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1. Johdanto 

Pyöräily on viime vuosikymmeninä saavuttanut aseman yhtenä kaupunkien 

pääliikennemuodoista etenkin lyhyillä ja keskipitkillä siirtymillä. Liikennemuodon 

edut ovat monella mittarilla merkittävät: kyseessä on saasteeton liikkumisen muoto, 

ja terveydelliset vaikutukset ovat tutkimusten mukaan hyvin positiivisia (mm. 

Børrestad et al., 2012; de Hartog et al., 2010; Quist et al., 2018; Woodcock et al., 

2009). Liikennesuunnittelun kannalta pyöräilyn suuri etu on sen viemä pieni tila 

liikenteessä: yksi pysäköityi auto vie liikenteessä noin neljän liikkuvan pyörän 

vaatiman tilan (Nello-Deakin, 2019). 50 kilometriä tunnissa liikkuva auto vie 

vastaavasti tilaa jopa 28 liikkuvan polkupyörän verran. 

Nykyinen Helsingin pyöräilyverkko on edelleen vajanainen ja puutteita on etenkin 

jatkuvuudessa. Kaupungin tavoitteisiin kuuluu kuitenkin nostaa pyöräily 

varteenotettavaksi kulkutavaksi kävelyn ja joukkoliikenteen rinnalle. Tähän 

tavoitteeseen pääsyn kannalta pyöräilyverkon ongelmakohtien paikantaminen on 

tärkeää. Tällaisessa verkostolähtöisessä analyysissä geoinformatiikan keinot tarjoavat 

tehokkaita työkaluja. 

Pyöräverkon laadun mittaamista voidaan lähestyä ainakin kahdesta näkökulmasta: 

verkoston laadun ja kattavuuden sekä pyöräliikenteen sujuvuuden näkökulmassa. 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan ensin pyöräliikenteen verkon laadun tutkimista 

verkostoanalyysin sekä kvalitatiivisen luokittelun keinoin, ja lopuksi tutustutaan 

massadataan ja sen mahdollisuuksiin pyöräverkoston kehittämisessä. 
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2. Pyöräilyn tila ja tavoitteet Helsingissä 

Helsingin pyöräilyverkko palvelee kohtuullisen hyvin sen nykyisiä käyttäjiä, mutta 

parannettavaa on paljon, mikäli tavoitteeseen kansainvälisesti laadukkaasta 

pyöräilykaupungista halutaan päästä. Helsingin kaupungilla onkin kunnianhimoiset 

suunnitelmat pyöräverkon kehittämiseen 2020-luvun ensimmäiselle puoliskolle, 

jonka takana Helsingin asukkaatkin ovat (Helsingin kaupunki, 2020b).  

Pyöräilyn osuus kulkutapaosuutena on ollut pääkaupunkiseudulla varsin pieni: vielä 

vuonna 2016 vain noin 6 % matkoista tehtiin polkupyörillä (Liikenne ja 

viestintäministeriö, 2016). Pyöräilyn kulkutapaosuus on kuitenkin ollut lievässä 

kasvussa vuoden 2016 jälkeen todennäköisesti kaupunkipyörien ansiosta. Vaikka 

useita uusia pyöräilyreittejä on rakennettu, pyöräilyn osuus oli vuonna 2018 

Helsingin kaupungin tuottaman tutkimuksen (Helsingin kaupunki, 2020a) mukaan 

vain 9 %. Pyöräilyn kulkutapaosuus on kuitenkin kasvussa, sillä vuonna 2020 se oli 

11 %. Vaikka Helsingin olemassa olevien pyöräteiden laatu on hyvä ja 

infrastruktuuria on parannettu, pyöräilyverkko on edelleen varsin hajanainen ja 

pyöräteiden jatkuvuudessa on merkittäviä puutteita.  

Helsingillä on kuitenkin potentiaalia kasvaa merkittäväksi pyöräilykaupungiksi, 

vaikkakin tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä paljon töitä. Maailmanluokan 

pyöräilykaupunki, Kööpenhamina ei merkittävästi eroa Helsingistä ilmastoltaan tai 

kulttuuriltaan, mutta kaikista kaupungin sisäisistä matkoista jopa 49 % ajettiin 

polkupyörällä, yli nelinkertaisesti Helsinkiin nähden (Kööpenhaminan kaupunki, 

2019). Suomen sisältäkin löytyy esimerkki, jossa pyöräilystä on onnistuttu luomaan 

merkittävä ympärivuotinen kulkutapa ilmastosta huolimatta. Oulussa on tehty 

huomattavia investointeja pyöräilyinfrastruktuuriin, joiden avulla pyöräilystä on 

tehty kaikille helppo, tehokas ja nopea kulkutapa. Vuoden 2016 

kulkutapatutkimuksen mukaan 16 prosenttia kaikista kaupungin sisäisistä matkoista 

taitettiin polkupyörällä (Liikenne ja viestintäministeriö, 2016). 
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2.1. Pyöräilyverkon nykytila ja sen suunnittelun perusteet  

Helsingin nykyinen pyörätieverkko koostuu suurilta osin joko maalilla erotetuista 

pyöräteistä ja jalkakäytävistä tai yhdistetyistä jalankulku- ja pyöräteistä (kuva 1). 

Luonnollisesti tällainen täysin eri nopeusluokissa toimivien liikennemuotojen 

yhdistäminen samoille väylille on riskialtista etenkin vilkkaasti liikennöidyillä 

kaupunkialueilla. Eri liikennetyyppien erottelu on perusteltua, sillä eri nopeus- ja 

massaerot eri liikennetyyppien välillä ovat suuria. Liikenneviraston tutkimuksen 

mukaan (Liikennevirasto, 2014) etenkin liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt 

tuntevat turvattomuutta vilkkaassa sekaliikenteessä. Helsingin pyörätiet ovat 

pääsääntöisesti laadukkaita, mutta verkoston jatkuvuudessa ja etenkin risteyksien   ja 

niiden sijoittuminen ei monin paikoin täysin vastaa tärkeimpiä liikenneväyliä tai 

suorimpia reittejä (kuva 1) (Helsingin kaupunki, 2021).  

Viimeisimmän Helsingin pyöräilybarometrin mukaan (Helsingin kaupunki, 2020b) 

Helsingin pyöräilevästä aikuisväestöstä 94 % on pyöräilyn edistämisen kannalla joko 

täysin tai jonkin verran, ja jopa 87 % asukkaista, jotka eivät pyöräile, suhtautuvat 

pyöräilyn edistämiseen samoin. Barometri kertoo myös sen, että 

pyöräilyolosuhteisiin ollaan varsin tyytyväisiä helsinkiläisten pyöräilijöiden 

keskuudessa; 90 % pyöräilevistä asukkaista on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 

Helsinkiin pyöräilykaupunkina. Kuitenkin vain 24 % vastaajista ovat täysin 

tyytyväisiä, kun taas 65 % melko tyytyväisiä. Suurimpina puutteina kyselyssä 

nousivat pyöräteiden työmaa-aikaiset poikkeusjärjestelyt, joihin tyytyväisiä tai melko 

tyytyväisiä oli vain 52 % vastaajista ja risteysalueiden järjestelyihin pyöräilijöille 

(tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 54 %). Polkupyöräilyn sujuvuuden ja verkon 

yhteneväisyyden ongelmat on katsottu olevan suuria syitä siihen, miksi Helsingin 

pyöräilymäärien kehitys on jäänyt tavoitteestaan (Helsingin kaupunki, 2018). 

Pyöräilyssä oleellista on turvallisuuden tunne, joka pienentää pyöräilyn kynnystä ja 

avaa pyöräilyä myös uusille ihmisryhmille (Helsingin kaupunki, 2018). Lisäksi 

pyöräilymukavuuden ja pyörätieverkon kannalta hyvin tärkeää on pyöräilyn sujuvuus 

ja verkon yhtenäisyys. Vuoden 2018 pyöräilybarometrin (Helsingin kaupunki, 2018) 

mukaan moni helsinkiläinen pyöräilisikin enemmän, jos pyöräverkko olisi nykyistä 

yhteneväisempi. 
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Suuri osa tämän hetken Helsingin pyöräteistä on jalkakäytävän tasoon nostettuja 

kaksisuuntaisia pyöräteitä, joiden turvallisuuden puutteet ovat pitkään olleet tiedossa. 

Pasasen ja Räsäsen (1999) tutkimuksessa todettiin, että tällaisilla kaksisuuntaisilla 

pyöräteillä pyöräily ei ole juuri sen turvallisempaa, kuin sekaliikenne, jossa 

pyöräilijät ajavat ajoradalla. Pyöräilijällä on tällaisella pyörätiellä suuri riski jäädä 

auton kuljettajan huomaamatta, kun pyörätie ylittää risteyksessä tien, jolta auto on 

kääntymässä pyörätien suuntaiselle tielle (Pasanen & Räsänen, 1999).  

Oikeanlaisella pyörätieverkoston suunnittelulla näiltä tilanteilta voidaan kuitenkin 

välttyä ja pyöräilijä voidaan tehdä helpommaksi huomata autoilijalle. Pyöräilijöiden 

turvallisuutta parantaa merkittävästi esimerkiksi muun ajotien liikennesuuntaa 

noudattavat pyörätiet tien molemmin puolin tai ajotien tasoon lasketut pyöräkaistat. 

(Helsingin kaupunki, 2016). Helsingin tulevaisuuden pyöräverkon suunnittelussa 

onkin oleellisessa osassa yksisuuntaisten pyöräteiden laajan verkon rakentaminen, 

joka toimii pohjana koko kantakaupungin pyöräverkolle (kuva 2). Uusia 

jalkakäytävän tasoon rakennettuja kaksisuuntaisia pyöräteitä ei tulekaan enää uusien 

Väyläviraston ohjeiden mukaan rakentaa kaupunkialueille (Liikennevirasto, 2014).  

Vähäisen liikennemäärän teillä, etenkin kaupunkiympäristössä, pyöräteiden 

rakentamista tulisi vastaavasti välttää kokonaan ja pyrkiä tekemään pyöräilystä 

sujuvampaa ja turvallisempaa muun liikenteen seassa esimerkiksi autoliikennettä 

hidastavilla ja vaikeuttavilla toimenpiteillä (eng. Traffic Calming Measures, TCM). 

Tällaisia ovat esimerkiksi hidastetöyssyt, ajoväylien kaventaminen ja suodattavat 

liikenne-esteet (eng. filtered permeability) (Savaria et al., 2021). Suodattavat 

liikenne-esteet katkaisevat reitin vain valituilta kulkumuodoilta, kuten esimerkiksi 

autoilta ja päästävät läpi vain halutut kulkumuodot, kuten polkupyörät tai julkiset 

kulkuvälineet. 
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Kuva 1. Helsingin valmis pyörätieverkko vuonna 2015, suunnittelun lähtötilanne. Kartan tasoina 

liikenneväylät (Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, 2015), maankäyttö (Helsingin 

kaupunkiympäristön toimiala, 2020) ja rakennusten polygonit (Helsingin kaupunkiympäristön 

toimiala, 2018b) 

 

2.2. Pyöräilyn tavoitteet  Helsingissä 

Helsingin kaupungin pyöräilyn tavoitteet ovat pohjautuneet Brysselin julistuksessa 

sovittuun tavoitteeseen nostaa pyöräilyn osuus kulkutapaosuutena 15 %:iin vuoteen 

2020 mennessä (Helsingin kaupunki, 2014). Tavoitteesta ollaan kuitenkin jäljessä, 

sillä vuoden 2019 liikkumistottumustutkimuksessa pyöräilyn kulkutapaosuus oli vain 

9 % (Helsingin kaupunki, 2020a).  

Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelman (Helsingin kaupunki, 2014) 

päätavoitteena on luoda pyöräilystä kilpailukykyinen kulkumuoto. Tähän poliittiseen 

ylätavoitteeseen pääsemiseksi on asetettu tavoite infrastruktuurin kehittämisestä 

sellaiseksi, että: ”pyöräliikenteen järjestelyistä muodostuu saumaton ja kattava 

kokonaisuus, joka mahdollistaa matkan teon sujuvasti, vaivattomasti ja turvallisesti” 

(Helsingin kaupunki, 2014: 29) Tavoitteiden toteutumiseksi Helsingin kaupunki on 

määrittänyt 25 osaisen toimenpideohjelman, jonka pohjalta tavoitteisiin pääsyn on 

katsottu olevan mahdollista.  
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Kuva 2. Helsingin kaupungin pyöräilyn tavoitteiden pohjalta laadittu 2012 hyväksytty tavoiteverkko 

vuodelle 2025. Kartan tasoina kantakaupungin pyörätieverkon suunnitelma (Helsingin 

kaupunkiympäristön toimiala, 2018a), maankäyttö (Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, 2020) ja 

rakennusten polygonit (Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, 2018b). 
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3. GIS pyöräilyinfrastruktuurin suunnittelussa 

Millainen on pyörätieverkon nykytila ja laatu? Miten tehdä nykyisestä pyöräverkosta 

sujuvampaa? Näiden kysymysten selvittämisessä geoinformatiikan metodit ovat 

hyödyllisiä. Spatiaalinen komponentti on läsnä ja käsiteltävän datan määrä suuri, 

minkä vuoksi GIS-työkalut ovat hyviä apuvälineitä. Verkostoanalyysit ovat olleet 

liikennejärjestelmien ja sitä myötä liikennejärjestelmien tutkimisessa mukana jo 

pidempään, mutta 2010-luvun aikana massadata on mahdollistanut uudenlaisen 

lähestymistavan pyöräilyverkon tarkasteluun ja analysointiin.  

Nämä uudet metodit ovat mahdollistaneet pyöräinfrastruktuurin kvantitatiivisen 

tarkastelun koko verkon mittakaavassa ja ovat avanneet mahdollisuuden 

verkkolähtöiselle suunnittelulle. Kuten kappaleessa 2.1 todettiin, Helsingin 

pyöräinfrastruktuurin suurin ongelma on verkon jatkuvuuden puutteet ja risteyksien 

selkeät järjestelyt oikealle reitille löytämiseksi. 

Kappaleen alkupuolella tutustutaan liikenneverkostoanalyysin pohjana toimivaan 

verkkoteoriaan ja sen soveltamiseen polkyöräilyinfrastruktuurin laadun 

mittaamisessa sekä loppupuolella massadataan ja sen ongelmiin sekä 

mahdollisuuksiin.  

 

3.1. Verkostot ja verkostoanalyysit  

Olennaisimpia työkaluja pyöräinfrastruktuurin suunnittelussa ovat verkostoanalyysit, 

tarkemmin liikenneverkostoanalyysit. Liikennejärjestelmät muodostavat verkostoja 

eri tasoilla: moottoriajoneuvojen reititysverkko, kävelijöiden reititysverkko ja 

pyöräteiden muodostama reititysverkko. Verkostoajattelun pohjalla on verkkoteoria, 

matematiikan osa-alue, joka käsittelee kohteiden välisiä suhteita kuvaavia malleja eli 

verkkoja. Verkostojen idea ei tosiaankaan ole mikään tuore: ensimmäisenä 

tunnettuna verkkoteorian ongelmana pidetään Eulerin Königsbergin siltojen 

ongelmaa vuodelta 1735 (Gross & Yellen, 2004). Tässä kappaleessa käydään 

lyhyesti verkkoteorian peruskäsitteet Wilsonin (1996) mukaan ja käsitellään 

keskeisimpiä teoriaan liittyviä kysymyksiä liikenneverkostojen kontekstissa, kuten 

Dikstran algoritmia, liikenneverkkojen kannalta mahdollisesti keskeisintä ongelmaa.  
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Kuva 5. Väyläviraston ylläpitämää Digiroad reititysverkkoa Helsingin keskustassa. 

Reititysverkko muodostuu verkkoteorian mukaisesti solmuista ja kaarista, joita tässä 

edustavat pisteillä merkityt risteykset ja niitä yhdistävät tiesegmentit (Väylävirasto, 2021). 

 

3.1.1. Verkkoteorian peruskäsitteet 

Verkkoteorian perusrakennuspalikoita ovat solmut ja kaaret: solmut ovat pisteitä, 

jota kaaret yhdistävät. Kaaret voivat olla joko suunnattuja tai suuntaamattomia. 

Verkko tai graafi on siis solmujen joukko, jonka kaaret yhdistävät pareiksi. 

Yksinkertaisimmillaan verkko on kuvan 1. kaltainen suuntaamaton verkko, jonka 

kaaret ovat suuntaamattomia ja painottamattomia. Suunnatussa verkossa kaarilla on 

suunta ja solmusta toiseen voi liikkua vain kaaren suunnan mukaisesti. 

Määritellyn verkon sisältä voidaan osoittaa myös aliverkkoja, joiden solmut ja 

kaaret sisältyvät määritellyn verkon joukkoon. Esimerkkinä voidaan ajatella muun 

muassa lyhyimmän reitin määrittämistä solmusta toiseen vaikkapa tieverkosta 

muodostetussa graafissa. Tätä varten on kehitetty algoritmeja, joista tunnetuin lienee 

Dijkstran algoritmi, josta myöhemmässä kappaleessa lisää.  

Verkon solmuilla on luonnostaan asteluku, joka kertoo kuinka monta kaarta 

kyseinen solmu yhdistää. Suunnatuista kaarista koostuvassa suunnatussa verkossa 

asteluku voidaan jakaa poislähtevien ja sisään saapuvien asteisiin. Tämän avulla 

lähtösolmu on mahdollista määritellä sellaiseksi, jolla saapuva asteluku on nolla ja 

vastaavasti kohdesolmu sellaiseksi, jonka poislähtevä asteluku on nolla.  
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Verkon kaarille voidaan antaa myös paino, jolla simuloidaan solmusta toiseen 

siirtymisen vaivaa, jolloin syntyy painotettu verkko. Tavallisin kaarille annettava 

paino on kaaren pituus, mutta sovelluskohteesta riippuen myös muita attribuutteja on 

mahdollista määrittää. Esimerkiksi pyöräilyn reititysverkkoa määritettäessä painona 

voivat toimia pituuden lisäksi mäen jyrkkyys ja perinteisessä autoliikenteelle 

tehdyssä verkossa painona toimii usein nopeusrajoitukset. 

Liikenneverkostoanalyysissä painoksi voidaan määrittää myös edellä mainittujen 

attribuuttien mukaan laskettu matka-aika kullekin kaarelle.  

Puuksi kutsutaan sellaista suuntaamatonta verkkoa, jonka jokaisesta solmusta 

toiseen pääsee ainoastaan yhtä reittiä, eikä siten muodosta silmukoita. Puu on 

juurellinen, jos joku sen solmuista on määritetty juurisolmuksi ja sen kaaret ovat 

suunnattuja. Tavallisesta kytketystä verkosta on mahdollista määrittää puita 

aliverkoiksi: tällaista puuta kutsutaan virittäväksi puuksi eli silmukattomaksi 

aliverkoksi, joka sisältää kaikki alkuperäisen verkon solmut. Painotetun verkon 

yhteydessä käytetään termejä pienin ja suurin virittävä puu. Pienimmällä virittävällä 

puulla kaarien yhteenlaskettu paino on pienin mahdollinen, kun taas suurimmalla 

virittävällä puulla kaarien yhteenlaskettu paino on suurin mahdollinen. Eli jos 

painona käytetään esimerkiksi kaaren matkustamiseen kuluvaa aikaa, pienin virittävä 

puu sisältää nopeimmat reitit jokaiseen pisteen välillä.  

Verkon sisällä liikkumiseen käytetään termejä kävely, polku ja lenkki (eng. walk 

path and cycle). Kävelyksi kutsutaan yksinkertaisesti solmusta toiseen kuljettavaa 

reittiä. Polku on vastaavasti sellainen kävely, joka ei risteä itsensä kanssa ja lenkki 

sellainen, jonka lähtö ja päätepisteet ovat samat. 
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Kuva 3. Yksinkertainen suuntaamaton verkko, jossa pisteet A, B, C, D ja E ovat solmuja ja 

niitä yhdistävät viivat ovat kaaria. 

 

3.1.2. Lyhyimmän matkan ongelma ja Dijkstran algoritmi 

Lyhyimmän matkan ongelma (eng. shortest path problem) on yksi keskeisimmistä 

ongelmista verkostoanalyysien kontekstissa. Kyseessä on ongelma, jonka ratkaisussa 

pyritään löytämään pienimmän yhteispainon reitti solmusta toiseen kulkien 

verkoston kaaria pitkin.  (Cormen, Leiserson, et al., 2009). Vaikka ongelmasta 

puhutaan lyhyimmän matkan ongelmana, painoina voi toimia muutkin muuttujat, 

kuten matka-aika tai vaikkapa pyöräilyn yhteydessä reitin topografian vaativuus. 

Lyhyimmän matkan ongelmaa voidaan käsitellä joko koko verkoston laajuisena tai 

yksilähteisenä.  

Ilmeinen keino selvittää optimaalinen lyhyin reitti solmusta toiseen on selvittää 

jokainen mahdollinen reitti kahden pisteen välillä ja valita reitti, jonka 

kokonaisvastus on pienin. Tämä lähestymistapa on kuitenkin työläs ja vaatii paljon 

laskentatehoa varsinkin suurissa verkostoissa. Tehokkaampi tapa ongelman 

selvittämiseen ovat ahneet algoritmit, jotka selvittävät vähimmän vastuksen reitin 

valiten lokaalisti pienimmän vastuksen, jota pitkin edetä seuraavaan solmuin. Tämä 

tapa välttää koko verkoston läpikäymisen ja on huomattavasti tehokkaampi ja vaatii 

vähemmän laskentatehoa. Ahneet algoritmit eivät kuitenkaan aina tuota 

optimaalisinta reittiä etenkään reitityksessä, sillä se jättää huomiotta suuren osan 

mahdollisista reiteistä (kuva 4). Puhtaasti ahneita algoritmeja eli ns. heuristisia 

ratkaisuja on kuitenkin käytetty geoinformatiikassa tällaisten ongelmien ratkaisuun 

niiden huomattavasti laskennallisesti kevyempien vaatimusten vuoksi (Dean, 1997). 
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Nykyään kuitenkin esimerkiksi optimaalisen ratkaisun tuottavia algoritmeja, etenkin 

Dijkstran algoritmia, hyödynnetään laajalti. Esimerkiksi mahdollisesti suosituin 

verkostoanalyysityökalupaketti, Esrin ArcGIS:n Network Analyst, käyttää 

työkaluissaan Dijkstran algoritmia (Esri, 2021). 

 

 

Kuva 4. Ahne algoritmi ratkaisee lyhyimmän matkan ongelman painotetussa verkossa (liila 

viiva) tavalla, joka ei tuota optimaalisinta vähimmän kokonaisvastuksen reittiä (vihreä 

viiva). Ahneen algoritmin kokonaisvastukseksi muodostuu 22, kun optimaalisimman reitin 

kokonaisvastus olisi vain 16.  

  

Reitityksessä yleinen algoritmi on Dijkstran algoritmi, jonka toiminta perustuu 

pohjimmiltaan ylläkuvattuun ahneeseen algoritmiin. Kyseessä on siis yksilähteinen 

algoritmi, joka laskee lyhyimmän reitin alkusolmusta kaikkiin verkoston solmuihin 

ja siten mahdollistaa sekä koko verkoston laajuisen analyysin tai lyhyimmän reitin 

ratkaisun kahden solmun välillä. Dijkstran algoritmi toimii painotetussa verkossa, 

jossa kaarien painojen tiedetään olevan ei-negatiivisia. Jos verkko sisältää 

negatiivisen painoarvon omaavia kaaria, on käytettävä toista algoritmia, kuten 

Bellman-Ford-algoritmia. Liikenneverkkojen kontekstissa tämä ei kuitenkaan 

yleensä ole ongelma, joten Dijkstran algoritmin tai sen muunnosten käyttäminen on 

osoittautunut tehokkaaksi lyhyimmän matkan ongelman ratkaisukeinoksi.  
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Lyhyintä reittiä kahden solmun välillä ei kuitenkaan ole mahdollista löytää ilman 

kaikkien solmujen läpikäyntiä. Tämä tarkoittaa sitä, että verkon jokainen solmu on 

käytävä läpi siihen asti, kunnes lyhyin reitti kohdesolmuun on löytynyt. Algoritmin 

suoritus voidaan asettaa päättymään siihen, kun muiden kohdenoodiin 

päättymättömien reittien pituudet ovat suurempia tai yhtä suuria kuin kohdesolmuun 

päättyvä löydetty lyhyin reitti.  

Algoritmi vierailee sen suorituksen aikana jokaisessa verkoston solmussa aloittaen 

valitusta lähtösolmusta tai mikäli löytää nopeimman reitin kohdesolmuin, jos 

ratkaisua haetaan ratkaisua kahden solmun välille. Alkutilanteessa kaikille solmuille 

asetetaan arvioiduksi kokonaisvastuksen arvoksi ääretön, koska matkaa näihin ei 

vielä tunneta. Seuraavaksi algoritmi käy läpi kaikki solmut, joihin on kaaren 

muodostama yhteys ja asettaa solmuihin pääsemisen kokonaisvastuksen arvoksi 

kaaren arvon. Jokaisen solmun kohdalla algoritmi päivittää kokonaisvastuksen 

vastaamaan edellisen kokonaispainon ja viimeisimmän kaaren painon summaa.  

Ahneesta luonteestaan huolimatta algoritmi pystyy tuottamaan todellisen 

optimaalisen reitin (Cormen, Stein, et al., 2009). Tämä on mahdollista niin sanotun 

löysäämisen (eng relaxation) ansiosta. Löysääminen varmistaa jokaisen solmun 

kohdalla, onko uusi reitti todella lyhyin vai tuottaako vierailluiden viereisten 

solmujen kokonaisvastus nykyiseen solmuun lyhyemmän kokonaisvastuksen 

tarkasteltavaan solmuun.  
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3.3. Verkostoanalyysi pyöräilyverkoston laadun 

analysoinnissa 

Yksinkertaisimmillaan pyörätieverkon laatua voidaan arvioida tiheysanalyysin (eng. 

mesh density analysis) avulla, jota on käytetty Lontoossa pyöräilyverkon laadun 

mittaamiseen (Mayor of London, 2014). Kyseessä on hyvin yksinkertainen 

tarkastelutapa, jossa pyöräverkon vektoritasoa tarkastellaan ruudukossa ja mitataan 

jokaisen ruudun sisältämän pyöräinfrastruktuurin yhteenlaskettu pituus. Yhden 

kilometrin ruudun sisällä tulisi ohjeistuksen (Mayor of London, 2014) mukaan olla 

vähintään neljä kilometriä pyöräilyreittejä.  

Tämä on kuitenkin kankea lähestymistapa, sillä se ei ota huomioon väestöntiheyttä 

tai muita vastaavia kaupunkirakenteen ominaisuuksia vaan mittaa raa’asti vain 

pyörätien määrän ruuduittain. Varsinaisia verkostoanalyysin keinoja analyysitapa ei 

käytä, vaan kyseessä on lähinnä verkoston pintapuolinen tarkastelu. Analyysillä on 

tosin paikkansa verkoston laadun pikaisessa tarkastelussa ennen syvempiä 

tutkimuksia. 

Toinen edistyneempi verkostoanalyysiä hyödyntävä lähestymistapa on pyöräverkon 

pyöräilijään aiheuttaman stressin määrän analysointi ja kvantifiointi 

verkostoanalyysin keinoin. Tällaisesta näkökulmasta Peoples For Bikes -järjestö on 

kehittänyt pyöräverkkojen pisteytysjärjestelmän (BNA, eng. Bike Network Analysis), 

jonka perusteella eri kaupunkien pyöräverkkoja on mahdollista pisteyttää pyöräilyyn 

ja pyöräreitteihin liittyvän stressitason perusteella (People For Bikes, 2020). 

BNA:n perusta on stressiä aiheuttavien tekijöiden kvantifioinnissa, jossa 

pyöräreittien koostaman verkoston laatu pyritään määrittää jakamalla pyöräreitit 

ympäristön aiheuttaman stressin mukaan omiin liikennestressiluokkiinsa (Abad, 

2019). Mekuria, Furth ja Nixon (2012) määrittelivät raportissaan BNA:n pohjana 

toimivan luokittelutavan, jolla polkupyöräretit jaetaan neljään LTS-luokkaan (eng. 

Levels of Traffic Stress). 

LTS1-tasolla pyöräliikenne on täysin erotettu muusta liikenteestä tai on hyvin 

hidaskulkuisen moottoriliikenteen vieressä ja sen aiheuttamalla stressitasolla suurin 

osa lapsista kykenee pyöräilemään (Mekuria et al., 2012). LTS2-tason tieosuus ei 

aiheuta juurikaan stressiä suurimmalle osalle aikuisväestöstä, ja pyöräilijät ajavat 

omilla väylillään joko erillään muusta liikenteestä tai hyvin erotettuna liikennevirran 
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vieressä esimerkiksi kadun varteen pysäköityjen autojen tai puurivistön takana. 

Tämän tason tieosuudella pyöräliikenne saattaa olla myös jaetun liikenteen 

ympäristöä, mutta tällöin moottoriliikenteen täytyy olla hyvin harvaa ja hidasta. 

LTS3-tason tieosuus on stressaavampi pyöräilijälle, kuin LTS2-tason, mutta 

pyöräilijät ajavat edelleen omalla väylällään, joskin suoraan liikenteen välittömässä 

läheisyydessä, yleensä pyöräkaistalla. Moottoriajoneuvojen nopeudet ovat 

korkeampia, kuin LTS2-tasolla. LTS4-taso aiheuttaa suurempaa stressiä kuin muut ja 

yleisesti ottaen pyöräilijät ovat lähes pelkästään muun, vilkkaan, liikenteen seassa.                                                                                                                                                                                                                    

People For Bikes -järjestön BNA-pisteytys (People For Bikes, 2020) on yllä avattuun 

stressitasojen luokitteluun perustuva pyöräverkon yhdistyneisyyden mittari, joka 

pyrkii ilmaisemaan miten hyvin matalan stressitason pyöräverkko yhdistää ihmiset 

eri kohteisiin (Abad & van der Meer, 2018). BNA-pisteytys on luotu lähinnä 

Yhdysvaltojen pyöräsuunnittelun tarpeisiin, tavoitteena paikoin lähes olemattoman 

pyöräinfrastruktuurin parantaminen, mutta tutkielmassaan Abad (2019) osoittaa 

pisteytyksen käyttökelpoisuuden myös eurooppalaisissa kaupungeissa.  

BNA-pisteytys perustuu dataan asukkaista, työpaikoista ja OSM-tiestötietokannasta 

(Abad, 2019). OSM:n tarjoamien tieattribuuttien perusteella luodaan LTS-

luokitteluun perustuva liikennestressiverkko, jota verrataan väestö- ja 

työpaikkatietoihin verkostoanalyysin avulla. BNA-pisteytyksen pohjalla toimii 

Dijkstran algoritmi, joka määrittää matalimman vastuksen reitit LTS luokituksen 

avulla luotujen vastuslukujen mukaan. Liikennestressiverkoston avulla 

saavutettavuudet asukkaiden ja työpaikkojen välillä pisteytetään sen mukaan, miten 

hyvin matkoja voidaan suorittaa mahdollisimman pienellä pyöräilijään kohdistuvalla 

stressillä (People For Bikes, 2020). Tämän pohjalta luodaan pisteytys, joka on 

vertailukelpoinen muiden  

Tähän kandityöhön tehdyn tiedonhaun perusteella tällaisia tutkimuksia ei ole tehty 

Helsingistä. Helsingin pyörätieverkostosta tuotetusta pyöräilijään kohdistuviin 

stressitasoihin perustuvan analyysin tuottamisesta voisi olla suurta hyötyä 

mahdollisimman erilaisia pyöräilijöitä palvelevan pyörätieverkon suunnittelussa. 

Mahdollisimman stressittömän pyöräverkon luominen on tärkeää, jotta 

mahdollisimman monenlaiset pyöräilijät kokisivat pyöräilyn kilpailukykyiseksi 

matkustustavaksi etenkin lyhyillä matkoilla. 
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3.4. Massadata 

Sujuvuuden näkökulmasta tehtävää tutkimusta on perinteisesti ollut mahdollista 

tuottaa vain liikennemäärälaskennan ja kyselyjen voimin (Griffin et al., 2014), mutta 

tällainen manuaalisesti tuotettu data on kallista ja saatu data ei ole kovinkaan tarkkaa. 

Pyöräilyverkon sujuvuuden mittaamiseen on avautunut runsaasti uusia tapoja GNSS-

laitteiden ja sitä myötä paikkasidonnaista dataa sisältävien massadata-aineistojen 

yleistymisen myötä. Mobiilisovelluksien ja sosiaalisen median tarjoamaa valtavaa ja 

lähes hallitsemattomasti kasvavaa datamäärää on alettu hyödyntää erilaisissa 

ihmisten liikkuvuuteen liittyvissä tutkimuksissa (Chen et al., 2016). Mutta mitä on 

tämä massadata ja mitä sillä on tekemistä pyöräilyn kontekstissa? Tämän kappaleen 

alkupuoliskolla käsitellään massadatan määritelmän tematiikkaa sekä haasteita ja 

loppupuoliskolla tutkitaan sen avaamia mahdollisuuksia pyöräverkon sujuvuuden 

parantamisessa. 

 

3.4.1. Massadatan määritelmä 

Massadata (englanniksi Big Data) on laaja käsite, jonka selkeä määrittely on 

osoittautunut hankalaksi. Terminä massadata on oikeastaan erityisen huono, koska 

se, eikä sen määritelmä kuvaa itsestään selvästi, mistä on kyse. Tietotekniikan 

kehityksen alkuaikoina, 1980-luvulla, massadataksi luokiteltavia aineistoja alkoi 

syntyä tietokoneiden kasvavan suorituskyvyn ja yleistymisen myötä. Tietokoneiden 

tuottaman suuren datamäärän kuvaamiseksi luotiin käsite, massadata, jonka 

määritelmä oli silloin varsin selkeä: aineisto, jonka hallinnoimiseen eivät perinteiset 

data-analyysitekniikat ja menetelmät riitä, ja jonka käsittelemiseen tarvitaan yleensä 

supertietokonetta (Chen et al., 2014). Tämä on kuitenkin monin tavoin puutteellinen 

määritelmä, sillä sen mukaan tavanomaista dataa pienempiäkin datanlähteitä 

määritellään massadataksi (Boyd & Crawford, 2012a) ja nykyaikaiset tietokoneet 

ovat suorituskyvyltään riittäviä monien ennen vuosituhannen vaihetta massadataksi 

määriteltyjen aineistojen käsittelyyn.  

Massadatan määritelmää onkin sen epämääräisyyden vuoksi pyritty lähestymään 

ominaispiirteiden kuvaamisen avulla. Laney (2001) määritti massadatalle kolme 

luonteenomaista piirrettä: aineistojen valtava koko (volume), reaaliaikainen ja 

jatkuva datan syntyminen (velocity) ja datan rakenteen monimuotoisuus (variety). 
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Nämä yhdessä muodostavat massadatan määritelmän pohjaksi muodostuneen kolmen 

V:n. 

Massadatan ensimmäinen ominaisuus tulee ilmi jo sen nimestä. Tämän tyyppiset 

aineistot ovat erittäin suuria ja saattavat olla kooltaan jopa petabittien kokoisia. 

Esimerkiksi Facebook tuottaa 4 petabittiä uutta dataa päivittäin (Wiener & Bronson, 

2014). Toinen ominaisuus, nopeus, kuvaa datan lähes reaaliaikaista syntymistä ja 

kolmas, moninaisuus, datan vaihtelevaa luonnetta. Vaihtelevuudella tarkoitetaan 

tässä yhteydessä sitä, että massadatan luonne vaihtelee jäsennellyn ja 

jäsentelemättömän välillä hyvinkin laajasti.  

Nämä ominaisuudet kuvaavat massadataa jo varsin kattavasti, mutta määritelmä on 

edelleen puutteellinen, sillä se sivuuttaa tärkeän massadataa luonnehtivan 

ominaisuuden, kokonaisvaltaisuuden (Kitchin, 2013). Massadatalle on 

luonteenomaista, että se pyrkii kuvaamaan jotakin systeemiä tai populaatiota 

kokonaisuudessaan. Tämä voidaan huomata esimerkiksi sosiaalisen median 

julkaisujen datasta, joka kuvaa palvelun käyttäjien toimintaa kokonaisuutena, tai 

vaikkapa puhelinoperaattoreiden dataa ihmisten liikkumisesta, joka kuvaa kaikkien 

kyseisen palvelun asiakkaiden liikkumista. Tämä mahdollistaa uudenlaisten 

tutkimusten tekemisen, kun dataa voidaan käsitellä kokonaisena populaationa, eikä 

vain perinteisin tilastotieteellisin keinoin satunnaisotantana.  

 

 

Ominaisuus Pieni data Massadata 

Koko Pienestä suureen Erittäin suuri 

Nopeus Pysäytyskuva Nopea, lähes reaaliaikainen 

Tyhjentävyys Otanta Kokonaiset populaatiot 

Monimuotoisuus 
Yleensä suppea (lähinnä 

numeerista, tai tekstidataa) 
Laaja (teksti, kuvat, videot) 

   

Taulukko 1. Massadatan ja pienen datan ominaisuuksien vertailua. Luotu mukaillen Kitchin 

& Lauriault (2015). 
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3.4.2. Massadatan ongelmat ja uhkat 

Massadata on kaikista mahdollisuuksistaan huolimatta ongelmallista ja sen käyttöön 

liittyy paljon niin sosiaalisia kuin teknisiäkin haasteita. Lisäksi massadata tuo 

mukanaan suuren määrän riskejä. Usein massadatastaan liittyvissä keskusteltaessa 

huolet orwellilaisesta dystopiasta ja yksityisyyden suojan rikkoutumisesta ovat läsnä. 

Toisaalta massadatan puolustajat esittävät usein kuvia utopistisesta tulevaisuudesta, 

jossa ongelmat syövästä ilmastonmuutokseen on ratkaistu massadatan avulla (Boyd 

& Crawford, 2012b).  

Yksityisyyden ongelmat ovat todennäköisesti suurin ongelma massadatan käytössä. 

Koska massadatan avulla saadaan tarkkaa tietoa massojen lisäksi myös yksilöistä, on 

yksityisen datan suojelu erityisen tärkeää. Tätä yksityisyyden suojaa on pyritty 

parantamaan useiden massadatan keruuta ja käyttöä rajoittavien lainsäädäntöjen, 

kuten muun muassa vuonna 2016 hyväksytyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 

(GDPR) ja Yhdysvaltain 2011 hyväksytyn ”Do Not Track Online Act”-lakialoitteen 

avulla.  

Tämä muodostaakin todennäköisesti suurimman esteen massadatan laajamittaiselle 

käytölle tutkimuksessa, koska saatavilla olevan massadatan käytettävyys on 

vaikeutunut uusien tietosuoja-asetusten myötä. Perustelujen voidaan kuitenkin katsoa 

olevan vahvasti lainsäädäntöjen puolella, sillä esimerkiksi identiteettivarkauksien 

määrä on ollut voimakkaassa kasvussa 2010-luvulla (Goel, 2019).  

Kitchin (2013) mainitsee artikkelissaan, miten massadatan yhtenä suurena riskinä on 

siihen tällä hetkellä liittyvä innostus. Hänen mukaansa riskinä on se, että massadatan 

tarjoamia tietoja käytetään sellaisenaan ilman kriittistä lähestymistapaa. Massadataa 

käsiteltäessä luotetaankin usein siihen, että datan pelkkä määrä takaa tiedon 

luotettavuuden (Boyd & Crawford, 2012b). On kuitenkin huomattava, että monet 

massadatan lähteet voivat olla vahvastikin vinoutuneita, jolloin pelkkä datan määrä ei 

takaa sen oikeellisuutta. Erityisen selkeästi tämä on huomattavissa sosiaalisen 

median massadata-aineistoissa, jossa palvelun aktiivinen käyttäjäkunta poikkeaa 

vahvasti esimerkiksi valtion populaatiosta ja edustaa huonosti kokonaista väestöä. 

Vinoumilla on mahdollisesti suuriakin vaikutuksia tutkimusten tuloksiin ja 

vääristymät voivat olla suuria (Graham & Shelton, 2013). Todennäköistä on, että 
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jokin ihmisryhmä jää huomioimatta, jonka seurauksena tutkimuksen tulokset voivat 

olla jopa diskriminoivia. 

Yksi etenkin sosiaalisen median massadata-aineistoissa esiintyvä tutkimusta 

hankaloittava ongelma on positiivinen vääristymä, joka on tyypillistä sosiaalisen 

median julkaisujen massadata-aineistoille (Hargittai, 2020). Sosiaalisessa mediassa 

korostuu lähinnä positiivisuus: ihmiset jakavat mieluummin elämästään positiivisia 

kokemuksia kuin negatiivisia. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia tarkasteltaessa 

vaikkapa alueita laadullisesta näkökulmasta. 

3.4.3. Mahdollisuuksia 

Massadata on mahdollistanut maantieteessä GIS:n ajattelun uusin tavoin. Aiemmin 

geoinformatiikkaa on ajateltu lähes puhtaasti kvantitatiivisestä näkökulmasta, mutta 

uudet automatisoidut datankäsittelymetodit kuten algoritmit ja koneoppiminen ovat 

avanneet mahdollisuuden käyttää geoinformatiikkaa entistä kvalitatiivisemmasta 

näkökulmasta. Etenkin sosiaalisen median massadata-aineistoista voidaan tunnistaa 

runsaasti laadullista sisältöä, kuten tekstiä, kuvia ja videomateriaalia (Ilieva & 

McPhearson, 2018). Yksi esimerkki tällaisen laadullisen sisällön tuottamisesta on 

tunnekartta (Park et al., 2018): Uusien teknologioiden, kuten kuvantunnistus- ja 

tekstitiedon louhinta-algoritmien avulla voidaan esimerkiksi kartoittaa paikassa 

koettuja tunteita ja siten tunnistaa erilaisia käyttäytymisen kuvioita. Tämän käyttö 

voi osoittautua erityisen hyödylliseksi esimerkiksi kaupunkien suunnittelussa, 

esimerkiksi puistojen viihtyisyyttä kartoitettaessa. Kvalitatiivinen massadata tulee 

mitä todennäköisimmin olemaan olennainen osa muidenkin ihmismaantieteen osa-

alueiden tutkimusta tulevaisuudessa. 

Myös yksinkertaisemmalle puhtaan kvantitatiiviselle massadatalle on maantieteessä 

käyttöä. Tämän tyyppiset datat voivat olla erityisen hyödyllisiä ihmismassojen 

liikkuvuutta tutkittaessa. Yllä mainitun paikkaan sidotun sosiaalisen median datan 

lisäksi mobiililaitteiden raa’an sijaintidatan käyttö on avautumassa: Telia aloitti 

vuonna 2020 asiakkaidensa sijaintidatan myymisen kaupallisille tahoille (Peltola et 

al., 2021). Tämän teknologian hyödyt ovat ilmeiset kaupallisen tutkimuksen 

käytössä, kuten parhaimman liikepaikan analysoinnissa, mutta (Peltola et al., 2021) 

hyödynsivät palvelun ihmisvirtadataa pandemiatilanteen analysoinnissa. Aiemmin 

hyvin salassa pidetyn ihmisten liikkuvuustiedon myyminen, vaikkakin 
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anonymisoituna, herättää luontaisesti kysymyksiä operaattoreiden asiakkaiden 

tietoturvasta. 

3.4.4. Massadata pyöräilyn kontekstissa 

Pyöräilyn liikkuvuuden ja sujuvuuden tutkimisessa erilaiset kaupalliset 

urheilusovellukset, kuten esimerkiksi Strava, Sports Tracker tai Endomondo ovat 

osoittautuneet käyttökelpoiseksi massadata-tyyppisen tiedon lähteiksi (Romanillos et 

al., 2016). Nämä ovat sovelluksia, joissa käyttäjien on mahdollista mitata omia 

urheilusuorituksiaan ja jakaa niitä muille. Tällaisten sovellusten käyttäjämäärät ovat 

suuria: esimerkiksi suosituimmalla urheilusovelluksella, Stravalla, oli vuonna 2020 

yli 55 miljoonaa käyttäjää ja määrä lisääntyy noin miljoonalla per kuukausi (Curry, 

2020). Datan suuruudesta huolimatta, sen vinoumat ovat huomattavia etenkin siitä 

syystä, että sen käyttäjäkunta muodostuu lähes pelkästään aktiivipyöräilijöistä. 

Sovelluksia käyttävien pyöräilijöiden tallentama data koostuu kuljetusta reitistä 

ajoitettujen pistepaikannuksien muodossa, kyseiseen matkaan liitetyistä kuvista, 

viesteistä ja henkilökohtaisista tiedoista käyttäjän fyysisestä kunnosta ja terveydestä 

(Brauer et al., 2021). Nämä yhdessä muodostavat suuren ja jatkuvasti kasvavan 

massadatan aineiston, joilla on potentiaalia pyöräinfrastruktuurin toimivuuden 

arvioinnissa. 

Vaikka tämän tiedon määrä on suuri ja mahdollisuudet sen hyödyntämiseen ovat 

monet, on siinä silti ongelmia ja virhelähteitä, jotka on otettava huomioon tutkimusta 

tehtäessä. Teknisenä virhelähteenä on luonnollisesti GNSS-paikannukseen liittyvät 

virheet, joita aiheuttavat esimerkiksi ympäristön heijastuspinnat ja katvealueet, kuten 

rakennukset ja puusto (Kuusniemi & Lachapelle, 2004). Ne saattavat esimerkiksi 

pidentää kuljettua reittiä ja siten vääristää matkojen keskinopeuksia.  

Toinen merkittävä virhelähde urheilusovellusten massadatassa on sen käyttäjäkunnan 

aiheuttamat tilastolliset vinoumat. Polkupyöräilijöiden joukko kokonaisuudessaan on 

hyvin heterogeeninen ja pyöräilijöitä on paljon erityyppisiä (Damant-Sirois et al., 

2014), mutta urheilusovellusten datassa yliedustettuina ovat aktiivikäyttäjät, jotka 

useimmiten ovat varmoja ja nopeita pyöräilijöitä (Strava Metro, 2018). Vinoumaa 

voi lisätä myös se, että eri pyöräilijöillä on tapana käyttää sovellusta erityyppisten 

matkojen aikana, kuten esimerkiksi vain urheilusuoritusten, huvipyöräilyn tai 

työmatkojen yhteydessä. Strava-aineisto on myös ainakin Suomessa hyvin 



20 

 

vinoutunutta sukupuolen suhteen: miehet näyttäytyvät datassa selvästi yliedustettuina  

(Tarnanen et al., 2017).  

Urheilusovellusten mobiililiikkuvuusdata on hyvin arkaluontoista ja sisältää tarkkaa 

tietoa yksityishenkilöiden liikkumisesta ja liikkumistottumuksista. Tämän vuoksi 

datalla on hyvin tarkka tietosuoja, joka puolestaan heikentää datan laatua ja sen 

käytettävyyttä (Primault et al., 2019). 

 

3.5. Massadata pyöräilyn sujuvuuden tutkimuksessa 

Urheilusovellusten tarjoaman suuren datamäärän hyödyt on löydetty 

pyöräilyinfrastruktuurin kehittämisen apuvälineeksi. Sen avulla saadaan 

huomattavasti suuremman resoluution tietoa pyöräilyverkon toiminnasta, kuin 

perinteisillä keinoilla, kuten pyöräliikenteen manuaalisilla ja automaattisilla 

laskennoilla sekä kyselytutkimuksilla (Brauer et al., 2021). Pyöräilyn sujuvuus on 

merkittävä osa toimivaa pyöräverkkoa ja pyöräilyn edistämisessä. Tavallisesti 

liikennesuunnittelussa liikenteen sujuvuudella viitataan autoliikenteen liikkeen 

juoksevuuteen (eng. fluidity), eli siihen, miten vähillä pysähdyksillä liikenne etenee 

(Rao & Rao, 2012). Tämä on kuitenkin olennainen osa myös pyöräilyä, sillä 

pysähtely ja pyörätien reitin monimutkaisuus ovat asioita, josta pyöräilijät eivät pidä 

(Strava Metro, 2020). Etenkin pyöräilyn sujuvuuden arvioinnissa urheilusovellusten 

data on arvokasta. 

Datan tarjoavalla taho, urheilusovellusyhtiö Strava, on ymmärtänyt datan 

hyödyllisyyden kaupunkien suunnittelussa. Strava tarjoaa kaupungeille sovelluksesta 

kerättyä mobiililiikkuvuusdataa Strava Metron avulla (Strava Metro, 2020). 

Kyseessä on Metron anonymisoimaa dataa Strava-urheilusovellusta käyttävien 

ihmisten tallentamista reiteistä. Data on salattu niin, että yksittäisiin polkuihin ja 

käyttäjien henkilökohtaisiin tietoihin ei ole mahdollista päästä käsiksi. Yksittäisten 

polkujen data on myös valmiiksi koottu tieverkkoon, joka pohjautuu Open Street 

Map-aineistoon (lyh. OSM)  (Strava Metro, 2020).  

Ainokaisa Tarnanen, Maria Salonen, Elias Willberg ja Tuuli Toivonen (2017) 

tarkastelivat Helsingin kaupungin tilaamassa tutkimuksessa pyöräilyn reittejä ja 

sujuvuutta Strava Metro -aineistoa käyttäen. Vaikkakin tämän tutkimuksen analyysit 

olivat lähinnä datan jäsentelyä ja tarkastelua Helsingin kontekstissa, tutkimuksen 
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lopputulokset antavat paljon laajemman kuvan Helsingin pyöräverkon toiminnasta 

verrattuna puhtaisiin automaattisiin ja manuaalisiin liikenteenlaskenta-aineistoihin.  

Suunnittelun apuna näiden aineistojen todetaan olevan erityisen arvokkaita 

esimerkiksi pyöräteiden talvihoidon suunnittelussa ja priorisoinnissa, työmaa-

aikaisten järjestelyjen suunnittelussa ja tärkeimpänä pyöräteiden kunnossapidon 

priorisoinnista tärkeimmille reiteille. Johtopäätöksissä datan todettiin olevan heikosti 

koko pyöräilyväestöä edustavaa, sillä nuoret miehet ovat datassa selvästi 

yliedustettuina (Tarnanen et al., 2017).  

Toinen varsin tuore tutkimus pyöräilyn sujuvuudesta käyttäen massadataa, 

aineistonaan Sports Trakkeria käyttävien pyöräilijöiden reitit Helsingissä, on 

Brauerin, Mäkisen ja Oksasen (2021) tutkimus, jossa sujuvuuden mittaaminen vietiin 

aiempaa pidemmälle. Tässä tutkimuksessa pyöräiltävyyden mittariksi luotiin 

pyöräliikenteen sujuvuuden indeksi, CTF (lyhenne eng. Cycle Traffic Fluency) 

kaupunkien pyöräiltävyyden mittaamiseksi.  

CTF-indeksin luomisessa analysoitiin 3694 käyttäjän 50357 yksittäistä 

pääkaupunkiseudulla ajettua ja käyttäjien julkaisemaa polkua. Polut olivat 

reittipisteiden sijainteja ja niiden aikaleimoja. Kiihtyvyys kokonaisuudessaan (sekä 

hidastuvuus että kiihtyvyys) alentaa indeksiä, mutta hidastuvuus määritettiin 

kuitenkin vaikuttavammaksi kuin kiihtyvyys. Pysähtyminen pienentää indeksiä 

suhteessa pysähtymisen pituuteen.  

Huomiona nousi, että 27 % pysähdyksistä oli liikennevalojen aiheuttamia ja 64 % 

risteysten aiheuttamia. Loput 9 % prosenttia pysähdyksistä olivat sellaisia, joiden 

syytä ei voitu tieverkon attribuuttien perusteella määrittää. Vaikka suurin osuus 

pysähdyksistä olivatkin risteysten aiheuttamia, pisimmät pysähdykset aiheuttivat 

liikennevalot: liikennevaloissa keskimääräinen pysähdysaika oli 22,1 sekuntia.  

Brauerin, Mäkisen ja Oksasen (2021) tutkimus antaa hyvin kattavan kuvan Helsingin 

pyöräverkon tilasta tavalla, joka sivuuttaa monia urheilusovellusdatan vinoumia. 

Pysähtymiset ja hidastukset ovat enemmänkin pyöräverkon ongelmien aiheuttamia ja 

koskevat kaikkia pyöräilijöitä, toisin kuin yksinkertainen pyöräilyn keskinopeus ja 

sen alueellinen jakauma, joka vääristyy helposti datan statististen vinoumien takia. 

Tämän tutkimuksen pohjalta on mahdollista löytää ongelmakohtia Helsingin 

pyöräinfrastruktuurista ja suunnitella parempia pyöräinfrastruktuurin ratkaisuja. 
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Pahimmat ongelmakohdat sijaitsevat Helsingin keskustassa, jossa pysähtymisten 

määrät ja ajat ovat pitkiä. Lisäksi tutkimuksen tuottama analyysi on toistettavissa 

missä tahansa kaupungissa, joka mahdollistaa pyöräiltävyyden kaupunkien välisen 

vertailun helposti ja selkeästi. Ongelmana ovat kuitenkin edelleen aineiston 

vinoumat, jotka voivat korostaa erilaisia reittejä (esim. sekaliikennettä), kuin 

hypoteettinen data kaikista pyöräilijöistä. 

 

 

Kuva 6. Brauerin et al. (2021) tutkimuksessa tuotettu CTF-indeksin, eli pyöräilyn 

sujuvuusindeksin alueellinen jakauma Helsingin keskustassa. Karttakuva tutkimuksesta. 
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4. Yhteenveto 

Helsingin pyöräilyverkon tilaan ovat sen nykykäyttäjät varsin tyytyväisiä. Helsingin 

kaupungin tavoitteet pyöräilyn kulkutapaosuuden nostamisesta vaativat kuitenkin 

toimia etenkin pyöräilyn sujuvuuden parantamiseksi. Lisäksi pyöräilyn pitäisi olla 

mahdollisimman avointa kaikille kaupungin asukkaille, jotta pyöräilystä saadaan 

varteenotettava vaihtoehto kulkutapana muiden joukossa. Helsingin nykyisessä 

pyöräverkossa epäjatkuvuuskohdat ja risteyksien aiheuttamat hidastevaikutukset ovat 

kyselyiden mukaan merkittävimpiä ongelmia (Helsingin kaupunki, 2018, 2019, 

2021). Etenkin tällaisten ongelmakohtien löytämiseen geoinformatiikka on 

osoittautunut hyödylliseksi. 

Urheilusovellusten tuottama massadata tarjoaa uudenlaisen tietolähteen kaupunkien 

pyöräiltävyydestä sujuvuuden näkökulmasta. Sen hyöty on huomattu myös Helsingin 

kaupungin tutkimuksessa (Tarnanen et al., 2017), mutta dataa voidaan hyödyntää 

edistyneemmin niin, ettei sen voimakkaat vinoumat ole niin hyvin näkyvissä (Brauer 

et al., 2021). Tutkimus onnistuu vähentämään vinoumien vaikutusta sillä, että sen 

tuottama sujuvuusindeksi on eniten riippuvainen pysähdyksistä, pysähdysten 

pituuksista ja erinäisistä kiihtyvyysparametreistä koottuna normalisoituun indeksiin, 

eikä jää vain yksinkertaisen aineistotarkastelun tasolle. Pysähtymiset ja pysähdysten 

pituudet ovat yhteisiä ominaisuuksia sekä kokeneille harrastajille että satunnaisille 

pyöräilijöille. Massadatan hyödyt pyöräinfrastruktuurin suunnittelun apuna ovat 

ilmeiset, sillä sen avulla on helposti nähtävissä, mitkä pyöräilyverkon kohdat vaativat 

kehittämistä. 

Pyöräinfrastruktuurin laadun mittarina toimii myös Peoples for Bikes järjestön 

tuottama stressittömän pyöräilyverkon yhdistyneisyyden pisteytys, BNA, joka 

perustuu tieverkon itsensä ominaisuuksiin. Tämä taas voi tuoda esiin erilaisia 

ongelmakohtia, jotka voivat estää pyöräilyn omaksumista jokapäiväiseksi 

liikkumismuodoksi tietyntyyppisten pyöräilijöiden keskuudessa. Tällaisen 

tutkimuksen tekeminen Helsingissäkin olisi tärkeää, jotta pyöräilyn osuus 

kulkutavoista voidaan nostaa rinnastettavaksi muihin kulkutapoihin.  

On todennäköistä, että tässä tutkielmassa käsitellyt edistyneet GIS-metodit ja 

aineistot tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä kiinteämpi osa jokapäiväistä 

liikennesuunnittelua. Niiden edut verrattuna perinteisiin metodeihin ovat etenkin 
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datan kattavuuden, tarkkuuden ja resoluution kannalta huomattavat. Ne 

mahdollistavat pyöräinfrastruktuurin aiempaa tehokkaamman verkostolähtöisen 

tarkastelutavan ja kvantitatiivinen sujuvuuden ongelmakohtien paikantaminen. Tämä 

voi vastaavasti auttaa parhaimpien pyöräteiden parannus- ja rakennuskohteiden 

löytämisessä, joilla on mahdollisesti verkoston laajuisia sujuvuutta ja turvallisuuden 

tunnetta parantavia vaikutuksia. 
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