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Tässä raportissa kuvataan Liikenneturvan syksyllä 2015 tekemiä heijastimien näkyvyyden kenttätestauksia.

Testin tavoitteet

Testin tavoitteena oli saada Liikenneturvan käyttöön ajantasaista tietoa siitä, miten heijastimella varustettu ja
varustamaton jalankulkija näkyy erilaisilla valotyypeillä ja kauko- sekä lähivaloilla pimeässä.

Testiaika ja -paikka

Testaus tehtiin 9-10.12.2015 Alastaron moottoriradalla Varsinais-Suomessa.

Olosuhteet

Testien aikana oli täysin pilvinen taivas, ajoittaista sadetta ja lämpötila noin +5 astetta.

Testissä käytetyt ajoneuvot

1) Halogen-valoilla varustettu auto: Skoda Superb 1,6 TDI vuosimallia 2015, Mittarilukema noin 10tkm.
2) Xenon-valoilla varustettu auto: Volvo S60 D2, vm. 2015, Mittarilukema noin 30 tkm.
3) Led-valoilla varustettu auto: Mercedes E220CDI, vm.2014, Led-valot, mittarilukema noin 58 tkm.

Autojen tuulilasit ja valot olivat puhtaat ja polttimot sekä umpiot tehdasasenteisia. Led- ja xenon-valoilla
varustettujen autojen valojen korkeussäätö oli automaattinen. Halogen-valoilla varustetun auton valojen
korkeus oli säädetty valmistajan ohjeiden mukaisesti kahden etupenkeillä istuvan henkilön asetuksiin.

Testissä käytetyt heijastimet

Testeissä käytettiin EN13356/CE-hyväksyttyjä riippuheijastimia. Heijastinten heijastavuusarvot mitattiin
Zehntner ZRS 6060 –mittarilla. Hyväkuntoisten heijastinten heijastavuusarvot olivat välillä 542,5-1414,2.
Huonokuntoiset heijastimet olivat kuluneita ja testauslaiteella mitattuna normirajat alittavia. Huonokuntoisten
heijastinten heijastavuusarvot vaihtelivat välillä 12,7-112,1. Heijastinliivit olivat EN471/CE-hyväksyttyjä ja
hyväkuntoisia.

Henkilökunta

Testaukseen osallistuivat Laura Loikkanen, Minna Saarinen, Leena Pöysti, Tomi Rossi, Antero Lammi, Tapio
Heiskanen, Sami Kivilä ja Elias Ruutti.

Testien suorittaminen

Testaukset tehtiin moottoriradan suoralla osuudella pimeässä (ei mitään hämärän muotoa vaan täysin
pimeää). Alue ei myöskään ollut valaistu millään tavoin. Radan reunaan oli rakennettu 10m välein oleva
mitta-asteikko, joka ulottui 600m etäisyydelle asti autojen keulasta. Eri valotyypeillä varustetut autot olivat
rinnakkain 0m kohdalla.

Testit tehtiin siten, että jalankulkija lähti radan toisesta päästä (600m kohdalta) kävelemään kohti auton
keulaa. Kun auton kuljettajan paikalla istuva henkilö teki jalankulkijasta tai tämän käyttämästä heijastimesta
selkeän näköhavainnon, hän painoi äänimerkkiä. Äänimerkin kuultuaan jalankulkija asetti maahan merkin,
jonka perusteella havaintoetäisyys autosta laskettiin.

Havainnoitsijana oli aina sama henkilö, joka vaihtoi autojen välillä. Matkustajan paikalla oli toinen henkilö
varmistamassa, että auton valojen asetukset ovat oikeat ja mikään olennainen ei muutu testausten välillä.
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Jalankulkijoina käytettiin kolmea tummiin vaatteisiin pukeutunutta henkilöä, jotka lähtivät liikkeelle yksi
kerrallaan. Molemmissa päissä testirataa oli tämän lisäksi henkilöt varmistumassa siitä, että tieto kulkee,
olosuhteet ovat oikeanlaiset ja virheitä ei tapahdu. Kommunikoinnissa käytettiin apuna radiopuhelimia.
Jokaista valotyyppiä kohden testi toistettiin kolme kertaa käyttäen joka kerta eri jalankulkijaa. Taulukoissa on
ilmoitettu mittausten keskiarvot.

Heijastimella ja heijastinliiveillä sekä kaukovaloilla näkyvyys mitattiin vielä erikseen yhden kilometrin
etäisyydeltä. Tämä matka laskettiin auton trippimittarin avulla.

Mittausten tulokset (tulokset raportoitu mittausjärjestyksessä)

Taulukko 1. Ilman heijastinta olevan jalankulkijan näkyvyys
Valotyyppi Mittausten keskiarvo Vaihteluväli
Led-lähivalot 49m 43m-54m (11m)
Xenon-lähivalot 52m 51m-54m (3m)
Halogen-lähivalot 69m 65m-73m (8m)

Led-kaukovalot 136m 125m-140m (15m)
Xenon-kaukovalot 172m 162m-177m (15m)
Halogen-kaukovalot 161m 152m-172m (20m)

Taulukko 2. Hyväkuntoisella heijastimella varustetun jalankulkijan näkyvyys
Valotyyppi Mittausten keskiarvo Vaihteluväli
Led-lähivalot 364m 352m-376m (24m)
Xenon-lähivalot 401m 395m-408m (13m)
Halogen-lähivalot 373m 355m-430m (75m, osin kova sade)

Led-kaukovalot yli 600m -
Xenon-kaukovalot yli 600m -
Halogen-kaukovalot yli 600m -

Pelkät sumuvalot 210m 200-220m (20m)
Erikseen testattuna (xenon- ja halogenkaukovaloilla) todettiin, että hyväkuntoinen heijastin näkyi 1000m
päästä.

Taulukko 3. Huonokuntoisella heijastimella varustetun jalankulkijan näkyvyys
Valotyyppi Mittausten keskiarvo Vaihteluväli
Led-lähivalot 155m 129m-181m (52m)
Xenon-lähivalot 162m 149m-173m (24m)
Halogen-lähivalot 204m 189m-214m (25m)

Led-kaukovalot 470m 445m-510m (65m)
Xenon-kaukovalot yli 600m -
Halogen-kaukovalot yli 600m -
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Taulukko 4. Heijastinliivillä varustetun jalankulkijan näkyvyys
Valotyyppi Mittausten keskiarvo Vaihteluväli
Led-lähivalot yli 600m -
Xenon-lähivalot yli 600m -
Halogen-lähivalot yli 600m -

Led-kaukovalot yli 600m -
Xenon-kaukovalot yli 600m -
Halogen-kaukovalot yli 600m -

Pelkät sumuvalot 500m -
Erikseen testattuna (xenon- ja halogenkaukovaloilla) todettiin, että heijastinliivi näkyy 1000m päästä.

Taulukko 5. Pyörän näkyminen eri heijastin- ja valoyhdistelmillä
Valotyyppi Pyörä ja mittaustulos

Halogen-lähivalot

Polkupyörä etu- ja takavaloilla, näkyvyys yli 600m
Polkupyörä etuheijastimella, näkyvyys 360m
Polkupyörä takaheijastimella, näkyvyys yli 360m
Polkupyörä sivuheijastimilla, näkyvyys yli 360m
Polkupyörän poljinheijastimet, näkyvyys yli 360m
Polkupyörä ilman valoja ja heijastimia, näkyvyys
120m

* Vain yksi mittaus / valotyyppi

Päätelmiä ja huomioita

- Ilman heijastinta pimeässä kulkeva jalankulkija näkyy noin 50m päästä silloin, kun autossa on 
lähivalot.

- Ilman heijastinta pimeässä kulkeva jalankulkija näkyy noin noin 150m päästä silloin, kun autossa on 
kaukovalot.

- Hyväkuntoisella heijastimella varustettu, pimeässä kulkeva jalankulkija näkyy noin 350m päästä 
silloin, kun autossa on lähivalot.

- Hyväkuntoisella heijastimella tai heijastinliivillä varustettu, pimeässä kulkeva jalankulkija näkyy jopa 
1000m päästä, silloin kun autossa on kaukovalot. Joka tapauksessa näkyvyys ylittää 600m.

- Heijastinliivien näkyvyys oli ylivoimainen tavallisiin heijastimiin verrattuna. Tämä johtui ilmeisesti siitä, 
että heijastavaa pintaa oli enemmän. Ero korostui etäisyyden kasvaessa.

- Eri valotyyppien keskinäisestä paremmuudesta ei tämän testin perusteella pidä tehdä päätelmiä, 
sillä testissä oli vain yksi auto/valotyyppi.

- Testiolosuhteet olivat normaaliliikenteeseen nähden poikkeuksellisen hyvät. Kuljettaja keskittyi vain 
eteenpäin katsomiseen ja muita häiritseviä asioita ei ollut. Toisaalta kuljettajalta edellytettiin selkeää 
näköhavaintoa. Esimerkiksi kaupunkiolosuhteissa jalankulkijan näkyvyyttä häiritsee mm. 
taustavalaistus. 
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