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Kaupunkisuunnittelua 

 

Aluksi 

Voronoi diagrammien avulla tietty alue voidaan jakaa pienempiin osiin jonkin valitun 

keskuksen ympärille. Tällaisia keskuksia voivat olla esimerkiksi kirjastot, kaupat, sairaalat ja 

metropysäkit. Diagrammeissa alueen tapahtumakeskus merkitään kartalle pisteenä. Muiden 

tapahtumakeskusten avulla voidaan rajata alue, jonka keskipisteenä on jokin 

tapahtumakeskus. Tämä keskipiste on siis alueen lähin kirjasto, kauppa tai jokin muu valittu 

tarkastelukohde. Kaikista alueen sisälle jäävistä pisteistä on lyhyempi matka alueen omaan 

tapahtumakeskukseen kuin muihin tapahtumakeskuksiin. 

Alueen pieni koko kertoo, että alueen lähellä on paljon tarkastelukohteita, esimerkiksi 

kirjastoja. Suuri alue puolestaan kertoo sen, että tarkasteltavia kohteita on vähän alueella, 

josta diagrammi on laadittu. Kuvassa 1 on kuvattu Yhdysvaltojen kirjastot Voronoi 

diagrammin avulla. 

Kuva 1. Voronoi diagrammi Yhdysvaltojen kirjastoista.  
justgrimes / Flickr.com (Creative Commons) 

Avainsanat: geometria, monikulmio, pinta-ala, tasogeometria, diagrammit 

Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio 

Välineet: kynä, paperi, viivoitin, harppi tai kulmaviivain 

Kuvaus: Voronoi diagrammien avulla voidaan määrittää alueita tapahtumakeskusten 

ympärille niin, että alueen jokaisesta paikasta on mahdollisimman lyhyt matka omaan 

tapahtumakeskukseen. Tehtävässä harjoitellaan Voronoi diagrammien piirtämistä. 

https://www.flickr.com/photos/notbrucelee/8100308757/
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Voronoi diagrammeja voidaan käyttää hyödyksi monilla eri tieteenaloilla. Esimerkiksi 

lääketieteessä voidaan mallintaa epidemian kulkua Voronoi diagrammin avulla ja 

teknologiassa diagrammeja hyödynnetään langattomia verkkoja suunniteltaessa. Voronoi 

diagrammien avulla voidaan myös suunnitella joukkoliikennettä. Kuvassa 2 on kuvattu 

Lontoon metropysäkkien sijainnit ja alueen jakautuminen niiden ympärille Voronoi 

diagrammin avulla  

 

Kuva 2. Voronoin diagrammi Lontoon metrojen sijainnista.  
Matt Biddulph / Flickr.com (Creative Commons) 

 

Toteutusehdotus 

Harjoitellaan Voronoi diagrammin piirtämistä. Valitse jokin alue ja tulosta siitä kartta. Voit 

esimerkiksi tutkia, miten kotikaupunkisi jakautuu koulujen tai kauppojen suhteen.  

Halutessasi voit myös tutkia liitteenä olevaa karttaa, johon on merkitty pohjoismaiden ja 

Baltian maiden pääkaupungit. Miten maat jakautuisivat pääkaupunkien ympärille, jos 

haluttaisiin, että jokaisella ihmisellä olisi mahdollisimman lyhyt matka oman maansa 

pääkaupunkiin? 

 

  

https://www.flickr.com/photos/mbiddulph/5947434252/
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Voronoi-diagrammin piirto-ohjeet 

1. Merkitse tutkittavat keskukset pisteillä kartalle. 

Kuva 3. Tutkittavat keskukset merkittynä pisteillä. 

2. Piirrä janat valitsemiesi pisteiden välille niin, että paperille muodostuu kolmioita. 

Kolmioiden sivujen pituuksien tulee olla mahdollisimman lyhyitä, käytä mittaamiseen 

viivainta. Ole tarkkana, että janat eivät mene ristiin! Jos janat ovat menossa ristiin, 

lyhyempi jana piirretään. Esimerkiksi voitaisiin piirtää jana BG, mutta koska se menee 

ristiin janan AD kanssa ja jana AD on lyhyempi kuin jana BG, jätetään jana BG 

piirtämättä. 

Kuva 4. Pisteiden välille piirretyt janat ja muodostuneet kolmiot. 
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3. Etsi jokaisen piirtämäsi janan, eli kolmion sivun, keskipiste käyttämällä joko viivainta 

tai harppia. 

Kuva 5. Kolmion sivujen keskipisteet. 

 

4. Piirrä jokaiselle janalle keskinormaali käyttämällä joko harppia ja viivainta tai 

kulmaviivainta. Kannattaa piirtää keskinormaalit kolmio kerrallaan ja merkitä 

keskinormaalien leikkauspiste saman tien.  

 

Kuva 6. Kolmion sivujen keskinormaalit merkitty punaisilla katkoviivoilla ja leikkauspiste punaisella pisteellä. 
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5. Tämän jälkeen piirroksesta löytyy kuusi pistettä, joissa kohtaavat aina kunkin 

kolmion kolme keskinormaalia (kuva 7). Keskinormaalien leikkauspisteet on 

merkitty kuvaan punaisella. 

 

 

Kuva 7. Keskinormaalien leikkauspisteet on merkitty kuvaan punaisilla. 

6. Etsi pisteen A Voronoin solun muodostavat pisteet. Valitse keskinormaalien 

leikkauspisteistä ne, jotka ovat lähimpänä pistettä A, eli pistettä A ympäröivien 

kolmioiden keskinormaalien leikkauspisteet. Koska pistettä A ympäröi viisi kolmiota, 

keskinormaalien leikkauspisteistä valitaan viisi lähintä (kuva 8).  

  

Kuva 8. Pisteen A Voronoin solun muodostavat pisteet on merkitty isoilla punaisilla pisteillä. 
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7. Yhdistä pistettä A ympäröivät leikkauspisteet janoilla niin, että piste A jää niiden 

sisäpuolelle. Nyt pisteen A Voronoin solu on valmis! Kaikki alueen sisälle jäävät 

pisteet ovat lähempänä solun keskipistettä A kuin muita tutkimuspisteitä B-G. 

Huomaa, että yksi leikkauspiste jää nyt käyttämättä. Sitä tarvitaan, kun määritetään 

Voronoin solut pisteille E, F ja G. Piirrä siis vielä yksi jana (kts. kuva 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 9. Keskinormaalien leikkauspisteitä yhdistävät janat piirretty vihreällä. 

8. Piirrä vielä Voronoin solut reunapisteille B-G. Keskinormaalien leikkauspisteistä 

lähtee nyt yksi tai kaksi janaa keskinormaalien suuntaisesti. Piirrä puolisuora 

lähtemään kustakin leikkauspisteestä käyttämättömien keskinormaalin suuntaisesti 

niin, että puolisuora piirretään ulospäin jo valmiista, suljetusta solusta (pisteen A 

Voronoin solu). Lopulta jokaisesta leikkauspisteestä lähtee kolme janaa tai 

puolisuoraa. Nyt jokaisella pisteellä on oma Voronoin solu, ja diagrammi on valmis 

(kuva 10). Huom. Jos tutkittavia pisteitä olisi enemmän, niin muodostuisi useampia 

suljettuja Voronoin soluja.  

 

 

 

 

 

  

Kuva 10. Valmis Voronoin diagrammi, jossa Voronoin solut on merkitty vihreällä. 
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Liitteet 

 Kartta Pohjois-Euroopasta pääkaupunkeineen  

  


