-luokka on kaikkein heijastavin. Valaisemattomilla teillä käytetään useimmiten
R1-luokkan merkkejä ja valaistuilla useimmiten R2-luokan merkkejä. Luokituksesta
kerrotaan lisää luvussa 2.1.2. Lasihelmi- ja prismaattisen materiaalin voi tunnistaa kal-
von pintaa läheltä tarkastelemalla (Kuva 2). Prismaattiset kalvot näyttävät päivänvalossa
silmämääräisesti samalta kaikissa paluuheijastavuusluokissa. Lasihelmisten R1- ja R2-
luokan merkeissä on silmin havaittava ero (Kuva 2).
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Kuva 2. Esimerkkejä liikennemerkkien kalvoista, vasemmalla lasihelmi R1 (mattainen),
keskellä lasihelmi R2 (kuusikulmainen kuvio) ja oikealla mikropisma R2 (suorakulmai-
nen kuvio).

Lasihelmi- ja prismakalvoissa on rakenteellisien erojen lisäksi toiminnallisia eroja.
Normiopasteen tekninen päällikkö Joonas Muttilainen kertoi, että R1-luokan lasihelmi-
kalvo on hauraampi ja herkempi repeämään kuin prismakalvot. Prismakalvolla taas hei-
jastussuunta on rajallinen, sillä prismat toimivat tehokkaimmin vain tiettyyn suuntaan.
Lasihelmikalvo heijastaa lähes yhtälailla joka suuntaan. Hintatasoltaan molemmat kal-
vot ovat jokseenkin samanhintaisia. (Muttilainen 27.5.2014.)

Liikennemerkki voidaan valmistaa yhdestä tai useammasta heijastavasta kalvosta. Pääl-
limmäiset värit voidaan tulostaa pohjakalvon pintaan, jolloin kaikki värit ovat saman
suojakalvon alla (Kuva 2, oikealla). Merkki voidaan myös koota useammasta heijasta-
vasta kalvosta, jolloin päällimmäinen väri lisätään tarran tavoin pohjakalvon päälle
(Kuva 2, keskellä). Kalvo kiinnitetään kalvossa olevan liiman avulla taustalevyyn
(Kuva 3).

Kuva 3. Opastusmerkin kalvon kiinnittäminen pohjalevyyn Normiopasteella. Kuva otet-
tu 27.5.2014

Liikennemerkkejä myy Suomessa kymmenkunta yritystä, joilla jokaisella on omanlai-
sensa materiaalit ja valmistustavat. Suurin merkkikalvojen valmistaja on 3M. Merkkien
valmistusta ohjaa standardi, jonka vaatimuksista kerrotaan luvussa 2.1.2. Muttilainen
(27.5.2014) arvioi, että yleisimmin Suomessa myydään R1-luokan merkkejä, mutta R2 -
luokan merkkien osuus on ollut kasvussa.
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2.1.2 Liikennemerkkien materiaalivaatimukset ja luokittelu
Liikennemerkkejä ja niiden valmistusta ohjaa eurooppalainen standardi EN 12899-1
Liikennemerkit ja vastaavat liikenteenohjauslaitteet, osa 1: Liikennemerkit. Standardi
mahdollistaa liikennemerkkien CE-merkinnän, jolla taataan tuotteiden yhtäläinen laatu
Euroopan markkinoilla. Standardi koskee lasihelmikalvoja ja on vahvistettu vuonna
2008. Vuonna 2012 on tehty luonnos uudesta standardista FprEN 12899-6, joka käsitte-
lee liikennemerkkien heijastavaa pintamateriaalia myös mikroprismaattisten materiaali-
en osalta. Kyseistä standardin luonnosta ei ole vielä vahvistettu standardiksi, joten sen
noudattaminen on tällä hetkellä vapaaehtoista. Standardien lisäksi on käytössä kansalli-
sia tarkentavia ohjeita ja asetuksia. (EN 12899-1 2008, FpEN 12899-6 2012.)

Standardissa EN 12899-1 (2008) määritetään lasihelmimateriaaleja koskevat vaatimuk-
set:

 värikoordinaatit ja luminanssitekijä päivänvalossa
 paluuheijastavuuskerroin
 pitkäaikaiskestävyys
 iskunkestävyys.

Mikroprismamateriaalien vaatimuksista ei ole säädetty suoraan standardissa, vaan nii-
den hyväksyntä tapahtuu eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä. Teknisessä hy-
väksynnässä tulee testata samat asiat kuin standardin lasihelmimateriaaleilla. Lisäksi
mikroprismaattisista materiaaleista tulee tutkia niiden rotaatiosymmetria, sillä prismojen
heijastavuus on erilainen eri suunnista tarkasteltuna.

Standardin mukaiset vaatimukset luminanssitekijälle päivänvalossa eri värikoordinaa-
teilla on esitetty liitteessä 1. Lasihelmimateriaalista tulee selvittää myös paluuheijasta-
vuuskerroin, jonka on oltava vaatimusten mukainen (Liite 2). Lisäksi merkkien pitkäai-
kaiskestävyyttä tulee testata luonnollisella sään vaikutuksille altistamisella, jolloin mer-
kit altistetaan kolme vuotta kohti päiväntasaajaa 45°:n kulmassa vaakatasoon nähden.
Saman testin voi suorittaa nopeutettuna keinotekoisesti standardin ohjeiden mukaisesti.
Kestävyystestien jälkeen on materiaalin täytettävä paluuheijastavuusvaatimukset. Is-
kunkestävyyttä testataan pudottamalla 450 g 50 mm säteinen pallomainen punnus 220
mm korkeudelta, jolloin materiaaliin ei saa syntyä halkeamia tai purkautumaa punnuk-
sen osumakohdasta 6 mm ympyrän alueen ulkopuolelle. (EN 12899-1 2008.)

Lisäksi standardissa (EN 12899-1 2008) määritetään liikennemerkin
 rakenteellisia vaatimuksia, kuten kuormat ja muodonmuutokset
 pylvään ominaisuuksia, kuten törmäysturvallisuus ja korroosionkestävyys
 kilven ja pylvään rakenne.

Standardiluonnos FprEN 12899-6 (2012) tarkentaa osan 1 vaatimuksia. Lisäyksiä on
värien luokittelussa ja värien paluuheijastavuusvaatimuksissa. Värien tarkastelu on
myös jaoteltu tausta- ja kontrastiväreihin, joiden vaatimuksia tarkastellaan erikseen ja
yhdessä. Tarkempi merkkien luokittelu antaa paluuheijastavuusarvolle ylärajan, jota
osassa 1 ei ole määritelty. Merkkien luokittelussa on huomioitu myös laajemmin merkin
tarkastelukulma ja etäisyys. Myös säänkestävyyden testauksen parametreja on tarken-
nettu. Standardiluonnoksessa on lisätty myös testi kalvon kiinnittymisestä (adhesion
test), joka testaa kalvon kiinnipysymistä taustalevyssä. Suurin muutos kuitenkin on se,
että samat vaatimukset laajennetaan koskemaan myös mikroprismamateriaaleja. (FprEN
12899-6 2012.)
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Liikenneviraston ohje Liikennemerkkien rakenne ja pystytys (2013a) tarkentaa standar-
din EN 12899-1 vaatimuksia. Ohje koskee liikennemerkin kalvoa, kilven pohjamateri-
aalia, pylvästä ja sen pystytystä. Pohjamateriaalina tulisi käyttää alumiinia tai muuta
kalvovalmistajan hyväksymää materiaalia. Pohjamateriaalin ja kalvon tulee kestää vä-
hintään 15 vuotta liikenneympäristön tavanomaisia sää- ja kelioloja, mukaan luettuna
pakkasta. Ohjeessa säädetään myös kiinnitykseen käytettävistä kalvon läpäisevistä
rei’istä sekä muista rakenteellisista vaatimuksista, joita ei standardissa määritellä. (Lii-
kennevirasto 2013a.)

Liikennevirasto (2013a) jakaa liikennemerkit niiden paluuheijastavuuden mukaan kol-
meen luokkaan R1, R2 ja R3 (Taulukot 1, 2, ja 3). Luokat R1 ja R2 perustuvat standar-
din EN 12899-1 (2008) luokitukseen. Taulukoissa esitetyt arvot ovat minimivaati-
musarvoja paluuheijastavuudelle. Luokittelussa suurempi luokkanumero tarkoittaa kal-
vomateriaalin paluuheijastavuuden suurempaa vaadittua arvoa. Mittausgeometriassa α
tarkoittaa tarkastelukulmaa eli kulmaa ajovalon ja ajajan silmäpisteen välillä. Kulma α
kertoo siis merkin ja ajoneuvon välisestä etäisyydestä, missä pieni kulma kuvaa pitkää
etäisyyttä. Kulma β tarkoittaa sisääntulokulmaa eli sivusuuntaista kulmaa, jossa ajoneu-
vo on suhteessa suoraan liikennemerkkiin. Kuvassa 4 esitetään mittausgeometria.
(FprEN 12899-6 2012.)

Kuva 4. Heijastuskulmien mittausgeometria

Taulukko 1. Kalvon R1 paluuheijastavuuskerroin (Liikennevirasto 2013a).

Mittausgeometria cd/(lux*m²)

α β¹
(β²=0)

Valkoi-
nen Keltainen Punainen Vihreä Sininen Ruskea Oranssi

5° 50 35 10 7 2 0,6 20
0,33° 30° 24 16 4 3 1 0,2 8

40° 9 6 1,8 1,2 # # 2,2
# tarkoittaa ”arvo suurempi kuin nolla, mutta ei merkityksellinen tai käyttökelpoinen”

Taulukko 2. Kalvon R2 paluuheijastavuuskerroin (Liikennevirasto 2013a).

Mittausgeometria cd/(lux*m²)

α β¹
(β²=0)

Valkoi-
nen Keltainen Punainen Vihreä Sininen Ruskea Oranssi

5° 180 120 25 21 14 8 65
0,33° 30° 100 70 14 12 8 5 40

40° 95 60 13 11 7 3 20
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Taulukko 3. Kalvon R3 paluuheijastavuuskerroin (Liikennevirasto 2013a).

Mittausgeometria cd/(lux*m²)

α β¹
(β²=0)

Valkoi-
nen Keltainen Punainen Vihreä Sininen Ruskea Oranssi

5° 300 195 60 30 19 150
0,33° 30° 165 110 33 17 11 83

40°
tyhjien kenttien osalta tiedot puuttuvat

Eri luokkien kalvotyypin valintaa ohjaa Liikenneviraston (2013a) ohje (Taulukko 4).
Valaistuilla tai vilkkailla pääteillä, joiden keskivuorokausiliikenne on suurempi kuin
1500 ajoneuvoa vuorokaudessa, käytetään tavallisesti luokan R2 heijastavia kalvoja.
Pimeässä ympäristössä tai muilla kuin vilkkailla pääteillä käytetään yleisesti luokan R1
kalvoja. Pimeässä ympäristössä riittää usein alemman luokan kalvo, sillä kontrasti mer-
kin ja ympäristön välillä on suurempi kuin valaistuilla teillä. Tällöin korkeamman hei-
jastavuusluokan merkki voi aiheuttaa jopa häikäisyä. Tien yläpuolisten merkkien tulee
aina olla R3-luokan liikennemerkkejä. R3-luokan merkkejä voidaan käyttää myös tie-
työmailla ja muissa tilapäisissä merkeissä tarpeen vaatiessa. Näistä säädetään tarkem-
min erillisessä ohjeessa Liikenne tietyömailla, Sulku ja varoituslaitteet. (Liikennevirasto
2013a.)

Taulukko 4. Liikennemerkkien kalvotyypin valinta (Liikennevirasto 2013a).
Tieliikenneasetuksen mukaiset
liikennemerkit

Tievalaistus tai vilkkaat
päätiet (KVL > 1500
ajon/vrk)

Pimeä ympäristö,
muut kuin vilkkaat
päätiet

Vakiomerkit
151, 152, 153 R2 R2
Muut varoitusmerkit R2 R1
Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit R2 R2
Kielto-/rajoitusmerkit 371–382 R2¹ R1
Muut kielto-/rajoitusmerkit R2 R1
Määräysmerkit:
411–418 R2 R2
421–425 R1 R1

426–427 R2 R1
Muut määräysmerkit R2 R1
Ohjemerkit:
511 R2 R2
520, 521, 531–534, 573–576 R2¹ R1

Muut ohjemerkit R2 R1
Opastusmerkit
Opastusmerkit 643, 644, 645 R2 R1
701–703, 710–742 R1² R1
704, 704a, 771–774, ruskeat R1² R1
Muut opastusmerkit R2 R1
Tien yläpuoliset merkit
kaikki merkit R3 R3
1) Taajamissa katuverkolla käytetään kalvoa R1.
2) Kolmi- tai useampikaistaisilla teillä käytetään kuitenkin R2 kalvoa.

Liikennemerkkien valmistajat antavat tuotteilleen takuuajan, jonka aikana merkki täyt-
tää sille asetetut vaatimukset. Takuuaika riippuu tuotteesta ja valmistajasta. Esimerkiksi
3M antaa prismaattisille kalvoilleen takuuajaksi R1-luokalle 7 vuotta, R2-luokalle 10
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vuotta ja R3-luokalle 12 vuotta (Muttilainen 27.5.2014). Käytännössä uusien merkkien
paluuheijastavuusarvo ylittää standardin asettamat vaatimukset reilusti. Takuuaika takaa
tuotteen pysyvän valmistajan asettaman vaatimustason yläpuolella tietyn ajan. Takuu-
aikaa ei voi käyttää kunnossapidon kriteerinä, sillä merkit usein toimivat riittävän hyvin
takuuajan jälkeenkin. On havaittu, että uusienkin merkkien materiaaleissa on eroja. Pa-
luuheijastavuusarvot voivat vaihdella saman valmistuserän sisällä merkittävästi (TIEL
2000).

Standardi asettaa paluuheijastavuusvaatimuksen uusille merkeille, sekä merkeille sään-
kestävyyskokeen jälkeen. Säänkestävyyskoe mittaa merkin suoriutumista kolmen vuo-
den säälle altistumisen jälkeen, ja tällöin paluuheijastavuuden tulee olla 80 % uusien
arvoista. (EN 12899-1 2008.) Tämä ei siis määritä vaatimusta merkin pidempiaikaiselle
kestolle. Vanhoissa tie- ja vesihallinnon ohjeissa (1983) on vaadittu paluuheijastavuu-
den olevan 50 % alkuperäisistä vaatimuksista sääoloille altistamisen jälkeen. Rajaa pa-
luuheijastavuudelle ei ole määritetty myöskään nykyisissä kunnossapidon ohjeistukses-
sa, vaan se perustuu silmämääräiseen arvioon. Silmämääräinen kuntoluokitus on esitetty
kappaleessa 2.2.1.

2.1.3 Liikennemerkkien asettamisen ohjeistukset
Liikenneministeriön päätöksessä (384/1994) on määrätty liikennemerkkien sijoittami-
sesta seuraavaa: Alimman liikennemerkin tai lisäkilven alareunan korkeuden tulee olla
1,5–3,2 metriä ajoradan pinnasta. Liikennemerkin lähimmän reunan etäisyyden ajoradan
reunasta tulee olla enintään 3,5 m tai pientareen ulkoreunasta 1,5 m. Merkin vähim-
mäisetäisyys ajoradan reunasta on 0,5 m. Liikennevirasto (2013a) tarkentaa ohjetta si-
ten, että maanteillä vähimmäisetäisyys on 0,5 m tien reunasta, mutta reunakaiteellisella
osuudella 0,25 m kaiteen etureunasta kaiteen takana. Maanteillä vakiomerkin alareunan
korkeutena käytetään 2,5 m tien pinnasta (Liikennevirasto 2013a).

Liikennemerkkiä sijoitettaessa on otettava huomioon tuulikuorma ja aurausnopeus. Nii-
den perusteella suositellaan alimman liikennemerkin alareunan korkeudeksi 2,3 -3,2 m
(Kuva 5). Tiemerkit, kuten erkanemismerkit, ja liikenteenjakajamerkit voidaan kuiten-
kin sijoittaa alemmas (Kuva 6). Lisäksi on merkki sijoitettava niin, ettei se ole näkemä-
esteen takana tai alle 1 m etäisyydellä ojan pohjasta pohjaveden suojausalueella. Lii-
kennemerkkejä saa sijoittaa yhteen pylvääseen enintään kaksi lisäkilpineen, eikä merk-
kien etupinnan etäisyys saa poiketa häiritsevästi toisistaan. (Liikennevirasto 2013a,
TIEH 2003.) Jos merkkejä on samassa pylväässä kaksi, tulee ”liikenteen kannalta tärke-
ämpi” merkki sijoittaa yleensä ylemmäs (TIEH 2003). Se, mikä merkki koetaan tärke-
ämmäksi, on aina tapauskohtaista. Merkin riittävä näkyvyys tulee tarkistaa ennen asen-
nusta maastossa (Liikennevirasto 2013a).
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Kuva 5. Yleisperiaate liikennemerkkien sijoituksesta tien poikkileikkauksessa (Liikenne-
virasto 2013a).

Kuva 6. Yleisperiaate liikenteenjakajan ja sitä vastaavien merkkien sijoituksesta (Lii-
kennevirasto 2013a).

Valta- ja kantateillä, kolmi- tai useampikaistaisilla teillä ja mahdollisuuksien mukaan
muillakin maanteillä opastusmerkit tulee sijoittaa kuvan 7 mukaisesti. Sisäkaarteessa
merkin etureunan tulee olla 4-5 m etäisyydellä tien reunasta ja ulkokaarteessa etäisyy-
den tien reunasta tulee olla 4-7 m. Kilven alareunan korkeus tien pinnasta on yleensä 2
m. Ulkoluiskaan sijoitettaessa kilven etäisyyden maan pinnasta tulee olla vähintään 1 m,
jotta lumi tai kasvillisuus ei peitä merkkiä. Jos tiealueella ei ole riittävästi tilaa opastus-
merkin sijoittamiseksi yli 4 metrin etäisyydelle tien reunasta, voidaan merkki asentaa
2,5-4 metrin etäisyydelle (Kuva 8). Kuvassa 8 sulkeissa olevia ohjearvoja voidaan käyt-
tää, kun nopeusrajoitus on 50 km/h tai alhaisempi. (Liikennevirasto 2013a.)
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Kuva 7. Opastusmerkkien sijoittaminen valta- ja kantateillä sekä mahdollisuuksien mu-
kaan muilla maanteillä (Liikennevirasto 2013a).

Kuva 8. Opastusmerkin sijoittaminen, kun tilaa ei ole riittävästi (Liikennevirasto
2013a).

Vakiomerkit sijoitetaan kohtisuoraan tietä kohti. Opastusmerkit tulee sijoittaa 3-5° as-
tetta ulospäin tieltä (Kuva 9). Täten opastusmerkit eivät pääse aiheuttamaan haitallista
peiliheijastusta autoilijoille. Pystysuunnassa niiden tulee olla pystysuorat. Opastus-
merkkien sijoittamisessa tulee ottaa huomioon niiden törmäysturvallisuus. Liikennevi-
raston ohje antaa esimerkkejä sopivista perustuksista ja pylväsvalinnoista sekä vakio-
että opastusmerkeille. (Liikennevirasto 2013a).

Kuva 9. Opastusmerkkien sijoittaminen häikäisyn estämiseksi (Liikennevirasto 2013a).

InfraRYL (2006) suosittelee, että liikennemerkkien alareunan korkeus tien pinnasta on
2,2 - 2,5 m. Opastusmerkkien etäisyydeksi tiestä suositellaan 4-6 m. Liikennemerkkien
suoruus tarkistetaan silmämääräisesti, mutta niiden sijainti on tarkistettava mittaamalla.
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InfraRYL täydentää Liikenneviraston ohjeita ja korostaa, että liikennemerkkien tulee
olla suunnitelma-asiakirjojen mukaisia. Tämä tarkoittaa, että niiden tarkempi sijoittami-
nen on aina tapauskohtaista.

Käytännössä liikennemerkkien asettamisen ohjeistusta noudatetaan soveltavasti, ja tien
varsilla onkin erilaisia toteutusratkaisuja. Muttilainen (27.5.2014) kertoi, että merkkien
asennuksissa tehdään helposti virheitä. Erityisesti merkkien perustamistavoissa ja pyl-
väsvalinnoissa tehdään huonoja valintoja, jolloin merkit eivät ole törmäysturvallisia tai
eivät pysy pitkään tukevasti pystyssä. Valvonnan tärkeys korostuu, erityisesti uusia koh-
teita rakennettaessa. (Muttilainen 27.5.2014.)

2.1.4 Liikennemerkkiohjeistukset muissa Pohjoismaissa
Eurooppalainen standardi asettaa vaatimukset liikennemerkkien materiaaleille kaikissa
EU-maissa. Liikennemerkkien sisältö ja asettaminen eivät kuitenkaan ole standardoituja
ja kaikilla mailla on omat käytäntönsä. Merkkien koossa, fonteissa, väreissä ja kuvissa
on poikkeavia käytäntöjä myös eri pohjoismaissa. Tässä kappaleessa tarkastellaan eroja
merkkien asettamisen suhteen sekä sijainnissa tieympäristössä että eri kalvoluokkien
käytössä. Tarkastelu rajoitetaan Pohjoismaihin, pois lukien Islanti, sillä niissä sääolot
ovat Suomen kaltaisia. Tarkoitus ei ole kattavasti käydä kaikkia ohjeita läpi, vaan esi-
merkein verrata muiden Pohjoismaiden käytäntöjä Suomen ohjeisiin.

Liikennemerkkien ja opastusmerkkien asettamista koskevat ohjeet Suomessa, Ruotsissa,
Tanskassa ja Norjassa on koottu taulukkoon (Taulukko 5). Maiden esittämistavoissa on
eroja, toiset maat antavat minimiarvon (merkitty suluissa), toiset vaihteluvälin. Vaihte-
luväli perustuu usein myös tienrakenteeseen, nopeuteen tai muihin vaihtoehtoisiin tilan-
teisiin. Maakohtaiset erot voivat olla käytännössä suurempia kuin ohjeistuksessa ilme-
nee, sillä ohjeistuksen tapauskohtaista soveltamista eri maissa ei tarkastella tässä tar-
kemmin.

Huomattavaa on, että kaikissa muissa maissa sallitaan merkkien asettaminen hieman
alemmas kuin Suomessa (Taulukko 5). Tämän vaikutus merkkien havaittavuuteen on
luultavasti vähäinen. Tanskan minimiasetus liikennemerkin korkeudelle ei koske esi-
merkiksi liikenteenjakajia (Vejdirektoratet 2014). Ruotsin ohje antaa tarkimman määri-
telmän korkeudelle, mutta sallii poikkeukset erityistapauksissa (Vägverket 2009).
Merkkien etäisyydessä tien reunasta on enemmän poikkeavuutta kuin korkeudella mai-
den välillä (Taulukko 5). Se johtuu osittain esitystavasta, jossa vaatimus vastaa eri tilan-
teita eri maissa. Esimerkiksi opastusmerkin sijoittamisessa Ruotsi asettaa 120 km/h no-
peudessa etäisyydeksi 12 m, kun Norjan maksimietäisyys 100 km/h nopeudessa on 4 m
(Vägverket 2009, Statens vegvesen 2014a).

Taulukko 5. Pohjoismaiden merkkien ja opastusmerkkien ohjeiden mukaisen sijoittami-
sen vertailua (Liikennevirasto 2013a, Vägverket 2009, Vejdirektoratet 2013 ja 2014,
Statens vegvesen 2014a.)

Korkeus tien pinnasta, m Etäisyys tien reunasta, m
Liikennemerkki Opastusmerkki Liikennemerkki Opastusmerkki

Suomi (min.1,5) 2,5–3,2 min. 2 0,5-3,5 (min. 1,5) 4-7
Ruotsi (min. 0,5) 1,7±0,1 1,7±0,1 min. 2,0 (maanteillä) 3-12
Tanska (min.1,5) 2,2–2,8 min. 2,2 1,5–4,5 min. 1,5
Norja (min.0,25) 1,6–2,7 1,75-4 0,5-4 0,5-4
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Suomessa maanteillä käytetään useimmiten R2-luokan merkkejä (Taulukko 4). 3M:n
Ruotsille tekemässä ehdotuksessa tulisi R1-luokan kalvoja käyttää ainoastaan matkai-
luun liittyvissä opasteissa, R2-luokkaa joissakin tapauksissa, esimerkiksi vähäliikentei-
sillä teillä, mutta R3-luokkaa laajemmin esimerkiksi kaikissa opastusmerkeissä ja rauta-
tien tai jalankulkijoiden välisissä risteyksissä (3M 2013). Tanskassa ohjeiden mukaan
R2-luokan merkkejä tulisi käyttää kaikilla pääteillä, ja tärkeimmissä merkeissä muilla
teillä, R1- luokkaa voidaan käyttää muulloin (Vejdirektoratet 2012). Norjassa R3-
luokkaa tulee käyttää kaikissa opastusmerkeissä sekä muutamassa erikoistapauksessa,
kuten suojatiemerkissä, R2-luokkaa tulee käyttää kaupunkialueilla, pois lukien esimer-
kiksi palvelumerkeissä (R1-luokka), ja R1-luokkaa maaseudulla (Statens vegvesen
2014b). Tanskan ohjeistus kalvoluokkien käytöstä on lähimpänä Suomen ohjeita. Ruot-
sissa käytetään Suomea enemmän R3-luokan kalvoja. Norjassa käytetään monipuoli-
simmin kaikkia kolmea luokkaa, ja jaottelun kriteerinä on selvimmin sekä merkkityyppi
että tieympäristö.

Maiden käytännöissä on myös muita eroavaisuuksia. Erityisesti Ruotsissa käytetään
usein tehostetta merkin pylväässä, jonka on tarkoitus parantaa merkin näkyvyyttä (Kuva
10, vasemmalla). Samantapaisia tehosteita käytetään joskus myös Suomessa. Kaikissa
maissa on käytössä vähintään kolme vakiomerkkikokoa, mutta Ruotsissa ja Norjassa
merkkien koon valinnassa otetaan huomioon tieluokka; isointa merkkiä tulisi käyttää
vilkkailla teillä, ja pienintä kevyen liikenteen väylillä (Vägverket 2009, Statens vegve-
sen 2014a). Suomessa käytetään pientä tai suurta vakiomerkkikokoa vain erityistapauk-
sissa (Liikennevirasto 2013a). Norja poikkeaa muista Pohjoismaista liikennemerkkien
sisällöltään eniten. Norjassa ja Tanskassa käytetään valkoista pohjaa varoitus- ja rajoi-
tusmerkeissä, Norjassa on lisäksi käytössä osassa opastusmerkeistä keltainen pohjaväri
mustalla tekstillä (Kuva 10).

Kuva 10. Vasemmalla tehosteet merkkien pylväässä Ruotsissa, keskellä liikennemerkke-
jä ja opastusmerkki Norjassa, oikealla liikenteenjakaja Tanskassa (Google maps street
view.)

2.2 Liikennemerkkien ikääntyminen ja kunnossapito

2.2.1 Liikennemerkkien kuntoluokitus
Liikenneviraston ohje liikennemerkkien kuntoluokituksesta ohjaa liikennemerkkien
kunnossapitoa ja erityisesti liikennemerkkien uusimistarpeen arviointia. Ohje koskee
sekä vakiomerkkejä että opastusmerkkejä. Kuntoluokitus koskee vain liikennemerkin
tauluosaa, eikä siinä oteta huomioon esimerkiksi kiinnitysalustaa, liikennemerkin varren
vinoutta tai muita liikennemerkin varteen tai pystytykseen liittyviä ominaisuuksia.
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Myöskään päivittäinen kunto, kuten lumisuus tai likaisuus, ei vaikuta kuntoluokituk-
seen.

Liikennemerkkien kunto tulee arvioida silmämääräisesti kuntoluokituksen sanallisen
kuvauksen (Taulukko 6) ja valokuvaesimerkkien (Kuvat 11, 12, 13, 14 ja 15) perusteel-
la. Arvioitavia asioita ovat liikennemerkin rakenteellinen kunto, ulkoasu ja vauriot. Ra-
kenteelliseen kuntoon kuuluvat esimerkiksi kuluneisuus, taipumat, kalvon irtoamat,
halkeamat ja repeämät. Ulkoasu kuvaa pääasiassa värivaurioita, kuten haalistumista tai
tummumista. Vaurioilla tarkoitetaan ulkopuolisen, kuten merkkiin lentäneen kiven, ai-
heuttamia rikkoontumisia. (TIEH 2009a.)

Taulukko 6. Liikennemerkkien kuntoluokitus (TIEH 2009a).

Kuntoarvo
”luonnehdinta”

Kuvaus

5 Erittäin hyvä
”Uuden veroinen”

 Rakenteellinen kunto on uudenveroinen.
 Ulkoasultaan merkki on virheetön.
 Merkissä ei ole vaurioita.

4 Hyvä
”Hyvin käyttökelpoinen”

 Rakenteellisessa kunnossa on vähäistä kuluneisuutta.
 Ulkoasu on hyvä, eivätkä värit ole haalistuneet. Merkin lamellit ovat

samantasoisia.
 Merkissä on erittäin vähäisiä vaurioita, joita ei juuri huomaa.

3 Tyydyttävä
”Täyttää tehtävänsä, mutta
lähempää tarkasteltuna löytyy
kuntopuutteita”

 Rakenteellisessa kunnossa on pieniä puutteita, kuten lievää kulu-
neisuutta, vähäisiä kalvohalkeamia, ruostejälkiä, pieniä taipumia tai
vääristymiä.

 Ulkoasussa on vähän piintynyttä likaa taikka värit ovat lievästi haa-
listuneet tai tummuneet alkuperäisestä, mutta se ei haittaa merkin
ymmärrettävyyttä. Merkin lamellit saattavat sävyltään erota vähän
toisistaan.

 Merkin vauriot ovat läheltä havaittavissa, mutta eivät haittaa merkin
käyttöä.

2 Välttävä
”Hävettää pitää varsinkin
pääteillä ja taajamissa”

 Rakenteellisessa kunnossa on selviä puutteita, kuten kuluneisuutta,
kalvovaurioita, ruostejälkiä, taipumia tai vääristymiä.

 Ulkoasun osalta merkin värit ovat haalistuneet tai tummuneet. Väri-
vauriot tai värikalvon lohkeamiset huonontavat esteettistä vaikutel-
maa. Merkki on osin piintyneen lian peittämä. Merkissä on vä-
risävyltään ja kunnoltaan hyvin eritasoisia lamelleja. Merkissä on
pieniä töhryjä, jotka eivät kuitenkaan haittaa merkin ymmärrettä-
vyyttä.

 Merkissä on selviä vaurioita.
1 Huono
”Tällaisia ei saisi olla”

 Rakenteellisessa kunnossa on pahoja puutteita, kuten voimakasta
kuluneisuutta, selviä kalvovaurioita, ruostejälkiä, taipumia tai vääris-
tymiä.

 Ulkoasun osalta merkin värit ovat pahoin haalistuneet tai tummu-
neet. Värivauriot tai värikalvon lohkeamiset huonontavat ulkoasua.
Kirjainvärien lohkeamiset tai puuttuminen pistävät silmään. Merkki
on piintyneen lian tai pintakasvuston peittämä. Töhryt ovat voimak-
kaita tai haittaavat merkin ymmärrettävyyttä.

 Merkissä on pahoja vaurioita.
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Kuva 11. Esimerkki kuntoluokan 5 liikennemerkeistä (TIEH 2009a).

Kuva 12. Esimerkki kuntoluokan 4 liikennemerkeistä (TIEH 2009a).

Kuva 13. Esimerkki kuntoluokan 3 liikennemerkeistä (TIEH 2009a).



25

Kuva 14. Esimerkki kuntoluokan 2 liikennemerkeistä (TIEH 2009a).

Kuva 15. Esimerkki kuntoluokan 1 liikennemerkeistä (TIEH 2009a).

Merkkejä uusittaessa on muistettava, että jos vanhan liikennemerkin kanssa samaan
pylvääseen kiinnitetään uusi merkki, tulee varmistaa, ettei merkkien heijastavuusomi-
naisuuksissa ole tienkäyttäjää häiritsevää eroa (Liikennevirasto 2013a). Samassa pyl-
väässä olevien merkkien tulisi siis olla keskenään samaa kalvoluokkaa ja jokseenkin
samankuntoisia.

Liikennemerkkien kuntoluokituksessa vuoden 1999 ohjeissa otettiin huomioon myös
paluuheijastavuusarvot. Kuntoluokassa 5 tuli paluuheijastavuuden olla uusien merkkien
vaatimusten mukainen, kuntoluokassa 4 80 % uudelle merkille asetetuista vaatimuksis-
ta, kuntoluokassa 3 60 % uudelle merkille asetetuista vaatimuksista ja kuntoluokassa 2
40 % uudelle merkille asetetuista vaatimuksista. Silkkipainetuilla kalvoilla paluuheijas-
tavuuden tuli olla 70 % merkin arvoista. (TIEH 1999.) Paluuheijastavuus poistettiin
kriteereistä ilmeisesti siksi että, sen mittaaminen on hidasta ja työlästä, ja vaatii aina
kalliin mittalaitteen. Silmämääräisen kuntoluokituksen etuja on juuri se, että sen voi
tehdä kuka tahansa luokitusohjeen kriteerit tunteva helposti, nopeasti ja vaivatta.
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2.2.2 Liikennemerkkien kunnossapito
Liikennemerkkien ikääntymiseen vaikuttaa liikennemerkkien ympäristö: luonnolliset
sään muutokset ja muut ulkoiset tekijät. Auringonvalo, vesi- ja lumisade, ilmassa olevat
hiukkaset ja tuuli sekä lämpötilan vaihtelujen aiheuttama jäätyminen ja sulaminen ku-
luttavat merkkejä pitkällä aikavälillä. Muut ulkoiset tekijät voivat aiheuttaa äkillisempiä
vaurioita, kuten liikennemerkkiin törmääminen tai osuminen. Erityisesti kaupunkialueil-
la tämä on yleinen ongelma (Eloranta 6.6.2014). Merkin pinnassa olevat pienet vauriot
saattavat nopeuttaa merkin kulumista, jos esimerkiksi vesi pääsee kulkeutumaan kalvon
suojakerroksen läpi (Kuva 16). Vesi voi liuottaa kalvon liimapintoja, jolloin sen kiinni-
pysyvyys heikkenee. Liikennemerkkien likaantuminen tai niiden sotkeutuminen aiheut-
taa myös tarpeen kunnossapidolle. (Valtonen 2012, TIEH 2001.)

Kuva 16. Mikroskooppikuva tyypillisistä vauriosta merkin pinnassa, muokattu (Valto-
nen 2012).

Liikennemerkkien kunnossapitoon kuuluvat
 liikennemerkkien pylväiden oikaiseminen ja perustuksien uusiminen
 pylväiden vaihtaminen tai maalaus
 liikennemerkkien oikaiseminen ja kiinnityksen uusiminen
 huonojen ja säännösten vastaisten merkkien uusiminen
 merkkien harmaiden taustojen uusintamaalaus
 heijastinkalvojen pienet korjaukset
 liikennemerkkien puhdistus lumesta tai liasta (Hämäläinen 2012).

Tavoitteina liikennemerkkien kunnossapidossa on, että liikennemerkit pysyvät toimin-
nallisesti kunnossa: ovat puhtaita, kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina selvästi ha-
vaittavia ja näkyvyydeltään sekä heijastavuudeltaan vähintään välttäviä. Merkit, joiden
ymmärrettävyys on huonontunut olennaisesti, tulee korjata tai uusia. Esteettiset puut-
teet, kuten pylvään vinous, tulee korjata. Valta- ja kantateiden, vilkkaiden seututeiden,
joiden KVL on yli 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa, sekä taajamien merkkien alin hy-
väksyttävä kuntoarvo on 3 ja muiden teiden 2. Kunnossapidon toimenpideajat on esitet-
ty taulukossa 7. (Liikennevirasto 2010.)
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Taulukko 7. Liikennemerkkien kunnossapidon (ei sisällä puhdistusta) toimenpideajat
2009–2013 alkaviin urakoihin (Liikennevirasto 2012).

Laatuvaatimus Toimenpideaika
Kallistumat ja
kiertymät

Roudan aikaan suurin sallittu kallistuma
10 %. Valta- ja kantatiet, vilkkaat seututiet
(KVL yli 1500) sekä taajamat, suurin
sallittu kallistuma 2 %, muut tiet 4 %.

Valta- ja kantatiet, vilkkaat seututiet
(KVL yli 1500) sekä taajamat: touko-
kuun loppuun mennessä.
Muut tiet: kesäkuun puoliväliin mennes-
sä.
Kallistuman tai kiertymän takia toimimat-
tomat merkit
on korjattava viimeistään seuraavana
arkipäivänä.

Liikenteen vau-
rioittamat merkit

Merkit, joiden kunto ei ole hyväksyttävä,
mutta jotka vielä toimivat.

3 vko

Liikenteen tu-
hoamat ja täysin
pilalle menneet
merkit

Varoitusmerkit 132 ja 171, etuajo-oikeus-
ja väistämismerkit 211-212 ja 222-232
kielto- ja rajoitusmerkit 311, 331-334, 351
ja 352 sekä 361-364 (kaikki yleiset no-
peudet), määräysmerkit 411, 417- 418,
sekä ohjemerkit 571-572.

Seuraava arkipäivä

Muut merkit Tilataan seuraavana arkipäivänä

Liikennemerkkien heijastuskyky ja näkyvyys on parhaimmillaan puhtaana, joten on
tärkeää, että merkit puhdistetaan niiden likaannuttua. Liikennemerkkejä puhdistetaan
lähinnä talvisin, jolloin poistetaan lumi ja jää merkistä. Lumen auraamisen hyvällä
suunnittelulla voidaan vähentää liikennemerkkien puhdistustarvetta. Aurausnopeuden
laskeminen tai kaluston kehittäminen voisivat olla ratkaisuja merkkien lumeen peittymi-
sen estämiseksi (Mikkola 9.6–24.6.2014). Talven lisäksi liikennemerkkejä puhdistetaan
tarvittaessa keväällä, jolloin tiepöly keräytyy liikennemerkkien pintaan. (TIEH 2001.)
Liikennemerkkien puhdistuksen vaaditut toimenpideajat on jaoteltu merkkien tärkeyden
ja tien kunnossapitoluokkien mukaan (Taulukko 8). Teiden kunnossapitoluokat on esi-
tetty liitteessä 3. Toimenpideaika alkaa luettavuutta haittaavasta lumettumisesta tai kuu-
rottumisesta. (TIEH 2009b.)

Taulukko 8. Liikennemerkkien puhdistuksen toimenpideajat (TIEH 2009b).

Liikennemerkit ja kunnossapitoluokat Toimenpideaika
Turvallisuuden kannalta tärkeät merkit, kuten ohitus- ja kääntymiskiellot sekä Is, I
ja Ib teiden alle 80 km/h nopeusrajoitukset

Viipymättä

Muut merkit luokissa Is, I, Ib, TIb sekä taajamissa 1 vrk
Muut merkit, luokissa II ja III taajamien ulkopuolella 3 vrk

Merkkien puhdistuksessa suositellaan käyttämään lämmintä vettä ja pehmeää harjaa.
Painepesu on myös mahdollinen pesutapa, mutta paine ei saa ylittää 50 bar. Tarvittaessa
merkkien pesussa voidaan käyttää puhdistusaineita, mutta ne eivät saa sisältää hankaa-
via aineosia, eikä vahvasti aromaattisia tai alkoholipitoisia liuottimia. Puhdistusaineen
tulee olla neutraali eli sen pH on 6-8. Nopea lämpötilan vaihtelu vaurioittaa helposti
liikennemerkkien kalvoja, joten pesu alle -10 °C lämpötilassa tai yli +50 °C pesuvedellä
ei ole suotavaa. Pesu aiheuttaa helposti vaurioita merkkeihin (Kuva 17), mutta oikealla
puhdistustavalla voidaan minimoida liikennemerkkiin syntyvät vauriot ja täten taataan
pidempi kestoikä. (TIEH 2001.)
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Kuva 17. Pesun kuluttava vaikutus, muokattu (Valtonen 2012).

Merkkien korvaaminen uusiin perustuu silmämääräiseen kuntoarvioon, joka on esitetty
kappaleessa 2.2.1. Valta- ja kantateillä, vilkkailla seututeillä sekä taajamissa tulisi kun-
toluokan 2 ja 1 merkit korvata uusilla. Muilla teillä vain kuntoluokan 1 merkit on kor-
vattava uusilla. (Liikennevirasto 2010.) Päätös merkin korvattavuudesta tehdään koke-
muksen pohjalta, ja on siksi aina riippuvainen tilanteesta ja kunnossapitäjästä.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Liikennevirasto tutkivat parhaillaan mahdolli-
suuksia liikennemerkkien automaattisesta kuntoarviosta. Kuntoarvon kriteereinä ovat
nykyisten kuntoluokkien 1-5 kriteerit, mutta merkkien arviointi tehdään automaattisesti.
Liikennemerkistä otetaan kuva kameralla tai älypuhelimella, johon liitetty ohjelmisto
tunnistaa merkin, sen sijainnin ja antaa sille kuntoarvon. Kuvat on tarkoitus ottaa muun
kunnossapidon lomassa, esimerkiksi aurauksen yhteydessä. Menettelyssä tavoitteena on
nopeuttaa kuntoarvion tekemistä, ja samalla poistaa subjektiivinen merkkien arviointi.
Järjestelmä ei ainakaan alkuvaiheessa ota huomioon paluuheijastavuutta, mutta se olisi
mahdollista lisätä mukaan myöhemmin. (Hienonen 8.4.2014, Melander 23.4.–
12.5.2014.)

Automatisointi voidaan viedä Suomessa kehitteillä olevaa mallia pidemmälle. Espanja-
lainen VISUALISE-järjestelmä on automaattisen liikennemerkkien kuntoarvion järjes-
telmä, jossa mittaus tapahtuu autoon kiinnitetyn mittauslaitteiston avulla. Mittaus teh-
dään auton liikkuessa, eikä pysähtymistä tai käsin käytettäviä mittalaitteita tarvita. Yh-
tenä kriteerinä kuntoarviolle on paluuheijastavuus, jonka mittalaitteisto mittaa infra-
punavalolla. Järjestelmä tunnistaa merkin tyypin ja luokan ja täten mitattua paluuheijas-
tavuusarvoa voidaan verrata automaattisesti vaatimustason arvoihin. Mittaus tapahtuu
yleensä öisin, jolloin liikennemäärät ovat vähäisiä. (Gonzales ym. 2011)

Yhdysvalloissa tehdyn liikennemerkkien kunnossapidon tutkimuksessa vertailtiin sil-
mämääräisen ja numeerisen liikennemerkkien kunnon arviointimenetelmiä. Tutkimuk-
sessa huomattiin, että vaikka silmämääräinen arviointi on tehokas menetelmä, tehtiin
siinä virheitä verrattuna numeeriseen menetelmään, jossa merkkien paluuheijasta-
vuusarvot mitattiin. Tutkimuksessa noin neljäsosa liikennemerkeistä arvioitiin väärin,
eli joko korvattiin toimiva merkki uudella tai jätettiin huono merkki vaihtamatta uuteen.
Tutkimuksessa havaittiin myös, ettei pelkkä merkin ikä ole hyvä indikaattori kunnossa-
pito-ohjelman luomiseen. (Rasdorf ym. 2004) Suomessa numeerisen menetelmän suu-
rimpana esteenä lienee sen hitaus, sillä manuaalinen mittaaminen vie huomattavasti
enemmän aikaa kuin silmämääräinen tarkastelu. Lisäksi siihen tarvitaan kallis mittalai-
te. Toisaalta jos virheellisiä kunto-arvioita tapahtuu Suomessa yhtä paljon, voitaisiin
numeerisella menetelmällä saavuttaa säästöjä.
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Vaikka silmämääräinen luokittelu on epävarmaa, on se kuitenkin nopeaa. Jos silmämää-
räinen arvio korvataan järjestelmällä, tulee järjestelmän olla nopea ja tuottaa vain kes-
keisintä tietoa, jottei tiedon käsittelyyn kulu enemmän aikaa kuin itse silmämääräiseen
arvioon. Helsingin Itäisen alueen kunnossapidon tuotantopäällikkö Eloranta (6.6.2014)
muistutti, että kunnossapito perustuu myös monilta muilta osin kokemuksen tuomaan
laatuarvioon, eikä prosessien monimutkaistaminen ole aina hyvä asia.

Liikennemerkkien kunnossapito hoidetaan käytännössä muun kunnossapitotyön ohessa
poikkeuksien ilmetessä. Kunnossapidon tarpeen huomaa suurimmaksi osaksi kunnossa-
pitäjä itse, mutta joskus palautetta tulee myös tilaajalta tai käyttäjiltä (Eloranta
6.6.2014). Vantaan alueurakan työpäällikkö Mikkola (9.6.–24.6.2014) arvioi, että maan-
teillä 60 % merkeistä vaihdetaan merkkien haalistumisen tai kulumisen takia, 35 % lii-
kennevahinkojen, kuten törmäyksien takia, ja 5 % merkeistä uusitaan ilkivallan takia.
Mikkola laski, että merkeistä vaihdetaan Vantaan alueurakassa noin 4 % vuosittain,
mikä vastaa 2-3 % alueurakan vuosikustannuksista. Merkkien uusimismäärissä ja kri-
teereissä voi olla hieman alueellisia eroja. Mikkola arvioi liikennemerkin kiertoiän ole-
van käytännössä jopa 20–30 vuotta, vaikka toteaa niiden teknisen kestoiän olevan 8-10
vuotta. Se tarkoittaa, että teillä on paljon vanhoja huonokuntoisia merkkejä, jotka tulisi
vaihtaa uusiin.

Hallitus esitti perusväylänpitoon vuodelle 2013 1009 miljoonan euron budjettia, josta
tienpitoon osoitettiin 557 miljoonaa euroa (LVM 2012). Tästä vain murto-osa käytetään
teiden varusteiden kunnossapitoon. Koska kunnossapitoon käytettävät varat ovat rajalli-
sia, on käytäntönä, että ensin tulee korjata puutteet pääteillä, sitten muilla teillä. Liiken-
neviraston tavoitteena on liikennemerkkien 15 vuoden uusimiskierto valta- ja kantateillä
ja korkeintaan 20 vuoden uusimiskierto muilla teillä. (Liikennevirasto 2010.) Käytän-
nössä on havaittu, että 15 ja 20 vuoden uusimiskiertotavoite ei aina toteudu. Määräraho-
jen rajallisuus aiheuttaa ikävän tilanteen, jossa tiestön kuntotaso laskee jatkuvasti
(Heikkilä 2012). Se asettaa haasteen kunnossapidolle saman laatutason takaamiseksi
vähenevillä varoilla.

Kunnossapidon keskeisimmät tavoitteet ovat tien ja sen ympäristön hoito ja ylläpito
siten, että tie on jatkuvasti liikennöitävissä turvallisesti ja sujuvasti (Valtonen 2010).
Hyväkuntoiset liikennemerkit ovat yksi osa-alue tavoitteen saavuttamisessa. Merkit
antavat tietoa tieympäristöstä sekä ohjaavat tienkäyttäjiä. Hyväkuntoisina ne välittävät
tietoa tehokkaammin ja varmemmin.

2.3 Valon heijastuminen

2.3.1 Valon ominaisuudet
Valo on sähkömagneettista aaltoliikettä. Tämä tarkoittaa, että valo voi edetä aaltomai-
sesti ilman väliainetta, kuten tyhjiössä. Toisaalta valolla on myös hiukkasten kaltaisia
ominaisuuksia, ja sen ominaisuuksia kuvataan myös valokvanttihiukkasen eli fotonin
avulla. Valon luonteesta on oltu eri mieltä aikojen saatossa, ja valon aalto-
hiukkasdualismista päästiin yksimielisyyteen vasta 1900-luvulla kvanttimekaniikan
synnyn myötä. (Hecht 2002.)

Sähkömagneettisten aaltojen taajuus- ja aallonpituusalue on hyvin laaja. Taajuusalue on10 -10 Hz, joista näkyvän valon osuus on vain murto-osa (Kuva 18). Näkyvä valo
on taajuusalueella 4,3–7,5 ·10 Hz, jossa eri väreillä on eri aallonpituudet (Taulukko
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9). Aaltoliikettä kuvaa aaltoliikkeen perusyhtälö = , jossa on aallonnopeus,
taajuus ja aallonpituus. Valo etenee tyhjiössä 2,9979 · 10 m/s, jota kutsutaan valon-
nopeudeksi. Tämä on suurin tunnettu nopeus. (Inkinen ym. 2003.)

Kuva 18. Sähkömagneettisten aaltojen taajuus ja aallonpituus (Wikipedia).

Taulukko 9. Näkyvän valon värit ja aallonpituusalueet (Inkinen ym. 2003).

Väri Aallonpituus (nm)
violetti 400–440
sininen 440–480
vihreä 480–560
keltainen 560–590
oranssi 590–630
punainen 630–700

Värien näkeminen johtuu siitä, miten eri materiaalit heijastavat ja absorboivat eri aal-
lonpituuksia. Sininen esine esimerkiksi absorboi muita kuin sinisen aallonpituuksia ja
heijastaa voimakkaimmin sinisen aallonpituuden valoa takasin. Valkoinen esine heijas-
taa kaikkia aallonpituuksia saman verran. Värien näkemiseen vaikuttavat valonlähde,
kohde ja havaitsija. Sinisessä valossa kaikki nähdään sinertävänä. Värien tulkinta tapah-
tuu aivoissa, mistä johtuu että eri ihmiset havaitsevat värejä erilailla. (Hecht 2002.) Vä-
rien näkemisestä kerrotaan lisää luvussa 2.5.1.

Valon hiukkasdualismin myötä, valo käyttäytyy eri lailla erilaisissa materiaaleissa. Valo
voi taittua, absorboitua tai heijastua kahden eri tiheyden omaavan aineen rajapinnassa
(Kuva 19). Taittuminen tapahtuu esimerkiksi ilman ja lasin rajapinnassa, jolloin valon-
säteen suunta muuttuu. Valon absorboituessa valo muuntuu säteilystä lämmöksi. Tämä
huomataan esimerkiksi kesäisenä päivänä tummien vaatteiden lämmetessä auringon
paisteessa. Valon heijastuminen tapahtuu, kun pinta on peilimäinen. (Mather 2006.)
Heijastumisesta kerrotaan lisää luvussa 2.3.2.
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Kuva 19. Valon käyttäytyminen erilaisissa materiaaleissa

Auringonvalo on ihmissilmälle luonnollisin valo, vaikka suoraan aurinkoon katsominen
voikin vahingoittaa silmää. Auringon tuottama valo on valkoista valoa, eli se sisältää
kaikki näkyvät värit. Auringonvalo syntyy lämpösäteilystä, jota syntyy kun elektronit
kiihtyvät ja törmäilevät korkeassa lämpötilassa. (Hecht 2002.) Auringon valon spektriä
ja hehkulampun tuottamaa spektriä on vertailtu kuvassa (Kuva 20). Kuvassa pystyviivat
kuvaavat näkyvän valon aluetta. Kohteet nähdään hieman erilaisina eri valaistuksessa,
sillä esimerkiksi hehkulampun valossa punaisen sävyt (700nm) nähdään päivänvaloon
verrattuna voimakkaammin (Kuva 20).

Kuva 20. Auringon (musta) ja hehkulampun (sininen) tuottamat valospektrit (Mather
2006.)

Ilmassa olevat hiukkaset muuttavat valon kulkua. Ilmakehässä valo siroaa pienhiukka-
sista, eli muuttaa hieman kulkusuuntaansa niihin osuessaan. Siksi esimerkiksi taivas
havaitaan sinisenä, sillä sinisen siroaminen on voimakkainta. Ilman siroamista taivas
havaittaisiin päivällä samoin kuin yöllä. Valo myös heijastuu ja absorboituu hiukkasista,
mikä muuttaa valosäteiden kulkusuuntaa. Törmäyksessä myös valon nopeus ja energia
muuttuvat. (Hecht 2002.) Ilmassa olevat hiukkaset siis mahdollistavat valon näkemisen.
Toisaalta liiallisista hiukkasista ilmassa on haittaa, sillä ne myös estävät valon kulkua.
Sumu, usva, lumi- ja vesisade tunnetusti haittaavat näkyvyyttä, sillä valo ei pääse kul-
kemaan suoraan näiden hiukkasten läpi. (Mather 2006.)

Valon määrää ja laatua voidaan kuvata erilaisten mittayksiköiden avulla. Valovoima eli
valon intensiteetti kuvaa pistemäisen valolähteen voimakkuutta. Samalla valolähteellä
kapea valokeila tuottaa suuremman intensiteetin kuin leveä valokeila. Kapea valokeila
myös valaisee pidemmälle. Valovoima on yksi SI-järjestelmän perusyksikkö. Valovirta
kertoo tuotetun valon kokonaismäärän, eikä siihen vaikuta valokeilan muoto. Valaistus-
voimakkuus kertoo valotehon pinta-alayksikköä kohden, eli kuinka paljon valoa säteilee
tiettyyn kohtaan. Valotehokkuus kertoo, miten hyvin sähköteho muuntuu valovirraksi
eli se kuvaa esimerkiksi lampun hyötysuhdetta. Luminanssi kuvaa pinnalta lähtevän
valon voimakkuutta eli pinnan ”kirkkautta”. (Mather 2006.) Valon mittasuureet ja yksi-
köt on esitetty taulukossa 10.
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Taulukko 10. Valon mittasuureet (SFS 2001).

Mitattava ilmiö Mittayksikkö SI-järjestelmässä
Valovoima eli intensiteetti candela, cd
Valovirta lumen, lm
Valaistusvoimakkuus luksi, lx
Valotehokkuus lm/W
Luminanssi eli valotiheys cd/m²

Valoa voidaan siis mitata eri tavoin ja sen ominaisuuksia voidaan ilmoittaa eri mittayk-
siköiden avulla. Näkemisen kannalta keskeisimpiä on valovoima, valaistusvoimakkuus
ja luminanssi. Eri lähteiden luminanssiarvoja on esitetty alla taulukossa (Taulukko 11).
Näkökyky toimii erittäin laajalla valaistuksen alueella, koska osa silmän soluista on
erikoistunut pimeällä ja osa valoisalla näkemiseen. Silmän toiminnasta ja näkökyvystä
kerrotaan tarkemmin luvussa 2.5.1.

Taulukko 11. Eri valolähteiden luminanssiarvoja (Mather 2006).

Valon lähde Luminanssi, cd/m²
Pimeä yö 0,000001
Paperi tähtien valossa 0,0003
Paperi kuunvalossa 0,2
Tietokoneen näyttö 63
Huoneen valaistus 316
Sininen taivas 2500
Paperi auringonvalossa 40 000
Aurinkoinen talvipäivä 100 000

2.3.2 Heijastuminen
Valo voi taittua, absorboitua tai heijastua valon kohdatessa kahden aineen raja-pinnan.
Heijastus tapahtuu, kun materiaali on peilimäinen eli valo ei pysty läpäisemään materi-
aalia. (Inkinen ym. 2003.) Tähän liikennemerkkien heijastavien kalvojen materiaaliva-
linnat tähtäävät. Heijastaminen ei muuta valon ominaisuuksia, mutta eri materiaaleilla
eri aallonpituudet voivat heijastua materiaalista eri tavoin. Tämä mahdollistaa värien
näkemisen.

Heijastuminen eri materiaaleilla voi tapahtua kolmella tavalla: peiliheijastuksena (mir-
row reflection), hajaheijastuksena (diffuse reflection) tai paluuheijastuksena (retrore-
flection) (Kuva 21). Peiliheijastus tapahtuu aina samassa valon tulo- ja poistumiskul-
massa ja se on tyypillistä tasaisille peilimäisille pinnoille. Hajaheijastuksessa tapahtuu
myös peiliheijastusta, mutta materiaalin pinta on epätasainen, jolloin valo hajoaa siitä
eri suuntiin. Paluuheijastuksessa valo palaa samaan suuntaan kuin mistä se on peräisin-
kin, sillä se heijastuu usean pinnan kautta. (U.S Department of Transportation 1987.)

Kuva 21. Heijastuminen eri pinnoilta: peiliheijastus, hajaheijastus ja paluuheijastus
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Liikennemerkeissä käytettävät kalvot ovat paluuheijastavia materiaaleja, joten niihin
osuva valonsäde heijastuu lähes täsmälleen samaan suuntaan kuin mistä tuleekin. Mik-
roprismaattisessa kalvossa valonsäde heijastuu materiaalista kahden peilipinnan kautta
(Kuva 22). Lasihelmikalvossa on pieniä lasisia helmiä, joiden takaosassa on heijastava
materiaali. Lasin ja ilman rajapinnassa säteet taittuvat, ja kohdistuvat pallomaisen taka-
pinnan polttopisteeseen. Helmen takana sijaitsevasta heijastavasta kalvosta ne heijastu-
vat peilimäisesti, kunnes taittuvat jälleen lasin ja ilman rajapinnassa alkuperäisen suun-
nan mukaisesti (Kuva 22). (U.S Department of Transportation 1987.)

Kuva 22. Heijastavien materiaalien periaate

Materiaalin heijastavuuteen vaikuttaa valon tulokulma. Mikroprismaattisen kalvon hei-
jastavuus on parhaimmillaan, kun valo tulee suoraan prismaan nähden. Tästä syystä on
kalvo asetettava liikennemerkkiin tietyn suuntaisesti ja merkki tielle sopivassa kulmas-
sa. Lasihelmikalvo heijastaa kaikkiin suuntiin yhtälailla, pallomaisten helmien avulla.
Siksi se ei ole niin herkkä asettamissuunnalle. (Muttilainen 27.5.2014.)

Eräässä tutkimuksessa vertailtiin kolmen erilaisen mikroprismaattisen kalvon heijastus-
kykyä simulaatiolla. Heijastavuuteen vaikuttivat eniten ajoneuvon koko sekä ajovalojen
suorituskyky. Lisäksi tien geometrialla ja katseluetäisyydellä sekä -kulmalla havaittiin
olevan selvä vaikutus heijastavuusarvoihin. Eri materiaalien käyttäytyminen ei ollut
lineaarista: jotkut materiaalit heijastivat lähietäisyydeltä paremmin, kun toiset taas kau-
empaa. Myöskään etäisyyden ja heijastavuusarvon riippuvuus ei ollut lineaarista. (Bible
ym. 2002) Liikennemerkin oikeanlaisella sijoittamisella voidaan vaikuttaa sen heijasta-
vuuteen ja täten havaittavuuteen.

Liikennemerkistä heijastuvan valon määrään vaikuttavat siis sekä merkkeihin kohdistu-
van valon määrä että liikennemerkin kalvorakenne. Liikennemerkkien ikääntyessä nii-
den heijastusteho oletettavasti laskee. Tämä johtuu heijastavan kalvon kulumisesta, la-
sihelmien ja prismojen irtoamisesta tai tummumisesta tai merkin muista vaurioista
(Muttilainen 27.5.2014.). Toisaalta on myös havaittu, että uudet merkit saattavat olla
heijastavuudeltaan niin tehokkaita, että ne häikäisevät.

2.4 Ajovalotekniikan perusteet

2.4.1 Ajovalojen toiminta ja vaatimukset
Ajoneuvon eri valot soveltuvat eri tilanteisiin. Pitkillä ajovaloilla nähdään pimeällä pit-
källe, jolloin kohteet voidaan nähdä riittävän reagointimatkan päästä. Lähivalot taas
soveltuvat kohtaamistilanteisiin, jolloin vastaantulijan häikäistyminen pyritään estä-
mään. Suurimmaksi osaksi pimeällä ajetaan lyhyillä valoilla, kun vastaan tulevaa lii-
kennettä on edes kohtalaisesti. Suomessa ajovaloja käytetään myös päivällä ajettaessa,
sillä ne auttavat havaitsemaan liikkuvan ajoneuvon. Perinteinen lähi- ja kaukovalojen
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toimintatapa henkilöautoilla on esitetty kuvassa (Kuva 23), mutta erilaisia sovelluksia
on useita lampun toiminnan mukaan. (Koivisto ym. 2012.)

Kuva 23. Kauko- (vas.) ja lähivalojen (oik.) toiminta (Koivisto ym. 2012).

Autojen ajovaloja säätelevät useat EU-direktiivit, jotka ohjeistavat ja määräävät autojen
valojen valmistusta ja käyttöä. Keskeisimpiä näistä direktiiveistä ovat yleisesti va-
laisimia ja merkkivalolaitteita koskeva direktiivi 76/756/ETY ja ajovalaisimia, lähi- ja
kaukovaloja koskeva direktiivi 76/761/ETY. Direktiiveissä säädetään valon määrästä,
syntyvästä valokuvioista, käytettävistä lampuista ja niiden tehoista sekä valaisu-
laitteiston sijainnista, asennuksesta ja suuntauksesta (76/756/ETY ja 76/761/ETY). Eu-
roopan talouskomissio antaa valokuviolle sitovat ohjeet (112/ECE 2013), jossa määrite-
tään valon sallitut arvot alueittain ja pisteittäin (Liite 4). Ohjeessa määritetään hajavalon
alueelle (zone III) maksimiarvo, mutta ei minimiarvoa. Tämä voi olla ongelmallista
erityisesti liikennemerkkien pimeällä näkyvyyden kannalta, sillä ne sijaitsevat hajavalon
alueella.

Ajoneuvon valojen tulee antaa tien oikealle puolelle pidemmälle valoa kuin vasemmalle
puolelle (Kuvat 24 ja 25). Tämä siksi, että tieympäristön kohteet havaittaisiin mahdolli-
simman tehokkaasti vastaantulijaa häiritsemättä. Lähivaloja on kaksi ja niiden sallittu
sijainti on esitetty liitteessä 5. Kaukovaloja voi olla kaksi tai neljä ja ne voivat olla eril-
lisissä valonheittimissä. Kaikkien eteenpäin suunnattujen samanaikaisesti toimivien
ajovalojen valovoima saa maksimissaan olla 300 000 cd.  (Koivisto ym. 2012) On silti
yleistä, että tämä ylitetään laittomien lisävalojen asennuksilla. Kuvassa 25 harmaalla
esitetty alue kuvaa hajavalon aluetta. Vastaantulijan häikäisemisen vähentämiseksi
uusissa ajovalotekniikoissa valokuvio on Z-kuvion muotoinen, joten esimerkiksi
liikennemerkkeihin osuu perinteistä valokuviota vähemmän valoa. Valokuvioissa on
huomattavia eroja autoittain. Eri autojen erilaisia valokuvioita esitetään kuvassa 26Kuva
26. (Virtanen 2010.)

Kuva 24. Valojen epäsymmetrisyys yläpuolelta
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Kuva 25. Valojen epäsymmetrisyys kuljettajan näkökulmasta. Oikealla Z-valokuvio ja
vasemmalla perinteinen valokuvio (Virtanen 2010).

Kuva 26. Eri autot tuottavat erilaisen valokuvion (Virtanen 2010).

2.4.2 Ajovalotyypit
Hehkulamppuja on käytetty autoissa yli sata vuotta, ja ne vaihtuivat hiljalleen halo-
geenilampuiksi 1960- ja 70-luvulla (Virtanen 2010). Halogeenilamppu toimii tavallisen
hehkulampun tapaan; sen sisällä on hehkulanka, joka hohtaa, kun siihen johdetaan säh-
köä. Halogeenilamppu on tavallista hehkulamppua kirkkaampi ja kestävämpi, sillä se
täytetään halogeenikaasuilla, kuten jodilla tai bromilla. Kaasu reagoi hehkulangasta
irtoavan volframin kanssa siten, ettei tummumia lampun pintaan pääse muodostumaan.
(Koivisto ym. 2012.) Halogeenilamppuja käytetään edelleen laajasti, vaikka uusi valo-
tekniikka ottaa paikkaansa autokannan uudistuessa.

Kaasunpurkaus- eli ksenonlamput toimivat kuten loisteputket: valo syntyy hehkuvasta
ksenon-kaasusta. Kaasun hehkumisen aloittamiseen tarvitaan korkeajännitteinen sähkö-
pulssi, joka tuotetaan sytyttimellä eli ballastilla. Samalla laitteella myös ylläpidetään
hehkua, mutta tähän ei tarvita yhtä korkeaa energiamäärää. Ksenonlampun valon väri-
lämpötila on 4100 K, mikä on melko lähellä päivänvaloa 6000 K. Tämä havaitaan hie-
man sinertävänä valona. Ksenonin valoteho on lähes kaksinkertainen halogeenivaloihin
verrattuna. (Koivisto ym. 2012) Ksenonin etuja on myös sen pieni energiatarve ja kes-
tävyys (Virtanen 2010).
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Ksenonlamppuja käytetään usein halogeenilamppujen rinnalla siten, että lähivalot ovat
ksenonvalot, mutta kaukovalot ovat halogeenit. Näin saavutetaan usein tehokkain valo-
kuvio. Halogeenilamppujen vaihtaminen ksenoneihin on teknisesti mahdollista parem-
man kirkkauden toivossa. Se on kuitenkin laitonta, sillä valot eivät ole tällöin säädösten
mukaisia. Laittomat valot voivat aiheuttaa häikäisyä, eivätkä toimi optimaalisesti. Näitä
silti esiintyy toisinaan. Ksenonvaloilla tulisi aina olla pesulaitteet, sillä lika aiheuttaa
hajavaloa. Valot myös himmenevät ajan kuluessa, eikä tätä välttämättä huomata tavalli-
sessa käytössä. Ksenonvalot, jotka ovat 5-7 vuotta vanhoja, vastaavat halogeenilamppu-
jen tehoa. (Virtanen 2010).

Toinen halogeenivalojen rinnalle noussut tekniikka on led-tekniikka. Led (Light-
Emitting Diode) on puolijohde, eli säteilee valoa, kun sen läpi johdetaan sähköä kato-
dista (-) anodiin (+). Ledin valmistusmateriaali määrää syntyvän valon laadun, värin ja
värilämpötilan. (Cangeloso 2012.) Usein valot ovat sinertäviä, mutta lähempänä päi-
vänvaloa kuin ksenonvalot. Led-valot ovat myös luotettavia, ja kestävät hyvin rasitusta,
kuten iskuja ja tärinää. Ledin korkea hinta kompensoituu usein sen energiatehokkuuden
ja pitkäkestoisuuden sekä hyvän valotehon myötä. Sama valoteho kuin hehkulampulla
saavutetaan ledillä 80 % pienemmällä energialla. Led-valot eivät tuota lämpöä eteen-
päin, joten lampun ja lasin välissä ei tarvitse olla niin paljon tilaa. Toisaalta ledit ovat
herkkiä esimerkiksi moottorin tuottamalle lämmölle ja siksi niihin tarvitaan usein tuule-
tin. Toistaiseksi ledien korkea hinta on hidastanut niiden leviämistä ajovalokäytössä.
(Virtanen 2010.)

Ajovalojen kehittämisen tavoitteina ovat energiatehokkuus, turvallisuus ja ajomuka-
vuus. Ajovalotyyppien vertailussa keskeistä on valotehokkuus eli tuotetun valon lumi-
nanssi suhteessa tarvittuun energiamäärään sekä polttoikä (Taulukko 12). Ajovaloja
arvioitaessa ei voida keskittyä kuitenkaan pelkkään tuotettuun valon määrään, vaan kes-
keisiä ovat myös sen laatu ja suunta (Ahtiainen 2014).

Taulukko 12. Valotyyppien vertailua (STEK 2014, *Ahtiainen 2014, **Virtanen 2010).

Valotyyppi Valotehokkuus, lm/W Polttoikä, h Värilämpötila, K
Hehkulamppu 11 1000 2700*
Halogeenilamppu 230V 15 1800 3000-3500*
Päivänvalo 5000-6500*
Led 75 jopa 50000 4200-14000*
Ksenon 90* 4000** 3700-4100*

Valojen laatueroja voidaan arvioida värilämpötilalla, joka kuvaa valkoisen valon sävyä
(Taulukko 12). Suuri luku kuvaa sinisävyisyyttä. Koska ihmissilmä on parhaiten sopeu-
tunut päivänvaloon, tulisi valojen jäljitellä tätä. (Virtanen 2010.) Kuvassa 27 on esitetty
halogeenin, ledin ja ksenonin spektrin tehojakaumat, josta voidaan päätellä miten eri
värejä nähdään eri valotyypeillä (Kleinkes ym. 2012). Esimerkiksi ledillä piikit osuvat
sinisen ja vihreän alueelle, kun taas halogeeneilla nähdään parhaiten punaisen sävyt
(Kuva 27). Eri merkkimateriaalien suhteellisia intensiteettejä ledeillä ja ksenonvaloilla
Sivakin (2004) kokeessa on esitetty kuvassa 28. Kokeessa oli useita edustajia led- ja
ksenonajovalotekniikoista, joista laskettua keskiarvoa on verrattu halogeeniin. Intensi-
teettiin vaikuttavat sekä ajovalotyyppi, kalvon tyyppi että erityisesti tarkasteltava väri.
Ledeillä suurin intensiteetti on keltaisen ja vihreän sävyillä, ksenoneilla oranssilla, kel-
taisella ja ruskealla. (Sivak ym. 2004.) Yksikään nykyinen tekniikka ei ole ylivoimai-
nen, mutta kehitys on jatkuvaa.
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Kuva 27. Halogeenin, ledin ja ksenonin spektrin tehojakaumat, muokattu (Kleinkes ym.
2012).

Kuva 28. Led- ja ksenonvalojen suhteellisia intensiteettejä halogeenivaloihin verrattui-
na lasihelmi- ja prismaattisilla materiaaleilla (Sivak ym. 2004)

2.4.3 Ajovalojen kuluminen ja suunta
Likaiset ajovalot lähettävät valoa poikkeavasti, sillä valaisimen pinnassa olevasta liasta
valo heijastuu, taittuu tai absorboituu. Tämä voidaan havaita esimerkiksi hajavalon li-
sääntymisenä. Aina lika ei ole haitaksi, sillä myös hajavaloa tarvitaan. Suurissa määrin
lika estää valojen optimaalisen toiminnan muuttaen esimerkiksi valokuviota. Sama vai-
kutus valojen toimintaan on myös valaisimien pinnassa olevilla naarmuilla, joita ajan
kuluessa syntyy esimerkiksi kivien sinkoillessa tien pinnasta ajovaloihin. Erityisesti
uusilla valaisinlaitteilla on yleensä pyyhin-, tai painepesurit, mutta nämä eivät luonnol-
lisesti poista syntyneitä naarmuja. (Virtanen 2010.)

Ajovalojen lamput tulisi vaihtaa aika ajoin, sillä uudet lamput tuottavat valoa enemmän
ja tehokkaammin kuin vanhat. Halogeenivaloille tyypillistä on valojen loppuun palami-
nen, ksenonvalot taas himmenevät ajan myötä. Led-valojen vaihtaminen itse uusiin ei
ole niin helppoa, sillä säädösten mukaan ne tulee vaihtaa kokonaisena moduulina. Mo-
nesti uusissa autoissa lampun vaihtaminen vaatii käyntiä huollossa, sillä se on turhan
vaikeaa kotikonstein. (Virtanen 2010.)
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Ajovalojen suuntaaminen on myös keskeistä ajovalojen oikeassa toiminnassa. Silloin,
kun auton takaosassa on paljon painoa, säteilee valo tavallista korkeammalle, mikä voi
aiheuttaa vastaantulijan häikäistymistä (Liite 5). Korkeudensäätö voi olla automaattista,
mutta vanhemmissa autoissa usein manuaalista. Jo tehdasvalmiiden autojen säädöissä
on paljon vaihtelua, eikä kuljettajat välttämättä muista tai osaa tehdä valojen optimaalis-
ta säätöä. (Ahtiainen 2014.)

Nykytekniikka mahdollistaa myös monenlaiset sopeutuvat ajovalojärjestelmät, jotka
esimerkiksi vaihtavat pitkistä valoista lyhyille automaattisesti tilanteen mukaan tai jotka
suuntaavat valon sivusuunnassa tien kaartuessa (Liite 5). Kuljettajaa tukevia automaatti-
sia tunnistusjärjestelmiä, jotka havaitsevat liikennemerkit kuljettajan puolesta, on jatku-
vasti kehitteillä. Tällaisten järjestelmien saaminen jokaiseen autoon kestää kuitenkin
vielä pitkään. (Virtanen 2010.)

2.5 Liikennemerkkien havainnointi ja liikenneturvallisuus

2.5.1 Näkökyky, iän ja hämärän vaikutus näköön
Silmä toimii kameran tavoin: Silmään tulevan valon määrää säätelee silmän kehäkalvo
iiris automaattisesti. Pimeässä silmäterän halkaisija on noin 8 mm ja voimakkaassa va-
laistuksessa noin 2 mm. Valo kulkee linssiä vastaavan mykiön läpi ja siirtyy silmän ta-
kaosaan verkkokalvolle, jossa valon määrä ja laatu aistitaan. Mykiön toimintaa ohjaavat
lihakset, joilla näkökyvyn mukautuminen, kuten näön tarkentaminen, tapahtuu. Silmän
liikettä eli katseen suuntaa ohjaavat myös lihakset, jotka toimivat sekä tahdonalaisesti
että refleksinomaisesti. Kuva piirtyy verkkokalvolle ylösalaisin, ja lopullisesti näköha-
vainto käsitellään aivoissa. (Häkkinen ja Luoma 1990.) Silmän rakenteesta on kuva alla
(Kuva 29).

Kuva 29. Silmän rakenne (Pfizer).

Näkökenttä on puolipallon kokoinen alue. Näkökenttä voi supistua silmäsairauden tai
vamman takia, mutta tämä on harvinaista. Näkökentän keskiosa nähdään molemmilla
silmillä, reuna-alueet nähdään vain yhdellä silmällä. Molempien silmien näköhavainnot
yhdistyvät aivoissa. Tarkan näkemisen alue on näkökentän keskiosassa, johon katse on
suuntautunut. Tarkan näkemisen alue on pieni, sillä vain keskiosa silmän verkkokalvol-
la, fovea, muodostaa kuvan tarkasti. (Hyvärinen 1991.)
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Verkkokalvo koostuu tappi- ja sauvasoluista. Tappisoluja on kolmenlaisia, jotka havait-
sevat parhaiten punaista, sinistä ja vihreää. Sauvasolut eivät havaitse värejä, mutta ne
aktivoituvat erityisesti pimeässä ja hämärällä. Sauvasolut havaitsevat herkemmin myös
liikkeen. (Häkkinen ja Luoma 1990.) Verkkokalvossa on 120 miljoonaa sauvasolua ja 6
miljoonaa tappisolua, jotka yhteistoiminnassa muodostavat kokonaisen kuvan verkko-
kalvolle. Näkökyvyn voi jakaa solujen toiminnan mukaan: fotooppiseen eli päi-
vänäköön ja skotooppiseen eli pimeänäköön. Näiden välillä toimii mesooppinen näkö,
jossa sekä sauva- että tappisolut ovat aktiivisia. Alla olevassa taulukossa on vertailtu
fotooppisen ja skotooppisen näön eroja (Taulukko 13). (Mather 2006.)

Taulukko 13. Fotooppisen ja skotooppisen näön vertailua (Mather 2006).

Fotooppinen näkö Skotooppinen näkö
Solut ja niiden määrä tappisolut, 6 milj. sauvasolut, 120 milj.
Luminanssi Yli 10 cd/m² Alle 0,01 cd/m²
Adaptaatio Nopea, 10 min Hidas, 35 min
Värinäkö kolmivärinen monokromaattinen
Spektriherkkyyden huippu 555 nm 507 nm

Ajettaessa autolla pimeällä mesooppinen, fotooppisen ja skotooppisen näön välillä toi-
miva näkö on aktivoitunut. Silloin värinäkö on erilainen kuin päivällä. Lyhyen aallonpi-
tuuden valo eli siniset sävyt nähdään pimeällä punaisia paremmin (Kuva 30). Katse
myös kohdistetaan eri kohtaan valon määrän mukaan. Valoisalla ajettaessa katse on
100–400 m etäisyydellä, kun hämärällä se on yleensä vain 50–80 m päässä (Virtanen
2010).

Kuva 30. Fotooppisen ja skotooppisen näön valotehokkuus (Mann).

Staattisen näkökyvyn eli liikkumattomien kohteiden näkemisen lisäksi liikenteessä tar-
vitaan dynaamista näkökykyä. Etäisyyksien, esineiden ja liikkeen tunnistaminen ovat
monimutkaisia prosesseja, joissa aivot prosessoivat silmien kautta saatua muuttuvaa
informaatiota. Ajallinen ja tilallinen hahmottaminen perustuu valomäärän muutoksien
tunnistamiseen, jonka aivot tulkitsevat tilanteen mukaan. Kontrastien näkeminen, varjot,
kohteiden suuruussuhteet, tarkkuus ja kirkkauserot ja monet muut pienet vihjeet auttavat
tulkinnassa. Osittain kyseessä on myös oppimisprosessi, sillä esimerkiksi lähestyvän
auton nopeuden arvioinnissa on kokemuksesta hyötyä. (Mather 2006.)

Yleisimpiä näköongelmia ovat liki- ja kaukotaittoisuus. Niissä mykiön toiminta on riit-
tämätöntä, jolloin katsetta ei pystytä tarkentamaan kauas tai lähelle. Liki- ja kau-
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konäköisyys ovat helposti korjattavissa silmälaseilla tai piilolinsseillä. Samalla voidaan
korjata hajataitteisuus, jossa silmä taittaa valoa eri tavalla pysty- ja vaakasuunnassa.
Suomalaisista noin 70 % 15 vuotta täyttäneistä omistaa silmälasit. (Meredith 2013). On
kuitenkin mahdollista, että osa autoilijoista ajaa ilman tarvittavia laseja tai liian heikoil-
la voimakkuuksilla.

Ikä vaikuttaa silmän rakenteeseen ja toimintaan monin tavoin. Iän myötä menetämme
sauvasoluista kolmanneksen, mutta tappisolut säilyvät lähes muuttumattomina. Kun
sauvasolujen määrä vähenee, pimeällä ja hämärällä näkeminen huononee ikääntyessä,
vaikka näkökyky muutoin pysyisi tarkkana. Lisäksi mykiön toiminta hidastuu, jolloin
valoisan ja pimeän vaihteluihin sopeutuminen on hitaampaa. Lähinäön huononeminen
johtuu myös mykiön toiminnan hidastumisesta sekä lihasten heikkenemisestä. Ikäänty-
essä yleistyvä kaihi eli mykiön samentuminen aiheuttaa näkökyvyn heikkenemistä, ku-
ten glaukooma eli silmänpainetauti ja silmänpohjan eli verkkokalvon rappeuma. (Mere-
dith 2013.) Kyky nähdä pieniä yksityiskohtia laskee 50 ikävuoden jälkeen samalla kun
terävän näön alue supistuu. Dynaaminen näkö eli liikkuvien kohteiden näkeminen huo-
nonee muiden näön osa-alueiden myötä. Tämä johtuu silmän lihasten, joilla katse siirre-
tään ja kohdistetaan, heikkenemisestä ja hidastumisesta. (Castro ja Horberry 2004.)

Huonoon hämäränäköön liittyy vahvasti kontrasti- ja häikäisyherkkyys. Valon määrän
vähetessä kontrastien eli värierojen erottaminen on vaikeampaa. Häikäistyminen taas
johtuu siitä, ettei silmä ehdi reagoida riittävän nopeasti muuttuvaan valon määrään eli
säätämään silmäterän kokoa valon määrän mukaan. Tällöin hetkellinen kirkas valo, ku-
ten ohiajavan auton valot tai lumesta äkillisesti heijastuva valo, voi aiheuttaa jopa het-
kellisen sokaistumisen. (Meredith 2013.) Hämäränäön huononeminen on kasvava riski
liikenteessä. Erään 2000-luvulla tehdyn tutkimuksen mukaan jopa 15 %:lla suomalaisis-
ta kuljettajista on huono tai enintään kohtalainen kontrastinäkö (Tikkanen 2013).

2.5.2 Lainsäädäntö ja näkökyvyn testaaminen
Ajokorttilaissa (386/2011) säädetään riittävästä näöstä ajokortin saamiseksi. Lain mu-
kaan A- ja B-ajokorttiin näöntarkkuuden on oltava yhden tai molempien silmien yhteis-
näkönä vähintään 0,5, hakijan näkökentän on täytettävä ajokortin saamisen edellytykset
eikä hakijalla saa olla direktiivin 2006/126/EY mukaista sairautta tai vammaa. Raskai-
den ajoneuvojen eli ajokorttien C- ja D- luokkien ajoneuvojen kuljettajilta vaaditaan
toisella silmällä vähintään 0,8 ja toisella vähintään 0,1 näöntarkkuutta enintään + 8
dioptrin korjaavia linssejä käyttäen. Lisäksi molempien silmien on täytettävä näköken-
tän vaatimukset eikä hakijalla saa olla direktiivin 2006/126/EY mukaista sairautta tai
vammaa. (Ajokorttilaki 386/2011.)

Näön tarkkuutta voidaan testata erilaisilla näkötauluilla, esimerkiksi Snellen taululla,
jossa on erisuuntaisia E-kirjaimia (Kuva 31). Normaali näöntarkkuus on 1,0. Se tarkoit-
taa, että testattava pystyy erottamaan kaksi lähellä olevaa pistettä erillisiksi 6 metrin
päästä. Pisteiden välinen kulma vastaa yhtä kaariminuuttia (Kuva 32). Käytännössä nä-
kötauluilla testataan kirjainten tai merkkien näkymistä 6 m päästä. Visus-arvoa 1,0 vas-
taa metrisessä järjestelmässä 6/6 ja Snellen asteikolla 20/20. Visus-arvo 0,5 eli 6/12 tai
20/40 tarkoittaa, että pystyy näkemään samankokoiset kirjaimet kuin normaalinäköiset
puolet lähempää eli 3 m päästä. Silmäsairauksien, hämäränäön tai muiden näköongel-
mien tutkiminen kuuluu nykyisiin ajokorttikäytäntöihin vain tapauskohtaisesti. Vastuu
riittävästä näkökyvystä on ensisijaisesti kuljettajalla itsellään, hänen tulisi seurata omaa
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näköään ja sen muutoksia. Suositeltavaa on käydä näöntarkastuksessa joka toinen vuosi.
(Meredith 2013.)

Kuva 31. Näöntarkastuksessa käytettäviä näkötauluja (Helsingin yliopisto 1999).

Kuva 32. Kaariminuutti ja normaali näöntarkkuus (Helsingin yliopisto 1999).

Staattinen näkötesti testaa vain näön tarkkuutta, mutta ei anna tietoa silmän kyvystä
sopeutua muuttuvaan ympäristöön. Dynaaminen näkökyky on staattista näkökykyä tär-
keämpää liikenteessä, jossa näkökentän ärsykkeet muuttuvat jatkuvasti. Myös kontrasti-
herkkyys on olennaista liikenteessä. (Häkkinen ja Luoma 1990.) Pimeänäkö olisi myös
hyvä tutkia ajokorttia varten, mutta tähän ei ole kansainvälisiä näkötestejä olemassa
(Tervo 25.5.2014). Staattisen näön tutkiminen on nopeaa ja helppoa, joten sen on koettu
antavan riittävä tieto kuljettajan näkökyvystä. Lääkärin tulisi ohjata potilas jatkotutki-
muksiin, jos jotain poikkeavaa havaitaan (Tervo 25.5.2014).

Ajokortti myönnetään enintään 15 vuodeksi kerrallaan vuonna 2013 tehdyn ajokorttilain
uudistuksen myötä. Kortin uusiminen ei kuitenkaan edellytä uutta näöntarkastusta, ellei
hakijan edellinen ajokortti ole vanhentunut tai hakija täyttämässä 70 vuotta ajokortin
voimassaolokautena. Laajennettu lääkärinlausunto vaaditaan, kun hakija on 70-vuotias
tai vanhempi. (Poliisi 2014.)

2.5.3 Havainnointi
Aistit keräävät jatkuvasti tietoa ympäristöstä ja välittävät tämän tiedon keskushermos-
toon. Havaitseminen tapahtuu keskushermostossa, jossa aisteista saatu tieto käsitellään
ja tulkitaan. Havaitseminen on siis aistien keräämän tiedon valikointia, sillä kaikkea
aistittua ei havaita. Havaitsemismekanismin avulla ihminen pyrkii valikoimaan ja rea-
goimaan automaattisesti tärkeimpiin asioihin, joita ympärillä tapahtuu. (Häkkinen ja
Luoma 1990.) Valitettavasti joskus tärkeää tietoa voi jäädä havainnoimattakin. Siihen,
mikä aistimuksista päätyy havainnoksi, vaikuttaa monta yksilöllistä asiaa, joita seuraa-
vaksi tarkastellaan.
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Havainto alkaa ärsykkeestä, esimerkiksi valosta silmän verkkokalvolla. Silmän resepto-
risolut eli sauva- ja tappisolut muuntavat aistimuksen hermoimpulssiksi, joka kulkee
näköhermoa pitkin näköaivokuorelle takaraivolohkoon. Aivoissa hermosolut ovat eri-
koistuneet tiettyihin tehtäviin, esimerkiksi värien tunnistamiseen. Tilasuhteiden hahmot-
tamisesta vastaa takaraivolohkon keskiosassa sijaitseva magnojärjestelmä, kasvojen,
esineiden ja kuvien tunnistuksesta vastaa takaraivolohkon sivuilla sijaitseva parvojärjes-
telmä (Kuikka ym. 2001). Takaraivolohkon lisäksi aktivoituu esimerkiksi muisti. Tie-
donkäsittely on monimutkainen prosessi, johon osallistuvat aivoissa useat eri tehtäviin
erikoistuneet solut. Kun eri solujen välinen tieto yhdistyy, havainto syntyy. (Laine ja
Vilkko-Riihelä 2013.)

Liikenteestä ja tieympäristöstä saatava tieto pohjautuu autoilijoilla pääosin näköaistiin,
sillä kuulohavainnot erityisesti maantienopeuksilla ovat vähäisiä. Havaintovirheet voi-
vat johtua puutteellisesta näkökyvystä. Kun kohteiden näkemisessä on ongelmia, ei niitä
voida havaitakaan. Yleisimpiä näkemiseen liittyviä ongelmia tarkasteltiin kappaleessa
2.5.1. Vaikka ihmisen näkökenttä on laaja, ei kaikkea näkökentässä esiintyvää tietoa
käsitellä. Tarkan näön alue on keskellä näkökenttää ja katse kohdistetaan tietoisesti sekä
refleksinomaisesti lihaksilla. Ihminen siis myös itse ohjaa aktiivisesti havainnoimispro-
sessiaan. (Häkkinen ja Luoma 1990.)

Havaintojen syntymiseen vaikuttaa kaikki aikaisemmin kokemamme. Näitä aiemmin
koettuja havaintoja kutsutaan sisäisiksi malleiksi. Sisäiset mallit ovat tulkintoja ympä-
röivästä maailmasta, ja ne opitaan erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Muisti palaut-
taa ne mieleen tiedonkäsittelyn nopeuttamiseksi. (Laine ja Vilkko-Riihelä 2013.) Lii-
kennemerkkien havainnoimisessa käytetään esimerkiksi autokouluissa opittuja malleja
merkkien tulkinnasta. Ihmisellä on lisäksi käytössään yksinkertaisia yleisiä sääntöjä,
hahmolakeja, joilla havaintoja tulkitaan (Häkkinen ja Luoma 1990).

Ihminen voi ohjata havaitsemistaan tarkkaavaisuuden avulla. Esimerkiksi autolla ajetta-
essa on kuljettajan syytä keskittyä seuraamaan liikennettä, eikä esimerkiksi keskittyä
liikaa kanssamatkustajien keskusteluun. Myös muut ulkoiset tekijät, kuten lumi- tai ve-
sisade, pimeä tai tuntematon ympäristö voivat vaatia erityistä keskittymistä ajamiseen.
Tarkkaavaisuus on valikoivaa, mutta sen voi tietoisesti suunnata. Tarkkaavaisuuden
ylläpitäminen eli valppaus vaatii keskittymiskykyä. Toisaalta jokin ärsyke voi olla niin
voimakas, esimerkiksi nälän tunne tai väsymys, että ensisijaisesti tarkkailtava kohde jää
vähemmälle huomiolle. (Häkkinen ja Luoma 1990.)

Havainnon syntymiseen vaikuttavat myös ärsykkeen laatu ja kesto. Kun informaatio on
pitkään havaintokentässä, on sen havaitseminenkin todennäköistä. Jos havaintokentässä
taas tapahtuu paljon nopeita muutoksia, ei kaikkia niitä ehdi havaita. Tämän vuoksi tuli-
si liikenneympäristössä olla johdonmukaisesti ja riittävästi informaatiota. Toisaalta liial-
linen informaatio voi haitata havainnointia ihmisen rajallisen kapasiteetin vuoksi. (Häk-
kinen ja Luoma 1990.)

Liikennemerkkien havaitsemista on tutkittu sekä laboratorioissa että ajotilanteessa. Ha-
vaitsemisen tutkimisessa törmätään usein ongelmaan, että koehenkilöt ovat tietoisia
kokeesta ja täten keskittyvät havainnoimiseen tavallisesta poikkeavasti. Kokeellisilla
tutkimuksilla on kuitenkin todettu esimerkiksi, että eri merkkien havaittavuudessa on
eroja, normaalioloissa merkeistä havaitaan noin puolet ja kun kuljettaja todella keskit-
tyy, voi hän havaita lähes virheettömästi kaikki merkit. Havaintovirheet eivät siis johdu
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pelkästään kapasiteetin puutteesta, vaan usein syynä on motivaatio. (Keskinen 1982.)
Liikennemerkkien havaitsemiseen vaikuttavista tekijöistä kerrotaan lisää luvussa 2.5.5.

2.5.4 Reaktioaika- ja matka
Reaktioaika on yksilöstä ja tilanteesta riippuva määre, joka on liikenteessä noin 1-2 s.
Reaktioaika voidaan jakaa havainnointiaikaan ja toiminta-aikaan. Kun tiellä havaitaan
esimerkiksi este, syntyy havainnon seurauksena toiminta jarruttaa. Eräässä tutkimukses-
sa selvitettiin, että yllättävässä tilanteessa 18–40-vuotiaat havaitsivat keskimäärin nope-
ammin kuin 50–84-vuotiaat, mutta jälkimmäinen ikäryhmä jarrutti nopeammin. Koko-
naisreaktioaika oli täten molemmilla ryhmillä samansuuruinen. (Fuller ja Santos 2002.)
Havainto-reaktioprosessi koostuu monesta vaiheesta: ärsyke tulee näkyviin, katse koh-
distuu ärsykkeeseen, ärsyke havaitaan ja tulkitaan, muodostetaan ratkaisutoimi ja lopul-
ta tehdään fyysinen ratkaisu eli esimerkiksi painetaan jarrupoljinta (Mather 2006).

Reaktioaikaan vaikuttavat ärsykkeiden määrä ja laatu. Jos ärsyke on yksiselitteinen,
helposti ymmärrettävä ja odotettavissa, ei reaktioaika ole pitkä. Esimerkiksi yksinkertai-
seen sähkö-, ääni- tai valoärsykkeeseen ihminen reagoi laboratorio-oloissa alle 0,2 se-
kunnissa. Monimutkaisemmassa yllättävässä tilanteessa, jossa tarvitaan monimutkai-
sempaa toimintaa, esimerkiksi samanaikaisesti jarrupolkimen painamista ja ratin kään-
tämistä, on reaktioaika lähellä 2 s. (Häkkinen ja Luoma 1990.)

Reaktiomatka on matka, jonka ajoneuvo kulkee reaktioajan kuluessa. Reaktiomatka
riippuu kuljetusta nopeudesta: mitä suurempi nopeus, sitä pidempi matka kuljetaan re-
aktioajan aikana. Mitä aikaisemmin liikenteessä tapahtuvat muutokset, kuten liikenne-
merkit, havaitaan, sitä paremmin jää aikaa toimia niiden mukaisesti. (Häkkinen ja Luo-
ma 1990.) Alla olevassa taulukossa 14 on esitetty matkoja, jonka ajoneuvo kulkee tyy-
pillisen reaktioajan, 2 sekunnin, aikana. Samassa taulukossa esitetään myös, minkälai-
nen matka tarvitaan ajoneuvon pysäyttämiseen hyvällä säällä sekä liukkaalla, sateisella
tai jäisellä kelillä. Laskuissa on oletettu pitävällä tiellä olevan kitkakerroin 0,8 ja liuk-
kaalla kelillä 0,4.

Taulukko 14. Reaktio- ja pysähtymismatkoja eri nopeuksilla

Nopeus,
km/h

Reaktiomatka,
m

Pysähtymismatka,
pitävä tie, m

Pysähtymismatka,
liukas keli, m

60 33 51 69
80 44 76 107
100 56 105 154
120 67 137 208

Pysähtymismatkat ovat samansuuruisia pimeällä ja valoisassa. Väsyneenä ajettaessa
reaktioaika voi kasvaa, sillä keskittyminen ajamiseen ja havainnointiin vaikeutuu. Täl-
löin tarvitaan myös pidempi reaktiomatka. Siksi on tärkeää, että liikennemerkit voidaan
havaita mahdollisimman kaukaa, vähintään tarvittavan reaktiomatkan päästä, myös pi-
meällä.

2.5.5 Liikennemerkkien havainnointiin vaikuttavat tekijät
Liikennemerkin havaitsemisprosessi alkaa siitä, kun merkki ilmestyy näkökenttään.
Merkin näköärsykkeen muuttumiseen havainnoksi vaikuttavat merkin näkyvyys, sen
silmäänpistävyys ja merkin luettavuus. Koska merkkien ulkomuoto on vakioitu, ei sil-
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määnpistävyyteen tai ymmärrettävyyteen voida enää juuri vaikuttaa. Näkyvyys koostuu
merkin koosta, muodosta, väristä ja paluuheijastavuuskyvystä. Merkin luettavuuteen
vaikuttavat merkin sisällön lisäksi etäisyys, josta merkki nähdään ja aika, milloin se
nähdään. (Castro ja Horberry 2004.) Täten merkin sijainnilla ja kunnolla voidaan vai-
kuttaa merkkien havaittavuuteen. Myös esimerkiksi nopeusrajoitusmerkin toistamisella
voidaan varmistaa merkin havaittavuus.

Norjalaisessa tutkimuksessa tutkittiin liikennemerkkien havainnoimista päivällä ja yöl-
lä. Tutkimuksen mukaan merkkien ensihavainto tapahtui keskimäärin 714 m päästä päi-
vällä ja hieman pidemmältä 747 m päästä yöllä. Merkin muoto tunnistettiin merkin tyy-
pin mukaan 560–750 m etäisyydeltä. Merkin väri tunnistettiin 300–500 m etäisyydeltä.
Vanhemmat koehenkilöt tekivät eniten virheitä värien tunnistuksessa. Merkin sisällön
lukemisetäisyys riippui merkin sisällöstä: kuvainformaatio, esimerkiksi nuoli, nähtiin
180–500 m etäisyydeltä ja tekstisisältö 60–130 m etäisyydeltä. Havaintoihin vaikutti
merkkityyppi: merkin materiaali, luokka ja väri. Nuoremmat havaitsivat merkit keski-
määrin kauempaa. Vaikka merkkien ensihavainto tehtiin pimeällä keskimäärin hieman
pidemmältä, merkkien muoto, väri ja sisältö havaittiin päivällä pidemmältä. (SINTEF
1996.)

Liikennemerkkien näkyvyyteen pimeällä vaikuttaa selvästi merkkien heijastavuuskyky.
Jos merkistä ei heijastu juuri ollenkaan valoa, jää se helposti pimeällä näkemättä ja
huomaamatta. On kuitenkin hyvä huomata, ettei ole perusteltua nostaa merkkien heijas-
tuskykyä rajattomasti. Liian suuri paluuheijastavuus aiheuttaa häikäistymistä, mikä voi
jossain tapauksissa olla lähes yhtä haitallista kuin merkin havaitsematta jättäminen.
Norjassa tutkittiin eri liikennemerkkikalvojen häikäisyä eri kulmissa päivällä kirkkaassa
auringonvalossa. Tutkimuksessa havaittiin, että useimmat kalvot heijastivat valoa hai-
tallisen paljon. (SINTEF 2004.) Vielä haitallisempaa häikäisy on yöllä kontrastierojen
heiketessä. Syitä liian suureen paluuheijastukseen voivat olla merkin olosuhteisiin so-
pimaton kalvotyyppi ja pimeällä ajovalotyyppi, esimerkiksi pitkillä valoilla ajaminen.

Texasissa tutkittiin liikennemerkkien häikäisemisen vaikutusta havaitsemiseen asetta-
malla testiradalle tietyn luokan liikennemerkkejä sekä muita kohteita, kuten pahvinen
kauris tien sivulla. Testiradan ajoi kymmenisen henkilöä iältään 18–36 ja saman verran
yli 60-vuotiaita. Tutkimuksessa selvisi, että kohteet havaittiin pidemmältä etäisyydeltä,
kun kohdetta ennen ei ollut heijastavaa liikennemerkkiä. Mitä heijastavampi merkki oli,
sitä lyhyempi oli havainnointietäisyys. Havainnoitsijan iällä oli merkitys; nuoret havait-
sivat kohteet pidemmän etäisyyden päästä sekä heijastavan liikennemerkin jälkeen että
ilman merkkiä. Tutkimuksessa myös havaittiin, että kohteen koolla oli vaikutus sen ha-
vaintoetäisyyteen; suuremmat kohteet havaittiin keskimäärin kauempaa. (Texas A&M
Transportation Institute 2014)

Liian suuri määrä ärsykkeitä häiritsee havainnointia. Kanadalaisessa tutkimuksessa sel-
vitettiin, että liikennemerkkien havaitsemisessa tehtiin useammin virheitä, kun häiritse-
viä ärsykkeitä, kuten mainoksia, oli tieympäristössä paljon. Tämä todistaa ihmisen rajal-
lisen kapasiteetin tiedonkäsittelyssä; jos ärsykkeitä on liikaa, ei kaikkea pystytä havait-
semaan. Samassa tutkimuksessa havaittiin myös, että vanhemmat koehenkilöt tekivät
enemmän havaintovirheitä ja tarvitsivat enemmän aikaa havainnointiin. (Ho. ym. 2001)

Liikennemerkkien vanhetessa merkkien värit voivat haalistua, mikä voi vaikeuttaa nii-
den havaitsemista ja tunnistamista. Vaikka uusille merkeille onkin määritetty tarkasti
sallitut väriarvot, eivät haalistuneet merkit enää täytä näitä vaatimuksia. Lisäksi pimeäl-
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lä värien näkeminen on rajallista. Eräässä tutkimuksessa vertailtiin mitattujen väriarvo-
jen ja silmämääräisen havainnoinnin eroja. Tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti
keltaisen, oranssin ja punaisen värin tunnistamisessa on paljon yksilöllisiä eroja. (U.S
Department of Transportation 2013.) Tästä voi olla haittaa jopa uusien varoitus-, kielto-
ja rajoitusmerkkien havaitsemisessa, vaikka tärkein sisältö onkin niissä mustalla.

Opastusmerkit eivät yleensä suuren kokonsa vuoksi jää havaitsematta. Niiden sisällön
lukemiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan kuitenkin vakiomerkkejä pidempi aika, sillä
tietoa on enemmän. Opastusmerkkien luettavuuteen vaikuttavat myös tekstin fontti,
väriyhdistelmä ja kontrasti sekä informaation määrä (TIEH 2005). Eräässä tutkimukses-
sa tutkittiin merkkien tekstin koon vaikutusta merkkien luettavuuteen. Tutkimuksessa
havaittiin, että valon lisääminen tai merkin koon kasvattaminen nopeuttivat merkin luet-
tavuutta. Heijastava suurikokoinen merkki pystyttiin myös lukemaan kauempaa ja sen
ymmärtämisessä tapahtui vähemmän virheitä. (Schnell ym. 2002) Opastusmerkkien
koon kasvattaminen entuudestaan ei ole järkevää, sillä ne ovat jo suurikokoisia. Paluu-
heijastavuudella on täten keskeinen osa merkkien luettavuudessa.

Liikennemerkkien havainnointi on monimutkainen prosessi, jossa virhe voi tapahtua
monessa kohdassa. Vaikka merkki olisi nähty ja havaittu, voi sen ymmärryksessä tai
reagoinnissa merkkiin tapahtua myös virheitä. Näihin virheisiin ei voida puuttua tien
teknisillä ratkaisuilla, mutta hyvällä merkkien näkyvyydellä taataan paremmat havain-
nointimahdollisuudet.

2.5.6 Liikenneturvallisuus
Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui tieliikenteessä vuonna 2012 yhteensä 3020
(Liikennevirasto 2013b). Kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia ta-
pahtui vuonna 2012 Suomessa  254, joissa kuoli 274 ihmistä. Näistä lähes 80 % tapahtui
maanteillä: 43 % valtateillä, 10 % kantateillä, 14 % seututeillä ja 12 % yhdysteillä.
(VALT 2013.) Maanteillä korkeat nopeudet aiheuttavat sen, että onnettomuuksien seu-
raukset ovat yleensä vakavia. Vaikka vakavien onnettomuuksien määrä on ollut jo pit-
kään laskussa, on nollatavoitteeseen vielä matkaa (Liikennevirasto 2013b).

Onnettomuudet johtuvat usein monesta erillisestä osasyystä. Suurin riski liikenteessä on
ihminen itse, vuonna 2012 kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 99 %:ssa vaikutti
taustalla jokin inhimillinen syy. Kuljettajan tilaan liittyvä taustariski, kuten alkoholi,
sairaus, väsymys tai mielentilaan liittyvä syy oli mukana 68 %:ssa onnettomuuksista.
(VALT 2013.) Vaikka näköaisti on ensisijainen tapa saada tietoa liikenteestä ja tieym-
päristössä, on näköhavaintovirheiden ja onnettomuuksien välistä riippuvuutta vaikea
tutkia. Erään arvion mukaan näkökyvyn puutteet vaikuttavat muutamasta prosentista
viiteen prosenttiin onnettomuuksista (Häkkinen ja Luoma 1990). Näkökykyä huomatta-
vasti yleisemmäksi syyksi onnettomuuksissa on tulkittu havaintovirheet. Havaintovirhe
oli syynä 18 % kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksissa vuonna 2012 (VALT
2013).

Vuonna 2012 kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista tapahtui 34 % pimeällä
tai hämärällä eli kello 18–06 välisenä aikana (VALT 2013). On kuitenkin hyvä huoma-
ta, että liikennemäärät yöllä ovat huomattavasti pienemmät kuin päivällä eli onnetto-
muuksien suhteellinen osuus pimeällä on suurempi. Onnettomuusriskin onkin arvioitu
pimeällä olevan 1,5-2 kertaa niin suuri kuin valoisana aikana ja huonolla säällä vielä
suurempi (Häkkinen ja Luoma 1990).



46

Havaintovirheet ovat iäkkäillä kuljettajilla 46 % muita ryhmiä suurempi onnettomuuk-
sien aiheuttaja. Ikääntyessä näkö heikkenee, reaktioaika kasvaa, päätöksen teko hidastuu
ja motoriikka sekä lihasvoima heikkenevät (TIEH 2002). Liikenneonnettomuuksissa
kuolleista kuljettajista vuonna 2012 20 % oli yli 65-vuotiaita (VALT 2013). Matkasuo-
ritteet iäkkäillä ovat tällä hetkellä keskimääräistä lyhyempiä, ja noin puolet näistä teh-
dään autolla ajaen. Ajokilometreihin suhteutettuna yli 65-vuotiaat aiheuttavat heti nuor-
ten aikuisten jälkeen eniten onnettomuuksia. (LVM 2008).

On hyvä huomata, että yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on jatkuvassa kasvussa. Vuon-
na 2030 on ennustettu joka neljännen suomalaisen kuuluvan yli 65-vuotiaiden ryhmään.
Lisäksi on arvioitu, että iäkkäät jatkavat ajamista pidempään ja samalla tehtyjen matko-
jen pituudet kasvavat. Yli 65-vuotiaiden ajokorttien määrä on jo lähivuosina kasvanut
merkittävästi. Vuonna 2007 yli 65-vuotiaista ajokortin omisti 428 774 henkilöä, mikä
on 27 % enemmän kuin vuonna 2001. Iäkkäät muodostavat omanlaisensa riskiryhmän,
jonka tarpeiden huomioon ottaminen liikenteessä tulevaisuudessa korostuu. (LVM
2008).

Liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää, että kuljettajat ovat itse tietoisia omista
kyvyistään. Erään tutkimuksen mukaan 39 % vanhemmista kuljettajista rajoitti ajamis-
taan pimeässä, kun he olivat huomanneet näkökykynsä huonontuneen (Castro ja Hor-
berry 2004). Riskiarvio on jokaisen kuljettajan tehtävä itse.

Vaikka liikennemerkkien pimeällä havaittavuuden vaikutusta liikenneturvallisuuteen on
vaikea määrittää, on selvää, että näiden välillä on yhteys. Kun merkit nähdään kaukaa,
on riittävästi aikaa havainnoida ne ja toimia niiden mukaisesti. Näin voidaan ehkäistä
äkkijarrutuksia ja taata, että kuljettajat saavat tarvittavan informaation tieympäristöstä
riittävän ajoissa myös pimeällä.
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3 Maastotutkimusmenetelmät ja aineistot

3.1 Eri-ikäisten liikennemerkkien kunnon ja paluuheijastavuu-
den kartoitus

Liikennemerkkien kartoituksen tavoitteena oli selvittää, minkälainen yhteys merkin iällä
ja paluuheijastavuudella on. Samalla oli tarkoitus tutkia ilmansuunnan vaikutusta lii-
kennemerkkien ikääntymiseen ja arvioida nykyisen kuntoluokituksen riittävyyttä kun-
nossapidon kriteerinä. Lisäksi tavoitteena oli saada käsitys liikennemerkkien nykyisestä
keskimääräisestä kunnosta, iästä ja paluuheijastavuudesta.

Kartoituksen mittauskohteina olivat Vihdintie 120: Pitäjänmäki - Salmijärvi 22,3 km,
Turuntie 110: Leppävaara - Veikkola 23,4km, Lahdentie 140: kehä 3:lta Tuusulan väy-
lälle 8,6 km ja Kulomäentie 152 7,4 km sekä Hakamäentie 1,9 km. Kaikilla teillä on
suurempi keskivuorokausiliikenne kuin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa (Liite 6). Tar-
kemmat reitit ovat liitteessä 7. Kohteet valittiin siten, että liikennemerkkien iästä ja tyy-
peistä saataisiin mahdollisimman kattavasti tietoa maanteiltä. Esimerkiksi Hakamäen tie
valittiin mukaan siksi, että siellä tiedettiin olevan prismaattisia merkkejä. Kohteiden
valinnassa otettiin huomioon lisäksi mittauksen turvallisuus ja pysähtymismahdollisuu-
det. Kohteet ajettiin etukäteen Google maps street view:n avulla ja niiden nopeus-, va-
roitus- sekä määräysmerkkien määrä laskettiin. Lisäksi määrää tarkistettiin tierekisteris-
tä. Kohteet valittiin käytännön syistä läheltä pääkaupunkiseutua, jossa maanteillä on
suhteellisen paljon liikennettä. On todennäköistä, että vähäliikenteisimmillä maanteillä
on käytössä vielä vanhempia merkkejä kuin kartoituksessa tuli vastaan.

Kartoitus tehtiin helmikuun lopulla vuonna 2014. Liikennemerkkejä mitattiin yhteensä
261. Mitattaviksi merkeiksi valittiin kelta-punaiset kielto- ja rajoitusmerkit, kuten nope-
us- ja varoitusmerkit, sillä niiden havaitseminen pimeällä maantiellä koettiin tärkeim-
mäksi. Lisäksi tarkasteltiin sini-valkoisia määräys- ja ohjemerkkejä, kuten liikenteenja-
kaja- sekä suojatiemerkkejä. Liikennemerkeistä mitattiin kaksi paluuheijastavuutta poh-
jakalvolta sekä kaksi päällimmäiseltä kalvolta (Kuva 33). Pohjakalvolla tarkoitetaan
tässä korkeamman paluuheijastavuuden väriä, eli keltaista tai valkoista. Silloin, kun
merkin saman värin tuloksissa havaittiin suuria eroja, tehtiin vielä yksi tai kaksi paluu-
heijastavuusmittausta lisää. Lisäksi merkeistä kirjattiin ylös niiden valmistaja, ikä, pa-
luuheijastavuusluokka sekä materiaalit. Liikennemerkeille tehtiin myös Liikenneviras-
ton (2009) ohjeistuksen mukainen kuntoluokitus ja ne valokuvattiin. Poikkeavat ha-
vainnot liikennemerkkien pylväiden suoruudesta, liikennemerkin kulmasta tielle tai
muista poikkeamista, kuten likaisuudesta, kirjattiin ylös. Liikennemerkit merkittiin ne
identifioivalla numerolla ja niiden sijainti kirjattiin ylös myöhempää käyttöä varten.
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Kuva 33. Paluuheijastavuuden mittausta (kuvaaja Lauri Ahtiainen)

Liikennemerkkien paluuheijastavuudet mitattiin tanskalaisen Deltan RetroSign-
mittalaitteella (Kuva 34). Käytössä oli tyyppi 4000, jossa geometria on 5°/0,33°. Geo-
metria on yksi Liikenneviraston vaatimuksista paluuheijastavuutta mitattaessa. Laite
asetetaan kiinni liikennemerkkiin ja se lähettää valonsäteen, jonka paluuheijastuksen
valotiheyden se mittaa. Laite kalibroitiin päivittäin mittalaitteen valkoisella standardi-
kalvolla. Laitteessa käytettiin lisänä mustaa muovista suojusrengasta, joka vähentää
luonnonvalon pääsyä mittauskohtaan. Laitteen mittatarkkuus vastaa laboratoriomittaus-
ten tarkkuutta, ja sillä voidaan mitata erivärisiä ja tyyppisiä heijastavia materiaaleja.
RetroSign-mittalaitteella voidaan mitata arvoja välillä 0-2000 cd/lx*m². (TIEH 2000.)

Kuva 34. Paluuheijastavuuden mittauslaitteisto (kuvaaja Lauri Ahtiainen)

Ulkoisen valon määrän ei pitäisi haitata mittaustulosta, mutta käytännössä laite on han-
kala asettaa täysin kiinni korkealla olevaan liikennemerkkiin, jolloin hieman luonnonva-
loa pääsee laitteen arvioitavaksi. Tästä ei kuitenkaan ollut suurta haittaa mitattaessa.
Käytännössä huomattiin erityisesti sateen vääristävän mittaustuloksia, sillä märästä
merkistä mitattiin eniten toisistaan poikkeavia arvoja. Pienellä lumimäärällä ei todettu
olevan samanlaista vaikutusta mittaukseen. Myös lika liikennemerkin pinnassa pienensi
mittausarvoja, mutta tämä vastannee todellisuuttakin. Likaiset merkit eivät heijasta yhtä
hyvin kuin puhtaat, ja tällä saattaa olla vaikutus niiden havaittavuuteen todellisuudessa-
kin. Mitattavia merkkejä puhdistettiin tarvittaessa ennen mittausta, ja erityisesti märistä
merkeistä otettiin useita lisämittauksia.

Liikennemerkin takapuolelle tulee nykyisin merkitä standardin numero, valmistusvuosi,
tuotteen ominaisuuksien luokittelu sekä nimi, tuotemerkki tai muu valmistajan tai toi-
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mittajan tunnistamiseen liittyvä merkintä (EN 12899-1 2008). Erityisesti vanhimmissa
merkeissä oli merkintätavoissa eroja. Standardin voimaan astumista vanhempien merk-
kien kalvoluokat pääteltiin merkin ulkoasun ja paluuheijastavuuden mukaan. Merkkien
iäksi laskettiin aika niiden valmistuksesta nykyhetkeen ja oletettiin, että merkit on otettu
käyttöön pian niiden valmistuksen jälkeen. Käytännössä liikennemerkit ovat saattaneet
olla jonkin osan tästä ajasta joko valmistajan tai kunnossapitäjän varastossa, jolloin ne
eivät ole altistuneet sääolosuhteille tällä ajalla.

Liikennemerkkien paluuheijastavuuden mittauksessa huomattiin, että välillä samasta
merkistä saatiin suuri mittaushajonta paluuheijastavuudelle. Silmämääräisesti havaittiin,
että syinä tähän oli usein lika, lumi tai vesi merkin pinnassa. Monessa tapauksessa sil-
mämääräinen tarkastelu ei kuitenkaan antanut minkäänlaista selitystä erisuurille paluu-
heijastavuuden arvoille. Erityisesti liikenteenjakajien valkoisen kalvon kohdalla havait-
tiin, että arvot olivat usein korkeampia ylemmillä mittauspisteillä. Hajonta saattoi olla
jopa ± 100 . Hajonta voi johtua sekä mittalaitteiston tai mittauksen epätark-
kuudesta, mutta myös kalvojen valmistuksesta johtuvasta epätasalaatuisuudesta. On
havaittu, että liikennemerkkien valmistustavoista aiheutuu jonkin verran hajontaa mate-
riaalien paluuheijastavuudessa (TIEH 2000). Prismaattisten materiaalien mittauksessa
mittauskohdalla saattaa olla myös pieni vaikutus, sillä osa prismoista heijastaa parem-
min tiettyyn suuntaan. Eroavat arvot samaan aikaan valmistetuissa merkeissä voivat siis
johtua jo valmistuksen tai asettamisen aikaisista eroista tai toisaalta eroista niiden ulkoi-
sessa ympäristössä tai mittauksessa.

3.2 Liikennemerkkien paluuheijastavuuden kenttäkoetutkimus
Kenttäkoetutkimuksen tavoitteena oli selvittää liikennemerkkien näkyvyyttä pimeällä
eri ajovalotekniikoilla. Kokeessa tavoitteena oli selvittää sopiva sijainti ja riittävä pa-
luuheijastavuusarvo liikennemerkille, jotta se nähdään mahdollisimman hyvin kaikilla
yleisimmillä ajovalotekniikoilla. Kenttäkokeeseen vanhat merkit valittiin aiemmin kar-
toitetuista merkeistä.

Koekentäksi valittiin Alastaron moottorirata Loimaalla. Kuvia Alastaron moottoriradas-
ta on esitetty liitteessä 8. Koekentäksi haluttiin päällystetty vähintään kilometrin pitui-
nen suora, jossa liikennemerkkikoetta voitaisiin tehdä parina yönä peräkkäin muuta lii-
kennettä tai toimintaa häiritsemättä. Osuuden tuli olla kaareton eli suora sekä pysty- että
sivusuunnassa, jotta ajovalojen suunta pysyisi ajettaessa muuttumattomana. Kentällä
tuli olla luonnollinen tien sivu- ja pituuskaltevuus, jotta kenttä vastaisi tavallista maan-
tietä mahdollisimman hyvin. Koekentän sivu- ja pituuskaltevuudet on esitetty liitteessä
9. Lisäksi kentän tuli sijaita riittävän kaukana kaupunkien valosaasteesta tai muista va-
lolähteistä. Usea muu paikka, kuten olemassa tai rakenteilla oleva moottoritie, lento-
kenttä tai suuri teollisuushalli, suljettiin vaihtoehtona pois haluttujen kriteereiden täyt-
tymättä.

Kenttäkoe toteutettiin huhtikuun alkupuolella mahdollisimman pimeään aikaan. Ajan-
kohdan valinnassa otettiin huomioon pimeän tulon aika, auringon ja kuun valo sekä
lumisuus. Huhtikuussa yöt ovat pimeitä, mutta valoistuvat kesää kohti. Aurinko laski
kello 20.30, ja kokeet suoritettiin klo 22 jälkeen, jolloin aurinko ei valaissut enää ollen-
kaan. Kenttäkoe toteutettiin kasvavan puolikuun aikaan. Optimaalisin aika kenttäko-
keelle olisi kuun valon puolesta ollut uuden kuun aikaan, jolloin kuu ei olisi näkynyt
ollenkaan. Koejärjestelyt toteutettiin niin, että kuu paistoi liikennemerkkien takaa, ja ei
täten valaissut merkkejä. Puolikuusta ei havaittu olevan suurta haittaa kokeen aikana,
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sillä sen tuottama valomäärä oli kohtalaisen pieni. Huhtikuu valittiin ajaksi myös siksi,
että silloin ei ollut enää ollenkaan lunta maassa. Lumisuus olisi voinut antaa virheellisen
kuvan ajovaloista, sillä liikennemerkkeihin heijastuu tällöin myös lumen kautta valoa.

Koekentälle asetettiin liikennemerkkitauluja mahdollisimman pitkälle välimatkalle eli
110 metrin välein. Koekentän rakennekuva on esitetty liitteessä 10. Tämä etäisyys valit-
tiin myös yhdeksi havainnointietäisyydeksi. Etäisyys 110 m vastaa matkaa, joka kulje-
taan 4 sekunnin aikana 100 km/h nopeudella. Tällä etäisyydellä merkin havainnoimi-
seen on 2 s aikaa, ja lisäksi merkkiin ehditään reagoida, esimerkiksi hiljentämällä nope-
utta 2 sekunnin ajan. Tämä on siis etäisyys, jolla merkit, erityisesti nopeusrajoitusmer-
kit, tulisi viimeistään 100 km/h nopeudessa nähdä. Toiseksi havainnointietäisyydeksi
valittiin 70 m, mikä vastaa 60 km/h nopeudella 4 s aikana kuljettua matkaa.

Liikennemerkkitaulu koostui yhdestä vasemmalla olevasta pylväästä, johon oli kiinni-
tetty kolme liikennemerkkiä, sekä kolmesta oikealla puolella olevasta pylväästä, joihin
oli jokaiseen kiinnitetty myös kolme liikennemerkkiä (Kuva 35). Pylväiden ja merkkien
sijainti vastaa nykyistä ohjeistusta liikennemerkkien ja opastusmerkkien sijoittamisesta.
Merkkien alin korkeus vastaa opastusmerkin ohjeen mukaista alinta korkeutta, ja etäi-
syys sivusuunnassa suositusta vakiomerkin sijainnille. Merkkien asettelulla haluttiin
tutkia sopivaa sijaintia vakiomerkeille ja samalla haluttiin saada tietoa myös opastus-
merkkien näkyvyydestä, sillä oikealla puolella sijaitsevan merkkimatriisin koko vastaa
opastusmerkin kokoa. Liikennemerkkitaulun ja koekentän rakennekuvat ovat liitteessä
11. Osa merkeistä sijoitettiin sattumanvaraisesti ylösalaisin, jotta koehenkilöiden olisi
helpompi arvioida merkkien sisällön näkyvyyttä.

Kuva 35. Liikennemerkkitaulu ja sen merkkien numerointi

Koekentällä tutkittiin R1-, R2- ja R3-luokan uusia nopeusrajoitusmerkkejä sekä liiken-
teenjakajamerkkejä. Kaikissa uusissa merkeissä oli 3M:n prismakalvot. Näiden lisäksi
kerättiin maastokartoituksen perusteella maastosta lasihelmisiä R1-luokan nopeusrajoi-
tus ja liikenteenjakajamerkkejä, sekä R2-luokan lasihelmisiä ja prismaattisia nopeus-
merkkejä. Vanhat merkit valittiin siten, että ne olisivat tauluittain heijastavuusominai-
suuksiltaan mahdollisimman samankaltaisia. Käytännön syistä koekentältä jäi puuttu-
maan muutama vanha merkki, sillä niiden maastosta löytymisessä oli ongelmia. Taulu-
kossa (Taulukko 15) on esitetty merkkitaulujen keskimääräiset paluuheijastavuudet sekä
paluuheijastavuuden hajonta. Merkkien järjestys valittiin oikealle puolelle siten, että
alhaalla vasemmalla (4) on vähiten heijastava merkki ja ylhäällä oikealla (12) parhaiten
heijastava merkki (Kuva 35). Vasemman puolen merkeissä parhaiten heijastava merkki
oli ylin (3). Vasemmalle puolelle merkit valittiin tapauskohtaisesti, kuitenkin niin, että
ne ovat heijastavuudeltaan mahdollisimman lähellä oikean puolen arvoja.



51

Kuvaajissa käytetään keltapunaisesta merkistä lyhennettä k-p, ja sini-valkoisesta s-v.
Pohjakalvolla tarkoitetaan korkeamman paluuheijastavuuden keltaista tai valkoista vä-
riä, päällimmäisellä kalvolla matalamman paluuheijastavuuden punaista tai sinistä väriä.
Merkinnät L (lasihelmi) ja P (prismaattinen) kertovat kalvomateriaalin tyypin. Merkin-
nät R1 ja R2 kertovat merkin paluuheijastavuusluokan.

Taulukko 15. Liikennemerkkitaulujen pohjakalvon keskimääräinen paluuheijastavuus

Taulun
numero Merkkityyppi Keskimääräinen paluuheijas-

tavuus, cd/ (lx*m²)
Paluuheijastavuuden vaihteluväli,
cd/ (lx*m²)

Vasen Oikea Vasen Oikea

1 R1, L, k-p, vanha 45 38 43–51 33–42

2 R2, P, s-v, uusi 446 451 445–446 409–549

3 R3, P, k-p, uusi 332 329 332–333 305–355

4* R1, L, s-v, vanha 120 61 113–130 49–70

5 R1, P, k-p, uusi 118 119 113–125 93–127

6 R3, P, s-v, uusi 721 687 720–723 635–737

7 R2, P, k-p, vanha 220 148 213–224 121–180

8 R1, P, s-v, uusi 207 213 206–209 190–234

9 R2, L, k-p, vanha 111 128 110–113 115–152

10 R2, P, k-p, uusi 412 384 394–445 351–466

* Vasemmalla sijaitsevat merkit olivat R2-luokan vanhoja merkkejä

Testiautoiksi valittiin halogeenivalollinen Mazda 3, ja sama automalli ksenonvaloilla.
Led-valollisia autoja valittiin kaksi, jotta led-tekniikan autokohtaiset erot tulevat esiin.
Led-valoilla varustetut autot olivat Seat Leon ja Peugeot 308. Testiautot edustavat kaik-
kia yleisimpiä ajovalotekniikoita. Autot olivat kaikki vuosimallia 2014, ja niillä oli ajet-
tu alle 10 000 km. Auton tuulilasi ja ajovalolaitteet puhdistettiin ennen koetta. Teknii-
kan maailman mittaamat autojen valokuviot on esitetty liitteessä 12.

Kokeessa oli lisäksi mukana ksenon-valollinen 2007 vuoden kuorma-auto Scania R500,
jossa silmäpisteen korkeudeksi mitattiin 2,6 m. Kuorma-auto otettiin kokeeseen mukaan
siksi, että saataisiin karkea käsitys liikennemerkkien näkyvyydestä raskaiden ajoneuvo-
jen osalta. Kokeen tulokset eivät välttämättä edusta kaikkia raskaita ajoneuvoja, sillä
niiden ajovaloissa voi olla eroja. Aikataulusyistä kuorma-autosta havaintoja teki vain
yksi koehenkilö, joten sen tulokset eivät ole täysin vertailtavissa henkilöautoista tehtyi-
hin havaintoihin.

Kenttäkokeessa mitattiin ajovaloista paluuheijastuvan valon määrää luminanssikameral-
la. Kamerana käytettiin TechnoTeam LMK mobilen luminanssikameraksi kalibroimaa
Canon EOS 350D –digitaalijärjestelmäkameraa. Kuvien käsittelyssä käytettiin LMK
Labsoft Standard Color Active X -ohjelmistoa, jolla voitiin muuntaa tavalliset kuvat
lämpökameran tapaisiksi luminanssin näyttäviksi kuviksi. Ohjelmistolla määritettiin
myös keskimääräisiä valonmääriä kuvan tietyltä alueelta, esimerkiksi liikennemerkistä
(Liite 13). Data oli tarkoitus vielä kalibroida paikan päällä Chroma meter CS-100A oh-
jelmistolla, kuvaamalla valkoista A4-paperia jokaisen auton ajovaloissa. Kalibroinnissa
tapahtui valitettavasti inhimillinen virhe, joka ei kuitenkaan kokeen kannalta ollut kovin
suuri ongelma, sillä tuloksissa tarkastellaan suhteellisia luminanssiarvoja tien pinnan
luminanssiin nähden.
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Kameran lisäksi havaintoja merkkien näkyvyydestä teki yhteensä 7 koehenkilöä, joista
yksi teki havainnot kuorma-autosta. Koehenkilöistä 3 oli alle 40-vuotiaita, 2 noin 50-
vuotiaita ja 2 noin 60-vuotiaita. Kaikilla koehenkilöillä oli vähintään B-luokan ajokortti
ja useamman vuoden ajokokemus. Kaikki koehenkilöt eivät testanneet kaikkia autoja
aikataulullisista syistä. Jokaisesta autosta teki havaintoja kuitenkin vähintään 4 koehen-
kilöä.

Yhdellä havaintokierroksella tehtiin havaintoja yhdellä autolla kaikista liikennemerkki-
tauluista eli ajettiin koekenttä päästä päähän merkkien eteen pysähtyen. Liikennemerk-
kien eteen pysähdyttiin 110 m ja 70 m etäisyydellä merkeistä ja näköhavainnot näiltä
kohdilta autosta katsoen kirjattiin ylös. Näköhavainnon kriteerinä oli, pystyikö koehen-
kilö lukemaan ja ymmärtämään merkin sisällön. Myös epäröinnit ja havainnot epäsel-
västi nähdyistä merkeistä kirjattiin ylös. Havaintokierroksia oli yhteensä 14, joissa osas-
sa oli mukana kaksi koehenkilöä. Koekentän järjestelyistä on kuva, joka havainnollistaa
koehenkilön havainnointitilannetta (Kuva 36). Liitteessä 14 on esitetty lisää kuvia koe-
kentältä.

Kuva 36. Kuva koekentältä autosta otettuna ennen kokeiden aloittamista. Auton ajolinja
vastasi ohjeiden mukaista etäisyyttä merkeistä eli kuvassa auton kuljettaja kulkee viivan
päällä.
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4 Tutkimustulokset

4.1 Eri-ikäisten liikennemerkkien kunnon ja paluuheijastavuu-
den kartoitus

4.1.1 Kartoitettujen liikennemerkkien nykytila
Merkkien kartoituksen tutkimusdata kerättiin yhteen excel -tiedostoon, josta aineistoa
lajiteltiin kalvoluokan, -tyypin ja värien mukaan (Taulukko 16). Aineistosta jouduttiin
poistamaan yksi merkki selvän mittausvirheen vuoksi ja neljä merkkiä puutteellisen
merkinnän vuoksi. Aineiston koko ennen merkkien poistamista on merkitty taulukkoon
suluissa (Taulukko 16). Aineistosta huomattavasti suurempi osuus on kelta-punaisia
merkkejä. Paluuheijastavuusmittauksista laskettiin keskiarvo siten, että jokaista liiken-
nemerkkiä ja sen yhtä väriä vastaa yksi paluuheijastavuustulos. Tällä pyrittiin vähentä-
mään mittaustekniikan tuottamaa luonnollista hajontaa mittaustuloksissa. Paluuheijasta-
vuusmittauksien keskiarvot ja vaihteluvälit luokittain on esitetty alla taulukossa 17.
Taulukossa 17 on myös esitetty standardin asettama vaatimustaso uusien merkkien pa-
luuheijastavuudelle.

Taulukko 16. Liikennemerkkikartoituksen liikennemerkkityypit

Luokka ja kalvotyyppi Väri Määrä, kpl Osuus, %
R1, lasihelmi kelta-punainen 70 (71) 27
R2, lasihelmi kelta-punainen 69 (73) 27
R2, prisma kelta-punainen 44 17
R1, lasihelmi sini-valkoinen 26 10
R2, lasihelmi sini-valkoinen 15 6
R2, prisma sini-valkoinen 32 13

Yht. 256 (261)

Taulukko 17. Paluuheijastavuusarvot liikennemerkkityypeittäin

Liikennemerk-
kityyppi

Pohjakalvo, cd/ (lx*m²)
keltainen/valkoinen

Päällimmäinen kalvo, cd/ (lx*m²)
punainen/sininen

keski-
arvo

keskiha-
jonta

vaihtelu-
väli standardi keski-

arvo
keskiha-
jonta

vaihtelu-
väli standardi

R1, L, k-p 35 12,5 15–51 35 10 6,4 1-38 10

R2, L, k-p 103 31,8 28–164 120 37 10,0 5-53 25

R2, P, k-p 249 70,3 121–389 120 69 23,8 23–115 25

R1, L, s-v 54 17,0 5-74 50 4 1,4 1-6 2

R2, L, s-v 137 63,2 28–286 180 10 6,8 2-32 14

R2, P, s-v 319 88,7 129–513 180 30 9,8 10–47 14



54

Merkkien ikäjakauma on suuri. Vanhimmat kartoitetut merkit olivat yli 25 -vuotiaita,
uusimmat alle vuoden ikäisiä (Liite 15). Koko aineistossa keski-ikä on 9 vuotta (Liite
15). Lasihelmimerkit ovat aineistossa keskimäärin huomattavasti prismaattisia vanhem-
pia, sillä prismaattiset merkit on otettu käyttöön vasta viime vuosina (Kuva 37). Lasi-
helmimerkkejä on aineistossa myös huomattavasti suurempi osa (Taulukko 16). Lasi-
helmiset R2-luokan merkit ovat keskimäärin hieman vanhempia kuin R1-luokan merkit.

Kuva 37. Merkkien keskimääräinen ikä merkkityypeittäin

Taulukossa 18 tarkastellaan aineiston paluuheijastavuuden alittumista standardin vaati-
mustasosta, 50 % standardin vaatimustasosta sekä 200 % vaatimustasosta. 50 % vaati-
mustaso on valittu Liikenneviraston kokemusperäisen tiedon perusteella, eikä siis ole
varsinaisesti kunnossapidon käytössä oleva vaatimustaso. Oletettavasti 50 %:n paluu-
heijastavuus standardin uusille merkeille asetetusta vaatimuksesta takaa kohtalaisen
pimeällä havaittavuuden, ainakin R2-luokassa. Riittävän paluuheijastavuuden rajaa on
pohdittu tarkemmin luvussa xx. Standardiluonnoksessa (FpEN 12899-6 2012) paluuhei-
jastavuuden ylärajaksi asetetaan 200 % standardin vaatimustasosta, ja siksi sitä tarkas-
tellaan myös tässä.

Taulukko 18. Pohjakalvon paluuheijastavuuden suoriutuminen 50 %, 100 % ja 200 %
standardin vaatimustasosta merkkityypeittäin

Liikennemerkki-
tyyppi Vaatimustason alitus, % Vaatimustason ylitys, %

kpl 50 % standardin
vaatimustasosta

standardin vaati-
mustasosta

200 % standardin vaatimus-
tasosta

R1, L, keltainen 70 5,7 50,0 0,0
R2, L, keltainen 69 10,1 71,0 0,0
R2, P, keltainen 44 0,0 0,0 56,8
R1, L, valkoinen 26 0,0 34,6 0,0
R2, L, valkoinen 15 20,0 80,0 0,0
R2, P, valkoinen 32 0,0 3,1 21,9
Yht. 256 5,5 41,4 12,5

Standardin vaatimustason alitti yhteensä 41,4 % kartoitetuista merkeistä, ja 5,5 % mer-
keistä alitti 50 % tason standardin vaatimuksesta. Eniten alituksia tapahtui lasihelmisillä
materiaaleilla luokassa R2, seuraavaksi eniten lasihelmisillä luokassa R1 (Taulukko 18).
Prismaattisilla materiaaleilla alituksia standardin tasosta oli vain yksi valkoisissa mer-
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keissä R2-luokassa. Toisaalta, on hyvä huomata, että prismaattiset merkit olivat keski-
määrin huomattavasti lasihelmisiä merkkejä uudempia. Lasihelmisissä materiaaleissa
eivät paluuheijastavuusarvot ylittäneet kaksinkertaista standardin tasoa (Taulukko 18).
Prismaattisilla materiaaleilla ylityksiä oli keltaisissa 57 % ja valkoisissa 22 %. Vaati-
mustason ylärajan asettaminen olisi tarpeen erityisesti prismaattisilla materiaaleilla.

Ohjeiden mukaan tulisi kuntoluokan 1 ja 2 merkit vaihtaa uusiin kartoitetuilla seututeil-
lä, sillä niiden KVL on yli 1500 ajoneuvoa/vrk (luku 2.2.2 ja Liite 3). Kuntoluokan 1
merkkejä ei kartoitetuilla teillä ollut, mutta kuntoluokan 2 merkkejä oli koko aineistosta
9 % (Liite 15). Kuntoluokan 2 merkeissä oli vaurioita, puutteita rakenteellisessa kun-
nossa tai ulkoasussa. Yleisimpiä syitä matalaan kuntoarvioon olivat merkkien värien
haalistuminen tai lohkeilleet kalvot. Merkeissä esiintyneitä vaurioita on esitetty valoku-
vissa liitteessä 16. Kuntoluokan 2 merkkejä on sinivalkoisissa lasihelmimerkeissä suh-
teellisesti eniten, noin 20 % (Kuva 38). Sinivalkoisten lasihelmimerkkien otoskoko on
kuitenkin suhteellisen pieni (Taulukko 16). Kelta-punaisissa lasihelmimerkeissä kunto-
luokan 2 merkkejä on noin 10 % sekä R1- että R2-luokassa (Kuva 38). Lähes puolet
koko aineistosta sai kuntoluokituksen 3, tyydyttävä (Liite 15). Prismaattiset materiaalit
eivät alittaneet kuntoluokkaa 3.

Kuva 38. Kuntoluokan 2 merkkien osuus merkkityypeittäin

Samanikäisissä, R2 luokan, 4-6-vuotiaissa, keltaisissa lasihelmi- ja prismamerkeissä on
keskimäärin toisistaan selvästi poikkeavat paluuheijastavuusarvot (Taulukko 19). Lasi-
helmimerkkien paluuheijastavuus on noin puolet prismaattisten merkkien heijastavuu-
desta. Merkkien alkuperäinen paluuheijastavuus ei ole tiedossa, joten merkkien ikään-
tymisen eroista ei voida tämän perusteella tehdä juuri päätelmiä. Todennäköisesti uusil-
la prismaattisilla merkeillä on keskimäärin suurempi paluuheijastavuusarvo kuin uusilla
lasihelmisillä, ja aineiston erot johtuvat siitä. Lisäksi on hyvä huomata, että samanikäis-
ten merkkien joukko on kerätyssä aineistossa pieni, joten yksittäiset erot korostuvat.
Keskimääräinen ero paluuheijastavuudessa on kuitenkin tässä erittäin selvä.

Taulukko 19. Keltaisten lasihelmisten ja prismaattisen materiaalin vertailu

Materiaali Ikä, v Määrä Keskimääräinen paluuheijas-
tavuus, cd/ (lx*m²) Keskihajonta

R2, Lasihelmi 4-6 5 128 22
R2, Prisma 4-6 9 233 65
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4.1.2 Kahden muuttujan riippuvuus
Liikennemerkkien paluuheijastavuuden muutosta voidaan pyrkiä selittämään seuraavilla
muuttujilla:

 kalvoluokka
 kalvomateriaali (lasihelmi tai prisma)
 kalvon valmistaja ja kalvotuote
 valmistusvuosi tai ikä
 väri
 väritystapa (esimerkiksi kuultokalvo, silkkipaino, erillinen kalvo)
 ilmansuunta
 liikennemäärä
 sää.

Tässä työssä ei ollut käytettävissä mittaustietoa värien muutoksista, esimerkiksi haalis-
tumisesta. Myöskään väritystavan eli esimerkiksi kuultokalvon tai silkkipainon vaiku-
tusta ei voitu tutkia, koska eri tyyppejä ei aineistossa ollut riittävästi. Käytettävissä ei
myöskään ollut tietoa kalvon alkuperäisestä paluuheijastavuudesta. Valmistusajankoh-
dalla ei pitäisi olla vaikutusta alkuperäiseen paluuheijastavuuteen. Iän oletettiin olevan
aika merkitystä valmistusajasta mittaushetkeen, vaikka todellisuudessa merkkejä ei vält-
tämättä ole asennettu heti valmistuksen jälkeen. Liikennemäärän tai sääolojen vaikutus-
ta ei pystytty tutkimaan.

Kahden muuttujan välistä yhteyttä voidaan tutkia korrelaatiokertoimien R avulla. Korre-
laatiokerroin soveltuu lineaarisiin malleihin, joissa oletetaan, että toisen muuttujan ar-
von kasvu vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti toisen muuttujan arvoon. Korre-
laatiokertoimen ollessa 1 tai -1 sijaitsevat kaikki hajontakuvion pisteet samalla suoralla
ja korrelaatio on tällöin täydellinen. Mitä lähempänä korrelaatiokerroin on arvoa 1 tai -
1, sitä suurempi on muuttujien välinen korrelaatio. Korrelaatiokertoimen ollessa 0, ei
muuttujien välillä ole lineaarista korrelaatiota eli muuttujat ovat toisistaan riippumatto-
mia. Lineaarinen riippuvuus on melko heikkoa, jos korrelaatiokerroin on 0,5 ja -0,5 vä-
lillä. (Holopainen ja Pulkkinen 2008.)

Korrelaatiokertoimien tulkinnassa pitää olla varovainen, sillä vaikka muuttujien välillä
olisi korrelaatio, ei se välttämättä takaa syy-seuraussuhdetta. Toisaalta vaikka muuttuji-
en välillä ei ole selvää korrelaatiota, ei se tarkoita ettei muuttujien välillä ole mitään
yhteyttä. Yhteys ei vain silloin ole lineaarista, jos tutkitaan vain lineaarista regressiota.
(Holopainen ja Pulkkinen 2008.)

Regressioanalyysissä etsitään mallia, joka selittää pistejoukon parhaiten. Käytännössä
tämä tehdään pienimmän neliösumman menetelmällä, jossa määritetään muuttujien ar-
vojen etäisyys malliin eli esimerkiksi korrelaatiosuoraan. Mallia voi arvioida selitysker-
toimen R² avulla, joka kertoo kuinka suuren osan aineistosta malli selittää. Selitysker-
toimen ongelmana on, että se ei ota huomioon aineiston kokoa ja saattaa täten johtaa
virheellisiin tulkintoihin. Siksi tässä työssä on esitetty myös tunnusluku N*R²/p, jossa N
on otoksen koko ja p testattavien parametrien lukumäärä. Tunnusluvun tulisi olla suu-
rempi kuin 4, kun p on 1 ja suurempi kuin 3, kun p on 2 tai 3. Mitä suurempi tunnusluku
on, sitä parempi malli on. (TIEH 2001.) Regressioanalyysissä määritetään samalla F-
testin p-arvo, jonka avulla voi arvioida mallin tilastollista merkittävyyttä. Tämän arvon
tulisi olla pieni, usein rajaksi valitaan 0,05. (Holopainen ja Pulkkinen 2008.) Tätä arvoa
käytetään myös tässä työssä mallin tilastollisen merkitsevyyden arvioinnissa.
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Regressioanalyysissä voidaan tarkastella myös kategorisia tai diskreettejä muuttujia,
kuten kuntoluokitus ja ilmansuunta. Kategoriset muuttujat muutetaan dummy-
muuttujiksi, jotka voivat saada vain arvon 1 (tosi) tai 0 (epätosi). Dummy-muuttujia
tarvitaan yksi vähemmän kuin kategorisella muuttujalla on arvoja, eli esimerkiksi vii-
siasteisessa kuntoluokituksessa tarvitaan 4 dummy-muuttujaa. Mikäli kaikki 4 muuttu-
jaa saa arvon epätosi, kuuluu arvo silloin viidenteen kategoriaan, esimerkiksi kunto-
luokkaan 5. Dummy-muuttujat eivät ole täten riippuvia toisistaan. Korrelaatiokertoimen
tulkinnassa on otettava huomioon, että dummy-muuttujia vertaillaan suhteessa toisiinsa.
Tällöin korrelaatiokerroin kuvaa tarkkuutta kuinka hyvin aineisto jakaantuu kategorisen
muuttujan arvojen suhteen. Kategorisen ja lineaarisen muuttujan välillä on siis harvoin
täydellistä korrelaatiota. (Laininen 2004).

Korrelaatio iän ja paluuheijastavuuden välillä on vähäinen, sillä korrelaatiokertoimet
ovat kaikissa tapauksissa alle |0,5| (Taulukko 20). Korrelaatiokerroin on useimmissa
negatiivinen, sillä iän kasvu aiheuttaa laskua paluuheijastavuudessa. R2 prismaattisilla
sinivalkoisilla merkeillä korrelaatiokertoimen positiivisuus selittyy pienellä aineisto-
koolla. NR²/p tunnusluku saa 4:sta suuremman arvon pohjakalvolla R2-lasihelmisillä
kelta-punaisilla merkeillä ja pohja- sekä päällimmäisellä kalvolla R1-sini-valkoisilla
merkeillä. Näissä myös korrelaatiokertoimet ovat suurimpia, ja kohtalainen korrelaatio
on selvästi olemassa. Muissa tapauksissa korrelaatio on heikkoa tai olematonta.

Taulukko 20. Paluuheijastavuuden ja iän korrelaatiokertoimet

Ikä ja pohjakalvon paluu-
heijastavuus

Ikä ja päällimmäisen kalvon
paluuheijastavuus

Kpl R NR²/p R NR²/p
R1, lasihelmi, kelta-punainen 70 -0,02 0,0 0,02 0,0
R2, lasihelmi, kelta-punainen 69 -0,40 11,0 -0,03 0,1
R2, prisma, kelta-punainen 44 -0,17 1,3 -0,06 0,2
R1, lasihelmi, sini-valkoinen 26 -0,48 6,0 0,45 5,3
R2, lasihelmi, sini-valkoinen 15 -0,23 0,8 -0,26 1,0
R2, prisma, sini-valkoinen 32 0,10 0,3 0,24 1,8

Kuvissa 39 ja 40 on esitetty pohjakalvon, keltaisten ja valkoisten, merkkien paluuheijas-
tavuuden ja iän välistä riippuvuutta ryhmittäin. Kuvista voidaan havaita pisteiden ole-
van hajaantuneita ja osan keskimäärin kaukana korrelaatiosuorasta, mutta jonkinlainen
korrelaatio on kuitenkin olemassa. Myös selittävyyskertoimet ovat kuvaajissa pieniä.
Suurin korrelaatio on valkoisilla R1-luokan merkeillä, joilla vain noin 23 % paluuhei-
jastavuuden vaihtelusta voidaan selittää iällä. Positiiviset korrelaatiokertoimet voidaan
selittää ainoastaan aineiston suurella hajonnalla.
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Kuva 39. Keltaisten R1- ja R2- luokan merkkien iän ja paluuheijastavuuden hajontaku-
vio, korrelaatiosuora ja selityskerroin R²

Kuva 40. Valkoisten R1- ja R2- luokan merkkien iän ja paluuheijastavuuden hajontaku-
vio, korrelaatiosuora ja selityskerroin R²

Lineaarisen mallin lisäksi pistejoukkoon yritettiin sovittaa logaritmista, eksponentiaalis-
ta ja polynomimallia, mutta tällöin korrelaatiokerroin vain pienenee. Lineaarinen malli
sopii siis pistejoukkoon näistä malleista parhaiten. Siksi muiden mallien tarkempi käsit-
tely jätetään tekemättä.

Tilastollisesti parhaat mallit pohjakalvojen paluuheijastavuudelle ovat keltaisella lasi-
helmisellä R2-luokalla ja valkoisella R1-luokan merkeillä (Taulukko 20). Keltaisen la-
sihelmisen R2-luokan korrelaatiosuora noudattaa yhtälöä y=146,02-2,92x. Tällöin siis
paluuheijastavuus laskee vuodessa keskimäärin 2,9 %. Valkoisen lasihelmisen R1-
luokan korrelaatiosuora on muotoa y=66,20-1,13x, mikä tarkoittaa keskimäärin 1,1 %
laskua paluuheijastuvuudessa vuosittain. Muissa tapauksissa ovat korrelaatiokerroin
sekä tunnusluku NR²/p niin pieniä, ettei lineaarisella mallilla ole tilastollista merkittä-
vyyttä. Siksi niistä ei määritetä arviota merkkien paluuheijastavuuden muutokselle ajan
kuluessa.
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Päällimmäisen kalvon malleista tilastollisesti paras on R1-luokan sinisillä kalvoilla
(Taulukko 20). Muiden mallien korrelaatiokertoimet ja NR²/p tunnusluku ovat liian pie-
niä, eivätkä mallit ole täten tilastollisesti merkitseviä. R1-luokan sinisten merkkien kor-
relaatiosuora on muotoa y=2,75+0,09x. Tämä tarkoittaa noin 0,1 % nousua paluuheijas-
tavuudessa vuosittain. Paluuheijastavuuden kasvu johtuu todennäköisesti sinisen värin
haalistumisesta, jolloin valkoinen pohjakalvo näkyy voimakkaammin läpi. Päällimmäi-
sen, punaisen ja sinisen, kalvon jakaantuminen iän ja paluuheijastavuuden mukaan on
esitetty kuvissa 41 ja 42.

Kuva 41. Punaisten R1- ja R2- luokan merkkien iän ja paluuheijastavuuden hajontaku-
vio, korrelaatiosuora ja selityskerroin R²

Kuva 42. Sinisten R1- ja R2- luokan merkkien iän ja paluuheijastavuuden hajontakuvio,
korrelaatiosuora ja selityskerroin R²

Kun aineistoa tarkastellaan väreittäin tai kokonaisuudessaan lajittelematta merkkityypin
mukaan, saadaan harhaanjohtavasti suurempia korrelaatioita. Tämä johtuu siitä, että
aineisto on ryhmittynyt. R2-luokan prismaattiset merkit saavat lasihelmisiä merkkejä
keskimäärin korkeampia paluuheijastavuusarvoja, koska ovatkin uudempia. R1-luokan
merkkien pitäisi olla automaattisesti matalampia heijastavuudeltaan kuin R2-luokan
merkkien. Lajittelemattoman aineiston kuvaajat ja korrelaatiokertoimet on esitetty liit-
teessä 15 varoittavana esimerkkinä korrelaation harhaanjohtavuudesta.
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Merkkien alkuperäisessä paluuheijastavuudessa on voinut olla paljonkin eroja, jolloin
merkkien ikääntyminen ei näytä lineaariselta. Merkkien alkuperäiset erot, eri valmistajat
ja erilaiset ulkoiset olosuhteet vaikuttavat merkkien erilaiseen kulumiseen. Ongelma voi
olla myös aineiston koossa; tarvittaisiin huomattavasti suurempi aineisto, jotta yksittäis-
ten arvojen vaikutus pienenisi ja saataisiin suuremmat korrelaatiot. Oletus, että merkki-
en korkea ikä on syynä merkkien matalaan paluuheijastavuuteen, on edelleen pätevä.
Jonkinlainen riippuvuus iän ja paluuheijastavuuden välillä on selvästi olemassa, vaikka
aineistosta saadut korrelaatiokertoimet ovatkin suhteellisen pieniä.

Viisiasteinen kuntoluokitus vaikuttaisi olevan riippuvainen sekä pohja- että päällimmäi-
sen kalvon paluuheijastavuudesta, sillä korrelaatiokertoimet ovat luokittain välillä 0,29–
0,65 (Taulukko 21). Tunnusluku NR²/p jää alle 4:n pohjakalvon osalta vain R2-luokan
sinivalkoisilla merkeillä, ja päällimmäisen kalvon osalta vain R1-luokan lasihelmisillä
sinivalkoisilla merkeillä. Korkean kuntoluokituksen pitäisi siis yleensä tarkoittaa korke-
aa paluuheijastavuusarvoa.

Taulukko 21. Kuntoluokituksen ja paluuheijastavuuden sekä kunnon ja iän korrelaa-
tiokertoimet

Kunto ja pohjakalvon pa-
luuheijastavuus

Kunto ja päällimmäisen kal-
von paluuheijastavuus Kunto ja ikä

R NR²/p R NR²/p R NR²/p

R1, L, k-p 0,33 7,6 0,29 5,9 -0,33 7,6
R2, L, k-p 0,51 17,9 0,32 7,1 -0,42 12,2
R2, P, k-p 0,43 8,1 0,42 7,8 -0,62 16,9
R1, L, s-v 0,63 10,3 0,28 2,0 -0,58 8,7
R2, L, s-v 0,4 2,4 0,65 6,3 -0,54 4,4

R2, P, s-v 0,54 9,3 0,56 10,0 -0,28 2,5

Standardin asettaman paluuheijastavuuden vaatimustason alituksia kuntoluokittain on
esitetty taulukossa (Taulukko 22). Samassa taulukossa esitetään myös standardin vaati-
mustasosta 50 % tason alittavien merkkien osuus. Kumpikaan taso ei ole merkin vaih-
tamisen kriteeri. Kuntoluokassa 3 standardin vaatimustason alittavien määrä on suurin.
Standardin vaatimustasosta 50 % raja alittuu myös selvimmin kuntoluokassa 3, ainut
poikkeus on lasihelmisillä R2-luokan sinivalkoisilla merkeillä, joilla kuntoluokassa 2 on
enemmän 50 % rajan alituksia.

Taulukko 22. Standardin uusille merkeille asettaman paluuheijastavuusvaatimustason
(100 %) ja 50 % vaatimustasosta alittavien merkkien osuus kuntoluokittain

Kuntoluokka: 1 2 3 4 5
50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 %

R1, L, k-p - - 0 5,71 5,71 37,14 0 5,71 0 1,43
R2, L, k-p - - 1,45 10,14 8,70 39,13 0 18,84 0 4,35
R2, P, k-p - - - - 0 0 0 0 0 0
R1, L, s-v - - 0 11,54 3,85 19,23 0 3,85 0 0
R2, L, s-v - - 12,50 18,75 6,25 43,75 0 12,50 - -
R2, P, s-v - - - - 0 0 0 3,13 0 0
- tarkoittaa, ettei kyseisessä luokassa ollut sen kuntotason merkkejä
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Jos kuntoluokitus on 4 tai 5, on paluuheijastavuus todennäköisesti riittävä kyseisen luo-
kan vaatimuksiin. Kuntoluokitus 3 ei kuitenkaan takaa riittävää paluuheijastavuutta,
sillä tutkittujen tasojen alituksia on tässä luokassa eniten. Kunnossapidon kriteerien pe-
rusteella on vaihdettava kuntoluokan 1 ja tietyissä tapauksissa luokan 2 merkit uusiin.
Tällöin siis kuntoluokituksen 3 saanut merkki jää vaihtamatta, vaikka paluuheijastavuus
olisi siinä matala. Kuntoluokan 3 merkkejä on aineistossa eniten (Liite 15).

Kuntoluokituksen ja iän välinen korrelaatiokerroin on luokittain välillä -0,28- -0,62, eli
myös iällä ja kuntoluokituksella näyttäisi olevan jonkinlainen korrelaatio (Taulukko
21). Näissä tunnusluku NR²/p on riittävä R2-luokan prismaattiset sinivalkoiset merkit
pois lukien. Täten korkea ikä tarkoittaa keskimäärin matalaa kuntoluokitusta. Kunto-
luokituksen ja iän välinen korrelaatio on esitetty kuvissa 43 ja 44. Kuvista nähdään, että
kaikissa kuntoluokissa 2-5 on kaiken ikäisiä merkkejä. Vanhimmissa merkeissä on kui-
tenkin huomattavasti vähemmän kuntoluokan 5 tai 4 merkkejä uudempiin merkkeihin
verrattuna. Täten siis merkki voi saada minkä tahansa kuntoluokituksen iästä riippumat-
ta, mutta jos merkki on vanha saa se todennäköisemmin matalamman kuntoluokituksen.
Merkkien keskimääräiset iät kuntoluokittain on esitetty liitteessä.

Kuva 43. Kelta-punaisten R1- ja R2- luokan merkkien iän ja kuntoluokan hajontakuvio

Kuva 44. Sini-valkoisten R1- ja R2- luokan merkkien iän ja kuntoluokan hajontakuvio
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Myös ilmansuunnan selittävyyttä paluuheijastavuusarvoihin tutkittiin regressioanalyy-
sissä dummy-muuttujilla. Ongelmaksi muodostui mallien tilastollinen merkittävyys. F-
testin p-arvo on riittävä ainoastaan yhdessä tapauksessa, R2-luokan puna-keltaisilla la-
sihelmisillä merkeillä. (Liite 15). Ilmansuunnalla ei siis ole selvää tilastollista riippu-
vuutta paluuheijastavuuden kanssa, kun tarkastellaan kaikkia ilmansuuntia erillisinä.
Kun ilmansuunta jaetaan yksinkertaistamisen vuoksi kahteen kategoriaan; pohjoinen,
koillinen ja luode sekä muut ilmansuunnat, on heikko korrelaatio olemassa keltaisilla
merkeillä. Korrelaatiokertoimet ovat näille 0,37–0,45 (Liite 15). Valkoisilla merkeillä
mallit eivät ole tilastollisesti merkittäviä.

Vaikka ilmansuunnalla ei ole selvää tilastollista korrelaatiota paluuheijastavuuden kans-
sa, saattaa ilmansuunnalla olla vaikutus merkkien ikääntymisessä. Aurinkoon päin
suunnatut merkit todennäköisesti esimerkiksi haalistuvat nopeammin. Kuvassa 45Kuva
45 on esitetty esimerkkinä R2-luokan kelta-punaisten merkkien jakaantumisesta pohjoi-
seen, koilliseen ja luoteeseen osoittaviin merkkeihin sekä muihin ilmansuuntiin osoitta-
viin merkkeihin iän ja kuntoluokan perusteella. Näyttäisi, ettei ilmansuunnalla ole mer-
kittävää vaikutusta merkin kuntoluokitukseen (Kuva 45). Ilmiö on samantapainen kai-
kissa aineiston luokissa. Kuntoluokitukseen vaikuttaa haalistumisen lisäksi moni muu
ilmansuunnasta riippumaton tekijä, mikä vaikeuttaa ilmansuunnan vaikutuksen tutki-
mista. Aineiston koko on lisäksi pieni. Liitteessä 15 on esitetty esimerkkinä keltaisen
R2-luokan lasihelmisten merkkien jakaantuminen kahden ilmansuunta kategorian suh-
teen, kun muuttujina on ikä ja paluuheijastavuus sekä paluuheijastavuus ja kunto.

Kuva 45. Kuntoluokan ja iän jakaantuminen eri ilmansuunnissa R2-luokan keltaisilla
lasihelmisillä merkeillä

4.1.3 Useamman muuttujan mallit
Usean muuttujan malleja voidaan tutkia regressioanalyysillä kahden muuttujan mallien
tapaan. Tällöin voidaan tarkastella tarkemmin muuttujien yhteisvaikutusta selitettävään
muuttujaan. Selityskertoimen ja mallin tilastollisen merkittävyyden lisäksi tulee jokaista
malliin otetun muuttujan vaikutusta malliin arvioida. Tämä voidaan tehdä laskemalla t-
testin p-arvo jokaiselle malliin valitulle selittäjälle. Mallin tilastollista merkittävyyttä
arvioidaan F-testin p-arvolla. Molempien p-arvojen tulisi olla pieniä, usein rajaksi vali-
taan 0,05. Tätä rajaa käytetään myös tässä työssä. Jos arvo on tätä suurempi, ei selittävä
muuttuja selitä riittävästi selitettävää muuttujaa eli näiden välinen korrelaatio on pieni.
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(Holopainen ja Pulkkinen 2008.) Dummy-muuttujia voidaan käyttää selittäjinä muiden
muuttujien tapaan, vaikka niiden tulkinta onkin hieman erilainen (Laininen 2004).

Koska korrelaatiot kahden muuttujan välillä olivat pieniä, on syytä tarkastella merkkien
ikääntymistä monen muuttujan avulla. Selitettäväksi muuttujaksi valittiin paluuheijasta-
vuus. Aineistoa tarkasteltiin aluksi karkeasti värien perusteella. Selittäviksi muuttujiksi
otettiin asennusvuosi, ilmansuunta, merkin paluuheijastavuusluokka ja kalvomateriaali.
Kuntoluokituksen vaikutusta ei voitu tarkastella tässä yhteydessä, sillä se ei varsinaisesti
selitä paluuheijastavuutta, vaikka muuttujilla onkin yhteys. Kuntoluokitus korreloi myös
iän kanssa, eikä selittävien muuttujien välillä saa olla regressioanalyysissä riippuvuutta
toisistaan (Mellin 1996). Ilmansuunta tarkoittaa kaikkia pää- ja väli-ilmansuuntia.

Valkoisen ja keltaisen värin selittäjiksi saadaan malliin hyväksyttyä vain merkin heijas-
tavuusluokka ja materiaali (Liite 15). Ikä voitaisiin ottaa mukaan selittäjäksi keltaiselle
värille, tosin mallin selittävyys ei tällöin merkittävästi kasva. Ilmansuunnalla ei ole ti-
lastollista merkittävyyttä selittäjänä malleissa. Selityskertoimet ovat keltaiselle (0,81) ja
valkoiselle (0,77) hyviä, kun selittäjinä ovat heijastavuusluokka ja materiaali. Tämä
johtuu käytännössä kuitenkin aineiston ryhmittymisestä, eikä selitä muutoksia luokkien
sisällä. Valkoisen ja keltaisen värin mallien tarkastelu eri selittävillä tekijöillä on esitet-
ty liitteessä (Liite 15).

Aineisto jaettiin ryhmiin heijastuvuusluokan ja kalvomateriaalin mukaan ja ryhmille
tehtiin samanlainen mallien tarkastelu. Selitettävänä muuttujana oli edelleen paluuhei-
jastavuus ja tarkasteltavia selittäviä muuttujia ilmansuunta ja ikä. Regressioanalyysin
tulokset on esitetty taulukossa 23. Ilmansuunnalla ei ole tilastollista merkittävyyttä pa-
luuheijastavuuden selittäjänä. Vuosi voidaan hyväksyä selittäväksi muuttujaksi vain
kahdessa tapauksessa, lasihelmisillä R2-luokan keltaisilla ja valkoisilla merkeillä. Täl-
löin korrelaatiokertoimet ovat kohtalaisen hyvät 0,69 ja 0,85.

Taulukko 23. Tilastolliset mallit ryhmittäin, selitettävä paluuheijastavuus, selittäjinä
ilmansuunta (kaikki) ja ikä

Tilastollinen merkittävyys
Korrelaatio-
kerroin Malli Ilmansuunta

(kaikki) Ikä

R1, lasihelmi, keltainen 0,450 ei ei ei
R2, lasihelmi, keltainen 0,694 kyllä ei kyllä
R2, prisma, keltainen 0,495 ei ei ei
R1, lasihelmi, valkoinen 0,730 ei ei ei
R2, lasihelmi, valkoinen 0,854 kyllä ei kyllä
R2, prisma, valkoinen 0,552 ei ei ei

Ilmansuunnan tilastollista tarkastelua hankaloittaa se, että kategorioita on kahdeksan,
eikä ryhmitelty aineisto edusta tasapuolisesti kaikkia ilmansuuntia. Siksi ilmansuunta
jaettiin vielä kahteen osaan, pohjoisen, koillisen ja luoteen kattavaan kategoriaan ja
muut ilmansuunnat kattavaan toiseen kategoriaan. Samanlainen regressioanalyysi suori-
tettiin ryhmittäin. Tulokset on esitetty taulukossa 24. Valkoisessa R2-luokassa mallit
eivät ole tilastollisesti merkittäviä. Paras malli on R2-luokan keltaisilla lasihelmimer-
keillä, jossa sekä ilmansuunta että ikä voidaan hyväksyä mallin selittäjiksi. Tällöin mal-
lin korrelaatiokerroin on 0,58.
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Taulukko 24. Tilastolliset mallit ryhmittäin, selitettävä paluuheijastavuus, selittäjinä
ilmansuunta (P+Ko+Lu ja muut) ja ikä

Tilastollinen merkittävyys
Korrelaatio-
kerroin Malli Ilmansuunta

(P+Ko+Lu ja muut) Ikä

R1, lasihelmi, keltainen 0,368 kyllä kyllä ei
R2, lasihelmi, keltainen 0,580 kyllä kyllä kyllä
R2, prisma, keltainen 0,447 kyllä kyllä ei
R1, lasihelmi, valkoinen 0,479 kyllä kyllä kyllä
R2, lasihelmi, valkoinen 0,236 ei ei ei
R2, prisma, valkoinen 0,124 ei ei ei

4.2 Liikennemerkkien paluuheijastavuuden kenttäkoetutkimus

4.2.1 Koehenkilöiden havainnot
Koehenkilöiden näköhavainnot jaettiin virheettömiin ja puutteellisiin näköhavaintoihin.
Puutteellisiin näköhavaintoihin laskettiin mukaan kaikki epäselvästi, huonosti tai siris-
tämällä nähdyt merkit. Todellisuudessa kaikki merkit havaittiin, mutta niiden sisältöä ei
puutteellisissa tapauksissa pystytty näkemään selvästi. Kaikki uudet merkit ovat pris-
maattisia. Merkkien numerointijärjestys on esitetty aikaisemmin kuvassa 35.

Alla olevasta taulukosta 25 nähdään, että eniten puutteita oli vanhojen R1-luokan merk-
kien näkyvyydessä tauluissa 1 ja 4. Näistä nähtiin virheettömästi hieman yli 80 %. Tau-
luissa 1 ja 4 oli myös pienimmät paluuheijastavuusarvot. Tämän lisäksi puutteita näkö-
havainnoissa oli vanhoissa R2-luokan merkeissä tauluissa 7 ja 8. Lähes virheettömästi
nähtiin kaikki uudet merkit, poikkeuksina taulun 2 R2-luokan sinivalkoiset merkit, jotka
nähtiin hieman muita uusia merkkejä huonommin. Yhtä puutteellista näköhavaintoa
lukuun ottamatta kaikki puutteet ovat 110 metrin etäisyydeltä, 70 metrin etäisyydeltä
kaikki merkit siis nähtiin hyvin. Tämän vuoksi tarkastelu on rajoitettu jatkossa vain 110
metrin etäisyydeltä tehtyihin havaintoihin.

Taulukko 25. Koehenkilöiden näköhavainnot merkkitauluittain 110m ja 70 metrin etäi-
syyksistä

Taulu
nro Merkkityyppi Virheetön näköhavainto, % Keskimääräinen

paluuheijastavuus
110m 70m Yhteensä cd/ (lx*m²)

1 R1, L, k-p, vanha 67,1 99,6 83,3 60 (42)*
2 R2, P, s-v, uusi 90,8 100,0 95,4 449
3 R3, P, k-p, uusi 100,0 100,0 100,0 330
4 R1, L, s-v, vanha 75,6 100,0 87,8 79
5 R1, P, k-p, uusi 100,0 100,0 100,0 119
6 R3, P, s-v, uusi 98,7 100,0 99,3 695
7 R2, P, k-p, vanha 89,5 100,0 94,7 166
8 R1, P, s-v, uusi 98,7 100,0 99,3 212
9 R2, L, k-p, vanha 85,8 100,0 92,9 123
10 R2, P, k-p, uusi 98,7 100,0 99,3 391
Yht. 90,7 100,0 95,3
* yhden merkin paluuheijastavuus 271, suluissa keskiarvo ilman sitä
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Vasemmalla ja oikealla puolella olevat merkit nähtiin jokseenkin yhtä hyvin. Kaikista
vasemmalla puolella olevista merkeistä tehdyistä havainnoista virheettömiä näköhavain-
toja oli 91,1 % ja oikealla 90,5 % (Kuva 46). Taulukohtaisia eroja on: Vasemmalla ole-
vat merkit havaittiin hieman paremmin taulujen 1, 4 ja 7 kohdalla. Taulujen 6, 8, 9 ja 10
kohdalla oikealla olevat havaittiin hieman paremmin. Käytännön syistä tauluissa 4 ja 7
vasemmalla puolella olevien merkkien paluuheijastavuusarvot olivat suurempia kuin
oikealla. Muissa tauluissa oikealla ja vasemmalla olevien merkkien paluuheijasta-
vuusarvoissa ei ollut suuria eroja.

Kuva 46. Virheettömät havainnot oikealla ja vasemmalla tauluittain 110m etäisyydeltä

Ikänäöllä on selvä vaikutus tehtyihin havaintoihin. Alle 40-vuotiaat (3 koehenkilöä)
näkivät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki merkit selvästi. Noin 50-vuotiaat (2
koehenkilöä) ja noin 60-vuotiaat (2 koehenkilöä) näkivät keskimäärin yhtä hyvin, ja
havainnoiduista merkeistä noin 7 % nähtiin epäselvästi (Taulukko 26). On kuitenkin
hyvä huomata, että yli 40-vuotiaiden ryhmässä ikää merkittävämpi tekijä oli yksilölliset
erot (Taulukko 27). Ikäryhmien sisällä havainnoissa on suuria eroja. Erot voivat johtua
myös siitä, etteivät kaikki koehenkilöt tehneet havaintoja samoista autoista samalta pai-
kalta, kuten havaintojen määristä voi päätellä (Taulukko 27). On myös hyvä huomata,
että ikänäön esiintymisen määrittäminen vaatisi huomattavasti suuremman koehenkilö-
määrän yksilöllisten erojen tasaamiseksi.

Taulukko 26. Iän vaikutus havaintoihin

Ikäryhmä Havaintoja yht., kpl Virheetön näköhavainto, kpl Virheetön näköhavainto, %

alle 40 1638 1637 99,94
noin 50 1404 1299 92,52
noin 60 1404 1302 92,74

Taulukko 27. Yksilölliset erot yli 40-vuotiaiden havainnoissa

Koehenkilö Havaintoja yht., kpl Virheetön näköhavainto, kpl Virheetön näköhavainto, %
A (n. 50 v.) 702 697 99,29
B (n. 50 v.) 702 602 85,75
C (n. 60 v.) 936 890 95,09
D (n. 60 v.) 468 396 84,62
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Eri ajovalotekniikoilla tehdyillä havainnoilla on eroja, mutta yksikään tekniikka ei ole
ylivoimainen. Havaintovirheitä tehtiin kaikista henkilöautoista, halogeenivaloilla hie-
man vähemmän kuin muilla (Kuva 47). Scania kuorma-autossa ei ollut yhtään yli 40-
vuotiasta koehenkilöä, mikä saattaa selittää sen, että puutteita havainnoissa ei syntynyt.
Kuorma-auton ajokortin saamiseen on myös tarkemmat näkövaatimukset. Kuorma-
autosta tehtyjä havaintoja ei käsitellä jatkossa, sillä ongelmia merkkien näkyvyydessä ei
ilmennyt.

Kuva 47. Havainnot autoittain 110m etäisyydeltä pysähtyneestä autosta

Puutteellisia havaintoja tehtiin eniten vanhojen R1 keltapunaisten merkkien taulun 1
kohdalla kaikilla ajovalotekniikoilla (Kuva 48). Seatin ja Peugeotin led-valoilla sekä
halogeenivaloilla seuraavaksi huonoimmin nähtiin taulun 4 vanhat R1 sinivalkoiset
merkit (Kuva 49). Ksenonvaloilla toiseksi huonommin näkyivät vanhat R2 keltapunai-
set merkit taulussa 9. Parhaiten nähtiin uudet keltapunaiset R1- ja R3-luokan merkit
tauluissa 3 ja 5. Vain pieniä puutteita esiintyi sinivalkoisissa R1- ja R3-luokan merkeis-
sä tauluissa 6 ja 8 sekä R2-luokan keltapunaisissa merkeissä taulussa 10. Yllättävää on,
että taulun 2 uusissa sinivalkoisissa R2-luokan merkeissä syntyi tauluja 6 ja 8 enemmän
havaintovirheitä. Tämä ei selity paluuheijastavuudella, mutta ehkä taulujen järjestyksel-
lä on ollut vaikutus esimerkiksi koehenkilöiden keskittymiseen tai kontrastinäköön.
Tarkemmat taulukot luvuista on liitteessä 17.
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Kuva 48. Havainnot autoittain ja tauluittain 110m etäisyydeltä, keltapunaiset merkit

Kuva 49. Havainnot autoittain ja tauluittain 110m etäisyydeltä, sinivalkoiset merkit

Paluuheijastavuudella oli selvä vaikutus havaintoihin, vaikka joitakin poikkeuksia esiin-
tyi (Kuvat 48 ja 49). Huonoiten havaittujen taulujen 1 ja 4 merkeillä oli matalin paluu-
heijastavuusarvo. Toisaalta korkeimpien paluuheijastavuuden merkkejä tauluissa 6, 2 ja
10 ei nähty täysin virheettömästi, kun taas suhteellisen matalan paluuheijastavuuden
taululla 5 havainnot olivat virheettömiä. Keltapunaisissa merkeissä oli hieman eroa tau-
luittain siinä, mikä nopeusrajoitus (40, 60 vai 80) taulussa luki. Jokaisessa taulussa oli
kuitenkin vain yhtä nopeusrajoitusta, eikä nopeusrajoituksen numeroilla pitäisi olla vai-
kutusta havaintoihin. Sinivalkoiset merkit olivat kaikki samanlaisia liikenteenjakaja
merkkejä. Kokeessa huomattiin, että liikenteenjakajamerkin nuolen suunnan näkemistä
voitaisiin parantaa nuolen kärjen uudella muotoilulla.

Valon värilämpötilalla on havaittavissa selvä vaikutus eriväristen merkkien havainnois-
sa. Sinertävää valoa tuottavilla Ksenonvaloilla kelta-punaisien merkkien näkemisessä
oli sini-valkoisia merkkejä enemmän puutteita (Kuva 50). Peugeotin led-valoilla sini-
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valkoisia merkkejä nähtiin hieman huonommin kuin kelta-punaisia. Seatin ledeillä ja
Madzan halogeeneillä merkkien värillä ei ollut suurta vaikutusta merkkien näkyvyyteen.

Kuva 50. Eriväristen merkkien havainnointi eri ajovaloilla 110m etäisyydeltä

Alimmalla rivillä eli 2,0 metrin korkeudella merkit havaittiin parhaiten (Kuva 51).
Ylempää 3,5 m ja 5 m korkeudella merkit havaittiin hieman huonommin. Ainoastaan
Seatin ledeillä ylin rivi havaittiin huonoimmin, muilla keskimmäinen rivi havaittiin
ylintä riviä hieman huonommin (Kuva 51). Tämän perusteella vaikuttaisi, että vakio-
merkkien nykyinen sijoituskorkeus 2,5 m ja opastusmerkkien sijoituskorkeus 2,0 m on
sopiva. Tämän perusteella voidaan myös todeta, ettei suurien opastusmerkkienkään nä-
kemisessä pitäisi olla kovin suuria ongelmia, sillä erot merkkirivien välillä ovat suhteel-
lisen pieniä, vaikka todellisia.

Kuva 51. Havainnot oikealla 110 m etäisyydellä riveittäin ja ajovaloittain

Kun tarkastellaan merkin tarkempaa sijaintia, huomataan selviä eroja merkkien havain-
noinnissa. Ohjeistuksen mukaan merkin tulisi sijaita kohdassa 4, josta merkki näkyykin
muihin verrattuna hyvin. Vähiten havaintovirheitä tehtiin oikean alarivin keskimmäisen
merkin 7 kohdalla, ja eniten havaintovirheitä tehtiin oikealla vasemmassa yläkulmassa
merkin 6 kohdalla (Kuva 52). Liitteessä 17 on esitetty kuvan 52 arvot taulukoissa.
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Kuva 52. Havainnot liikennemerkeittäin 110m etäisyydeltä, ylhäällä oikealla esitetty
merkkien numerointijärjestys

Huomattavaa on, että merkit 5 ja 6 nähtiin hieman huonommin kuin esimerkiksi 11 ja
12. Tämän perusteella vaikuttaisi, että jos merkki sijaitsee ohjeistuksen mukaisella pai-
kalla ja pylväässä on useampi merkki, voi ylimmän merkin näkyvyydessä olla alempaa
merkkiä enemmän ongelmia. Yleensä ylemmäksi sijoitetaan juuri se tärkeämpi merkki,
sillä päivällä huomio keskittyy ensin siihen. Toisaalta taas kohdan 5 ja 8 merkkien ha-
vainnoissa ei ole suuria eroja, joten merkkien siirtämisestä kauemmas oikealle ei saavu-
teta kovin suurta hyötyä useamman merkin pylväässä, vaikka kohdasta 7 merkit havait-
tiinkin parhaiten.

4.2.2 Luminanssikameran data
Luminanssikameralla otetuista kuvista laskettiin merkkien keskimääräinen valotiheys
eli luminanssi. Liitteessä 13 olevassa kuvassa on esitetty kuvien mittausrajat. Koska
kohteiden kontrasti on näkemisen kannalta absoluuttista valomäärää olennaisempaa,
määritettiin suhteellinen luminanssi. Keskimääräistä luminanssiarvoa verrattiin ajovalo-
jen tien pintaan tuottamaan keskimääräiseen luminanssiin. Tällöin myös eri valojen
ominaisuuksista johtuvat mittauserot saatiin poissuljettua, ja eri valojen vertailu keske-
nään on täten mahdollista.

Ajovalotekniikan erot ovat havaittavissa selvästi taulujen keskimääräisissä suhteellisissa
luminanssiarvoissa (Kuvat 53 ja 54). Halogeenivalot tuottavat merkkeihin tien pintaan
verrattuna eniten valoa. Tämä on yhteneväistä havaintojen kanssa, sillä halogeeneilla
merkit havaittiin parhaiten (Kuva 47). Toisaalta Seatin ledeillä suhteellinen luminanssi
oli toiseksi suurin, vaikka siitä tehdyissä havainnoissa oli keskimäärin eniten puutteita
(Kuvat 47, 53 ja 54). Erot johtuvat pääasiassa erilaisista valokuvioista, mutta voivat
johtua myös mittaustekniikan soveltuvuudesta eri valoille. Havaintoihin taas vaikuttaa
se, että näkökyky toimii hieman erilailla eri ajovaloissa.
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Kuva 53. Keltapunaisten taulujen keskimääräinen suhteellinen luminanssi ja paluuhei-
jastavuus kaikilla ajovalotekniikoilla 110m etäisyydeltä

Kuva 54. Sinivalkoisten taulujen keskimääräinen suhteellinen luminanssi ja paluuhei-
jastavuus kaikilla ajovalotekniikoilla 110m etäisyydeltä

Tauluissa 3 ja 6 on kontrasti tien ja merkkien välillä suurin (Kuvat 53 ja 54). Näiden
taulujen merkit havaittiin hyvin (Kuvat 48 ja 49). Toisaalta taulun 5 kohdalla kontrastit
ovat melko matalia, vaikka sen merkit havaittiin virheettömästi (Kuvat 48 ja 53). Tau-
lun 1 kohdalla yksi merkeistä oli virheellisesti poikkeuksellisen kirkas, ja se vaikuttaa
hieman nostavasti keskiarvoon. Vaikka luminanssilla on selvä vaikutus merkkien ha-
vaitsemiseen, ei se ole ainoa tekijä. Näkökyky on monimutkainen ilmiö, joka ei riipu
pelkästään valon määrästä.
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Paluuheijastavuudella ja luminanssilla näyttäisi olevan jonkinlainen korrelaatio esimer-
kiksi tauluja 5 ja 6 tarkasteltaessa. Suuri paluuheijastavuus aiheuttaa suuremman suh-
teellisen luminanssin (Kuvat 53 ja 54). Suurimmat arvot sekä paluuheijastavuudella että
luminanssilla ovat tauluissa 2, 3, 6 ja 10. Toisaalta vertailtaessa esimerkiksi tauluja 7 ja
8 suurempi paluuheijastavuus ei tarkoita suurempaa luminanssia. Erot voivat johtua
luminanssimittauksessa tapahtuneista poikkeamista, kuten hieman eri mittausetäisyy-
destä eri taulujen kohdalla. Keskiarvojen vertailu saattaa myös aiheuttaa eroja, sillä kai-
kissa tauluissa hajonta ei ole sama.

Liikennemerkin sijainti ja ajovalotekniikka vaikuttavat merkkiin kohdistuvan valon
määrään. Seatin ledit tuottavat huomattavan paljon valoa alarivin merkkeihin, erityisesti
keskimmäiseen merkkiin 7 ja oikean reunan merkkiin 10 (Kuvat 55 ja 56). Myös muilla
ajovalotekniikoilla alarivin merkit 1,4,7 ja 10 saavat eniten valoa (Kuva 55). Ainoastaan
halogeenit tuottavat vähiten valoa keskiriville merkkeihin 2, 5, 8 ja 11, muilla valoilla
yläriviin merkkeihin 3, 6, 9 ja 12 kohdistuu vähiten valoa (Kuva 55). Liitteessä 17 on
kuvan 56 arvot esitetty taulukoissa. Liitteessä 18 on esitetty suhteelliset luminanssit
kaikista tauluista.

Kuva 55. Suhteellisen luminanssin keskiarvo oikealla 110 m etäisyydellä riveittäin
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Kuva 56. Liikennemerkkien keskimääräinen suhteellinen luminanssi tien pintaan verrat-
tuna eri ajovaloilla 110m etäisyydeltä

Tien vasemmalla puolella oleviin merkkeihin kohdistuu kaikilla ajovalotekniikoilla
keskimäärin oikeaa puolta vähemmän valoa (Kuva 57). Tulos on valokuvion vaatimus-
ten mukainen. Selvin ero on Mazdan halogeeneilla ja Seatin ledeillä (Kuva 57). Havain-
noissa ei syntynyt selvää eroa vasemman ja oikean puolen merkkien näkyvyydessä, mo-
lemmilta puolilta merkeistä nähtiin noin 90 % (Kuva 46).

Kuva 57. Suhteellinen luminanssi tien oikealla ja vasemmalla puolella eri ajovalotek-
niikoilla 110m etäisyydellä

Kun siirrytään 110 m etäisyydeltä 70 m etäisyydelle merkeistä, tapahtuu luminanssiar-
voissa muutoksia (Kuva 58). Vasemmalla puolella olevien merkkien 1, 2 ja 3 luminans-
si kasvaa eli 70 m etäisyydellä niihin kohdistuu enemmän valoa kuin 110 m etäisyydel-
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tä. Oikealla puolella olevien merkkien luminansseissa tapahtuu muutoksia molempiin
suuntiin. Oikeassa laidassa merkeillä 10, 11 ja 12 luminanssi vähenee eniten siirryttäes-
sä 110 m etäisyydeltä 70 m etäisyydelle. Luminanssien muutokset näkyvät myös tulok-
sissa riveittäin. Erityisesti halogeeneilla alin rivi, merkit 4, 7 ja 10, himmenee siirryttä-
essä lähemmäs merkkejä. Seatilla merkit 4 ja 7 taas kirkastuvat 70 m etäisyydellä. Ha-
logeeneilla merkkeihin 5, 6, 8 ja 9 kohdistuu lähempänä enemmän valoa, kun taas eri-
tyisesti merkit 6 ja 9 himmenevät ksenoneilla ja Peugeotin ledeillä.

Kuva 58. Liikennemerkkien luminanssin muutos 110 metristä 70 metrin etäisyydelle
siirryttäessä

Muutokset luminansseissa johtuvat ajovalojen valokuviosta, joka osuu eri voimakkuuk-
silla taulun eri kohtiin eri etäisyyksillä. Erilaisten valokuvioiden aiheuttamat erot lumi-
nanssien muutoksissa ovat myös helposti havaittavissa. Huomattavaa on, että vaikka
valo joihinkin merkkeihin vähenee, ei 70 m etäisyydeltä ollut merkkien näkemisessä
ongelmia (Taulukko 25). Tämä johtuu siitä, että lyhyemmältä etäisyydeltä merkit näh-
dään suurempina.

Tien absoluuttisessa luminanssissa on selviä eroja eri ajovalotekniikoilla (Kuva 59),
mutta näiden keskenään vertailu on hieman epävarmaa, sillä mittaustekniikka ei sovellu
sellaisenaan kaikille valotyypeille. Esimerkiksi led-valaistus tarvitsee usein korjausker-
toimen, jonka määrittäminen kokeellisesti valitettavasti epäonnistui tässä tutkimuksessa.
Sen lisääminen aineistoon kirjallisuuden arvon mukaan olisi ollut mahdollista, mutta
lähes yhtä epätarkkaa kuin tulokset sellaisinaan, sillä ajovalotyypin sisällä erot ovat suu-
ria. Korjauskertoimen puuttumisen vaikutus tuloksiin saatiin eliminoitua suhteellisia
luminansseja tarkasteltaessa.

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

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

M
uu

to
s l

um
in

an
ss

iss
a,

 %

Liikennemerkkien asennuspaikat

Merkkien luminanssien muutos  ajoneuvon siirtyessä 110
metristä 70 m etäisyydelle

Mazda,
halogen
Peugeot, Led

Seat, led

Mazda,
ksenon



74

Kuva 59. Tien kirkkaus eri ajovaloilla 110 m etäisyydeltä eri tauluilla

Tien kirkkaudessa voidaan havaita selviä eroja erityisesti taulun 7-10 kohdalla (Kuva
59). Taulujen 7-10 kohdalla tien pinta oli juuri jyrsitty ja pinnan rakenne poikkeaa
huomattavasti tasaisesta asfaltista, jota oli taulujen 1-6 kohdalla. Jyrsitty pinta heijastaa
valoa enemmän takaisinpäin, kun taas tasainen asfaltti heijastaa valoa enemmän peili-
mäisesti. Erityisesti Peugeotin valoilla eroja tien pinnassa on havaittavissa myös taulu-
jen 1-6 kohdalla. Tämän aiheuttanee asfaltin erilainen kuluminen, kun tiellä kiihdy-
tysajoissa jarrutetaan voimakkaammin taulun 6 kuin 1 kohdalla. Tien pinnan erojen vai-
kutus on vähäistä suhteellisia luminansseja tarkasteltaessa.

Kuorma-auton tuottama luminanssi ei poikkea merkittävästi henkilöautojen valojen lu-
minansseista (Kuvat 53, 54 ja 56) lyhyillä valoilla. Kokeessa haluttiin selvittää myös
kirkkauden äärirajoja. Kuorma-auton pitkät valot tuottivat huomattavasti suuremman
noin 40-kertaisen luminanssin lyhyihin valoihin verrattuna (Kuva 60). Kuorma-autossa
oli ylikirkkaita lisävaloja, joten se edustaa valolaitteiston ääripäätä. Tällaisen valomää-
rän häikäisevyys sekä vastaantulijoille että kuljettajalle itselleen merkeistä on jo toden-
näköistä. Silmän adaptoituminen valon suureen kirkkauden vaihteluun on hidasta. Häi-
käisyn ja silmän adaptaation tarkempi tutkiminen vaatii toisenlaista koeasettelua ja siksi
sitä ei käsitellä tässä työssä enempää.
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Kuva 60. Liikennemerkkien suhteellinen luminanssi tien pintaan kuorma-auton pitkillä
ja lyhyillä valoilla 110m etäisyydeltä taulun 5 merkeillä
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5 Tutkimustulosten analysointi

5.1 Eri-ikäisten liikennemerkkien kunnon ja paluuheijastavuu-
den kartoitus

Tehdyn kartoituksen perusteella liikennemerkkien nykyisessä kunnossa on parantami-
sen varaa. Kartoitetuilla teillä 9 % merkeistä oli kuntoluokan 2 merkkejä, jotka tulisi
ohjeistuksen mukaan vaihtaa uusiin (Kuva 38). Kartoitetut tiet sijaitsivat Uudellamaalla,
jossa liikennemäärät ovat suuria. Merkkien kunto syrjäisemmillä maanteillä voi olla
vielä huonompi, sillä siellä myös ohjeistuksen mukaan sallitaan kuntotason 2 merkit.
Vanhimmat kartoitetut merkit olivat 1980-luvulta.

Merkkien ikääntyminen on monimutkainen ilmiö, joka kaipaa lisätutkimusta erityisesti
värien haalistumisen osalta. Merkkien ikä näyttäisi korreloivan jonkin verran paluuhei-
jastavuuden kanssa, mutta aineiston suuri hajonta vaikeuttaa tulkintaa. Aineistosta pys-
tyttiin määrittelemään karkea arvio merkkien paluuheijastavuuden laskemiselle, mutta
vain muutamassa ryhmässä. Keltaisilla lasihelmisillä R2-luokan merkeillä paluuheijas-
tavuuden lasku on vuodessa noin 2,9 % ja valkoisilla lasihelmisillä R1-luokan merkeillä
noin 1,1 %. Sinisillä R1-luokan lasihelmisillä merkeillä vuosittainen kasvu oli 0,1 %,
kasvu johtunee värin haalistumisesta. Tarkemman korrelaation esiin saamiseksi tulisi
merkkejä kartoittaa huomattavasti suurempi määrä tai seurata samoja merkkejä useampi
vuosi. Prismaattisia merkkejä tulisi seurata pidemmän ajan, sillä aineistossa niiden ikä-
jakauma oli pieni. Tämän otoksen perusteella prismaattiset merkit näyttävät kestävän
hyvin ainakin 6 vuotta.

Ilmansuunnalla ei tämän aineiston perusteella ole tilastollista riippuvuutta merkkien
paluuheijastavuuteen, mutta tämä ei tarkoita ettei riippuvuutta todellisuudessa olisi. On
luonnollista olettaa, että auringon valoon suunnatut merkit haalenevat nopeammin ja
täten menettävät paluuheijastavuuttaan varjossa olevia merkkejä nopeammin. Tästä on
myös paljon käytännön havaintoja tiestöltä. Ilmansuunnan lisäksi merkkien ikääntymi-
seen vaikuttanevat erot liikenneympäristössä, esimerkiksi etäisyys tiestä, liikennemäärät
ja sään vaihtelut. Tällaisten muuttujien vaikutusta on vaikea tutkia. Lisäksi kalvoissa on
valmistaja- ja eräkohtaisia eroja, eivätkä kartoitetut merkit ole olleet samanlaisia alku-
peräisiltä ominaisuuksiltaan. Täten niiden ikääntyminenkään ei ole lineaarista.

Useamman muuttujan malleilla paluuheijastavuuden selittäjiksi voitiin hyväksyä ilman-
suunta ja ikä vain joissain ryhmissä. Tilastollisesti ikä eikä ilmansuunta selitä kunnolla
eroja paluuheijastavuuden arvoissa.

Silmämääräinen kuntoluokitus on melko hyvä apuväline liikennemerkkien arvioinnissa,
sillä se korreloi kohtalaisesti sekä iän että paluuheijastavuuden kanssa. Kuntoluokassa 4
ja 5 on paluuheijastavuus todennäköisesti riittävä. Kuntoluokassa 3 ei kuitenkaan vält-
tämättä ole riittävää paluuheijastavuutta, sillä kuntoluokassa 3 oli eniten alituksia stan-
dardin uusille merkeille asettamasta paluuheijastavuuden vaatimustasosta sekä 50 %
tasosta standardin vaatimuksista. Silmämääräisessä kuntoluokituksessa voidaan lisäksi
tehdä virheitä, sillä luokittelun tulos on aina subjektiivinen näkemys. Kartoitettujen
merkkien kaikissa kuntoluokissa oli suuri ikäjakauma. Kuntoluokissa voi siis olla kai-
kenikäisiä merkkejä, vaikka vanhat merkit saavat todennäköisemmin matalamman kun-
toluokitusarvon. Paluuheijastavuuden määrittäminen tulisi lisätä kunnossapidon kritee-
reihin, sillä se määrittää yksiselitteisemmin merkin uusimistarpeen pimeällä näkyvyy-
den takaamiseksi. Paluuheijastavuuden ei tulisi olla ainut määre, vaan sen tulisi kulkea
nykyisen kuntoluokituksen rinnalla merkkien uusimista arvioitaessa.
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Tilastollista riippuvuutta tarkasteltiin työssä lineaaristen mallien avulla. Myös logarit-
mista, eksponentiaalista ja polynomimallia testattiin, mutta näiden selittävyys oli lineaa-
rista mallia vielä heikompi. On mahdollista, että monimutkaisemmalla mallilla voisi
saada esiin paremmin muuttujien riippuvuutta toisistaan. Toisaalta monimutkaisen teo-
reettisen mallin hyöty käytännön tasolla on vähäinen, ja siksi se voitiin jättää tutkimatta.

5.2 Liikennemerkkien paluuheijastavuuden koekenttätutkimus

5.2.1 Mittausolosuhteet
Kokeen suorittamisen kannalta keskeistä oli löytää paikka, jossa hajavaloa ei ole ja joka
vastaa mahdollisimman hyvin oikeita maantieolosuhteita. Tässä onnistuttiin kohtalaisen
hyvin, vaikkei kaikkia muuttujia pystytty täysin optimoimaan. Tien pinnassa olevien
vaihteluiden vaikutusta tuloksiin on vaikea arvioida, sillä koetilanteessa ei pystytty mit-
taamaan tien pinnasta merkkeihin heijastuvan valon määrää. Merkit jouduttiin sijoitta-
maan asfaltille, joka ei heijastavuusominaisuuksiltaan vastaa tavallista kallistettua so-
raista tien luiskaa. Toisaalta maanteillä on hyvin erilaisia pientareita, eikä kaikkien
mahdollisten pintojen heijastavuutta olisi voitu ottaa huomioon. Luultavasti pientareen
tai tien pinnan heijastavuusominaisuuksilla ei ole kovin suurta vaikutusta merkkien ha-
vaitsemiseen.

Luminanssikameralla tehdyissä mittauksissa kameran sijoituspaikka ja auton pysähty-
mispaikka eivät olleet täysin vakioita. Kamera kiinnitettiin tuulilasiin, joka oli erilainen
eri autoissa. Siitä syystä kuvakulma muuttui hieman autojen välillä. Parempi kiinnitys-
paikka olisi ollut lähempänä havainnoitsijan silmiä, esimerkiksi etupenkkien välissä
silmien korkeudella. Pysähtymiskohdat oli merkitty liikenteenohjauskartioilla, mutta
niiden kohdalle pysähtyminen tapahtui arviolta 1 metrin toleranssilla. Luminanssikuvis-
ta määritettiin mittausalueiden keskiarvot, jotta voitiin vähentää mittauksessa tapahtu-
nutta epätarkkuutta.

Luminanssikameran kalibroinnin puuttuminen on harmillista, muttei vaikuta tuloksiin.
Absoluuttisten luminanssien vertailu eri ajovaloilla oli täten epävarmaa, mutta tiehen
verrattujen suhteellisten luminanssien vertailuun tämä ei vaikuta. Kontrastien näkemi-
nen on usein todellisuudessakin absoluuttista valomäärää tärkeämpää. Eri valoteknii-
koiden vaikutusta näkemiseen olisi hyvä tutkia jatkossa enemmän, sillä silmän toimin-
taa eri laatuisissa valaistuksissa ei tunneta kovin hyvin. Kokeessa olisi voinut olla
enemmän autoja, jotta ajovalotekniikan erot olisivat tulleet autokohtaisia eroja selvem-
min esiin.

Jos haluttaisiin tarkempaa tietoa ikääntymisen vaikutuksesta näköön tai havaitsemiseen,
tulisi koehenkilöiden määrää kasvattaa huomattavasti. Käytännön syistä eri koehenkilöt
suorittivat kokeen hieman erilailla, ja tällaiset muuttujat tulisi poistaa. Kaikki koehenki-
löt eivät testanneet kaikkia autoja, ja osa koehenkilöistä teki havaintoja kuljettajan pai-
kalta, osa etupenkin matkustajan paikalta. Näillä ei havaittu olevan vaikutusta tuloksiin,
mutta johdonmukaisuus olisi tullut säilyttää. Koehenkilöissä oli mukana liikennemerk-
kien asiantuntijoita, jotka eivät välttämättä vastaa täysin keskivertoa tienkäyttäjää.

Koetilanne ei vastaa todellista havaitsemista, sillä havainnot tehtiin pysähtyneestä au-
tosta ja koehenkilöt olivat tietoisia kokeesta. Havaintoetäisyys oli tilan puutteen vuoksi
pisimmillään 110m. Pidempi etäisyys vastaisi paremmin etäisyyttä, josta merkkien en-
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sihavainto tapahtuu. Kokeessa tarkasteltiin 12 merkkiä samanaikaisesti, joka ei vastaa
todellista ajotilannetta. Oikeassa ajotilanteessa aikaa on koetilannetta vähemmän, ja
merkkien sijaintia tai sisältöä ei aina etukäteen tiedetä. Havaitseminen on tällöin vaike-
ampaa, sillä ärsykkeitä on enemmän. Koetilanteessa tutkittiin vähimmäisvaatimuksia
merkkien näkemiseksi, ja havaittiin tämänkin olevan joskus mahdotonta. Todellisuudes-
sa merkkien havaitsemisessa tapahtunee koetilannetta huomattavasti enemmän virheitä.

5.2.2 Tutkimustulokset
Koetilanteessa liikennemerkeistä nähtiin yhteensä 95 % (Taulukko 25). Uudet merkit
havaittiin suhteellisen hyvin, ja lähinnä vanhojen merkkien näkemisessä oli ongelmia.
Huonoimmin nähtiin taulun 1 R1-luokan vanhat keltapunaiset lasihelmimerkit, joiden
paluuheijastavuusarvo oli joukon pienin ja luminanssiarvotkin matalia (Kuvat 48 ja 53).
Ikänäön vaikutus oli myös selvä, nuoret aikuiset näkivät vanhatkin merkit virheettömäs-
ti (Taulukko 26).

Merkkien sijainti vasemmalla tai oikealla ei vaikuttanut merkittävästi merkkien näkemi-
seen, vaikka niihin kohdistuneessa luminanssissa olikin eroja (Kuvat 46 ja 57). Merkki-
en sijainnilla matriisissa oli keskeinen osa sekä havainnoissa että luminanssiarvoissa.
Alimpaan riviin kohdistui eniten valoa, ja merkit myös nähtiin alimmalta riviltä parhai-
ten (Kuvat 51 ja 55). Eniten virheitä tehtiin oikean puolen merkeissä 5 ja 6, joista merk-
ki 5 vastaa lähes nykyisen ohjeistuksen ylempää merkkiä, jos pylväässä on useampia
merkkejä (Kuva 52). Valokuvion raja jäi kaikissa tapauksissa selvästi merkkien alle. Jos
opastusmerkki on sijoitettu ohjeistusta poikkeuksellisen paljon alemmas, kohdistuu ala-
reunaan huomattavasti enemmän valoa kuin yläreunaan, mikä voi haitata luettavuutta.

Hieman nykyistä ohjeistusta alempana oleva merkki 4 nähtiin hyvin, mutta sen oikealle
puolella samaan korkeuteen sijoitettu merkki 7 vielä paremmin (Kuva 52). Toisaalta, jos
merkki sijoitetaan liian kauas tiestä, voi sen havaitseminen olla taas hankalaa päivällä.
Myös tila asettaa rajat; opastusmerkeille on jo nyt joskus hankala löytää riittävää tilaa
tieympäristössä. Liikennemerkkien sijoittamista ohjeistusta lähemmäs ajorataa ei tutkit-
tu. Jos pylväässä on kaksi merkkiä, olisi pimeällä havaittavuuden kannalta parempi, että
tärkeämpi merkki olisi alempana. Tällä voi taas olla negatiivinen vaikutus päivällä, sillä
päivällä katse luultavasti kohdistuu ensin ylempään merkkiin.

Merkkien paluuheijastavuudella on selvä vaikutus havaittavuuteen, vaikka ilmiö ei ole-
kaan täysin suoraviivainen. Huonoimmin havaittiin matalimman paluuheijastavuuden
merkit (Kuva 48). Luminanssin ja paluuheijastavuuden välillä on selvä yhteys, vaikka
poikkeuksiakin löytyy. Korkeampi paluuheijastavuus näkyi usein tuloksissa korkeam-
pana luminanssina ja virheettömämpinä havaintoina (Kuvat 48, 49 53 ja 54). Poikkeuk-
set voivat johtua eroista mittaustilanteissa tai eroista koehenkilöissä. Näkökyky toimii
monimutkaisesti, eikä luminanssiarvo riitä kuvaamaan sen toimintaa.

Autojen valotekniikoissa on eroja, vaikka niistä tehdyissä havainnoissa tehtiin kaikissa
virheitä 87–95 % välillä (Kuva 47). Perinteisten halogeenivalojen tuottama hajavalon
määrä helpottaa merkkien näkemistä muihin ajovalotekniikoihin verrattuna. Tämä ei
tarkoita, että uudet ajovalotekniikat olisivat perinteistä valotekniikka huonompia, niissä
hajavalon määrä vain on pienempi. Täten nykyisissä hajavalon säädöksissä olisi paran-
nettavaa. Kaikkien ajovalojen tulisi tuottaa ainakin vähän hajavaloa merkkien näkyvyy-
den takaamiseksi. Riittävä hajavalon määrä voitaisiin testata kokeellisesti.
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5.3 Tutkimustulosten vertailu aikaisempaan tutkimukseen
Liikennemerkkien ikääntymistä on tutkittu aikaisemmin muun muassa Yhdysvalloissa
ja yhteispohjoismaisessa hankkeessa. Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa kartoitettiin
teiden varsilla olevien merkkien paluuheijastavuuksia. Tutkimuksessa oli mukana 4
merkin väriä, joista kustakin otoskoko oli noin 35 ja asennusvuoden jakauma 12 vuotta.
Tutkimuksessa ei havaittu selvää riippuvuutta iän ja paluuheijastavuuden välillä, vaikka
paluuheijastavuusarvot laskivatkin ajan myötä. Korrelaatiokertoimet iän ja paluuheijas-
tavuuden välillä olivat valkoisella 0,18 ja keltaisella 0,31. Nämä ovat lähellä tässä tut-
kimuksessa saatuja arvoja (Taulukko 20). Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havaittiin
jonkin verran eroja paluuheijastavuusarvoissa eri pääilmansuuntien suhteen. Länteen ja
etelään osoittavat merkit antoivat 12 vuoden jälkeen keskimäärin hieman muita ilman-
suuntia matalampia paluuheijastavuusarvoja. (Oregon Department of Transportation
2001.) Liitteessä 19 on esitetty Yhdysvaltalaisen tutkimuksen keskeiset tulokset.

Yhteispohjoismaisessa liikennemerkkikalvojen ikääntymisen tutkimuksessa tavoitteena
oli selvittää, miten eri kalvot ikääntyvät 5 vuoden aikana. Suomessa mittauksia jatkettiin
tämän jälkeenkin. Tutkimuksessa oli 9 koepaikkaa, joista 2 sijaitsi Suomessa. Tutki-
muksessa havaittiin paluuheijastavuusarvojen laskevan eri lailla eri kalvoille. Heijas-
tusarvojen heikkeneminen ei ollut täysin lineaarista, ja joissakin mittauksissa heijasta-
vuusarvot jopa nousivat mittausten välillä. Tämä johtunee mittaustekniikan epätasai-
suudesta ja eroista mittausoloissa. Joillain kalvoilla paluuheijastavuusarvon laskeminen
oli nopeaa, tietyn ajan jälkeen jopa äkillistä. Jotkut kalvot pysyivät lähes alkuperäisessä
tasossaan seurantajakson ajan. Selviä eroja eri taulujen välillä ilmansuunnan suhteen ei
ilmennyt. Testialueiden välisissä tuloksissa oli eroja, vaikka niissä testattiin samoja kal-
voja saman ajan. Testitauluista osa oli sijoitettu tieympäristöön, ja osa liikenteen vaiku-
tuksien ulottumattomiin. Molemmissa heijastavuusarvot laskivat, mutta tieympäristössä
arvot laskivat enemmän. Tutkimuksessa laskettiin, että pelkkä ilmasto aiheuttaa noin 0,9
% vuosittaisen laskun paluuheijastavuudessa, ja ilmasto ja liikenne yhdessä 2,1 % las-
kun paluuheijastavuudelle vuosittain. Tässä työssä määritettiin vuosittaiseksi laskuksi
paluuheijastavuudelle esimerkkiryhmille 2,9 % ja 1,1 %. (TIEH 2000 ja NMF 2004.)

Yhteispohjoismaisessa tutkimuksessa samalla paikalla sijaitsevaa koetaulua seurattiin
usean vuoden ajan. Silti iän ja paluuheijastavuuden välinen korrelaatio ei ole läheskään
täydellinen, vaikka jonkinlainen korrelaatio havaittiinkin. Liitteessä 20 on esitetty Poh-
joismaisessa tutkimuksessa mukana olleiden Suomessa sijaitsevien taulujen paluuheijas-
tavuusmittauksen kuvaajat. Myös ilmansuunnan vaikutus jäi pohjoismaisessa tutkimuk-
sessa hieman tuntemattomaksi, vaikka joitain eroja havaittiin. Tieympäristöllä on sel-
västi monisyinen kuluttava vaikutus. Erilaisten muuttujien, kuten sateen, lumen, jääty-
misen, auringon paisteen, tuulen, aurauksen yhteydessä merkkeihin kohdistuvan suolan,
liikennemäärien ja muiden muutosten vaikutuksia merkkien ikääntymiseen ei vielä kun-
nolla tunneta. (NMF 2004.)

Liikenteessä havainnointiin liittyviä tutkimuksia on tehty monia, mutta harva niistä kes-
kittyy liikennemerkkien havainnointiin pimeällä. Yhtään tutkimusta, jossa tutkittavina
muuttujina ovat merkkien lisäksi ajovalot, ei diplomityötä tehtäessä löytynyt. Havain-
nointitutkimuksissa haasteena on kokeiden järjestäminen niin, että koetilanne vastaisi
todellista tilannetta. Koehenkilöiden tietoisuus kokeesta ohjaa heidän havainnointipro-
sessiaan. Norjalaisessa tutkimuksessa selvitettiin, että merkkien lukuetäisyys on noin
60–130 m (SINTEF 1996). Tämä vastaa tehdyn kenttäkokeen mittausetäisyyksiä. Voi-
daan olettaa, että jos merkkiä ei pysähtyneestä autosta näe tältä etäisyydeltä, jää se myös
todellisessa ajotilanteessa havaitsematta.
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Ikänäön vaikutuksista on tehty useita tutkimuksia, ja kaikissa niissä on havaittu ikään-
tyvien heikentynyt näkökyky erityisesti pimeällä (SINTEF 1996, Gruber ym. 2013 ja
Ho ym. 2010). Ikänäön vaikutus havaittiin selvästi myös kenttäkokeen tuloksissa, vaik-
ka koehenkilöiden määrä oli pieni. Näkökyvyssä on silti vielä paljon tutkittavaa. Esi-
merkiksi eri valaistuksien vaikutus näkemiseen ei ole kovin tunnettua. Kenttäkokeessa
huomattiin eri ajovalotekniikoilla tehdyissä havainnoissa oleva eroja, joita ei kaikkia
voida selittää pelkästään valon määrän eroilla.

Kenttäkokeessa ei uusien liikennemerkkien välillä havaittu suuria eroja, vaikka esimer-
kiksi 3M:n tutkimukset korostavat korkeamman luokituksen materiaalien parempaa
näkyvyyttä (3M ja MVA Consultancy 1996). Uusiin korkeamman paluuheijastavuuden
materiaaleihin tulisi suhtautua kriittisesti, sillä R1-luokan uudet merkit ovat riittäviä
monessa tapauksessa. Liian korkean paluuheijastavuusluokan käyttö voi aiheuttaa häi-
käisyä. Jatkossa uusien materiaalien paluuheijastavuusluokkien eroja tulisi tutkia mui-
denkin kuin valmistajien. Materiaalien eroja tulisi tutkia todellista ajotilannetta vastaa-
vassa kokeessa, jotta luokituksen todelliset erot selviävät.

5.4 Jatkotutkimuksen kohteita ja tulevaisuudenkuvia
Kenttäkoe keskittyi pimeään aikaan, jolloin auton valot ovat ainoa valolähde. Kokeessa
havaittiin, että jos merkkeihin kohdistuu edes vähän valoa, voidaan ne havaita hyvin,
sillä kontrasti merkin ja pimeän taustan välillä on suuri. Merkkien havaittavuus hämä-
rällä tai esimerkiksi teillä, jotka ovat lähellä kaupungin hajavaloa, on erilainen. Kontras-
ti merkin ja taustan välillä ei välttämättä ole yhtä suuri, vaikka näkökyky toimii edelleen
mesooppisen näön alueella. Tällaisen vähäisen valaistuksen, tai tievalaistuksen, vaiku-
tusta merkkien näkyvyyteen tulisi tutkia jatkossa.

Vaikka tutkimuksessa sivuttiinkin sekä vastaantulijan valojen että liian kirkkaiden
merkkien aiheuttamaa häikäisyä, ei näitä tutkittu kenttäkokeessa. Silmän adaptaatiota
valon vaihteluihin, esimerkiksi ajovaloilla lyhyiltä pitkille vaihtaessa, tulisi tutkia lisää,
kuten häikäisyäkin. Kenttäkokeen havainnointitilanne poikkeaa todellisesta ajotilantees-
ta, ja havainnointiprosessia tulisi tutkia lisää todellisissa tieolosuhteissa. Tässä tutki-
muksessa ei tutkittu merkin sisällön, kuten merkin muodon tai informaation esitystavan
vaikutusta havaitsemiseen, mutta näiden vaikutusta pimeällä havaittavuuteen tulisi tut-
kia lisää. Todellista ajotilannetta vastaavassa kokeessa voitaisiin myös tutkia tarkem-
min, mikä etu on korkeammasta paluuheijastavuudesta merkin ensihavainnointietäisyy-
dessä.

Merkkien ikääntymisen tutkiminen vaatisi pitkäkestoisen kokeen, jossa ympäristön
vaihtelu olisi vakioitu. Merkkien ikääntymiseen vaikuttaa niin moni muuttuja merkin
ympäristössä, ettei ikääntyminen ole lineaarista tai muunkaan yksinkertaisen mallin
mukaista. Erityisesti prismaattisten materiaalien jatkoseuranta olisi tarpeen. Ilmansuun-
nan vaikutuksien tutkimisessa tulisi myös minimoida muiden lähes sattumanvaraisten
muuttujien, kuten sään vaikutus. Toisaalta merkit sijaitsevat muuttuvassa ympäristössä,
jolloin niiden on kestettävä vaihtuvia sääoloja. Tilastollisessa analyysissä voitaisiin tar-
kastella myös muita kuin lineaarisia malleja, vaikka mallin monimutkaistuminen vähen-
tää sen käytännön sovellettavuutta.

Erilaisia ajamista tukevia järjestelmiä on kehitteillä jatkuvasti. Näistä merkkien havain-
nointia helpottamaan on automaattisia merkin tunnistusjärjestelmiä, pimeänäön järjes-
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telmiä, sekä tietokantoja, jotka antavat reaaliaikaista tietoa tieympäristöstä. Tällaisten
järjestelmien yleistyminen kestää kuitenkin vielä pitkään, ja siksi fyysisten merkkien
tarve tulee säilymään vielä vuosikymmeniä.

Merkkien havaittavuus on nyt ulkoisen valolähteen varassa. Yksi mahdollisuus olisi
siirtää valolähde merkkeihin lisävaloilla tai jopa merkin sisään, kuten muuttuvissa opas-
teissa. Näin voitaisiin myös merkin sisältöä, kuten nopeusrajoitusta vaihtaa helposti
tarvittaessa. Esteenä sisältä- tai ulkoapäin valaistuissa merkeissä on luonnollisesti niiden
korkea hinta perinteisiin merkkeihin verrattuna. Perinteiset merkit eivät myöskään ole
alttiita teknisille vioille.

Suomessa käytetään pääasiassa yhden kokoisia merkkejä, ja paluuheijastavuudessakin
vakiomerkeissä ja opastusmerkeissä kahta luokkaa. Hierarkian lisäämisellä voitaisiin
joitain tärkeimpiä kohteita korostaa. Jotkin tärkeimmät merkit, kuten yllättävä nopeusra-
joituksen vaihtuminen tai varoitusmerkki, voisivat olla isompia ja heijastavuudeltaan
korkeampaa R3-luokkaa. Mallia voisi ottaa esimerkiksi muilta Pohjoismailta. Tällaisia
tehokeinoja tulisi kuitenkin käyttää äärimmäisen varovasti, sillä jos kaikkia merkkejä
korostetaan yhtälailla, ei saavuteta hyötyä havainnointiin.

Standardi EN 12899-1 (2008) asettaa vaatimukset merkkien paluuheijastavuudelle sekä
uutena että säänkestävyyskokeen jälkeen. Tämä toteutuu siten, että alkuperäinen paluu-
heijastavuus on huomattavasti standardin vaatimustasoa korkeampi. Ylärajaa ei paluu-
heijastavuuksille ole asetettu. Tämä mahdollistaa sen, että uusi R2-luokan merkki saat-
taa olla R3-luokan merkkiä heijastavampi. Liian kirkas merkki taas aiheuttaa häikäisyä,
erityisesti pitkillä valoilla ajettaessa. Tämän vuoksi on R1-luokan merkkienkin käyttö
perusteltua vähäliikenteisillä ja valaisemattomilla teillä, joissa korkeamman paluuheijas-
tavuuden merkki voi häikäistä. Luokituksen tulisi olla looginen eli myös yläraja paluu-
heijastavuudelle tulisi määrittää luokittain. Luokitukseen on standardin luonnoksessa
asetettu ylärajaksi 200 % (FprEN 12899-6 2012).

Kunnossapidon ohjeet eivät aseta vaatimusta liikennemerkkien paluuheijastavuudelle.
Riittävää rajaa paluuheijastavuudelle ei tiedetä, ja sen määrittäminen vaatisi lisätutki-
musta. Kenttäkokeen perusteella kuitenkin vaikuttaisi, että R1-luokassa ei standardin
uusille merkeille asettama paluuheijastavuusvaatimustaso saa alittua paljon, sillä jo
standardin vaatimustasolla pysähtyneestä autosta on ongelmia merkkien näkymisessä.
R1-luokan kelta-punaisista merkeistä nähtiin kokeessa 83 % ja sini-valkoisista 88 %.
Jos R2-luokassa paluuheijastavuus laskee 30 %:iin standardin tasosta, täyttää merkki
edelleen R1-luokan standardin vaatimustason. Tanskassa on kokeellisesti määritetty
paluuheijastavuudelle vaatimusarvot. R1-luokassa se on noin 86 % standardin paluuhei-
jastavuusvaatimustasosta uusille merkeille, R2-luokassa noin 40 % ja R3-luokassa noin
50 % (Vejdirektoratet 2012). Tällöin voisi olla perusteltua sallia R1-luokassa paluuhei-
jastavuuden olevan esimerkiksi 80 % standardin tasosta ja R2- ja R3-luokassa esimer-
kiksi 50 % standardin tasosta.

Autojen ajovalojen valokuvion ohjeistuksen muuttaminen olisi yksi ratkaisu merkkien
pimeällä havaittavuuden parantamiseksi. Jos autot tuottavat riittävästi hajavaloa vas-
taantulijoita häikäisemättä, ei merkkien näkemisessä pitäisi olla suuria ongelmia. EU:n
säädösten ja ohjeistuksen muuttaminen on kuitenkin hidasta. Vastuu riittävän hajavalon
tuottamisesta jää autojen valmistajille.
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Keskeisintä olisi myös varmistaa jatkossa merkkien riittävä kuntotaso. Tämän tulisi
tapahtua kunnossapidon ohjeistuksen täsmentämisenä, vaikka kunnossapito onkin aina
tapauskohtaista. Merkkien paluuheijastavuus on hyvä kunnon mitta, vaikka sen määrit-
täminen jokaiselle merkille onkin työlästä. Tähän voi automatisointi tuoda ratkaisun
lähitulevaisuudessa. Merkkien paluuheijastavuudet tulisi joka tapauksessa tarkistaa
säännöllisesti, esimerkiksi muutaman vuoden välein tehtävässä kartoituksessa. Näin
voidaan varmistaa silmämääräisen arvion oikeellisuus ja riittävä paluuheijastavuus.
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6 Yhteenveto, päätelmät ja suositukset
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää liikennemerkkien näkymistä pimeällä eri
ajovalotekniikoilla. Tutkimuksessa perehdyttiin liikennemerkkien materiaalivaatimuk-
siin, kunnossapitoon, valon heijastumiseen, ajovalotekniikkaan ja liikennemerkkien
havainnointiin sekä sen vaikutuksiin liikenneturvallisuuteen ohjeiden, kirjallisuuden ja
aikaisempien tutkimusten avulla. Lisäksi työssä tehtiin liikennemerkkien kartoitus
maanteillä Uudellamaalla ja kenttäkoe merkkien pimeällä havaittavuudesta. Liikenne-
merkkien kartoituksessa tavoitteena oli selvittää merkkien ikääntymistä ja yleistä kuntoa
maanteillä. Kenttäkokeessa tutkittiin eri ajovalotekniikoilla eri kalvomateriaalien ja pa-
luuheijastavuusluokkien merkkien näkyvyyttä, kun merkit oli sijoitettu eri tavoin tie-
ympäristöön.

Ajovalotekniikkaa on pyritty kehittämään tehokkaammaksi sekä valaisuteholtaan että
energian kulutukseltaan. Samalla tavoitteena on ollut vastaantulijoiden häikäistymisen
vähentäminen. Tämä on saavutettu siten, että auton valokuvio on rajattu tarkasti tuotta-
maan valoa vain matalille korkeuksille. Samalla kuitenkin korkealla olevien kohteiden
havainnointi tieympäristössä vaikeutuu, sillä niihin kohdistuu riittämätön määrä valoa.
Kenttäkokeessa havaittiin selvästi, että perinteisellä halogeeniajovalotekniikalla merkit
nähtiin paremmin, sillä niihin kohdistui uusia, led- ja ksenonajovalotekniikoita enem-
män valoa. Kenttäkokeessa tutkitut autot tuottivat hajavaloa jonkin verran, mutta ohjeis-
tus sallii sen puuttumisen kokonaan. Hajavalon määrälle tulisi asettaa miniarvo, jotta
kaikilla ajoneuvoilla liikennemerkit olisivat nähtävissä. Näin ei kuitenkaan tällä hetkellä
ole, mikä asettaa vaatimuksen liikennemerkkien optimaaliselle sijainnille ja kunnolle.

Liikennemerkkien ikääntyminen on monimutkainen ilmiö, johon vaikuttaa moni ympä-
ristön muuttuja, kuten sään vaihtelu. Liikennemerkkien paluuheijastavuuden laskeminen
ei ole täysin lineaarista, sillä kartoitettujen merkkien iän ja paluuheijastavuuden välillä
on heikko korrelaatio. Ikääntymisen tutkimista hankaloittaa kartoituksen tulosten hajon-
ta, joka johtuu sekä merkkien alkuperäisistä eroista että eroista niiden ympäristössä.
Muutamalle merkkiryhmälle voitiin määrittää keskimääräinen vuosittainen muutos pa-
luuheijastavuudessa ja tämän perusteella paluuheijastavuus laskee valkoiselle ja keltai-
selle kalvolle keskimäärin noin 1-3 % vuosittain. Päällimmäisen kalvon paluuheijasta-
vuus saattaa ajan kuluessa jopa nousta värin haalistuessa, kuten kartoituksen tuloksista
havaitaan.

Ilmansuunnalla ei havaittu olevan tilastollista riippuvuutta paluuheijastavuuden kanssa,
vaikka oletettiin, että auringon paisteessa olevat merkit ikääntyvät varjossa olevia
merkkejä nopeammin. Ilmansuunta luultavasti kuitenkin vaikuttaa merkkien kuntoon,
esimerkiksi aurinkoon osoittavat merkit luultavasti haalistuvat nopeammin. Ilmansuun-
nan vaikutusta kuntoon tulisi tutkia lisää.

Kenttäkokeessa tutkittiin eri ajovalojen vaikutusta merkkien havaittavuuteen. Koehenki-
löillä oli erityisesti vanhojen merkkien näkemisessä ongelmia, uudet merkit nähtiin pa-
remmin. Paluuheijastavuudella on selvä vaikutus merkkien havaitsemiseen: matalim-
man paluuheijastavuuden merkit nähtiin huonoiten. Paluuheijastavuus tai luminanssi ei
kuitenkaan ole ainoa tekijä merkkien havaitsemisessa. Ikänäön vaikutus oli myös ko-
keessa selvä. Nuoret aikuiset näkivät kaikki merkit ongelmitta, kun taas 50- ja 60-
vuotialla oli ongelmia merkkien havaitsemisessa. Näön huonontumisen alkaminen ja
voimakkuus ikääntyessä on yksilöllistä. Ikänäön yleisyyttä tulisi tutkia lisää. Laajempi
näön tarkastus, joka kattaisi myös pimeänäön tutkimisen yli 50-vuotiaille ajokorttia uu-
sittaessa, voisi olla tarpeellinen.



84

Kuten kenttäkokeen tuloksista huomataan, on liikennemerkkien kunnossapito tärkeää.
Jos merkki on vanha, ei se heijasta valoa enää tehokkaasti, joten sen näkeminen pimeäl-
lä on vaikeaa. Nykyinen silmämääräinen kuntoluokitus on melko hyvä kunnossapidon
apuväline, vaikkei se korreloi täysin merkin iän eikä paluuheijastavuusarvojen kanssa.
Kartoituksessa kaikissa kuntoluokissa oli kaikenikäisiä merkkejä, mutta vanhemmat
merkit saivat todennäköisemmin matalamman kuntoluokituksen. Korkea kuntoluokitus
tarkoittaa todennäköisemmin myös korkeaa paluuheijastavuutta. Kuntoluokka 3 ei kui-
tenkaan takaa riittävää paluuheijastavuusarvoa, ja tällöin paluuheijastavuusarvo tulisi
mitata. Paluuheijastavuuden mittaamisen ongelmana on sen työläys ja hitaus. Tähän
ratkaisuna voisi olla automaatio tai se, että mittaus tehtäisiin esimerkiksi vain muuta-
man vuoden välein tehtävässä kartoituksessa.

Nykyinen ohjeistus ei määritä riittävää paluuheijastavuusarvoa merkin käytön aikana.
Riittävä paluuheijastavuus eri luokissa tulisi selvittää kokeellisesti. R2-luokalla voitai-
siin todennäköisesti sallia suhteessa suurempi alitus uusille merkeille asetetusta standar-
ditasosta kuin R1-luokalle, sillä R2-luokan merkki täyttää tällöin kuitenkin vielä R1-
luokan vaatimukset. Eri luokkien käyttöä, mukaan lukien R3-luokkaa, voisi Suomessa
lisätä. Standardiin olisi kuitenkin tarpeen lisätä yläraja uusien merkkien paluuheijasta-
vuuksille, jotta merkit eivät aiheuta häikäisyä.

Liikennemerkkien nykyisessä ohjeiden mukaisessa sijoituspaikassa on minimoitu au-
rauslumen peittävä ja kuluttava vaikutus. Sijainti on myös pimeällä havaittavuuden
kannalta kenttäkokeen havaintojen perusteella hyvä. Jos samassa pylväässä on kaksi
merkkiä, on ylemmän merkin näkemisessä enemmän ongelmia, sillä siihen kohdistuu
kaikilla ajovaloilla alempaa merkkiä vähemmän valoa. Ero on kuitenkin pienempi kuin
kenttäkokeessa, sillä merkit on sijoitettu todellisuudessa lähemmäs toisiaan. On kuiten-
kin tärkeää, että samassa pylväässä olevat merkit ovat heijastavuusominaisuuksiltaan
yhteneviä eli samaa paluuheijastavuusluokkaa ja kuntotasoa. Merkin sijoittaminen oh-
jeistusta enemmän oikealle on mahdollista, mutta sillä ei ollut kovin suurta parannusta
merkin havaitsemisessa kenttäkokeessa, eikä täten varmasti todellisessa tilanteessakaan.

Liikennemerkin sijainti, ominaisuudet ja kunnossapito ovat monen asian optimointia.
Merkkien tulisi sijaita riittävän korkealla, jotta merkkeihin osuu mahdollisimman vähän
haitallista aurauslunta. Merkin tulee sijaita sellaisella paikalla, josta se on helposti ha-
vaittavissa, sillä merkkien hyvä havaittavuus kaikissa olosuhteissa on avaintekijä lii-
kenneturvallisuudessa. Merkin tulee olla riittävän heijastava, jotta se nähdään pimeällä.
Merkki ei kuitenkaan saa aiheuttaa häikäisyä. Merkit tulisi uusia riittävän usein, jotta ne
voidaan havaita helposti. Uusiminen on kuitenkin tehtävä vain tarpeen vaatiessa määrä-
rahojen ollessa rajallisia. Tässä työssä on keskitytty näiden asioiden optimointiin ja an-
nettu joitakin ehdotuksia merkkien pimeällä havaittavuuden parantamiseen.
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Liite 1 (1/1)

Liite 1. Standardin 12899-1 mukaiset värikoordinaatit ja
luminanssitekijät päivänvalossa

Värikoordinaatit ja luminanssitekijä päivänvalossa, luokka CR1 (EN 12899-1 2008)
Väri 1 2 3 4 Luminanssitekijä

β
x y x y x y x y RA1 RA2

Valkoinen 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,285 0,335 0,375 ≥ 0,35 ≥ 0,27
Keltainen
(RA1)

0,522 0,477 0,470 0,44 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥ 0,27

Keltainen
(RA2)

0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥ 0,16

Oranssi 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 ≥ 0,17 ≥ 0,14
Punainen 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥ 0,05 ≥ 0,03
Sininen 0,078 0,171 0,15 0,22 0,21 0,16 0,137 0,038 ≥ 0,01 ≥ 0,01
Vihreä 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥ 0,04 ≥ 0,03
Tumm. vihreä 0,313 0,682 0,313 0,453 0,248 0,409 0,127 0,557 0,01 ≤ β ≤ 0,07
Ruskea 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03 ≤ β ≤ 0,09
Harmaa 0,35 0,36 0,3 0,31 0,285 0,325 0,335 0,375 0,12 ≤ β ≤ 0,18

Värikoordinaatit ja luminanssitekijä päivänvalossa, luokka CR2 (EN 12899-1 2008)
Väri 1 2 3 4 Luminanssitekijä

β
x y x y x y x y RA1 RA2

Valkoinen 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥ 0,35 ≥ 0,27
Keltainen
(RA1)

0,494 0,505 0,47 0,48 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥ 0,27

Keltainen
(RA2)

0,494 0,505 0,47 0,48 0,513 0,437 0,545 0,454 ≥ 0,16

Punainen 0,735 0,265 0,7 0,25 0,61 0,34 0,66 0,34 ≥ 0,05 ≥ 0,03
Sininen (RA1) 0,13 0,086 0,16 0,086 0,16 0,12 0,13 0,12 ≥ 0,01
Sininen (RA2) 0,13 0,09 0,16 0,09 0,16 0,14 0,13 0,14 ≥ 0,01
Vihreä (RA1) 0,11 0,415 0,15 0,415 0,15 0,455 0,11 0,455 ≥ 0,04
Vihreä (RA2) 0,11 0,415 0,17 0,415 0,17 0,5 0,11 0,5 ≥ 0,03
Tumm. vihreä 0,19 0,58 0,19 0,52 0,23 0,58 0,23 0,52 0,01 ≤ β ≤ 0,07
Ruskea 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03 ≤ β ≤ 0,09
Harmaa 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,12 ≤ β ≤ 0,18

lähde: http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/13018/001.cfm [viitattu 25.4.2014]
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Liite 2. Standardin 12899-1 mukaiset paluuheijasta-
vuuskerroinvaatimukset

Paluuheijastavuuskerroin luokassa RA1, yksikkö: ∗ ∗ (EN 12899-1
2008).
Mittausgeometria Väri
α β¹

(β²=0)
Valkoinen Keltainen Punainen Vihreä Sininen Ruskea Oranssi Harmaa

12' +5° 70 50 14,5 9 4 1 25 42
+30° 30 22 6 3,5 1,7 0,3 10 18
+40° 10 7 2 1,5 0,5 # 2,2 6

20' +5° 50 35 10 7 2 0,6 20 30
+30° 24 16 4 3 1 0,2 8 14,4
+40° 9 6 1,8 1,2 # # 2,2 5,4

2° +5° 5 3 1 0,5 # # 1,2 3
+30° 2,5 1,5 0,5 0,3 # # 0,5 1,5
+40° 1,5 1,0 0,5 0,2 # # # 0,9

# tarkoittaa ”arvo suurempi kuin nolla, mutta ei merkityksellinen tai käyttökelpoinen”

Paluuheijastavuuskerroin luokassa RA2, yksikkö: ∗ ∗ (EN 12899-1
2008).
Mittausgeomet-
ria

Väri

α β¹
(β²=0)

Valkoi-
nen

Keltai-
nen

Punai-
nen

Vih-
reä

Tum
m.
vihreä

Sini-
nen

Rus-
kea

Orans
si

Har-
maa

12' +5° 250 170 45 45 20 20 12 100 125
+30° 150 100 25 25 15 11 8,5 60 75
+40° 110 70 15 12 6 8 5 29 55

20' +5° 180 120 25 21 14 14 8 65 90
+30° 100 70 14 12 11 8 5 40 50
+40° 95 60 13 11 5 7 3 20 47

2° +5° 5 3 1 0,5 0,5 0,2 0,2 1,5 2,5
+30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,3 # # 1 1,2
+40° 1,5 1,0 0,3 0,2 0,2 # # # 0,7

# tarkoittaa ”arvo suurempi kuin nolla, mutta ei merkityksellinen tai käyttökelpoinen”

Kaikkien painettujen värien paitsi valkoisen paluuheijastavuuskerroin ei saa luokan RA1 ja RA2 lii-
kennemerkeissä olla alle 70 % taulukoissa (yllä) esitettyjen arvojen.
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Liite 3. Teiden kunnossapitoluokat (TIEH 2008).

KVL Valtatiet Kantatiet Seututiet Yhdystiet
15000–20000 Is Is Is Is
6000–15000 Is Is Is Is
4000–6000 I I I I
3000–4000 I I I Ib
1500–3000 Ib Ib Ib Ib
1000–1500 Ib Ib Ib II
500–1000 Ib II II II
350–500 Ib II II II
200–350 Ib II II III
alle 200 Ib II III III
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Liite 4. Euroopan talouskomission ohjeet valokuviolle

1

8

65 4

 32

7 B50L

 25R50L

75L
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 Zone III

 Zone I

Zone IV  Zone II

v

v

h hh
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75R

Zone II is limited by line h-h, Zone I, Zone IV and
vertical lines at 9 deg L and 9 deg R

Euroopan talouskomission ECE:n ohjeistus valokuviolle. Kuvio on piirretty kuljettajan
näkökulmasta, jossa h-h -linja kuvaa "horisonttia". Hajavalo on alueella 3 (zone III).
(112/ECE 2013)
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Euroopan talouskomission määrittelemän valokuvion minimi- ja maksimikirkkauksia.
Henkilöautoja koskevat Class A –luokan määräykset. Class B liittyy hitaampiin ajoneu-
voluokkiin. Hajavalo on alueella 3 (zone III). (112/ECE 2013).

Headlamps for RH Traffic** Class A Headlamp Class B Headlamp

Test point designation
Test point

angular coordinates - Degrees

Required luminous
intensity

cd

Required luminous
intensity

cd
Max Min Max Min

B 50 L 0.57U, 3.43L 350 350

BR 1.0 U, 2.5R 1,750 1,750

75 R 0.57D, 1.15R 5,100 10,100

75 L 0.57D, 3.43L 10,600 10,600

50 L 0.86D, 3.43L 13,200*** 13,200***

50 R 0.86D, 1.72R 5,100 10,100

50 V 0.86D,  0 5,100

25 L 1.72D, 9.0L 1,250 1,700

25 R 1.72D, 9.0R 1,250 1,700

Any point in zone III
(bounded by the following coordinates in degrees)

8 L 8 L 8 R 8 R 6 R 1.5 R V-V 4 L

1 U 4 U 4 U 2 U 1.5 U 1.5 U H-H H-H

625 625

Any point in zone IV
(0.86D to 1.72D, 5.15 L to 5.15 R)

1,700 2,500

Any point in zone I
(1.72D to 4D, 9 L to 9 R)

17,600 < 2I*
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Liite 5. Lähivalojen sijainti autossa, ajovalojen säätö ja
adaptiiviset kaukovalot

Lähivalojen sijainti ajoneuvossa: 1. 400mm, 2. 500mm, 3. 1200 mm, 4. min 600 mm
(Koivisto ym. 2012).

Ajoneuvojen valot tulee säätää tilanteeseen sopivalle korkeudelle (Virtanen 2010).

Adaptiiviset kaukovalot mukautuvat ajotilanteeseen (Virtanen 2010).
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Liite 6. Kartoitettavien teiden keskivuorokausiliikenne

lähde: http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/f/aineistopalvelut/tilastot/tietilastot/
liikennemaarakartat/uusimaa_kvl_1006_2011.pdf

Tienro KVL
120 4365-21090
110 1922-15855
140 6745
152 12198
Hakamäentie 30061
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Liite 7. Kartoituksen tiet kartalla

Pohjakartta: google.maps.fi [viitattu 18.3.2014]
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Liite 8. Kuvia Alastaron moottoriradalta

lähde:
http://www.alastarocircuit.fi/ [viitattu 20.4.2014]
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Liite 9. Koekentän kaltevuudet

Koekentän kaltevuudet, Pohjoisesta etelään
650 m eteenpäin asfaltti jyrsitty

Etäisyys, m Sivukaltevuus, % Pituuskaltevuus, %
0 1,8 1
50 0,9 1,2
100 0,9 1,8
150 0,5 1,6
200 1,6 1,8
250 1,1 1,4
300 0,8 1,1
350 1,1 1,4
400 0,7 1,3
450 1,1 1,2
500 0,9 0,9
550 1,2 0,1
600 1,6 0,2
650 1,5 0,2
700 0,8 0,1
750 1,5 -0,3
800 1,3 -0,1
850 0,9 0
900 0,4 -0,1
950 1 -0,3
1000 1,1 0
1050 0,6 0,3
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Liite 10. Koekentän rakenne

Pylväiden numerointi ja asettaminen kentälle
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Liite 11. Koekentän liikennemerkkitaulujen rakenne
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Liite 12. Testiautojen valokuviot

Mazda 3:n kaasunpurkaus- (sininen) ja halogeeniversioiden (katkoviiva) valokuvio.
(Pitkäjärvi 2014a.)

Seat Leon LED-ajovalot (sininen). Lyhyet valot ylempänä, pitkät valot alempana. Kat-
koviiva osoittaa vaihtoehtoisten halogeenivalojen kuvion. (Pitkäjärvi 2014b.)

Peugeot 308:n LED-valot (katkoviiva). Värjätty alue osoittaa vaihtoehtoisten halo-
geenivalojen kuvion. (Pitkäjärvi 2014a.)

lähde:
Pitkäjärvi, J., 2014a. Talviauto 2014. Tekniikan Maailma 4/2014 ja
Pitkäjärvi, J., 2014b. Täsmälääke tilantarpeeseen - Koeajo Seat Leon ST. Tekniikan Maailma 5/2014.
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Liite 13. Luminanssikameran datan käsittely

Luminanssikameran kuva, jossa etualalla tien kirkkauden keskiarvon määrittämiseen
käytetty kolmio, sekä liikennemerkkien kirkkauden mittaavat ympyrät. Ympyröiden ra-
jaamasta pinta-alasta suodatettiin pois pimeä taivas leikkaamalla kaikki kirkkaudeltaan
alle 0,05 cd/m2 jäävä pois. Kuva on Seat Leonin LED-valoista merkkitaululla 1.
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Liite 14. Valokuvia koekentältä
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Liite 15. Eri-ikäisten liikennemerkkien kunnon ja paluu-
heijastavuuden kartoitus

Merkkien keskimääräiset iät vuosina tyypeittäin
Keski-ikä, v Keskihajonta, v Vaihteluväli, v

R1, lasihelmi, puna-keltainen 8,8 4,3 1,2–26,8
R2, lasihelmi, puna-keltainen 14,2 4,4 4,4–25,7
R2, prisma, puna-keltainen 2,3 2,4 0,6–13,2
R1, lasihelmi, sini-valkoinen 10,5 7,1 1,0–22,7
R2, lasihelmi, sini-valkoinen 12,7 5,3 2,4–19,3
R2, prisma, sini-valkoinen 4,5 1,1 2,3–6,7
Kaikki puna-keltaiset 9,5 6,1 0,6–-26,8
Kaikki sini- valkoiset 8,3 6,0 1,0–22,7
Koko aineisto 9,0 6,1 0,6–26,8

Merkkien osuudet kuntoluokittain
Kuntoluokat, %-osuudet
1 2 3 4 5

R1, lasihelmi, puna-keltainen 0,0 11,3 67,6 14,1 7,0
R2, lasihelmi, puna-keltainen 0,0 9,6 53,4 32,9 4,1
R2, prisma, puna-keltainen 0,0 0,0 2,3 29,5 68,2
R1, lasihelmi, sini-valkoinen 0,0 19,2 65,4 11,5 3,8
R2, lasihelmi, sini-valkoinen 0,0 20,0 53,3 26,7 0,0
R2, prisma, sini-valkoinen 0,0 0,0 3,1 25,0 71,9
Kaikki puna-keltaiset 0,0 7,9 46,6 25,4 20,1
Kaikki sini- valkoiset 0,0 11,0 35,6 20,5 32,9
Koko aineisto 0,0 9,0 43,2 23,7 24,1

Keltaisten ja punaisten R1 ja R2- luokan merkkien iän ja pohjakalvon paluuheijasta-
vuuden hajontakuvio, korrelaatiosuora ja selittävyyskerroin R². Kuvaajasta ei näy ai-
neiston ryhmittyminen ja on siksi harhaanjohtava.

R² = 0,2251

R² = 0,2046
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Sinisen ja valkoisten R1 ja R2- luokan merkkien iän ja pohjakalvon paluuheijastavuu-
den hajontakuvio, korrelaatiosuora ja selittävyyskerroin R². Kuvaajasta ei näy aineiston
ryhmittyminen ja on siksi harhaanjohtava.

Iän ja paluuheijastavuuden korrelaatiokerroin
Ikä ja pohjakalvon
paluuheijastavuus

Ikä ja päällimmäisen kal-
von paluuheijastavuus

Kaikki puna-keltaiset -0,46 -0,45
Kaikki sini- valkoiset -0,48 -0,43
Koko aineisto -0,32 -0,28

Kuntoluokituksen ja paluuheijastavuuden sekä iän korrelaatiokerroin
Kunto ja pohjakalvon
paluuheijastavuus

Kunto ja päällimmäisen
kalvon paluuheijastavuus Kunto ja ikä

Kaikki puna-keltaiset 0,66 0,45 0,58
Kaikki sini- valkoiset 0,78 0,83 0,68
Koko aineisto 0,46 0,51 0,58

Pohjan ja päällimmäisen kalvon paluuheijastavuuden korrelaatiokertoimet
Pohja- ja päällimmäisen
kalvon heijastavuus

R1, lasihelmi, puna-keltainen 0,33
R2, lasihelmi, puna-keltainen 0,24
R2, prisma, puna-keltainen 0,88
R1, lasihelmi, sini-valkoinen 0,04
R2, lasihelmi, sini-valkoinen 0,84
R2, prisma, sini-valkoinen 0,84
Kaikki puna-keltaiset 0,96
Kaikki sini- valkoiset 0,95
Koko aineisto 0,79

R² = 0,1881

R² = 0,2336
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Ilmansuunnan (kaikki ilmansuunnat) ja pohjakalvon paluuheijastavuuden korrelaatio
Ilmansuunta ja pohjakalvon
paluuheijastavuus

Tilastollinen
merkittävyys

R1, lasihelmi, puna-keltainen 0,421016 ei
R2, lasihelmi, puna-keltainen 0,639031 kyllä
R2, prisma, puna-keltainen 0,467362 ei
R1, lasihelmi, sini-valkoinen 0,657035 ei
R2, lasihelmi, sini-valkoinen 0,71869 ei
R2, prisma, sini-valkoinen 0,58779 ei
Kaikki puna-keltaiset 0,206171 ei
Kaikki sini- valkoiset 0,355956 ei
Koko aineisto 0,296426 kyllä

Ilmansuunnan (pohjoinen+koillinen+luode ja muut) ja pohjakalvon paluuheijastavuu-
den korrelaatio

Ilmansuunta ja pohjakalvon
paluuheijastavuus

Tilastollinen
merkittävyys

R1, lasihelmi, puna-keltainen 0,37 kyllä
R2, lasihelmi, puna-keltainen 0,45 kyllä
R2, prisma, puna-keltainen 0,37 kyllä
R1, lasihelmi, sini-valkoinen 0,12 ei
R2, lasihelmi, sini-valkoinen 0,09 ei
R2, prisma, sini-valkoinen 0,05 ei

Valkoisen värin paluuheijastavuus, usean muuttujan mallit: ilmansuunta, ikä, paluuhei-
jastavuusluokka ja materiaali

Selittävät tekijät Korrelaa-
tiokerroin

Selitys-
kerroin

Tilastollinen merkitsevyys

Ilman-
suunta Ikä Heijasta-

vuusluokka
Materi-
aali

ilmansuunta, ikä, h.luokka, mater. 0,8747 0,7651 ei ei kyllä kyllä
ikä, h.luokka, mater. 0,8769 0,7690 ei kyllä kyllä
ilmansuunta, h.luokka, mater. 0,8712 0,7589 ei kyllä kyllä
h.luokka, mater. 0,8756 0,7667 kyllä kyllä

Keltaisen värin paluuheijastavuus, usean muuttujan mallit: ilmansuunta, ikä, paluuhei-
jastavuusluokka ja materiaali

Selittävät tekijät Korrelaa-
tiokerroin

Selitys-
kerroin

Tilastollinen merkitsevyys

Ilman-
suunta Ikä Heijasta-

vuusluokka
Mate-
riaali

ilmansuunta, ikä, h.luokka, mater. 0,9182 0,8432 ei kyllä kyllä kyllä
ikä, h.luokka, mater. 0,9021 0,8138 kyllä kyllä kyllä
ilmansuunta, h.luokka, mater. 0,9138 0,8351 ei kyllä kyllä kyllä
h.luokka, mater. 0,8988 0,8078 kyllä kyllä
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Merkkien keski-ikä kuntoluokittain
Keski-ikä kuntoluokissa, v, suluissa keskihajonta
1 2 3 4 5

R1, lasihelmi, kelta-punainen - 11,9 (5,7) 8,1 (3,5) 10,4 (5,1) 6,8 (4,3)
R2, lasihelmi, kelta-punainen - 18,9 (5,2) 13,9 (4,1) 13,4 (3,8) 12,2 (1,6)
R2, prisma, kelta-punainen - - - 4,6 (0,0) 4,3 (3,2) 1,4 (1,1)
R1, lasihelmi, sini-valkoinen - 16,8 (4,8) 10,4 (6,7) 3,7 (1,9) 1,0 (0,0)
R2, lasihelmi, sini-valkoinen - 14,2 (4,4) 14,4 (3,5) 7,9 (5,9) - -
R2, prisma, sini-valkoinen - - - 4,5 (0,0) 4,5 (1,1) 4,5 (1,1)
Kaikki kelta-punaiset - 15,3 (6,6) 10,6 (4,8) 10,2 (5,5) 2,9 (3,8)
Kaikki sini- valkoiset - 15,8 (4,8) 11,4 (6,2) 5,2 (3,6) 4,4 (1,3)
Koko aineisto - 15,4 (6,0) 10,8 (5,2) 9,0 (5,6) 3,5 (3,1)

Kategorisen ilmansuunnan (pohjoinen, koillinen ja luode sekä muut) vaikutus paluuhei-
jastavuuteen iän mukaan

Kategorisen ilmansuunnan (pohjoinen, koillinen ja luode sekä muut) vaikutus paluuhei-
jastavuuteen kuntoluokan mukaan
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Liite 16. Kartoituksessa havaittuja vaurioituneita ja ku-
luneita merkkejä
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Liite 17. Merkkien paluuheijastavuuden koekenttätutki-
mus

Havainnot autoittain ja tauluittain 110 m etäisyydeltä, halogen ja ksenon
Mazda, halogen Mazda, ksenon

Tau-
lu
nro

Havainto-
ja yht., kpl

Virheetön
näköhavain-
to, kpl

Virheetön
näköhavain-
to, %

Havainto-
ja yht., kpl

Virheetön
näköhavain-
to, kpl

Virheetön
näköhavain-
to, %

1 48 37 77,08 48 29 60,42
2 48 48 100,00 48 48 100,00
3 48 48 100,00 48 48 100,00
4 44 36 81,82 44 38 86,36
5 48 48 100,00 48 48 100,00
6 48 48 100,00 48 48 100,00
7 48 46 95,83 48 40 83,33
8 48 48 100,00 48 48 100,00
9 40 38 95,00 40 30 75,00
10 48 48 100,00 48 48 100,00

Havainnot autoittain ja tauluittain 110 m etäisyydeltä, Ledit
Peugeot, led Seat, led

Tau-
lu
nro

Havainto-
ja yht., kpl

Virheetön
näköhavain-
to, kpl

Virheetön
näköhavain-
to, %

Havainto-
ja yht., kpl

Virheetön
näköhavain-
to, kpl

Virheetön
näköhavain-
to, %

1 48 32 66,67 72 43 59,72
2 48 37 77,08 72 62 86,11
3 48 48 100,00 72 72 100,00
4 44 32 72,73 66 41 62,12
5 48 48 100,00 72 72 100,00
6 48 48 100,00 72 69 95,83
7 48 45 93,75 72 61 84,72
8 48 45 93,75 72 72 100,00
9 40 36 90,00 60 49 81,67
10 48 48 100,00 72 69 95,83

Havainnot oikealla 110 m etäisyydellä riveittäin ja ajovaloittain
Virheetön näköhavainto, %
Halogen Led, P Led, S Ksenon

ylärivi 92,0 88,4 82,7 88,4
keskirivi 89,2 88,3 85,0 87,5
alarivi 100,0 93,3 94,4 94,2



Liite 17 (2/3)

Havainnot autoittain 110m etäisyydeltä

Auto
Havaintoja yht.,
kpl

Virheetön näköha-
vainto, kpl

Virheetön näköha-
vainto, %

Mazda, halogen 468 445 95,09
Peugeot, led 468 419 89,53
Seat, led 702 610 86,89
Mazda, ksenon 468 425 90,81
Scania 117 117 100,00

Puutteellisten näköhavaintojen jakautuminen vasemmalle ja oikealle 110 m etäisyydeltä
Taulu
nro Merkkityyppi

Havaintoja
yht.

Virheetön näkö-
havainto

Havaintoja
yht.

Virheetön näkö-
havainto

Vasen, kpl
Vasen,
kpl

Vasen,
% Oikea, kpl

Oikea,
kpl

Oikea,
%

1 R1, L, k-p, vanha 57 41 71,93 171 112 65,50
2 R2, s-v, uusi 57 52 91,23 171 155 90,64
3 R3, k-p, uusi 57 57 100,00 171 171 100,00
4 R1, L, s-v, vanha 57 49 85,96 152 109 71,71
5 R1, k-p, uusi 57 57 100,00 171 171 100,00
6 R3, s-v, uusi 57 54 94,74 171 171 100,00
7 R2, P, k-p, vanha 57 54 94,74 171 150 87,72
8 R1, s-v, uusi 57 54 94,74 171 171 100,00
9 R2, L, k-p, vanha 38 30 78,95 152 133 87,50
10 R2, k-p, uusi 57 54 94,74 171 171 100,00

Yht. 551 502 91,11 1672 1514 90,55

Suhteelliset luminanssit liikennemerkeittäin suhdelukuina (merkin luminanssi/tien pin-
nan luminanssi) ajovaloittain 110m ja 70 m etäisyydeltä
110m 70m
Mazda, halogen Mazda, halogen

3 4 4 3 5 3 4 4
3 3 4 3 4 3 3 3
3 5 7 4 3 3 3 2

Peugeot, led Peugeot, led
2 2 2 2 1 1 1 1
1 2 2 2 2 2 2 1
1 2 2 2 2 2 2 1

Seat, led Seat, led
1 2 2 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 4 9 9 2 4 8 6

Mazda, kse-
non

Mazda, kse-
non

1 2 2 2 1 1 1 1
2 2 2 2 2 1 2 1
2 2 3 2 2 2 2 2
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Virheettömät havainnot liikennemerkeittäin prosentteina ajovaloittain 110m etäisyydel-
tä
110m
Mazda, halogen

97 88 95 94
100 88 90 90
100 100 100 100

Peugeot, led
89 83 93 91
90 88 85 93
85 93 95 93

Seat, led
85 75 85 90
88 83 85 87
82 92 97 95

Mazda, ksenon
92 88 88 91
95 88 88 88
93 90 98 95
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Liite 18. Merkkien suhteelliset luminanssit
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Liite 19. Yhdysvaltalainen liikennemerkkitutkimus

Paluuheijastavuus ja ikä (Oregon Department of Transportation 2001).

Paluuheijastavuus ilmansuunnan mukaan lajiteltuna (Oregon Department of Transpor-
tation 2001).
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Liite 20. Pohjoismainen liikennemerkkitutkimus

Tässä on esitetty Pohjoismaisessa liikennemerkkitutkimuksessa mukana olleen Vantaan
koetaulun seuranta vuosilta 1997-2012 keltaisen ja valkoisen R1- ja R2-luokan merkki-
en osalta.
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