
Teksti: tutk. Tapio Juutinen

Kokoelmat kertovat 6/2014:
Syvyydenarviointikyvyn mittaukseen käytetty kolmisauvakoje

Ilmailulääketiede ei ole uusi ilmiö vaan ollut osa 
moottori-ilmailun vaatimusmäärittelyä lähes alusta 
lähtien. Vuodesta 1924 alkaen ilmailuvoimien 
ohjaaja- ja tähystäjäkursseille pääsy edellytti 
hyväksyttyä psykofysiologista koetta, johon on 
alusta lähtien kuulunut Suomessa myös näkökyvyn, 
mukaan lukien syvyysnäön, mittaaminen.

Nykyisin standardein Ilmailulääketieteen keskuk-
sessa tehtävä syvyysnäkökyvyn (stereonäkö) 
mittaus on vaativa tehtävä ja edellyttää yleensä 
monipuolista erikoislaitteistoa sekä kokeneita 
tutkijoita.

Suomen Ilmailumuseon ensimmäisen 
perusnäyttelyhallin parvella on Helsingin 
keskussotilassairaalassa Tilkassa käytössä ollut 
kolmisauvakoje. Kolmisauvakojeilla arvioitiin 
lentäjien näkökykyä Suomessa 1920-luvulta arviolta 
aina 1970-luvulle asti.

DR-196:n oikeanpuoleinen kelluke esillä Suomen Ilmailumuseossa vuonna 2009. 
Right float of DR-196 was exhibited in 2009 in Finnish Aviation museum
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Ilmailulääketiede lentoturvallisuuden avuksi 
1920-luvulla

Suomessa kiinnostus ilmailulääketieteeseen heräsi 
pian ilmailuvoimien perustamisen (1918) jälkeen. 
Vuonna 1920 ilmailuvoimien komentajaksi tulleen 
Arne Somersalon huolenaiheisiin kuului aselajin 
huolestuttavan korkea onnettomuusprosentti. Vika 
oli ainakin osaksi lentäjien valinnassa, joka meillä 
tapahtui ilman minkäänlaista lääketieteellistä koetta.

Vuoden 1921 lopulla asetettiin lopulta komitea 
tutkimaan, ”mitä vaatimuksia lentäjiksi tai 
lentotähystäjiksi pyrkivien ruumiinrakenteensa, 
terveytensä, aistiensa ja eritoten hermostonsa 
suhteen tulisi täyttää”. Saksa oli omaksunut 
käytännöllisen tien ilmailuturvallisuuteen 
tarkkoine lääkärintarkastuksineen ja jatkuvine 
silmälläpitoineen yksikössä. Suomessa sovellettavat 
vaatimukset luotiin Saksaan suuntautuneiden 

tutustumismatkojen perusteella. Jo mainitun 
komitean puheenjohtaja, prof. R.A.A. Tigerstedt 
kävi keväällä 1923 hakemassa Suomeen koelaitteita 
Leipzigista.

Englantilaisista vaikuttajista suomalaiseen 
näöntutkimukseen tulee mainita erityisesti 
kapteeni ja lentopsykologi Martin Flack, joka 
painotti voimakkaasti silmän merkitystä lentäjälle 
tehtävässä tutkimuksessa.

Ohjaaja- ja tähystäjäkursseille tulevien yläikärajana 
pidettiin ajalla yleisesti 25 vuotta. Psykofyysinen 
tarkastus tuli käsittämään perusteellisen   
lääkärintarkastuksen sekä erikoistestejä, mukaan 
lukien näkökyvyn mittaaminen.

Se kuuluisa ”Psyko”

Vuonna 1924 perustettiin silloisen Helsingin yliopis-
ton fysiologian laitoksen tiloihin Psykotekninen lai-
tos, jossa ensimmäinen lentäjälle suoritettu tutkimus 
on merkitty 25.11.1924. Laitos siirtyi kaksi vuotta 
myöhemmin Ilmailuvoimien esikunnan yhteyteen. 

Vuonna 1932 sen nimi muutettiin Psykofysiologian 
laitokseksi ja neljä vuotta myöhemmin laitos siirtyi 
silloiseen Helsingin sotilassairaalaan (jälleen 
vuonna 1965 uusiin tiloihin sivurakennukseen). 

Tältä ajalta juontuu edelleenkin lentäjien käyttämä 
kutsumanimi ”Psyko”. 

Sotilaslääketieteenlaitos perustettiin vuonna 
1984 ja Psykofysiologian laitoksesta tuli sen 
Ilmavoimaosasto. Keskussotilassairaalan 
lakkauttamisen jälkeen toiminta siirtyi 
Meilahden sairaala-alueelle Biomedicum-
tutkimuskeskukseen ja yksiköstä tuli SOTLK:n 
Valintakeskus. Organisaatiomuutoksesta vuonna 
2009 alkaen yksikkö on ollut SOTLK:n tutkimus- 
ja kehittämisosaston (TKOS) Ilmailulääketieteen 
keskus (Aeromedical Centre eli AMC). 

Psykoteknillisen laitoksen ajoista lähtien yksikkö 
on palvellut sekä sotilas- että siviili-ilmailua. 
Suomessa suoritettiin kaikki lääkärintarkastukset 
ilmailulupakirjoja varten Psykofysiologian 
laitoksella aina vuoteen 1960 asti, jonka jälkeen 
purjelentäjien tarkastukset hyväksyttiin kenen 
tahansa laillistetun lääkärin suoritettavaksi.

Vuonna 1968 perustettiin lopulta ns. nimettyjen 
ilmailulääkärien verkosto. Ilmailulääkäri-statuksen 
saaneiden alan harjoittajien tehtäväksi tuli sekä 
yksityis- että ansiolentäjien ns. välitarkastusten 
suorittaminen.

“Etäisyydenarviointikyky todetaan kolmisauvako-
keella”.
Ilmailu-lehden arkistosta oleva kuva lienee arviolta 
1940-luvulta, jolloin Psykofysiologian laitos toimi jo 
Tilkassa Helsingissä.



Näköaisti on lentäjälle muita aisteja 
suunnattomasti merkityksellisempi. 
Luultavasti jokaisen aktivisen 
lentäjän kokemus on sama.
- Psykoteknisen laitoksen johtaja, res. lääk. kapt. Yrjö 
Renqvist artikkelissaan Aero-lehdessä vuonna 1925

Kolmisauvakojeen toimintaperiaate

Näköaistia tutkittaessa 1920-luvulla määrättiin 
koehenkilön näkötarkkuus suorassa näkemisessä 
Snellenin tauluja käyttäen. Muita kokeita oli 
kahdeksan: silmän taitekyky, syvyysnäkö suorassa ja 
epäsuorassa näkemisessä sekä nopea syvyysnäkö, 
stereonäkö, näkökentän laajuus ja värinäkö.

Itse käsillä olevalla kolmisauvakojeella 
mitattiin henkilön kyky arvioida suorassa 
näkemisessä etäisyyksiä syvyyssuunnassa. 
Koje on rakenteeltaan melko yksinkertainen, 
noin kaksimetriä pitkä puulaatikko. Laitteen 
käyttömekanismi on sekin varsin nopeasti kerrottu.

Keskimmäinen  laatikon päässä olevista vaaleista 
sauvoista poikkeutettiin kolmen sauvan rivistä 
(KUVA 1), minkä jälkeen kojeen toisessa päässä istu-
va koehenkilö pyrki palauttamaan sen takaisin riviin 
mustaa taustaa vasten. Tämä tapahtui katsomalla 
laitteen seinässä olevasta aukosta ja pyörittämällä 
samaan aikaan pyörää, joka liikuttaa sauvaa (KUVA 2).

Kun koehenkilö oli saanut sauvat mielestään 
samaan linjaan, voitiin mahdollinen virhe tarkastaa 
viereiseltä senttimetriasteikolta (KUVA3). 
Käytännön takia on kojeen sisään sijoitettu 
hehkulamppu asteikon näkyvyyden parantamiseksi.

Muuttujien eliminoimiseksi ja tuloksen 
varmistamiseksi suoritettiin koe 10 kertaa. 
Syvyysnäkökyvyn voitiin katsoa olevan normaali, 
kun jatkuva poikkeama oli +/- 1 cm. Renqvist 
kertoo koehenkilöiden suorituksissa olleen 1920-
luvulla melko suuria eroja: muutamat osasivat 
asettaa sauvat 1 mm:n tarkkuudella samaan 
tasoon, toiset tekivät 1 cm:n tai parinkin virheen.

Laitteella pystyttiin mittaamaan myös 
syvyysetäisyyksien arviointia epäsuorassa 
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KUVA 2

KUVA 3



näkemisessä. Stereoskooppisen näön 
tarkkuutta mitattiin ajalla kolmisauvakojeen 
lisäksi Zeissin valmistamalla stereometrilla.

Laitteen käyttöhistoriasta  ja -ajasta ei ole tällä het-
kellä tarkempaa tietoa. Kolmisauvakojeet ovat olleet 
käytössä Tilkassa 1920-luvulta aina (muistitietojen 
mukaan) 1970-luvulle asti. Ilmailumuseon 
kokoelmiin laite on päätynyt yli 20 vuotta sitten.

Laitteen historiasta enemmän tietäviä 
pyydetään ottamaan yhteyttä museon tutkijaan!

English Abstract: Three Stick Vision Test

With this instrument, persons ability to see 
depth differences (stereoscopic view) was 
tested. The instrument was used in Tilkka 
military hospital in Helsinki from 1920’s to 
(roughly) 1970’s for both military and civil pilots. 

The middle stick is first moved out of line, after 
which the person under examination tries 
to get this stick in line with two other stick.

To do this, stick can be moved with the aid of 
small wheel below the narrow window. When 
the applicant has done the adjustment, the error 
can be seen in scale at the base of the sticks.

To get reliable results, the test is carried out 10 
times. The test is passed, if the maximum error in 
repeated test is no more than one centimeters.
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