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Saavutettavuus muinaisessa maisemassa: Asuinpaikkoja ja monumentaalikohteita 

pronssikauden Khanuyn laaksossa, Mongoliassa 

OULA SEITSONEN*, LEE BRODERICK & JEAN-LUC HOULE, oula.seitsonen@helsinki.fi 

Helsingin yliopisto 

Mongolian pronssikauden tutkimus on aikaisemmin keskittynyt valtaosaltaan 

monumentaalikohteiden, esimerkiksi kumpuhautojen, tutkimukseen. Khanuy Valley Research 

Project on pyrkinyt täydentämään aiempien tutkimusten tarjoamaa yksipuolista kuvaa etsimällä 

systemaattisesti merkkejä monumenttien kanssa samanaikaisista asuinpaikoista. Tutkimusten 

kuluessa on paikannettu lukuisia pronssikautisia asuinpaikkakohteita, jotka sijaitsevat 

monumentaalisten kohteiden hallitsemassa maisemassa. Pyrimme käynnissä olevissa 

tutkimuksissamme mallintamaan alueen asuinpaikkakohteiden ja monumenttien sijainnin suhteita ja 

keskinäistä saavutettavuutta paikkatietoanalyysien avulla. Tutkimusten tavoitteena on tehdä 

tulkintoja siitä, millä tavoin erilaisten kohteiden sijainti, näkyvyys ja saavutettavuus maisemassa ovat 

vaikuttaneet maankäyttöön ja liikkumiseen, ja missä määrin ne heijastelevat alueen muinaisten 

asukkaiden maailmankuvaa. 
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Hierarkkinen maastoreittien optimointi 

HARRI ANTIKAINEN, harri.antikainen@oulu.fi 

Oulun yliopisto 

Tieverkkoon perustuva reitinoptimointi on nykyisin vakiintunutta tekniikkaa sekä tutkimuksessa että 

arkikäytössä. Reitinoptimointi perustuu tieverkon esittämiseen yksiulotteisena graafina, joka 

koostuu noodeista ja niitä yhdistävistä linkeistä. Jokainen linkki on painotettu kustannustekijän, 

käytännössä joko fyysisen etäisyyden tai matka-ajan mukaan. Optimaalinen reitti kahden pisteen 

välillä koostuu niiden linkkien (tiesegmenttien) ketjusta, joiden kustannussumma on pienin. 

 

Reitinoptimointi maastossa poikkeaa reitinoptimoinnista tieverkolla. Siinä missä tieverkko on 

yksiulotteinen käsittäen vain rajallisen määrän reittivaihtoehtoja, maastossa on taas kyse jatkuvasta 

kaksiulotteisesta pinnasta, missä reittivaihtoehtoja on periaatteessa ääretön määrä. 

Tämäntyyppisten reitinoptimointiongelmien ratkaisuun käytetään geoinformatiikassa tavallisesti ns. 

kustannuspintamenetelmää. Kustannuspinta on rasteri, jonka kunkin solun arvo edustaa solun läpi 

kulkemisen aiheuttamaa kustannusta. Maastoreitinoptimoinnin tapauksessa se voidaan koostaa 

erilaisista maaston ominaisuuksista, sisältäen mm. valmiit kulku-urat, kulkuesteet, maaperän 

kantavuuden, kasvillisuuden, sekä maan pintakerroksen ominaisuudet. Kustannuspinnasta voidaan 

muodostaa yksiulotteinen graafi tulkitsemalla kunkin solun keskipiste noodiksi, joka linkittyy 

naapurisolujen keskipistenoodeihin. Tämän rakenteen avulla reitinoptimointi voidaan suorittaa 

maastossa käyttäen samaa laskenta-algoritmia kuin tieverkolla. 

 

Kustannuspinnasta muodostettu graafi on kuitenkin usein kooltaan huomattavasti suurempi kuin 

vastaavan laajuisen alueen tieverkkoa edustava graafi, mikä hidastaa laskentaa ja haittaa 

menetelmän hyödyntämistä käytännön sovelluksissa. Eräänä ratkaisuna tälle on hierarkkinen 

reitinoptimointi, missä tarkasteltava kustannuspinta jaetaan etukäteen lohkoihin yhdellä tai 

useammalla tasolla, ja asetetaan lohkojen reunoille haluttu määrä linkitettyjä noodipareja 

yhdistämään lohkot keskenään. Tämän jälkeen lasketaan halvimman kustannuksen reitit kunkin 

lohkon sisällä noodien välillä. Graafi muodostetaan näistä esiprosessoiduista reiteistä ja noodeista. 

Kun reitti lasketaan käyttäen tätä graafia solutasoisen graafin sijaan, voidaan laskenta-ajassa säästää 

merkittävästi. Yleisesti ottaen mitä vähemmän graafissa on noodeja ja niiden välisiä linkkejä, sitä 

nopeampaa on laskenta. Tuloksena oleva reitti ei kuitenkaan todennäköisesti ole optimaalinen. 

Vastaavasti runsaammalla määrällä noodeja saavutetaan lähempänä todellista optimia oleva reitti, 

mutta laskennan vaatima aika voi olla huomattavasti pidempi. Koska menettelyllä haetaan 

nimenomaan ajan säästöä, tulee noodien määrä pitää mahdollisimman pienenä, ja pyrkiä 

minimoimaan reittien vääristymä sijoittamalla noodit mahdollisimman tehokkaasti. 
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Saavutettavuutta vuoden kierron ehdoilla: vuodenaikojen vaikutus Perun Amazonian 

jokiliikenteeseen 

MARIA SALONEN*, HENRIKKI TENKANEN, TUULI TOIVONEN, MATTI LATTU, maria.salonen@helsinki.fi 

Helsingin yliopisto 

Perun Amazoniassa tiet ovat harvassa ja jokiverkko tarjoaa puitteet liikenteelle jokivarren kylien ja 

keskuskaupunkien välillä. Matkat jokilaivoilla kestävät tyypillisesti päiviä ja kaikkiaan 

alankosademetsän alue Perussa on vaikeasti saavutettavissa. Naapurimaan Brasilian puolella 

tienrakennus sademetsäalueille on parantanut alueiden välisiä yhteyksiä, mutta ympäristön kannalta 

tienrakennuksen seuraukset ovat olleet tuhoisia. Vaikka jokiliikenne on ympäristön kannalta 

tienrakennusta parempi vaihtoehto, joet ovat monella tapaa haasteellinen ympäristö ihmisten 

päivittäiselle liikkumiselle: jokien luonnollinen dynamiikka tuo mukanaan navigointiin liittyviä riskejä 

ja lisäksi jokiliikenne on luonteeltaan varsin epämuodollista, mikä osaltaan lisää liikkumiseen liittyviä 

epävarmuustekijöitä. 

 

Tässä artikkelissa tutkimme, kuinka jokien vedenpinnankorkeuden vuodenaikainen vaihtelu 

vaikuttaa jokilaivojen navigointinopeuksiin ja keskusten saavutettavuuteen Perun Amazonian 

alueella. Analyysimme perustuu yhtäältä jokilaivojen GPS-seurantaan ja toisaalta jokilaivojen 

matkustajilta kerättyyn kyselyaineistoon. Tuloksemme osoittavat, että vuodenaikainen vaihtelu 

jokien vedenpinnan tasossa heijastuu selkeästi navigointinopeuksiin ennen muuta meanderoivilla 

joilla ja myötävirtaan navigoitaessa. Suoremmilla jokiuomilla ja vastavirtaan navigoitaessa 

vuodenaikainen vaihtelu näkyy heikommin. Matkustajien näkökulmasta vuodenaikainen vaihtelu 

tarkoittaa vaihtelevaa keskusten saavutettavuutta ja yhteyksien epäsäännöllisyyttä; matka-aikojen 

erot eri vuodenaikojen välillä voivat olla useita päiviä. Kyselyaineistostamme käy ilmi, että myös 

vuosien välillä on selkeitä eroja siinä, kuinka vahvoja vuodenaikaiset erot ovat. Jatkossa GPS-

seuranta antaa mahdollisuuden tarkastella näitä vuosien välisiä eroja kvantitatiivisesti ja tutkia myös 

ääri-ilmiöiden, kuten erityisten tulvakausien tai kuivuusjaksojen heijastumista jokiliikenteeseen. 
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