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Tiivistelmä 

Ihmisten elinajanodote pitenee jatkuvasti. Sen seurauksena ikääntyneiden osuus 
väestöstä kasvaa, mikä johtaa väistämättä myös ikääntymisestä johtuvien 
terveysongelmien lisääntymiseen tulevaisuudessa. Yksi vaikeimmista ikääntymisen 
aiheuttamista terveysongelmista ovat muistisairaudet. Muistisairaus johtaa edetessään 
usein tilanteeseen, jossa muistisairaan itsenäinen toiminta vaikeutuu huomattavasti tai 
käy mahdottomaksi. Tällöin joudutaan turvautumaan joko omaishoidon tai 
terveydenhoitopalvelujen apuun. Samalla väestön huoltosuhde heikkenee, mikä 
aiheuttaa haasteita saada vanhustenhoidon ja terveydenhuollon resurssien riittävyys 
varmistettua myös tulevaisuudessa. Sellaisista teknisistä apuvälineistä, joilla jatkuvan 
kotihoidon tarvetta tai laitostumista voidaan siirtää myöhemmäksi, olisi hyötyä sekä 
ikääntyneille itselleen että yhteiskunnallisesti. 

Tämän tutkimuksen avulla on selvitetty mm. miten liikennevalometaforaa voidaan 
hyödyntää muistisairaan vanhuksen ohjauksessa ja miten liikennevalometaforaa 
hyödyntävä järjestelmä voidaan toteuttaa silmälaseihin. Lisäksi on tutkittu, miten 
vanhukset havaitsevat kyseisen tavan ohjausviestien välitykseen ja miten he reagoivat 
siihen. Tutkimuksen kohteina ovat olleet mm. eri tavat, joilla liikennevalot voi toteuttaa 
silmikon näkökenttään, eri tavoilla näytettyjen liikennevalojen havaittavuus sekä 
liikennevalolaseihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Tutkimuksessa käytettiin 
konstruktiivista tutkimusmenetelmää ja sen artefakti oli tätä tutkimusta varten kehitetty 
liikennevalometaforaa hyödyntävä silmikkoprototyyppi. Tutkimusmateriaali on kerätty 
silmikkoprototyypin käyttäjätesteistä ja se on analysoitu laadullisilla menetelmillä.  

Tutkimuksen tuloksena selvisi missä kohden silmikon näkökenttää liikennevalot 
havaitaan parhaiten ja haittaavat vähiten. Haastatteluiden avulla saatiin selville myös 
mitä mieltä testikäyttäjät olivat eri tavoilla näytetyistä liikennevaloista. Käyttäjätesteissä 
huomattiin, että kaikki testeihin osallistuneet henkilöt, joilla oli joko normaalit tai 
mahdollisesti lievästi heikentyneet kognitiiviset kyvyt havaitsivat silmälaseissa olevat 
liikennevalot hyvin. Käyttäjätestien tulosten ja haastattelujen perusteella silmälaseihin 
toteutettua liikennevalometaforaa on mahdollista hyödyntää vanhusten ohjauksessa ja 
liikennevalolasit voivat mahdollisesti myös lisätä turvallisuutta. Tulosten perusteella 
näyttäisi siltä, että oikein suunniteltuina ja toteutettuina liikennevalolasit voisivat olla 
sekä käyttökelpoisia että hyödyllisiä esim. navigoinnissa, ohjauksessa ja turvallisuuden 
parantamisessa.  

Avainsanat 
Liikennevalometafora, muistisairaus, navigointi, konstruktiivinen tutkimus, 
käyttäjätestaus 
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1. Johdanto 

Ihmisten elinajanodote pitenee jatkuvasti. Mm. parantuneesta ravinnonsaannista ja 
lääketieteellisestä kehityksestä johtuen yhä useammat ihmiset elävät huomattavasti 
vanhemmiksi kuin aiemmin. Koko maailman väestöä koskevien ennusteiden mukaan 
ihmisten nykyinen 68 vuoden keskimääräinen elinikä tulee nousemaan 81 vuoteen 
vuosisadan loppuun mennessä. Samalla kuitenkin syntyvyys on laskenut jo 
vuosikymmenien ajan ja sen ennakoidaan laskevan myös tulevaisuudessa (UNFPA 
tietopaketti, 2011). Näistä syistä ikääntyneiden osuus maailman väestöstä kasvaa. 
Esimerkiksi yli 65-vuotiaiden osuus suomen väestöstä oli vuonna 2012 18,8 prosenttia 
ja sen ennustetaan nousevan 22,6 prosenttiin vuonna 2020 ja 28,2 prosenttiin vuonna 
2060 (Tilastokeskus, 2014). Tällainen väestön ikärakenteen kehitys johtaa väistämättä 
myös ikääntymisestä johtuvien terveysongelmien lisääntymiseen. Erityisesti vanhusten 
terveys- ja hoivapalvelujen tarve lisääntyy tulevaisuudessa huomattavasti ja näiden 
palveluiden järjestäminen vaatii yhä enemmän henkilöstöresursseja ja kasvattaa 
terveydenhuollon kustannuksia. Samaan aikaan väestön huoltosuhde heikkenee, eli 
työikäisten suhteellinen osuus väestöstä pienenee. Nämä tekijät aiheuttavat haasteita 
vanhustenhoidon ja terveydenhuollon resurssien riittävyyden varmistamiselle 
tulevaisuudessa.  

Yksi vaikeimmista ikääntymisen aiheuttamista terveysongelmista, sekä 
lääketieteellisesti että sosiaalisesti, ovat muistisairaudet. Muistisairaus, eli dementia voi 
johtua eri syistä, mutta yleisin dementian aiheuttaja on Alzheimerin tauti. (Lithfous 
Dufour, Després, 2012.) Muistisairaus johtaa edetessään usein tilanteeseen, jossa 
muistisairaan itsenäinen toiminta vaikeutuu huomattavasti tai käy mahdottomaksi. 
Tällöin joudutaan turvautumaan esim. säännölliseen kotihoitoon tai palveluasuntoon. 
Vuonna 2012 muistisairaiden osuus terveyskeskusten pitkäaikaisen laitoshoidon, 
vanhainkotien ja tehostetun palveluasumisen asiakkaista oli yli 50 prosenttia. Lisäksi 
muistisairaiden osuus tavallisen palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon asiakkaista 
oli n. viidennes (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 2014). Laitoshoidossa muistisairasta 
voidaan hoitaa ja valvoa jatkuvasti, mutta se voi tuoda mukanaan myös lieveilmiöitä, 
kuten lisääntynyt lääkitys, liikkumattomuus, ahdistuneisuus, sosiaaliset ongelmat, 
itsenäisyyden puute ja eristyneisyys (Passini, Pigot, Rainville, Tétreault, 2000). 
Tekniset ratkaisut, joiden avulla muutoin toimintakykyiset, mutta lievästi muistisairaat 
ikääntyneet voisivat asua ja toimia pidempään itsenäisesti, ovat erittäin tärkeitä 
kehityskohteita hoitoalalla. Sellaisista teknisistä apuvälineistä, joilla jatkuvan 
kotihoidon tarvetta tai laitostumista voidaan siirtää myöhemmäksi, olisi hyötyä sekä 
ikääntyneille itselleen että yhteiskunnallisesti. Ikääntyneet voisivat jatkaa elämistä 
tutussa ympäristössään pidempään, ja omaishoidon sekä terveydenhoitoalan resurssien 
tarve olisi pienempi.  

Muistisairaalla on yleensä vaikeuksia muistaa mm. eri asioiden ja kohteiden sijaintia 
tutussakin ympäristössä sekä navigoida eri kohteisiin. Heidän itsenäinen toiminta ja 
asioiden hoito usein vaikeutuu ja he tarvitsevat toisten henkilöiden apua (Kaminoyama, 
Matsuo, Hattori, Susami, Kuwabara, Abe, 2007). Erilaisilla ohjaavilla ja navigointia 
helpottavilla laitteilla itsenäisen selviytymisen mahdollisuutta voidaan lisätä ja näin 
mahdollisesti vähentää tarvittavan hoidon määrää. Tässä tutkimuksessa selvitetään 
liikennevalometaforan käyttöä muistisairaan vanhuksen ohjauksessa, eli tutkitaan miten 
silmikkoon asennettuja liikennevaloja voidaan hyödyntää muistihäiriöisen vanhuksen 
ohjauksessa erilaisissa tilanteissa.  
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Tämän tutkimuksen avulla oli tarkoitus selvittää myös miten liikennevalometaforaa 
hyödyntävä järjestelmä voidaan toteuttaa silmikossa, sekä miten henkilöt, joilla on 
normaalit tai mahdollisesti lievästi heikentyneet kognitiiviset kyvyt havaitsevat kyseisen 
tavan ohjausviestien välitykseen ja miten he reagoivat siihen. Tutkimuksen kohteina 
olivat mm. eri tavat, joilla liikennevalot voi toteuttaa silmikon näkökenttään, eri tavoilla 
näytettyjen liikennevalojen havaittavuus näkökentässä (valon sijainti näkökentässä, 
näkyykö valo yhdessä vai kahdessa silmässä, stabiili vai vilkkuva valo) sekä 
liikennevalolaseihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. 

Tutkimus tehtiin osana Oulun yliopiston laajempaa tutkimusohjelmaa, jossa kehitetään 
ratkaisuja muistisairaiden vanhusten avuksi mm. älylasien avulla. Älylaseista on tehty 
prototyyppi, jossa käyttäjän ohjaukseen käytetään silmikon kehyksissä olevia LED-
valoja. (Lääkkö, Firouzian, Tervonen, Yamamoto, Pulli, 2014). Kyseiseen prototyyppiin 
tullaan mahdollisesti myöhemmin yhdistämään myös tässä tutkimuksessa esitelty 
silmälaseihin toteutettu liikennevalo-toiminto. Tätä tutkimusta varten kehitetyn 
liikennevalometaforaa hyödyntävän koejärjestelmän avulla tutkittiin mm. silmikossa 
olevien liikennevalojen havaittavuutta ja parasta sijaintia. Kehitetty koejärjestelmä on 
silmikkoprototyyppi, jossa liikennevalojen valot on toteutettu ohjaamalla LED-valo 
valokuidun avulla silmikon näkökenttään. 

Tutkimuskysymys:  

- Miten vanhuksen liikkeellelähtöä ja pysähtymistä voidaan ohjata 
silmälaseihin toteutetuilla liikennevaloilla? 

Apututkimuskysymykset: 

- Miten liikennevalometafora voidaan toteuttaa silmälaseihin? 

- Missä osassa vanhuksen näkökenttää liikennevalot havaitaan parhaiten ja 
haittaavat vähiten?  

Tutkimusmenetelmäksi valittiin konstruktiivinen tutkimus, koska se soveltuu hyvin 
uuden, kehityksen alla olevan koejärjestelmän tutkimukseen. Tutkimuksen artefakti on 
tätä tutkimusta varten kehitetty liikennevalometaforaa hyödyntävä koejärjestelmä, joka 
on toteutettu silmälaseihin. Tutkimusmateriaali koostuu koejärjestelmän kehitysvaiheen 
selvitystyön ja kokeilujen tuloksista, valmiin koejärjestelmän käyttäjätesteistä, 
käyttäjätestien havainnoinnista sekä testikäyttäjien kommenteista. Koejärjestelmän 
kehitysvaiheessa tutkittiin useita vaihtoehtoisia ratkaisuja järjestelmän toteuttamiseksi. 
Valmiissa koejärjestelmässä käytetyt tekniset ratkaisut, niiden valintaperusteet sekä 
kehitysvaiheessa selvitetyt vaihtoehtoiset ratkaisut on myös esitelty tässä paperissa. 
Tutkimuksessa kerätty materiaali on analysoitu laadullisilla menetelmillä.  

Tutkimuksen rakenne on tämän johdantoluvun jälkeen seuraava: Luvussa 2 esitellään 
aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus. Luvussa 3 käydään läpi tässä tutkimuksessa 
käytettävät tutkimusmenetelmät. Luvussa 4 kerrotaan, miten tutkimus on toteutettu. 
Luvussa 5 esitellään tutkimuksen tulokset ja niiden analysointi. Luvussa 6 pohditaan 
tutkimuksen tuloksien merkitystä ja esitetään ehdotukset jatkotutkimukselle.  
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2. Aiempi tutkimus 

Tutkimuksessa käytettyyn liikennevalometaforaa hyödyntävän koejärjestelmän 
kehitykseen liittyy läheisesti useita tutkimusalueita, kuten vanhusten navigointikyvyn 
rajoitteet, käyttöliittymän suunnittelu vanhuksille ja värisokeus. Tässä luvussa on 
käsitelty aiempien tutkimuksen tuloksia liittyen koejärjestelmän tärkeimpiin 
kehitysalueisiin. 

2.1 Muistisairaan navigointikyvyn rajoitteet 

Navigointi tarkoittaa reitin valintaa paikasta toiseen. Se vaatii monimutkaista 
ajatusprosessia, sisältäen mm. paikan avaruudellista hahmottamista, paikan 
tunnistamista, kognitiivisen kartan muodostamista, reitin suunnittelua ja valintaa, 
etäisyyden arviointia, sekä reitin, maamerkkien ja paikkojen muistamista. 
Muistisairaalla henkilöllä avaruudellinen hahmottamiskyky on usein rajoittunut ja 
lähimuistin heikentymisestä johtuen kognitiivisen kartan muodostaminen ympäristöstä 
on vaikeaa. (Lithfous et al., 2012; Iaria, Palermo, Committeri, Barton, 2009; Passini et 
al., 2000). Myös maamerkkien muistaminen ja tunnistaminen on vaikeaa (Kaminoyama 
et al., 2007). Nämä oireet heikentävät merkittävästi navigointikykyä. Muistisairauden 
edetessä reittien ja kohteiden sijaintia on yhä vaikeampi muistaa myöskään tutussa 
ympäristössä. Ikääntyminen sekä lievä kognitiivisten kykyjen heikkeneminen 
aiheuttavat vastaavia oireita ja navigointikyvyn rajoittumista. (Lithfous et al., 2012;  
Moffat, 2009). Lievää kognitiivisten kykyjen heikkenemistä sairastavalla oireet ovat 
kuitenkin lievempiä, kuin dementiaa sairastavalla henkilöllä, joten heidän 
navigointikyky voi olla riittävä päivittäisten toimintojen suorittamiseen. Lievä 
kognitiivisten kykyjen heikkeneminen on lääketieteellisesti tunnettu sairaus, jonka 
katsotaan olevan normaalin vanhuuden ja Alzheimerin taudin aiheuttaman dementian 
välissä, ja se voi käsittää esim. henkilön jolla on muistinmenetystä. Kaikki ikääntyneet 
eivät sairastu dementiaan. Toisaalta lievää kognitiivisten kykyjen heikkenemistä 
sairastavilla havaitaan navigointikykyjen puutetta aiemmin kuin muilla ikääntyneillä ja 
heidän on myös todettu sairastuvan dementiaan muita ikääntyneitä useammin.  Lithfous 
ja muut (2012) esittävätkin, että navigointikyvyn rajoitteita voitaisiin käyttää apuna 
tunnistamaan ne henkilöt, joilla on suurempi riski sairastua myöhemmin dementiaan, 
verrattuna vanhuuden tai joidenkin sairauksien aiheuttamaan kognitiivisten kykyjen 
heikkenemiseen. Myös Zakzanis, Quintin, Graham ja Mraz (2009) ovat tulleet 
vastaaviin johtopäätöksiin. Alkavan muistisairauden oireet olisi tärkeää tunnistaa 
ajoissa, jotta sairauden etenemistä voitaisiin hidastaa lääkityksen avulla. Tällöin myös 
navigointikykyä rajoittavien oireiden kehittymistä voitaisiin hidastaa. (Zakzanis et al, 
2009). 

Muistisairauden edetessä navigointikyvyn rajoitteet lisääntyvät ja johtavat siihen, että 
muistisairas ei löydä enää kohteisiin tai ei tunnista missä on, ja voi eksyä. 
Muistisairauden myöhemmissä vaiheissa voi ilmetä myös päämäärätöntä vaeltelua, 
erityisesti miespuolisilla henkilöillä. (Klein, Steinberg, Galik, Steele, Sheppard, Warren, 
Rosenblatt, Lyketsos, 1999). Muistisairas, jolla on rajoittunut navigointikyky, vaatii 
joko läheisten tai terveydenhoitohenkilökunnan apua liikkumiseen. Hoitaminen ja 
huolehtiminen kuormittavat läheisiä ja omaishoitajia. Usein joudutaan myös käytännön 
syistä turvautumaan laitoshoitoon, jossa auttavaa henkilökuntaa on aina saatavilla. 
Tällöin muistisairas joutuu muuttamaan pois tutusta ympäristöstään ja hänen itsenäisen 
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toiminnan mahdollisuudet rajoittuvat. Lisääntyvä muistisairaiden laitoshoito rasittaa 
myös resurssipulasta kärsivää terveydenhoitoalaa entisestään. Näistä syistä johtuen olisi 
tärkeää löytää ratkaisuja, joilla muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa tai 
sairauden seurauksia helpottaa. Esimerkiksi navigointia helpottavilla apuvälineillä voisi 
olla mahdollista siirtää lievästä muistisairaudesta kärsivien henkilöiden jatkuvan 
laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi ja näin lisätä itsenäisen toiminnan mahdollisuutta 
tutussa ympäristössä ja vähentää omaishoitajien kuormitusta ja terveydenhoitoalan 
kustannuksia. 

2.2 Käyttöliittymän suunnittelu vanhuksille 

Käyttöliittymän suunnittelussa kannattaa aina kiinnittää huomiota selkeyteen ja 
käytettävyyteen, riippumatta siitä mille ryhmälle käyttöliittymä on suunnattu. Usein 
käyttöliittymät ovat kuitenkin turhan teknisiä tai vaativat käyttäjältä tietoteknistä 
osaamista. Käyttöliittymän tarkoitus on mahdollistaa jonkin tehtävän suorittaminen 
mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti, mutta varsinkin tietoteknisissä laitteissa 
ja ohjelmistoissa käyttöliittymän suunnittelu ei ole aina tässä suhteessa onnistunut. 
Useimmiten käyttöliittymät on myös suunniteltu henkilöille, jolla on normaalit 
kognitiiviset kyvyt, kuten muisti, näkö- ja prosessointikyky. (Zajicek, 2001).  

Ihmisille tulee ikääntyessään joitain rajoitteita, jotka tulee ottaa huomioon 
suunniteltaessa käyttöliittymää nimenomaan vanhusten käyttöön. Iän myötä 
kognitiiviset kyvyt heikkenevät ja uuden oppiminen vaikeutuu (Stuart-Hamilton, 1999). 
Muisti huononee, ja se vaikuttaa erityisesti työmuistiin. Aiemmin opitut asia säilyvät 
muistissa paremmin, mutta ongelmat, jotka vaativat uuden tiedon prosessointia ja 
soveltamista, eli työmuistin käyttöä, ovat vanhuksille vaikeita. Rajoittuneesta 
työmuistikapasiteetista johtuen vanhuksien on myös vaikeampi olla huomioimatta 
epäoleellista informaatiota, mikä lisää työmuistin tarvetta entisestään. (Zajicek, 2001; 
Jones & Bayen, 1998). Muita tekijöitä ovat mm. kognitiivisten kykyjen heikkeneminen. 
Vanhuksilla menee kauemmin havaita ja tunnistaa eri informaatiota verrattuna 
nuorempiin (Asano, Saito, Sato, Wang, Rau, 2007). Suurin yksittäinen rajoittava tekijä 
on iän myötä heikkenevä näkökyky. Silmän linssi sameutuu ja kellastuu, silmän pupilli 
kutistuu ja erityisesti hämäränäkökyky heikkenee. (Agelight, 2001). Nämä iän tuomat 
rajoitteet aiheuttavat ongelmia vanhusten tietokoneen käytössä ja lisäävät vaatimuksia 
vanhusten käyttöliittymän selkeydelle.  

Ääniviestien hyödyntämistä käyttöliittymissä vanhusten apuvälineenä on tutkittu jonkin 
verran. Tutkimuksissa on selvinnyt, että vanhuksille ääniviestin pituus vaikuttaa 
merkittävästi viestin sisällön ymmärtämiseen. Mitä lyhyempi viesti on, sitä paremmin 
se ymmärretään. Vastaavaa ääniviestin pituuden vaikutusta ymmärtämiseen ei ole 
havaittu nuorten kohdalla. (Zajicek, 2001).   

Muistisairauden myötä kognitiiviset kyvyt rajoittuvat edelleen, mikä asettaa vielä 
erityisvaatimuksia suunniteltaessa käyttöliittymää erityisesti muistisairaille vanhuksille. 
Kaminoyama ja muut (2007) ovat listanneet tutkimuksessaan joitain vaatimuksia, mitä 
muistisairaalle tarkoitetussa navigointijärjestelmässä tulisi huomioida:  

1) Systeemin käyttöön ei tarvita hyvää spatiaalista hahmottamiskykyä. Nykyisten 
tutkimusten mukaan kognitiivisten kykyjen heikentyessä myös avaruudellinen 
hahmottamiskyky, kuten paikan ja maamerkkien tunnistaminen heikkenee. Esim. 
karttatiedon yhdistäminen sijaintiin on vaikeaa. 
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2) Systeemi ei nojaa käyttäjän muistin varaan. Muistisairaan liikkuessa systeemin pitää 
olla koko ajan käytettävissä. Ennen liikkeellelähtöä selvitetyn reitin ei voida olettaa 
pysyvän muistissa. Muistin varaan ei voi laskea myöskään ennalta tutussa ympäristössä.    

3) Systeemi ei perustu tekstiohjaukseen. Muistisairaalla on vaikeuksia ymmärtää 
tekstipohjaista informaatiota, joten systeemin tulisi toimia esim. kuvainformaation 
avulla. 

Tätä tutkimusta varten kehitetty koejärjestelmä on käytännössä uudenlainen 
käyttöliittymä. Se on tarkoitettu vanhuksille ja muistisairaille ja siksi sen kehityksessä 
on pyritty ottamaan huomioon näiden erityisryhmien vaatimukset käyttöliittymälle. 
Järjestelmässä on pyritty selkeyteen ja yksiselitteisyyteen ohjausviestien välityksessä. 
Ylimääräistä käyttäjän kuormitusta ja huomion viemistä normaali toiminnasta on pyritty 
välttämään. Vanhusten alentunut oppimiskyky on otettu huomioon tekemällä 
koejärjestelmästä mahdollisimman yksinkertainen käyttää. Kognitiivisten kykyjen 
heikkenemisestä aiheutuva hitaus on huomioitu tekemällä järjestelmän tilamuutokset 
mahdollisimman selkeiksi ja tarpeeksi pitkäkestoisiksi. Näkökyvyn rajoitteet on otettu 
huomioon johtamalla ohjaukseen käytettävät värivalot näkökentän keskelle ja tekemällä 
valojen kirkkaudesta säädettäviä niin, että ne näkyvät mahdollisimman selkeästi 
kaikissa valaistusolosuhteissa. Valoinformaation käyttö ohjaukseen mahdollistaa 
järjestelmän käytön myös lievistä näkörajoitteista kärsiville. Muistisairaiden rajoitteet 
on otettu huomioon hyödyntämällä ohjausviesteissä yleisesti tunnettua ja jo aikaisessa 
vaiheessa opittua liikennevalometaforaa, minkä lievää muistihäiriötä sairastavien 
voidaan olettaa edelleen tuntevan. 

2.3 Liikennevalometafora 

Liikennevalometafora on yleisesti tunnettu merkinantomenetelmä ja liikennevalojen 
punaisen, keltaisen ja vihreän värin tarkoitus opitaan jo varhain. Ihmisen muistin tyypit 
luokitellaan nykyisin lyhytkestoiseen työmuistiin sekä pitkäkestoisiin episodiseen, 
semanttiseen ja proseduraaliseen muistiin. Näistä semanttiseen muisti pitää sisällään 
tietoa ympäröivästä maailmasta, kuten esim.  tietoa siitä, mitä liikennevalojen eri värit 
tarkoittavat. Dementian alkuvaiheessa heikkenee yleensä ensimmäisenä kuitenkin 
episodinen, eli tapahtumamuisti. Semanttinen muisti ja proseduraalinen, eli opittuja 
taitoja sisältävä muisti puolestaan heikkenevät vasta myöhemmin dementian edetessä. 
(Wagner, Müri, Nef, Mosimann, 2011). Siten liikennevalometaforan tunnistamiskyvyn 
voidaan useimmiten olettaa säilyvän myös dementian alkuvaiheessa. 

Tässä tutkimuksessa liikennevalometaforaa on käytetty koejärjestelmässä olevien 
liikennevalojen väreissä.  Koejärjestelmässä vihreällä valolla on tarkoitettu 
ohjauskäskyä liikkeellelähdölle ja punaisella valolla ohjauskäskyä pysähtymiselle. 
Keltaisen valon tarkoitus oli toimia huomiovalona. 

2.4 Värisokeus 

Värisokeudella tarkoitetaan häiriötä kyvyssä erottaa värejä. Värinäön häiriöitä on 
erityyppisiä, vaihdellen lievästä värisokeudesta täydelliseen värinäön puutteeseen. 
Värisokeus jaetaan yleensä kolmeen tyyppiin, jotka ovat puna-vihernäön heikkoudet, 
sini-keltanäön heikkoudet ja erittäin harvinainen täydellinen värinäön puute. Häiriöt 
puna-vihernäössä ovat kaikkein yleisimpiä ja niitä ilmenee n. 8%:lla miehistä sekä n. 
0,5%:lla naisista. Muita tyyppejä ilmenee selvästi vähemmän. Tutkimusten mukaan 
kaikki henkilöt, joilla värisokeutta ilmenee, eivät ole siitä välttämättä tietoisia. Jopa 
40%:a miehistä, joilla on värisokeutta, saattaa olla siitä tietämätön. Silmien 
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värinäkökyky on riippuvainen valon määrästä, joten kaikkien ihmisten kyky erottaa 
värejä heikkenee hämärässä. (Kim, Y.K., Kim, K.W., Yang 2007; Duodecim 
terveyskirjasto, 2014). 

Värisokeus saattaa aiheuttaa hankaluuksia arkielämässä. Steward ja Cole, (1989) 
tekemän tutkimuksen mukaan värisokeilla voi olla vaikeuksia mm. tunnistaa ovatko 
hedelmät ja vihannekset tuoreita ja milloin valmistettava liha on kypsää. He eivät 
välttämättä huomaa myöskään ihon palamista auringossa. Lisäksi esim. 
urheilutapahtumien seuraaminen voi olla vaikeaa, jos joukkueiden pelipaitojen väriä ei 
pysty selvästi erottamaan. Joissain ammateissa vaaditaan myös hyvää värinäköä, mikä 
voi rajoittaa värisokean ammatinvalintaa. Tällaisia ammatteja ovat esim. lentäjä, 
lennonjohtaja, poliisi, veturinkuljettaja, laivan kansihenkilöstö, sähköasentaja, 
graafisen- ja vaatealan työt. (Mäntyjärvi, Sainio, 2009).  

Useimmilla värisokeilla on vaikeuksia tunnistaa liikennevaloja. Monet heistä 
hyödyntävätkin tietoa valojen sijainnista, eli esim. voivat päätellä valon olevan vihreä, 
kun alimmainen valo palaa. Osa käyttää myös valon kirkkautta apuna tunnistamisessa. 
Liikennevalon värin tunnistaminen voi olla kuitenkin erityisen hankalaa vaikeissa 
valaistusolosuhteissa, kuten pimeässä tai kirkkaassa auringonvalossa. (Kim et al. 2007).  
Tästä syystä on kehitetty liikennevaloja, joissa eri värit on esitetty erimuotoisena. 
Näissä liikennevaloissa punainen on muodoltaan neliö, keltainen kolmio ja vihreä 
ympyrä. Tällaiset liikennevalot eivät ole kovin yleisiä, mutta niitä on käytössä, esim. 
Kanadan Quebecissa. (Whillans, Allen, 1992).  

Iän myötä värien erottelukyky heikkenee. Silmän linssi sameutuu, kellastuu ja vääristää 
värisävyjä. Seurauksena on, että silmän havaitsema violetin valon määrä vähenee ja 
tästä johtuen punaisen, oranssin ja keltaisen värin erottaminen on helpompaa kuin 
sinisen, vihreän ja violetin. (Agelight, 2001; Jones et al., 1998; Asano et al., 2007). 
Myös valaistusolosuhteet ja normaali näkökyvyn heikkeneminen saattavat vaikuttaa 
värin näkemiseen. Iän myötä kehittyvällä dementialla ei ole tutkimusten mukaan 
kuitenkaan vaikutusta värinäköön tai värin tunnistamiseen (Wijk, Berg, Bergman, 
Hanson, Sivik, Steen, 2002). 

Tätä tutkimusta varten kehitetyn koejärjestelmän silmikkolaitteessa liikennevalojen väri 
ohjataan samaan kohtaa näköalueella, joten sijainti-informaatiota ei ole käytettävissä. 
Valot ovat myös muodoltaan identtisiä.  Koejärjestelmä on nykyisessä muodossaan 
kehitetty henkilöille, joilla ei ole värinäön rajoitteita, joten värisokeus oli eksklusiivinen 
ominaisuus tämän tutkimuksen testihenkilöiden valinnassa. Mahdollisesti edelleen 
kehitettävissä liikennevalometaforaa hyödyntävissä järjestelmissä ohjausviestien 
välitykseen voisi käyttää valon lisäksi esim. audioinformaatiota. 

2.5 Vilkkuva valo 

Vilkkuva valo kiinnittää huomion paremmin kuin tasainen valo. Siksi vilkkuvaa valoa 
käytetäänkin usein vaaran tai hätätilanteen ilmoittamiseen. Tieliikenteessä vilkkuvaa 
valoa käytetään huomiovalona esim. rautatien tasoristeyksissä tai normaalien 
liikennevalojen valo-ohjauksen ollessa tilapäisesti pois käytöstä. Vilkkuva valo voi olla 
kuitenkin joissain tilanteissa epämiellyttävä ja aiheuttaa esim. epilepsiaa sairastaville 
oireita tai epilepsiakohtauksen. Yksi tunnettu tällainen tapaus on Japanista vuodelta 
1997. Tuolloin Japanin TV:ssä näytettiin piirretystä Pokemon -tv-sarjasta jakso, jossa tv 
ruutu välkkyi erittäin kirkkaasti 12 Hz:n taajuudella noin kuuden sekunnin. Sen 
seurauksena lähes 700 lasta joutui sairaalaan epilepsiaoireiden takia. (Takahashi, 
Tsukahara, 1998).  
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Teknisissä ratkaisuissa käytettävälle vilkkuvalle valolle onkin asetettu suosituksia 
epilepsiaoireiden välttämiseksi. Esim. Yhdysvalloissa on säädetty laki vammaisten 
huomioonottamiseksi informaatioteknologian suunnittelussa ja sen mukaan näyttö ei saa 
vilkkua 2 Hz:n ja 55 Hz:n välisellä taajuusalueella, jottei valoherkkää epilepsiaa 
sairastaville aiheudu oireita (United States Access Board, 2000). Maailmanlaajuisesti 
epilepsiaa sairastaa n. 50 miljoonaa ihmistä ja Suomessa n. 1% väestöstä.  (WHO Media 
Centre, 2014; Epilepsialiitto, 2014). 

Vilkkuva valo voi laukaista myös migreenioireita (Suomen Migreeniyhdistys ry, 2014). 
Migreenin oireita esiintyy aika yleisesti varsinkin työikäisillä. Stewart, Shechter ja 
Rasmussen (1997) migreenin yleisyydestä tekemän tutkimuksen mukaan migreeniä 
ilmenee 15-17%:lla naisista ja n. 6% miehistä.   

Näiden vilkkuvaan valoon liittyvien riskien vuoksi jokaiselta käyttäjätestiin 
osallistuneelta on ennen testiä tarkistettu, ettei heillä ole epilepsiaa tai migreeniä. 
Riskien vuoksi tässä tutkimuksessa ei ole myöskään käytetty yli 2 Hz:n taajuudella 
vilkkuvaa valoa. Jokaisessa käyttäjätestissä on käytetty tasaista valoa, mutta neljässä 
ensimmäisessä käyttäjätestissä on ollut mukana myös 1 Hz:n taajuudella vilkkuva valo. 
Ainoastaan pilottitestissä yhdellä testihenkilöllä on kokeiltu myös 2 Hz:n taajuudella 
vilkkuvaa valoa. 

2.6 Vastaavat järjestelmät ja patentit 

Tässä kappaleessa käsitellään aiempaa tutkimusta liittyen järjestelmiin, joiden 
käyttötarkoitus on lähellä tämän tutkimuksen aihealuetta. Aiheen käsittely on rajattu 
muistisairaiden vanhusten navigointia helpottaviin järjestelmiin sekä informaation 
välittämiseen tarkoitettuihin silmikkolaitteisiin. Oulun Yliopiston 
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella on teetetty patenttiselvitys silmikkoon näytettävää 
informaatiota hyödyntävistä järjestelmistä, ja tässä kappaleessa käydään läpi myös siinä 
selvityksessä löydettyjä järjestelmiä. 

2.6.1 Muistisairaan navigointia helpottavat järjestelmät 

Muistisairaiden navigointia helpottavista menetelmistä varsinkin maamerkkeihin 
perustuvia järjestelmiä on tutkittu paljon. Esimerkiksi Kaminoyama ja muut (2007) ovat 
tutkineet maamerkkeihin perustuvaa järjestelmää. Siinä järjestelmässä muistisairasta 
autetaan etenemään reitillä sen varrella olevista maamerkeistä otettujen valokuvien 
avulla. Kyseessä on opastusjärjestelmä, joka on tarkoitettu muistisairaiden navigoinnin 
apuvälineeksi sairauden alkuvaiheessa. Tutkimuksen mukaan valokuvia hyödyntävästä 
järjestelmästä on hyötyä verrattuna pelkkään maamerkkitietoon perustuviin 
järjestelmiin, ja tällaisesta järjestelmästä voisi olla hyötyä niin muistisairaille kuin 
lapsillekin. Tutkittavassa järjestelmässä havaittiin kuitenkin joitain puutteita. 
Järjestelmä kaipaisi esim. teksti- tai animaatioinformaatiota valokuvien lisäksi ollakseen 
toimiva useammissa olosuhteissa. Järjestelmän heikkoutena on myös se, että kuvien 
katsominen esim. risteyksissä, portaissa ja ruuhkassa saattaa olla vaarallista. 
(Kaminoyama et al., 2007). 

Goodman, Brewster ja Gray (2005) ovat myös tutkineet maamerkkeihin perustuvaa 
järjestelmää navigoinnin apuvälineenä ikääntyneille. Kyseinen järjestelmä oli toteutettu 
matkapuhelimeen ja siinä maamerkkien esittämiseen käytettiin kuvien lisäksi tekstiä ja 
ääntä. Eri esittämistapoja ja niiden yhdistelmiä myös vertailtiin keskenään. 
Tutkimuksessa havaittiin, että maamerkkeihin perustuva järjestelmä on huomattavasti 
tavallista karttaa parempi ja kuormittaa käyttäjää vähemmän. Heidän tutkimuksessaan 
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kuvat ja teksti yhdessä todettiin tehokkaimmaksi maamerkkien esittämistavaksi muihin 
tapoihin verrattuna. 

Rasmussen-Gröhn ja Magnussen (2014) ovat vastikään julkaisseet tutkimuksen 
kompassimetaforaan perustuvasta navigointiapuvälineestä muistisairaille. He ovat 
tutkineet kahta älypuhelimelle kehitettyä sovellusta, joissa käyttäjille näytettiin suunta ja 
etäisyys joko reitin määränpäähän tai matkan varrella olevaan reittipisteeseen. He 
havaitsivat tutkimuksessaan, että reittipisteiden ja niistä otettujen valokuvien käyttö 
suunnan ja etäisyyden näyttämisen lisäksi vähensi sovelluksen kognitiivista vaativuutta 
verrattuna pelkästään suunnan ja etäisyyden näyttämiseen reitin määränpäähän. 
Toisaalta he havaitsivat myös, että eri henkilöille voivat sopia erilaiset 
navigointistrategiat, johtuen esim. henkilökohtaisista mieltymyksistä tai terveydellisistä 
tekijöistä. Siksi heidän mukaan onkin syytä kehittää järjestelmiä, jotka tukevat erilaisia 
tapoja helpottaa navigointia. Tutkimuksessa havaittiin myös joitain ongelmia liittyen 
älypuhelimen käyttöön navigoinnin apuvälineenä. Näitä olivat mm. näppäinten 
painaminen vahingossa, tekstin fonttikoon rajoitukset sekä näyttöinformaation huono 
erottuvuus kirkkaassa auringonvalossa. Tutkimuksen mukaan mm. sellaisia sovelluksia, 
jotka eivät vaadi katseen irrottamista ympäristöstä ja joita voidaan käyttää joko yhdellä 
kädellä tai ilman käsiä, pitäisi tutkia lisää.  

Muistisairaiden vanhusten navigointia helpottavia järjestelmiä on toistaiseksi kehitetty 
kuitenkin muille laitteille kuin silmikolle ja ne vaativat usein vähintäänkin älypuhelimen 
käyttöä navigoinnin aikana. Se voi rajoittaa niiden käyttöä joillakin henkilöillä, jos 
esim. laitetta pitää kuljettaa kädessä. Monille ikääntyneille myös älypuhelimen käyttö 
voi olla liian haastavaa.  

2.6.2 Silmikkolaitteet 

Silmikkonäyttölaitteet ovat kehittyneet paljon viimeaikoina. Yleisimmin tunnettuja 
lienee 3D-lasit, joita on kehitetty elokuvien katseluun. Silmikkonäyttölaitteita muuhun 
kuin viihdekäyttöön on myös kehitteillä. Niiden avulla voi esim. käyttää 
tiedonhakutoimintoja ja etäpalveluja, ottaa valokuvia ja navigoida. Silmikkonäytölle 
välitettävä tieto voi olla esim. tekstiä, kuvia tai animaatioita. Laitteissa voidaan 
hyödyntää myös käyttäjän katseen suuntaa seuraavaa kameratekniikkaa. Kuitenkin 
useimmat tällaisista silmikkonäyttölaitteista ovat vielä kehityksen alku- tai 
patenttivaiheessa. Yksi tunnettu ja jo pidemmälle kehitetty esimerkki tällaisista 
silmikkonäyttölaitteista on Google –lasit (kuva 1). Nekin ovat vielä 
tuotekehitysvaiheessa, mutta lasien ensimmäinen Explorer -versio on jo valikoidusti 
loppukäyttäjien saatavilla eri puolilla maailmaa. Google -lasit ovat puheohjattavia ja 
sisältävät mm. valokuvaus-, videopuhelu-, internet- ja navigointitoimintoja (Google 
glass, 2014).  
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Kuva 1. Google-lasit. (http://www.inferse.com/wp-content/uploads/2014/01/google-glass-
shade-01.jpg) 

Microsoft on patentoinut silmikkonäyttölaitteita varten järjestelmän, jossa ulkopuolinen 
palveluntarjoaja voi avustaa käyttäjää mm. kuvainformaation avulla. Käyttäjä voi ottaa 
kuvia silmikkolaitteessa olevalla kameralla, välittää ne palveluntarjoajalle datayhteyden 
avulla, ja palveluntarjoaja voi lisätä kuviin informaatiota ja palauttaa ne käyttäjälle. 
Palveluntarjoajan lisäämä informaatio voi olla esim. tekstiä, kuvia tai animaatiota. 
Laitteessa on myös katseen suunnan tunnistusjärjestelmä, jota voidaan hyödyntää 
käyttäjän ohjauksessa. Käyttäjällä ja palveluntarjoajalla on myös keskusteluyhteys 
käytettävissä palvelun ajan. Patenttia tälle järjestelmälle on haettu vuonna 2011. (Perez, 
Sugden, Cole, McIntyre, Geisner, 2011). 

Biocca, Tang, Owen ja Fan (2006) ovat kehitelleet silmikkonäyttölaitetta, joka on 
tarkoitettu nimenomaan käyttäjän suunnan ja katseen ohjaukseen. Siinä laitteessa 
silmikkonäytölle heijastetaan 2D-grafiikkaelementeistä muodostuva suppilo, joka ohjaa 
katseen haluttuun suuntaan (kuva 2). Kehitetty testijärjestelmä on tehty käyttöliittymänä 
lisätyn todellisuuden kehitysympäristöön (kuva 3). Tällaisen tekniikan avulla huomio 
voidaan ohjata myös kohteisiin, jotka ovat kyseisellä hetkellä näköalueen ulkopuolella 
tai jonkin kohteen takana. Järjestelmän avulla tehdyn tutkimuksen mukaan menetelmä 
nopeutti esineiden etsintää 22 %, verrattuna esineen visuaaliseen korostukseen sekä 
ääniohjaukseen. Samalla johdonmukaisuus oikean esineen löytämisessä lisääntyi 65 %. 
Näiden tulosten mukaan visuaalinen ohjaus on tehokas apuväline huomion 
kohdentamisessa. (Biocca et al., 2006). 

 

    
Kuva 2. Huomionkohdentamissuppilo silmikkonäytöllä. (Biocca et al., 2006). 
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Kuva 3. Huomionkohdentamissuppilon testiympäristö. (Biocca et al., 2006). 

 
Tällä hetkellä silmikkolaitteita kehitetään pääsääntöisesti apuvälineeksi henkilöille, 
joilla on normaalit kognitiiviset kyvyt. Iäkkäille laitteiden käyttö voi olla hankalaa mm. 
näön heikkenemisestä johtuen. Iäkkäille pitää olla myös yksinkertaisempi käyttöliittymä 
kuin normaalikäyttäjille. Iäkkäille ja muistisairaille kehitettyjä silmikkolaitteita on 
tutkittu vielä varsin vähän.  

Oulun yliopistolla on meneillään tutkimusprojekti, jossa kehitetään ja tutkitaan 
apuvälineitä iäkkäille ja muistisairaille. Projektissa on tutkittu mm. älylaseja, joissa 
ohjausviestien välitys tapahtuu silmikon kehyksissä olevien LED -valojen sekä 
ääniviestien avulla. Laitteen suunnittelun lähtökohtana on ollut soveltuvuus iäkkäiden ja 
muistisairaiden käyttöön. Laitteista, joiden käyttö navigointiin ja katseen 
kohdentamiseen olisi suhteellisen vaivatonta ja huomaamatonta, olisi potentiaalista 
hyötyä henkilöille, joiden navigointikyky ja muisti ovat rajoittuneet. (Lääkkö et al., 
2014). Tässä paperissa esitetty tutkimus liikennevalometaforan hyödyntämisestä 
silmikossa on myös tehty osana tätä tutkimusprojektia.  
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3. Tutkimusmenetelmät 

Yleisimmät tutkimusmenetelmät sosiaalitieteissä ovat kvalitatiivinen, eli laadullinen ja 
kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimusmenetelmä (Recker, 2012). Etenkin 
tietojenkäsittelytieteiden alueella on yleistymässä myös konstruktiivinen 
tutkimusmenetelmä, jonka olennainen osa on suunnittelun hyödyntäminen 
tutkimuksessa. Yleisesti tutkimusote voidaan jaotella deduktiivisiin ja induktiivisiin 
menetelmiin. Deduktiivinen tarkoittaa menetelmää, jossa kerätyn tiedon tai teorioiden 
avulla johdetaan hypoteesi ja sitä testataan jonkin testitapauksen avulla. Induktiivisessa 
menetelmässä jonkin tietyn tapauksen/tapauksien perusteella johdetaan teorioita ja 
yleistyksiä, joiden voidaan olettaa toteutuvan myös muissa tapauksissa. Kvantitatiivisen 
tutkimuksen katsotaan yleensä kuuluvan deduktiivisiin menetelmiin, ja kvalitatiivisen ja 
konstruktiivisen tutkimuksen induktiivisiin menetelmiin. (Bryman, 2001). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusmateriaali kerätään esim. havainnoinnin tai 
haastattelujen avulla. Tätä tutkimusmenetelmää käytetään yleensä hankalammin 
mitattaville suureille, kuten asenteet, kokemukset jne. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
materiaalin kerääminen ei ole välttämättä tiukasti suunniteltua, mutta toisaalta tulosten 
tulkinta voi olla hankalaa. Kvantitatiivista menetelmää käytetään puolestaan 
tutkimuksiin, jossa voidaan hyödyntää tarkkoja mitattavia suureita. Tutkimusmateriaali 
kerätään esim. mittaamalla, laboratoriokokeilla tai strukturoiduilla kyselyillä. 
Materiaalin keruu vaatii tarkkaa suunnittelua, mutta tuloksia voidaan analysoida 
tilastollisesti. Konstruktiivinen tutkimus on suhteellisen uusi tutkimusmenetelmä, joka 
soveltuu hyvin esim. uusien innovaatioiden sekä ennestään tutkimattomien alueiden 
kokeelliseen tutkimiseen. Konstruktiivinen tutkimus hyödyntää usein kvalitatiivisia ja 
kvantitatiivisia menetelmiä. (Venkatesh, Brown, Bala, 2013; Peffers, Tuunanen, 
Gengler, Rossi, Hui, Virtanen, Bragge, 2006).  

Tähän tutkimukseen on valittu konstruktiivinen tutkimusmenetelmä, koska tutkimuksen 
kohteena on prototyyppi uudesta innovaatiosta ja sen kokeellinen testaus testikäyttäjien 
avulla. Tutkimusmateriaali on kerätty havainnoinnilla, kyselyillä ja haastatteluilla, ja 
tulosten analysoinnissa on käytetty kvalitatiivisia menetelmiä. 

3.1 Konstruktiivinen tutkimus 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa (design science) tuotetaan yleensä jokin artefakti, joka 
voi olla esim. metodi, malli, prototyyppi tai jokin muu konstruktio. Artefakti voi olla 
tutkimuksen lopputulos tai sitä voidaan käyttää tutkimuksen kohteena. Artefaktin 
tutkiminen voi auttaa kehittämään paremman artefaktin kehityksessä tai ymmärtämään 
paremmin tutkimusongelmaa. Tutkimus voi sisältää myös useita artefaktin 
kehitysiteraatiota. (Hevner, March, Park, Ram, 2004; Nunamaker, Chen, Purdin, 1991).  

Konstruktiivisella tutkimuksella pyritään tuottamaan lisäarvoa sekä tieteelle että 
yrityselämälle tuottamalla ja tutkimalla uusia innovaatioita. Konstruktiivinen 
tutkimusmenetelmä sopii erityisen hyvin tietojenkäsittelytieteiden kaltaisille 
tutkimusalueille, jossa tutkimuksen arvoa mitataan myös sen käytännön 
sovellettavuudella (Nunamaker et al., 1991; Hevner, &  Chatterjee, 2010).  
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Tieteessä on tärkeää, että tutkimuksen tekemiselle on olemassa malli tai viitekehys, joka 
tunnetaan tiedeyhteisössä. Sen avulla tutkimus on helpompi suunnitella ja jäsentää sekä 
kommunikoida tiedeyhteisölle. Viitekehys auttaa myös tutkimuksen vahvuuden 
arvioinnissa. Kuvassa 4 on esitetty eräs yleisesti tunnettu konstruktiivisen tutkimuksen 
viitekehys. Siinä on havainnollisesti esitetty kehitettävän artefaktin käyttäminen 
tutkimuskohteena, hyödyntämällä sekä olemassa olevaa tieteellistä tietopohjaa että 
ympäristön vaatimuksia, tuottaen samalla lisäarvoa sekä tieteelle että ympäristön 
sovellutuksille. (Hevner et al., 2004).  

 

Kuva 4. Konstruktiivisen tutkimusmenetelmän viitekehys. (Hevner et al., 2004.) 

Konstruktiiviselle tutkimuksen suorittamiselle on tehty myös useita ohjeistuksia, joita 
ovat tehneet mm. Nunamaker ja muut (1991), Hevner ja muut (2004) sekä Peffers ja 
muut (2006). Yksi laajasti käytetty ohjeistus on Hevner ja muut (2004) tekemä, ja sen 
mukaan tutkimuksen tulisi sisältää seuraavat piirteet:  

1. Artefaktin suunnittelu 

2. Tutkimusongelman relevanttius 

3. Suunnitelmallinen evaluointi 

4. Tutkimustulosten merkitys 

5. Tieteellinen täsmällisyys 

6. Suunnittelutyön käyttö ongelmanratkaisussa 

7. Tutkimuksen kommunikointi.  (Hevner et al. 2004.). 
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Peffers ja muut (2006) ovat puolestaan yhdistäneet useista ohjeistuksista yhden 
ehdotuksen konstruktiivisen tutkimuksen prosessimalliksi, joka sisältää seuraavat 
vaiheet:  

1. Tutkimusongelman tunnistaminen ja motivointi 

2. Ratkaisun tavoitteet 

3. Suunnittelu ja kehitys 

4. Ratkaisun demonstrointi 

5. Arviointi 

6. Kommunikointi.   

 

Yhteistä konstruktiivisen tutkimuksen ohjeistuksille ja prosessimalleille on, että 
tutkimuksessa tulee suunnitella artefakti, joka on jollain tapaa uusi ja innovatiivinen ja 
joka auttaa ratkaisemaan tunnistetun, relevantin tutkimusongelman. Artefaktin ja 
tulosten evaluointi pitää toteuttaa suunnitelmallisesti ja täsmällisin tieteellisin 
menetelmin. Lopuksi tutkimuksen tulokset sekä niiden merkitys pitää kommunikoida 
riittävällä tarkkuudella tiede- ym. yleisön hyödynnettäväksi. (Hevner et al., 2004; 
Hevner & Chatterjee, 2010; Peffers et al., 2006). 

Tässä tutkimuksessa näihin konstruktiivisen tutkimuksen vaatimuksiin on vastattu 
seuraavalla tavalla: Artefakti on toteutettu suunnittelemalla ja rakentamalla järjestelmä, 
joka välittää ohjausviestejä LED -valojen avulla silmikkolaitteen näkökenttään. 
Artefakti on uusi innovaatio, jonka tutkimisella pyritään hakemaan ratkaisua tunnettuun 
ja relevanttiin tutkimusongelmaan liittyen muistisairaiden vanhusten navigointikyvyn 
rajoitteiden kompensointiin apuvälineiden avulla. Järjestelmän evaluointi on toteutettu 
ennalta suunniteltujen käyttäjätestien avulla ja käyttäjätesteistä saatu materiaali on 
arvioitu laadullisin menetelmin. Tutkimus ja sen tulokset on kommunikoitu tämän 
tutkielman avulla kohdeyleisölle. 

3.2 Käyttäjätestaus tutkimuksessa 

Uutta tuotetta kehitettäessä on tärkeää saada selville, mielellään mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, mitä ongelmia mahdollisilla loppukäyttäjillä on tuotteen käytössä. 
Tätä varten on kehitetty erilaisia apuvälineitä, mm. heuristinen evaluointi, kognitiivinen 
läpikäynti ja käyttäjätestaus. Näistä heuristinen evaluointi ja kognitiivinen läpikäynti 
ovat yleensä tuotteen kehittäjien tai käytettävyyden ammattilaisten suorittamia. (Dumas 
& Redish, 1999; Kaikkonen, Kekäläinen, Cankar, Kallio, Kankainen, 2005). Usein 
paras ja jopa korvaamaton tapa selvittää mahdolliset ongelmakohdat ihmisen ja laitteen 
välisessä vuorovaikutuksessa on käyttäjätestaus (Nielsen, 1997; Dumas & Redish, 1999; 
Vermeeren, Den Boumeester, Aasman, De Ridder, 2002). Käyttäjätestausta voidaan 
suorittaa laboratorio-olosuhteissa, mutta silloin ei saada esiin kaikkia vaikutuksia, joita 
todellisen ympäristön tekijät aiheuttava laitteen käytölle. Parhaiten käyttäjätestauksen 
hyödyt tulevat esiin, kun tuotetta testataan todellisessa käyttöympäristössä, esim. 
prototyyppi- tai pilottitestauksessa. Laboratoriossa tehtyä testausta käytetään kuitenkin 
usein, koska se on helpompi järjestää ja monitoroida. Todellisessa ympäristössä tehty 
testaus vaatii aina enemmän resursseja ja tiedonkeruu on hankalampaa. (Kaikkonen et 
al., 2005).  
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3.2.1 Käyttäjätestauksen tulokset 

Käyttäjätestauksen tärkeydestä huolimatta sen toteuttamiselle ei ole olemassa 
standardoitua prosessia, vaan toteutustapa voi vaihdella paljonkin riippuen testin 
laatijoiden ratkaisuista ja siten tuottaa myös hieman erilaisia tuloksia. Käyttäjätestin 
tulosten analysoinnille ei ole myöskään tiettyä standardoitua tapaa, vaan se on myös 
vahvasti riippuvainen tekijöiden valinnoista. Koska käyttäjätestin laatijoiden valinnat ja 
ratkaisut perustuvat kuitenkin johonkin ajatusprosessiin, tutkimuksessa on aina tärkeää 
tuoda esiin, miksi niihin ratkaisuihin on päädytty. (Vermeeren et al., 2002). 

Käyttäjätestauksesta saadaan pääsääntöisesti kvalitatiivista, eli laadullista tietoa, jota 
kerätään esim. havainnoimalla, erilaisilla nauhoitus- ja tallennusmenetelmillä, 
haastatteluilla ja kyselyillä. Laadullinen tieto on usein lähtökohtaisesti vaikeasti 
mitattavaa ja jäsentämätöntä tietoa, joten käyttäjätestien tulosten analysointi voi olla 
hankalaa (Kantner, Sova, Anschuetz, 2005). Laadullisen tiedon analysointiin on 
kuitenkin olemassa menetelmiä, joita käsitellään jäljempänä omassa luvussaan.  

3.2.2 Testikäyttäjien määrä 

Testikäyttäjien määrää on yleensä tarpeetonta nostaa kovin suureksi. Nielsen (2000) 
summaa artikkelissaan, että viisi testikäyttäjää riittää löytämään yli 80% 
käytettävyysongelmista. Toisaalta mm. Spool ja Schroeder (2001), Woolrych ja 
Cockton (2001) sekä Faulkner (2003) ovat puolestaan kritisoineet viiden testikäyttäjän 
riittävyyttä.  Faulkner (2003) toteaakin tutkimuksessaan, että on hieman riskialtista 
käyttää vain viittä testikäyttäjää. Hänen tutkimuksessaan viiden testikäyttäjän ryhmät 
onnistuivat löytämään parhaimmillaan 99%, mutta huonoimmillaan vain 55% 
käytettävyys-ongelmista. Vasta 10 testikäyttäjää riitti löytämään 80% ongelmista ja 20 
testikäyttäjää löysi vähintään 95% käytettävyysongelmista. (Faulkner, 2003). 
Tavallisesti käyttäjätesteissä on 5-10:tä testikäyttäjää. Usein on myös perusteltua tehdä 
useampi testikierros pienemmällä määrällä testikäyttäjiä (Nielsen, 2000).  

 
Tämän tutkimus hyödynsi käyttäjätestausta kahdessa vaiheessa.  Ensimmäisen vaiheen 
testikäyttäjinä oli sekä Oulun Yliopiston oppilaita että henkilökuntaa. Ensimmäisen 
vaiheen käyttäjätestiin osallistui kahdeksan henkilöä. Toisessa vaiheessa testikäyttäjät 
olivat ikääntyneitä, eli liikennevalolasien potentiaalista käyttäjäkohderyhmää. Toisen 
vaiheen käyttäjätestauksiin osallistui kuusi henkilöä, eli kaikkiaan käyttäjätesteihin 
osallistui 14 henkilöä. 

3.3 Haastattelututkimus 

Haastattelu on yksi tärkeimmistä menetelmistä tutkimusmateriaalin keräämiseen 
laadullisessa tutkimuksessa (Myers & Newman, 2006). Haastattelua käytetään usein 
yhdessä muiden tiedonkeruumenetelmien, kuten havainnoinnin kanssa, mutta sen avulla 
on mahdollista saada tutkimukseen osallistuvien henkilöiden ajatuksia ja kokemuksia 
paremmin esiin. (Turner, 2010). Haastatteluja on erityyppisiä. Haastattelu voi olla 
tyypiltään esim. puoliksi strukturoitu, missä kysymykset on suunniteltu etukäteen. 
Usein tällaisessa haastattelussa voidaan kuitenkin esittää lisäkysymyksiä haastateltavan 
vastauksien pohjalta. Haastattelu voi olla myös strukturoimaton, jolloin kysymyksiä ei 
ole suunniteltu tarkasti etukäteen, vaan haastattelu etenee keskustelun pohjalta. Täysin 
strukturoitua haastattelua käytetään kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä. Siinä 
haastattelija kysyy aina täsmälleen samat kysymykset ja antaa yleensä haastateltavalle 
vastausvaihtoehdot. Strukturoidun haastattelun tuloksia voidaan analysoida tilastollisilla 
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menetelmillä. (Broom, 2005; Turner, 2010). Haastateltavia voi olla yhtä aikaa useita, 
jolloin kyseessä on ryhmähaastattelu. Ryhmähaastattelu voi olla myös strukturoitu tai 
strukturoimaton (Myers & Newman, 2006).  

Haastattelukysymykset tulee suunnitella niin, että ne eivät ole johdattelevia, eivätkä pyri 
vaikuttamaan haastateltavaan. Käytettyjen sanamuotojen tulisi myös olla selkeitä ja 
tunnettuja. (Turner, 2010). Olisi myös hyvä tehdä pilottihaastattelu haastattelun 
harjoittelemiseksi sekä mahdollisten epäselvyyksien löytämiseksi (Kantner & Keirnan 
2003). Laadullisessa haastattelussa kysymysten tulee olla avoimia ja muodoltaan 
sellaisia, että ne antavat haastateltavalle mahdollisuuden kertoa mahdollisimman paljon 
kyseessä olevasta asiasta. Haastattelun edetessä on myös hyvä esittää lisäkysymyksiä, 
jos haastateltavan vastauksissa ilmenee uusia mielenkiintoisia seikkoja. Liian pitkiä 
haastatteluja on syytä välttää, varsinkin vanhusten ja sairaiden kohdalla. (Jacob & 
Furgerson, 2012).  

Tässä tutkimuksessa on käytetty puoliksi strukturoitua haastattelutapaa testikäyttäjien 
haastatteluissa. Kysymykset on suunniteltu etukäteen, mutta tarvittaessa on myös 
esitetty tarkentavia lisäkysymyksiä haastattelun edetessä. Haastattelukysymykset on 
pyritty pitämään mahdollisimman selkeinä ja ytimekkäinä, jotta niihin vastaaminen olisi 
helppoa ja myös analysoinnin kannalta mahdollisimman informatiivista. Haastattelut on 
nauhoitettu digitaalisella äänitallentimella, jotta haastateltavan kaikki kommentit on 
saatu muistiin myöhempää analysointia varten. 

3.4 Laadullinen analyysi 

Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään kontekstia, ihmisen toimintaa ja 
vuorovaikutusta. Kuten edellä on jo todettu, laadullinen tieto on usein lähtökohtaisesti 
vaikeasti mitattavaa ja jäsentämätöntä tietoa, jotka on kerätty esim. havainnoinnilla, 
erilaisilla nauhoitus- ja tallennusmenetelmillä, haastatteluilla ja kyselyillä. Laadullinen 
tieto voi sisältää esim. mielipiteitä, arvoja ja käyttäytymistapoja tietyissä tilanteissa. 
Tästä syystä laadullisen tiedon analysointi on vaikeaa ja usein myös riippuvaista 
analysoinnin tekijän valinnoista. (Kantner et al., 2005; Vermeeren et al., 2002). Usein 
tutkittavasta kohteesta saadaan vain laadullista tietoa, koska siitä ei ole olemassa tarkasti 
mitattavia suureita. Laadullinen tieto on hyödyllistä myös siksi, että se voi tuoda esiin 
sellaisia asioita, joita ei ole kyetty ennalta havaitsemaan. Laadullisen tiedon 
analysointiin ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ja toimivaa tapaa, vaan on olemassa 
erilaisia tekniikoita joita voidaan käyttää. Valittu tekniikka riippuu tutkimuksen 
luonteesta ja kerätystä tutkimusmateriaalista. (Vermeeren et al., 2002; Kawulich, 2004). 

Laadullinen tutkimusmateriaali voi olla monessa muodossa, kuten video- ääni- ja 
tekstimuodoissa. Esim. äänenä tallennettu haastattelumateriaali on syytä kirjoittaa ensin 
puhtaaksi. Samalla on syytä lisätä vastauksiin jokin tunniste, esim. haastateltavan ID 
numero, jotta vastaus on helpompi jäljittää oikeaan haastateltavaan tarvittaessa. 
Puhtaaksikirjoitettaessa riittää, että tutkimuksen kannalta oleelliset asiat kirjataan ylös. 
Kaikkea haastateltavan sanomaa ei tarvitse kirjoittaa. Kirjatessa on kuitenkin syytä 
käyttää samoja sanoja, mitä haastateltavat ovat käyttäneet, ettei sanoman merkitys 
muutu. McLellan, MacQueen ja Neidig (2003) mukaan väärin lausutut sanat ja 
slangisanat tulisi kirjata sellaisenaan ja lisätä tarvittaessa oikea versio sulkuihin sanan 
viereen. Myös täytesanat, kuten esim. hmm tai jaaha tulisi kirjata ylös. Kaikkiaan 
huolellisesti tehty puhtaaksikirjoitus helpottaa ja nopeuttaa analysointiprosessia. 
(McLellan et al. 2003). 

Puhtaaksikirjoitettu haastattelumateriaali on hyvä lukea läpi useampaan kertaan ja tehdä 
merkintöjä siinä ilmenevistä teemoista. Sitten haastattelujen osiot voidaan esim. jakaa 
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ryhmiin löydettyjen teemojen mukaan. Sen jälkeen ryhmiteltyihin tietoihin perehdytään 
tarkemmin ja jaetaan ne kategorioihin. Lopuksi kategorioista voidaan tulkita esiin 
nousevat asiat ja tehdään johtopäätökset. (Kawulich, 2004).  

Tässä tutkimuksessa haastattelu on ollut yksi osa käyttäjätestausta. Jokainen 
testikäyttäjä on haastateltu ja siitä nauhoitettu äänitallenne on kirjoitettu puhtaaksi 
analysointia varten. Haastattelukysymykset on kohdistettu liikennevalojen eri 
testiasetuksiin sekä turvallisuusnäkökohtiin, joten haastattelumateriaalin alustava 
ryhmittely on ollut selkeää, mutta materiaalin tarkempi läpikäynti ja oikean 
kategorioinnin löytäminen on vaatinut selvästi enemmän aikaa. Lopulta analysoinnin 
tuloksena on voitu tehdä johtopäätöksiä, jotka antavat vastauksia esitettyihin 
tutkimuskysymyksiin. 
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4. Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen toteutus sen eri vaiheissa.  Tutkimusta varten 
kehitettiin liikennevalometaforaa hyödyntävä koejärjestelmä ja sen avulla tutkittiin 
parhaita tapoja toteuttaa liikennevalonäyttö silmikkoon. Tutkimus sisälsi 
koejärjestelmän mahdollisten toteutustapojen selvityksen, kokeiluja eri tavoista johtaa 
LED -valo silmikon näkökenttään, silmikkoprototyypin ensimmäisen ja toisen version 
valmistuksen sekä valmiin koejärjestelmän käyttäjätestit.  

4.1 Koejärjestelmä 

Tutkimuksessa käytetty koejärjestelmä oli silmikkoon kehitetty liikennevalo-ohjaus. 
Koejärjestelmän avulla oli tarkoitus tutkia liikennevalo-ohjauksen 
toteutusmahdollisuuksia silmälaseihin ja liikennevalojen parasta sijaintia näkökentässä 
sekä havaittavuutta käytössä. Koejärjestelmän tuli täyttää siten tiettyjä vaatimuksia, 
jotka olivat: 

1. Koejärjestelmä on toteutettava silmikkoon  

2. Silmikon näkökenttään on johdettava erivärisiä ”liikennevaloja”. 

3. Valot eivät saa häiritä näkemistä. 

4. Valojen syttymistä pitää voida hallita etäohjauksella.  

5. Valojen tulee näkyä erilaisissa valaistusolosuhteissa. 

Koejärjestelmästä rakennettiin kaksi prototyyppiä, joista ensimmäistä käytettiin 
teknisten ratkaisujen toimivuuden testaamiseen ja vertailuun sekä käytettävyyteen 
liittyvien kysymysten selvittämiseen. Jälkimmäistä, edelleen kehitettyä prototyyppiä 
käytettiin käyttäjätesteissä.  

4.1.1 Alustava selvitys 

Järjestelmän kehitys alkoi eri vaihtoehtojen selvityksellä, kuinka johtaa valo 
näköalueelle. Vaihtoehtoja oli alustavien selvitysten perusteella linssin reunaan 
asennettu LED -valo, joka valaisee linssin näköalueella olevan heijastavan kohdan tai 
muodon, LED -valon johtaminen valokuidulla näköalueelle ja läpinäkyvä kalvo, johon 
LED -valo on integroitu.  

Läpinäkyvässä kalvossa olevaa LED -valotekniikka käytetään esim. 
valaistusratkaisuissa laminoimalla kalvo kahden lasin väliin. Silmälaseihin asennettavan 
kalvon pitäisi kuitenkin olla optisesti virheetön, jota sitä voidaan käyttää. Alustavan 
selvityksen perusteella ei selvinnyt onko vaatimuksen täyttävää LED -kalvoa saatavilla. 
Ei ollut myöskään selvää, millaisia mahdollisuuksia olisi asentaa tällainen kalvo 
silmikkoon, joten se vaihtoehto päätettiin jättää tästä tutkimuksesta pois. Vaihtoehdoiksi 
lisäselvitykselle jäivät siten LED -valon johtaminen näköalueelle joko linssin muodoilla 
tai valokuidun avulla.  
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4.1.2 LED -valon johtaminen linssin muodoilla 

Ensimmäiseksi testattiin LED -valon johtamista linssin reunasta linssin keskelle 
koelinssin avulla. Linssiin tehtiin käsityökaluilla erilaisia uurteita ja karhennuksia. 
Kokeilun myötä selvisi, että pienehköt naarmut ja muodot linssin pinnassa eivät riitä 
heijastamaan LED -valoa riittävän tehokkaasti kaikissa valaistusolosuhteissa. Linssiä, 
joissa oli viisto valoa heijastava pinta, testattiin myös. Se heijasti valoa hyvin, mutta 
muodot häiritsivät voimakkaasti näkökenttää. Kuvassa 5 näkyy miten testatut muodot 
heijastivat LED -valoa. Punainen valo näkyi hyvin, mutta vihreä ja keltainen valo 
näkyivät selvästi huonommin. Ensimmäisten testien aikana kokeiltiin myös eritehoisia 
LED -valoja ja selvisi, että ainoastaan hyvin kirkas LED -valo (vähintään 7000 mcd) on 
riittävän tehokas näkyäkseen kaikissa valaistusolosuhteissa. Tämän seurauksena 
jatkotesteissä käytettiin ainoastaan kirkkaita LED -valoja. 

     

  

 

Kuva 5. Linssin reunassa olevien eriväristen LED -valojen heijastamiseen testattuja muotoja:         
A linssissä olevia uurteita; B linssissä oleva viisto pinta. 

Seuraavaksi päätettiin testata erilaisia muotoja koneistamalla ne linssiin CNC -
työstökoneella. Muodot valittiin niin, että ne heijastaisivat linssin reunaan johdettua 
valoa eri tavoilla, häiritsisivät mahdollisimman vähän näkökenttää ja olisivat 
koneistettavissa normaaleilla jyrsinterillä. Tällä perusteella suunniteltiin testilevy, jolla 
erilaisia muotoja voisi kokeilla. Kuvassa 6 näkyy AutoCADilla tehty 2D-kuva 
testilevystä.  Koneistus haluttiin tehdä oppilaitostyönä, joten aluksi piti löytää sellainen 
oppilaitoksen koneistuspaja, jolla oli tehtävään soveltuva työstökeskus. Kysely 
lähetettiin Oulun Yliopiston Konetekniikan osaston, Fysiikan laitoksen ja Tieto- ja 
Sähkötekniikan laitoksen (TST) konepajoille, Oulun Seudun Ammattikorkeakoululle 
(OAMK) ja Oulun Aikuiskoulutuskeskukselle (OAKK). OAKK:n työstökeskuksilla ei 
vaadittavia muotoja pystytty koneistamaan, koska vaadittavat jyrsinterät olivat liian 
pieniä. OAMK:lla oli juuri hankittu uusi työstökeskus, jolla osat olisi voinut koneistaa, 
mutta kone ei ollut vielä silloin käyttökunnossa. Fysiikan laitoksen konepajan toiminta 
oli juuri loppunut ja Konetekniikan osaston konepaja olisi puolestaan veloittanut 
koneistuksista normaalin yritystuntihinnan, mihin ei ollut tässä projektissa varattuja 
resursseja. Kuitenkin TST:n konepajassa tarvittavat koneistukset pystyttiin tekemään. 

A 

B 
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Kuva 6. 2D-kuva CNC -koneistettujen urien testaukseen käytetystä koelevystä.   

Koneistetut muodot olivat erimuotoisia uria (ks. kuva 6), joiden leveys oli 0,5mm ja 
syvyys 0,3mm. Muodot koneistettiin kahteen 2mm vahvuiseen muovilevyyn, joiden 
materiaali oli kirkas akryyli (PMMA). Toisen testilevyn urat koneistettiin 
pyöreäkärkisellä (R0,25) terällä ja toisen levyn urat 45 asteen kylkikulmaisella 
teräväkärkisellä terällä. Näiden testilevyjen avulla nähtiin, miten uran sekä uran pohjan 
muoto vaikuttavat valon heijastumiseen ja kuinka paljon ne häiritsevät näkökentässä. 
Pyöreäpohjainen ura näytti heijastavan valoa paremmin, kun taas teräväkärkisellä terällä 
koneistettu ura häiritsi vähemmän näkökenttää. Koelevyjen työstöradoitustavasta 
johtuen urien leveys ei ollut kuitenkaan levyissä sama, joten jyrsinterän muodon 
vaikutuksesta valon heijastavuuteen ja näkökentän häiritsevyyteen ei voida tämän testin 
perusteella tehdä tarkkoja johtopäätöksiä. Erilaisista muodoista suorakaiteen muotoinen 
ura sekä poikittain valoa kohti oleva risti heijastivat linssin reunassa olevaa LED -valoa 
parhaiten. Silti näidenkin muotojen heijastavuus oli riittämätön näkyäkseen selvästi 
kirkkaassa ulkovalaistuksessa. Hämärämmissä valaistusolosuhteissa ne voisivat olla 
kuitenkin käyttökelpoisia. Mielenkiintoinen havainto oli myös se, että linssin 
koneistettu muoto heijastaa valoa huomattavasti paremmin koneistetun pinnan 
vastakkaiselle puolelle. Koneistetun pinnan puoleiseen suuntaan valoa heijastuu selvästi 
vähemmän, mistä johtuen esim. silmälaseissa käytettynä valo voisi näkyä hyvin 
käyttäjälle, mutta ei olisi selvästi havaittavissa ulkopuolisille. Kaikki koneistetut 
muodot häiritsivät jonkin verran näkökentässä, joten muodon sijainnilla näkökentässä 
on merkitystä, jos tällaista tekniikkaa käytetään silmälaseissa.  

Testin yhteydessä kokeiltiin myös linssiin tehtyjen painaumien valonheijastavuutta. 
Painaumat tehtiin 2mm vahvuiseen kirkkaaseen PC-muovilevyyn ympyrän muotoisella 
meistotyökalulla, jonka halkaisija oli 5mm. Painaumia tehtiin 6 kappaletta ja niiden 
leveys vaihteli n.0,3-1mm välillä ja syvyys n. 0,2-0,7mm välillä. Kaikkein parhaiten 
valoa heijasti syvin painauma. Se heijastama valo olisi riittänyt myös 
ulkovalaistuksessa, mutta muoto häiritsi näkökentässä merkittävästi. Testatut muodot 
oli myös tehty käsivaralla, joten niiden tarkka toistettavuus on mahdotonta. Kuvassa 7 ja 
kuvassa 8 näkyy erilaisia linssin reunassa olevan LED -valon heijastamiseen kokeiltuja 
muotoja. 
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Kuva 7. Valon heijastumisen testissä käytettyjä testilevyjä, joista kaksi on tehty CNC –
koneistamalla ja yksi meistotyökalulla. 

      

Kuva 8. Linssin reunassa olevan LED -valon heijastuminen erilaisista linssiin CNC -
koneistuksella tehdyistä muodoista. 

4.1.3 LED -valon johtaminen valokuidun avulla  

Toisena ratkaisuna testattiin LED -valon johtamista näköalueelle valokuidun avulla. 
Testattujen valokuitujen paksuudet olivat 1,5 mm, 0,75 mm ja 0,25 mm. Näistä 0,25 
mm kuitu osoittautui liian ohueksi, jotta valo olisi riittävän hyvin havaittavissa silmän 
lähellä. 0,75 mm ja 1,5 mm kuiduilla valo taas näkyi erittäin hyvin kaikissa 
valaistusolosuhteissa silloin, kun valokuitu oli kohtisuoraan linssiä vasten. Valokuidun 
ollessa linssin suuntaisesti näkyvyys oli paljon heikompi ja näkyi selvästi vain 
hämärässä. Valokuidun pään leikkaaminen viistoon lisäsi näkyvyyttä hieman, mutta ei 
riittävästi. Alla on kuvia (kuva 9) LED -valon johtamisesta näkökenttään valokuidun 
avulla. 

             

Kuva 9. Valokuidun avulla näkökenttään johdettu LED -valo. A punainen; B vihreä. 

Valokuidulla silmikon näkökenttään johdettu valo näkyi kaikista testatuista 
vaihtoehdoista parhaiten. Valokuitu on taipuisaa, joten sen paikkaa silmikossa on 
helppo muuttaa. Kuituun voi myös tehdä tarvittaessa mutkia. Valokuidun pään voi myös 
taivuttaa niin, että valo ohjautuu kohtisuoraan linssiin silloinkin, kun valokuitu on 

A B 
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linssin suuntaisesti (kuva 10). Se olikin tässä tapauksessa välttämätöntä valon 
näkymiseksi kaikissa valaistuolosuhteissa. LED -valon sijainti valokuidun päässä antoi 
myös mahdollisuuden sijoittaa LED -valot haluttuun paikkaan kehyksessä, mikä 
helpotti valon asentamista silmikkoon. LED -valon kiinnittämistä suoraan silmikon 
kehykseen, linssin reunaan kokeiltiin myös (ks. kuva 11), mutta silloin valon sijainnin 
muuttaminen näkökentässä olisi ollut ongelma. 

 

Kuva 10. Valokaapeleiden päät taivutettuina niin, että valot ohjautuvat kohtisuoraan linssiä 
vasten. 

 

 

Kuva 11. Kokeilu LED -valon asentamiseksi kehykseen ja suoraan linssin reunaan. 

4.1.4 Silmikkoprototyyppi 1 

Aikaisempien testitulosten perusteella todettiin, että valokuitu oli paras tapa johtaa valo 
silmikon näkökenttään. Valokuidulla valo näkyy kaikissa valaistuolosuhteissa ja sen 
sijaintia näkökentässä on myös helppo muuttaa, joten ensimmäinen prototyyppi 
päätettiin toteuttaa valokuidun avulla. 

Ensimmäisen silmikkoprototyypin (ks. kuva 12) avulla testattiin erivahvuisten 
valokuitujen vaikutusta valon näkyvyyteen sekä niiden aiheuttamaa häiriötä 
näkökentässä. Valokuitujen vahvuus oli 0,75mm vasemmalla puolella ja 1,5 mm 
silmikon oikealla puolella. Prototyypin avulla testattiin myös, miten LED -valon väri 
vaikuttaa havaittavuuteen. Testatut värit olivat vihreä, punainen ja keltainen. Jokainen 
väri tuotettiin omalla LED -valolla, joten silmikossa oli kolme valokaapelia molemmilla 
puolilla. LED -valojen ohjaus toteutettiin ohjausyksiköllä, joka oli yhdistetty 
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silmikkoon kaapelilla. Ohjausyksikössä oli painonapit jokaiselle värille, sekä 
vipukytkin, jolla pystyi valitsemaan minkä puolen valokaapeleita silmikossa käytetään.  

 

Kuva 12. Silmikkoprototyyppi 1 sisältäen osat: ohjainyksikkö; liikennevalolasit; yhdyskaapeli. 

Prototyypin avulla havaittiin, että 0,75mm valokaapelin johtama valo oli riittävän 
voimakas erottuakseen hyvin kaikissa valaistusolosuhteissa ja se myös häiritsi selvästi 
vähemmän näkökentässä (kuva 13). Kaikki värit näkyivät erittäin hyvin, joskin 
keltainen hieman muita huonommin. Paksumman 1,5mm valokaapelin johtama valo 
näkyi vain hieman paremmin, koska se näkyi laajemmalla alueella näkökentässä, mutta 
se häiritsi näkökenttää paljon enemmän.  

 

Kuva 13. Vihreä, keltainen ja punainen LED -valo johdettuna 0,75mm valokuidun avulla 
silmikon näkökenttään. 

Prototyypin testauksen perusteella päätettiin tehdä prototyypistä uusi versio, jossa 
käytetään pelkästään 0,75mm valokuitua molemmilla puolilla. Valokuituja haluttiin 
olevan vain yksi kappale molemmilla puolilla silmikkoa, joten LED -valojen 
vaihtamista monivärisiin RGB-LED -valoihin päätettiin selvittää. Käyttäjätestejä 
silmälläpitäen päätettiin myös, että uudessa versiossa on liikennevaloille vain kaksi 
väriä, vihreä ja punainen. Niiden katsottiin riittävän tällä prototyypillä tutkittavien 
ratkaisujen testaamiseen. Samalla päätettiin lisätä valoille säädettävä vilkkumistoiminto, 
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jotta myös sen vaikutusta voitaisiin tutkia käyttäjätesteissä. Seuraavaa prototyyppiä 
varten päätettiin selvittää myös mahdollisuutta toteuttaa ohjaus langattomana, koska 
langallisen ohjausyksikön ajateltiin voivan rajoittaa käyttäjätestausta. 

4.1.5 Silmikkoprototyyppi 2 

Toinen versio prototyypistä oli tarkoitus toteuttaa moniväristen RGB- LED -valojen 
avulla. Prototyypin rakennusvaiheessa kuitenkin selvisi, että riittävän tehokkaita RGB- 
LED -valoja on hyvin vaikea löytää. Prototyypin käyttötarkoituksen takia RGB-LED -
valojen hankkimiseen ei kannattanut käyttää liikaa resursseja, joten päätettiin käyttää 
erillisiä LED -valoja ja kahta 0,75 mm valokuitua molemmilla puolilla silmikkoa (kuva 
14). LED -valojen ohjaukseen lisättiin myös portaattomasti säädettävä vilkkumis-
toiminto, joka toteutettiin 555-ajastinpiirin ja portaattoman säätimen avulla (kuva 15). 
Vihreän ja punaisen valon voimakkuuksille lisättiin myös omat portaattomat säätimet, 
jotta niiden kirkkautta voitaisiin säätää eri valaistustilanteisiin sopivaksi. 

 

Kuva 14. Silmikkoprototyyppi 2 sisältäen osat: silmikko; valokuidut; LED-kotelot; 
ohjauskaapeli. 

 

Kuva 15. Piirikaavio 555-ajastinpiirin avulla toteutetusta LED -valon vilkkumistoiminnosta. 
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Langatonta ohjausta tutkiessa selvisi, että se olisi varsin työläs toteuttaa ja veisi 
kohtuuttoman paljon aikaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Langattoman 
ohjauksen toteutus vaatisi varsin paljon perehtymistä elektroniikkaan, langattomien 
moduulien käyttöön ja ohjelmointiin. Ensimmäisen vaiheen käyttäjätestien 
toteuttamisen kannalta langaton ohjausmahdollisuus ei olisi kuitenkaan välttämätön, 
joten silmikolle päätettiin tehdä langallinen ohjaus. Ohjaus toteutettiin ohjausyksiköllä 
(ks. kuva 16), jossa oli n.6 m pitkä kaapeli, sekä käyttäjän vyötärölle kiinnitettävä 
vedonpoistaja, jotta kaapelista olisi testihenkilöille mahdollisimman vähän haittaa. 
Silmikkoprototyyppi 2:n liikennevalonäyttö täytti sille asetetut vaatimukset, joten sitä 
voitiin käyttää käyttäjätesteissä (kuva 17 ja kuva 18). 

Silmikkoprototyyppi 2:n ohjausyksikön ominaisuudet: 

- Painonapit punaiselle ja vihreälle valolle. 

- Vipukytkimet vasemman, oikean tai molempien silmien valitsemiseen 
(molemmille väreille erikseen). 

- Vipukytkin vilkkuvan ja stabiilin valon valitsemiseen. 

- Potentiometri vilkkumistaajuuden portaattomaan säätöön. 

- Potentiometrit valon voimakkuuden portaattomaan säätöön (molemmille väreille 
erikseen). 

- RGB-LED, joka näyttää ohjausyksikön käyttäjälle kulloinkin silmikossa 
näkyvän valon värin ja vilkkumistaajuuden. 

  

Kuva 16. Silmikkoprototyyppi 2:n ohjausyksikkö kuvattuna edestä ja sisältä. 
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Kuva 17. Silmikkoprototyyppi 2. Kahdessa silmässä näkyvä vihreä liikennevalo 

     

Kuva 18. Silmikkoprototyyppi 2. Yhdessä silmässä näkyvä punainen liikennevalo 

4.2 Käyttäjätestaus 

Tässä tutkimuksessa järjestettiin käyttäjätestaus, jonka avulla haluttiin selvittää, mitä 
mieltä testihenkilöt ovat silmikossa olevien liikennevalojen eri asetusvaihtoehdoista ja 
kuinka hyvin he havaitsevat ne eri käyttötilanteissa. Tutkittavia asetusvaihtoehtoja 
olivat: 

- Liikennevalojen sijainti näkökentässä (ylhäällä, keskellä, alhaalla) 

- Silmäkombinaatio, jolle liikennevaloja näytetään (oikea, vasen, molemmat) 

- Valon vilkkumistaajuus (0 Hz, 1 Hz) 

Käyttäjätestin avulla haluttiin myös selvittää, miten silmälaseissa oleva liikennevalot 
häiritsevät näkemistä ja miten eri asetusvaihtoehdot vaikuttavat turvallisuuteen. Näillä 
perusteilla käyttäjätesteihin valittiin paikallaan tehtävä tarkkanäköisyystesti ja 
kävelytesti. 

Käyttäjätestit järjestettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa testattiin 
kahdeksan henkilöä, jotka olivat Oulun Yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. 
Toisessa vaiheessa testihenkilöinä olivat vanhukset, jotka ikänsä puolesta voisivat olla 
liikennevalolasien potentiaalista käyttäjäkuntaa. Ennen ensimmäisen vaiheen 
käyttäjätestejä tehtiin myös yksi pilottitesti.  

Tutkimuksen alussa oli tarkoitus järjestää myös kolmas käyttäjätesti, jossa testihenkilöt 
olisivat olleet vanhuksia, joilla on jo pitkälle edennyt muistisairaus. Testi oli tarkoitus 
suorittaa Suomen Dementiayhdistyksen tutkimus- ja kuntoutusyksikössä 
Karpalokodissa Pyhäjärvellä, mutta aikataulullisista syistä käyttäjätesti muistisairailla 
jouduttiin kuitenkin jättämään tästä tutkimuksesta pois. Vaikka liikennevalolaseja olisi 
hyödyllistä testata myös henkilöillä, joilla on pitkälle edennyt muistisairaus, niin 
toisaalta lasien käyttäjäkohderyhmää ovat kuitenkin lievästi muistisairaat henkilöt. 
Tästä johtuen voisikin olla hyödyllistä tehdä laajempi käyttäjätesti muistisairailla, jossa 
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olisi mukana useita ikääntyneitä, joilla on eriasteinen muistisairaus. Tällöin eriasteisten 
muistisairauksien vaikutus liikennevalolasien käyttöön tulisi paremmin esiin. Tämän 
tutkimuksen resurssien puitteissa tällaista käyttäjätestiä ei ollut kuitenkaan mahdollista 
järjestää. Toisaalta ei-muistisairaiden testihenkilöiden kanssa tehdyistä käyttäjätesteistä 
on saatu riittävästi aineistoa mahdollista koejärjestelmän jatkokehitystä varten sekä 
laajempien käyttäjätestien suunnittelun avuksi.  

Tutkimuksessa on käytetty tasaisen valon lisäksi 1 Hz:n taajuudella vilkkuvaa valoa. 
Aiemmassa tutkimuksessa, jossa tutkittiin silmikon kehyksessä sijaitsevien LED -
valojen käyttöä ohjauksessa, testikäyttäjät arvioivat vertailluista taajuuksista 1 Hz:n 
taajuuden miellyttävimmäksi. Tästä johtuen 1 Hz taajuutta päätettiin käyttää myös 
tämän tutkimuksen käyttäjätestissä. Pilottitestissä kokeiltiin kuitenkin vertailun vuoksi 
myös 2 Hz:n taajuutta, mutta myös siinä testissä testihenkilö piti 1 Hz:n taajuutta 
miellyttävämpänä. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli löytää parhaat vaihtoehdot 
liikennevalojen näyttötavoille tulevia jatkokehittelyjä ja lisätestejä varten, joten 2 Hz:n 
taajuuden pitäminen mukana käyttäjätesteissä ei ollut tarpeen. 

4.2.1 Testihenkilöt 

Tutkimuksen käyttäjätestit tehtiin kahdessa vaiheessa ja testeihin osallistui yhteensä 14 
testihenkilöä. Ensimmäisen vaiheen käyttäjätesteihin osallistui kahdeksan henkilöä. 
Testihenkilöt olivat Oulun Yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa ja iältään 21-38 -
vuotiaita, mediaanin ollessa 30 vuotta. Ensimmäisen vaiheen käyttäjätestien 
testihenkilöt rekrytoitiin käyttäen sähköpostia ja Doodle-kyselyä. Osaan mahdollisista 
testikäyttäjistä otettiin yhteyttä suoraan sähköpostilla, ja jos he halusivat osallistua, niin 
sovittiin sopiva testiaika. Osa osallistujista oli opiskelijoita, jotka saivat tiedon 
käyttäjätesteistä erään kurssin Optima -sivujen kautta. Heillä, jotka halusivat osallistua, 
oli mahdollisuus valita Doodle -kyselystä heille sopiva testiajankohta. Muutama 
testihenkilö rekrytoitiin myös suoraan yliopiston käytävältä.  

Toisen vaiheen käyttäjätesteihin osallistui kuusi henkilöä, jotka olivat ODL:n 
Senioriklinikan asiakkaita. Iältään he olivat 66-91 -vuotiaita, mediaanin ollessa 74 
vuotta. Toisen vaiheen käyttäjätestien osallistujista sovittiin Oulun Diakonissalaitoksen 
(ODL) henkilökunnan kanssa. Testihenkilöinä toimineet vanhukset kuuluivat ODL:n 
Senioriklinikan päiväkuntoutusryhmään ja olivat halukkaita osallistumaan 
käyttäjätestiin. Testiajaksi sovittiin yhden päiväkuntoutusryhmän kestoaika. Myös 
toisen päiväkuntoutusryhmän jäsenet olisivat voineet osallistua käyttäjätesteihin, mutta 
ensimmäisen testipäivän jälkeen lisätesteille ei nähty enää tarvetta. 

4.2.2 Käyttäjätestin kulku 

Käyttäjätestin aluksi testihenkilölle esitettiin lyhyesti, mitä testin aikana tullaan 
tekemään. Testihenkilöä pyydettiin lukemaan ja allekirjoittamaan suostumuslomakkeet, 
sekä täyttämään alkutietolomake, jossa kysyttiin perustietojen lisäksi mm. 
terveydellisistä seikoista, jotka voisivat estää testiin osallistumisen. Tämän jälkeen 
testihenkilöille tehtiin tarkkanäköisyys- ja kävelytestit. Lopuksi testihenkilöt 
haastateltiin. Jokaisen testihenkilön tarkkanäköisyystestissä ja kävelytestissä 
noudatettiin samaa testisuunnitelmaa, mutta testisuunnitelmaa päivitettiin ja 
yksinkertaistettiin käyttäjätesteissä saatujen kokemuksien perusteella. 

Tarkkanäköisyystestin aluksi selvitettiin testihenkilön dominantti silmä reikäkortin 
avulla. Sen jälkeen testihenkilön silmille laitettiin liikennevalolasit ja häntä pyydettiin 
toistamaan ääneen kirjaimia, joita osoitettiin Snellen -testin mukaiselta 
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näöntarkistustaululta. Samaan aikaan liikennevalolasien asetuksia muutettiin 
testisuunnitelman mukaisesti ja testihenkilöä pyydettiin vertailemaan peräkkäisiä 
asetuksia keskenään.  Tarkkanäköisyystestissä käytettiin vain vihreää valoa. 
Tarkkanäköisyystestit tehtiin Oulun Yliopiston tietojenkäsittelytieteiden (TOL) 
laboratoriossa, lukuun ottamatta yhtä testiä, joka tehtiin lääketieteen tekniikan laitoksen 
(LTK) työhuoneessa.  

Kävellen suoritettavassa testissä käytettiin samoja testiasetuksia kuin 
tarkkanäköisyystestissä, mutta siinä näöntarkistustaulun katsomisen sijaan käveltiin 
suoraa rataa, jonka pituus oli n.10-15m (kuva 19). Testin aikana testihenkilö lähetettiin 
liikkeelle näyttämällä vihreää ja pysäytettiin näyttämällä punaista valoa. Testihenkilö 
pysäytettiin kaksi kertaa jokaisen testatun asetusvaihtoehdon aikana. Valoa näytettiin 
joka kerta n. 3 sekuntia. Lähes kaikki ensimmäisen vaiheen kävelytestit tehtiin 
tietojenkäsittelytieteiden laitoksen hiljaisella yhdyskäytävällä. Käytävän molemmat 
sivut olivat koko korkeudeltaan ikkunalasia, joten valaistusolosuhteet vaihtelivat 
hieman eri testihenkilöillä. Liikennevalojen kirkkautta säädettiin valaistusolosuhteiden 
mukaan. Liikennevalojen kirkkauden säätö tehtiin kokeilemalla. Testin 
valaistusolosuhteiden valomäärää ei mitattu. Yksi ensimmäisen vaiheen kävelytesteistä 
tehtiin lääketieteen tekniikan laitoksen sisäkäytävällä, jossa ei ollut ikkunoita. Toisen 
vaiheen kävelytestit tehtiin puolestaan ODL:n Senioriklinikan sisäkäytävällä.  

Molemmat testivaiheet videoitiin niin, että testihenkilön liikkeet ja liikennevalolasien 
ohjausyksikössä näkyvä testihenkilölle näytetty valo tallentuivat videolle. Kävelytestin 
jälkeen testihenkilöt haastateltiin samassa huoneessa, missä he olivat täyttäneet testin 
alkutietolomakkeet. Haastattelut nauhoitettiin digitaalisella äänitallentimella. Kaikki 
käyttäjätestit tehtiin syksyllä 2014. 

   

Kuva 19. Käyttäjätestin kävelytestiosuus Oulun Yliopistolla. 
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Taulukko 1. Käyttäjätestien aikataulu ja suorituspaikat. 

Testivaihe Testihenkilö Pvm Paikka 

Pilottitesti Pilottitestihenkilö 27.8.2014 TOL 
Ensimmäisen vaiheen käyttäjätesti Testihenkilö 1 4.9.2014 TOL 

" Testihenkilö 2 8.9.2014 LTK 
" Testihenkilö 3 10.9.2014 TOL 
" Testihenkilö 4 10.9.2014 TOL 
" Testihenkilö 5 19.9.2014 TOL 
" Testihenkilö 6 19.9.2014 TOL 
" Testihenkilö 7 19.9.2014 TOL 
" Testihenkilö 8 19.9.2014 TOL 

Toisen vaiheen käyttäjätesti Seniori testihenkilö 1 22.9.2014 ODL 
" Seniori testihenkilö 2 22.9.2014 ODL 
" Seniori testihenkilö 3 22.9.2014 ODL 
" Seniori testihenkilö 4 22.9.2014 ODL 
" Seniori testihenkilö 5 22.9.2014 ODL 
" Seniori testihenkilö 6 22.9.2014 ODL 

 

Yllä olevassa taulukossa 1 on yhteenveto testin aikatauluista, suorituspaikoista ja 
osallistujista. Seuraavissa alakohdissa kuvataan tarkemmin kunkin testivaiheen kulku. 

4.2.3 Pilottitesti 

Ennen ensimmäisen vaiheen käyttäjätestausta tehtiin pilottitesti, jossa yhden 
testikäyttäjän avulla testattiin käyttäjätestin alustavaa testisuunnitelmaa ja 
kyselylomakkeita. Testikäyttäjänä toimi Oulun Yliopiston opiskelija. Pilottitestissä 
huomattiin, että eri testiasetusten vertailu Likert -asteikolla ei ole käytännöllistä. 
Testihenkilön arviot eri asetusvaihtoehdoista olivat hyvin lähellä toisiaan ja usein 
vastaukset olivat myös epäjohdonmukaisia. Tämä siitäkin huolimatta, että käytettiin 7–
portaista Likert -asteikkoa. Testivaihtoehtoja oli myös paljon, joten tulosten perusteella 
eri asetuksia oli hyvin vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen. Pilottisetin jälkeen 
testisuunnitelmaa muutettiin niin, että testikäyttäjä pyydettiin vertailemaan eri 
testiasetuksia keskenään. Pilottitestissä ei ollut vielä haastatteluosuutta mukana, joten 
hyvin samankaltaisten tulosten vertailu ja eri asetusvaihtoehtojen asettaminen 
paremmuusjärjestykseen pelkästään niiden perusteella oli erittäin vaikeaa. Tästä johtuen 
testiin lisättiin haastattelu, jotta testikäyttäjät voivat kertoa näkemyksiään eri 
vaihtoehdoista omin sanoin. Vertaileva testaustapa ja varsinkin haastattelu 
osoittautuivat myöhemmin erittäin toimivaksi tavaksi kerätä tutkimusmateriaalia. 
Kerätty informaatio oli vertailukelpoista ja testikäyttäjien kommenteista saatiin hyvä 
näkemys eri vaihtoehdoista sekä perustelut löydetyille tuloksille.  Pilottitesti oli näin 
ollen erittäin hyödyllinen testisuunnitelman kehityksen kannalta. 

4.2.4 Ensimmäisen vaiheen käyttäjätesti 

Ensimmäisen käyttäjätestin aikana huomattiin, että testissä oli liian monta toistoa eri 
asetuksilla. Testihenkilö alkoi väsyä testin lopussa, eikä osannut enää antaa selkeää 
mielipidettä eri vaihtoehtojen paremmuudesta. Testihenkilö kommentoi kuitenkin 
jonkin verran suullisesti mikä kaikista käydyistä vaihtoehdoista tuntui paremmalta ja 
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miksi. Toisaalta ensimmäisessä testissä selvisi myös se, että testihenkilö ei kyennyt 
juurikaan erottamaan kumpaan silmään valoa näytettiin. Hän huomasi eron selvästi 
ainoastaan sen välillä, näytettiinkö valoa yhteen vai kahteen silmään. Tästä johtuen 
testiä muutettiin seuraaville kerroille niin, että testin alussa selvitettiin kokeilemalla, 
kumpaa silmää testikäyttäjä piti miellyttävämpänä valon katsomiseen. Seuraavissa 
testeissä käytettiin yhtä testikäyttäjän valitsemaa silmää, tai molempia silmiä. Tämän 
muutoksen avulla testiä saatiin lyhennettyä n. 45 minuutista n. 35 minuuttiin. Kun 
testattiin, kumpaa silmää testihenkilö pitää miellyttävämpänä, käytettiin näkökentän 
keskellä näkyvää, 1 Hz:n taajuudella vilkkuvaa vihreää valoa. 

Neljän ensimmäisen käyttäjätestin jälkeen oli tullut selvästi esille se, että testiasetusten 
vaihtoehdoista silmikon keskellä oleva valo oli eri sijaintivaihtoehdoista huonoin. 
Kolme neljästä testihenkilöstä valitsi vertailujen perusteella keskellä olevan valon 
huonoimmaksi ja yksi testikäyttäjä toiseksi huonoimmaksi vaihtoehdoksi. 
Haastatteluissa testihenkilöt kommentoivat keskellä olevaa valoa häiritseväksi.  

Myös vilkkuva valo koettiin epämiellyttäväksi ja häiritseväksi. Haastatteluissa tuli 
vahvoja argumentteja vilkkuvaa valoa vastaan. Ensimmäisen testihenkilön käyttäjätestin 
vertailutuloksissa vilkkuva valo oli parempi, mutta kyseisen testihenkilön kommenttien 
mukaan ei ollut myöskään eroa sillä oliko valo vilkkuva vai ei. Toisaalta sama 
testihenkilö väsyi testin aikana niin, ettei hän jaksanut enää lopulta muodostaa selkeää 
mielipidettä eri vaihtoehtojen paremmuudesta. Näiden tulosten perusteella silmikon 
keskellä oleva valo sekä vilkkuva valo päätettiin jättää pois jatkotesteistä. Seuraavissa 
käyttäjätesteissä vaihtoehtoina olivat vain ylhäällä tai alhaalla sijaitsevat valot sekä valo 
yhdessä tai kahdessa silmässä. Testin kesto oli tämän jälkeen n. 25-30 minuuttia, 
sisältäen tarkkanäköisyys- ja kävelytestit sekä haastattelun.  

Tarkkanäköisyystestillä haluttiin selvittää kuinka liikennevalot häiritsevät näkemistä. 
Testin tulosten perusteella havaittiin selvästi, että valot häiritsivät näkemistä ollessaan 
keskellä näkökenttää. Muissa sijainneissa tulokset vaihtelivat eri henkilöillä. Tästä 
johtuen tarkkanäköisyystestiä ei ollut enää tarvetta pitää mukana ikääntyneiden kanssa 
tehtävissä jatkotesteissä. 

4.2.5 Toisen vaiheen käyttäjätesti  

Koejärjestelmän potentiaaliset loppukäyttäjät ovat ikääntyneitä, joten toisen vaiheen 
käyttäjätestit tehtiin ikääntyneiden testihenkilöiden kanssa. Ikääntyneet testihenkilöt 
osallistuivat ainoastaan kävelytestiin ja haastatteluun. Yhden testin kesto oli 
lomakkeiden täyttöineen n. 30 minuuttia. 

Kenelläkään ikääntyneistä testihenkilöistä ei ollut pitkälle edennyttä 
muistihäiriösairautta. ODL:n hoitohenkilökunnan antaman arvion mukaan yhdellä 
testihenkilöistä oli kuitenkin lievä dementia ja neljällä mahdollisesti lievästi 
heikentyneet kognitiiviset kyvyt. Yhdellä testihenkilöllä ei ollut puolestaan mitään 
muistiongelmia. Osa testihenkilöistä käytti kävelyapuvälineenä rollaattoria tai 
kävelykeppiä ja yhdellä testihenkilöistä oli näkö vain toisessa silmässä. Eräs 
testihenkilö, vaikkakin pystyi suorittamaan testin normaalisti, ei kyennyt muodostamaan 
mielipidettä eri liikennevalolasien asetusten välillä. Eräs toinen testihenkilö taas oli 
osittain halvaantunut, mistä johtuen haastattelukysymykset olivat hänelle liian 
haastavia.  Hän pystyi kuitenkin valitsemaan parhaan vaihtoehdon eri 
asetusvaihtoehdoista. Muut testihenkilöt pystyivät vertailemaan liikennevalolasien eri 
asetusvaihtoehtoja ja kommentoimaan niitä haastattelussa. Kaikkiaan ikääntyneet 
testihenkilöt olivat hyväkuntoisia ja kykenivät antamaan hyviä kommentteja ja 
vertailukelpoisia testituloksia eri asetusvaihtoehdoista.  
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4.3 Käyttäjätestin dokumentit 

Tutkimuksessa käytetyillä lomakkeilla varmistettiin, että testikäyttäjät saivat tarpeeksi 
tietoa tutkimuksen sisällöstä ennen siihen suostumistaan, ja että kerätty tutkimusaineisto 
oli mahdollisimman kattava ja selkeästi tulkittavissa. Testikäyttäjän henkilöllisyys on 
kirjattu vain suostumuslomakkeelle. Muissa lomakkeissa on käytetty testihenkilön 
yksilöllistä tunnistenumeroa anonymiteetin suojaamiseksi. 

4.3.1 Rekisteriseloste 

Tämä tutkimus on osa isompaa tutkimusohjelmaa ja siihen liittyvälle tutkimusaineistolle 
on sovittu mm. levitystä, säilytystä ja hävitystä koskevat ohjeet. Nämä ohjeet on kirjattu 
rekisteriselosteeseen, joka on kaikkien testiin osallistuneiden saatavilla niin halutessaan.  

4.3.2 Suostumuslomake 

Jokainen käyttäjätestiin osallistunut on allekirjoittanut suostumuslomakkeen. Tällä 
lomakkeella on kerrottu mm. tutkimuksen nimi, suorittajien tiedot, tutkimuksen sisältö 
ja tutkimuksen vapaaehtoisuus. Lomakkeella on kyllä/ei -vaihtoehdot tutkimukseen 
osallistumiselle sekä tutkimustilanteen videoinnille. Suostumuslomake on liitteenä (liite 
A). 

4.3.3 Henkilötietolomake 

Käyttäjätesteihin osallistujia pyydettiin täyttämään henkilötietolomake. Lomakkeella 
tiedusteltiin mm. testihenkilön perustietoja ja testin osallistumiseen mahdollisesti 
vaikuttavia terveydellisiä seikkoja. Testihenkilön nimeä ei ole kirjattu tälle lomakkeelle, 
vaan siinä näkyy ainoastaan henkilön tunnistenumero. Henkilötietolomake on liitteenä 
(liite B). 

4.3.4 Kysymys- ja haastattelulomakkeet 

Käyttäjätestien kysymyslomakkeella on valintaruudut eri liikennevaloasetusten 
vaihtoehtojen vertailemiseen. Kysymyslomake toimi myös testisuunnitelmana 
tarkkanäköisyys- ja kävelytesteissä. Testivaihtoehtoja oli alun perin enemmän, mutta 
niitä vähennettiin käyttäjätestien edetessä. Samalla haastattelukysymykset päivitettiin 
vastaamaan testivaihtoehtoja. Kysymys- ja haastattelulomakkeet ovat liitteenä (liitteet C 
ja D). 
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5. Tulokset ja analysointi 

Tässä tutkimuksessa on käytetty konstruktiivista menetelmää ja sitä varten on kehitetty 
tutkimuksessa hyödynnetty artefakti. Artefaktin avulla tutkimuksessa on kerätty sekä 
kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmateriaalia. Kvalitatiivinen materiaali on 
kerätty testikäyttäjien havainnoinnilla ja haastatteluilla. Kvantitatiivinen materiaali on 
saatu pyytämällä testikäyttäjiä vertailemaan annettujen vaihtoehtojen paremmuutta. 
Kvantitatiivisen materiaalin avulla saatiin selville kuinka moni testihenkilö piti kutakin 
vaihtoehtoa parempana, ja näiden tietojen avulla voitiin päätellä, mitkä vaihtoehdoista 
olivat parhaita ja mitkä huonoimpia. Testihenkilöiden haastatteluiden avulla saatiin 
tarkemmin selville miksi jotkin vaihtoehdoista olivat parempia ja mitä kukin 
testihenkilö oli mieltä eri vaihtoehdoista. Haastatteluiden avulla saatiin myös selville 
testihenkilöiden arviot liikennevalolasien turvallisuusnäkökohdista. Videotallenteiden 
avulla nähtiin puolestaan, miten testikäyttäjät reagoivat liikennevaloihin ja kauanko 
reagointiin kului aikaa. Tulokset on analysoitu laadullisilla menetelmillä. 

5.1 Koejärjestelmän kehitystyön tulokset 

Tutkimuksen artefaktin kehitystyöllä sekä artefaktin soveltuvuudella käyttäjätesteihin 
oli merkittävä osa tämän tutkimuksen toteutuksessa. Koejärjestelmälle oli asetettu 
tiettyjä vaatimuksia, jotta sitä voitaisiin käyttää tutkimuksen kohteena 
käyttäjätestauksessa. Näitä vaatimuksia olivat mm. liikennevalojen toteutus silmikon 
näkökenttään niin, että ne eivät häiritse näkemistä, sekä mahdollisuus ohjata 
liikennevaloja etäohjauksen avulla.  

Rakennettu koejärjestelmä täytti sille asetetut vaatimukset hyvin. Koejärjestelmä 
toteutettiin silmikkoon ja eriväriset liikennevalot toteutettiin johtamalla LED-valo 
valokuidun avulla silmikon näkökenttään. Käytetyt valokuidut olivat ohuita, joten ne 
eivät häirinneet merkittävästi näkemistä. Liikennevaloja voitiin ohjata kaapelin avulla 
toteutetulla etäohjauksella ja ne olivat myös riittävän selkeitä näkyäkseen kaikissa 
käyttäjätestien valaistusolosuhteissa. 

Koejärjestelmän kehitystyön aikana on tehty havaintoja, jotka voivat olla hyödyllisiä 
mahdollisessa artefaktin jatkokehityksessä. Koejärjestelmän kehityksen tuloksena 
löydettiin valitun tekniikan lisäksi myös muita vaihtoehtoja toteuttaa liikennevalot 
silmikkoon, kuten erilaiset linssin pintaan tehdyt muodot ja niiden avulla heijastettu 
linssin reunassa oleva LED-valo ja kirkas kalvo, joka sisältää LED -valoja. Mahdollisen 
jatkokehityksen kannalta näitä tekniikoita olisi syytä tutkia lisää. Koejärjestelmän 
kehityksen tuloksena selvisi myös kuinka liikennevalojen eri asetuksia voidaan ohjata 
kaapelilla yhdistetyn ohjausyksikön avulla. 

Kehitystyön lopputuloksena syntyneen prototyypin käyttäjätesteissä selvisi, että 
valokuidulla silmikon näkökenttään johdetut LED -valot näkyivät erittäin hyvin 
kirkkaissakin valaistusolosuhteissa ja kirkkautta oli syytä säätää himmeämmäksi 
sisätiloissa. Kaikki liikennevalovärit näkyivät hyvin, mutta vihreä hieman paremmin ja 
keltainen vähän huonommin kuin muut.  
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5.2 Asetusvaihtoehtojen vertailujen ja havaintojen tulokset 

Liikennevalolasien eri asetusvaihtoehtoja testattiin sekä tarkkanäköisyys- että 
kävelytestissä. Tarkkanäköisyystestiin osallistuivat ainoastaan ensimmäisen vaiheen 
kahdeksan testihenkilöä, mutta kävelytestiin osallistuivat kaikki 14 testihenkilöä. Lähes 
kaikki testihenkilöt kykenivät valitsemaan parhaat asetukset testatuista vaihtoehdoista. 
Ainoastaan yhdellä ikääntyneellä testihenkilöllä oli vaikeuksia arvioida oliko jokin 
asetusvaihtoehto parempi kuin jokin toinen. Yhdellä testihenkilöllä oli puolestaan 
näkökyky vain toisessa silmässä, joten hänen tuloksensa eivät ole silmäkombinaation 
osalta vertailukelpoisia.  

Oheisissa taulukoissa (taulukko 2 ja taulukko 3) näkyvät eri testihenkilöiden valitsemat 
parhaat asetusvaihtoehdot tarkkanäköisyys- ja kävelytesteissä. Kävelytestin taulukossa 
on myös mainittu erikseen siihen osallistuneet ikääntyneet testihenkilöt. Jokaiselta 
testihenkilöltä on testattu myös dominantti silmä, sekä selvitetty testin avulla kumpaa 
silmää testihenkilö on halunnut käyttää testeissä silloin, kun valoa on näytetty vain 
yhteen silmään. Ensimmäisen testihenkilölle on kuitenkin tehty testit molemmille 
silmille erikseen.  

Taulukko 2. Testihenkilöiden tarkkanäköisyystestissä valitsemat parhaat asetusvaihtoehdot. 
Taulukkoon on merkitty harmaalla ne vaihtoehdot, joita ei ole testisuunnitelman 
muutoksista johtuen testattu kyseisillä testihenkilöillä. 

Tarkkanäköisyystestin tulokset 

  Dominant. Testissä Sijainti Silmäkomb. Taajuus 

Testi nro. Sukup. Oik. Vas. Oik. Vas. Ylh. Kesk. Alh. Oik. Vas. O&V 0Hz 1Hz 
1 N R   R L     x x       x 
2 N R   R   x     x     x   
3 N R   R   x     x     x   
4 M R   R       x x     x   
5 M R   R   x    x     x  
6 N R   R      x x     x  
7 M R   R   x    x     x  
8 M R   R      x     x x  

Yhteensä: 8 8 0 8 1  4  0 4  7 0 1 7 1 
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Taulukko 3. Testihenkilöiden kävelytestissä valitsemat parhaat asetusvaihtoehdot. 
Taulukkoon on merkitty harmaalla ne vaihtoehdot, joita ei ole testisuunnitelman 
muutoksista johtuen testattu kyseisillä testihenkilöillä ja viivalla ne vaihtoehdot, 
joista kyseisiltä testihenkilöiltä ei ole saatu tuloksia. 

Kävelytestin tulokset 

  Dominant. Testeissä Sijainti Silmäkomb. Taajuus 

Testi nro. Sukup. Oik. Vas. Oik. Vas. Ylh. Kesk. Alh. Oik. Vas. O&V 0Hz 1Hz 
1 N R   R L x         x   x 
2 N R   R       x x     x   
3 N R   R       x x     x   
4 M R   R   x         x x   
5 M R   R   x        x x  
6 N R   R      x     x x  
7 M R   R      x x     x  
8 M R   R      x x     x  

Seniori 1 N R   R   -  - -   - x  
Seniori 2 M R     L    x     x x  
Seniori 3 N   L   L x      x   x  
Seniori 4 M R   R   x        x x  
Seniori 5 M - - R* -    x x  -  - x  
Seniori 6 M   L   L x      x   x  

Yhteensä: 14  11 2 11  4 6 0  7  5 2  6 13 1 
* Testihenkilön vasen silmä oli sokea 

Käyttäjätestien havainnoinnin ja videoiden perusteella huomattiin, että testihenkilöt 
havaitsivat liikennevalot hyvin. Kaikki ensimmäisen vaiheen testikäyttäjät pysähtyivät 
välittömästi nähtyään punaisen valon. Myös kaikki ikääntyneet testihenkilöt havaitsivat 
liikennevalot ja pysähtyivät ja lähtivät liikkeelle välittömästi valojen mukaan. Yksi 
vanhus ilmeisesti kuitenkin kyllästyi pysähtymään ja lähtemään liikkeelle valon 
nähtyään, joten testin puolivälissä hän vain jatkoi kävelyä ja toisti näkemänsä valon 
ääneen. Joka tapauksessa kaikki testihenkilöt havaitsivat liikennevalot ja pitivät niitä 
selkeinä. 

5.3 Haastattelujen tulokset 

Kaikki testihenkilöt haastateltiin kävelytestin jälkeen, mutta tarkkanäköisyystestiin 
osallistuneilta kysyttiin yksi kysymys myös tarkkanäköisyystestin jälkeen. 
Haastattelujen avulla haluttiin saada tarkempaa tietoa miksi jokin vaihtoehdoista on 
testihenkilön mielestä parempi tai huonompi. Lisäksi haluttiin selvittää eri 
asetusvaihtoehtojen mahdollisia vaikutuksia turvallisuuteen. Haastattelukysymykset 
olivat:  

1. Miksi tämä sijainti ja silmäkombinaatio olivat paras yhdistelmä (tarkkanäköisyys- ja 
kävelytestin jälkeen)?  

2. Miltä eri sijainnit ja silmäkombinaatiot tuntuivat?  

3. Jos kuvitellaan, että käyttäisit liikennevalolaseja arkipäivän tilanteissa, niin mitä 
ajattelet niiden turvallisuudesta?  

4. Miten eri sijainnit tai silmäkombinaatiot vaikuttavat mielestäsi turvallisuuteen?  
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Neljän ensimmäisen testihenkilön haastattelukysymykset sisälsivät sijainnin ja 
silmäkombinaation lisäksi myös valon vilkkumistaajuuden. 

Haastattelujen avulla tuli hyvin esiin ne vaihtoehdot, jotka olivat testihenkilöiden 
mielestä selvästi parhaita tai huonoimpia, mutta toisaalta myös ne vaihtoehdot, joilla ei 
testihenkilöiden mielestä ollut juurikaan eroa. Selvästi huonoimpina vaihtoehtoina esiin 
nousivat keskellä sijaitseva valo sekä vilkkuva valo.  Keskellä olevaa sijaintia ja 
vilkkuvaa valoa käytettiin neljässä ensimmäisessä käyttäjätestissä nuoremmilla 
testihenkilöillä. Keskellä olevaa valoa kommentoitiin mm. näin:  

”Keskellä valo oli siinä, missä itsellä on tarkka kohta silmässä, joten kaikki huomio 
keskittyi valoon” ja  

”Keskellä valo häiritsi liikaa ympäristön seuraamista”.  

Myös vilkkuva valo koettiin erittäin häiritseväksi ja testihenkilöt kommentoivat sitä 
mm. näin:  

”Vilkkuva valo vie kaiken huomion”,  

”Vilkkuvaan valoon kiinnittää enemmän huomiota, kuin siihen mihin pitäisi katsoa” ja 

”Kun valo vilkkui, siihen kiinnitti hetkellisesti huomio ja näköalueen takakenttä 
sumeni”.  

Parhaat silmäkombinaatiot puolestaan vaihtelivat hieman eri testihenkilöiden välillä, 
mutta usein samoista syistä. Esim. yhdessä silmässä näkyvä valo koettiin vähemmän 
häiritseväksi ja siksi paremmaksi kuin molemmissa silmissä näkyvä valo, varsinkin 
tarkkanäköisyystestissä. Toisaalta molemmissa silmissä näkyvä valo koettiin hieman 
häiritsevämmäksi, mutta samalla selkeämmin näkyväksi ja turvallisemmaksi. 
Testihenkilöiden kommenttien mukaan sillä ei ollut eroa näkyikö valo oikeassa vai 
vasemmassa silmässä.  Kaksi nuorempaa haastateltavaa epäili kuitenkin, että pelkästään 
toiseen silmään näytetty valo saattaisi jäädä huomaamatta joissain tilanteissa:  

”Kun kääntää katseen vasemmalle tai oikealle, on parempi nähdä kumpikin valo. Yhtä 
ei välttämättä huomaa”.  

Ylhäällä tai alhaalla näkyvä valo jakoi selvimmin mielipiteitä. Osa testihenkilöistä 
kommentoi, että ylhäällä oleva valo oli helppo nähdä, kun taas useampi oli sitä mieltä, 
että alhaalla oleva valo oli selkeämpi. Ikääntyneet testihenkilöt kommentoivat sijaintia 
mm. näin:  

”Alhaalla valo näkyi helposti”,  

”Alhaalla oli selkeämpi näkyvyys ja huomasi nopeammin” ja  

”Minulle oli paras, kun valo näkyi ylhäällä”.  

Myös kommentit eri sijaintien häiritsevyydestä jakautuivat, joskin hieman alhaalla 
olevan valon eduksi. Nuoremmat testihenkilöt kommentoivat häiritsevyyttä mm näin:  

”Alhaalla oleva valo ei häirinnyt” ja  

”Alhaalla oleva valo ei haitannut yhtään, kun katsoi eteenpäin”.  
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Iäkkäät testihenkilöt kommentoivat eri sijaintien häiritsevyyttä mm. näin:  

”Ylhäällä oleva valo oli hyvän tuntuinen” ja  

”Ylhäällä valo oli huonompi monessa mielessä”.  

Joillain testihenkilöillä oli kuitenkin vaikeuksia nähdä ylhäällä olevaa valoa ja he 
kommentoivat asiaa mm. näin:  

”Kävellessä ylhäällä olevaa valoa ei ole helppo huomata”,  

”Aloin katsomaan aika-ajoin näkyykö ylhäällä valoa” ja  

”Jos on vähänkin häiriötä, niin voisi olla, ettei ylhäällä olevaa valoa huomaisi”.  

Kukaan testihenkilöistä ei kuitenkaan kommentoinut, että alhaalla olevaa valoa ei 
näkisi.  

Testihenkilöiden kommenttien mukaan tarkkanäköisyys- ja kävelytesteissä oli eroa 
siinä, kuinka hyvin he näkivät eri asetusvaihtoehdot. Eri testejä kommentoitiin mm. 
näin:  

”Takkanäköisyystestissä oli helpompaa”,  

”Paikallaan ollessa ylhäälläkin oleva valo on helpompi huomata”,  

”Kävelytestissä erot tulivat ihan selkeästi esille” ja  

”Kävellessä on vaikeampi huomata onko valo päällä”.  

Toisaalta pari testihenkilöä kommentoi, että eri testeissä ei ollut heidän mielestään eroa. 
Tarkkanäköisyystesti tehtiin ainoastaan nuoremmille testihenkilöille. 

Haastattelussa kysyttiin myös liikennevalolasien turvallisuudesta. Useat testikäyttäjät 
arvioivat, että liikennevalolasit voisivat lisätä turvallisuutta arkipäivän tilanteissa. 
Nuoremmat testihenkilöt kommentoivat turvallisuusnäkökohtia mm. näin:  

”Varmasti parantaisi turvallisuutta” ja  

”Jos ei ole tietoinen mitä ympäristössä tapahtuu, niin voi olla hyödyllistä saada 
informaatiota”,  

Eräs iäkäs testihenkilö kommentoi turvallisuutta näin:  

”Lisäisivät turvallisuutta sellaiselle, joka tarvitsee”.  

Toisaalta kaksi iäkästä testihenkilöä epäili, että liikennevalolasit eivät välttämättä lisäisi 
turvallisuutta. He kommentoivat näin:  

”Tuntuu niin oudolta. En osaa sanoa onko sen turvallisempi” ja  

”En usko, että vaikuttaisi, koska olen niin kauan tottunut liikkumaan yhdellä silmällä 
(toinen silmä sokea)”.  
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Liikennevalolasien kommentoitiin voivan myös kiinnittää liikaa huomiota. Nuoremmat 
testihenkilöt kommentoivat asiaa näin:  

”Käytön alussa laseihin kiinnittää kaiken huomion” ja  

”Ihminen saattaa saada liikaa informaatiota ja menettää huomionsa”.  

Liikennevalolasien käyttömahdollisuuksia kommentoitiin puolestaan mm. näin:  

”Jos liikennevalolaseja käyttää rutiininomaisesti, niin niihin tottuu ja luulen, että niitä 
on mahdollista käyttää”,  

”Äkkiä varmaan tottuisi” ja  

”Jos lasit istuvat päässä hyvin, ne voivat olla tarpeeksi turvallisia käyttää joka päivä”. 

Eräät nuoremmat testihenkilöt kommentoivat myös liikennevalolasien mahdollisia 
käyttötapoja, vaikka niistä ei erikseen kysytty haastattelussa. Mahdollisia käyttötapoja 
kommentoitiin mm. näin:  

”Jos näyttäisi punaista valoa, että älä liiku, niin kyllähän se varmaan estäisi 
menemästä jonnekin, minne ei pidä mennä” ja  

”Todellisessa elämässä ei aina kiinnitä huomiota esim. valoihin, niin valot laseissa 
voisivat parantaa tilannetta”.  

Eräs testihenkilö kommentoi myös mahdollisuutta, että liikennevalojen sijainti olisi 
valittavissa:  

”Olisi hyvä, jos jokainen voisi muuttaa valon sijaintia ja valita mieleisensä”. 

5.4 Tulosten analysointi 

Tuloksia analysoitaessa niitä on pyritty arvioimaan sen mukaan, kuinka selkeitä ja 
turvallisia silmälaseissa olevien liikennevalojen eri asetusvaihtoehdot ovat. 
Silmälaseissa olevan liikennevalo-ohjauksen todennäköisimpiä käyttökohteita ovat 
käyttäjän turvallisuutta ja toimintavarmuutta lisäävät käytännön sovellutukset, joten 
liikennevalojen hyvä havaittavuus, mutta samalla mahdollisimman vähäinen 
häiritsevyys ovat niiden hyödyntämisen ja käytettävyyden kannalta tärkeimpiä tekijöitä. 
Tutkimuksen tuloksista on parhaiden asetusvaihtoehtojen lisäksi pyritty löytämään 
tärkeimmät erot eri asetusvaihtoehtojen välillä, turvallisuusnäkökohdat sekä silmikossa 
olevan liikennevalo-ohjauksen käytettävyyteen liittyvät huomiot. 

Haastattelujen analysointia varten jokaisen haastateltavan vastaukset on jaettu osiin ja 
ryhmitelty kysymysaihealueittain. Sen jälkeen ryhmissä olevia vastauksia on tutkittu 
tarkemmin ja esiin nousevista teemoista on muodostettu kategorioita. 
Haastatteluvastausten osat on tämän jälkeen jaettu näihin kategorioihin. Lopuksi kutakin 
asetusvaihtoehtoa koskevat kommentit eri kategorioissa on laskettu yhteen ja koottu 
taulukoiksi. Oheisissa taulukoissa (taulukot 4-7) näkyvät testihenkilöiden antamat 
positiiviset ja negatiiviset arviot liikennevalolasien eri asetusvaihtoehdoista ja 
mahdollisista hyödyistä, sekä samaa mieltä olevien testihenkilöiden määrät.  
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Taulukko 4. Testihenkilöiden arviot liikennevalojen eri sijainneista näkökentässä. 

Sijainti 
Ylhäällä Keskellä Alhaalla 

+ - + - + - 
Kommentti kpl Kommentti kpl Kommentti kpl Kommentti kpl Kommentti kpl Kommentti kpl 

Näkyi hyvin 3 Vaikea nähdä 5     Häiritsi 3 Selkeämpi 8 Häiritsi 1 

Ei häirinnyt 2            Ei häirinnyt 5     

               Turvallisempi 1     

Yhteensä: 5 Yhteensä: 5 Yhteensä: - Yhteensä: 3 Yhteensä: 14 Yhteensä: 1 

  

Taulukko 5. Testihenkilöiden arviot eri silmäkombinaatioista. 

Silmäkombinaatio 
Yksi silmä Kaksi silmää 

+ - + - 
Kommentti kpl Kommentti kpl Kommentti kpl Kommentti kpl 

Näkyi hyvin 3 Turvattomampi 2 Näkyi hyvin 7 Häiritsi 2 

Ei häirinnyt 4    Luonnollisempi 1     

       Turvallisempi 3     

Yhteensä: 7 Yhteensä: 2 Yhteensä: 11 Yhteensä: 2 

 

Taulukko 6. Testihenkilöiden arviot eri taajuuksista. 

Taajuus 
Tasainen, 0 Hz Vilkkuva, 1 Hz 

+ - + - 
Kommentti kpl Kommentti kpl Kommentti kpl Kommentti kpl 

Parempi 1    Ei häirinnyt 1 Vaikea nähdä 1 
Ei häirinnyt 2        Häiritsi 3 

Turvallisempi 3        Turvattomampi 3 

Yhteensä: 6 Yhteensä: - Yhteensä: 1 Yhteensä: 7 

 

Taulukko 7. Testihenkilöiden arviot liikennevalolasien hyödyistä ja haitoista. 

Liikennevalolasien mahdolliset hyödyt/haitat 

+ - 
Kommentti kpl Kommentti kpl 

Voisivat lisätä turvallisuutta 5 Kiinnittävät liikaa huomiota 2 

Olisi mahdollista käyttää 5 Eivät ehkä lisäisi turvallisuutta 2 

Voisi olla hyötyä 3     

Yhteensä: 13 Yhteensä: 4 
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Testihenkilöiden valitsemat parhaat asetusvaihtoehdot vaihtelivat tarkkanäköisyys- ja 
kävelytesteissä. Tarkkanäköisyystestissä valittiin lähes aina vähiten häiritsevä 
vaihtoehto, kun taas kävelytestissä valittiin paremmin havaittava vaihtoehto. 
Tarkkanäköisyystestissä testihenkilöt näkivät kaikki asetusvaihtoehdot kuitenkin 
paremmin, koska testissä oltiin paikoillaan ja katsottiin suoraan eteenpäin. Siksi 
joidenkin testihenkilöiden valinnat parhaista asetusvaihtoehdoista olivat päinvastaisia 
eri testeissä. Käyttäjätestien havainnointien sekä käyttäjien kommenttien perusteella eri 
asetusvaihtoehtojen erot tulivat kuitenkin paremmin esille kävelytestissä kuin 
tarkkanäköisyystestissä. Saatujen tulosten perusteella erottui selvästi mitkä 
asetusvaihtoehdoista olivat parhaita ja mitkä huonoimpia. 

Mielipiteet kahden parhaan sijaintivaihtoehdon osalta vaihtelivat aika tasaisesti eri 
testihenkilöiden välillä. Tarkkanäköisyystestissä mielipiteet jakautuivat tasan, mutta 
kävelytestissä seitsemän henkilöä oli sitä mieltä, että alhaalla näkyvä valo on parempi, 
kun taas kuuden mielestä ylhäällä on parempi. Haastatteluissa alhaalla näkyvä valo sai 
kuitenkin selvästi enemmän positiivisia kommentteja (14) verrattuna ylhäällä olevaan 
(5). Samoin alhaalla näkyvä valo sai vähemmän negatiivisia kommentteja (1) verrattuna 
ylhäällä näkyvään (5). Kommenttien perusteella alhaalla oleva valo oli selkeämpi, kun 
taas ylhäällä oleva valo oli vaikeampi havaita. Huonoin sijaintivaihtoehto oli 
vertailutuloksien ja kommenttien perusteella keskellä oleva valo. Kukaan käyttäjä ei 
antanut positiivisia kommentteja keskellä olevasta valosta. Näillä perusteilla alhaalla 
näkyvä valo on sijaintivaihtoehdoista selkein ja turvallisin. Toisaalta testihenkilöiden 
mielipiteet jakautuivat eri sijaintien välillä, joten mahdollisesti joillekin käyttäjille sopisi 
paremmin alhaalla oleva ja toisille taas ylhäällä oleva valo. 

Silmäkombinaatioon liittyvien kommenttien perusteella ei ole juuri väliä sillä näkyykö 
valo vasemmassa vai oikeassa silmässä. Enemmän vaikuttaa se näkyykö valo yhdessä, 
vai molemmissa silmissä. Lähes kaikki testihenkilöt (11) valitsivat dominantin silmän 
käytettäväksi testeissä silloin, kun valo näkyy vain yhdessä silmässä. Ainoastaan yksi 
testihenkilö valitsi ei-dominantin silmän. Yksi testihenkilö näki vain toisella silmällä, ja 
yhdellä testihenkilöllä testattiin sekä vasen että oikea silmä. Tarkkanäköisyystestissä 
lähes kaikki (7/8) valitsivat yhdessä silmässä näkyvän valon, mutta kävelytestissä 
tulokset jakautuivat yhden (6) ja molempien (7) silmien välillä. Haastatteluissa 
molemmissa silmissä näkyvä valo sai kuitenkin enemmän positiivisia kommentteja 
(11), kuin yhdessä silmässä näkyvä valo (7). Negatiivisia kommentteja molemmat 
vaihtoehdot saivat yhtä paljon (2). Molemmissa silmissä olevaa valoa kommentoitiin 
tuvallisemmaksi (3) ja yhdessä silmässä olevaa valoa turvattomammaksi (2). Tulosten 
perusteella kahdessa silmässä näkyvä valo on selkeämpi ja turvallisempi 
silmäkombinaatio.  

Tasaisen valon ja vilkkuvan valon eroja testattiin ainoastaan neljällä testihenkilöllä, 
mutta heistä kolme valitsi tasaisen valon paremmaksi kuin 1 Hz:n taajuudella vilkkuvan 
valon. Ainoa vilkkuvan valon valinnut testihenkilö kuitenkin kommentoi, että hän ei 
nähnyt isoa eroa tasaisen ja vilkkuvan valon välillä. Haastatteluissa vilkkuva valo sai 
paljon negatiivisia kommentteja (7) ja se koettiin selvästi häiritseväksi ja 
turvattomammaksi. Toisaalta tasainen valo sai pelkästään positiivisia kommentteja (6) 
ja se koettiin turvallisemmaksi. Näillä perusteilla tasainen valo on parempi vaihtoehto 
käytettäväksi liikennevalolaseissa. 

Liikennevalolasit saivat huomattavasti enemmän positiivisia (13), kuin negatiivisia (4) 
kommentteja liittyen niiden mahdollisiin hyötyihin ja haittoihin. Kommenttien 
perusteella liikennevalolaseista voisi olla hyötyä (3) ja ne voisivat lisätä turvallisuutta 
(5). Kommenttien mukaan liikennevalolaseja olisi myös mahdollista käyttää (5) 
arkipäivän tilanteissa. Toisaalta negatiivisten arvioiden mukaan liikennevalolasit 
kiinnittävät liikaa huomiota (2) ja eivät välttämättä lisää turvallisuutta (2).  
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Kaikkien tulosten perusteella paras ja turvallisin kombinaatio silmälaseissa oleville 
liikennevaloille on alhaalla oleva, molemmissa silmissä näkyvä tasainen valo. 
Useimpien testihenkilöiden mielestä tämä kombinaatio oli paras, ja myös ne 
testihenkilöt, jotka pitivät joitain muista asetusvaihtoehdoista parempana, näkivät 
liikennevalot tällä kombinaatiolla selvästi. Kaikki testihenkilöt pysähtyivät punaisen 
valon nähdessään ja lähtivät liikkeelle vihreän valon nähdessään, tosin yksi ikääntynyt 
testihenkilö alkoi testin aikana ainoastaan toistaa näkemänsä värin. Tällä perusteella 
liikennevalolaseja voidaan käyttää normaalit kognitiiviset kyvyt omaavien henkilöiden 
liikkumisen ohjaukseen. Liikennevalolasien turvallisuusnäkökohtiin ja 
käyttömahdollisuuksiin liittyvät arviot olivat pääosin positiivisia ja niiden perusteella 
liikennevalolasit voisivat lisätä turvallisuutta ja olla hyödyllisiä varsinkin sellaisille 
henkilöille, joilla olisi niille tarvetta.  
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6. Pohdinta ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen avulla oli tarkoitus selvittää miten liikennevalometaforaa voidaan 
hyödyntää muistisairaan vanhuksen ohjauksessa ja sitä tarkoitusta varten on kehitetty 
liikennevalometaforaa hyödyntävä koejärjestelmä. Tutkimus on tuottanut tuloksia, joista 
on hyötyä vastaavien järjestelmien tutkimus- ja kehitystyössä. Tutkimusta varten 
kehitetyn koejärjestelmän avulla on voitu tehdä käyttäjätestausta, mutta samalla on 
syntynyt ajatuksia siitä, kuinka koejärjestelmää tai vastaavia järjestelmiä voisi kehittää 
paremmaksi. Tutkimuksen myötä on löytynyt myös aihealueita, jotka kaipaisivat 
lisätutkimusta. Näitä aihealueita käsitellään tarkemmin tässä luvussa. 

6.1 Huomioita menetelmästä ja koejärjestelmästä 

Silmälaseissa olevien liikennevalojen sijaintiin vaikuttaa jokaisen henkilön yksilöllinen 
anatomia. Silmälasit asettuvat hieman eri korkeudelle ja etäisyydelle silmistä ja myös 
silmien välinen etäisyys vaihtelee eri henkilöillä. Tästä johtuen testeissä käytettävien 
liikennevalojen pitäisi olla tarkasti paikoitettavissa joka suunnassa, jotta eri 
testihenkilöiden anatomian vaikutuksia tuloksiin voitaisiin rajoittaa.  

Käyttäjätestien aikana selvisi, että valon johtamista linssin eri kohtiin, olisi hyvä 
kehittää pidemmälle mahdollisia tulevia testejä varten. Nykyisessä versiossa valon 
korkeuden säätö tapahtui ”taivuttamalla” valokuidut oikeaan korkeuteen silmien 
suhteen. Tekniikka on sinällään toimiva ensimmäisiin käyttäjätesteihin tarkoitetulle 
prototyypille, mutta säädön tarkkuuteen vaikuttaa testaajan huolellisuus, sekä se ettei 
valokuitu osu mihinkään testin aikana. Jos prototyyppiä kehitetään edelleen samanlaista 
tekniikkaa käyttäen, olisi valokuidun sijainnin säätöön syytä lisätä helppokäyttöiset 
säätimet. Toisaalta valokuidun korvaavia vaihtoehtoja olisi syytä tutkia lisää.  

Tämän tutkimuksen aikana kehitetty silmikkoprototyyppi toimi odotetusti ja soveltui 
käyttäjätesteihin hyvin. Valokuidun avulla silmikon näkökenttään johdettu LED -valo 
osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuksi eri asetusvaihtoehtojen testaukseen. Valon 
sijaintia ja kirkkautta oli helppo säätää ja valo näkyi selvästi kaikille käyttäjille kaikissa 
valaistusolosuhteissa. Silmikkoprototyyppi oli kevyt ja siinä olleet komponentit eivät 
haitanneet käyttäjää. Liikennevalojen ohjaus oli toteutettu kaapelin päässä olevan 
kauko-ohjauksen avulla, mikä on saattanut vaikuttaa jollain tasolla joihinkin 
testihenkilöihin. Kaapeliin oli kuitenkin lisätty vedonpoistaja testihenkilön vyötärön 
kohdalle, millä mahdolliset kaapelin aiheuttamat häiriöt pyrittiin poistamaan.  

Käyttäjätestejä ajatellen liikennevalolasien langallinen ohjaus on toimiva ratkaisu 
lyhyissä testeissä ja pääasiassa sisätiloissa, mutta pidemmille testeille ja ulkotiloihin 
olisi syytä kehitellä langaton vaihtoehto. Silmikossa olevia liikennevaloja voisi ohjata 
langattomasti esim. älypuhelimen ja Bluetooth -yhteyden avulla. Langattomat ratkaisut 
ovat myös helposti ohjelmoitavissa, joten ne antavat lisämahdollisuuksia hyödyntää 
liikennevaloja erilaisissa käyttötilanteissa. Ohjelmoitavuus antaa myös mahdollisuuden 
yhdistää liikennevalolasit muiden sovellusten kanssa. Ohjelmoitavilla laseilla voitaisiin 
myös säätää liikennevalojen kirkkautta automaattisesti eri valaistusolosuhteissa 
taustavalon voimakkuuden mukaan. 
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Tässä tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusmenetelmää. Valittu menetelmä 
sopi hyvin tutkimuksen artefaktina olleen uuden innovaation, silmälaseihin toteutetun 
liikennevalometaforan tutkimukseen.  Artefaktin avulla on myös löydetty ratkaisuja 
tunnistettuun tutkimusongelmaan, eli muistisairaiden vanhusten navigointikyvyn 
rajoitteiden kompensointiin apuvälineiden avulla. Tutkimuksen kohteena ollut 
silmikkoprototyyppi toteutettiin kehitysiteraatioiden kautta ja kehitystyössä ja 
käyttäjätestien aikana tehdyt huomiot auttavat kehittämään artefaktia paremmaksi myös 
jatkossa. Eräs konstruktiivisen tutkimuksen keskeisistä tavoitteista on, että tutkimuksen 
tulokset ovat tieteellisen lisäarvon tuottamisen lisäksi sovellettavissa myös käytäntöön, 
joten tältä osin tämä tutkimus vastaa konstruktiivisen tutkimusmenetelmän 
vaatimuksiin. 

6.2 Tulokset ja niiden merkitys 

Tämän tutkimuksen tuloksena on saatu vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 
Tutkimuskysymyksenä oli: Miten vanhuksen kävellessä liikkeellelähtöä ja pysähtymistä 
voidaan ohjata silmälaseihin toteutetuilla liikennevaloilla? Tutkimuksessa saatujen 
tulosten perusteella vanhuksen liikkeellelähtöä ja pysähtymistä voidaan ohjata 
käyttämällä silmälaseihin toteutettuja liikennevaloja. Testihenkilöinä toimineet 
vanhukset havaitsivat liikennevalot hyvin ja pysähtyivät tai lähtivät liikkeelle 
välittömästä valot nähtyään. Tutkimusten mukaan värien erottelukyky heikkenee iän 
myötä (Agelight, 2001; Jones et al., 1998; Asano et al., 2007). Kuitenkin 
silmikkoprototyypin käyttäjätesteissä kaikki ikääntyneet tunnistivat liikennevalojen 
värit. Näiden tulosten perusteella ikääntymisen aiheuttamat muutokset värinäössä eivät 
estä silmälaseihin toteutettujen liikennevalojen tunnistamista. Kaikki käyttäjätesteihin 
osallistuneet ikääntyneet testihenkilöt tunnistivat myös liikennevalometaforan, mikä 
vastaa Wagnerin ja muiden (2011) tutkimusta, jonka mukaan liikennevalojen 
tunnistamiseen liittyvä semanttinen muisti heikkenee vasta muistisairauden 
myöhemmissä vaiheissa.  

Apututkimuskysymyksistä ensimmäinen oli: Miten liikennevalometafora voidaan 
toteuttaa silmälaseihin? Tässä tutkimuksessa on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja, joilla 
liikennevalot voidaan toteuttaa silmälaseissa. Selvitysten ja testien perusteella 
vaihtoehdoista valittiin eriväristen LED -valojen johtaminen silmälasien näkökenttään 
valokaapelien avulla ja valitun tekniikan avulla toteutettiin liikennevalometaforaa 
hyödyntävä silmikkoprototyyppi. Tekniikka todettiin myös toimivaksi 
silmikkoprototyypin käyttäjätesteissä. 

Toinen apututkimuskysymys oli: Missä osassa vanhuksen näkökenttää liikennevalot 
havaitaan parhaiten ja haittaavat vähiten? Tutkimustulosten perusteella liikennevalot 
havaitaan useimmiten parhaiten silloin, kun liikennevalo on tasainen, sijaitsee 
näkökentän alaosassa ja näkyy molemmille silmille. Näillä asetuksilla liikennevalot 
myös haittaavat kaikkein vähiten. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että vaikka 
näkökentän alaosassa näkyvä valo on vaihtoehdoista useimmiten selkeämpi ja 
turvallisempi, voi näkökentän yläosassa näkyvä valo olla myös sopiva vaihtoehto 
joillekin henkilöille. 

Tutkimuksessa on saatu tuloksia myös liikennevalolasien käytettävyydestä, 
mahdollisista hyödyistä ja haitoista sekä turvallisuusnäkökohdista. Tulosten perusteella 
silmälaseihin toteutettua liikennevalometaforaa on mahdollista hyödyntää 
ohjausviestien välittämiseen henkilöille, joilla on normaalit tai mahdollisesti lievästi 
heikentyneet kognitiiviset kyvyt tai lievä dementia. Tulosten mukaan liikennevalolasit 
voivat mahdollisesti myös lisätä turvallisuutta. Tutkimuksen aikana ei tullut esiin 
turvallisuusriskejä, jotka voisivat rajoittaa liikennevalolasien käyttöä, mutta 
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mahdollisten riskien kartoittamiseksi tulisi kuitenkin tehdä laajempia jatkotutkimuksia. 
Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että oikein suunniteltuina ja toteutettuina 
liikennevalolasit voisivat olla sekä käyttökelpoisia että hyödyllisiä esim. navigoinnissa, 
ohjauksessa ja turvallisuuden parantamisessa.  

Liikennevalolasien potentiaalista kohderyhmää ovat mm. muistisairaat vanhukset. 
Muistisairailla on usein rajoittuneet kyvyt navigoida eri kohteisiin ja toimia itsenäisesti 
arkipäivän eri tilanteissa (Lithfous et al., 2012), joten liikennevalolasien kaltaisista 
apuvälineistä voisi olla merkittävää hyötyä muistisairaille. Tällaisten apuvälineiden 
turvin esim. lievästi muistisairaat voisivat mahdollisesti toimia itsenäisesti ilman 
lähiomaisten tai terveydenhoitohenkilökunnan jatkuvaa valvontaa. Terveydenhoitoalan 
resursseista on pulaa jo nykyisin, mutta tulevaisuudessa vanhusten, ja sitä myötä myös 
muistisairaiden osuus väestöstä tulee lisääntymään. Huoltosuhteen heikentyessä on 
tärkeää kehittää apuvälineitä ja ratkaisuja, joiden avulla terveydenhoitoalan ja 
omaishoidon kuormitusta voitaisiin vähentää.  

Vastaavia järjestelmiä, joissa hyödynnetään liikennevalometaforaa silmikossa, ei ole 
tämän tutkimuksen aikana kerätyn aineiston puitteissa löytynyt. Toistaiseksi useimmat 
silmikkoon kehitettävät järjestelmät on myös suunniteltu henkilöille, joilla on normaalit 
kognitiiviset kyvyt, esim. Perez ja muut (2011) ja Google glass (2014). Siinä mielessä 
tämä tutkimus kartoittaa uuttaa aluetta ja avaa mahdollisuuksia uusille lisätutkimuksille. 
Tästä tutkimuksesta saadut tulokset ja sen aikana tehdyt huomiot tuovat paitsi 
tieteellistä lisäarvoa, myös hyödyllistä informaatiota mahdollisille käytännön 
sovellutuksille. Tutkimuksen aikana tehdyt huomiot, sekä niiden perusteella tehty 
kehitystyö ja muutokset sekä koejärjestelmän teknisissä ratkaisuissa että 
käyttäjätestauksen toteutuksessa voivat auttaa vastaavien järjestelmien tutkimuksessa ja 
kehityksessä tulevaisuudessa. 

6.3 Ehdotukset lisätutkimukselle 

Tutkimukset aikana on selvinnyt liikennevalolasien toteutukseen, käyttötilanteisiin ja 
käyttäjäkohderyhmiin liittyviä asioita, joita kannattaisi tutkia lisää. Liikennevalon 
toteutusta näkökenttään erilaisilla tekniikoilla, esim. linssiin tehdyillä muodoilla tai 
optisessa kalvossa olevien LED -valojen avulla ym. olisi syytä selvittää lisää. On 
todennäköistä, että löytyisi tapoja toteuttaa liikennevalot silmälaseihin niin, että ne 
näkyvät selvästi, mutta haittaavat hyvin vähän näkökenttää. Samoin liikennevalon 
tarkkaa sijaintia eri käyttäjille ja mahdollisuutta valita sijainti eri henkilöiden ja 
käyttötilanteiden mukaan kannattaisi tämän tutkimuksen tulosten perusteella tutkia 
lisää. Mikäli liikennevalolaseille kehitetään jatkossa käytännön sovelluksia, olisi syytä 
tutkia myös liikennevalolasien langatonta toteutusta ja yhdistämistä esim. 
älypuhelimeen ja GPS –toimintoihin.  

Todellisissa arkipäivän tilanteissa liikennevalolasien mahdolliset käyttöympäristöt 
voivat vaihdella hyvin paljon. Tästä johtuen liikennevalolasien toimivuutta erilaisissa 
käyttötilanteissa olisi syytä tutkia lisää. Tällaisia tilanteita voisivat olla esim. kulku 
portaissa tai vaikeakulkuisessa maastossa, erilaisissa valaistusolosuhteissa ja 
yhdistettynä muihin navigointia tukeviin apuvälineisiin tai älylaseihin. Myös eriväristen 
LED -valojen käyttöä voisi tutkia, sekä sitä, voisivatko eri valot näkyä eri kohdissa 
näkökenttää.   

Tutkimustulosten mukaan liikennevalolasit toimivat ohjausviestien välityksessä kaiken 
ikäisille, joten olisi hyödyllistä tutkia millaisille käyttäjäkohderyhmille 
liikennevalolaseista voisi olla hyötyä ja minkälaisissa ohjaustilanteissa. Olisi hyvä myös 
selvittää miten eriasteiset näkö- ja kuulorajoitteet voivat vaikuttaa niiden käyttöön. 
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Siihen liittyen myös ääniviestien käytön mahdollisuutta liikennevalojen lisänä 
ohjauksessa voisi olla syytä selvittää.  

Liikennevalolasien yksi potentiaalinen ja tulevaisuuden väestön ikärakenteen takia 
myös merkittävä käyttäjäkohderyhmä ovat muistisairaat vanhukset, joten olisi tärkeää 
tutkia kuinka eriasteisesti muistisairaat henkilöt havaitsevat silmälaseissa olevat 
liikennevalot ja kuinka he reagoivat niihin. Liikennevalolasien mahdollisen 
jatkokehityksen kannalta olisi hyödyllistä tutkia erilaisia tapoja hyödyntää 
liikennevalolaseja niin, että niiden avulla voitaisiin lisätä turvallisuutta ja varmuutta 
erityisesti muistisairaiden vanhusten liikkumisessa ja arkipäivän toiminnassa.  
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