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Taustaa

 Pyöräily ja saavutettavuus ovat ajankohtaisia aiheita, joita on tutkittu viime 
aikoina paljon

 Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi (Toivonen ym. 2015) sisältää matka-ajat 
ja etäisyydet autoillen, julkisella liikenteellä ja kävellen kaikista alueen YKR 
ruuduista

 Pyöräily puuttuu aineistosta

 Tarve aiempaa 

todenmukaisemmalle 

mallinnukselle



Pyöräilyn 

saavutettavuuden 

mallinnus

 Pyöräilyn on usein oletettu 

tapahtuvan vakionopeudella ja 

samoilla tieverkoston reiteillä kuin 

jalankulku 

-> ”nopeutettua kävelyä” 

 Ei täysin realistinen oletus, mutta 

onko se riittävä seudullisessa 

mittakaavassa?

 Haasteena realistisuuden ja 

yleistettävyyden tasapaino

HS (2015)



Reitin valinta ja pyöräilynopeudet

 Eri tekijöiden vaikutuksia 

pyöräilynopeuteen ja reitin valintaan 

on tutkittu kyselytutkimuksin ja 

pyöräilijöiden keräämän GPS-datan 

avulla 

-> reitin valinnan mallien kehitys 

algoritmien avulla

 Uusimpana menetelmänä 

urheilusovellusten käyttö datan 

keräämiseen (mm. Sports Tracker –

dataa SUPRA-projektissa, Stravan

tiheyskartat)

Strava Global Heatmap (2015)



Nopeuteen ja reittivalintoihin vaikuttavat tekijät



Gradun tavoitteet ja tutkimuskysymykset

 Kehittää realistisempi paikkatietomalli pyöräilyn optimaalisten reittien ja 

matka-aikojen laskentaan

 Mitkä tekijät vaikuttavat pyöräilyreittien valintaan ja pyöräilynopeuksiin?

 Millaista dataa voidaan käyttää pyöräilyverkoston hidasteiden 

määrittämiseen, ja miten hidasteet määritetään?

 Onko hidasteilla merkitystä laajemmassa mittakaavassa? Voiko pyöräilyä 

mallintaa esimerkiksi nopeutettuna kävelynä?

Jos aikaa jää:

 Missä sijaitsevat parhaan saavutettavuuden alueet pääkaupunkiseudulla 

pyöräilyn näkökulmasta?



Nopeuteen ja reittivalintoihin vaikuttavat tekijät



Työssä käytettävä data

 Opiskelijoiden tallentamaa GPS-dataa 

pyöräilystä Helsingin yliopiston geotieteiden 

ja maantieteen laitoksella keväällä 2011 

järjestetyltä kurssilta

 Lisää GPS-dataa pyöräilystä?

 Pyöräilyverkosto:

1) Helsingin liikenneväylät (2015) (1. vaiheen 

GPS-aineiston reititys ja analyysi)

2) HSL:n kevyen liikenteen reittioppaan 

pyöräilyverkosto 2015 (mallin implementointi)

 Maanmittauslaitoksen 2 metrin korkeusmalli

 Liikennevalotiedot Digiroadista

Helsingin liikenneväylät © Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2015



Työn vaiheet

GPS-
reittipisteet

Pistenopeuden 
laskenta

Reittipisteet 
joissa kuljettu 
matka, aika, 
pistenopeus

Paikkatieto-
muotoinen 

liikenneverkko

Muokkaus 
reitityskelpoiseksi 

pyöräilyverkostoksi

Korkeusmalli

Suuntaisuuden huomioivan 
gradientin laskenta 50 m 

pätkille

Pyöräiltyjen reittien 
reititys (Network 

Analyst)

Liikenne-
valot

Risteysten valinta

Risteysten luokittelu

Liikennevalo-, 
auto- ja 

kevyenliikenteen 
risteykset

Reittipisteiden, risteysten 
ja reittipätkien 
yhdistäminen

Reittikohtaisten 
keskinopeuksien ja 

nopeuden muutoksen 
laskenta

Tilastollinen analyysi



Tulokset?

 Mikä on korkeusvaihteluiden, liikennevalojen ja risteysten vaikutus 

pyöräilynopeuksiin ja matka-aikoihin?



Tulokset?

 Alustavia tarkasteluja yksittäisten reittien osalta

-> yleistetyt tulokset tilastollisin menetelmin



Tulokset?



Tulokset?

 Lopputuotteena pyöräilyn reitityksen paikkatietomalli, joka huomioi matka-

ajan laskennassa ympäristötekijöiden aiheuttamat hidasteet ja mahdolliset 

reitin valinnan rajoitteet

 Kun mallin avulla lasketut pyöräilyreittien etäisyydet ja matka-ajat 

yhdistetään matka-aikamatriisiin, voidaan pyöräilyn saavutettavuutta 

vertailla helposti muihin kulkumuotoihin

 Mitkä ovat pyörällä parhaiten saavutettavat alueet pääkaupunkiseudulla?
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