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3. Johdanto 

Kustannusetäisyyden laskeminen sekä pienimmän kustannuksen polun määrittäminen ovat 

paikkatietoanalyysejä, joita sovelletaan laajalti erilaisten polkujen ja vaikutusalueiden 

määrittämiseen, kun löydettävien reittien ei tarvitse seurata mitään ennalta määrättyä verkostoa. 

Sovelluskohteita ovat esimerkiksi maastossa tapahtuvan kulkureitin optimointi, maastoon 

rakennettavan polkumaisen infrastruktuurin, kuten teiden (Atkinson et al. 2005), polkujen (Snyder et 

al. 2008) tai voimalinjojen (Bagli et al. 2011) reittien suunnittelu sekä esimerkiksi eläinten liikkeiden 

mallintaminen (LaRue & Nielsen 2008; Li et al. 2010). 

 

Laajalti käytetty kahdeksaan suuntaan etenevä rasteripohjainen reitinetsintä tuottaa kuitenkin 

huomattavan virheellisiä pienimmän kustannuksen polkuja ja kustannusetäisyyksiä (Xu & Lathrop 

1995). Sille on tarjolla parempia, mutta vähemmän tunnettuja vaihtoehtoja, kuten kuuteentoista 

suuntaan etenevä rasteripohjainen reitin etsintä (Xu & Lathrop 1995; van Bemmelen et al. 1993), 

hierarkkiseen puurakenteeseen perustuva reitinetsintä (Vörös 2001; van Bemmelen et al. 1993) tai 

näkyvyyteen perustuva reitin etsintä (Lee et al. 1990; van Bemmelen et al. 1993). 

 

Reittiä voidaan etsiä näkyvyyteen perustuen ainoastaan luokitellussa kustannuspinnassa. Toisaalta 

käytännössä kustannuspinta luokitellaan joka tapauksessa. Näkyvyyteen perustuva menetelmä on 

kuitenkin rasterimenetelmiä huomattavasti tarkempi. Myös vektorimuotoista kustannuspintaa 

voidaan käyttää, minkä vuoksi rasteroinnin virhelähteitä ei tietysti ole.  

 

Tästä huolimatta näkyvyyteen perustuvaa kustannusetäisyysanalyysiä ei juurikaan käytetä 

paikkatietoaineistoja hyödyntävissä tutkimuksissa. Tämä luultavasti johtuu siitä, että analyysin 

toteuttavia työkaluja on huonosti tarjolla. Vaikka esimerkiksi GRASS GIS:sin v.net.visibility-työkalu 

kykenee tuottamaan näkyvyysverkon (Maldacker & Bergenheim 2014) pienimmän kustannuksen 

polun etsimiseksi, on työkalua jossain määrin hankala käyttää. Se vaatii käyttäjältä useita työvaiheita: 

polygonimuotoisen kustannuspinnan muuttamista viivoiksi, näkyvyysverkon laskemista viivoista, 

verkon kaarien painottamista sekä reitin etsintää painotetussa verkossa.  

 

Näkyvyyteen perustuva reitinetsintä on kuitenkin hyvin tunnettu menetelmä. Sitä sovelletaan 

esimerkiksi tietokonepelien tekoälyjen reitinetsinnässä (Cui & Shi 2012), joten nähdäkseni ei ole 

mitään syytä, miksei sitä voitaisi soveltaa myös paikkatietoaineistoihin. 
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Olenkin toteuttanut tutkielmassani pienimmän kustannuksen polun etsintään polygoniaineistosta 

soveltuvan Java-ohjelman. Sen toiminta perustuu solmujen väliseen näkyvyyteen, siten ettei 

kustannuspolygoneja tarvitse rasteroida analyysin tekemiseksi. Tekemäni työkalu etsii pienimmän 

kustannuksen polut suoraan aluemuotoisista kustannuspolygoneista, ilman että niistä täytyisi 

muodostaa kokonaista näkyvyysverkkoa, kuten v.net.visibility-työkalulla. Tämä vähentää 

huomattavasti laskuoperaatioiden määrää ja mahdollistaa reitinetsinnän paremman optimoinnin. 

Työkalu vastaa varsin hyvin rasteripohjaisia työkaluja käytöltään.  

 

Vertailen tutkielmassa rasteripohjaisten menetelmien ja näkyvyyspohjaisen menetelmän antamia 

kustannusetäisyyksistä kahdeksalla aineistoilla. Lisäksi esittelen tarkemmin yhden 

tapaustutkimuksen kustannuspinnan luonnista lähtien. Pyrin näin selvittämään, onko näkyvyyteen 

perustuva reitinetsintä varteenotettava vaihtoehto rasteripohjaiselle menetelmälle käytännön 

sovelluksissa. Näkyvyyteen perustuva menetelmä antaa lähes aina polun, joka on lähempänä 

laskennallisesti parasta mahdollista polkua kuin rasterimenetelmien tuottamat polut. 
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4. Teoriatausta 

4.1 Todellisen kustannuksen ja näkyvyyden 

määrittely 

Kuvaan eri menetelmien tuottamia kustannuksia ja sitä, 

kuinka ne eroavat todellisesta kustannuksesta. 

Tutkielmassa todellinen kustannus tarkoittaa 

laskennallisesti parasta mahdollista kustannusarviota, mikä 

on löydettävissä alkuperäisistä polygonmuotoisista 

kustannuspinnoista. Todellisella kustannuksella ei siis ole 

suoranaista vastaavuutta sen kanssa, mikä kustannus 

todellisuudessa olisi, kun löydettyä reittiä mentäisiin 

tutkimaan maastoon. 

 

Näkyvyys tarkoittaa tässä tutkielmassa sitä, että jos kaksi 

saman polygonin pistettä näkyvät toisistaan, voidaan ne 

yhdistää janalla, ilman että jana leikkaa polygonin piiriä 

missään kohtaa (Kuva 1).  

 

4.2 Pienimmän kustannuksen reitin etsinnän teoriaa 

Pienimmän kustannuksen reitin etsintä on analyysi, jossa pyritään määrittämään pienin mahdollinen 

kustannus lähtöpisteestä maalipisteisiin. Reitin kustannus lasketaan siten, että jokainen reitin varrella 

esiintyvä kustannus kerrotaan sen kustannuksen alueella kulkevan reitin osan pituudella ja saadut 

osakustannukset lasketaan yhteen. 

  

Kun kustannuspinta on luokiteltu homogeenisiin alueisiin, on selvää, että liikuttaessa 

kustannusalueen rajalta toiselle kannattaa valita alueen sisällä lyhin mahdollinen polku. Tämä lyhin 

mahdollinen polku kulkee ainoastaan lähtöpisteen, maalipisteen sekä polygonin reunan kulmien 

kautta (De Berg et al. 2008). Toisin sanoen lyhin reitti polygonin sisällä ei koskaan tee mutkaa 

missään muussa pisteessä kuin polygonin reunojen pisteissä (van Bemmelen et al. 1993). 

 

Jos lyhin reitti polygonin sisällä kulkee polygonin reunaa pitkin, on lyhin reitti polygonin sisällä reitti 

polygonin läpi johonkin toiseen reunapisteeseen, johon lisätään lyhin reitti reunapisteestä 

maalipisteeseen. Näin ollen kaikkien lyhimpien polkujen määrittämiseen yhden polygonin sisällä 

riittää, että yhdistetään kaikki solmut suoralla viivalla niihin solmuihin, jotka näkyvät kyseisestä 

Kuva 1. Näkyvyyden määritelmä 2-

ulotteisessa polygonissa. pisteet a ja b 

näkyvät toisistaan, mutta pisteestä c ei 

nähdä pisteitä a tai b. 
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solmusta. Syntynyttä verkkoa kutsutaan näkyvyysverkoksi. Lyhin polku polygonin sisällä kulkee aina 

näkyvyysverkkoa pitkin (De Berg et al. 2008). 

 

Pienimmän kustannuksen polku kahden pisteen välillä useamman polygonin kustannuspinnassa 

koostuu sarjasta polygonin reunan ylittäviä pisteitä ja niitä yhdistäviä lyhimmän etäisyyden polkuja. 

Lyhin reitti polygonin lävitse kulkee aina näkyvyysverkkoa pitkin, joten lyhin reitti useamman 

polygonin lävitse kulkee aina verkossa, jossa yksittäisten polygonien näkyvyysverkot on yhdistetty. 

Jotta reitti kaikista mahdollisista polygonien rajojenylityspisteistä olisi määritelty, olisi periaatteessa 

polygonin reunoille laskettava ääretön määrä pisteitä, jotka yhdistetään muihin saman polygonin 

pisteisiin näkyvyysverkolla. Käytännön toteutuksessa ei tietenkään ole mahdollista laskea äärettömän 

tiheää verkkoa, mutta hyvä arvio lyhimmästä polusta saadaan, kun tihennetään polygonin reunoilla 

olevien pisteiden väliä (van Bemmelen et al. 1993). 

 

Rasteripohjaisissa menetelmissä verkko, jossa reitinetsintä tapahtuu, muodostetaan siten, että 

jokainen rasterin solu edustaa yhtä solmua ja jokainen solmu saa naapureikseen ne 8 tai 16 solmua, 

jotka ympäröivät tarkasteltavaa solua (Kuvat 2 ja 3) (Awaida et al. n.d.; Xu & Lathrop 1995; van 

Bemmelen et al. 1993). Tämä tarkoittaa sitä, että muodostetussa verkossa etsitty reitti voi tehdä 

mutkia myös homogeenisen kustannusalueen sisällä mikä, kuten aiemmin todettiin, johtaa 

tarpeettoman pitkään polkuun polygonin sisällä, ja näin ollen optimaalista suurempaan 

kustannukseen.  

Kuva 2. Keskimmäisen solmun naapurit 

kahdeksaan suuntaan etenevässä 

reitinetsinnässä. 

Kuva 3. Keskimmäisen solmun naapurit 

kuuteentoista suuntaan etenevässä 

reitinetsinnässä. 
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Toisin kuin näkyvyysverkon tapauksessa rasteripohjaisen verkon solmujen määrän kasvattaminen ei 

johda siihen, että löydetty polku lähestyisi todellista pienimmän kustannuksen polkua, sillä solmujen 

määrän kasvattaminen ei lisää liikkumissuuntien määrää. 

 

Kun verkko on muodostettu, tapahtuu 

varsinainen reitinetsintä molemmissa 

menetelmissä samalla tapaa. 

Rasteripohjaisissa menetelmissä 

käytetään tyypillisesti Dijkstran 

algoritmia (Dijkstra 1959). Myös 

toteutukseni näkyvyyspohjaisesta 

reitinetsinnästä käyttää Dijkstran 

algoritmia siinä tapauksessa, että 

maalipisteitä on useita. Tilanteessa, jossa 

maalipisteitä on vain yksi, käyttää 

toteutukseni A* -algoritmia. 

 

A* on käytännössä muunnelma Dijkstran 

algoritmista, joka ohjaa reitinetsintää 

kohti maalipistettä käyttäen etäisyyteen 

maalipisteestä perustuvaa heuristiikkaa 

(Hart et al. 1968). Tämä johtaa siihen, 

että A* laajentaa hakurintamaa 

painotetusti siihen suuntaan, jossa 

maalipiste sijaitsee. Sen sijaan Dijkstran 

algoritmissa reitinetsintä etenee aina 

siihen suuntaa, johon päästään 

pienimmällä kustannuksella 

lähtöpisteestä (Hart et al. 1968; Dijkstra 

1959). 

 

Molempien algoritmien ideana on 

aloittaa solmujen käsittely aloitussolmusta, minkä jälkeen tarkistetaan, onko solmun 

naapurisolmuihin jo löydetty halvempaa reittiä kuin kustannus käsittelyssä olevaan solmuun lisättynä 

kustannuksella solmujen välillä. Mikäli ei ole, päivitetään kustannusarviota vastaamaan tätä 

Kuva 4. Dijkstran algoritmin toiminta vuokaaviona. 
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kustannusta (Kuva 4). Kun kaikki verkon solmut on käsitelty, vastaa kullekin solmulle löydetty 

kustannusarvio todellista kustannusta tähän solmuun (Hart et al. 1968; Dijkstra 1959).  

 

Algoritmien ainoa ero on siinä, missä järjestyksessä solmut käsitellään. Dijkstran algoritmissa 

valitaan aina käsiteltäväksi solmu, johon laskettu kustannusarvio lähtösolmusta on pienin (Dijkstra 

1959). A* laskee arvion siitä, kuinka suuri kustannus solmusta on maalisolmuun, ja ottaa 

käsiteltäväksi sen solmun, jolle tähän asti löydetty kustannus + tämä arvio on pienin (Hart et al. 1968). 

Molemmat algoritmit takaavat sen, että kun maalisolmu otetaan käsittelyyn, ei siihen voi enää löytyä 

pienemmän kustannuksen reittiä. Kun kaikki maalisolmut on otettu käsittelyyn, voidaan reitin etsintä 

lopettaa (Dijkstra 1959; Hart et al. 1968). 

 

Molempien algoritmien pahimman tapauksen aikavaativuus on luokkaa O((|𝐸| + |𝑉|)log|𝑉|) 

(Kivinen 2015), missä E on verkossa olevien kaarien määrä ja V on verkossa olevien solmujen määrä. 

Rasterimenetelmissä verkon solmujen ja kaarien suhde on aina lähes vakio. Reunasolmuja lukuun 

ottamatta kustakin solmusta lähtee 8 tai 16 kaarta riippuen algoritmin toteutuksesta. Rasteripohjaisen 

menetelmän pahimman tapauksen aikavaativuus on muotoa 𝑂(|𝑉|𝑙𝑜𝑔|𝑉|).  

 

Näkyvyyteen perustuvassa menetelmässä solmusta lähtevien kaarien määrä on rajoittunut vasta |𝑉| −

1:teen, missä |𝑉| on verkon solmujen määrä. Tämä vastaa tilannetta, jossa koko aineisto koostuu 

yhdestä polygonista, jonka kaikki pisteet näkyvät toisistaan. Koko verkossa olevien kaarien määrä on 

tällöin |𝑉||𝑉 − 1|, joten pahimman tapauksen aikavaativuus on 𝑂(|𝑉|2𝑙𝑜𝑔|𝑉|). Näkyvyysverkko 

muodostetaan toteuttamassani sovelluksessa siten, että etsitään kustakin solmusta näkyvät naapurit 

Funnel-algoritmia (Lee & Preparata 1984) käyttäen. Sen suoritus vie pahimmillaan 𝑂(|𝑉|) ajan, joten 

verkon muodostaminen vaatii pahimmillaan ajan 𝑂(|𝑉|2). Koko näkyvyyteen perustuvan 

reitinetsinnän aikavaativuus on siis käyttämilläni algoritmeilla 𝑂(|𝑉|2𝑙𝑜𝑔|𝑉|).  

 

Vaikka pelkkiä aikavaativuuksia tarkastelemalla osoittautuukin, että rasteripohjainen menetelmä on 

pahimmassa mahdollisessa tapauksessa laskenta-ajaltaan tehokkaampi kuin näkyvyyteen perustuva 

menetelmä riittävän suurilla aineistoilla, eivät saadut tulokset heijastele kovinkaan hyvin käytännössä 

analyysien suorittamiseen kuluvaa aikaa. Tämä johtuu siitä, että näkyvyyteen perustuvan menetelmän 

pahin tapaus toteutuu vain, jos kaikki kustannuspinnan solmut näkyvät toisistaan, mikä ei ole 

kovinkaan tyypillistä. Lisäksi on hyvin vaikea määritellä, mitkä rasteri- ja vektoriaineistojen 

solmujen määrät vastaavat tarkkuudeltaan toisiaan. 
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Kuitenkin tyypillisesti rasteripohjaisessa aineistossa tarvitaan huomattavasti enemmän solmuja 

vastaavalla tarkkuudella, sillä siinä joudutaan laskemaan solmuja myös kustannusalueiden sisälle. 

Myös alueiden reunoille tarvitaan enemmän solmuja, jotta rasteroinnissa syntyvä virhe 

kustannusalueiden rajojen sijainnille ei olisi liian suuri. Käytännön sovellusten osalta ei siis ole 

lainkaan selvää, kumpi verkonmuodostustapa vaatii vähemmän laskentaa. 

 

Käytännössä aineistojen kokoa rajoittaa myös menetelmien tilavaativuus. Kummankin menetelmän 

tilavaativuus on luokkaa 𝑂(|𝑉|), sillä sekä Dijkstran että Funnel-algoritmin tilavaativuus on luokkaa 

𝑂(|𝑉|) (Kivinen 2015; Lee & Preparata 1984). Kuten aiemmin todettiin, rasteripohjaisen menetelmän 

vaatima solmujen määrä on kuitenkin tyypillisesti huomattavasti suurempi. Toisaalta näkyvyyteen 

perustuva menetelmä voi aineistosta riippuen nopeutua huomattavasti, jos polygonien kolmiointi 

pidetään muistissa siten, että kukin polygoni kolmioidaan vain kerran. Tämä lisää tietysti tarvittavan 

muistin määrää, joten myös käytännön tilavaativuuden osalta on vaikea sanoa teoreettisen tarkastelun 

perusteella, kumpi menetelmistä vaatii vähemmän resursseja. 

 

Rasteripohjaisessa verkossa solmujen väliset kaaripainot vastaavat rasterin solukokoa kerrottuna 

soluille määriteltyjen kustannusten keskiarvolla. Tavanomaisessa 8 suuntaan etenevässä algoritmissa 

keskiarvo määritellään aina kahden solun kustannuksien perusteella, kun taas 16 suuntaan etenevässä 

toteutuksessa uloimmat kahdeksan ruutua määritellään niiden neljän ruudun keskiarvona, joiden läpi 

linnuntie ulomman ruudun keskipisteeseen kulkee (Awaida et al. n.d.). Tämä tapa määrittää 

kustannus on oikea, sillä linnuntie kulkee yhtä pitkän matkan kunkin solun alueella (Kuva 3). 

Diagonaalisesti toisiinsa nähden sijaitsevien solujen kustannus kerrotaan √2:lla. Kun käytetään 16:sta 

suuntaa, uloimmille naapureille käytetään arvoa √5 (Awaida et al. n.d.) Näkyvyyteen perustuvassa 

menetelmässä solmujen väliset kaaret eivät ole vakiopainoisia, vaan paino määräytyy kertomalla 

solmujen välinen euklidinen etäisyys sen kustannuspolygonin kustannusarvolla, jonka alueella kaari 

sijaitsee.  

 

4.3 Rasteripohjaisen algoritmin toiminta 

Kun pienimmän kustannuksen polkuja halutaan etsiä polygonimuotoisesta kustannuspinnasta, on 

kustannuspinta ensin muunnettava rasterimuotoon. Jo tässä vaiheessa voi syntyä merkittäviä 

virhelähteitä, mikäli rasteroinnin tarkkuus ei ole riittävä. Ongelmia aiheutuu erityisesti, jos jokin 

kustannusalue jakautuu kahteen osaan tai jos kaksi kustannusaluetta yhdistyvät, vaikka niiden välillä 

ei todellisuudessa olisi yhteyttä. Laskentaresurssien rajallisuuden vuoksi ongelmia ei kuitenkaan aina 

ole mahdollista vähentää resoluutiota lisäämällä. Tämän tapaisten virheiden merkitys on 

todennäköisesti sitä suurempi, mitä suurempia eroja eri kustannusalueiden kustannusarvoilla on. 
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Rasterimenetelmällä lopullisten maalipisteiden 

kustannusarvio saadaan asettamalla kunkin 

maalipisteen kustannus vastaamaan sen kumulatiivisen 

kustannuspinnan solun arvoa, jonka alueella kyseinen 

maalipiste sijaitsee. Tämä on erityisesti suurella 

solukoolla ongelmallista, sillä jo johtuen lähtö- ja 

maalipisteiden sijainnista solujen sisällä voidaan saada 

pahimmillaan aikaiseksi 𝑐√2 -kokoinen virhe, missä c 

on rasterin solukoko. Kuten kuvasta 5 nähdään, on 

kahden pisteen todellinen etäisyys lähes 3𝑐√2, mutta 

ruutujen, joissa pisteet sijaitsevat, keskipisteiden 

etäisyys on vain 2𝑐√2. 

 

Rasteroinnissa voi syntyä virheitä myös siinä, kuinka 

kunkin kustannusrasterin solun arvo määritellään. 

Yleisesti käytettään mm. menetelmiä, joissa valitaan 

solun arvoksi sen polygonin arvo, jonka alueella solun keskipiste sijaitsee, valitaan sen polygonin 

kustannus, jonka alueella suurin osa solun pinta-alasta sijaitsee tai valitaan sen polygonin kustannus, 

jonka alueella suurin osa solun reunoista sijaitsee (Esri 2011). Näistä mikään ei kuitenkaan takaa sitä, 

että solussa sijaitseva lähtö- tai maalipiste todella sijaitsee sen kustannuksen alueella, jossa se sijaitsi 

alkuperäisessä polygoniaineistossa. Se menetelmä, joka takaisi tämän, on sellainen jossa valitaan 

niiden solujen osalta, joissa on lähtö tai maalipiste, solun arvoksi sen polygonin arvo, minkä alueella 

lähtö- tai maalipiste sijaitsee.  

 

Kun kustannus on yksinkertaisesti joko 0 tai 1, voi esimerkiksi syntyä seuraavalainen ongelma. Kun 

halutaan vain selvittää, onko reittiä olemassa, voi käydä niin, että lähtö- tai maalisolmu, joka sijaitsi 

0-kustannuksen alueella, päätyykin soluun, jonka arvo on 1. Tällaisessa tilanteessa analyysin tulos on 

ettei reittiä ole olemassa, vaikka sellainen todellisuudessa olisi.  

Vastaavia ongelmia syntyy esimerkiksi ohuiden muihin kuin pääilmansuuntiin kulkevien 

kustannusalueiden kohdalla. Rasteria muodostettaessa voi käydä niin, että alueeseen tulee aukko, 

josta reitinetsintä pääsee oikaisemaan tai ohut pienemmän kustannuksen käytävä tukkiutuu (Dean et 

al. 2015).  

 

Kuva 5. Tilanne, jossa todellisten lähtö- ja 

maalipisteiden sekä rasterin solujen 

keskipisteiden erosta johtuva virhe on 

suurimmillan. On huomattavaa, että sillä 

miten laskettu polku kulkee lähtö- ja 

maalipisteiden rasterisolujen välillä, ei ole 

merkitystä virheen kannalta. 
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Kun rasterimuotoinen kustannuspinta on 

muodostettu, voidaan laskea kumulatiivinen 

kustannuspinta Dijkstran algoritmia käyttäen. Koska 

jokaisella solmulla on vain 8 tai 16 naapuria, on 

myös liikkumissuuntien määrä rajoittunut 

kahdeksaan tai kuuteentoista. Kahdeksalla suunnalla 

tämä tarkoittaa sitä, että jos maalisolmu sijaitsee 

johonkin muuhun suuntaan lähtösolmusta kuin pää- 

tai väli-ilmansuuntiin, etenee kahdeksaan 

kulkusuuntaan perustuvan rasterimenetelmän 

tuottama polku ensin johonkin pääilmansuuntaan, 

minkä jälkeen se etenee johonkin väli-

ilmansuuntaan sen sijaan että se etenisi suoraan 

kohteeseensa. Lopullisesta suuntarasterista 

määritellystä polussa tämä näkyy siten, että polku 

tekee mutkia homogeenisen kustannusalueen sisällä 

(Kuva 6). Laskennallisesti paras mahdollinen polku ei tietysti ikinä kulje niin.  

 

Pahimmillaan virhe on, kun maalisolmu sijaitsee suoraan rasterimenetelmän tukemien suuntien 

välisessä suunnassa. Kahdeksaa liikkumissuuntaa käyttävällä algoritmilla tämä tarkoittaa sitä, että  

rasterimenetelmän tuottaman polun ja parhaan mahdollisen polun pituuksien erotuksen suhde voi olla 

pahimmillaan 
√2+1−√5

√5
∙ 100 ≈ 8,00% ja 16 suuntaa käytettäessä 

√5+1−√10

√10
∙ 100 ≈ 2,33%. Kuvista 

7 ja 8 nähdään, mitkä nämä kaikkein suurimman virheen kulkusuunnat ovat.  

Kuva 6. Tilanne jossa rasterimenetelmän 

rajoittuneista kulkusuunnista johtuen tehdään 

homogeenisen kustannuspinnan alueella 

mutka. 
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4.4 Näkyvyyteen perustuvan algoritmin toiminta 

Kuten aiemmin todettiin, näkyvyyteen perustuva reitinetsintä toimii täysin samoin kuin 

rasteripohjainen reitinetsintä sillä erotuksella, että kunkin solmun naapurit valitaan eri perustein. 

Keskeinen ongelma näkyvyyteen perustuvan reitinetsinnän toteuttamisessa onkin solmusta näkyvien 

naapureiden määrittely riittävän tehokkaasti, mutta siten että menetelmä toimii vapaamuotoisella 

kustannuspinnalla. Käytin toteutuksessani muokattua Lee & Preparatan esittelemää Funnel-

algoritmia (Lee & Preparata 1984). 

 

Funnel-algoritmin perustoteutus etsii lyhimmät polut yhden polygonin sisällä yhdestä pisteestä 

kaikkiin muihin pisteisiin. Koska lyhin polku ei välttämättä kulje polygonin sisällä en voi suoraan 

käyttää sitä reitin etsintään, mutta sivutuotteena lyhimpien polkujen etsinnästä saadaan tieto siitä 

mitkä solmut näkyvät lähtösolmusta.  

 

Toteutukseni Funnel-algoritmista asettaa joitakin vaatimuksia käytettävälle aineistolle. Ensinnäkin 

aineiston polygonien on oltava yksinkertaisia (”simple”) eli polygonin piiri ei saa leikata itseään 

missään vaiheessa. Myöskään ”weakly simple” polygonit, joissa piiri koskee itseensä, mutta ei 

leikkaa, eivät kelpaa. Lisäksi aineistossa ei saa olla päällekkäisiä polygoneja vaan mille tahansa 

pisteelle on oltava määriteltävissä yksiselitteinen kustannus. 

 

Mikäli aineisto täyttää nämä vaatimukset löytää Funnel-algoritmi solmusta näkyvät naapurit 

pahimmassa tapauksessa 𝑂(𝑘) ajassa, missä k kuvaa kolmioidun polygonin kolmioiden määrää (Lee 

& Preparata 1984). Toimiakseen algoritmi vaatii polygonin olevan jaetun kolmioihin, mielellään siten 

että kolmiot ovat Delaunay-kolmioita. Se että kolmiointi on Delaunay, ei ole edellytys algoritmin 

Kuva 7. Kahdeksaan suuntaan etenevän 

rasterimentelmän tuottama virhe. 

Todellinen etäisyys a = √5 ja algoritmin 

tuottama reitti b = √2 + 1. 

Kuva 8. Kuuteentoista suuntaan etenevän 

rasterimentelmän tuottama virhe. Todellinen etäisyys a 

=√10  ja algoritmin tuottama reitti b = √5 + 1. 
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oikealle toiminnalle, mutta se takaa, että optimaalinen polku kulkee vain kerran kunkin kolmion läpi. 

Tämä on oleellista algoritmin optimaalisen tehokkuuden kannalta (Demyen & Buro 2007). 

 

Toteutukseni käyttää polygonien kolmiointiin Poly2Tri kirjastoa, joka tekee kolmioinnin käyttäen 

Seidelin algoritmia, jonka aikavaativuus on luokkaa 𝑂(𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑛), missä n on polygonin solmujen 

määrä (Seidel 1991). Jos jokainen polygoni kolmioidaan vain kerran, on koko Funnel-algoritmin 

aikavaativuus siis luokkaa 𝑂(𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑛). Se että jokainen polygoni kolmioidaan vain kerran, voidaan 

taata pitämällä jokainen tehty kolmiointi muistissa. Polygonien kolmiointi käyttäen Seidelin 

algoritmia on myös se osa prosessista, joka asettaa vaatimuksen polygonien yksinkertaisuudesta. 

 

Aloitetaan näkyvyyden selvittävän Funnel-algoritmin kuvaus määrittelemällä muutamia käsitteitä: 

Suppilo on juurisolmusta sekä kahdesta juurisolmusta lähtevästä, ulospäin kaartuvasta solmuketjusta 

muodostuva tietorakenne. Vasen ja oikea solmuketju muodostuvat siten, että kunkin ketjun segmentin 

muodostama kulma on kupera suppilon sisäpuoleen nähden. Suppilon sisimpien segmenttien rajaama 

sektori tarkoittaa juurisolmusta oikean ja vasemman solmuketjun ensimmäiseen solmuun piirretyn 

janojen ja niiden jatkeiden rajaamaa sektoria. Suppilon rajaama alue tarkoittaa kummastakin ketjusta 

kahden viimeisen solmun väliin piirrettyjen janojen ja niiden jatkeiden rajaamaa sektoria sekä 

suppilon sisään jäävää aluetta. Suppilon suu tarkoittaa kummankin solmuketjun viimeisten solmujen 

väliin piirrettyä janaa. Funnel-algoritmissa suppilon suu on aina jokin kolmioudun polygonin 

kolmioiden kyljistä. Suuta vastakkainen solmu tarkoittaa sitä solmua, joka kuuluu yhdessä suppilon 

Kuva 9. Suppilotietorakenteen osat. 
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suun solmujen kanssa samaan kolmioidun polygonin kolmioon, mutta ei ole suppilon sisällä. Eri 

termien visualisoinnit löytyvät kuvasta 9. 

 

Funnel-algoritmin ideana on pitää yllä kirjaa suppilorakenteista, joiden juuressa sijaitsee solmu, jonka 

naapureita halutaan selvittää (Lee & Preparata 1984). Suppiloita muodostetaan siten, että ensin 

muodostetaan suppilot niistä kolmioista, joihin lähtösolmu kuuluu ja lisätään ne käsittelyjonoon. 

Tämän jälkeen käydään suppiloita läpi siten, että etsitään suppilon suuta vastakkainen solmu, jonka 

sijainnin perusteella joko muokataan käsittelyssä olevaa suppiloa tai jaetaan se kahteen uuteen 

suppiloon, jotka lisätään käsittelyjonoon. Vastakkaisen solmun sijainnille on kolme vaihtoehtoa: 

1. Solmu on suppilon ensimmäisten segmenttien rajaaman sektorin sisällä. (Kuva 10.1) 

2. Solmu ei ole ensimmäisten segmenttien rajaaman sektorin sisällä, mutta se on suppilon 

rajaaman alueen sisällä. (Kuva 10.3) 

3. Solmu on suppilon rajaaman alueen ulkopuolella. (Kuva 10.2) 

 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa solmu näkyy suppilon juuresta (eli siitä solmusta jonka naapureita 

etsittiin), joten lisäämme sen naapurien joukkoon. Tämän jälkeen jaamme suppilon kahteen uuteen 

suppiloon, jotka muodostetaan siten, että toinen suppilo koostuu alkuperäisen suppilon vasemmasta 

ketjusta ja löydetyn pisteen ja suppilon juuren väliin piirretystä janasta. Toinen suppilo koostuu 

suppilon oikeasta ketjusta ja suppilon juuren ja löydetyn pisteen väliin piirretystä janasta. Molemmat 

uudet suppilot lisätään käsittelyjonoon. (Lee & Preparata 1984) 

 

Toisessa vaihtoehdossa vastakkainen solmu ei näy suppilon juuresta, joten määritämme ensimmäisen 

suppilon solmun, josta se näkyy. Jos vastakkainen solmu on suppilon ensimmäisten segmenttien 

määrittelemän sektorin vasemmalla puolella, etsimme solmun, josta vastakkainen solmu näkyy 

vasemmasta ketjusta ja jos oikealla puolella niin oikeasta ketjusta. Tämän jälkeen korjataan ketju, 

josta näkyvä solmu on löytynyt siten, että ketju säilyy entisellään näkyvään solmuun asti, josta 

seuraavaksi solmuksi asetetaan löytynyt solmu. (Lee & Preparata 1984) Toisin sanoen suppiloa 

kavennetaan. Tämän jälkeen syntynyt uusi suppilo asetetaan käsittelyjonoon. Toisin kuin Funnel-

algoritmin perustoteutuksessa suppilon jälkipuoliskoa ei tarvitse enää käsitellä, sillä sen juuri ei enää 

ole solmu jonka naapurit haluttiin tietää. 

 

Kolmannessa vaihtoehdossa vastakkainen solmu näkyy sen puolen ketjusta, millä puolella 

ensimmäisten segmenttien rajaamaa sektoria vastakkainen solmu on ainoastaan viimeisestä solmusta. 

Tällaisessa tilanteessa suppiloa laajennetaan siten, että vastakkainen solmu lisätään sen puolen 

ketjuun, kummalla puolella ensimmäisten segmenttien rajaamaa sektoria se on. 
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Jos tulemme tilanteeseen, jossa suppilon suu on myös polygonin reuna, voidaan naapurien etsintä 

lopettaa tämän suppilon osalta ja ottaa käsittelyjonosta uusi suppilo. Kun kaikki lähtösolmusta 

lähtevät suppilot ovat päätyneet polygonin reunaan, voidaan todeta kaikkien naapureiden löytyneen 

(Lee & Preparata 1984) ja jatkaa reitinetsintää normaaliin tapaan.  

 

Funnel-algoritmin perustoteutuksen oikeellisuus on todistettu Leen ja Preparatan artikkelissa (Lee & 

Preparata 1984). Koska algoritmin perustoteutus löytää lyhimmän polun kaikkiin polygonin pisteisiin 

yhdestä pisteestä, löytää se myös kaikki yhden mittaiset polut. Kun suppilon juuri näkyy jostain 

solmusta, merkitään suppilon juuri edelliseksi solmuksi lyhimmällä polulla. Jos jollekin solmulle on 

merkitty edeltäjäksi jokin muu solmu kuin lähtösolmu, ei polku tähän solmuun voi olla yhden 

siirtymän mittainen. Näin ollen ainoastaan niistä suppiloista joiden juurena on lähtösolmu, voi löytyä 

yhden siirtymän mittaisia polkuja eli solmuja jotka näkyvät juurisolmuun. 

 

Rasteripohjaisen ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän näennäinen ero on, että rasteripohjainen 

menetelmä tuottaa jatkuvan kustannuspinnan, kun taas näkyvyyteen perustuva menetelmä tuottaa 

kustannusetäisyyden ainoastaan ennalta määrättyihin pisteisiin. Rasteripohjaisen kustannuspinnan 

jatkuvuus on kuitenkin täysin näennäistä, sillä todellisuudessa pintaan on laskettu 

kustannusetäisyydet ainoastaan solun keskipisteisiin. Näkyvyyteen perustuvassa menetelmässä 

voitaisiin tuottaa vastaava pinta lisäämällä jokaisen solun keskipiste maalipisteeksi, minkä jälkeen 

syntyneestä pisteaineistosta muodostettaisiin rasteripinta.  
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Kuva 10. Funnel-algoritmin toiminta esimerkkitapauksessa. 
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Kun muokattu Funnel-algoritmi palauttaa solmusta näkyvien solmujen joukon voidaan jatkaa reitin 

etsintää Dijkstraa tai A* -hakua käyttäen, käyttämällä näkyvien solmujen joukkoa naapureina. Koska 

Dijkstran algoritmi tai A* -haku takaavat sen, että kukin solmu otetaan käsittelyyn vain kerran 

(Dijkstra 1959), täytyy solmun naapurien määritys tehdä enintään kerran kullekin aineiston solmulle. 

 

Näkyvyyteen perustuvan reitinetsinnän tuloksena syntyy siis polku lähtö- ja maalipisteiden välille, 

jonka jokaisen segmentin kustannus on laskettu kertomalla segmentin pituus sen kustannuspolygonin 

arvolla, jonka alueella kyseinen segmentti sijaitsee. Polygonien reunoilla kulkeville segmenteille 

käytetään edullisemman kustannuspolygonin arvoa. Ei ole myöskään mahdollista että mikään 

segmentti sijaitsisi useamman kuin yhden kustannuspolygonin alueella. Polku myös alkaa ja päättyy 

todellisiin lähtö ja maalipisteisiin.  

 

Näin ollen tuloksena saatu polku on todellinen polku käytetyssä polygoniaineistossa ja sen kustannus 

on todellinen kustannus tätä polkua pitkin. Toisin kuin rasteripohjaisessa menetelmässä, näkyvyyteen 

perustuvalla menetelmällä ei siis ole mahdollista, että saataisiin tuloksena pienintä mahdollista 

kustannusta halvempi polku. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos polkua ei todellisuudessa ole, ei 

näkyvyyteen perustuva menetelmä myöskään löydä mitään polkua. 

 

Hyödynnän tätä tietoa vertaillessani rasteripohjaista ja näkyvyyteen perustuvaa menetelmää. Jos 

näkyvyyteen perustuva menetelmä löytää halvemman polun kuin rasteripohjainen menetelmä, 

voidaan todeta löydetyn polun olleen lähempänä optimaalista polkua. Toisaalta, jos rasteripohjainen 

menetelmä löytää polun, joka on edullisempi kuin näkyvyyteen perustuvan menetelmän löytämä 

polku, voidaan todeta, että ei ole selvää kumpi polku on lähempänä optimaalista. 
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5. Tutkimusaineisto ja käytetyt analyysimenetelmät 

5.1 Menetelmien vertailuprosessi 

Tutkielmassa näkyvyyteen perustuvan- ja rasteripohjaisen menetelmien eroja vertailtiin kahdeksalla 

eri aluemaisista polygoneista koostuvalla kustannuspinnalla. Aineistosta laskettiin pienimmän 

kustannuksen polut satunnaisiin pisteisiin kumpaakin menetelmää käyttäen kuvan 11 kuvaamalla 

tavalla. 

 

Molemmat reitinetsintäprosessit 

alkavat siitä, että määritellään 

satunnainen lähtöpiste sekä 100 kpl 

satunnaisia maalipisteitä 

kustannuspinnan alueelle. Tämä 

tehtiin käyttäen QGIS:sin 

tarjoamaa Random points in layer 

bounds työkalua. Lähtö- ja 

maalipisteitä generoidessa ei 

mitenkään otettu huomioon sitä, 

onko pisteiden välillä 

todellisuudessa reittiä. Esimerkiksi 

Suomen kunnat aineistossa on 

myös saaria, joihin ei ole 

mahdollista löytää reittiä. Tuotetut 

pisteet olivat siis samat 

kummallekin menetelmälle, mutta 

erosivat eri aineistojen välillä.  

 

Rasteripohjainen reitin etsintä alkaa kustannuspinnan rasteroinnilla, minkä jälkeen laskin GRASS 

GIS r.cost.full työkalua käyttäen kumulatiivisen kustannuspinnan. Työkalu palauttaa pinnan, jossa 

solun sivun pituutena on käytetty arvoa 1, joten korjasin rasterin arvoja kertomalla ne todellisella 

solun koolla. Kun kumulatiivinen kustannuspinta oli saatu määritettyä, siirsin rasterin arvot 

maalipisteisiin käyttäen SAGA:n tarjoamaa Assign Grid Values to Points työkalua. 

 

Pyrin vertailussa minimoimaan rasteroinnin tarkkuudesta johtuvat virheet pitäen laskenta-ajan 

kuitenkin kohtuullisena. Laskinkin aineistojen rasteroinnissa solukoon kullekin aineistolle kaavalla 

Kuva 11. Menetelmien vertailuprosessi vuokaaviona. 
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√(𝑥𝑑 ∙ 𝑦𝑑)/𝑛, missä xd on aineiston itä-länsisuuntainen siirtymä ja yd pohjois-eteläsuuntainen 

siirtymä. Vakion n lukuarvo 2 000 000 kuvaa haluttua solujen määrää. Näin lasketulla solukoolla 

kunkin aineiston solujen määrä on lähellä n:ää. 

 

Näkyvyyteen pohjautuva prosessi vaati hieman enemmän ylimääräisiä tiedostomuunnoksia, sillä 

toteutukseni näkyvyyspohjaisesta reitinetsinnästä lukee ainoastaan GeoJSON muotoista dataa. 

Niinpä muunsin ensin lähtö- ja maalipisteet sekä kustannuspolygonit GeoJSON muotoon, minkä 

jälkeen etsin toteuttamallani työkalulla pienimmän kustannuksen polun annettuihin maalipisteisiin. 

Sovellus palauttaa tulokset GeoJSON muotoisena pisteaineistona, jonka muunsin takaisin SHP 

muotoon, jotta voisin yhdistää pisteisiin rasteripohjaisen menetelmän tulokset. Tämä ei ole millään 

muotoa optimaalinen tapa toimia. Jotta reitinetsintätyökalu olisi todella käyttökelpoinen, tulisi sen 

ehdottomasti lukea myös SHP tiedostoja. 

 

Kun molempien menetelmien tuottamat tulokset oli saatu yhdistettyä yhteen pisteaineistoon, laskin 

kullekin aineistolle seuraavat tunnusluvut: 

 Keskiarvo saatujen kustannusten erotuksista jaettuna edullisemmalla kustannuksella. 

 Mediaani saatujen kustannusten erotuksista jaettuna edullisemmalla kustannuksella. 

 Minimi saatujen kustannusten erotuksista jaettuna edullisemmalla kustannuksella. 

 Minimi saatujen kustannusten erotuksista jaettuna edullisemmalla kustannuksella. 

Valitsin menetelmien tuottamien kustannusten vertailussa käytettäväksi muuttujaksi kustannusten 

erotuksen jaettuna edullisemmalla kustannuksella, sillä se on saadun kustannuksen suuruudesta 

riippumaton objektiivinen tunnusluku, joka ei suosi kumpaakaan menetelmää. Mikäli saadut 

kustannukset ovat yhtä suuret, saadaan arvo 0. Jos rasterimenetelmä löysi edullisemman polun, 

saadaan arvoja 0..-∞ väillä ja jos näkyvyyteen perustuva menetelmä löysi edullisemman polun, 

saadaan arvoja 0.. ∞ välillä. Saatu luku siis kertoo kuinka suurta osaa lyhemmän polun kustannuksesta 

polkujen kustannusten erotus vastaa. Lähestymistapa pohjautuu oletukseen, jossa edullisempi 

löydetyistä poluista on lähempänä todellista kustannusta, mikä ei ole taattua siinä tilanteessa, jos 

rasteripohjainen kustannus on ollut edullisempi.  

 

Esimerkiksi rasterimenetelmän tuottaman polun kustannuksen jakaminen näkyvyyteen perustuvan 

menetelmän tuottamalla kustannuksella ei olisi objektiivinen vertailu. Tilanteessa, jossa näkyvyyteen 

perustuva polku olisi edullisempi, saataisiin arvoja välillä 1..∞, mutta päinvastaisessa tilanteessa arvot 

olisivat välillä 0..1.  
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Tämän lisäksi laskin rasteripohjaisen menetelmän tuottamille poluille uuden kustannuksen käyttäen 

vektorimuotoista kustannuspintaa. Tein tämän ottamalla intersect-operaation rasterimenetelmän 

tuottaman vektoroidun polun ja vektorimuotoisen kustannuspinnan välillä. Tämän jälkeen laskin 

kullekin polkusegmentille pituuden ja uuden kustannuksen kertomalla polkusegmentin pituuden 

intersect-operaatiossa saadulla kustannuksella. Saatu arvo on todellinen kustannus rasterimenetelmän 

tuottamaa polkua pitkin sen solun keskipisteestä, jossa lähtöpiste sijaitsee, sen solun keskipisteeseen, 

jossa maalipiste sijaitsee.  

 

Saatu polku ei siis ole vielä ole todellinen kustannus lähtö ja maalipisteiden välillä, mutta sen 

kustannuksen ero todellisen kustannuksen kanssa on enintään √2 ∙ 𝑘 ∙ 𝑠, missä k on suurin aineistossa 

esiintyvä kustannus, ja s on aineiston solukoko. Siinä ei siis enää ole virhetekijöinä muita 

rasteroinnissa syntyviä virheitä kuten kustannusalueiden jakautumista osiin tms. 

 

Arvioin tulosten tilastollista merkitsevyyttä tekemällä saaduille tuloksille Studentin t-testin. Käytin 

testissä muuttujina rasterimenetelmien ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän ilmoittamia 

kustannuksia sekä todellisia rasterimenetelmän tuottamia kustannuksia ja näkyvyyteen perustuvia 

kustannuksia.  

 

5.2 Aineistojen esittely 

Vertailin eri menetelmien tuottamia polkuja kahdeksassa eri aineistossa. Valitsin aineistot siten, että 

niiden polygonit olisivat mahdollisimman monipuolisen muotoisia. Aineistoissa on sekä aineistoja, 

joissa polygonien määrä on pieni, mutta polygonit ovat suuria, että aineistoja, joissa on paljon pieniä 

polygoneja. Mukana on myös aineistoja, joissa nämä ominaisuudet yhdistyvät. 

 

Laskin myös aineistojen kustannukset siten, että osalla aineistoista kustannusten vaihtelu on suurta ja 

osalla pientä. Myös eri kustannusluokkien määrä vaihtelee aineistoittain. 
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Taulukko 1. Vertailussa käytetyt aineistot. Aineistojen visualisoinnit liitteessä 2. 

Aineisto 

 

 

 

  

Kustannus-

pinnan 

solmuja 

Lähde Vuosi Kustan-

nuksen 

vaihtelu-

väli 

Kuvaus 

Pohjavesi 66722 

Syke, 

Maakunta-

kaava 2013 

[5..100] 

2 luokkaa 

Aineistossa on suomen maakuntakaavaan 

merkityt pohjavesialueet eteläisessä 

Suomessa. Aineistossa polygonin aukot 

(pohjavesialueet) ovat harvassa, joten 

aineistossa näkyy tyypillisesti suuri määrä 

solmuja, mikä teki aineistosta 

laskennallisesti raskaan näkyvyyteen 

perustuvalle menetelmälle. 

Maaperä 91480 

GTK, 1:100 

000 2014 

[1..20] 

10 luokkaa 

Aineisto kuvaa pintamaalajia alle yhden 

metrin syvyydessä. 

Corine 

maankäyttö 111811 

Syke, Corine 

maankäyttö 2012 

[112..523] 

17 luokkaa 

Aineisto on osa Corine 

maankäyttöluokitusta Länsi-Suomesta. 

Siinä on käytetty kustannusmuuttujana 

tason 3 maankäyttöluokitusta. Aineiston 

polygonit ovat vaihtelevan muotoisia ja 

kokoisia saaristo aineistoon verrattuna 

polygonit ovat selvästi kulmikkaampia. 

Aineisto on myös muihin tutkimiini 

aineistoihin verrattuna suurin 

solmumäärältään. 

Tiemelu 69040 

Syke, 

Melualueet 2012 

[10..100] 

7 luokkaa 

Meluaineisto kuvaa tieliikenteen melua 

Helsingissä. Siinä kustannusmuuttujana on 

käytetty kunkin polygonin alueella 

havaitun melun voimakkuuden ylärajaa. 

Aineiston polygonit ovat vahvasti 

vyöhykemäisiä, ja vyöhykkeiden väliin 

jäävä tila vaihtelee suuresti. Myös 

aineiston polygonien pinta-ala vaihtelee 

0.4m2 ja 1400763.813m2 välillä. Aineisto 

kuvaa hyvin tilannetta jossa rasterointi on 

ongelmallista, sillä 0.4m2 pikselikoolla, 
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joka ainakin periaatteessa pystyisi 

esittämään kaikki aineiston polygonit 

jollakin tapaa, kasvaa rasterin koko niin 

suureksi, ettei sen käyttö ole enää 

mielekästä. 

Saaristo 37648 

Syke, EU-

vesimuodos-

tumat 2014 

[1] 

1 luokka 

Aineistossa on Suomen rantaviivaa 

Raaseporin kunnan eteläpuolelta. Aineisto 

on laadittu siten, että siinä polygonit 

kuvaavat vettä ja maa-alueet ovat aukkoja. 

Käytin aineistossa homogeenista 

kustannuspintaa, joten siinä löydetyt polut 

ovat matkaltaan lyhimpiä polkuja. Saadut 

polut kuvaavat siis esimerkiksi lyhintä 

reittiä maalipisteisiin veneellä. 

Polygoneissa on runsaasti reikiä (saaria), 

jotka ovat muodoltaan ja kooltaan 

vaihtelevia. 

Suomen 

kunnat 26565 

Tilasto-

keskus 2013 

[5,6..47,3] 

171 

luokkaa 

Aineisto koostuu Suomen kuntien 

tilastollisista tunnusluvuista. Sen alueet 

ovat suhteellisen yksinkertaisen muotoisia 

sekä keskenään samankaltaisia. Aineistossa 

käytettiin kustannusmuuttujana vuokra-

asumisen osuutta. 

Ympyrä 40 Elias Annila 2016 

[1] 

1 luokka 

Aineisto kuvaa teoreettista perustapausta, 

jossa etsitään lyhimmän kustannuksen 

reittiä ympyrän keskipisteestä sen reunoille 

käyttäen homogeenistä kustannuspintaa. 

Näin pienimmän kustannuksen polku 

vastaa lyhintä polkua ja se on helposti 

laskettavissa euklidisena etäisyytenä. 

Nelikulmiot 4591 Elias Annila 2016 

[1..5] 

2 luokkaa 

Suorakulmaisiin ruutuihin perustuvan 

aineiston tarkoitus on kuvata tilannetta, 

jossa aineisto tekee liikkumisen 

helpommaksi pää- ja väli-ilmansuuntiin. 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 

5.3 Tapaustutkimuksen esittely 

Esittelen myös yhden tapaustutkimuksen tarkemmin, jossa esittelen kuinka vektoripohjaisella 

kustannuspinnalla ja näkyvyyteen perustuvalla pienimmän kustannuksen polun analyysillä voidaan 

toimia käytännön käyttötapauksessa pitkälti samoin kuin rasteripohjaisia menetelmiä käytettäessä. 

Esiteltävä tapaus on Geoinfromatiikan jatkokurssilla vuonna 2016 esillä ollut harjoitustehtävä, jossa 

suunnitellaan parhaita kulkureittejä panssarivaunuille Lammin taajaman ympäristössä. 

 

Tehtävässä käytetyt aineistot ovat maankäyttöluokitus, maaperäkartta sekä korkeuskäyristä 

interpoloitu korkeusmalli, josta johdettiin rinteen jyrkkyysrasteri. Rasteripohjaisia menetelmiä 

käytettäessä kaikki aineistot luokiteltiin asteikolla 1-10 ja No Data, jolloin eri aineistojen vaikutus 

lopputulokseen oli yhtä suuri. Tämän jälkeen kustannuspinnat yhdistettiin summaamalla kolme eri 

kustannusrasteria yhteen. 

 

Näkyvyyteen perustuvassa menetelmässä toimitaan täysin samoin, paitsi että vektorimuotoisia 

aineistoja ei missään vaiheessa rasteroida, vaan uudelleenluokittelu tehdään attribuuttitaulussa.  

Kymmeneen luokkaan luokiteltu rinteen jyrkkyysrasteri muutettiin vektorimuotoiseksi. Kun kaikki 

aineistot olivat vektorimuotoisia ja luokiteltu asteikolle 1-10 yhdistettiin kustannuspinnat käyttäen 

union operaatiota, minkä jälkeen eri aineistojen kustannukset laskettiin yhteen attribuuttitaulussa. 

Tuloksena saatu vektorimuotoinen kustannuspinta kuvassa 12. 

 

Koska, kuten aiemmin on jo todettu, toteutukseni näkyvyyspohjaisesta reittien etsinnästä ei kykene 

käsittelemään heikosti yksinkertaisia polygoneja, jouduin käsittelemään aineistoa siten, että jaoin 

heikosti yksinkertaiset polygonit yksinkertaisiin osiin. Tämä oli varsin työläs prosessi, sillä 

rasteriaineistosta johdettu rinteenjyrkkyysaineisto sisälsi runsaasti polygoneja, joissa rasterin ruudut 

koskivat vain kulmista, mikä johti suureen heikosti yksinkertaisten polygonien määrään. Jotta 

näkyvyyspohjaista menetelmää voitaisiin käyttää myös rasteriaineistosta tuotetuilla aineistoilla, olisi 

tärkeää, että olisi käytettävissä automatisoitu prosessi ei-yksinkertaisten polygonien kanssa 

toimimiseen. Pienimmän polkujen määrittämisen jälkeen kummallakin tavalla vertailin vielä 

polkujen pituuksia kuten muillakin aineistoilla.  
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Kuva 12. Maanpeitteen, maaperän sekä rinteen jyrkkyyden pohjalta muodostettu vektorimuotoinen 

kustannuspinta Lammin taajaman alueelta. 
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6. Tulokset 

6.1 Näkyvyyspohjaisen ja 8 suuntaan etenevän rasterimenetelmän vertailu 

Taulukko 2. Kahdeksaan suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyspohjaisen menetelmän 

löytämien kustannusten normalisoitujen erojen (kustannusten erotus/pienemmällä kustannuksella) 

vertailu. 

Aineisto Keskiarvo Mediaani Min Max t-arvo p-arvo  

pohjavesi 5,65 % 5,88 % 0,76 % 11,45 % 12,76 0,000 

maaperä 3,25 % 3,54 % -1,01 % 5,94 % 12,86 0,000 

nelikulmiot 4,97 % 5,63 % 0,28 % 7,00 % 17,88 0,000 

corine maankäyttö 4,14 % 4,25 % 2,44 % 5,39 % 22,18 0,000 

melu 3,15 % 3,00 % 0,98 % 6,48 % 20,20 0,000 

saaristo 4,76 % 5,18 % 0,66 % 7,81 % 20,51 0,000 

suomen kunnat * 3,18 % * 9,40 %     

ympyrä 5,47 % 6,18 % -0,13 % 8,29 % 35,19 0,000 
* Rasteripohjainen reitin etsintä löysi polun maalisolmuun, johon ei pitäisi päästä. Näin minimierotus 

on ääretön, eikä keskiarvoa, tai t-testiä voida laskea. 

 

Taulukko 3. Kahdeksaan suuntaan etenevän reitinetsinnän tuottamien polkujen todellisten 

kustannusten vertailu näkyvyyspohjaisen menetelmän tuottamiin kustannuksiin. (kustannusten 

erotus/pienemmällä kustannuksella). 

Aineisto Keskiarvo Mediaani Min Max t-arvo p-arvo  

pohjavesi 8,20 % 8,16 % 1,91 % 17,74 % 8,19 0,000 

maaperä 5,70 % 5,79 % 2,27 % 7,98 % 6,14 0,000 

nelikulmiot 5,59 % 6,41 % 0,80 % 7,82 % 4,85 0,000 

corine maankäyttö 4,67 % 4,76 % 2,90 % 5,90 % 4,12 0,000 

melu 6,66 % 4,94 % 2,49 % 34,83 % 5,41 0,000 

saaristo 4,61 % 4,91 % 0,66 % 7,81 % 7,09 0,000 

suomen kunnat * 3,34 % * 9,40 % * * 

ympyrä 5,47 % 6,18 % -0,13 %  8,29 % 35,21 0,000 
* Rasteripohjainen reitin etsintä löysi polun maalisolmuun, johon ei pitäisi päästä. Näin minimierotus 

on ääretön, eikä keskiarvoa, tai t-testiä voida laskea. 

 

Yllä olevista taulukosta selviää kullekin aineistolle kahdeksaan suuntaan etenevän rasterimenetelmän 

sekä näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamien polkujen kustannusten eroja. Taulukoista 
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voidaan havaita, että polkujen normalisoidun kustannusetäisyyden erotuksen mediaani ja keskiarvo 

olivat kaikilla aineistoilla, Suomen kunnat aineistoa lukuun ottamatta, suurempia kuin nolla. Tämä 

tarkoittaa että mediaani ja keskiarvotapauksissa näkyvyyteen perustuva polku oli löytänyt 

edullisemman polun kaikilla aineistoilla. Todellisten kustannusten erotusten suhde edullisempaan 

polkuun vaihteli mediaanitapauksessa 3,34% ja 8,16% välillä. Erot polkujen kustannuksissa olivat 

0,1% varmuudella tilastollisesti merkittäviä. 

 

Taulukkoa 2 tehtäessä on rasterimenetelmien tuottamana kustannusetäisyytenä käytetty suoraan 

rasteripohjaisen algoritmin tuottamaa kustannusta. Kun tätä verrataan taulukossa 3 ilmoitettuihin 

todellisiin kustannuksiin, huomataan, että tyypillisesti todellinen kustannus rasterimenetelmän 

tuottamaa polkua pitkin on suurempi kuin kustannusetäisyysrasterissa ilmoitettu arvo. Erityisesti 

meluaineiston tapauksessa voidaan havaita, kuinka todellinen kustannus rasterimenetelmän 

tuottamaa polkua pitkin on pahimmillaan huomattavasti suurempi kuin rasterimenetelmän ilmoittama 

kustannus. Lisäksi rasterimenetelmän tuottama kustannus on todella selvästi näkyvyyteen perustuvan 

menetelmän tuottamaa kustannusta suurempi. 

 

Ympyrä- ja maaperäaineistolla rasterimenetelmä tuotti joissakin tapauksissa hieman edullisempia 

polkuja, mutta normalisoitujen kustannusten minimiarvot ovat kuitenkin huomattavasti lähempänä 

nollaa kuin maksiarvot. Muilla aineistoilla kaikki rasterimenetelmän tuottamat polut olivat kalliimpia 

kuin vastaavat näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat polut. 

 

6.2 Näkyvyyspohjaisen ja 16 suuntaan etenevän rasterimenetelmän vertailu 

Taulukko 4. Kuuteentoista suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyspohjaisen menetelmän 

löytämien kustannusten normalisoitujen erojen vertailu. 

Aineisto Keskiarvo Mediaani Min Max t-arvo p-arvo  

pohjavesi 1,69 % 1,54 % -0,46 % 16,05 % 10,90 0,000 

maaperä -0,39 % -0,24 % -1,65 %  1,89 % -6,51 0,000 

nelikulmiot 1,35 % 1,43 % 0,01 % 2,43 % 15,37 0,000 

corine maankäyttö 1,36 % 1,33 % 0,19 % 2,36 % 18,31 0,000 

melu 0,44 % 0,45 % -3,06 % 6,24 % 8,32 0,000 

saaristo 1,72 % 1,66 % -0,18 % 9,80 % 14,88 0,000 

suomen kunnat * 0,63 % * 2,87 % * * 

ympyrä 1,43 % 1,27 % -0,13 % 2,87 % 27,24 0,000 
* Rasteripohjainen reitin etsintä löysi polun maalisolmuun, johon ei pitäisi päästä. Näin minimierotus 

on ääretön, eikä keskiarvoa, tai t-testiä voida laskea. 
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Taulukko 5. Kuuteentoista suuntaan etenevän rasterimenetelmän tuottamien polkujen todellisten 

kustannusten vertailu näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamiin kustannuksiin. 

Aineisto Keskiarvo Mediaani Min Max t-arvo p-arvo  

pohjavesi 4,94 % 4,08 % 0,28 % 16,87 % 10,91 0,000 

maaperä 2,83 % 2,98 % 0,41 % 4,91 % 23,04 0,000 

nelikulmiot 1,32 % 1,42 % -1,10 % 2,42 % 3,40 0,001 

corine maankäyttö 1,63 % 1,65 % 0,79 % 2,55 % 19,36 0,000 

melu 3,23 % 1,79 % -0,14 % 31,63 % 3,91 0,000 

saaristo 1,69 % 1,63 % -0,21 % 9,61 % 14,81 0,000 

suomen kunnat * 0,76 % * 2,87 % * * 

ympyrä 1,43 % 1,27 % -0,13 % 2,87 % 4,69 0,000 

 

* Rasteripohjainen reitin etsintä löysi polun maalisolmuun, johon ei pitäisi päästä. Näin minimierotus 

on ääretön, eikä keskiarvoa, tai t-testiä voida laskea. 

 

Kuuteentoista suuntaan etenevän rasteripohjaisen reitinetsinnän ja näkyvyyteen perustuvan 

reitinetsinnän tuottamien polkujen kustannusetäisyyksien erot olivat huomattavasti pienempiä kuin 

kahdeksaan suuntaan etenevään menetelmään verrattaessa. Mediaanitapauksissa polkujen todellisten 

kustannusten erotuksen suhde edullisempaan polkuun vaihteli eri aineistojen välillä -0,76..4,08% 

välillä. Näkyvyyteen pohjautuva menetelmä siis tuotti kuitenkin kaikilla aineistoilla tyypillisesti 

optimaalisempia polkuja, mutta erot polkujen kustannuksissa eivät olleet yhtä suuria kuin kahdeksaan 

suuntaan etenevään rasterimenetelmään verrattaessa. Erot polkujen pituuksissa olivat 0,1% 

varmuudella tilastollisesti merkitseviä kaikilla aineistoilla.  

 

Nelikulmiot-, melu-, saaristo ja ympyräaineistoilla kuuteentoista suuntaan liikkuva rasterimenetelmä 

on löytänyt edullisemman polun johonkin maalipisteistä kuin näkyvyyteen perustuva menetelmä, 

mutta ero polkujen pituuksissa jää 1,1%:iin rasterimenetelmän löytämän polun pituudesta. Taulukosta 

4 nähdään rasterimenetelmän ilmoittavan kustannuksen olevan pienempi maaperäaineistolla jopa 

mediaani ja keskiarvotapauksissa. Taulukosta 5 kuitenkin nähdään, että tämä on johtunut täysin 

rasterimentelmän tuottamasta virheestä, sillä todellinen kustannus maaperäaineistolla, ei ole ollut 

edullisempi mihinkään maalipisteeseen. Pohjavesi, ja meluaineistoilla on havaittavissa, että 

näkyvyyteen perustuva menetelmä on löytänyt selvästi edullisemman polun (16,87% ja 31,63%) 

johonkin maalipisteistä. 
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6.3 Tapaustutkimuksen tulokset 

Näkyvyyteen perustuvan reitinetsinnän tuottamat polut eroavat huomattavasti rasteripohjaisen 

menetelmän tuottamista poluista. Useiden maalipisteiden tapauksessa näkyvyyteen perustuen tuotettu 

polku ei seuraile lainkaan samaa linjaa kuin rasteripohjainen polku. Löydetyistä poluista jokainen on 

kuitenkin lyhempi näkyvyyteen perustuvalla reitinetsinnällä. Polkujen visualisoinneista voidaan 

havaita polkujen olevan huomattavasti luonnollisemman näköisiä, sillä niissä ei esiinny 

rasteriaineistosta tuotetuille poluille tyypillistä kulmikkuutta (Kuva 13). Kustannuspinnan osalta 

voidaan havaita, että rasteroinnissa katoaa käytetyllä 10m spatiaalisella resoluutiolla huomattava 

määrä informaatiota, mikä johtaa erityisesti kapeiden kustannusalueiden pilkkoutumiseen useampaan 

osaan (Kuva 14).  

 

Kuva 13. Näkyvyyteen perustuvien ja kahdeksaan suuntaan etenevän rasterimenetelmän tuottamien 

panssarivaunujen kulkureittien ero Lammin alueella. 
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Kuva 14. Vektorimuotoisen sekä rasteroidun kustannuspinnan eroja käytetyllä 10m solukoolla. 

Kuvassa havainnollistuu, kuinka erityisesti ohuet kohteet kärsivät rasteroinnissa. 

Taulukko 6. Panssarivaunujen kulkureittien kustannusten vertailu kahdeksaan suuntaan etenevän 

rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän välillä. 

Maalipiste 

Näkyvyyteen 

perustuva 

kustannus 

Rasteripohjainen 

kustannus 

Erotus (rasteri-

näkyvyys) 

Prosenttia (erotus / 

min * 100) 

1 25791,46 26652,76 861,30 3,34 

2 26133,20 27030,56 897,36 3,43 

3 30476,11 31178,50 702,39 2,30 

4 28620,77 29456,39 835,62 2,92 

5 36548,78 37737,62 1188,84 3,25 

6 24722,09 25861,17 1139,08 4,61 

7 36749,75 37508,49 758,74 2,06 

8 33578,45 34475,58 897,13 2,67 

9 32208,46 33054,40 845,94 2,63 

10 34429,24 35335,61 906,37 2,63 

11 28770,98 29795,95 1024,97 3,56 

12 32726,57 33775,71 1049,14 3,21 

13 31513,59 32524,29 1010,70 3,21 

14 30862,52 31835,05 972,52 3,15 

 



 

31 

 

 

Taulukko 7. Kahdeksaan suuntaan etenevän rasterimenetelmän tuottamien polkujen todellisen 

kustannuksen ja kustannusetäisyysrasterissa ilmoitetun kustannuksen erot panssarivaunujen 

kulkureiteillä. Erot johtuvat rasterimuotoisen kustannuspinnan epätarkkuudesta. 

ID 

Rasteripolun kustannuksen ja kustannusetäisyysrasterin 

arvon suhde (erotus/todellinen) 

Todellinen 

kustannus 

Kustannusrasterin 

arvo 

1 -0,28 % 26728,37 26652,76 

2 0,44 % 26912,79 27030,56 

3 -1,24 % 31569,63 31178,50 

4 -0,77 % 29683,88 29456,39 

5 0,00 % 37736,63 37737,62 

6 1,62 % 25448,49 25861,17 

7 -1,03 % 37900,03 37508,49 

8 -1,71 % 35075,27 34475,58 

9 -0,41 % 33192,10 33054,40 

10 -0,14 % 35383,96 35335,61 

11 0,66 % 29600,60 29795,95 

12 -0,81 % 34052,62 33775,71 

13 -0,35 % 32639,48 32524,29 

14 -0,33 % 31940,74 31835,05 

 

Vertaamalla kustannusrasterista luettua arvoa samalle polulle vektorimuotoisesta kustannuspinnasta 

laskettuun arvoon nähdään, että rasteripohjaisen kustannuksen arvo on poikennut -1,62..1,71% välillä 

todellisesta kustannuksesta menetelmän tuottamaa polkua pitkin. Suurin virhe rasteripolkujen 

kustannuksissa on ollut määränpäiden 3,6,7 ja 8 kohdalla. 

 

Rasteripohjaisella menetelmällä tuotettu polku on myös siinä mielessä virheellinen, että se selvästi 

oikaisee No Go alueiksi merkittyjen rakennusten läpi (Kuva 15). Tämä ei näy polkujen pituuden 

vertailussa, sillä No Go alueiden kustannusta ei ole määritelty äärettömäksi, vaan vektoripohjaisessa 

kustannuspinnassa ei ole polygonia No Go alueiden kohdalla. Tuotetuista rasteripoluista jokainen 

oikaisee No Go alueen läpi jossain vaiheessa polkua. 
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Kuva 15. Tilanne jossa kahdeksaan suuntaan etenevä rasterimenetelmä oikaisee No Go alueeksi 

määritellyn rakennuksen lävitse. 
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7. Johtopäätökset ja keskustelu 

7.1 Yksittäisten tulosten analysointi 

Melu-, ympyrä- ja saaristoaineistoilla on käynyt niin, 

että joissakin tapauksissa kuuteentoista suuntaan 

etenevä reitinetsintä on löytänyt lyhemmän polun kuin 

näkyvyyteen perustuva reitinetsintä. Syyt siihen miksi 

näin on, vaihtelevat aineistoittain. 

 

Melu-aineistossa on havaittavissa yksi maalipiste, 

johon rasterimenetelmä on tuottanut edullisemman 

polun näkyvyyteen perustuvaan menetelmään nähden. 

Rasteripohjaisen menetelmän tuottama polku jää 

tämän maalipisteen tapauksessa noin 1,5m päähän 

todellisesta maalipisteestä (Kuva 16). Maalipiste 

sijaitsee kustannusalueella, jonka kustannus on 60, 

joten kustannus rasterimenetelmän tuottaman polun 

päätepisteestä maalipisteeseen on 90. Menetelmien tuottama kustannusten ero on n. 59. Tämä 

tarkoittaa sitä, että jos rasterimenetelmän tuottamaa polkua jatkettaisiin todelliseen maalipisteeseen, 

saatu polku ei olisi edullisempi kuin näkyvyyteen perustuva polku. 

 

Ympyrä-aineistolla kaikki maalipisteet ovat saman polygonin sisällä ja ne näkyvät lähtöpisteestä. 

Tällaisessa tapauksessa näkyvyyteen perustuva menetelmä tuottaa aina optimaalisen polun, joten 

saatua rasterimenetelmän löytämää edullisempaa polkua on pidettävä rasteroinnista johtuvana 

virheenä. 

 

Saaristo-aineistolla on kaksi pistettä, joissa kuuteentoista suuntaan etenevä rasterimenetelmä on 

löytänyt edullisemman polun kuin näkyvyyteen perustuva menetelmä. Näistä molemmat ovat 

tilanteita, jossa maalipisteestä on suora näköyhteys lähtöpisteeseen ja kuten ympyräaineiston 

tapauksessa on eroja pidettävä lähtö ja maalisolmun sijainnista rasterin solun sisällä johtuvina 

rasterimenetelmän virheinä. 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan siis todeta että kaikista etsityistä 800 sadasta polusta kahdeksaan suuntaan 

etenevä rasteripohjainen menetelmä ei löytänyt yhteenkään maalisolmuun edullisempaa polkua kuin 

näkyvyyteen perustuva menetelmä ja kuuteentoista suuntaan etenevä rasterimenetelmä löysi 

Kuva 16. Tilanne, jossa rasterimenetelmän 

tuottama polku päättyy solun 

keskipisteeseen, eikä jatku perille 

maalipisteeseen saakka. 
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edullisemman polun yhdessä tapauksessa. Tässäkin tapauksessa menetelmän löytämä polku on 

edullisempi ainakin osittain sen takia, ettei se saavu perille todelliseen maalipisteeseen. 

 

Maaperäaineistolla on havaittavissa, että rasterimenetelmän ilmoittama kustannus sai 70 

maalipisteessä pienemmän arvon kuin näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottama arvo. Kuitenkin 

todellinen kustannus rasterimenetelmällä saatuja polkuja pitkin vektorimuotoisesta 

kustannuspinnasta määritettynä on kaikkiin maalipisteisiin suurempi kuin näkyvyyteen perustuvalla 

menetelmällä saatu kustannus. Aineistossa usean polun muodostama päähaara ottaa näkyvyyteen 

perustuvalla menetelmällä ja rasteripohjaisella menetelmällä eri kulkureitin. Pisteet, joissa 

rasterimenetelmän ilmoittama kustannus on pienempi, sijoittuvat pääasiassa tähän päähaaraan. Tämä 

viittaisi siihen, että rasteripohjainen menetelmä tuottaa virheellisen kustannuksen haaran alkupäässä 

lähtöpisteen läheisyydessä. Tästä syystä virhe vaikuttaa useaan maalipisteeseen. 

 

Suomen kunnat -aineistossa on havaittavissa 

ilmiö, jossa rasteroinnin yhteydessä on 

käynyt niin, että aineistossa oleva saari on 

yhdistynyt mantereeseen toisiinsa koskevien 

kustannuspinnan solujen kautta (Kuva 17). 

Tämä on johtanut siihen, että mantereella 

olevasta lähtöpisteestä on löydetty reitti 

maalipisteeseen, vaikka todellisuudessa 

reittiä ei ole olemassa, sillä vesialueet ovat 

aineistossa No Go aluetta. Ongelmaa 

voitaisiin tietysti poistaa pienentämällä 

rasterin solukokoa. Aineistossa esiintyy 

kuitenkin koko aineiston kattamaan 

alueeseen nähden pieniä yksityiskohtia, 

minkä takia rasterin solukoon pienentäminen 

tarvittavalle tasolle johtaisi kohtuuttoman 

pitkään laskenta-aikaan. 

 

Sama ongelma voi tietysti esiintyä toisinkin päin eli kapean kannaksen yhdistämä alue erkautuu 

rasteroinnin yhteydessä muusta aineistosta, minkä seurauksena sinne ei löydetä reittiä, vaikka 

sellainen olisi todellisuudessa olemassa. Tällainen tapaus löytyy esimerkiksi tutkimuksesta ”GIS-

based cost distance modelling to support strategic maritime search and rescue planning: A feasibility 

Kuva 17. Tilanne, jossa rasteroinnin yhteydessä 

mantereesta eristyksissä ollut saari on yhdistynyt 

mantereeseen. Tämän seurauksena rasteripohjainen 

menetelmä löytää polun maalipisteeseen, vaikka sen 

ei pitäisi olla mahdollista. 
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study” (Siljander et al. 2015), jossa kapean salmen erottama lahti erkautui muista merialueista, minkä 

seurauksena rasteripohjaisella menetelmällä ei voitu laskea kustannusetäisyyttä kyseiseen lahteen. 

 

Meluaineistolla on 

havaittavissa, että 

rasterimenetelmät tuottavat 

poikkeuksellisen suuria virheitä 

pahimmassa tapauksessa (yli 

30%). Tämä johtuu luultavasti 

siitä, että aineistossa on todella 

kapeita kustannusalueita, jotka 

jäävät rasteroinnissa kokonaan 

huomiotta (Kuva 18).  

 

Myös pohjavesiaineistossa on 

huomattavissa, että 

rasteripohjaisten menetelmien 

tuottaman maksimivirheen arvo 

on huomattavasti suurempi kuin 

muilla aineistoilla. Myös 

pohjavesiaineiston tapauksessa 

syynä ovat kapeat 

kustannusalueet. Yhden 

maalipisteen tapauksessa se on 

tarkoittanut sitä, että 

rasterimenetelmän tuottama 

polku ei pääse kulkemaan 

kapeaa alhaisen kustannuksen 

käytävää pitkin näkyvyyteen 

perustuvan polun tapaan, vaan se kulkee pidemmän matkaa suuren kustannuksen alueella, mikä 

näkyy suurena maksimikustannuksen arvona (Kuva 19). Syy siihen miksi meluaineistossa virheet 

ovat suurempia, liittyy todennäköisesti siihen, että meluaineistossa kapeita kustannusvyöhykkeitä on 

paljon, kun taas pohjavesiaineistossa ne eivät ole yhtä tyypillisiä.  

 

Kuva 19. Tilanne, jossa kapea matalamman kustannuksen 

käytävä on lähes kadonnut rasteroinnin yhteydessä 

pohjavesiaineistossa. 

Kuva 18. Meluaineiston kapeita kustannusvyöhykkeitä, jotka 

eivät erotu rasteroidussa kustannuspinnassa. 
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Ympyräaineistolla on taattua, että näkyvyyteen perustuva kustannus on optimaalinen kustannus. Näin 

ollen saaduista tuloksista voidaan suoraan todeta rasterimenetelmän tuottaneen ympyräaineiston 

tapauksessa kahdeksalla liikkumissuunnalla 0,12..8,29% suuruisen virheen ja kuudellatoista 

suunnalla 0,12..2,87% suuruisen virheen. Nämä arvot vastaavat hyvin rasteripohjaisten menetelmien 

teoreettisia liikkumissuuntien rajoittuneisuudesta johtuvien virheiden vaihteluvälejä (0..8,0% ja 

0..2,3%). 

 

Myös muilla aineistoilla melu- ja pohjavesiaineistoja sekä kuudellatoista liikkumissuunnalla 

saaristoaineistoa lukuun ottamatta, saadut erot menetelmien tuottamien polkujen pituuksissa 

vastaavat melko hyvin teoreettista liikkumissuuntien rajoittuneisuudesta johtuvan virheen 

vaihteluväliä. Kuitenkin muiden kuin ympyräaineiston osalta tuloksia sekoittaa rasteroinnissa 

tapahtuneiden kustannuspinnan muutosten lisäksi se, ettei näkyvyyteenkään perustuva polku ole 

täysin optimaalinen.  

 

7.2 Tapaustutkimuksen tulosten analysointi  

Näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat polut ovat edullisempia, koska niillä ei ole 

liikkumissuuntien rajoitteita, mutta toisaalta näkyvyyspohjainen menetelmä ei salli kulmittain 

huijaamista esimerkiksi teiden ylitse. Voidaan myös havaita, että rasteripohjaisen menetelmän 

tuottaman polun kustannus voi olla ”vain” 2,06..4,61% suurempi, mutta itse polku kulkee täysin eri 

paikassa kuin edullisin näkyvyysmenetelmän löytämä polku. Ei siis voida ajatella, että 

rasteripohjaisen polun turhat mutkat suoristamalla päästäisiin samaan lopputulokseen.  

 

Saatujen erojen perusteella voidaan havaita, että käytetyillä aineistoilla ja rasterin spatiaalisella 

resoluutiolla rasteroinnista johtuvat virheet ovat suuruudeltaan 0..1,71%, mikä ei ole kovinkaan 

paljon. Syy siihen miksi virhe ei ole kovinkaan suuri johtuu osittain siitä, että aineistossa ei ole 

määritelty kustannusta niille alueille, joille ei saa mennä laisinkaan. Mikäli näille alueille olisi 

määritelty ääretön kustannus, olisi jokaiselle rasterimenetelmän tuottamalle polulle saatu äärettömän 

suuri todellinen kustannus. 

 

On myös huomattava, että rasterimenetelmillä tuotettu polku ei todellisuudessa pääty 

maalipisteeseen, mitä en ollut ottanut huomioon rasterimenetelmän virhettä arvioidessani. Tämä virhe 

on käytetyllä aineistolla enintään 10 ∙ √2 ∙ 21 = 296, missä 10 on aineiston solukoko ja 21 aineiston 

maksimikustannus. Kustannusrasterin arvojen ja todellisten rasterimenetelmän tuottamien polkujen 

kustannusten erot vaihtelivat tässä aineistossa noin välillä -412..600, joten rasterin solujen 
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keskipisteiden ja todellisten maali- ja lähtöpisteiden sijaintien erolla saadut virheet voisivat olla vielä 

huomattavasti suurempia.  

 

 

7.3 Keskustelu 

Rasteripohjaiseen menetelmään liittyy useampia virhelähteitä kuin näkyvyyteen perustuvaan 

menetelmään. Rasteripohjaisessa menetelmässä itse rasteroinnista ja pisteiden arvojen rasterista 

määrittämisessä johtuvat virheet lähestyvät nollaa, kun rasterin kokoa kasvatetaan. Kuitenkin 

rasterimenetelmän liikkumissuuntien rajoittuneisuus johtaa virheeseen, joka ei poistu aineiston 

tarkkuutta kasvattamalla. Tämä virhe on pahimmillaan kahdeksaan suuntaan etenevällä menetelmällä 

8,0% ja kuuteentoista suuntaan etenevällä menetelmällä 2,3%. Näin ollen rasterimenetelmällä 

aineiston tarkkuutta kasvatettaessa tuloksena saadut polut lähenevät jotakin kustannusta, mutta tämä 

kustannus ei ole pienin mahdollinen laskennallinen kustannus. 

 

Saatujen tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että käytetyillä rasterin solukoon arvoilla kahdeksaan 

suuntaan etenevän reitinetsinnän suurin virhelähde liittyy nimenomaan liikkumissuuntien 

rajoittuneisuuteen. Kuuteentoista suuntaan etenevällä menetelmällä muut virhelähteet, kuten 

rasteroinnin epätarkkuus määrittävät enemmän vertailun lopputulosta. Rasteroinnissa tapahtuneiden 

virheiden osuuteen kokonaisvirheestä vaikuttaa myös keskeisesti kustannuspinnan muodot ja arvot. 

Erityisen pahoja virheitä syntyy rasteroinnissa kun aineistossa on kapeita alueita, joiden kustannus 

poikkeaa paljon ympäröivistä alueista. 

 

Tärkein syy käyttää kahdeksaan suuntaan etenevää toteutusta kuuteentoista suuntaan etenevän sijaan 

lienee menetelmän pienempi laskennallinen aikavaativuus. Kuitenkin kahdeksaan suuntaan etenevän 

menetelmän tuottama systemaattinen virhe on niin paljon suurempi kuin kuuteentoista suuntaan 

etenevällä menetelmällä, että joissakin tapauksissa voisi olla perusteltua käyttää suurempaa rasterin 

solukokoa, jotta voitaisiin käyttää kuuteentoista suuntaan etenevää analyysiä käytettävissä olevien 

laskentaresurssien puitteissa. 

 

Näkyvyyteen perustuvan menetelmän suurin virhelähde on riittämätön pisteiden väli 

kustannuspolygonien reunoilla. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa kustannuspolku koukkaa 

tarpeettomasti polygonin reunapisteen kautta. Mitä harvemmassa pisteitä on, sitä suurempi virhe on. 

Virheen suuruuteen vaikuttaa olennaisesti myös se, kuinka kaukana kustannuspolygonin reunasta 

seuraava ja edellinen piste ovat. Mitä lähempänä pisteet ovat, sitä enemmän polku joutuu 
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kääntymään, kun taas jos pisteet ovat kaukana polygonin reunoista, jää polkuun muodostunut kulma 

vähäiseksi ja näin myös vaikutus polun kustannukseen ei ole yhtä suuri. 

 

Virhettä voidaan vähentää laskemalla kustannuspolygonien reunoille lisää pisteitä, mutta tämä 

kasvattaa reitinetsintään käytettyä aikaa huomattavasti. Lisätyt pisteet paitsi lisäävät mahdollisia 

reittivaihtoehtoja, ne myös hidastavat kaikkien niiden vaikutusalueella sijaitsevien solmujen 

naapurien etsintää. Esimerkiksi pohjavesiaineistossa uusien solmujen laskeminen rasteriaineiston 

solujen kokoa vastaavalle tiheydelle ei ollut mahdollista käytettävissä olevilla laskentaresursseilla. 

Toisaalta pohjavesiaineistossa solmut ovat keskimäärin kaukana kustannuspolygonien reunoista, 

joten harvojen kustannuspolygonien solmujen vaikutus ei ole kovin suuri, kuin harvoissa tapauksissa, 

joissa maalipiste sijaitsee lähellä kustannuspolygonien rajaa.  

 

Vektoripohjaisella menetelmällä voidaan myös laskea tarkasti todellinen kohta, jossa edullisin 

mahdollinen polku ylittää kustannuspintojen rajan (van Bemmelen et al. 1993). Menetelmä perustuu 

ajatukseen siitä, että lyhin polku käyttäytyy kuten eri tiheyksisten materiaalien rajapinnasta heijastuva 

valo. Näin saadaan todellinen laskennallisesti paras mahdollinen polku. Menetelmä on kuitenkin 

laskennallisesti raskas, mikä rajoittaa menetelmän käytettävyyttä(van Bemmelen et al. 1993). 

 

On myös huomion arvoista, että niin kauan kuin polku pysyy yhden kustannuspolygonin sisällä, ei 

suorille osuuksille lasketuilla pisteillä ole mitään merkitystä, sillä polku ei koskaan tee mutkaan 

niiden kohdalla (De Berg et al. 2008). Näin ollen suorille laskettujen pisteiden tiheyden vaikutus on 

vähäistä esimerkiksi pohjavesiaineiston kaltaisessa aineistossa, jossa pääasiassa liikutaan yhden 

kustannuspolygonin alueella. 

 

Vektoripohjainen menetelmä mahdollistaa myös viivamaisten kohteiden yhdistämisen 

kustannuspintaan. Tällöin voidaan määritellä kustannus polygonin alueella liikkumiselle sekä sen 

reunan ylittämiselle (van Bemmelen et al. 1993). Tällaisen kustannuspinta käytännössä yhdistää 

aluemaisen pinnan ylitse sekä verkostossa tapahtuvan reitinetsinnän. 

 

7.4 Johtopäätökset 

Kaiken kaikkiaan voidaan siis todeta, ettei mikään vertailluista menetelmistä takaa parasta 

mahdollista lopputulosta kaikissa tapauksissa, mutta näkyvyyteen perustuva menetelmä on kuitenkin 

saamieni tulosten nojalla vertailluista menetelmistä yleisesti ottaen paras johtuen neljästä syystä: 
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1. Menetelmä tuottaa keskimäärin optimaalisempia polkuja verrattuna sekä kahdeksaan että 

kuuteentoista suuntaan etenevään rasterimenetelmään. 

2. Menetelmä takaa sen, että algoritmin ilmoittama kustannus todellakin on kustannus 

ilmoitettua polkua pitkin. 

3. Menetelmä mahdollistaa vektorimuotoisen kustannuspinnan käytön, mikä välttää 

rasteroinnissa tapahtuvia virheitä. 

4. Mikäli tarvitaan todella hyviä arvioita todellisesta pienimmän kustannuksen polusta, saadaan 

näkyvyyteen perustuvan menetelmän aineiston tarkkuutta kasvattamalla optimaalista tulosta 

läheneviä polkuja. 

 

Jos rasteripohjaista menetelmää halutaan kuitenkin käyttää, tulisi käyttää kuuteentoista suuntaan 

etenevää toteutusta, sillä se on tarkkuudeltaan selvästi parempi kahdeksaan suuntaan etenevään 

toteutukseen nähden. Kuuteentoista suuntaan etenevä menetelmä ei kuitenkaan millään tapaa poista 

rasterimuotoisesta kustannuspinnasta johtuvia virheitä. Toisin sanoen ei ole takeita, että sen löytämät 

kustannukset vastaavat todellista kustannusta saatuja polkuja pitkin. 

 

Näkyvyyteen perustuva menetelmä vaatii aineiston olevan luokiteltua, joten se soveltuu huonosti 

liukuvasti muuttuvien aineistojen kuten korkeusmallien analysointiin. Myöskään, jos aineiston 

polygonien täytyy jostain syystä olla ei-yksinkertaisia, ei toteutustani näkyvyyteen perustuvasta 

menetelmästä voida käyttää. Minun on kuitenkin vaikea kuvitella tilannetta, jossa monimutkaista tai 

heikosti yksinkertaista polygonia ei voitaisi mitenkään jakaa useammaksi yksinkertaiseksi 

polygoniksi. 

 

Käytännön sovelluksissa kustannuspinta usein kuitenkin luokitellaan esimerkiksi kymmeneen 

luokkaan ennen varsinaisen kustannusetäisyysanalyysin tekemistä. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että 

näkyvyyspohjaista menetelmää voidaan käyttää usein käyttää myös liukuvasti muuttuville 

kustannustekijöille kuten rinteen jyrkkyydelle. 

 

Näkyvyyteen perustuvan menetelmän suurimpia etuja on se, että se käyttää vektorimuotoista 

kustannuspintaa, jolloin vältetään kustannuspinnan rasteroinnista johtuvat virhelähteet. Näiden 

vaikutus lopputulokseen on erityisen suuri silloin kun kustannusalueet ovat paikoitellen erittäin 

pienipiirteisiä kuten Suomen kunnat -aineiston salmien kohdalla, mutta aineisto on muutoin sen 

verran laaja, ettei rasterin solukokoa voida pienentää laskentaresurssien rajallisuuden vuoksi.  
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Mikäli alkuperäinen kustannusaineisto on rasterimuotoista, on sen muuttaminen polygoneiksi ja 

näkyvyysmenetelmän käyttäminen haasteellista johtuen rasteriaineistosta tuotetuille polygoneille 

tyypillisestä ei yksinkertaisuudesta. Nähdäkseni polygoneja pilkkovan algoritmin toteutusta voitaisiin 

kuitenkin muokata suhteellisen yksinkertaisesti sellaiseksi, että se kykenisi käsittelemään ei-

yksinkertaisia polygoneja. Tämä tapahtuisi siten, että etsittäisiin polygonista kohta, jossa se leikkaa 

oman piirinsä, ja tuotettaisiin yksi kolmio jommaltakummalta puolelta leikkauskohtaa siten, että 

yhdistettäisiin kaksi leikkauskohdan viereistä pistettä kaarella. Loppu polygoni voitaisiin tällöin 

kolmioida käyttäen Seidelin algoritmia. 

 

Saatujen tulosten näkökulmasta voidaankin sanoa, että yleisimmin käytetty kustannusetäisyys 

analyysi, eli kahdeksaan suuntaan etenevä rasterianalyysi, on tarjolla oleviin vaihtoehtoihin nähden 

varsin epätarkka menetelmä. Kuuteentoista suuntaan etenevä rasteripohjainen reitinetsintä tai 

näkyvyyteen perustuva reitinetsintä ovat tarkempia ja tehokkuutensa puolesta täysin käyttökelpoisia 

menetelmiä ja esimerkiksi kaikki tässä tutkielmassa mainitut kustannusetäisyysanalyysiä 

hyödyntäneet tutkimukset olisivat luultavasti hyötyneet parempien analyysimenetelmien käytöstä. 
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9.  LIITTEET 

Liite 1: näkyvyyteen perustuvan polun laskennassa käytetty JAVA-sovellus: 

https://github.com/ealiasannila/lcpLos/tree/master/lcpLos 

Liite 2: Menetelmien tuottamat polut:

 

Kuva 20. 8 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut pohjavesiaineistossa. 

https://github.com/ealiasannila/lcpLos/tree/master/lcpLos
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Kuva 21. 16 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut pohjavesiaineistossa. 
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Kuva 22. 8 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut maaperäaineistossa. 
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Kuva 23. 16 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut maaperäaineistossa. 



 

47 

 

 

 

Kuva 24. 8 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut maankäyttöluokitusaineistossa. 
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Kuva 25. 16 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut maankäyttöluokitusaineistossa. 
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Kuva 26. 8 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut meluaineistossa. 
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Kuva 27. 16 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut meluaineistossa. 
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Kuva 28. 8 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut saaristoaineistossa. 
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Kuva 29. 16 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut saaristoaineistossa. 



 

53 

 

 

 

Kuva 30. 8 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut Suomen kunnat -aineistossa. 
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Kuva 31. 16 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut Suomen kunnat -aineistossa. 
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Kuva 32. 8:saan ja 16:sta suuntaan etenevän rasteripohjaisen menetelmän, sekä näkyvyyteen 

pohjautuvan menetelmän tuottamien polkujen vertailua. Lähtöpiste sijaitsee ympyrän keskipisteessä 

ja homogeenisellä kustannuspinnalla kunkin maalipisteen polun tulisi vastata ympyrän sädettä. 

Rasterimenetelmien kohdalla näin ei kuitenkaan ole. 
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Kuva 33. 8 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut nelikulmioaineistossa. 
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Kuva 34. 16 suuntaan etenevän rasterimenetelmän ja näkyvyyteen perustuvan menetelmän tuottamat 

polut nelikulmioaineistossa. 


