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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko ZEISS i.Scription -linsseistä hyötyä lintuharrastajille, joilla on silmissään korkeamman asteen aberraatioita. ZEISS luettelee
i.Scription -linssien käyttäjille viisi hyötyä: parempi hämäränäkö, kirkkaampi näkökokemus,
parempi kontrastinäkö, parempi värinäkö ja jopa 20 % parempi kuvanlaatu perinteisiin linsseihin verrattuna. Opinnäytetyön yhteistyökumppanina oli Helsingin Optiikka Oy, joka on
urheilunäkemiseen erikoistunut optikkoliike.
Työn teoriaosuudessa on käsitelty lintuharrastajien näkövaatimuksia, silmän aberraatioita
sekä i.Profiler Plus -laitteen toimintaperiaatteita. Opinnäytetyössä on noudatettu kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteita. Koehenkilöt saivat kahdeksi viikoksi käyttöönsä kahdet silmälasit, joista toisissa oli ZEISS i.Scription -linssit ja toisissa ZEISS vakiolinssit. Aineisto
kerättiin osittain strukturoiduilla kyselylomakkeilla, joihin koehenkilöt vastasivat subjektiivisen käyttökokemuksensa perusteella. Lomakkeen kysymysten teemat koostuivat edellä
mainituista i.Scription -linssien ominaisuuksista.
Tulokset analysoitiin jokaisesta henkilöstä erikseen ottaen huomioon henkilön taittovirhe,
pupillin koko sekä korkeamman asteen aberraatiot. Tuloksista tehtiin yhteenveto, jotta niitä
voitiin tarkastella kokonaisuutena ja peilata työn tarkoitukseen. Koehenkilöt eivät huomanneet suuria eroja linssien välillä. Tulosten perusteella voitiin todeta, että molemmat vertailussa olleet linssit olivat erittäin laadukkaita. Koehenkilöt antoivat molemmille linsseille lähes kaikilla kyselylomakkeen osa-alueilla erinomaiset arvosanat. Testijakson päätteeksi
neljä viidestä koehenkilöstä päätti lunastaa itselleen silmälasit i.Scription -linsseillä, vaikka
kyselylomakkeen perusteella kaksi heistä oli valinnut verrokkilinssit paremmiksi. Testijaksolle osallistuneilla koehenkilöillä ei ollut silmissään merkittäviä korkeamman asteen aberraatioita. Voidaan olettaa, että tästä johtuen linssien erot eivät tulleet selkeästi esille.
Tulosten perusteella ei voida vetää luotettavia johtopäätöksiä siitä, parantavatko i.Scription
-linssit näkökokemusta lintuharrastuksessa sellaisilla henkilöillä, joilla on silmissään korkeamman asteen aberraatioita. i.Scription -linssien voidaan kuitenkin katsoa soveltuvan taittovirheestä ja aberraatioiden määrästä riippumatta monenlaiseen yleiskäyttöön.
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The purpose of the thesis was to find out if ZEISS i.Scription lenses provide any advantages for birdwatchers who suffer from high order aberrations. ZEISS lists five benefits
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The theory of the study consists of visual requirements of birdwatching, ocular aberrations
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grinded with ZEISS i.Scription lenses and the other pair with regular ZEISS lenses. Data
for this study were collected with a partly structured questionnaire that the test subjects
filled in based on their subjective experiences. The questions of the form consisted of the
above-mentioned themes of the i.Scription lens features.
Data on each subject were analyzed individually. Subjects’ refraction, pupil size and high
order aberrations were taken into account. Test subjects did not experience significant
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test subjects rated both lenses with high grades on all areas of the question form. After the
test period, four of the five test subjects decided to claim i.Scription spectacles for themselves, even though based on the questionnaire two of them rated regular ZEISS lenses
as being better. Test subjects who took part in the test period did not have significant high
order aberrations in their eyes. It can be assumed, that is the reason why the differences
between the lenses were not distinct.
Based on the results we cannot draw reliable conclusions if i.Scription lenses improve visual experience on birdwatchers who have high order aberrations in their eyes. However,
we came to the conclusion that i.Scription lenses can be recommended to all kind of use
regardless of the refraction and the aberrations.
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1

Johdanto

Toteutimme optometrian opinnäytetyönä syksyllä 2018 silmälasilinssivertailun aktiivisille lintuharrastajille. Opinnäytetyömme teoriaosuudessa käsittelemme lintuharrastusta ja
siinä tarvittavia näkemisen osa-alueita. Tutkimusosuudessa esitellään opinnäytetyön
kulku ja tulokset, joita olemme analysoineet pohdintaosiossa. Idean opinnäytetyöhömme saimme keväällä 2018 työelämän yhteistyökumppaniltamme Helsingin Optiikka
Oy:ltä. Helsingin Optiikka Oy on yksityinen optikkoliike, joka on erikoistunut urheilunäkemiseen ja löytämään yksilöllisiä näkemisen ratkaisuja asiakkailleen. Linssivertailu toteutettiin ZEISS:n yksiteholinsseillä. Toisissa silmälaseissa lintuharrastajilla oli yksilöllisesti i.Scription –teknologialla valmistetut linssit ja toisissa perinteiset yksiteholinssit. ZEISS listaa i.Scription -linssien käyttäjille viisi etua: parempi hämäränäkö, kirkkaampi näkökokemus, parempi kontrastinäkö, parempi värinäkö ja jopa 20 % parempi
kuvanlaatu perinteiseen linssimääräykseen verrattuna. Opinnäytetyön teoriaosuus
koostuu näiden ominaisuuksien tarkastelusta lintuharrastajien näkökulmasta.
Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää, onko ZEISS i.Scription -linsseistä hyötyä
lintuharrastajille, joilla on silmissään korkeamman asteen aberraatioita. Korkeamman
asteen aberraatiot ovat optisia kuvautumisvirheitä, joita ei pystytä ottamaan huomioon
perinteisissä silmälasilinsseissä. Opinnäytetyömme tavoitteena on antaa tietoa niin
yhteistyökumppanillemme kuin muillekin optisen alan toimijoille, kenelle ja minkälaiseen käyttöön kyseisiä linssejä voi suositella. Yksilöityjen linssien tarjonnan kasvaessa
koemme aiheen olevan optikon työn kannalta tarpeellinen ja ajankohtainen. Opiskelijoina halusimme syventää tietouttamme korkeamman asteen aberraatioiden vaikutuksesta näkemiseen. Olemme päässeet myös tutustumaan itsellemme vieraaseen harrastukseen ja sitä kautta tarjoamaan tulevaisuudessa erikoisasiantuntemusta ammatissamme.
Opinnäytetyössämme on noudatettu kvalitatiivisen tutkimuksen periaatteita. Vaikka
tulokset on hankittu osittain strukturoidun kyselylomakkeen avulla, on työ enemmän
laadullinen kuin määrällinen. Koehenkilöitä on rajallinen määrä ja tulokset on analysoitu
jokaisesta henkilöstä erikseen. Kohderyhmänä on lintuharrastajat, jotka käyttävät yksitehosilmälaseja kaukokatseluun. Koehenkilöiden anonyymiys on turvattu sillä, että tuloksia käsiteltäessä ja raportoitaessa ei ole käytetty tutkittavien henkilötietoja. Työssä
on esitetty vain välttämättömät tiedot, kuten ikä, sukupuoli, taittovirhe ja tulokset.
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Koska ZEISS lupaa i.Scription -linssien parantavan kontrasti-, hämärä- ja värinäköä,
halusimme selvittää, onko i.Scription –linsseistä hyötyä lintuharrastajille erityisesti hämärissä valaistusolosuhteissa. Halusimme myös selvittää, onko henkilön taittovirheellä,
pupillikoolla tai silmässä olevilla aberraatioilla vaikutusta näkökokemukseen linssiparien välillä. Metropoliassa on aiemmin tehty muutama aiheeseen liittyvä opinnäytetyö,
kuten Wilénin (2017) työ Korkeamman asteen aberraatiot, Pietilän, Sorjamaan ja Wiklundin (2013) työ Aberraatiot haltuun sekä Aallon ja Mäkelän (2015) työ ‘’Elä ammu, se
on kaakana!’’.
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2

Lintuharrastus

Lintuharrastuksella on monia muotoja. Jotkut seuraavat kevät- ja syysmuuttoa tai kuvaavat lintuja. Toiset voivat olla kiinnostuneita lintujen rengastamisesta ja laskennasta.
Joillekin lintuharrastus tarkoittaa eri lajien bongaamista. (Hänninen 2000: 4; Monta tapaa harrastaa 2018.) Oli harrastustapa millainen tahansa, se vie usein mennessään.
Lintuja voidaan harrastaa erilaisissa olosuhteissa, kuten kirkkaassa auringonpaisteessa tai hämärässä valaistuksessa, sadesäällä, usvassa tai pilvisellä säällä. Lintuja voi
nähdä niin tiheässä metsässä kuin aukealla rannalla tai pellolla. Nämä seikat vaikuttavat apuvälineiden, kuten kiikarin valintaan. Erilaiset valaistusolosuhteet vaikuttavat
myös näkemiseen pupilliaukon koon muuttuessa. Hämärässä pupilliaukon ollessa suurempi aberraatioiden vaikutukset näkemiseen lisääntyvät (Andersson 2018).
2.1

Lintujen muuttoajat ja -alueet Suomessa

Talvella Suomessa ei ole linnuille juurikaan ruokaa, minkä vuoksi suurin osa Suomen
linnuista onkin muuttolintuja. Muuttoa tapahtuu jossain määrin ympäri vuoden, mutta
päämuutot ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Keväällä linnuille aiheuttaa muuttolevottomuutta päivien piteneminen ja syksyllä lyheneminen. (Laine 2004: 194.) Lintujen muuttoajat vaihtelevat vuosittain ja eri lajit muuttavat omaan tahtiinsa. Muuttoajoissa on eroa
myös maantieteellisesti. (Laine 2004: 280.) Kuitenkin voidaan sanoa kevään vilkkaimman muuton ajoittuvan maalis-huhtikuun vaihteeseen (Hänninen 2000: 45). Syksyllä
muutto kestää kauemmin ja muuttajia on enemmän kuin keväällä poikastenkin ollessa
liikkeellä. Syksyn parasta sesonkia on syys-lokakuun vaihde. Syksyyn ajoittuu myös
vaelluslintujen liikehdintä. Vaelluslinnut eivät ole muuttajia, mutta siirtyvät ravinnon perässä uudelle alueelle. (Hänninen 2000: 48-49.) Linnut voivat olla niin päivä- kuin yömuuttajia (Laine 2004: 205-208).
Parhaiten syysmuuttoa Uudellamaalla pääsee seuraamaan Suomenlahden rannikolla,
sillä vilkkain muuttoreitti kulkee rannikon itä-länsi -akselilla (Laine 2004: 217). Erityisesti
Hanko ja etelän saaret, kuten Suomenlinna sekä monet pienemmät, ovat oivallisia
paikkoja lintuharrastajille. Idästä harhautuu usein näille alueille satunnaisia harvinaisuuksia. Suuria parvia pääsee näkemään peltoaukeilla. (Linnut lokakuussa n.d.; Linnut
syyskuussa n.d.)
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2.2

Välineet lintuharrastuksessa

Tärkein väline, jota lintuharrastuksessa tarvitaan, on kiikari (Hänninen 2000: 6; Näin
aloitat lintuharrastuksen 2018). Kokeneemmat harrastajat panostavat välineisiin
enemmän (Saari 2016). Heiltä saattaa löytyä lisäksi kaukoputki tai kamera sekä erilaisia apuvälineitä helpottamaan havainnointia.
Kiikari on lintuharrastajalle ehdoton väline. Kiikarin avulla löydetään kaukana olevat
linnut ja tarvittaessa kaukoputki toimii lisäapuna linnun tunnistuksessa (Laine 2004: 9).
Jos kiikari on riittävän laadukas, se voi riittää ainoaksi suurentavaksi apuvälineeksi
(Laine 2004: 9). Aloittelija pärjää edullisemmalla mallilla, mutta tosiharrastajat panostavat kiikarin laatuun ja ominaisuuksiin.
Kiikarit voi jakaa kahteen malliin: porro- ja kattoprismakiikareihin. Porroprismakiikari on
perinteinen leveämpi malli, jossa prismat ovat osittain limittäin, kun taas kattoprismamallissa ne on sijoitettu peräkkäin. Porroprismakiikarit ovat yleensä edullisempia, mutta
usein optiikaltaan riittäviä. Mallilla ei ole niin suurta merkitystä kiikarin suorituskykyyn
kuin prismojen ja linssien hionnalla ja laadulla. Kun kiikarissa käytetyn optisen lasin
laatu on ensiluokkaista, parantaa se värikontrasteja ja takaa kirkkaan kuvan. Parhaissa
kiikareissa linssit on pinnoitettu monikerroskalvoilla, mikä parantaa valovoimaa ja kuvan laatua. Halvemmissa kiikareissa on käytetty vain muutamaa pintakalvoa, jolloin
niiden kuluminen heikentää kuvan laatua. (Laine 2004: 9, 11.) Ilman pintakalvoja osa
valon määrästä heijastuu pois ja vain 95 % pääsee silmään asti (Schneck 2009: 73).
Kiikarin tärkeimmät ominaisuudet ovat suurennus ja etulinssin eli objektiivin halkaisija
ja näiden suhteesta riippuva valovoima (Laine 2004: 10). Suurennus kertoo kuinka
monta kertaa isommaksi kiikari suurentaa kuvan paljaaseen silmään verrattuna
(Schneck 2009: 72). Pihojen ja metsän lintujen tarkkailuun riittää yleensä 6-8 -kertainen
suurennus. Jos kiikaria halutaan käyttää rannoilla ja avomaastossa, tarvitaan ainakin
10-kertainen suurennus varsinkin, jos käytössä ei ole kaukoputkea. Suurennuksen
kasvaessa kuitenkin esimerkiksi lähin tarkennusetäisyys kasvaa ja syväterävyys pienenee. (Laine 2004: 9.) Tällöin kiikarin kanssa voi tarvita jalustaa, koska kuva on vaikeampi pitää vakaana (Hänninen 2000: 17). Kiikarin näkökentän laajuus ilmoitetaan
asteina tai sen leveytenä metreissä kilometrin etäisyydellä (Hänninen 2000: 17;
Schneck 2009: 72). Kun suurennus kasvaa, vastaavasti näkökenttä pienenee (Hänninen 2000: 17; Laine 2004: 9).
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Objektiivin halkaisija määrittää kiikarin valovoiman. Suurempi halkaisija päästää
enemmän valoa silmään, minkä ansiosta kuva on kirkkaampi ja kiikaria voi käyttää
myös hämärässä. Kuitenkin objektiivin halkaisijan suurentuessa kiikarista tulee painavampi ja hankalampi käyttää. Valovoiman määrä voidaan laskea, kun suurennus ja
etulinssin halkaisija ovat tiedossa. (Hänninen 2000: 18; Laine 2004: 10; Schneck 2009:
72.)
Kiikaria käytettäessä on tärkeää muistaa oikea katseluetäisyys. Katseluetäisyys on
matka kiikarin okulaarilinssistä silmän pintaan. Suositeltu etäisyys on mallikohtainen ja
se ilmoitetaan kiikarin tiedoissa. Silmälasien käyttäjälle etäisyys voi kasvaa liian pitkäksi, jos ei muista taittaa okulaarin silmäsuojaa pois tieltä. Liian pitkän katseluetäisyyden
huomaa siitä, että kuvan reunoilla näkyy kauttaaltaan tumma varjo. Kun katseluetäisyys on oikea, on kuva terävä ja selkeä. (Kiikarit ja termit -osto-opas 2018; Schneck
2009: 72-73.)
Kaukoputki ei yksinään riitä lintuharrastajalle, mutta on hyvä lisävaruste kiikarin ohella.
Kaukoputken suurennuskerroin on isompi kuin kiikarin, jolloin sillä pystyy katselemaan
kauemmaksi kuin kiikarilla. Kaukoputkea käytetään usein esimerkiksi muutontarkkailussa ja lintutorneissa. Yleiskäyttöön sopii 20-30 kertaa suurentava laajakulmaokulaari.
(Hänninen 2000: 18.) Zoom-okulaarin suurennus on säädettävissä, mutta näkökenttä
on sillä kapeampi. Kaukoputken kanssa käytetään jalustaa. (Hänninen 2000: 18-19;
Laine 2004: 13-14.)
Nykyään lintujen kuvaaminen on yleistynyt digitaalisten laitteiden ansiosta (Laine 2004:
260). Kaikenlaisia kuvauslaitteita on saatavilla edulliseenkin hintaan ja lähes jokaisella
onkin aina mukanaan vähintään puhelimen kamera. Pienten digipokkareiden kuvanlaatu on kehittynyt ja sellainen on helppo ottaa mukaan kokonsa ja kevyen painonsa
vuoksi. Vaikka digipokkari voi olla riittävä väline kuvaukseen, lintukuvauksen tosiharrastajilta löytyy laadukas järjestelmäkamera (Laine 2004: 260).
Kameran tärkeimpänä ominaisuutena voidaan pitää kuvakennoa. Täyden kennon koko
digitaalisessa järjestelmäkamerassa on 24x36 mm. Kuvakenno määrittää kuvapikseleiden määrän ja koon, jotka vaikuttavat kuvan laatuun. (Laine 2004: 261.) Lintukuvaajalle
sopii 400-500 mm:n polttovälillä oleva teleobjektiivi. Suositeltavaa on, että se sisältää
kuvanvakaajan, jolloin käsivaralla kuvaaminen onnistuu paremmin. Kun teleobjektiivin
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koko kasvaa, paino sekä hinta lisääntyvät, jolloin myös jalustan käyttö on välttämätöntä. Monipuolisempaan kuvaamiseen sopii zoom-objektiivit. (Laine 2004: 261-262.)
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3

Näkeminen lintuharrastuksessa

Lintuharrastajat katselevat lintuja haastavissa näköolosuhteissa ympäri vuoden. Lintuja
havainnoidaan usein pitkien etäisyyksien päästä, jolloin kaukonäön merkitys korostuu.
Yksityiskohtien erotuskyky on välttämätöntä, jotta lintulajit pystytään erottamaan toisistaan. Värien havainnointikyky on lintuharrastuksessa erityisen tärkeää, kun tulee erottaa lintuja, joiden väritys sulautuu taustaansa. Syvyysnäkö mahdollistaa etäisyyksien
hahmottamisen ja kolmiulotteisen näkövaikutelman. Tässä luvussa käsitellään näitä
lintuharrastuksessa tärkeitä näkemisen osa-alueita.
3.1

Näöntarkkuus ja kontrastiherkkyys

Näöntarkkuudella tarkoitetaan näköjärjestelmän erottelukykyä. Näöntarkkuus eli visus
kertoo, kuinka lähellä toisiaan olevat pisteet pystytään vielä erottamaan toisistaan.
(Bailey 2006: 218; Holder, Morley & Spalton 2005: 2.) Visus ilmoitetaan desimaalilukuna, jolloin lukema 1.0 tarkoittaa silmän kykyä erottaa kaksi erillistä kohdetta toisistaan,
kun niiden välinen etäisyys on yksi kulmaminuutti. Visusta 1.0 pidetään normaalin
näöntarkkuuden raja-arvona. Visus mitataan erilaisilla optotyypeillä eli testimerkeillä
sekä monokulaarisesti että binokulaarisesti. Yleisin käytössä oleva testitaulu on niin
kutsuttu Snellenin kirjaintestitaulu, jossa kirjainten koko pienenee ja määrä kasvaa rivi
riviltä alaspäin mentäessä. (Bailey 2006: 218; Rabbetts 2007: 28, 49-51.) Mitä pienemmän optotyypin henkilö pystyy tunnistamaan, sitä suuremman visusarvon hän saavuttaa. Visukseen vaikuttavat muun muassa silmän terveydentila, pupillin koko, silmän
optiset aberraatiot sekä katseltavan kohteen kontrasti. (Bailey 2006: 217; Rabbetts
2007: 25-28.)
Kontrastiherkkyys kertoo näköjärjestelmän kyvystä erottaa vähäisiä valaistuseroja.
Kontrastikynnyksellä tarkoitetaan pienintä kirkkauseroa, jolloin kohde vielä erotetaan
taustastaan. Kontrastiherkkyys on kontrastikynnyksen käänteisarvo. (Elliot 2006: 247).
Näöntarkkuus mitataan yleensä korkeakontrastisissa oloissa, jolloin optotyyppien tunnistaminen on helpompaa, eikä saatu tulos välttämättä vastaa henkilön todellista näkökykyä (Bailey 2006: 229; Rabbetts 2007: 25-27). Arkielämän tilanteissa valaistusolosuhteet muuttuvat jatkuvasti, joten näöntarkkuusarvo ei yksinään kerro tarpeeksi henkilön toiminnallisesta näkökyvystä. (Elliot 2006: 247; Holder ym. 2005: 8.)
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3.2

Värinäkö

Ihmisen kyky erottaa värisävyjä on ilmiömäinen. Siitä, kuinka montaa sävyä ihminen
pystyy erottamaan, ei ole varmaa tietoa. Lähteestä riippuen määrä on jotakin 2 ja 10
miljoonan sävyn välillä (Colours of light 2012; Goldstein 1999: 134, Kernell 2016: 3).
Värien havaitseminen tapahtuu verkkokalvolla fotoreseptorisoluissa. Valoa havaitsevia
reseptorisoluja on kahdenlaisia, tappeja ja sauvoja. Tappisoluissa tapahtuu värien erottelu ja niitä on kolmenlaisia, joista kukin on herkin tietylle valon aallonpituudelle: 440
nm (sininen), 540 nm (vihreä) ja 570 nm (punainen). Kyseinen aallonpituus stimuloi
sille herkintä tappisoluryhmää, jolloin syntyy väriaistimus. (Holder ym. 2005: 10.) Lukuisten eri värisävyjen erottamisen toisistaan tekee mahdolliseksi se, miten verkkokalvolle saapuvan valon aallonpituudet aktivoivat eri tappisoluryhmiä erilaisissa suhteissa
(Kernell 2016: 110).
Jotta värejä pystytään havaitsemaan, tarvitaan valoa. Tappisolut toimivat valoisassa ja
sauvasolut hämärässä. Sauvasolut eivät erota värejä, ainoastaan mustaa, harmaata ja
valkoista. (Colours of light 2012; Goldstein 1999: 133.) Asiat saavat oman värinsä, kun
ne absorboivat tiettyjä valon aallonpituuksia ja heijastavat toisia. Heijastuvat aallonpituudet havaitaan esineen värinä. (Colours of light 2012; Goldstein 1999: 136-137.) Valkoiset esineet näyttävät valkoisilta, sillä ne heijastavat kaikkia näkyvän valon aallonpituuksia tasaisesti. Musta väri taas absorboi kaikkia aallonpituuksia. (Colours of light
2012; Kernell 2016: 59.)
Siihen, miten värisävyt havaitaan, vaikuttaa muun muassa ympäröivien asioiden värit ja
se, mitä on katseltu juuri aikaisemmin. Kolme tärkeää värien ominaisuutta, jotka vaikuttavat toisiinsa ja siihen, millaisena värisävyt havaitaan, ovat luminanssi, hallitseva aallonpituus ja puhtaus. Näiden psykologiset vastineet ovat kirkkaus, sävy ja värikylläisyys. (Pease 1998: 289.) Vierekkäin olevat värit tyypillisesti vaikuttavat toistensa värikylläisyyteen. Esimerkiksi keltainen ja sininen väri voimistavat toisiaan ollessaan vierekkäin. Harmaa väri taas näyttää valkoisemmalta mustalla pohjalla kuin valkoista taustaa vasten. (Kernell 2016: 74-75.) Hetkeä aiemmin katsellun kohteen värit voivat myös
vaikuttaa siihen, miten värit koetaan. Tällöin kyseessä ovat käänteiset jälkikuvat. (Kernell 2016: 76-77.) Sillä, millaisessa valaistuksessa värejä katsellaan, on myös vaikutusta sävyihin (Kernell 2016: 77-78).
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3.3

Syvyysnäkö

Syvyysnäön avulla maailma hahmotetaan kolmiulotteisena. Sen ansiosta pystytään
havaitsemaan, ovatko asiat kaukana vai lähellä ja millä etäisyydellä ne ovat toisistaan.
Syvyysnäön korkeimman asteen edellytyksenä on silmien normaalin yhteistoiminnan
eli binokulariteetin avulla saavutettava stereonäkö. Vaikka stereonäkö puuttuisi kokonaan, on syvyysnäkö kuitenkin saavutettavissa. Tällöin henkilö hyödyntää syvyyden ja
etäisyyksien hahmottamisessa monenlaisia kuvavihjeitä, muun muassa asioiden kokoa, korkeutta ja miten ne peittävät toisensa. Myös normaalin binokulariteetin omaava
henkilö käyttää stereonäön ohella kaikkia näitä vihjeitä hyödykseen. (Bedinghaus 2017,
Daum & McCormack 2006: 149; Rabbetts 2007: 203.)
3.4

Silmälasien mitoitus ja hionta

Parhaimman mahdollisen näkökyvyn saavuttamiseen vaikuttaa silmälasilinssien huolellinen mitoitus ja hionta. Silmälasilinssien asentamiseksi kehykseen oikein tarvitaan
henkilön monokulaarinen eli silmäkohtainen silmäterävälimitta sekä asennuskorkeus.
Yksitehosilmälasien linssit hiotaan tavallisesti kehykseen siten, että linssin optinen keskipiste on samassa linjassa pupilliaukon kanssa. Tällöin valo kulkee taipumatta silmän
verkkokalvolle, eikä aiheuta prismaattista vaikutusta. Prismaattinen vaikutus voidaan
kuitenkin aiheuttaa tietoisesti silloin, kun prismavaikutuksella halutaan helpottaa näkemistä, kun henkilö kärsii silmien asentovirheestä. (Borish & Brooks 2007: 62-63, 68.)
Jotta tahattomalta prismaattiselta vaikutukselta vältytään, on linssien mitoitus- ja hiontavirheille asetettu toleranssit. (Fowler & Latham Petre 2001: 76.)
Taulukko 1. Sylinterin akselisuunnan sallittu poikkeama (Optisen Alan Tiedotuskeskus 2005)

Sylinterivoimakkuus (dioptria)

Akselisuunnan sallittu poikkeama (aste)

0.25 – 0.75

±5

1.00 – 1.50

±3

> 1.50

±2
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Taulukossa 1 on kuvattu akselisuunnan sallittu poikkeama asteina sylinterivoimakkuudesta riippuen. Mitä suurempi sylinterivoimakkuus on, sitä suurempi haittavaikutus akselisuunnan poikkeamalla on näkemisen terävyyteen.
Taulukko 2. Silmälasilinssien asennustoleranssit (Optisen Alan Tiedotuskeskus 2005)

±0.25 - ±5 dpt

Yli ±5 dpt ja monitehot

Keskiövälin sallittu poikkeama

1,0mm/linssi

0,5mm/linssi

Asennuskorkeuden sallittu poikkeama

0,5mm/linssi

0,5mm/linssi

Taulukossa 2 on kuvattu keskiövälin ja asennuskorkeuden sallittu poikkeama linssin
voimakkuudesta riippuen. Linssien mitoituksessa huomioidaan myös kehyksen kaarevuus, pintaväli sekä kehyksen pantoskooppinen kulma. Pintavälillä tarkoitetaan etäisyyttä sarveiskalvon etupinnasta linssiin. Yli neljän dioptrian taittovirheissä pintavälillä
on jo suuri merkitys. Pintavälin pienentyessä miinuslinssin voimakkuusvaikutus kasvaa
ja pluslinssin päinvastaisesti vähenee. Pintaväli huomioidaan tilattavan linssin voimakkuudessa. (Benjamin 2006: 1207.) Pantoskooppisella kulmalla tarkoitetaan kallistuskulmaa, jossa kehyksen alareuna on hieman lähempänä kasvoja kuin yläreuna. Jotta
optinen akseli kulkee silmän kääntöpisteen kautta kehyksen pantoskooppisesta kulmasta huolimatta, tulee sen määrä huomioida linssejä tilattaessa. Nyrkkisääntönä voi
pitää, että asennuskorkeutta tulee laskea yksi millimetri aina kahden asteen kallistuskulmaa kohden. (Stephens 2006: 1059-1060.)
Linssien hiominen aloitetaan merkitsemällä linssin optinen keskipiste valontaittomittarin
avulla. Linssit keskiöidään ottaen huomioon silmäteräväli ja pupillin korkeus kehyksessä sekä kehyksen keskiöväli. (Borish & Brooks 2007: 62, 593, 600-602.) Linssit hiotaan
nykyään pääasiassa hionta-automaateilla, jolloin kehyksen muoto ja tarvittavat mitat
siirtyvät tutitus- ja muodonlukulaitteilta suoraan hiontalaitteeseen. Hionta tulee tehdä
huolellisesti, jotta linsseihin ei jää jännitteitä. Jännitteet vaikuttavat heikentävästi linssin
optiikkaan ja aiheuttavat kuvautumisvirheitä eli aberraatioita (Essilor n.d.).
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3.5

Aberraatiot

Opinnäytetyömme yksi pääteemoista oli silmän optisten aberraatioiden eli kuvautumisvirheiden vaikutus lintuharrastajien näkemiseen. Linssivertailussa käytetyn i.Scription –
teknologialla valmistetun linssin tarkoituksena on huomioida erityisesti silmän korkeamman asteen aberraatiot, jotka rajoittavat kuvanlaatua verkkokalvolla. Jos silmä olisi
täydellinen optinen järjestelmä eikä aberraatioita olisi, kaikki yhdestä pistemäisestä
valonlähteestä saapuvat valonsäteet taittuisivat ja kuvautuisivat verkkokalvolle yhteen
ja samaan pisteeseen. (Coe, Himebaugh & Thibos 2006: 766.) Optiset aberraatiot kuitenkin hajottavat silmää läpäiseviä valonsäteitä, jolloin verkkokalvolle lankeava kuva
hajoaa ja vääristyy. Suurin osa silmän aberraatioista on sarveiskalvolla, sillä kaksi kolmasosaa silmän taittovoimasta tulee sarveiskalvolta. Pupillin koko vaikuttaa merkittävästi aberraatioiden määrään. Kun pupilliaukko suurenee ja enemmän valonsäteitä
pääsee silmään, aberraatiot ja niiden haittavaikutukset näkemiselle kasvavat. (Andersson 2018.)

Kuvio 1. Zerniken polynomi (Wikimedia commons n.d.)
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Aberraatiot jaetaan Zerniken polynomin mukaisesti alemman ja korkeamman asteen
aberraatioihin. Noin 85 % silmän aberraatioista on alemman asteen aberraatioita, jotka
on mahdollista korjata perinteisillä silmälasilinsseillä tai piilolinsseillä. (Holder ym. 2005:
6-8; Vessel & Thompson 2017.) Korkeamman asteen aberraatiot ovat huomattavasti
monimutkaisempia, eikä niitä voida korjata tavallisilla linsseillä. Noin 15 % silmän aberraatioista on korkeamman asteen aberraatioita. Ne vaikuttavat heikentävästi muun muassa hämäränäköön ja aiheuttavat häikäisyä, haloja, epätarkkuutta sekä kaksoiskuvia.
(Vessel & Thompson 2017.)
3.5.1

Alemman asteen aberraatiot

Alemman asteen aberraatioita ovat taittovirhe ja hajataitteisuus eli astigmatia. Taittovirheellä eli kuvan epätarkkuudella tarkoitetaan myopiaa eli likitaitteisuutta sekä hyperopiaa eli kaukotaitteisuutta. Myopiassa silmään kaukaisuudesta saapuvat paralleelit eli
optisen akselin kanssa samansuuntaiset valonsäteet taittuvat verkkokalvon etupuolelle.
Tämä johtuu joko silmän liiallisesta pituuskasvusta tai silmän liiallisesta taittovoimasta.
Hyperopiassa puolestaan kaukaisuudesta saapuvat paralleelit valonsäteet taittuvat
verkkokalvon takapuolelle. Hyperopiassa joko silmä on liian lyhyt tai silmän taittovoima
on liian heikko silmän pituuteen nähden. Myopia ja hyperopia korjataan sfäärisillä silmälasilinsseillä. (Medizinische Universität Wien n.d.; Milivojević, Resan & Vukosavljević 2012: 191-193; Sharma 2006: 211.)
Lähes kaikkien ihmisten silmissä on jonkin verran astigmatiaa eli hajataitteisuutta. Silmän astigmatia johtuu sarveiskalvon ja/tai mykiön eri taittovoimista vaaka- ja pystyakselilla. Ensimmäisen asteen astigmatiassa sarveiskalvo tai mykiö ei ole täysin sfäärinen, vaan voimakkuus vaihtelee eri pääleikkaustasojen välillä. Tästä johtuen pistemäisestä valonlähteestä silmään saapuvia valonsäteitä ei nähdä pistemäisenä, vaan viivamaisena tai kartiomaisena. Pääleikkaustasot ovat ne, joissa on pienin ja suurin taittovoima. Kun kaksi pääleikkaustasoa ovat 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden, astigmatia on säännöllistä ja se voidaan korjata sfääris-sylinterilinssillä. Astigmatia on
säännönmukaista, jos silmän taittovoima on suurempi pystyakselilla ja säännönvastaista, jos taittovoima on suurempi vaaka-akselilla. Vinossa astigmatiassa silmän suurin
taittovoima on jossakin pysty- ja vaaka-akselin välillä. Epäsäännölliseksi astigmatiaksi
kutsutaan tilannetta, jossa kaksi päämeridiaania eivät ole 90 asteen kulmassa toisiinsa
nähden. (Medizinische Universität Wien n.d.; Milivojević ym. 2012: 191-193; Rabbetts
2007: 86, Sharma 2006: 211-212.)
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3.5.2

Korkeamman asteen aberraatiot

Korkeamman asteen aberraatiot ovat monokromaattisia aberraatioita, eli aberraatioita
joita aiheutuu vaikka valolla olisi vain yksi aallonpituus (Rabbetts 2007: 269). Korkeamman asteen aberraatioita syntyy, kun valo osuu linssin tai silmän pintaan. Tässä
kappaleessa on käsitelty silmän pintaa linssinä. Korkeamman asteen aberraatioille ei
ole vakiintuneita suomenkielisiä termejä, joten niitä on käsitelty pääosin niiden englanninkielisillä nimillä.

Kuvio 2. Valonsäteiden taittuminen koman vaikutuksesta (Wikimedia Commons n.d.)

Kolmannen asteen aberraatioita ovat koma ja trefoil. Koma syntyy, kun valonsäteet
eivät saavu linssin pintaan paralleelisti optisen akselin kanssa (Sharma 2006: 235).
Kuviossa 2 on kuvattu valonsäteiden taittuminen negatiivisen koman vaikutuksesta
sekä sen johdosta muodostuva komeettamainen kuva. Komassa optiseen akseliin
nähden vinosti linssiin saapuvat perifeeriset säteet taittuvat eri polttopisteeseen kuin
säteet, jotka saapuvat linssiin vinosti, mutta keskemmältä linssiä. Tästä johtuen pistemäinen kuva nähdään komeetan muotoisena. (Stephens 2006: 1064.) Negatiivisessa
komassa linssiin kauempana optiselta akselilta saapuvat valonsäteet taittuvat lähemmäksi optista akselia kuin säteet, jotka saapuvat linssiin lähempää optista akselia. Positiivisessa komassa linssiin kauempana optista akselia saapuvat valonsäteet taittuvat
kauemmaksi optisesta akselista kuin säteet, jotka saapuvat lähempää optista akselia.
(Sharma 2006: 239.) Trefoil muistuttaa tavallista astigmatiaa, mutta kahden akselisuunnan sijasta siinä on kolme suuntaa (Lens 2005: 24). Trefoilissa valo siroaa kolmeen suuntaan, jonka vuoksi sen aiheuttamia vaikutuksia näkemiseen on vaikea pois-
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taa. Korjaavassa linssissä tulisi olla kolme akselisuuntaa, jotta trefoil voitaisiin korjata.
(Andersson 2018.)
Neljännen asteen aberraatioita ovat quadrafoil, toisen asteen vino astigmatia ja sfäärinen aberraatio. Quadrafoil koostuu nimensä mukaisesti neljästä akselisuunnasta (Lens
2005: 24). Toisen asteen vinoa astigmatiaa voi ilmetä, vaikka linssin pinta olisi täysin
sfäärinen. Toisen asteen vino astigmatia ilmenee kun vinosti optiseen akseliin nähden
saapuvat valonsäteet osuvat linssiin, jolloin valonsäteet kuvautuvat kahtena erillisenä
kuvausviivana. Näitä kahta eri pääpolttotasoa kutsutaan tangentiaaliseksi ja sagittaaliseksi. Näiden kahden kohtisuorassa toisiinsa nähden olevan pääpolttotason väliin jää
pienimmän hajonnan ympyrä. Positiiviseksi astigmatiaksi kutsutaan tilannetta, jossa
tangentiaaliset valonsäteet ovat lähempänä linssin pintaa kuin sagittaaliset. (Ciuffreda
2006: 126; Rabbetts 2007: 269.) Silmälasilinsseissä astigmatiaa aiheutuu, kun kohdetta katsotaan linssin optisen akselin ohi, eli linssin reuna-alueiden läpi. Mitä isompi voimakkuus linssissä on, sitä enemmän ei-haluttua astigmatiaa optisen akselin ulkopuolelle aiheutuu. Tämä on merkittävä haitta myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty
liikuttamaan päätään kunnolla vaan havainnoivat ympäröivää maailmaa pääasiassa
liikuttamalla silmiään. (Elkington, Frank & Greaney 1999: 95.)
Ihmissilmässä merkittävin monokromaattinen aberraatio on sfäärinen aberraatio (Ciuffreda 2006: 121). Sfäärinen aberraatio on ainoa korkeamman asteen aberraatio, jota
esiintyy, vaikka katseltava kohde sijaitsisi suoraan optisella akselilla (Sharma 2006:
230). Sfäärisen aberraation vuoksi kuva on reunoilta epätarkka. Läheltä optista akselia
linssiin saapuvat paralleelit valonsäteet eivät taitu samaan polttopisteeseen kuin linssin
perifeerisiltä alueilta saapuvat valonsäteet. Positiivisessa sfäärisessä aberraatiossa
reuna-alueilta saapuvat valonsäteet taittuvat halutun polttopisteen eteen kun taas
huomattavasti harvinaisemmassa negatiivisessa sfäärisessä aberraatiossa reunaalueilta saapuvat valonsäteet taittuvat halutun polttopisteen takapuolelle. (Ciuffreda
2006: 121; Stephens 2006: 1063.) Kuviossa 3 ylempänä on kuvattu täydellinen optinen
järjestelmä, jossa kaikki valonsäteet taittuvat yhteen pisteeseen ilman aberraatioiden
vaikutusta. Kuvassa alhaalla on kuvattu positiivinen sfäärinen aberraatio, kun linssin
perifeerisiltä alueilta saapuvat valonsäteet taittuvat voimakkaammin kuin lähellä optista
akselia kulkevat valonsäteet. Mitä suurempi pupilli on ja mitä kauempana optiselta akselilta olevat valonsäteet pääsevät silmään, sitä enemmän sfäärinen aberraatio vaikuttaa näkemiseen. (Holder ym. 2005: 6.)
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Kuvio 3. Positiivinen sfäärinen aberraatio (Wikimedia Commons n.d.)

Positiivisen sfäärisen aberraation vaikutuksia silmälaseissa voidaan vähentää käyttämällä aplanaattipintaista linssiä. Sarveiskalvo toimii silmässä aplanaattina sen periferian ollessa loivempi. Silmässä myös mykiö korjaa positiivista sfääristä aberraatiota, sillä
sen keskustassa on korkeampi taitekerroin kuin kuorikerroksessa. Tällöin mykiön keskiosa taittaa valoa voimakkaammin kuin perifeeriset osat ja sfäärisen aberraation vaikutukset vähenevät. (Elkington ym. 1999: 93-94.)
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4

ZEISS i.Profiler Plus ja i.Scription

Kaksi kolmasosaa silmän taittovoimasta tulee sarveiskalvolta (Courville & Klyce 2005:
175). Sarveiskalvon muoto, paksuus ja taittovoima antavat tärkeää tietoa silmän terveydestä. Sarveiskalvon muotoa ja taittovoimaa voidaan käyttää apuna myös oikeanlaisen näönkorjaustavan valitsemiseksi. (Gatinel 2013: 3.) Normaalin sarveiskalvon
halkaisija on horisontaalisesti 11-12 mm ja vertikaalisesti 9-11 mm. Sarveiskalvon keskeinen paksuus vaihtelee 0,49-0,56 mm välillä. Reunoilta sarveiskalvon paksuus kasvaa 0,7 millimetriin. Sarveiskalvon etupinnan kaarevuus on tavallisesti 7,8 mm, mutta
voi vaihdella 7,0-8,5 mm välillä. Sarveiskalvo on keskeiseltä neljän millimetrin alueelta
muodoltaan sfäärinen eli pallopintainen, mutta muoto loivenee laita-alueita kohden.
(Tuft 2005: 148, 152.) Hyvin usein sarveiskalvon muoto on myös toorinen. Tämä tarkoittaa, että kaarevuus ei ole sama vaaka- ja pystyakselilla. Tästä aiheutuu sarveiskalvon astigmatiaa eli hajataitteisuutta. (Gatinel 2013: 6.)
Topografi on laite, joka mittaa sarveiskalvon muotoa silmän pinnalle heijastettavien
renkaiden avulla. Renkaiden etäisyyksien vaihtelu toisistaan antaa tietoa pinnan muodon vaihteluista. Arvot ilmoitetaan dioptrioina. (Tuft 2005: 152.) Topografiakuvat ovat
värikoodattuja karttoja sarveiskalvon pinnan muodoista. Punainen väri kertoo jyrkemmästä vaihtelusta ja kylmät sävyt loivenemisesta. (Courville & Klyce 2005: 177-178;
Tuft 2005: 152.)
Aaltorintama-aberrometrit ovat pääasiassa automatisoituja objektiivisia mittauslaitteita,
jotka voivat mitata valon aallonpituuttakin pienempiä virheitä silmässä. Aberrometri luo
yksityiskohtaisen kartan silmän virheistä koko pupillin alueelta ja kuvaa silmän refraktiivisia virheitä tarkemmin kuin perinteiset autorefraktometrit. Aberrometrien määrä ja
tarve on lisääntynyt muun muassa refraktiivisen kirurgian suosion lisääntyessä. Refraktiivisella kirurgialla voidaan korjata alemman asteen aberraatioita, taittovirheitä ja astigmatiaa, mutta usein jälkiseuraamuksena kirurgiasta aiheutuu korkeamman asteen
aberraatioita, erityisesti komaa ja sfääristä aberraatiota. Aberrometri mittaa sekä matalamman että korkeamman asteen aberraatiot täsmällisesti ja luotettavasti. ZEISS
i.Profiler Plus on aaltorintamateknologiaan perustuva laite, jossa yhdistyy autorefraktometri, keratometri, topografi sekä aberrometri. i.Profiler Plus on Shack-Hartmann
aaltorintamasensori, joka kerää tiedon 1 500 pisteestä koko pupillin alueelta. (Andersson 2018; Coe ym. 2006: 765; Meister & Thibos 2012; Oberholzer 2018.)
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ZEISS i.Scription on i.Profiler Plus -laitteen aaltorintamateknologiaan perustuva näönkorjaus. Patentoitu i.Scription -algoritmi yhdistettynä i.Profilerin okulaarisen aaltorintamamittauksen tietoihin sekä optikon subjektiivisen refraktion tietoihin laskee optimaalisen voimakkuustuloksen. Tämän optimoinnin tarkoituksena on laskea paras mahdollinen sfääris-sylinterivoimakkuuden ja akselisuunnan yhdistelmä. Tämä vähentää korkeamman asteen aberraatioista aiheutuvia näkemisen haittoja sekä parantaa näkökokemusta erityisesti heikoissa valaistusolosuhteissa pupillin ollessa laajempi. Subjektiivinen refraktio on edelleen tärkeä, ja jotta binokulaarinen tasapaino silmien välillä säilyy,
i.Scription -linssien sfäärinen ekvivalentti ei poikkea merkittävästi subjektiivisen refraktion sfäärisestä ekvivalentista. i.Scription linssit valmistetaan 0.01 dioptrian tarkkuudella, kun taas perinteiset silmälasilinssit tehdään 0.25 dioptrian välein. (Andersson 2018;
Meister & Thibos 2012; Oberholzer 2018.)
Useista tekijöistä johtuen i.Profilerin laskema optimaalinen sfääris-sylinterivoimakkuus
poikkeaa hyvin todennäköisesti subjektiivisesta refraktiosta. Yksi vaikuttava tekijä on
pupillin koko, joka vaihtelee valaistusolosuhteiden mukaan noin kahdesta kahdeksaan
millimetriin (Sharma 2006: 209). Subjektiivinen refraktio tehdään usein korkeakontrastisissa oloissa tutkittavan pupillin ollessa pieni, jolloin ainoastaan lähellä optista akselia
kulkevat valonsäteet pääsevät silmään ja korkeamman asteen aberraatioiden vaikutus
näkemiseen vähenee huomattavasti. Tästä johtuen subjektiivinen refraktio ja kuvanlaatu voivat vaihdella tutkimushuoneen ja haastavampien valaistusolosuhteiden mukaan,
kun pupillin koko vaihtelee. i.Profiler Plus -mittaus suoritetaan aina mahdollisimman
pimeässä tilassa, jotta pupilli saadaan mahdollisimman laajaksi ja mittaustulokset laajalta alueelta. Suurin pupillin halkaisija, jolta laite mittaa tietoa, on seitsemän millimetriä.
Subjektiivinen refraktio voi vaihdella myös tutkijasta ja ajankohdasta riippuen. Tutkittava voi esimerkiksi käyttää erilaisia kriteerejä eri ajankohtina valitessaan linssejä, esimerkiksi kohteen terävyyttä, kontrastia tai luettavuutta. Tutkimustilanteessa tutkittavan
voi olla myös vaikea huomata pieniä eroja kuvanlaadussa. Subjektiivinen refraktio tehdään yleensä 0.25 dioptrian välein, vaikka todellinen voimakkuus on usein jotakin siltä
väliltä. (Andersson 2018; Meister & Thibos 2012; Oberholzer 2018.)
Pupillin koon vaihteluiden lisäksi myös korkeamman asteen aberraatiot, kuten toisen
asteen astigmatia, voivat vaikuttaa optimaaliseen sylinterivoimakkuuteen. Normaalissa
sarveiskalvossa pupillin halkaisijan muuttuessa neljä millimetriä, sfäärinen ja sylinterivoimakkuus vaihtelevat noin 0.25 dioptriaa. Jos sarveiskalvolla on paljon aberraatioita,
vaihtelevuus on noin 1.0 dioptriaa. Monimutkaiset yhdistelmät alemman ja korkeam-
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sylinterivoimakkuuksien yhdistelmiin pupillin koon muuttuessa eri valaistusolosuhteissa. Esimerkiksi trefoilin ollessa kyseessä perinteisellä ristisylinterimenetelmällä ei
yleensä päästä parhaaseen mahdolliseen sylinterivoimakkuuden ja akselisuunnan yhdistelmään. Näin ollen subjektiivisella refraktiolla ei aina saavuteta absoluuttista maksiminäkökykyä, toisin kuin osittain objektiivisella näönkorjauksella, jossa on otettu
huomioon myös aberrometrilla mitatut korkeamman asteen aberraatiot. (Andersson
2018; Coe ym. 2006: 765; Meister & Thibos 2012; Oberholzer 2018.)
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5

Opinnäytetyön toteutus

Tässä luvussa on kuvattu opinnäytetyömme kulku ja linssivertailun toteutuksen eri vaiheet. Keväällä 2018, kun olimme päättäneet opinnäytetyömme aiheen, ryhdyimme
suunnittelemaan työn etenemistä. Aloimme hankkimaan tietoa lintuharrastuksesta ja
siihen liittyvistä näkemisen vaatimuksista. Pohdimme, millä keinoin voimme tavoittaa
mahdollisimman monia lintuharrastajia ja jakaa tietoa opinnäytetyöstämme, ja toukokuussa 2018 olimme alustavasti yhteydessä Tringa ry:n toiminnanjohtajaan. Tringa ry
on Uudenmaan lintuharrastajien oma yhdistys, ja se on yksi BirdLife Suomen jäsenyhdistyksistä (Tringa ry n.d.). BirdLife Suomi on osa kansainvälistä BirdLife International järjestöä, joka on maailman suurin luonnonsuojelujärjestö (Tringa ry n.d.).
Eräs tärkeä kriteeri koehenkilöiden valinnassa oli, että koehenkilöillä tulee olla käytössään yksitehosilmälasit kaukokatseluun. Teimme päätöksen, että emme ota työhömme
mukaan moniteholasien käyttäjiä, jotta linssien tasapuolinen vertailu olisi kaiken kaikkiaan yksinkertaisempaa ja selkeämpää. Tavoitteenamme oli ottaa työhömme mukaan
mahdollisimman erilaisia taittovirheitä omaavia henkilöitä. Silmäsairaudet olivat poissulkeva tekijä, sillä i.Scription -linssejä suositellaan ainoastaan terveille silmille.
Elokuun alussa tiedote opinnäytetyöstämme (Liite 1) jaettiin Tringa ry:n sähköpostilistan kautta noin tuhannelle yhdistyksen jäsenelle. Saimme tätä kautta 13 yhteydenottoa
kiinnostuneilta lintuharrastajilta. Elokuun puolessa välissä heistä yhdeksän kävi Helsingin Optiikka Oy:ssä i.Profiler Plus -mittauksessa. Mittauksen tarkoituksena oli rajata
työstä sellaiset henkilöt, joille i.Scription -linssit eivät syystä tai toisesta sovi. Kolme
alustaviin mittauksiin osallistuneista henkilöistä jouduttiin jättämään työn ulkopuolelle.
Yhdellä heistä oli todettu silmäsairaus, toisella suuri pupillikokoero ja kolmannella ei
ollut lainkaan korkeamman asteen aberraatioita. Lopulta kuuden lintuharrastajan oli
tarkoitus ottaa osaa opinnäytetyöhömme. Yksi henkilöistä kuitenkin jättäytyi pois tutkimuksesta juuri ennen silmälasien noutoa. Lopullinen viiden koehenkilön joukko koostui
kahdesta naisesta ja kolmesta miehestä, joiden iät vaihtelivat 27-65 ikävuoden välillä.
Yhdessä koehenkilöiden kanssa valitsimme heille mieleiset kehykset. Halusimme kehysten olevan identtiset, jotta mahdolliset kehyksen koosta ja muodosta aiheutuvat erot
linssien välillä minimoituisivat. Hioimme itse linssit kehyksiin Helsingin Optiikka Oy:n
tiloissa. Syyskuun loppupuolella koehenkilöt saivat kahden viikon mittaisen testijakson
ajaksi käyttöönsä kahdet silmälasit. Toisissa laseissa oli ZEISS vakiolinssit ja toisissa
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ZEISS i.Scription -linssit. Molemmat linssit olivat 1.6 taitekertoimisia ja ZEISS Duravision Platinum -pinnoitettuja. DuraVision Platinum -pinnoite sisältää kovapinnan, heijastuksenestopinnan sekä antistaattisen likaa hylkivän pinnan (DuraVision Platinum by
ZEISS n.d.). Molemmat linssit mitoitettiin erityisen huolellisesti käyttäen ZEISS
i.Terminal 2 -mitoitustyökalua, jossa huomioidaan pupillien välinen monokulaarinen
etäisyys, rajankorkeus, pintaväli, pantoskooppinen kulma sekä kehyksen kaarevuus.
Silmälasikehysten sankojen sisäpuolelle kaiversimme merkinnät I ja II, jotta koehenkilöt
erottavat parit toisistaan kyselylomakkeiden täyttöä varten.
Testijakso toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa, sillä halusimme ajoittaa jakson lintujen
vilkkaimpaan muuttoaikaan. Kaikki koehenkilöt käyttivät laseja kahden viikon ajan, jolloin heidän tuli vertailla linssejä keskenään. Koehenkilöitä pyydettiin vertailemaan linssejä erityisesti linturetkillään. Heitä ohjeistettiin vaihtamaan silmälaseja aina samassa
tilanteessa, jotta molemmilla linsseillä päästään kokemaan samat sää- ja valaistusolosuhteet. Koehenkilöt saivat mukaansa kyselylomakkeet (Liite 2), joita heidän tuli täyttää
aina harrastaessaan lintuja. Kummallekin linssiparille oli omat lomakkeensa, joissa
esitettiin samat väittämät. Väittämät liittyivät näkemisen terävyyteen, kontrasti-, väri- ja
syvyysnäköön sekä häikäistymiseen. Koehenkilön tuli merkitä vastauksensa janalle,
jossa vaihtoehdot olivat asteikolla 1-6. Vastausvaihtoehdot olivat: 1 - täysin eri mieltä, 2
- melko eri mieltä, 3 - hieman eri mieltä, 4 - hieman samaa mieltä, 5 - melko samaa
mieltä ja 6 - täysin samaa mieltä. Vastauksissa pyydettiin ottamaan huomioon myös
sääolosuhteet. Tämän lisäksi koehenkilöt saivat mukaansa kolmannen lomakkeen,
jossa kysyttiin yleisesti, kuinka monta kertaa ja millaisissa sääolosuhteissa he ovat
käyttäneet linssejä testijakson aikana. Lomakkeessa kysyttiin myös millaista kiikaria,
kaukoputkea tai muuta suurentavaa apuvälinettä henkilö käytti testijakson aikana.
Koehenkilöitä pyydettiin lopuksi valitsemaan, kummasta linssiparista he kokivat olleen
enemmän hyötyä lintuharrastuksessa. Lomakkeeseen oli jätetty tilaa myös vapaille
kommenteille.
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6

Tulokset

Opinnäytetyön aineisto kerättiin määrällisin menetelmin, mutta työn luonteesta johtuen
aineisto ja tulokset analysoitiin ja käsiteltiin laadullisin menetelmin. Tyypillistä laadulliselle tutkimukselle on pienet aineistokoot, hypoteesittomuus sekä raportoinnin ja tulosten esittelytavan vapaus ja kerronnallisuus (Puusniekka & Saaranen-Kauppinen 2009:
6-7). Laadullisessa tutkimuksessa voidaan hyödyntää myös määrällisen tutkimuksen
metodeja esimerkiksi aineiston tilastoimisessa (Metsämuuronen 2006: 133-135; Puusniekka & Saaranen-Kauppinen 2009: 6-7, 74).
Aineiston analysoiminen aloitettiin sijoittamalla saadut vastaukset taulukkoon (Liite 3),
johon oli jaoteltu teemoittain kyselylomakkeessa kysytyt kohdat. Teemoina olivat kontrasti, värinäkö, häikäistyminen, syvyysnäkö sekä näkemisen terävyys yleisesti. Taulukko jaoteltiin myös sääolosuhteiden mukaan sarakkeisiin, joissa jokaiselle henkilölle oli
oma sarakkeensa. Tällä tavoin saimme kaikki vastaukset samaan taulukkoon, jolloin
niiden vertailu oli helpompaa.
Opinnäytetyömme tuloksia lähdettiin käsittelemään teorialähtöisen analyysin keinoin.
Teorialähtöisessä analyysissä jo olemassa olevaa tutkimustietoa ja teoriaa peilataan
saatuihin tutkimustuloksiin. Työmme teoriaosuus ja kyselylomakkeiden väittämät pohjautuvat ZEISS:n esittämiin väittämiin i.Scription -linssien eduista muihin linsseihin
nähden. Tulosten analysoimisessa ja yhteenvedossa pidimme mielessä tutkimuskysymykset ja pyrimme vastaamaan näihin. Tämän tyyppisessä analyysissä olemassa olevaa teoriaa lähdetään testaamaan ja kyseenalaistamaan. (Sarajärvi & Tuomi 2002: 99100.)
Kaikki tulokset käsiteltiin ensin koehenkilöittäin pohtimalla, miten linssit vaikuttivat näkemiseen yksilötasolla. Mietimme kenelle i.Scription -linsseistä oli hyötyä harrastuksessaan ja kenelle ei. Tämän jälkeen tuloksista koottiin yhteenveto, jossa tulokset pyrittiin yleistämään. Tavoitteemme oli vastata kysymykseen, onko i.Scription -linsseistä
hyötyä lintuharrastajille.
Kaikki koehenkilöt olivat antaneet myös sanallista palautetta testijaksosta ja linssien
eroista sekä kyselylomakkeeseen että sähköpostitse. Olemme lainanneet joitakin näistä kommenteista soveltuvin osin havainnollistamaan käyttäjien kokemuksia linsseistä.
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6.1

Koehenkilö 1

Koehenkilö 1 on 50-vuotias mies. Hänellä on käytössään erilliset kauko- ja lähilasit.
Taulukko 3. Koehenkilön 1 refraktiotiedot

Oikea

Vasen

Subjektiivinen refraktio

sf +5.75 cyl -0.25 ax 110

sf +6.0 cyl -0.25 ax 145

i.Profiler Plus -refraktio

sf +6.58 cyl -0.34 ax 106

sf +6.77 cyl -0.54 ax 175

Koehenkilölle 1 hiottiin silmälasipariin 1 i.Scription -linssit ja silmälasipariin 2 verrokkilinssit.
Taulukko 4. Koehenkilön 1 silmälasivoimakkuudet

Oikea

Vasen

Silmälasipari 1

sf +5.75 cyl -0.25 ax 107

sf +6.13 cyl -0.63 ax 176

Silmälasipari 2

sf +5.75 cyl -0.25 ax 110

sf +6.0 cyl -0.25 ax 145

Henkilön maksimaalinen pupillikoko i.Profiler Plus -mittauksessa oli oikeassa silmässä
6.2 millimetriä ja vasemmassa 6.3 millimetriä. Koehenkilön 1 linssit hiottiin kahteen
identtiseen metallikehykseen.
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Kuvio 4. Taulukko koehenkilön 1 oikean silmän aberraatioista

Kuviossa 4 on esitetty koehenkilön oikean silmän sekä alemman että korkeamman
asteen aberraatiot ja niiden määrät mikrometreinä. Kuvasta on nähtävissä, että hänen
oikeassa silmässään ei ole merkittäviä korkeamman asteen aberraatioita. Alemman
asteen aberraatioista taittovirheen osuus on suuri, sillä i.Profiler Plus -mittauksen mukaan henkilöllä on oikeassa silmässään +6.58 dioptrian kaukotaitteisuus. Tämä on kuitenkin korjattavissa myös tavallisilla silmälasilinsseillä. Korkeamman asteen aberraatioiden kokonaismäärä oikeassa silmässä on vähäinen, vain 0.07 mikrometriä.

Kuvio 5. Taulukko koehenkilön 1 vasemman silmän aberraatioista

Koehenkilön oikea ja vasen silmä ovat keskenään hyvin samankaltaiset aberraatioiden
osalta. Kuviossa 5 on esitetty hänen vasemman silmän aberraatiot. Samoin kuin oike-
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assa, myös vasemmassa silmässä korkeamman asteen aberraatioiden määrä on 0.07
mikrometriä.

Kuvio 6. i.Profiler Plus –värikartta koehenkilön 1 oikeasta ja vasemmasta silmästä

Kuviossa 6 on esitetty koehenkilön 1 silmien korkeamman asteen aberraatiot, kun
alemman asteen aberraatiot eli taittovirhe on korjattu. Kuvio on väritykseltään hyvin
tasainen, mikä kertoo, ettei silmissä ole huomattavia korkeamman asteen aberraatioita.
Vasemmassa silmässä kuvautumisvirheitä on hieman enemmän kuin oikeassa.

Kuvio 7. Valopisteen kuvautuminen koehenkilöllä 1

Koehenkilöllä 1 silmälasipari 1 oli i.Scription -linsseillä ja pari 2 vakiolinsseillä. Näkemisen terävyyttä arvioitiin kahdella väittämällä, joiden vastausasteikko oli 1-6 numero
yhden tarkoittaessa täysin eri mieltä ja numero kuuden tarkoittaessa täysin samaa
mieltä. Hänen mielestään yleisesti ottaen asioiden ääriviivat erottuivat paremmin linssiparilla 2. Katseleminen myös linssien reuna-alueilta oli terävämpää linssiparilla 2. Sää-
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olosuhteet eivät vaikuttaneet näkemisen terävyyteen. Parilla 1 hän vastasi väittämään
‘’kun käännän katsetta päätä liikuttamatta, näen sivuille terävästi’’ sääolosuhteesta
riippuen numeroilla 3-4 ja parin 2 kohdalla numerolla 5. Väittämään ‘’näen asioiden
ääriviivat terävästi’’ hän vastasi parilla 1 numeroilla 4-5 ja parilla 2 numeroilla 5-6.
Häikäistymisessä hän ei huomannut mitään eroa linssien välillä. Väittämään ‘’hämärässä en koe katu- tai auton valojen häikäisevän’’ hän vastasi molemmilla pareilla olevansa hieman eri mieltä (3).
Kontrastien erotusta arvioitiin kahdella väittämällä. Hän koki kontrastien erotuksen hämärässä valaistuksessa huomattavasti paremmaksi linssiparilla 2. Väittämään ‘’erotan
maaston muodot selkeästi’’ hän vastasi sekä parin 1 että parin 2 kohdalla numerolla 56. Väittämään ‘’erotan hyvin asioiden ääriviivat hämärässä valaistuksessa’’ hän vastasi
parin 1 kohdalla numerolla 3 ja parin 2 kohdalla numerolla 5. Sääolosuhteilla ei ollut
merkitystä kummankaan väittämän kohdalla.
Myös värien havaitsemista arvioitiin kahdella väittämällä. Värien kirkkauden ja erotuksen hän koki hieman paremmaksi linssiparilla 2. Hän vastasi parin 1 kohdalla väittämään ‘’näen värit kirkkaasti’’ olevansa melko samaa mieltä (5) ja parin 2 kohdalla vastaukset vaihtelivat numeroiden 5-6 välillä säästä riippuen. Väittämään ‘’erotan värisävyt
selkeästi’’ hän vastasi parin 1 kohdalla numerolla 5 ja parin 2 kohdalla numeroilla 5-6.
Syvyysnäön hän arvioi samanlaiseksi molemmilla linssipareilla. Väittämään ‘’minun on
helppo arvioida etäisyyksiä’’ hän vastasi sekä parilla 1 että parilla 2 olevansa melko tai
täysin samaa mieltä (5-6).
6.2

Koehenkilö 2

Koehenkilö 2 on 55-vuotias nainen. Hänellä on käytössään monitehosilmälasit. Lintuharrastusta varten hän on kuitenkin hankkinut yksitehoiset kaukolasit, sillä niiden kanssa kiikarin käyttö tuntuu helpommalta.
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Taulukko 5. Koehenkilön 2 refraktiotiedot

Subjektiivinen refraktio

i.Profiler Plus -refraktio

Oikea

Vasen

sf +5.25 cyl -0.25 ax 75,

sf +5.0,

2 prd bas temp

2 prd bas temp

sf +5.50 cyl -0.50 ax 89

sf +5.25 cyl -0.25 ax 19

Koehenkilölle 2 hiottiin silmälasipariin 1 i.Scription -linssit ja silmälasipariin 2 verrokkilinssit.
Taulukko 6. Koehenkilön 2 silmälasivoimakkuudet

Silmälasipari 1

Silmälasipari 2

Oikea

Vasen

sf +5.25 cyl -0.38 ax 98,

sf +5.13 cyl -0.25 ax 18,

2 prd bas temp

2 prd bas temp

sf +5.25 cyl -0.25 ax 75, sf +5.0,
2 prd bas temp

2 prd bas temp

Koehenkilön 2 linssit hiottiin kahteen saman malliseen, mutta eri väriseen muovikehykseen. Henkilön maksimaalinen pupillikoko i.Profiler Plus -mittauksessa oli oikeassa
silmässä 5.8 millimetriä ja vasemmassa 5.7 millimetriä.
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Kuvio 8. Taulukko koehenkilön 2 oikean silmän aberraatioista

Kuviossa 8 on esitetty alemman ja korkeamman asteen aberraatiot koehenkilön 2 oikeasta silmästä. Alemman asteen aberraatioista epätarkkuutta on runsaasti, sillä henkilöllä on oikeassa silmässä i.Profiler Plus -mittauksen mukaan +5.50 sfäärinen taittovirhe. Korkeamman asteen aberraatiot ovat vähäisiä. Eniten henkilöllä on oikeassa silmässä sekä vertikaalista että horisontaalista komaa. Korkeamman asteen aberraatioiden kokonaismäärä silmässä on vähäinen, 0.07 mikrometriä.

Kuvio 9. Taulukko koehenkilön 2 vasemman silmän aberraatioista

Kuviossa 9 on esitetty koehenkilön 2 vasemman silmän aberraatiot. Tässäkin silmässä
alemman asteen aberraatioista epätarkkuutta on runsaasti, mikä selittyy +5.25 sfäärisellä taittovirheellä. Korkeamman asteen aberraatioita on vasemmassa silmässä kai-
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ken kaikkiaan todella vähän, vain 0.04 mikrometriä. Oikean ja vasemman silmän välillä
ei ole juurikaan eroa aberraatioiden tai voimakkuuden suhteen.

Kuvio 10. i.Profiler Plus –värikartta koehenkilön 2 oikeasta ja vasemmasta silmästä

Kuviossa 10 on esitetty koehenkilön 2 silmien korkeamman asteen aberraatiot, kun
alemman asteen aberraatiot on korjattu. Kuvio on väritykseltään hyvin tasainen, mikä
kertoo, ettei silmissä ole huomattavia korkeamman asteen aberraatioita.

Kuvio 11. Valopisteen kuvautuminen koehenkilöllä 2

Koehenkilön 2 silmälasipariin 1 hiottiin i.Scription -linssit ja pariin 2 tavalliset linssit.
Kyselylomakkeessa näkemisen terävyyttä arvioitiin kahden väittämän avulla. Ääriviivojen terävyyden koehenkilö 2 koki lähes yhtä hyväksi molemmilla linsseillä, eikä sääolosuhteilla ollut juurikaan merkitystä. Väittämään “näen asioiden ääriviivat terävästi”
koehenkilö 2 vastasi parin 1 kohdalla olevansa melko samaa mieltä (5) ja parin 2 kohdalla olevansa täysin samaa mieltä (6). Kysyttäessä linssien reuna-alueiden terävyy-
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destä koehenkilö 2 antoi molempien linssien kohdalla parhaan arvosanan (6). Tämän
väittämän kohdalla hän ei ollut eritellyt eri sääolosuhteita, joten emme tiedä niiden vaikutuksista reuna-alueiden terävyyteen.
Häikäistymistä koehenkilö 2 oli arvioinut hämärässä ja antoi molemmille linssipareille
saman arvosanan. Väittämään “hämärässä en koe katu- tai auton valojen häikäisevän”
koehenkilö vastasi olevansa täysin samaa mieltä (6).
Kontrastien erottamisesta kysyttiin kahdella väittämällä. Väittämään “erotan hyvin asioiden ääriviivat hämärässä valaistuksessa” koehenkilö 2 vastasi molempien linssien
osalta olevansa täysin samaa mieltä (6). Väittämässä “erotan maaston muodot selkeästi” valaistusolosuhteet vaikuttivat jonkin verran näkökokemukseen parin 1 kohdalla.
Aurinkoisella, puolipilvisellä sekä laskevan auringon vastavalossa koehenkilö 2 vastasi
olevansa täysin samaa mieltä (6), hämärässä olevansa melko samaa mieltä (5) ja pilvisellä säällä olevansa hieman samaa mieltä (4). Silmälasiparilla 2 sääolosuhteiden vaikutus oli vähäisempi vastausten vaihdellen arvosanojen 5 ja 6 välillä.
Värien erottamista arvioitiin kahden väittämän avulla. Värit koehenkilö 2 koki lähes samalla tavalla molemmilla linsseillä. Väittämiin “näen värit kirkkaasti” ja “erotan värisävyt
selkeästi” koehenkilö 2 vastasi arvosanoilla 5-6 aurinkoisella, pilvisellä ja puolipilvisellä
säällä sekä laskevan auringon vastavalossa molemmilla linsseillä, kun taas hämärässä
hän vastasi olevansa hieman eri mieltä (3) molemmilla linsseillä.
Syvyysnäön koehenkilö 2 arvioi hieman paremmaksi silmälasiparilla 2. Linssiparilla 1
koehenkilö vastasi väittämään “minun on helppo arvioida etäisyyksiä” arvosanalla 5-6
aurinkoisella, puolipilvisellä ja hämärällä sekä laskevan auringon vastavalossa, mutta
pilvisellä säällä hän vastasi olevansa vain hieman samaa mieltä (4). Linssiparin 2 kohdalla sääolosuhteilla ei ollut merkittävää vaikutusta ja vastaukset vaihtelivat arvosanojen 5 ja 6 välillä.
6.3

Koehenkilö 3

Koehenkilö 3 on 58-vuotias nainen. Hänellä on käytössään yksitehoiset kaukolasit sekä
syväterävät näyttöpäätelasit.
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Taulukko 7. Koehenkilön 3 refraktiotiedot

Oikea
Subjektiivinen refraktio

Vasen

sf -3.25 cyl -0.25 ax 35, sf -2.0 cyl -0.75 ax 150
0.5 prd bas up

i.Profiler Plus -refraktio

sf -2.75 cyl -0.75 ax 25

sf -2.0 cyl -1.25 ax 149

Koehenkilölle 3 hiottiin silmälasipariin 1 i.Scription -linssit ja silmälasipariin 2 verrokkilinssit.
Taulukko 8. Koehenkilön 3 silmälasivoimakkuudet

Oikea
Silmälasipari 1

Vasen

sf -2.88 cyl -0.88 ax 25, sf -1.75 cyl -1.13 ax 148
0.5 prd bas up

Silmälasipari 2

sf -3.25 cyl -0.25 ax 35, sf -2.0 cyl -0.75 ax 150
0.5 prd bas up

Hänen maksimaalinen pupillikokonsa i.Profiler Plus -mittauksessa oli oikeassa silmässä 5.8 millimetriä ja vasemmassa 5.7 millimetriä. Koehenkilön 3 linssit hiottiin kahteen
identtiseen metallikehykseen.
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Kuvio 12. Taulukko koehenkilön 3 oikean silmän aberraatioista

Hänellä on oikeassa silmässä alemman asteen aberraatioita, niin taittovirhettä kuin
astigmatiaa. Nämä aberraatiot selittyvät sfääris-sylinterivoimakkuudella ja ovat korjattavissa tavallisilla linsseillä. Kuviosta 12 on nähtävissä, että hänellä ei ole merkittävästi
korkeamman asteen aberraatioita. Korkeamman asteen aberraatioiden kokonaismäärä
oikeassa silmässä on 0.08 mikrometriä. Kolmannen asteen aberraatioista hänellä on
eniten trefoilia. Neljännen asteen aberraatioiden määrä hänen oikeassa silmässään on
hyvin vähäinen.

Kuvio 13. Taulukko koehenkilön 3 vasemman silmän aberraatioista

Kuviosta 13 huomataan, että sekä alemman että korkeamman asteen aberraatioita on
vähemmän vasemmassa silmässä kuin oikeassa. Myös vasemmassa silmässä toisen
asteen aberraatiot selittyvät sfääris-sylinterivoimakkuudella. Korkeamman asteen aberraatioiden kokonaismäärä on vain 0.06 mikrometriä. Kolmannen asteen aberraatioista
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trefoilia on huomattavasti vähemmän vasemmassa kuin oikeassa silmässä, mutta komaa enemmän. Neljännen asteen aberraatioden määrä myös vasemmassa silmässä
on hyvin vähäinen.

Kuvio 14. i.Profiler Plus –värikartta koehenkilön 3 oikeasta ja vasemmasta silmästä

Kuviossa 14 on esitetty koehenkilön 3 silmien korkeamman asteen aberraatiot, kun
alemman asteen aberraatiot on korjattu. Oikeassa silmässä on havaittavissa jonkin
verran kuvautumisvirheitä värin vaihdellessa pupillin keskeisellä alueella. Vasemman
silmän kuvio on väritykseltään hyvin tasainen, mikä kertoo, ettei silmässä ole huomattavia korkeamman asteen aberraatioita.

Kuvio 15. Valopisteen kuvautuminen koehenkilöllä 3

Koehenkilön 3 i.Scription -linssit hiottiin silmälasipariin 1 ja vakiolinssit silmälasipariin 2.
Näkemisen terävyyttä arvioitiin kahdella väittämällä, joiden vastausasteikko oli 1-6 numero yhden tarkoittaessa täysin eri mieltä ja numero kuuden tarkoittaessa täysin samaa mieltä. Väittämään ‘’kun käännän katsetta päätä liikuttamatta, näen sivuille terävästi’’ hän vastasi aurinkoisella, pilvisellä ja sumuisella säällä molempien parien koh-
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dalla olevansa hieman eri mieltä (3). Sateisella säällä hän arvioi terävyyden hieman
paremmaksi parilla 1, jonka kohdalla hän vastasi olevansa hieman eri mieltä (3). Parin
2 kohdalla hän vastasi olevansa melko eri mieltä (2). Väittämään ‘’näen asioiden ääriviivat terävästi’’ hän vastasi aurinkoisella ja sateisella säällä molempien parien kohdalla
olevansa hieman samaa mieltä (4). Pilvisellä säällä hän vastasi parin 1 kohdalla olevansa täysin samaa mieltä (6) ja parin 2 kohdalla olevansa melko samaa mieltä (5).
Sumuisella säällä hän vastasi parin 1 kohdalla olevansa täysin samaa mieltä (6) ja parin 2 kohdalla olevansa hieman samaa mieltä (4).
Väittämään ‘’hämärässä en koe katu- tai auton valojen häikäisevän’’ hän vastasi sateisella säällä molempien parien kohdalla olevansa melko eri mieltä (2). Aurinkoisella ja
pilvisellä säällä hän vastasi parin 1 kohdalla olevansa melko samaa mieltä (5) ja parin
2 kohdalla olevansa hieman samaa mieltä (4). Sumuisella säällä parin 1 kohdalla hän
oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä (6) ja parin 2 kohdalla melko samaa mieltä
(5).
Kontrastien kokemista arvioitiin kyselylomakkeen kahdella väittämällä. Väittämään
‘’erotan maaston muodot selkeästi’’ hän vastasi sateisella säällä molempien parien
kohdalla olevansa melko eri mieltä (2). Aurinkoisella ja sumuisella säällä hän vastasi
molempien parien kohdalla olevansa melko samaa mieltä (5). Ero linssien välillä tämän
väittämän kohdalla tuli esiin pilvisellä säällä, jolloin hän vastasi parin 1 kohdalla olevansa melko samaa mieltä (5) ja parin 2 kohdalla olevansa hieman samaa mieltä (4).
Väittämässä ‘’erotan hyvin asioiden ääriviivat hämärässä valaistuksessa’’ vastaukset
olivat hyvin samankaltaisia kuin edellisessä väittämässä. Eron linssien välillä hän huomasi ainoastaan sumuisella säällä, jolloin hän vastasi parin 1 kohdalla olevansa täysin
samaa mieltä (6) ja parin 2 kohdalla olevansa melko samaa mieltä (5).
Väittämässä ‘’näen värit kirkkaasti’’ linssien ero tuli ilmi pilvisellä säällä. Parin 1 kohdalla hän vastasi olevansa täysin samaa mieltä (6) ja parin 2 kohdalla olevansa melko
samaa mieltä (5). Aurinkoisella säällä hän vastasi molempien parien kohdalla olevansa
täysin samaa mieltä (6) ja sateisella säällä olevansa hieman eri mieltä (3). Värisävyt
hän koki erottavansa selkeämmin parilla 1 sekä sateisella että sumuisella säällä. Väittämään ‘’erotan värisävyt selkeästi’’ hän vastasi sateisella säällä parin 1 kohdalla olevansa hieman samaa mieltä (4) ja parin kaksi kohdalla olevansa hieman eri mieltä (3).
Sumuisella säällä hän vastasi parin 1 kohdalla olevansa täysin samaa mieltä (6) ja parin 2 kohdalla olevansa melko samaa mieltä (5). Aurinkoisella ja pilvisellä säällä hän ei

34

kokenut värisävyjen erottamisessa eroja linssien välillä, vaan vastasi väittämään molempien parien kohdalla olevansa melko samaa mieltä (5).
Etäisyyksien arvioinnissa hän ei kokenut suuria eroja linssien välillä. Ainoastaan aurinkoisella säällä hän koki syvyysnäön paremmaksi parilla 2 kuin parilla 1. Väittämään
‘’minun on helppo arvioida etäisyyksiä’’ hän vastasi aurinkoisella säällä parin 1 kohdalla
olevansa hieman samaa mieltä (4) ja parin 2 kohdalla olevansa melko samaa mieltä
(5).
6.4

Koehenkilö 4

Koehenkilö 4 on 27-vuotias mies. Hänellä on käytössään yksitehoiset kaukolasit.
Taulukko 9. Koehenkilön 4 refraktiotiedot

Oikea

Vasen

Subjektiivinen refraktio

sf -4.75 cyl -0.50 ax 80

sf -4.25 cyl -0.50 ax 95

i.Profiler Plus -refraktio

sf -4.25 cyl -0.50 ax 55

sf -4.75 cyl -0.25 ax 114

Koehenkilölle 4 hiottiin silmälasipariin 1 i.Scription -linssit ja silmälasipariin 2 verrokkilinssit.
Taulukko 10. Koehenkilön 4 silmälasivoimakkuudet

Oikea

Vasen

Silmälasipari 1

sf -4.75 cyl -0.63 ax 55

sf -4.38 cyl -0.25 ax 115

Silmälasipari 2

sf -4.75 cyl -0.50 ax 80

sf -4.25 cyl -0.50 ax 95

Hänen maksimaalinen pupillikokonsa i.Profiler Plus -mittauksessa oli oikeassa silmässä 5.6 millimetriä ja vasemmassa 5.9 millimetriä. Koehenkilön 4 linssit hiottiin kahteen
identtiseen metallikehykseen.
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Kuvio 16. Taulukko koehenkilön 4 oikean silmän aberraatioista

Kuviossa 16 on esitetty koehenkilön oikean silmän aberraatiot ja niiden määrät mikrometreinä. Kuviosta käy ilmi, että hänellä ei ole juuri laisinkaan korkeamman asteen
aberraatioita, niiden kokonaismäärän ollessa todella vähäinen, vain 0.03 mikrometriä.
Alemman asteen aberraatiot selittyvät myös koehenkilön 3 kohdalla sfäärissylinterivoimakkuudella. Kolmannen asteen aberraatioista hänellä on hyvin vähän vertikaalista komaa sekä horisontaalista trefoilia. Neljännen asteen aberraatioista eniten
on positiivista sfääristä aberraatiota.

Kuvio 17. Taulukko koehenkilön 4 vasemman silmän aberraatioista

Kuviossa 17 on esitetty hänen vasemman silmän aberraatiot. Myös vasemmassa silmässä korkeamman asteen aberraatioiden kokonaismäärä on vähäinen, 0.04 mikrometriä. Vasemmassa silmässä koehenkilöllä 3 on hieman enemmän kolmannen asteen
komaa ja trefoilia kuin oikeassa. Neljännen asteen aberraatioita hänen vasemmassa
silmässään ei ole käytännössä lainkaan.
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Kuvio 18. i.Profiler Plus –värikartta koehenkilön 4 oikeasta ja vasemmasta silmästä

Kuviossa 18 on esitetty koehenkilön 4 silmien korkeamman asteen aberraatiot, kun
alemman asteen aberraatiot eli taittovirhe on korjattu. Kuvio on molemmissa silmissä
väritykseltään täysin tasainen, mikä kertoo, ettei silmissä ole huomattavia korkeamman
asteen aberraatioita.

Kuvio 19. Valopisteen kuvautuminen koehenkilöllä 4

Hänelle i.Scription -linssit hiottiin silmälasipariin 1 ja vertailulinssit pariin 2. Hän ei ollut
eritellyt sääolosuhteita kyselylomakkeeseen, vaan vastannut kokonaisarvosanalla. Näkemisen terävyyden hän arvioi linssiparilla 1 hieman paremmaksi kuin parilla 2. Väittämään ‘’kun käännän katsetta päätä liikuttamatta, näen sivuille terävästi’’ hän vastasi
molempien parien kohdalla olevansa täysin samaa mieltä (6). Väittämään ‘’näen asioiden ääriviivat terävästi’’ hän vastasi parin 1 kohdalla olevansa täysin samaa mieltä (6)
ja parin 2 kohdalla olevansa melko samaa mieltä (5).
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Häikäistymisessä hän ei huomannut mitään eroa linssien välillä. Väittämään ‘’hämärässä en koe katu- tai auton valojen häikäisevän’’ hän vastasi molemmilla pareilla olevansa täysin samaa mieltä (6).
Väittämään ‘’erotan maaston muodot selkeästi’’ hän vastasi molemmilla pareilla olevansa täysin samaa mieltä (6). Väittämään ‘’erotan hyvin asioiden ääriviivat hämärässä
valaistuksessa’’ hän vastasi parin 1 kohdalla olevansa täysin samaa mieltä (6) ja parin
2 kohdalla olevansa melko samaa mieltä (5).
Värien kokemista arvioitiin väittämillä ‘’näen värit kirkkaasti’’ sekä ‘’erotan värisävyt
selkeästi’’. Näihin molempiin väittämiin hän vastasi molempien linssiparien kohdalla
olevansa täysin samaa mieltä (6).
Myös syvyysnäön hän arvioi yhtä hyväksi molemmilla linsseillä. Väittämään ‘’minun on
helppo arvioida etäisyyksiä’’ hän vastasi molemmilla linssipareilla olevansa täysin samaa mieltä (6).
6.5

Koehenkilö 5

Koehenkilö 5 on 65-vuotias mies. Hänellä on käytössään monitehosilmälasit ja erilliset
lähilasit.
Taulukko 11. Koehenkilön 5 refraktiotiedot

Oikea

Vasen

Subjektiivinen refraktio

sf +0.25

sf +0.25

i.Profiler Plus -refraktio

sf +1.0 cyl -0.25 ax 58

sf +0.25 cyl -0.50 ax 112

Koehenkilölle 5 hiottiin silmälasipariin 1 i.Scription -linssit ja silmälasipariin 2 verrokkilinssit.
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Taulukko 12. Koehenkilön 5 silmälasivoimakkuudet

Oikea

Vasen

Silmälasipari 1

sf +0.38 cyl -0.38 ax 59

sf +0.50 cyl -0.63 ax 109

Silmälasipari 2

sf +0.25

sf +0.25

Koehenkilön 5 linssit hiottiin kahteen identtiseen metallikehykseen. Henkilön maksimaalinen pupillikoko i.Profiler Plus -mittauksessa oli oikeassa silmässä 4.9 millimetriä
ja vasemmassa 5.6 millimetriä.

Kuvio 20. Taulukko koehenkilön 5 oikean silmän aberraatioista

Kuviossa 20 on esitetty koehenkilön 5 alemman ja korkeamman asteen aberraatiot
oikeassa silmässä. Alemman asteen aberraatioista eniten on kuvan epätarkkuutta,
mikä johtuu i.Profiler Plus -mittauksella saadusta +1.00 dioptrian sfäärisestä taittovirheestä. Korkeamman asteen aberraatioita on kohtalainen määrä, 0.09 mikrometriä.
Näistä eniten on vinoa trefoilia, vertikaalista komaa sekä sfääristä aberraatiota. Kuitenkaan mikään näistä ei ole merkittävän suuri määrältään.
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Kuvio 21. Taulukko koehenkilön 5 vasemman silmän aberraatioista

Kuviossa 21 on esitetty koehenkilön 5 aberraatiot vasemmasta silmästä. Alemman
asteen aberraatioista on vain hieman astigmatiaa. Korkeamman asteen aberraatioista
eniten on vinoa trefoilia. Korkeamman asteen aberraatioiden kokonaismäärä on huomattava 0.11 mikrometriä.

Kuvio 22. i.Profiler Plus –värikartta koehenkilön 5 oikeasta ja vasemmasta silmästä

Kuviossa 22 on esitetty koehenkilön 5 silmien korkeamman asteen aberraatiot, kun
alemman asteen aberraatiot on korjattu. Kuviosta on nähtävissä, että sekä oikeassa
että vasemmassa silmässä on jonkin verran korkeamman asteen aberraatioita pupillin
keskeisellä 3 millimetrin alueella. Väritys on kuitenkin kelta-vihreä, mikä kertoo, ettei
korkeamman asteen aberraatioiden määrä ole kovin suuri.
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Kuvio 23. Valopisteen kuvautuminen koehenkilöllä 5

Koehenkilön 5 silmälasiparissa 1 oli i.Scription -linssi ja silmälasiparissa 2 verrokkilinssi. Kyselylomakkeen vastauksista ei käynyt ilmi millaisella säällä hän oli tehnyt vertailua
kunkin väittämän kohdalla. Näkemisen terävyyttä pyydettiin arvioimaan kahden väittämän avulla. Koehenkilön mielestä molempien linssien kanssa näkeminen oli yhtä terävää. Ääriviivojen terävyydelle hän antoi parhaan arvosanan (6) ja linssin reunaalueiden terävyydelle arvosanan 5 kummankin linssin kohdalla.
Häikäistymistä arvioitiin yhden väittämän avulla. Molemmat linssit saivat saman arvosanan 5.
Kontrastien erottamisesta kysyttiin kahdessa väittämässä. Väittämään “erotan hyvin
asioiden ääriviivat hämärässä valaistuksessa” koehenkilö 5 vastasi olevansa melko
samaa mieltä (5) molempien linssien kohdalla. Väittämään “erotan maaston muodot
selkeästi” hän vastasi linssiparin 1 kohdalla olevansa melko samaa mieltä ja linssiparin
2 kohdalla olevansa täysin samaa mieltä (6).
Värien erottamista pyydettiin arvioimaan kahden väittämän avulla. Molemmilla linsseillä
koehenkilö koki nähneensä värisävyt samalla tavalla. Värien kirkkautta arvioidessaan
hän antoi parhaan arvosanan (6) ja värisävyjen erottamista hän arvioi arvosanalla 5
molempien linssien suhteen.
Syvyysnäössä koehenkilö 5 ei huomannut eroja linssien välillä. Väittämään “minun on
helppo arvioida etäisyyksiä” hän vastasi olevansa täysin samaa mieltä (6) molempien
linssien kohdalla.
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7
7.1

Johtopäätökset
Koehenkilö 1

Koehenkilö 1 vertaili linssejä kahden viikon ajan aurinkoisessa, pilvisessä ja hämärässä säässä. Hän kertoi tarkkailleensa lintuja 7-9 kertaa testijakson aikana. Hänellä oli
käytössään kaksi kiikaria, toinen 8x32 ja toinen 10x42 sekä kaukoputki 20-60 kertaisella suurennuksella. Linssipari 1 oli i.Scription -linsseillä ja linssipari 2 vertailulinsseillä. Sääolosuhteilla ei ollut merkittäviä vaikutuksia koehenkilön kokemuksiin linssien eroista. Kyselylomakkeen perusteella koehenkilö valitsi paremmaksi linssiparin 2.
Kyselylomakkeessa hän vastasi näkevänsä paremmin linssiparin 2 reuna-alueilla.
Olin aikeissa lunastaa lasit 2 jotka mielestäni, varsin monen testikerran perusteella, olivat niukasti mutta kuitenkin selvästi paremmat kontrastien toistossa ja
värisävyjen erottamisessa. Ero lasien välillä oli kuitenkin hyvin vähäinen, sitä sai
todella yrittää kaivaa esiin heikoissa valoissa, varjoissa, vastavalossa tms. vaikeissa oloissa. Näkemisen tarkkuudessa linssin keskialueella en juuri huomannut
eroa lasien välillä. Ainoa mielestäni päivänselvä ero lasien välillä on, että laseissa 2 on laajempi täysin tarkan näön alue. (Koehenkilö 1)

Henkilöllä ei ole paljoa korkeamman asteen aberraatioita silmissään, ja alemman asteen aberraatiot olivat korjattavissa myös verrokkilinssillä. Tästä johtuen hänen on todennäköisesti ollut vaikea huomata linsseissä suuria eroja. Jos koehenkilön pupillikoko
olisi suurempi, i.Scription -linsseistä olisi voinut olla enemmän hyötyä ja linssien erot
olisivat olleet selkeämmin havaittavissa.
i.Scription -linssin voimakkuus ei juurikaan eronnut verrokkilinssin voimakkuudesta
oikeassa silmässä. Kuitenkin vasemmassa silmässä i.Scription -linssin akselisuunta
poikkesi subjektiivisesta refraktiosta yli 30 astetta ja i.Scription -linssissä oli hieman
suurempi plusvoimakkuus. Myös sylinterivoimakkuus oli suurempi i.Scription -linssissä.
Subjektiivisella näöntutkimuksella saavutettu voimakkuus on saattanut tuntua henkilöstä miellyttävämmältä, mikä on voinut vaikuttaa siihen, että koehenkilö 1 koki verrokkilinssin hieman paremmaksi.
Koehenkilö kuitenkin lunasti itselleen linssiparin 1, kun kuuli niiden olevan i.Scription linssit. Tämän perusteella voimme todeta, ettei linssipareilla ollut suurta eroa eikä linssipari 1 ollut merkittävästi huonompi kuin pari 2. Kuitenkaan i.Scription -linsseillä ei
saavutettu merkittävää hyötyä koehenkilön 1 kohdalla.
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Mutta sitten, lomakkeet jo palautettuani kuulinkin että lasit 1 olivat ne i.Scriptionlinssit ja jäin pohtimaan kummat nyt haluan lunastaa. Koko testauksen ajan (koska erot olivat niin vähäiset) minua vaivasi ajatus, että olenko ensimmäisillä testikerroilla fiksoitunut ajatukseen että lasit 2 ovat (kaikin puolin) paremmat, koska
olin huomannut että niissä on laajempi tarkan näön alue. Yritin eroon tästä ennakko-odotuksesta ja yritin joka testikerralla arvioida ”puhtaalta pöydältä” mutta
silti tuo on voinut vaikuttaa. (Koehenkilö 1)

7.2

Koehenkilö 2

Koehenkilö 2 vertaili linssejä kahden viikon ajan. Hänellä oli i.Scription -linssit silmälasiparissa 1 ja vertailulinssi silmälasiparissa 2. Kyselylomakkeessa pyydettiin kertomaan, millaisissa sääolosuhteissa testijakson aikana lintuja oli tarkkailtu. Koehenkilö 2
kertoi tehneensä linssivertailua aurinkoisessa, pilvisessä ja puolipilvisessä säässä sekä
hämärässä. Kyselylomakkeen kohtaan ''Muu, mikä?’’ hän oli ilmoittanut tehneensä vertailua myös laskevan auringon vastavalossa. Testijakson aikana koehenkilö 2 ehti käyttää linssejä lintuharrastuksessa 4-6 kertaa. Käytössään hänellä oli kiikari 8x32 ja kaukoputki 30-70 -kertaisella suurennuksella.
Koehenkilö 2 ei huomannut linssien välillä suuria eroja. Sääolosuhteilla oli jonkin verran
vaikutusta tiettyihin linssien ominaisuuksiin, kuten värien näkemiseen. Tällöinkin hän
antoi molemmille linsseille saman arvosanan, joten linssien välinen ero ei tässä kohdin
tullut ilmi. Vaikka erot olivat pieniä, hän antoi linssiparille 2 paremman tai yhtä hyvän
arvosanan jokaisen väittämän kohdalla. Kysyttäessä, kummasta silmälasiparista hän
koki olleen enemmän hyötyä lintuharrastuksessa, hän vastasi silmälasiparin 2.
Käyttömukavuudella on voinut olla vaikutusta linssien vertailuun. Vaikka kehykset molemmissa silmälasipareissa ovat olleet samanlaiset ja pyritty taivuttelemaan kasvoille
siten, että istuvuus olisi molemmissa erinomainen, on toinen kehys voinut tuntua paremmalta kasvoilla.
Silmälasit nro 2 olivat kaikkinensa miellyttävämpi käytössä, kuin “hansikas kädessä”. (Koehenkilö 2)

Aberraatioiden määrä koehenkilöllä 2 oli vähäinen, mikä voisi selittää sen, miksi hän ei
kokenut i.Scription -linssiä paremmaksi. Jos korkeamman asteen aberraatioiden määrä
olisi ollut merkittävämpi, voisi ajatella i.Scription -linssien parantaneen näkemistä ja
linssien väliset erot olisivat saattaneet tulla paremmin esiin. Henkilön maksimaalinen
pupillikoko ei myöskään ollut kovin suuri. i.Scription -linssien hyödyt tulevat paremmin
esiin suurella pupillilla.
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Verrokkilinssin ja i.Scription -linssin voimakkuudet eivät poikenneet merkittävästi toisistaan. Oikean silmän sylinterin akselisuunta poikkesi hieman i.Scription -linssissä subjektiivisesta voimakkuudesta, mutta pienen -0.25 dioptrian sylinterivoimakkuuden kanssa sillä ei ole suurta vaikutusta. Vasemmassa silmässä verrokkilinssin subjektiiviseen
voimakkuuteen ei kuulunut sylinterikorjausta, mutta i.Scription -linssissä oli -0.25 dioptrian sylinterikorjaus. Jos henkilöllä ei ole aiemmin ollut sylinterikorjausta vasemmassa
silmässä, se on voinut tuntua oudolta silmälasiparissa 1 ja näin huonontaa kokonaisvaikutelmaa i.Scription -linssistä.
Voidaan todeta, että tämän henkilön kohdalla i.Scription ei parantanut hämäränäkemistä.
Molemmat lasit toimivat kirkkaassa säässä hyvin samalla tavalla. Samoin hyvin
hämärässä ei ollut paljoa eroa. Sen sijaan pilvisyyden määrän vaihdellessa nro 2
oli aina parempi. Iltahämärän alussa myös nro 2 oli parempi. Kävellessä nro 2 oli
myös parempi. (Koehenkilö 2)

Koehenkilö 2 lunasti testijakson lopuksi itselleen silmälasit, joissa oli i.Scription -linssit,
vaikka hän oli arvioinut verrokkilinssit paremmiksi. Päätöksen hän teki sen jälkeen, kun
oli kuullut kummat linssit olivat i.Scription -linssit. Tämä kertoo, kuinka pieniä erot olivat,
kun henkilö päätyi kuitenkin ottamaan kalliimmat ja paremmaksi markkinoidut linssit.
7.3

Koehenkilö 3

Koehenkilö 3 vertaili linssejä kahden viikon ajan aurinkoisella, pilvisellä, sumuisella ja
sateisella säällä. Hän vastasi tarkkailleensa lintuja testijakson aikana 10 kertaa tai
enemmän. Käytössään koehenkilöllä 3 oli kiikari 10x40 ja kaukoputki 30-70 -kertaisella
suurennuksella. Silmälasipariin 1 hänelle hiottiin i.Scription -linssit ja silmälasipariin 2
verrokkilinssit.
Testijakson lopuksi hän valitsi linssiparin 1 paremmaksi. Suurin ero hänen mielestään
linssien välillä oli ääriviivojen näkemisessä sumuisella säällä. Myös kyselylomakkeen
muiden väittämien perusteella hän koki linssiparin 1 paremmaksi erityisesti hämärissä
valaistusolosuhteissa, pilvisellä, sumuisella ja sateisella säällä. Ainoa aihealue, jossa
hän koki parin 2 olevan parempi kuin 1, oli etäisyyksien arviointi aurinkoisella säällä.
Hämärässä pupillikoko on ollut suurempi, ja linssien erot ovat oletettavasti tulleet paremmin esiin i.Scription -linssien eduksi. Koehenkilölle 3 i.Scription -linsseistä oli hyö-
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tyä hämäränäkemisessä sekä värien erottelussa. i.Scription -linssit vähensivät myös
häikäisyä.
Laseissa (=linsseissä) hyvin vähän eroja, mutta hämärässä ja sumuisessa säässä ne ehkä tulivat esiin lasien 1 eduksi. Lasien 1 kuva kirkkaampi ja kun katselin
jotain kaukana olevaa kirjoitusta ero oli todella suuri. (Koehenkilö 3)

Oikeassa silmässä i.Scription -linsseissä koehenkilöllä 3 oli hieman vähemmän sfääristä miinusvoimakkuutta, mutta enemmän sylinterivoimakkuutta kuin verrokkilinsseissä.
Myös akselisuunta oli muuttunut 10 astetta. Vasemmassa silmässä linssien voimakkuudet eivät eronneet toisistaan kovinkaan paljoa. Erityisesti oikean silmän sfäärissylinterivoimakkuuden muutoksen voidaan olettaa vaikuttaneen positiivisesti koehenkilön

hämäränäkemiseen

ja

poistaneen

trefoilin

aiheuttamia

haittoja

sfääris-

sylinterivoimakkuuden ollessa optimaalinen. Voidaan siis todeta, että koehenkilölle 3
i.Scription -linsseistä oli hyötyä erityisesti hämärissä valaistusolosuhteissa.
7.4

Koehenkilö 4

Koehenkilö 4 vastasi tarkkailleensa lintuja kahden viikon testijakson aikana 7-9 kertaa.
Hän kertoi tehneensä linssivertailua aurinkoisella, puolipilvisellä ja pilvisellä säällä sekä
aamu- tai iltahämärässä. Kyselylomakkeen väittämiin hän ei ollut kuitenkaan eritellyt
sääolosuhteita. Käytössään hänellä oli kiikari 8x42 ja kaukoputki 18-54 -kertaisella suurennuksella. Koehenkilölle 4 i.Scription -linssit hiottiin silmälasipariin 1 ja verrokkilinssit
pariin 2.
Koehenkilön 4 silmissä korkeamman asteen aberraatioiden määrä oli todella vähäinen.
Alemman asteen aberraatiot olivat korjattavissa myös verrokkilinssillä, jonka vuoksi
hän todennäköisesti arvioi myös linssiparin 2 kaikkien väittämien kohdalla asteikon
yläpäähän ja oli väittämien kanssa joko melko samaa mieltä (5) tai täysin samaa mieltä
(6). Hän koki kuitenkin erottaneensa asioiden ääriviivat paremmin parilla 1 erityisesti
hämärässä valaistuksessa. Testijakson päätteeksi hän valitsi linssiparin 1 paremmaksi.
Terävämpi. Ei paljon, mutta eron huomasi tarkemmassa vertailussa. Yksityiskohtien ääriviivat erottuivat paremmin etenkin jos tausta oli saman kirkkauksinen.
(Koehenkilö 4)

Koska korkeamman asteen aberraatioita ei koehenkilön 4 silmissä ollut juuri lainkaan,
ei linssien voimakkuudet poikkea toisistaan merkittävästi. Suurin ero i.Scription- ja verrokkilinssien voimakkuuksissa oli sylinterin akselisuunta, joka poikkesi oikeassa 25 ja
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vasemmassa 20 astetta. Sylinterin määrä on kuitenkin suhteellisen pieni, joten tällä
muutoksella tuskin on ollut suurta vaikutusta näkemisen miellyttävyyteen. Vasemmassa i.Scription -linssissä oli hieman enemmän sfääristä miinusvoimakkuutta ja hieman
vähemmän sylinterivoimakkuutta. Nämäkin erot ovat kuitenkin hyvin pieniä, vain 0.13 ja
0.25 dioptriaa.
Voimme todeta, että koehenkilölle 4 i.Scription -linsseistä oli hyötyä kontrastien erottamisessa. Muissa olosuhteissa linsseillä ei kuitenkaan hänen kohdallaan ollut merkittävää vaikutusta näkökokemukseen.
7.5

Koehenkilö 5

Koehenkilö 5 oli kahden viikon testijakson aikana käynyt tarkkailemassa lintuja 7-9 kertaa. Henkilö ei eritellyt vastauksissaan, millaisella säällä oli kulloinkin vertaillut linssien
eri ominaisuuksia, kuten oli ohjeistettu. Hän oli kuitenkin vastannut käyttäneensä linssejä aurinkoisella, pilvisellä ja puolipilvisellä säällä sekä hämärässä. Käytössään hänellä oli kiikari 10x43 sekä kamera 300 mm polttovälillä. Silmälasipariin 1 oli hiottu
i.Scription -linssit ja silmälasipariin 2 vertailulinssit. Kyselylomakkeen vastausten perusteella linsseissä ei ollut eroa. Ainoa asia, missä koehenkilö huomasi eroa oli maaston
muotojen erottamisessa, jolloin hän arvioi linssiparin 2 hieman paremmaksi. Koehenkilö vastasikin kokevansa silmälaseista 2 olevan hänelle enemmän hyötyä lintuharrastuksessaan.
Ero hiuksen hieno, mutta tuntui (2) paremmalta. Kokeilin kaikissa sääolosuhteissa ja 2:lasit tuntui paremmalta mutta ero pieni. (Koehenkilö 5)

Koehenkilön 5 korkeamman asteen aberraatioiden määrä oli korkeahko, varsinkin vasemmassa silmässä. Tästä syystä voisi ajatella, että i.Scription -linsseillä näkeminen
olisi tuntunut selkeämmältä kuin tavallisilla linsseillä. Pieni pupillikoko on mahdollisesti
syynä siihen, etteivät i.Scription -linssin edut päässeet esille, sillä korkeamman asteen
aberraatiot tulevat parhaiten esiin suurella pupillilla.
Linssiparin 1 voimakkuudet erosivat jonkin verran subjektiivisesta refraktiosta.
i.Scription -linsseissä sfääristä plusvoimakkuutta oli hieman enemmän kuin tavallisissa
linsseissä. Suurin ero oli kuitenkin sylinterikorjauksessa, sillä tavallisissa linsseissä sitä
ei ollut lainkaan, mutta i.Scription -linsseissä oli sylinterivoimakkuutta oikeassa -0.38
dioptriaa ja vasemmassa jopa -0.63 dioptriaa. Jos voimakkuuserot olisivat häirinneet
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koehenkilöä, linssien välille olisi tullut käyttökokemuksessa todennäköisesti suurempia
eroja. Koska henkilö arvioi linssit niin samanlaisiksi, voidaan olettaa, että hän ei juurikaan huomannut linssien voimakkuuseroa. Koehenkilö kertoi vasemmalla silmällä linssin reuna-alueiden terävyyden olevan huonompi kuin oikealla. Mutta tämä koski molempia linssejä, joten linssien voimakkuudet tai tyyppi tuskin olivat syynä tähän.
Koehenkilö 5 ei lunastanut testijakson lopuksi kumpaakaan silmälasiparia itselleen.
Tämä johtui siitä, että hän oli todellisuudessa monitehosilmälasien käyttäjä, eikä kaukolaseille olisi ollut juurikaan käyttöä. Ilmoittautuessaan testijaksolle henkilö ei tiennyt
olevansa monitehosilmälasien käyttäjä. Hänet päätettiin kuitenkin ottaa mukaan opinnäytetyöhömme, sillä hän ymmärsi, että voisi vertailla testisilmälaseilla vain kaukonäkemistä.
7.6

Yhteenveto

Kaikkien koehenkilöiden mielestä erot linssien välillä olivat hyvin pieniä. Testijakson
päätyttyä pyysimme koehenkilöitä päättämään kumman linssiparin kokivat paremmaksi
lintuharrastuksessa. Kaksi valitsi i.Scription -linssit ja kolme verrokkilinssit. Osalla koehenkilöistä tuli jonkin verran muutosta edelliseen silmälasimääritykseen nähden. Osa
koehenkilöistä totesi toisen silmälasiparin tuntuneen paremmalta kasvoilla ja sen vaikuttaneen arviointiin. Silmälasit yritettiin taivutella täysin identtisiksi tämän välttämiseksi, mutta pienetkin erot istuvuudessa voivat vaikuttaa merkittävästi käyttökokemukseen.
Molemmat linssit olivat tarkasti mitoitettu ja hiottu. Linssien tilauksessa otettiin huomioon myös kehyksen muoto, jotta linssien istuvuus olisi paras mahdollinen. Myös verrokkilinssissä oli laadukas optiikka ja linssien erona oli ainoastaan i.Scription ominaisuus.
Koehenkilöillä oli mahdollisuus lunastaa haluamansa silmälasit itselleen testijakson
jälkeen ja neljä viidestä hyödynsi mahdollisuuden. Vaikka kaksi näistä lasit itselleen
lunastaneista henkilöistä valitsi kyselylomakkeen perusteella verrokkilinssit paremmiksi, kaikki neljä henkilöä kuitenkin lunastivat itselleen i.Scription -linssit. Tästä voimme
päätellä, että koehenkilöiden kokemat erot linssien välillä olivat hyvin pieniä, ja molempien linssien optiikka laadukasta.
Koska hämärässä valaistuksessa pupilli on suurempi, on ZEISS:n mukaan myös
i.Scription -linsseistä tällöin enemmän hyötyä, sillä silmässä olevat aberraatiot tulevat
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paremmin esille. Kaksi viidestä koehenkilöstä koki i.Scription -linssin paremmaksi juuri
huonommassa valaistuksessa. Neljä viidestä koehenkilöstä oli 50-65 -vuotiaita, joilla
maksimaalisen pupillikoon voidaan olettaa jo pienentyneen. Jäimme pohtimaan, olisivatko linssien erot tulleet paremmin esiin, jos koehenkilöiden joukossa olisi ollut useampi nuori, joiden maksimaalinen pupillikoko olisi ollut suurempi. Tällöin hämärässä
valaistuksessa korkeamman asteen aberraatiot olisivat saattaneet tulla paremmin esille.
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8

Pohdinta

Toteutimme opinnäytetyönämme linssivertailun aktiivisille lintuharrastajille. Tavoitteena
oli syventää omaa osaamistamme korkeamman asteen aberraatioista sekä selvittää
minkälaiseen käyttöön ZEISS i.Scription -linssit soveltuvat. Opinnäytetyöprosessi antoi
laajalti uutta tietoa meille entuudestaan vieraasta harrastuksesta sekä syvensi optometrista osaamistamme. Tässä luvussa käsittelemme opinnäytetyön tavoitteen ja tarkoituksen toteutumista sekä tulosten reliabiliteettia ja validiteettia.
Opinnäytetyömme alkaessa olimme varautuneet laajempaan kiinnostukseen työtämme
kohtaan. Yhteydenottoja lintuharrastajilta tuli kuitenkin odotettua vähemmän. Linssivertailusta kiinnostuneiden vähäisen määrän vuoksi emme pystyneet rajaamaan työtämme ainoastaan henkilöihin, joilla on silmissään merkittäviä korkeamman asteen aberraatioita. Jäimme pohtimaan, olisivatko työmme tulokset olleet erilaisia, jos kaikilla
koehenkilöillä olisi ollut merkittäviä korkeamman asteen aberraatioita. Työmme validiteettia olisi parantanut, jos tutkimusjoukko olisi ollut suurempi. Yhteydenottojen vähäisyyteen todennäköisesti vaikutti päätöksemme rajata moniteholinssien käyttäjät pois.
Jälkikäteen pohdimme, olisiko kuitenkin ollut tarpeellista ottaa vertailuun mukaan myös
progressiivisten linssien käyttäjiä, jolloin osallistujamäärä olisi saattanut olla suurempi
ja testijaksolle olisi mahdollisesti osallistunut enemmän korkeamman asteen aberraatioiden haitoista kärsiviä henkilöitä. Olemme kuitenkin tyytyväisiä päätökseemme, sillä
i.Scription -linssien voimakkuuden poiketessa tavallisten linssien voimakkuudesta moniteholinssien vertailu keskenään ei olisi ollut tasavertaista. Moniteholinssissä pienikin
voimakkuusmuutos voi vaikuttaa linssin profiiliin merkittävästi. Tavoittaaksemme suuremman joukon lintuharrastajia olisimme voineet laajentaa koehenkilöiden hankkimista
Uudenmaan ulkopuolella oleviin lintuharrastajiin. On hyvin todennäköistä, että emme
kuitenkaan olisi saaneet enempää yhteydenottoja, sillä koehenkilöitä velvoitettiin asioimaan useamman kerran Helsingin Optiikka Oy:ssä Helsingin keskustassa.
Ennen testijakson alkua pohdimme niin kutsuttujen ‘’brainwash’’ -linssien tarpeellisuutta. Resursseista johtuen päätimme kuitenkin jättää ne pois. ‘’Brainwash’’ -linssien tarkoituksena olisi ollut totuttaa koehenkilöiden näköjärjestelmät mahdollisesti muuttuneisiin voimakkuuksiin, erilaiseen linssioptiikkaan sekä uuteen kehykseen ennen varsinaisten testilinssien käyttöönottoa. Testijakson jälkeen suurin osa koehenkilöistä kertoi
molempien testilinssien olevan paremmat kuin heidän entiset linssinsä. Tästä johtuen
‘’brainwash’’ -linssien käyttö olisi ollut perusteltua ja koehenkilöt olisivat mahdollisesti
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pystyneet vertailemaan linssejä tasapuolisemmin, jolloin työmme validiteetti olisi parantunut.
Otin vertailukohdaksi mielestäni varsin hyvät X (optikkoliikkeen nimi) hankkimani
Y (linssivalmistajan nimi) ”paremmilla linsseillä” varustetut lasini, minusta molemmat testilasit olivat niitä paremmat, siksi kaikki arvosanat lomakkeilla ovat asteikon yläpäässä. (Koehenkilö 1)
Olen ehtinyt vasta kerran varsinaisesti testaamaan laseja lintujen kanssa ja heti
kyllä huomasi eron omiin laseihin. En ole aiemmin saanut selvää väreistä yhtään
kauempaa. Nyt oli ihan uskomatonta kuinka paljon paremmin näin. (Koehenkilö
2)

Tavoitteenamme oli saada mukaan työhömme erilaisia taittovirheitä omaavia henkilöitä. Halusimme selvittää, onko taittovirheellä vaikutusta i.Scription -linssien hyötyihin.
Opinnäytetyössämme kaksi likitaitteista valitsi i.Scription -linssit paremmiksi ja loput
kolme kaukotaitteista valitsivat verrokkilinssit. Tämän perusteella ei kuitenkaan voida
vetää johtopäätöstä, että i.Scription -linssit toimisivat paremmin myoopeilla, sillä kaikkien käyttäjien mielestä erot linssien välillä olivat hyvin pieniä ja myös hyperoopit lunastivat itselleen i.Scription -linssit.
Kyselylomakkeen ensimmäisessä kohdassa kysyimme näkemisen miellyttävyyttä silmälasien käyttöönoton yhteydessä. Vastauksissa ei tullut esiin merkittäviä eroja linssien tai koehenkilöiden välillä. Kaikki henkilöt vastasivat väittämään “kun otin silmälasit
käyttöön, näkeminen tuntui heti miellyttävältä” olevansa melko tai täysin samaa mieltä
molempien linssien osalta. Ennen kyselylomakkeen laatimista olisimme voineet kysyä
koehenkilöiltä, mitä seikkoja he pitävät tärkeinä näkemisen kannalta lintuharrastuksessaan. Laadimme kyselylomakkeen kysymykset täysin ZEISS i.Scription -linsseille luvattujen etujen perusteella, eivätkä kysymykset liittyneet suoranaisesti lintuharrastukseen.
Osa koehenkilöistä oli huomioinut kyselylomakkeessa sääolosuhteet, kun taas osa oli
arvioinut linssien kokonaisvaikutelmaa. Tämä teki tulosten yhdenmukaisesta vertailusta
haastavaa.
Koehenkilöitä oli ohjeistettu vaihtamaan linssejä aina samassa tilanteessa, jotta vertailu
olisi tasapuolista. Ei kuitenkaan voida olla täysin varmoja, että koehenkilöt ovat noudattaneet ohjetta. On siis mahdollista, että linssien käyttöjärjestyksellä on ollut vaikutusta
tuloksiin. Tulosten reliabiliteetti on tältä osin huonompi niillä koehenkilöillä, jotka eivät
olleet eritelleet sääolosuhteita kyselylomakkeisiin. Voi olettaa, että henkilöt, jotka eritte-
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livät sääolosuhteet tunnollisesti, olivat käyttäneet molempia linssejä jokaisella käyttökerralla.
Opinnäytetyömme perusteella i.Scription -linsseistä ei ollut merkittävää hyötyä testijaksolle osallistuneille lintuharrastajille. Työn tarkoituksena oli selvittää, onko i.Scription linsseistä hyötyä korkeamman asteen aberraatioista kärsiville lintuharrastajille. Valitettavasti ennakko-odotuksemme kiinnostuneiden määrästä ei kuitenkaan toteutunut,
emmekä saaneet työhömme henkilöitä, joilla olisi ollut merkittäviä korkeamman asteen
aberraatioita. Näin ollen emme voi vetää luotettavia johtopäätöksiä siitä, parantavatko
i.Scription -linssit näkökokemusta lintuharrastuksessa sellaisilla henkilöillä, joilla on
silmissään korkeamman asteen aberraatioita. Voimme kuitenkin todeta, että ZEISS:n
molemmat vertailussa käytetyt linssit ovat optiikaltaan laadukkaat ja toimivat lintuharrastuksessa loistavasti, sillä molempien linssien saamat arviot olivat arviointiasteikon
yläpäässä. Kaikki koehenkilöt, jotka lunastivat itselleen silmälasit, valitsivat i.Scription linssit, joten koemme, että työmme tavoite kuitenkin toteutui. Näin ollen i.Scription linssien voidaan katsoa soveltuvan taittovirheestä tai aberraatioiden määrästä riippumatta monenlaiseen yleiskäyttöön.
Jatkotutkimusehdotuksena esitämme samantyyppistä tutkimusta suuremmalle testijoukolle ja eri lajien harrastajille, esimerkiksi suunnistajille. Lisäksi voisi tutkia, miten eri
suodatinlinssit parantavat lintuharrastajien suoriutumista.
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Kyselylomake

Nimi:_____________________________

Silmälasipari 1
1.

Kun otin silmälasit käyttöön, näkeminen tuntui heti miellyttävältä
Täysin eri mieltä

Melko eri mieltä

Hieman eri mieltä

Hieman samaa mieltä

2.

Kun käännän katsetta päätä liikuttamatta, näen sivuille terävästi

3.

Näen asioiden ääriviivat terävästi

4.

Näen värit kirkkaasti

5.

Erotan värisävyt selkeästi

6.

Erotan hyvin asioiden ääriviivat hämärässä valaistuksessa

7.

Hämärässä en koe katu- tai auton valojen häikäisevän

8.

Minun on helppo arvioida etäisyyksiä

9.

Erotan maaston muodot selkeästi

1

Melko samaa mieltä

Täysin samaa mieltä
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Nimi:_____________________________

Silmälasipari 2
1.

Kun otin silmälasit käyttöön, näkeminen tuntui heti miellyttävältä
Täysin eri mieltä

Melko eri mieltä

Hieman eri mieltä

Hieman samaa mieltä

2.

Kun käännän katsetta päätä liikuttamatta, näen sivuille terävästi

3.

Näen asioiden ääriviivat terävästi

4.

Näen värit kirkkaasti

5.

Erotan värisävyt selkeästi

6.

Erotan hyvin asioiden ääriviivat hämärässä valaistuksessa

7.

Hämärässä en koe katu- tai auton valojen häikäisevän

8.

Minun on helppo arvioida etäisyyksiä

9.

Erotan maaston muodot selkeästi

2

Melko samaa mieltä

Täysin samaa mieltä
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Nimi:_____________________________

Tähän lomakkeeseen voit vastata testijakson lopuksi. Mieti kokemustasi erityisesti
lintuharrastuksen kannalta.

Olosuhteet:
Testijakson aikana kävin tarkkailemassa lintuja
1-3 kertaa

4-6 kertaa

7-9 kertaa

10 kertaa tai enemmän

Testijakson aikana harrastin seuraavissa olosuhteissa (merkitse kaikki sopivat vaihtoehdot)
Aurinkoisella säällä

Puolipilvisellä säällä

Pilvisellä säällä

Aamu- tai iltahämärässä

Sumuisella säällä

Muu, mikä? __________________________________

Apuvälineet:
Käytin koko testijakson aikana samaa suurentavaa apuvälinettä
Kerro, oliko käytössä oleva väline kiikari, kaukoputki tai joku muu sekä suurennos ja objektiivin koko, jos tiedossa

Käytin testijakson aikana useampaa kuin yhtä suurentavaa apuvälinettä
Kerro kaikki käytössä olleet välineet sekä niiden suurennos ja objektiivin koko, jos tiedossa

Yhteenveto:
Käyttökokemukseni perusteella koin minulle olevan enemmän hyötyä harrastuksessani
Silmälaseista 1

Silmälaseista 2

Perustele. Voit kertoa myös muuta mieleen tulevaa tutkimukseen liittyen. Tarvittaessa voit jatkaa paperin toiselle
puolelle.
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AURINKO
PUOLIPILVINEN
PILVINEN
AAMU- TAI ILTAHÄMÄRÄ
SUMU
SADE
LASKEVA AURINKO/VASTAVALO
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KONTRASTI
Maaston muodot
5
Ääriviivat hämärässä
VÄRINÄKÖ
Värien kirkkaus
5
Värien selkeys
5,5
HÄIKÄISTYMINEN
Valojen häikäisy
SYVÄTERÄVYYS
Etäisyyksien arviointi 5,5
TERÄVYYS
Linssin reuna-alueet 5
Ääriviivojen terävyys 5

PARI 2 - VERROKKI

PARI 1 - i.SCRIPTION
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Kyselylomakkeen tulokset taulukoituna

