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Johdanto 
Urban Generator -tutkimuksen kohteena on kaupunkirakenteen kasvua ennustava si-
mulaatiomalli SLEUTH. Nimi on lyhennys mallin ennustuksen pohjana käyttämästä 
lähtömateriaalista Slope Landuse Exclude Urban Transportation Hillshade. Englannin 
kielen vihikoiraa tarkoittava sleuth kuvaa samalla osuvasti matemaattisen mallinnuk-
sen tämänhetkistä käyttöpotentiaalia yhdyskuntasuunnittelussa. Uuden sukupolven 
dynaamisia simulaatiomalleja on kehitelty useilla tahoilla 1990-luvun alkupuolelta 
lähtien. Niitä käsittelevän tutkimuksen taustalla ovat sekä tietokoneiden laskentakapa-
siteetin kasvu että kaupunkikäsityksen muuttuminen. Nykyisin kaupungin ajatellaan 
olevan staattisen tasapainotilan sijasta paremminkin jatkuvan epätasapainon synnyt-
tämässä dynaamisessa tilassa. Kaupunki voidaan nähdä kompleksisena systeeminä ja 
sen dynamiikan kuvaamiseen soveltuvat siten hyvin kompleksisuusteoriaan perustu-
vat matemaattiset mallit.

SLEUTH-mallissa kaupunkia tarkastellaan tasaisena pikselien ruudukkona, jossa 
jokaisella solulla (pikselillä) on kaksi tilaa: rakennettu tai rakentamaton. Mallissa 
rakennetun alueen kasvumekanismit perustuvat soluautomaatioon ja malli voidaan 
kalibroida noudattamaan vallinnutta kasvutapaa historiallisen poikkileikkaustiedon 
avulla. Kasvun edetessä soluautomaatiossa solun tila ajan kuluessa muuttuu tiettyjen 
sääntöjen ja sen naapurustossa olevien solujen ominaisuuksien perusteella.

Tutkimuksen kohteena olleen SLEUTH-mallin on kehittänyt professori Keith Clarke 
(University of California, Santa Barbara) ja sitä on USA:n lisäksi sovellettu myös 
useissa Euroopan maissa mm. Italiassa, Portugalissa ja Hollannissa. Tämän tutki-
muksen tavoitteena on ollut testata suomalaisten paikkatietoaineistojen soveltuvuutta 
SLEUTH-mallin syötetiedoiksi sekä arvioida erityyppisten syötetietojen merkitys-
tä mallilla tehtyihin simulaatioihin. Erityisesti on keskitytty tutkimaan kahta mallin 
aineistotyyppiä; rakentumisen todennäköisyyttä kuvaavaa syötetietoa sekä liiken-
neverkkoa kuvaavaa syötetietoa. Tutkimuksessa on testattu rakentumisen todennä-
köisyyttä kuvaavan tiedon vaikutusta simulaatioiden lopputuloksiin ja arvioitu sen 
soveltuvuutta kuvaamaan maankäytön ohjausta simulaatiomallissa. Lisäksi liikenne-
verkkoa kuvaavina syötetietoina on käytetty eri menetelmin muodostettuja aineistoja 
sekä arvioitu näiden soveltuvuutta liikenteen kuvaustavaksi ennusteita tehtäessä. 

Tutkimuksen simulaatiot on tehty kahdelta kohdealueelta: Helsingin ja Turun kau-
punkiseuduilta. Molemmista kohteista on laadittu samantyyppiset vertailukelpoiset 
aineistot. Kummankin alueen kohdalla aluerajaus on tehty lähinnä historiallisten ai-
neistojen saatavuuden ja niiden muokkaamiseen vaaditun työmäärän perusteella. 

Tutkimuksen päärahoittaja on Ympäristöministeriö. Hanke kuuluu osana neljännen 
klusteriohjelman teemaan ‘Yhdyskuntarakenne ja elinympäristö / Kestävä yhdyskun-
tarakenne’. Tutkimuksen valvojina ovat toimineet ympäristöneuvos Harry Berg ja 
yliarkkitehti Katri Tulkki YM:stä. Lisäksi työtä ovat rahoittaneet Uudenmaan liitto ja 
Varsinais-Suomen liitto, jotka ovat osallistuneet hankkeeseen myös tutkimuspartne-
rin roolissa. Kyseisistä maakuntaliitoista on ollut mukana lukuisia henkilöitä, mutta 
keskeisissä rooleissa suunnittelusta vastaavat johtajat Olavi Veltheim (Uusimaa) ja 
Eero Löytönen (Varsinais-Suomi). Tärkeä yhteistyökumppani on ollut myös YTV, 
jota on edustanut pääasiassa tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen. Kollektiiviset kii-
tokset kaikille mukanaolleille, myös niille joiden nimiä ei tässä lueteltu.

TTY:n projektiryhmään kuuluivat tutkija Sanna Iltasen lisäksi yliassistentti Anssi 
Joutsiniemi, tutkija Samuli Alppi ja tutkimuspäällikkö Ari Hynynen.   
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Tutkimuksen taustaa
   Sanna Iltanen

   Anssi Joutsiniemi

Kaupungit ja kompleksisuus 
Francois Ascherin mukaan kolmannen modernisaation kaupungeille on ominaista 
niiden jatkuva keskinäinen kilpailutilanne (Ascher 2004). Nopeutunut kommunikaa-
tioteknologia paitsi kytkee kaupungit ja yhdyskunnat yhä voimakkaammin toisiinsa 
kiinni, myös samalla hajauttaa rakennetta niin, että globaalit keskukset eivät enää 
itsestään selvästi sanele kehitystä, vaan paikallisella dynamiikalla on niiden kilpailu-
kyvylle yhä kasvavaa merkitystä. Yhtäältä informaation leviäminen ”copy & paste” 
-menetelmän avulla johtaa homogenisoitumiseen, toisaalta käynnissä on myös kau-
punkien ja seutujen kilpailusta johtuva samanaikainen erilaistumisprosessi (differen-
tiation). Nopeutuvan kommunikaation myötä muutosten tahti kiihtyy ja nämä kes-
kenään ristiriitaiset vuorovaikutukset johtavat kompleksisiin kerrannaisvaikutuksiin. 
Kaupungit eivät siis ole tasapainotilassa (equilibrum), kuten aiemmin ajateltiin vaan 
pikemminkin lähellä jatkuvassa muutoksessa olevaa saavuttamatonta tasapainoti-
laa (near-equilibrum) (Batty 2005). Esimerkiksi jatkuvan suhteellisen edun perässä 
juokseva taloudellinen toiminta hakee uusia toimipaikkoja ja -muotoja, joka synnyt-
tää perinteistä keskustarakennetta hajauttavaa monikeskistä uudelleenkeskittymistä. 
Luonnollisesti tässä muuttuneessa tilanteessa kaupunkikehityksen ymmärtäminen ja 
ohjailu tarvitsee myös uusia työvälineitä. Kompleksisuusteorian parissa kehitetyt (ja 
siihen johtaneet) mallinnustyökalut tarjoavat yhden mahdollisuuden tämän dynamii-
kan ymmärtämiseen.

Kompleksisuusteorian käsittelemissä ilmiöissä lähtökohdiltaan suhteellisen yksin-
kertainen systeemi tuottaa monimutkaisia ennustamattomia ilmiöitä (Holland 1998, 
Casti 1997). Kompleksisuusteoria on lähtökohdiltaan systeeminen eli se tarkastelee 
järjestelmän osien välistä vuorovaikutusta ja sen kautta muodostuvaa kokonaisuutta.  
Erotuksena arkikielen ilmaisusta ”monimutkainen” kompleksisella systeemillä tar-
koitetaan siis tässä yhteydessä systeemiä, jonka osat ja niiden väliset vuorovaikutus-
suhteet ovat yksinkertaiset sekä yksittäistapauksissa varsin helposti hahmotettavissa 
tai analyyttisesti laskettavissa, mutta tuottavat kokonaisuutena ennalta arvaamattomia 
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ilmiöitä. Kompleksiset ilmiöt eivät ilmiöinä sinänsä ole uusia, vaan Castin mukaan 
kompleksisia systeemejä on aina ollut. Viime aikojen suhtautumisessa niihin on kui-
tenkin uutta se, että niistä saadun ymmärtämyksen taustalta löytyy uusia työkaluja, 
kun tietotekniikan kehittyminen on tuonut kasvaneen laskentakapasiteetin yhä use-
ampien tutkijoiden ulottuville (Casti 1997). Kompleksisuudesta ei vielä ole olemassa 
kattavaa yhtenäisteoriaa, mutta on muutamia teorian piirissä yhteisesti hyväksyttyjä 
ominaisuuksia, jotka kuvaavat kompleksisten systeemien olennaisimpia piirteitä. Cas-
tin (1997) mukaan näitä ovat:

 • Epävakaus (instability): Systeemeillä on erilaisia käyttäytymisen 
 moodeja, jotka vaihtuvat, kun systeemin parametreja muutetaan.
 • Jakamattomuus (irreducibility): Kompleksiset systeemit ovat 
 kokonaisuuksia eikä niitä voida tarkastella tarkastelemalla niiden osia 
 toisistaan erillisinä.
 • Adaptiivisuus (adaptability): Kompleksiset systeemit koostuvat usein 
 suvereeneista toimijoista - agenteista, jotka tekevät itsenäisiä päätöksiä ja  
 toimenpiteitä systeemistä saamansa osittaisen tiedon perusteella ja 
 sopeutuvat ympäristöönsä.
 • Emergenssi (emergence): Kompleksiset systeemit tuottavat yllättäviä 
 käyttäytymiskuvioita ja systeemitason ominaisuuksia, joita ei voida 
 ennustaa erillisinä tarkastelluista systeemin osista.

Kaupunkikehityksen kannalta tarkasteltuna olennaista kompleksisissa systeemeissä on 
niissä ilmenevä paikallisesti toimivan agentin voima. Tällainen ”bottom up” -lähesty-
mistapa tarjoaa mahdollisuuden arvioida kokonaisuutta, joka muodostuu paikallisten 
sääntöjen perusteella, määrittelemättä kokonaisuutta ylhäältä päin. Samalla voidaan 
analysoida komponenttien suhteita ja vuorovaikutuksia holistisesti.

Sekä kaupunkisuunnittelussa että -tutkimuksessa on käytetty jo pitkään erilaisia mal-
leja. Selittäviä malleja on kehitelty enimmäkseen talousmaantieteen parissa ja ne ovat 
perinteisesti olleet tasapainotilaan ja ekonomiseen optimointiin perustuvia malleja. 
Von Thünenin (1826) agraariyhteiskunnan jäsentymistä kuvaavien mallien ajoista 
aina 1900-luvun puoliväliin asti useimmat kaupunkimallit perustuivat enemmän staat-
tiseen kuin dynaamiseen maailmankuvaan. Kaupunkikehityksen uusien tulkintojen 
pohjalta hedelmällisempiä ovat kuitenkin juuri dynaamiset mallit, joilla voidaan ha-
vainnollistaa paikallisten vuorovaikutusten seurauksena syntyviä kompleksisia ilmi-
öitä. Vastaavia malleja käytetään paljon myös muilla tieteenaloilla, kuten esimerkiksi 
taloustieteissä ja ekologiassa. Ero staattisten ja dynaamisten mallien välillä on kui-
tenkin jossain määrin häilyvä: mm. taloustieteen itseorganisoitumista käsitellyt Paul 
Krugman on todennut, että jo Von Thünenin konsentrisia maankäyttövyöhykkeitä ku-
vaava malli on itse asiassa suvereenien ekonomisten toimijoiden keskinäisestä vuoro-

vaikutuksesta syntyvä seurausvaikutus. 1970-luvulle asti maantieteessä vallinnut pe-
rusteellisen mallintamisen perinne onkin väistynyt vähitellen uusien pelkistävämpien 
mallien tieltä. Näiden mallien tarkoituksena on paljastaa yksinkertaisia mekanismeja 
ilmiöiden kompleksisuuden takaa, ei yrittää mallintaa urbaaneja prosesseja mahdol-
lisimman monien muuttujien avulla. Raja kompleksisen mallinnuksen ja perinteisen 
– toimintaa mahdollisimman täydellisesti imitoimaan pyrkivän – simulaatiomallin-
nuksen välillä ei aina ole kuitenkaan täysin selvä ja juuri tähän myös kompleksisuu-
den kritiikki on useimmiten puuttunut.

Itse mallinnustyön kannalta voidaan kuitenkin löytää muutamia periaatteita, jotka 
puolustelevat tätä kompleksisuusteorian linjausta. On muistettava, että kaikessa mal-
linnuksessa on viimekädessä kysymys prosessista, jossa yhdellä usein abstraktilla 
systeemillä kuvataan toista, kuvaavasta systeemistä irrallaan olevan, systeemin toi-
mintaa. Kyse on siis aina yksinkertaistetun representaation luomisesta, jonka yhte-
ys mallinnettavaan systeemiin on viimekädessä sopimuksenvarainen. Casti (1997, 
26-29) on listannut vaatimuksia hyvän ja huonon mallinnuksen ominaispiirteistä 
seuraavasti. Hyvälle mallille löytyy neljä erityispiirrettä, jotka takaavat niiden käyt-
tökelpoisuuden analyysivälineinä. Näitä kriteerejä ovat yksinkertaisuus (simplicity), 
selkeys (clarity), ristiriidattomuus (bias-free) sekä jäljitettävyys (tractability). Yk-
sinkertaisuuden periaate tarkoittaa ns. Ockhamin partaveitsenä tunnettua kriteeriä, 
joka sanoo, että selitysvoimaltaan samanlaisten teorioiden tapauksessa on suosittava 
yksinkertaisempaa. Selkeys tarkoittaa, että mallin ymmärtämiseksi on riitettävä sen 
rakenteena olevan kielen ymmärtäminen ja ristiriidattomuus sitä, että malli tuottaa 
käyttäjästä riippumatta vertailukelpoiset tulokset. Jäljitettävyys määrittää käytet-
tävyyden perusteen. Mallinnusoperaatioissa tapahtuvien muutosten seuraukset on 
tehtävä ymmärrettäviksi. Lyhyesti sanoen on kysymys siitä, että mikäli simulaatio-
mallien monimutkaisuutta ja muuttujien määrää kasvatetaan reaalimaailmaa täsmäl-
lisemmin vastaavaa käyttäytymisen toivossa, on vaarana oletetun kompleksisen me-
kanismin vaatima yksinkertaisuus ja läpinäkyvyys katoavat (Couclelis 1985, 1997; 
Horgan 1995). Tällöin juuri mallien pelkistykseen perustuva selittävä voima katoaa, 
ja asiat tulevat monimutkaisemmiksi kuin todellisuudessa ovatkaan.

Kompleksisisissa ilmiöissä selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta haasteellisin-
ta on paikallisen vuorovaikutuksen seurauksena syntyviä ennustamattomat ilmiöt ja 
rakenteet. Periaate, jota yleisesti kutsutaan emergenssiksi ja jonka Casti mainitsee 
yhtenä kompleksinen mallinnuksen keskeisimpänä tunnusmerkkinä. Tämän johdosta 
mallin yksinkertaistaminen ei tarkoita itse ilmiöiden yksinkertaistumista. Kuten John 
Holland on todennut, generatiivisissa prosesseissa ilmenevä emergenssi ei ole systee-
min osien summa vaan tulos niiden vuorovaikutuksesta (Holland 1998). Kompleksis-
ten mallien lähestymistapa ongelmiin on siis pikemminkin synteettinen kuin redukti-
onistinen, kun komponentteja yhdistetään vuorovaikuttaviksi kokonaisuuksiksi.



Esimerkkejä tyypillisistä naapurustoista ja niiden nimeämisestä: (1) 
von Neumannin 1-naapurusto, (2) Mooren 1-naapurusto ja (3) von 
Neumannin 2-naapurusto.
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Mallien käyttöä tutkimuksessa voidaankin perustella useista näkökulmista. Tyypil-
lisin lienee mallien kyky ennustaa asioita, mikä koskee monentyyppisiä tieteessä 
käytettyjä malleja. Lisäksi mallien avulla voidaan todistaa tiettyjen ilmiöiden olevan 
ylipäätään mahdollisia sekä helpommin esittää ideoita ja hahmottaa kompleksisten 
ilmiöiden kriittisiä kohtia (Holland 1998). Tämän perusteella Holland on myös mää-
ritellyt mallinnuksen oleelliset tekijät: mallinnettavan ilmiön keskeisten piirteiden 
valinta (equivalence classses) ja mallia hallitsevien muutossääntöjen määrittely (ge-
nerators and transition functions) (Holland 1998).

Kompleksisten ilmiöiden mallit tarjoavat oikein käytettynä tehokaan keinon tehdä 
ennusteita ja arvioita kompleksisista ilmiöistä sekä työkalun mallintaa myös kaupun-
kikehitykselle tyypillisiä emergenttejä prosesseja. Kompleksisuusteoria tarjoaa myös 
erinomaisen pohjan tieteiden välisen tutkimukselle, jollaista kaupunkitutkimus mitä 
voimakkaimmin on.

Soluautomaatio ja kaupunkikehitys
Soluautomaatio on yksi kompleksisten mallien erikoistapaus, joka on tullut kuuluisak-
si mm. John Conwayn 1970-luvulla kehittämän ”Game of life” - soluautomaatin myö-
tä. Sen yksinkertaiset säännöt ja visuaalinen havainnollisuus toivat aiemmin lähinnä 
matemaatikoiden piirissä tunnetut kompleksiset ilmiöt tunnetuksi myös laajemmalle 
yleisölle. Soluautomaattien teoria, jonka pohjalle myös tämän tutkimuksen kohteena 
oleva SLEUTH-malli rakentuu, kehittyi vähitellen 1930-luvulta lähtien Alan Turingin 
kehittämän universaalin tietokoneen eli ns. Turingin koneen (1936) myötä. Myöhem-
min John von Neumann muotoili soluautomaation periaatteet työssään, joka käsitteli 
itsereproduktioon kykeneviä keinotekoisia struktuureja (1951). Soluautomaation ni-
men isänä pidetään Stanislav Ulamia, joka oli yhdessä von Neumannin mukana ke-
hittämässä matemaattista formulointia biologisten systeemien itsensä monistamisen 
ominaispiirteille. Tämä uudelleen tuotannon sääteleviä voimia loogisiksi säännöik-
si pelkistävä työ johti ajatukseen soluista itsenäisinä automaatteina, jotka esittävät 
diskreettejä tiloja ja vuorovaikuttavat keskenään. Näihin päiviin muuttumattomana 
säilyneen Neumannin määritelmän mukaan soluautomaatti voidaan määritellä 1- tai 
2-ulotteisena itsenäisten solujen muodostamana hilana (esim. ruudukko). Soluauto-
maatissa, jokainen solu prosessoi paikallista (lokaalia) informaatiota ja toimii tämän 
ympäristöstään saamansa tiedon perusteella.

Formaalimpi kuvaus soluautomaatiosta on seuraava:
Jokainen automaatti A (engl. automaton) on määritelty diskreeteillä joukoilla tiloja
S={S1, S2, S3, …,SN} (engl. state) ja muutossääntöjä T (engl. transformation rule):

   A ~ (S,T)

Muutossäännöt määrittelevät automaatin tilan St (St, St+1 X S) ajanhetkellä t+1. So-
lun seuraava kehitysvaihe St+1 riippuu siis ainoastaan sen omasta tilasta St ja syötteestä 
It ajan hetkellä t. Eli formaalimmin:  

   T: (St, It,) → St+1

Solujen hilasta tulee siis soluautomaatti, kun niiden kehitys määrittyy deterministi-
sesti paikallisen naapuruston antaman palautteen perusteella. Vakiintuneen käytännön 
mukaan naapuruston kuvaukset sisältyvät soluautomaatin määritelmään ja naapurus-
ton määritelmä on eksplisiittinen osa soluautomaatin määritelmää. Automaatille A, 
joka kuuluu soluautomaattihilaan: 

   A ~ (S, T, R)

missä R (engl. range) merkitsee A:n naapurustoon kuuluvia automaatteja ja määrit-
telee syötejoukon I (engl. input), joka on välttämätön suoritettaessa muutossäännöt 
T. Yleisimmin käytetyt soluautomaation paikallisuuden määrittävät naapurustot ovat 
von Neumannin Nv  ja Mooren MN  naapurustot, jotka solulle   määritellään (Weisstein 
2008):
   Nv (x0,y0) = s(x,y):|x-x0|+|y-y0|Ort

   NM (x0,y0) = s(x,y):|x-x0|Or,|y-y0|Ort

Arvoa r käytetään yleisesti naapuruston määrittämää paikallisuutta kuvaavana etuliit-
teenä.



[Yksinäisyys]
Jos elävällä solulla on vähemmän kuin kaksi naapuria, solu kuolee.

[Ylikansoitus]
Jos elävällä solulla on enemmän kuin kolme naapuria, solu kuolee.

[Lisääntyminen]
Jos tyhjällä solulla on kolme elävää naapuria, solu muuttuu eläväksi.

[Säilyminen]
Muuten (täsmälleen kaksi elävää naapuria), solun tila säilyy.

Esimerkkejä staattisista, periodisista ja liikku-
vista objekteista Game of Lifessa.

Esimerkkejä lisääntyvistä objekteista Game 
of Lifessa.
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John Horton Conwayn kehittämä Game of Life on soluautomaatioesimerkkien klas-
sikko, jonka avulla paikallisen säätelyn periaate on helppo hahmottaa. Conway pyrki 
kehittämään soluautomaatistaan mahdollisimman yksinkertaisen version, joka tukisi 
universaalia laskentaa. Työn tuloksena syntyi suorakulmaiseen soluruudukkoon pe-
rustuva Game of Life. Solujen tila on binäärinen eli on/off (elävä/kuollut) ja se mää-
rittyy ajan kuluessa aina edellisen sukupolven naapurustosta (mooren 1-naapurusto) 
seuraavasti:



Esimerkkejä 1-ulotteisten soluautomaattien Wolframin luokista.

Luokka I

Luokka I

Luokka III

Luokka II

Luokka IV
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Pelaajan rooli on seurata ”peliä” ja mahdollisuus puuttua sen kulkuun ainoastaan mää-
rittelemällä simulaation elävien solujen muodostamia alkutiloja. Peli etenee tämän al-
kutilanteen kehittymisen tarkkailuna seuraavissa sukupolvissa ja siihen mahdollisesti 
kohdistuvina interventioina. Jotkin pelin alkutiloista kehittyvät pelin kuluessa säily-
viksi objekteiksi, joita voidaan luokitella niille ominaisten kehityspolkujen perusteel-
la. Objektit voivat olla esimerkiksi staattisia, periodisia, liikkuvia tai lisääntyviä.

Conway kehitti Game of Lifen pohjalta myös idean tietokoneesta, joka ei vain kyen-
nyt uudelleen tuottamaan itseään vaan myös tuottamaan itseään monimutkaisemman 
koneen. Soluautomaatit tuottavat sääntöjoukoistaan riippuen erityyppisiä tilallisia ku-
viota ja mallit konvergoivat tiettyyn tilaan. Näiden kuvioiden analysointi ja tutkimus 
alkoi, kun soluautomaatio noteerattiin kompleksisena ilmiönä. Keskeisiä tutkijoita 
tällä saralla on mm. Stephen Wolfram, joka on esittänyt kattavan analyysin komplek-
sisen soluautomaatio prosessin tuottamista kuvioista (Wolfram 2002). Hän on numee-
risen analyysin keinoin kehittänyt esimerkiksi luokittelun 1-ulotteisille soluautomaa-
teille. Wolfram jakaa 1-ulotteiset soluautomaatit neljään luokkaan: (I) vakaat, jotka 
päättyvät staattiseen tilaan, (II) vakaat, toistuvat, (III) kaoottiset, satunnaisia mielen-
kiinnottomia kuvioita tuottavat sekä (IV) kompleksiset, kaoottisessa kokonaisuudessa 
paikallisia rakenteita tuottavat.

Oleellinen matemaattinen perusta soluautomaatio-pohjaiselle mallinnukselle oli luo-
tu 1950-luvulla ja samaan aikaan kehittyivät myös tietokonepohjaiset kartoitusme-
netelmät, mikä loi pohjan modernille maantieteelliselle mallinnukselle. Ensimmäiset 
epäformaalit soluihin jakautuneessa tilassa toimivat mallit kehitettiin jo 1970-luvulla 
(esim. Tobler), mutta varsinaiset soluautomaatit tulivat käyttöön vasta 1980-luvun 
puolella (ks. Torrens 2004). Tällä hetkellä soluautomaatio on merkittävin työkalu 
maankäytön muutosten mallintamisessa.  Useimmat nykyisistä maantieteellisistä 
malleista eivät noudata tiukasti von Neumannin alkuperäistä määritelmää. Käyttöön 
on vakiintunut väljempi Wienerin (1948/1961) määritelmä soluautomaatiosta, jonka 
mukaan soluautomaatio muodostaa kehyksen tilallisesti jakautuneelle systeemille, 
joka koostuu diskreeteistä ja paikallisesti vuorovaikuttavista yksiköistä.

Kuten muussakin kompleksisessa mallintamisessa maantieteellisiä tai urbaaneja sys-
teemejä mallinnettaessa keskeistä on pyrkiä kuvaamaan mallinnettavan ilmiön oleel-
liset piirteet.  Malleissa kasvusäännöt voidaan luoda peilaamaan todellisen urbaanin 
systeemin toimintaa (Torrens 2000). Kaupungeissa systeemeinä on monia komplek-
sisuuteen kuuluvia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi fraktaalidimensionaalisuus ja 
itseorganisoituvuus (mm. Batty, Longley, Torrens), jotka tukevat soluautomaation 
käyttämistä sen mallintamisessa.
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Mallit suunnittelun apuvälineenä ja mallien tulkitse-
minen
Suunnittelussa malleja voidaan hyödyntää kahdella periaatteellisesti erilaisella taval-
la; toisaalta mallit tarjoavat ennusteita suunnittelun kohteena olevista ilmiöistä ja toi-
saalta niiden avulla syntyy oivalluksia asioiden vuorovaikutuksesta. Ennusteet ovat 
käytännöllisiä työvälineitä sekä suunnittelijalle että tutkijalle, mutta ne eivät ole mal-
lintamisen ainoa tarkoitus, vaan myös ilmiöiden abstrahoinnilla on tärkeä syvällisem-
pää ymmärrystä lisäävä merkitys (Sigmund 1993). Kaupunkikehitystä kuvaavilla si-
mulaatioilla pyritään valottamaan urbaaniin systeemiin kuuluvien objektien luonnetta. 
Ratkaisuksi kaupunkikehityksen mallintamiseen ei kuitenkaan riitä ainoastaan kasa 
tietoa ja riittävän tehokas tietokone prosessoimaan dataa, vaan tärkeämpää mallinnuk-
sessa on itse ajatustyö, jota voidaan havainnollistaa usein myös ilman matemaattisia 
operaattoreita. Tällaisia nk. ajatuskokeita on käytetty paljon erityisesti fysikaalisten 
tieteiden popularisoinnissa. Metodien muuntaminen matematiikan kielelle kuitenkin 
helpottaa niiden siirtämistä tieteenalalta toiselle.

Tutkimuksessa käsillä oleva SLEUTH-malli luetaan kuuluvaksi ns. geosimulaation 
piiriin, johon Benenson ja Torrens ovat määritelleet kuuluvaksi melko väljästi uuden 
sukupolven maantieteelliset, erityisesti urbaania kehitystä simuloivat, mallit. Uuden 
sukupolven mallit ovat objektipohjaisia korkearesoluutioisia tilallisia malleja, joiden 
avulla voidaan tutkia ideoita ja hypoteeseja siitä miten tilalliset systeemit toimivat. 
Geosimulaatiomallien yksi keskeinen oletus on, että sosiaalisten elementtien kohtaa-
ma päätösten variaatio on usein rajattu systeemin fyysisten ominaisuuksien vuoksi. 
Täten ajatellaan, että yhdistelmä fyysisiä urbaaneja systeemejä tarjoaa rajoituksia 
(ympäristö, teknologia), jotka ovat niin vahvoja, että systeemiä (vaikkakin sosiaalista) 
voidaan pitää paljon yksinkertaisempana kuin toisen tyyppisiä sosiaalisia systeemejä 
esim. poliittisia tai etnisiä systeemejä (Benenson, Torrens 2004). Tarkemmin ottaen 
SLEUTH-malli sijoittuu diffuusiopohjaisesti kaupunkikehitystä simuloivien mallien 
joukkoon. Mallia on kehitetty 1990-luvun puolivälissä Santa Barbarassa Californiassa 
tehdyistä ensimmäisistä simulaatioista lähtien ja sitä on sovellettu tämän jälkeen eri 
puolilla maailmaa, Euroopassa mm. Hollannissa, Portugalissa ja Italiassa. Muita dif-
fuusiopohjaisia maankäyttöä simuloivia soluautomaatiomalleja ovat kehittäneet mm. 
White & Engelen (MOLAND) sekä Batty & Xie (DUEM).

Soluautomaation perustuvien ”bottom up” -mallien yksi päämäärä on löytää meka-
nismeja, jotka kytkevät makro- ja mikrotasoja. Yksilön ja systeemin välisen linkin 
ymmärtäminen ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista. Ei voida vain tutkia agentin 
vapaita valintoja, vaan pitää myös huomioida, että urbaanin systeemin rajoitteet tyr-
kyttävät agentille tiettyä käyttäytymistä (Benenson, Torrens 2003). SLEUTH-mallilla 
voidaan simuloida paikallisen tason kasvumekanismien tuottamaa rakenteen muotoa 

koko kaupunkiseudun tasolla. Toisaalta mallin syötetietojen avulla voidaan havain-
nollistaa myös ”top down” -suuntaisen suunnittelun sekä alueiden fyysisten ominais-
uuksien merkitystä rakenteen muodon kannalta. Maankäytön suunnittelijalle mallien 
avulla havainnollistettujen mekanismien ymmärtäminen on hyödyllistä esimerkiksi, 
kun suunnittelija arvioi suunnitteluoperaatioiden vaikutuksia.

Kuten edellä on todettu mallien toinen keskeinen apu maankäytön suunnittelijalle ovat 
niiden avulla tehtävät ennusteet. Mallit tuovat suunnittelijoiden ja tutkijoiden käyt-
töön uuden työkalun ennusteiden ja niihin pohjautuvien skenaarioiden laatimiseen. 
Skenaariot ovat perinteinen apuväline maankäytön suunnittelussa. Ne muodostavat 
suunnittelijalle kognitiivisen työkalun, jonka avulla suunnittelija voi laajentaa ajatte-
luaan. Dynaamisia malleja käyttämällä tätä työskentelytapaa voidaan monipuolistaa 
ja tehostaa. Simulaatiomallien avulla voidaan tuottaa nopeammin ja systemaattisem-
min vaihtoehtoisia kehityspolkuja. Skenaariojoukko on tekijä, joka yhdistää tieteel-
lisen tulevaisuuden arvioinnin (mallinnus) ja reaalimaailman suunnittelun tulevaisu-
utta varten.  Skenaariopohjaista työskentelyä sovelletaan myös monilla muilla aloilla, 
esimerkiksi liiketoiminnan suunnittelussa, sotilaallisissa tarkoituksissa, maailman 
resurssien kulutuksen arvioinnissa (esim. Limits of Growth).

Hyvän skenaarion tunnusmerkkinä voidaan pitää niiden kykyä esittää kehityspolku-
ja, jotka toisaalta ovat yllättäviä ja toisaalta riittävän uskottavia. Lisäksi niiden sis-
ältämän informaation tulee olla selkeästi esitetty, jolloin ne ovat kognitiivisesti ha-
vainnollisia. Näine ominaisuuksineen skenaarioiden rakentamisen problematiikka 
on läheistä sukua mallinnuksen problematiikalle: Molempien parissa tasapainoil-
laan selkeyden vaatiman informaation minimoinnin ja perusteellisuuden vaatiman 
informaation kasvattamisen välillä. Vaikka automaatiopohjaisilla simulaatiomalleilla 
voidaan generoida suhteellisen helposti lukuisia ennusteita, tulee mentaalisena laa-
jentamisen työkaluna toimivan skenaariojoukon olla sopivan kokoinen. Tehokkaim-
min toimiva skenaariojoukko muodostetaankin kompromisseina erilaisista mallien 
tuottamista ennusteista ja muista tekijöistä. Sopivasta skenaarioiden määrästä ei ole 
olemassa selvää yksimielisyyttä, mutta yleisesti käytetään 2-7 skenaarion joukkoa. 
Onnistuneessa skenaariotyöskentelyssä onnistutaan parhaimmillaan yhdistämään ti-
eteellisiä löydöksiä ja taiteellisen ilmaisun vaikuttavuutta (Clarke, Xiang 2003).
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SLEUTH - mallin toimintaperiaatteet

   Sanna Iltanen

Yleistä mallista
Tutkimuksessa käytetty SLEUTH-sovellus on Keith Clarken University of Californi-
assa, Santa Barbarassa kehittämä kaupunkirakenteen kasvua ennustava maankäyt-
tömalli. Ohjelman kehitystä on rahoitettu yhdysvaltain julkishallinnon varoin ja on 
paikallisen lainsäädännön perusteella lähdekoodiltaan vapaassa levityksessä. Sovel-
lus on ohjelmoitu C-kielellä, ja voidaan kääntää standardi GNU-kääntäjällä. Koodi on 
kirjoitettu siten, että ohjelman suorittaminen (mallin ajaminen) edellyttää lähtötiedon 
vakioitua nimeämiskäytäntöä sekä tiedosto- ja kansiorakennetta (esitetty liitteissä 1 
ja 2). Vaikka malli on ohjelmakoodin kääntämisen jälkeen periaatteessa sellaisenaan 
valmis, mallin käyttäminen muissa kuin kehityksessä käytetyssä UNIX-ympäristöissä 
saattaa edellyttää koodin muuttamista joiltakin osin. Käyttöönottoa varten on osoit-
teessa http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/ ladattavissa itse ohjelmakoodin lisäk-
si toiminnan testaamiseen tarkoitettu ”Demo city” -aineisto, jonka avulla SLEUTH-
mallin käyttöönottokynnys madaltuu. Sivuilta löytyy myös sekalainen joukko ohjeita 
toimivien binäärikoodien tuottamiseksi eri käyttöjärjestelmäympäristöihin. SLEUTH 
ei vaadi myöskään varsinaista ”aitoa” UNIX-ympäristöä vaan ohjelma on mahdollista 
suorittaa myös Windows käyttöjärjestelmässä ajettavan Cygwin -linux-emulaattorin 
päällä. Ohjeita Cygwin-sovelluksen asentamiseksi löytyy raportin liitteestä 4.

Malli on muokattu versio soluautomaatiosta, joka itse säätelee parametrejaan jos 
kasvun määrä alittaa tai ylittää kriittiset raja-arvot. Mallin kasvua säätelee kokoelma 
monimutkaisia sääntöjä, jotka käsittävät sijainnin sattumanvaraisen valinnan, naapu-
risolujen tilallisten ominaisuuksien tarkastelun (onko solu rakennettu, sen maanpin-
nan kaltevuus, sen etäisyys tiestä jne.) ja rakentuuko solu vai ei. Nämä säännöt ovat 
riippuvaisia joukosta todennäköisyyksiä, jotka on painotettu paikallisten ominaisuuk-
sien mukaan. Mallissa on viisi tekijää, jotka kontrolloivat systeemin käyttäytymistä: 
hajaantuminen (diffusion), lisääntyminen (breed), leviäminen (spread), rinnevastus 
(slope-resistance) ja tien vetovoima (road-gravity). Jäljempänä seuraavassa tekstissä 
SLEUTH-mallin kasvutyypeistä käytetään mallin tiedostojen käsittelyn ja käyttöön-
oton helpottamiseksi niiden englanninkielisiä nimityksiä.

SLEUTH-ohjelman toimintaperiaate on kuvattu seuraavassa pseudokoodissa:
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Read data layers

Initiate random numbers & control parameters

For n iterations{

    For t time periods {

        Apply change rules

        Apply self modifi cations rules

        Compute and save descriptive statistics

        }

}

Write images

Pseudokodin mukaisesti alustustiedostojen ja -parametrien määrittämisen jälkeen oh-
jelman uloin silmukka suorittaa ennustejakson kehitysskenaarion n kertaa säilyttä-
en statistisen ja kumulatiivisen tiedon Monte Carlo sovellukselle. Sisempi silmukka 
suorittaa maankäytön kasvusimulaation t:n määrittämien vuosien päähän. Jokainen 
ennustekierros prosessoi koko tason (layer) kaikkien solujen muutostodennäköisyyk-
siä vastaavat kehityspolut. Ennustekierrokset alkavat todellisella rakennetun alueen 
”siemenjakaumalla” (seed) ja soluautomaatin sääntöjä sovelletaan edelleen.  Kun 
kontrollivuotta vastaavat tiedot on saavutettu, ohjelma laskee ja tallentaa tilannetta 
kuvaavan statistiikan.

SLEUTH-mallin rakenne
Ohjelman perussimulaatio koostuu peräkkäisistä sarjoista kasvusyklejä, joille on mää-
ritelty alku- ja loppuajankohdat. Simulaatio alustetaan koosteella ennusteen alkuolo-
suhteista; jotka ovat seuraavat:

 • viiden kasvuparametrin alkuarvot
 • syötekuvat, jotka kuvaavat ennustetilannetta alkuajankohtana 
 • kokonaislukuarvo, joka toimii satunnaislukugeneraattorin siemenlukuna

Näiden alkuasetusten perusteella generoidaan kasvusyklit. Kasvusykliksi oletetaan 
yhden vuoden kuluessa tapahtuva kasvu, joka määrittää mallin ennustesyklien mää-
rän:
number of growth cycles in simulation = stop_date - start_date

Simulaatio päättyy, kun tarvittavat kasvusyklit on suoritettu.

Syöteaineisto (input data)

SLEUTH-simulaatioiden alkutilanteen kuvaamiseksi tarvitaan viittä (maankäyttöä 
analysoidessa kuutta) eri ominaisuutta kuvaavaa lähtötietoaineistoa. Syöttötiedos-
toina käytetään Graphics Interchange Format -tiedostoja (*.gif). Kuvat tallennetaan 
harmaasävykuvina.

Kuvien pikselit voivat saada arvoja välillä 0-255. Kaikilla tasoilla nolla on puuttuva 
eli null-arvo. Arvot 0 < n < 255 ovat olemassa olevia ja soluautomaatissa ”eläviä” 
arvoja. Jokaisen syötekuvan pikselimäärän tulee olla sama sekä niiden rivi ja sa-
rakemäärien keskenään yhtenevät.  Kalibrointia varten tarvitaan gif-kuvia neljästä 
eri tasosta/teemasta: rakennetusta alueesta (urban area), liikenneverkosta (tran-
sportation), maanpinnan kaltevuudesta (slope) ja rakentumisen todennäköisyydestä 
(exclude). Lisäksi voidaan käyttää varjostettua korkeusmallikuvaa (hillshade) pai-
kantamisen helpottamiseksi, tämä ei kuitenkaan vaikuta mallin kasvuun tai muuhun 
kehittymiseen.

Mallin luotettavaan kalibrointiin tulee käyttää vähintään neljää ajallista poikkileik-
kausta rakennetusta alueesta (urban area) sekä lisäksi liikenteestä (transportation) 
vähintään kahta ajallista poikkileikkausta. Analysoitaessa maankäyttöä Deltatron-
modulilla, tulee malliin antaa syötekuvana tiedot maankäytöstä (land use). Maan-
käyttöä ennustettaessa siitä tarvitaan vähintään kaksi ajallista poikkileikkausta. Tässä 
tutkimuksessa Deltatron-modulia ei ole otettu käyttöön, mutta kokonaiskuvan muo-
dostamiseksi sen edellyttämät liityntäpinnat käsiteltyyn mallinnusprosessiin maini-
taan kursorisesti.

Kaikki tasot pitää tarkistaa keskenään yhteismitallisiksi: Rakennettuja alueita ei tule 
olla excluded-tasolla rakentumattomiksi merkityillä alueilla. 

Itsesäätely (self-modifi cation)

Mallin rakenteessa toimintaa säädellään myös eräillä muuttujia yhteen liittävillä 
säännöillä, jotka johtavat mallin kykyyn säädellä omaa toimintaansa. Ensimmäiseksi 
kasvun ylittäessä kriittisen arvon, diffusion, spread ja breed -tekijöitä kasvatetaan 
ykköstä suuremmalla kertoimella. Tämä tukee diffusion ja road-gravity -parametrien 
synnyttämää kasvua ja johtaa laajenevan systeemin kasvun kiihtymiseen. Kerrointa 
kuitenkin pienennetään asteittain joka vuosi, jotta vältetään koko systeemin hallitse-
maton eksponentiaalinen kasvu. Toiseksi kasvun alittaessa kriittisen arvon, diffusion, 
spread ja breed-tekijöitä vähennetään puolestaan ykköstä pienemmällä kertoimella. 
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Tämä aiheuttaa kasvun hiipumisen, kuten kasvun taittuessa tai laskusuhdanteessa. 
Kolmanneksi, road-gravity -tekijää kasvatetaan, kun tieverkko kasvaa aiheuttaen 
laajemman urbanisoituneen vyöhykkeen teiden ympärille. Neljänneksi, kun käytet-
tävissä olevan maa-alan määrä prosentuaalisesti vähenee, slope-resistance muuttujaa 
kasvatetaan ja näin sallitaan laajentuminen jyrkemmille rinteille. Lopuksi, kun kasvua 
ajan kuluessa tapahtuu jyrkemmillä rinteillä, spread-tekijää kasvatetaan, mikä kiih-
dyttää urbaania kasvua tasaisella maalla.

Kasvusykli (growth cycle)

SLEUTH-mallinnusajon perusyksikkö on kasvusykli. Se alkaa kasvuparametrien yk-
silöllisten arvojen asettamisella. Sen jälkeen jokaista kasvusääntöä sovelletaan. Lo-
puksi tuloksen kasvukerroin (growth rate) arvioidaan. Jos kerroin ylittää tai alittaa 
CRITICAL_HIGH tai CRITICAL_LOW -arvot, mallin itsesäätelyprosessi käynnis-
tyy. Itsesäätelytoiminta muuttaa kasvuparametreja simuloidakseen kiihtyvää (boom) 
tai taantuvaa (bust) kasvua, joita varten mallin simuloimassa urbaanissa kehityksessä 
on omat proseduurinsa. SLEUTH-mallin kasvusykli koostuu siis kolmesta vaiheesta, 
jossa ensimmäisessä vaiheessa asetetaan kasvuparametrien arvot, toisessa sovelletaan 
mallin kasvusääntöjä ja kolmannessa arvioidaan itsesäätelyn tarve. Pseudokoodiksi 
käännettynä seuraavasti:

Set growth params

Grow using Urban Growth Model (UGM) 

[Grow using Deltatron Model (DLM)]

Calculate growth rate (GR)

If (GR > CRITICAL_HIGH)

{

    Set params to BOOM state 

}

If (GR < CRITICAL_LOW){

    Set params to BUST state

}

Simuloinnin vaiheet
Kokonainen eri kalibrointivaiheiden muodostama simulaatiosarja voidaan aloittaa, 
kun tarvittava lähtöaineisto (syötekuvat) on muodostettu. Syötekuvien ja ohjelmiston 
toimivuus voidaan varmentaa testivaiheella. Kun aineiston toiminta on varmennettu, 
voidaan siirtyä kalibrointiin. Mallin kalibroinnilla tarkoitetaan prosessia (useimmiten 
tilastollista analyysia), jolla mallin parametrit säädetään vastaamaan mallinnettavan 
kohteen ominaisuuksia. Ensimmäinen kalibrointivaihe (coarse calibration) suorite-
taan karkeammalla syöteaineistolla ja kasvuparametreja (0-100) iteroidaan 25 aske-
leen välein. Tämän vaiheen perusteella valitaan seuraava pienempi iteraatioväli ja 
suoritetaan toinen kalibrointivaihe (fi ne calibration) tarkemmalla aineistolla. Edel-
leen kolmanteen kalibraatioon (fi nal calibration) valitaan tarkempi iteraatioväli ja 
kalibrointi suoritetaan tarkimmalla syöteaineistolla. Tämän jälkeen voidaan suorittaa 
tarvittaessa vielä derivaatio-kalibrointi (derivation calibration), jossa kasvuparamet-
reja tarkennetaan painottumaan kalibrointiajanjakson loppupuolelle. Näiden kalib-
rointivaiheiden perusteella saadaan lopulliset kasvuparametrit, joilla ennuste tehdään. 
Kalibroinnin vaiheet on esitetty oheisessa kuvassa.

Simuloinnin moodit

Ohjelmistolla voidaan suorittaa simulointeja kolmessa eri moodissa: testaus (test), ka-
librointi (calibration) ja ennuste (prediction). Test-moodissa tehdyllä simulaatioajolla 
voidaan kokeilla lähtöaineistojen ja kansiorakenteen toimintaa sekä varmistaa niiden 
kelpoisuus kalibrointiajoja varten. Calibration-moodissa tehdyillä simulaatioajoilla 
puolestaan haetaan iteroimalla alueen historiallista kehitystä kuvaavat kasvuparamet-
rit. Kertoimien saamiseksi tarvitaan useita kalibrointivaiheita. Varsinainen ennuste 
tehdään prediction-moodissa.

Prosessin kulku test-moodissa

Test-moodissa voidaan suorittaa sarja historiallisia datasimulaatioita yhdellä muuttu-
jasarjalla ilman erillisiä START_* ja STOP_* muuttujien määrityksiä. Testauksessa 
käytetään vain START_*-arvoja, joiden pitää olla suuremmat kuin STOP_*-arvot. 
Jokainen simulaatio alustetaan siis kasvumuuttujien START_*-arvoilla sekä aiem-
min kuvatuilla syötekuvilla. Siemenluku ensimmäistä simulaatiota varten alustetaan 
RANDOM_SEED-muuttujalla. Kun simulaatio on suoritettu, sen aloittanut siemenluku 
alustetaan uudelleen ja suoritetaan uusi simulaatio. Prosessi jatkuu annetun määrän 
iteraatiokierroksia. Iteraatioiden lukumäärä asetetaan scenario-tiedostossa MONTE_
CARLO_ITERATION -muuttujassa.
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Test-moodi voi tuottaa saman statistiikan ja kuvatiedostot kuin calibration-moodi. 
Lisäksi viimeisessä Monte Carlo ajossa test-moodi tuottaa vuosittaiset kuvat maan-
käytön muutoksesta (land cover change), mikäli käytetään Deltatron-modulia. Tällä 
tavoin voidaan arvioida statistiikkaa ja kalibrointiarvoilla saatua tulosta.

Prosessin kulku calibration-moodissa

Calibration-moodi on eri SLEUTH-mallin eri suoritusmoodeista monimutkaisin. Jo-
kainen kasvumuuttujien yhdistelmä, joka määritellään START_, STOP_ ja STEP_ 
-alkuisten muuttujien arvoilla, alustaa ajon (R). Jokaista ajoa suoritetaan annettu Mon-
te Carlo -iteraatioiden määrä. RANDOM_SEED -muuttuja alustaa jokaisen ajon ensim-
mäisen Monte Carlo-simulaation.

Alustava siemenluku asetetaan scenario-tiedoston RANDOM_SEED -muuttujassa. 
Monte Carlo -iteraatioiden määrä annetaan scenario-tiedoston MONTE_CARLO_IT-
ERATION –muuttujassa. Kasvumuuttujien sarjat määritellään scenario-tiedoston 
CALIBRATION_* -muuttujissa, missä ”*” viittaa kasvumuuttujan tyyppiin.

Tuloksena saadaan useita statistiikka- (*.log) ja kuvatiedostoja asettamalla kirjoitus-
oikeudet (preferences) scenario-tiedostossa. Kuitenkin, johtuen kalibrointi-moodin 
laskentatehollisista vaatimuksista, on suositeltavaa, että nämä kirjoitus-muuttujien ar-
voksi on asetettu ”OFF”. Haluttaessa suorittamalla test-moodi voidaan statistiikka ja 
kuvatiedostot laskea muutamille huippukasvukerroinyhdistelmille, jotka kalibroinnin 
tuloksena on määritetty. 

Alkuolosuhteet

Kalibraatioajot alustetaan kasvukertoimien vaihtelun permutaatioilla. Jokainen ajo 
suoritetaan MONTE_CARLO_ITERATIONS-muuttujassa ilmoitetun määrän kertoja. 
Jokaisessa Monte Carlo -simulaatiossa ensimmäinen ajo alustetaan RANDOM_SEED-
muuttujan arvolla. Simulaation suorittamisen jälkeen alustava siemenluku alustetaan 
uudelleen ja uusi simulaatio suoritetaan. Tämä prosessi jatkuu Monte Carlo -muuttu-
jan ilmoittaman määrän kertoja. Kun simulaation Monte Carlo -ajot on suoritettu, kas-
vuparametrien arvoja korotetaan ja uusi simulaatio alustetaan. Tämä prosessi jatkuu, 
kunnes simulaatiot kaikilla kasvuparametrien yhdistelmillä on suoritettu loppuun. 
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Kasvukertoimet (growth coeffi cients)
SLEUTH-mallissa viisi kasvuparametria vaikuttavat siihen, miten kasvusääntöjä so-
velletaan. Nämä parametrit kalibroidaan edellä kuvatulla tavalla vertaamalla simuloi-
tua urbaanin rakenteen muutosta historialliseen aikasarjatietoon. Tässä luvussa ku-
vataan nämä viisi kasvuparametria; mihin kasvutyyppeihin ne vaikuttavat ja kuinka 
sovellettavat arvot on johdettu parametreista. Kasvutapaan vaikuttavat parametrit ja 
niitä kuvaavat kertoimet ovat seuraavat:

 • hajaantuminen (dispersion coeffi cient) 
 • lisääntyminen (breed coeffi cient)
 • leviäminen (spread coeffi cient)
 • rinnekaltevuuden vaikutus (slope coeffi cient)
 • tien vetovoima (road gravity coeffi cient)

Hajaantumisesta on SLEUTH-dokumentaatiossa ajoittain käytetty myös termiä dif-
fusion.

Dispersion coeffi cient (hajaantuminen)
Spontaani kasvu (spontaneous growth): Dispersion -parametri kontrolloi kuinka usein 
jokin solu (pikseli) tulee satunnaisesti valituksi mahdollisesti urbanisoituvaksi. Sovel-
lettava arvo johdetaan parametrista seuraavasti:
dispersion_value = ((dispersion_coeff*0,005)*sqrt(row_sq + cols_
sq)) 
siten, että dispersion_value on maksimissaan (dispersion_coeff==100)  
50 % syötekuvan diagonaalista. dispersion_value -arvoa sovelletaan spontaaniin 
kasvuun seuraavan pseudokoodin mukaisesti:

for (k=0; k<dispersion_value;k++){

    select pixel (i,j) at random

    try to urbanize (i,j)

}

Tien vetovoiman aiheuttama kasvu (road infl uenced growth): dispersion_coef-
fi cient, mahdollisesti vaikutettuna tie painotuksilla, kontrolloi, kuinka monta askel-
ta, tai pikseliä, muodostavat satunnaiskävelyn (random walk) pitkin liikenneverkkoa.

Simulaatioiden suorittaminen

Yhden kasvusyklin oletetaan vastaavan vuoden kasvua seuraavan kaavan mukaan:

number_of_growth_cycles_in_a_simulation(t) = stop_date – start_
date. 

Kun kasvusyklit saatetaan loppuun, aika kuluu. Saavutettaessa sykli, jonka vuosi 
täsmää käytetyn syötteen Urban-layerin vuoteen, simuloidusta datasta tuotetaan gif-
kuvat sekä lasketaan useita kontrolliarvoja. Halutun Monte Carlo -simulaatiomää-
rän täytyttyä, arvoista lasketaan keskiarvot (ks. avg.log). Näitä keskiarvoja verrataan 
syötteenä käytettyyn urban-layerin dataan ja ajolle lasketaan Pearson regressioarvot 
(Pearson regression score).  Saadut arvot tallennetaan control_stats.log -tie-
dostoon ja niitä käytetään kasvuparametriyhdistelmän suorituksen arviointiin.  

Simulaation päättäminen
Simulaatio päättyy määriteltyjen kasvusyklien suorittamisen jälkeen.

Prosessin kulku prediction-moodissa

Prediction-moodi on kokoelma Monte Carlo -simulaatiota. Kasvuparametrit ja syöte-
kuvat ovat samat jokaisessa simulaatiossa, mutta alustettavaa siemenlukua muutetaan 
jokaisessa simulaatioajossa eli MONTE_CARLO_ITERATION-muuttujan ilmoittama 
määrä kertoja. Jokainen simulaatio kehittyy siis hiukan eri tavalla johtuen muutoksis-
ta satunnaislukusarjoissa.

Ensimmäistä simulaatiota varten alustetaan siemenluku, joka määritellään scenario-
tiedostossa RANDOM_SEED-muuttujassa. Kun simulaatio on suoritettu, alustava 
siemenluku alustetaan uudelleen ja uusi simulaatio suoritetaan. Jokainen simulaa-
tio alustetaan prediction-ajossa kasvuparametreillä sekä lähtötietoina käytettävillä 
syötekuvilla. Kasvuparametrit on määritelty scenario-tiedostossa PREDICTION_
*_BEST_FIT -muuttujassa, jossa ”*” ilmaisee muuttujan tyypin. Prosessi jatkuu 
annetun Monte Carlo-määrän iteraatioita. Monte Carlo iteraatioiden määrä asete-
taan edellisten moodien tapaan scenario-tiedostossa MONTE_CARLO_ITERATION 
-muuttujassa. Ennusteessa yksi kasvusykli vastaa yhden vuoden kasvua. Prediction-
moodin tuloksena saadaan kuvasarja kehityksestä ennustevuosille (start_date 
– stop_date) sekä ennusteeseen liittyvää statistiikkaa. 
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Dispersion_coeffi cient-parametria sovelletaan tien vetovoiman aiheuttamaan 
kasvuun seuraavasti:
run_value = (roads(i,j)/ max_road_value*dispersion_coeffi cient),
missä run_value on suurin askelmäärä, joka kuljetaan pitkin tieverkkoa urbaanin 
pikselin toimesta. Run_value saa maksimissaan arvon 100, kun (road(i,j) == 
max_road_value) ja  (dispersion_coeffi cient == 100). 

Breed coeffi cient (lisääntyminen)
Uusien kasvavien keskusten kasvu (new spreading center growth): breed_coef-
fi cient määrittelee spontaanisti urbanisoituneen keskuksen todennäköisyyden tulla 
uudeksi kasvavaksi keskukseksi. Breed_coeffi cient –parametria sovelletaan uu-
sien kasvavien keskusten kasvuun seuraavasti:

given: a newly urban pixel (i,j) from the spontaneous 

growth step

if (random number < breed_coeffi cient){

  try to urbanize two (i,j) neighbors

  }

Tien vetovoiman aiheuttama kasvu (road infl uenced growth): breed_coeffi cient 
–parametria sovelletaan tien vetovoiman aiheuttamaan kasvuun seuraavasti:

for (k=0; k<= breed_coeffi cient; k++){

  head off on road trip

}

Spread coeffi cient (leviäminen)
Reunakasvu (edge growth): spread_coeffi cient määrittelee todennäköisyyden, 
jolla mikä tahansa pikseli, joka on osa laajenevaa keskusta (rakennettujen pikselien 
klusteri > 2 Mooren 1-naapurustossa), synnyttää rakennetun lisäpisteen naapurustoon-
sa.

spread_coeffi cient -parametriä sovelletaan reunakasvuun (edge growth) seu-
raavan pseudokoodin mukaan:

if (random_number < spread_coeffi cient){

      try to urbanize a neighbouring pixel

}

Slope coeffi cient (rinnekaltevuuden vaikutus)
Loivemmat rinteet soveltuvat rakentamiseen paremmin kuin jyrkät rinteet, ja lopul-
ta prosentuaalinen kaltevuus saavuttaa pisteen, jossa rakentaminen on mahdotonta 
(CRITICAL_SLOPE). Suhteellinen paine rakentaa jyrkemmille rinteille on dynaa-
minen ja riippuu saatavilla olevan tasaisen maan määrästä sekä jyrkempien alueiden 
läheisyydestä olemassa olevaan rakenteeseen. 

Slope_coeffi cient -parametri vaikuttaa kaikkiin kasvusääntöihin samalla taval-
la. Kun paikan soveltuvuutta rakentumiselle testataan, maanpinnan kaltevuus otetaan 
huomioon. Sen sijaan, että käytettäisiin prosentuaalisen kaltevuuden yksinkertaista 
lineaarista vaikutusta rakenteen kehittymiseen, slope_coeffi cient toimii kerto-
jana. Jos slope_coeffi cient on korkea, yhä kaltevammilla rinteillä on pienempi 
todennäköisyys tulla rakennetuiksi. Jos slope_coeffi cient puolestaan lähestyy 
nollaa, lisäyksellä paikallisessa kaltevuudessa on vähemmän vaikutusta rakentumi-
sen todennäköisyyteen (ks. oheinen kuva).
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Mallissa tätä sovelletaan luomalla etsintätaulukko (lookup table), joka kytkee aktuaa-
liset slope-arvot slope_coeffcient-vaikutteisiin todennäköisyyksiin.
Slope_coeffi cient -parametria käytetään laskettaessa kaltevuuskertoimia seu-
raavasti laskemalla ensin:
exp = slope_coeffi cient/MAX_SLOPE_RESISTANCE_VALUE/2.0, 
missä MAX_SLOPE_RESISTANCE == 100. Käyttämällä tätä exp-arvoa etsintä-
taulukko on muodostettu seuraavasti:

for (i=0; i < lookup table size; i++){

    if (i < CRITICAL_SLOPE){

        val=(CRITICAL_SLOPE – i)/CRITICAL_SLOPE;

        lookup table [i]=1.0- pow(val, exp);

    }

    else{

       lookup table[i]=1.0;

    }

}

Road gravity coeffi cient (tien vetovoima)
Tien vetovoiman aiheuttama kasvu (road infl uenced growth): Maksimaalinen tien et-
simisetäisyys pikselistä, joka on valittu tie matkalle (road trip) on määritelty tiettynä 
kuvan ulottuvuuksien suhteena. Sovellettava arvo johdetaan parametrista seuraavas-
ti:
rg_value = (rg_coeff/MAX_ROAD_VALUE)*((row + col)/16.0), 

missä MAX_ROAD_COEFF_VALUE on määritelmällisesti 100, ja (row,col) ovat 
rivien ja sarakkeiden pikselien lukumäärä niin, että rg_value maksimissaan (rg_
coeff == 100) on 1/16 kuvan pikselikoosta. Jos rg_coeff-arvo on pienempi 
kuin 100, niin rg_value on rg_coeff/MAX_ROAD_VALUE –suhteen mukaises-
ti pienempi kuin 1/16 kuvakoosta. rg_value -parametria sovelletaan tien vetovoiman 
aiheuttamaan kasvuun seuraavasti:
max_search_index = 4*(rg_value*(1+rg_value)),

missä rg_value määrittelee maksimimäärän valitun uuden rakennetun pikselin naa-
purustoille, joista etsitään tietä. Ensimmäinen naapurusto (rg_value ==1) muo-
dostetaan kahdeksasta valitun pikselin välittömästä naapurista. Toisen naapuruston 
(rg_value == 2) muodostavat seuraavat 16 välitöntä ensimmäisen naapuruston 
naapuripikseliä, jne. Tällä tavalla tien etsiminen etenee pikselistä ulospäin, kunnes tie 
löytyy tai etsimisetäisyys on suurempi kuin max_search_index.

Kasvusäännöt (growth rules)
SLEUTH-simulaatio voidaan siis aloittaa, kun aluetta ja maisemaa kuvaavat syö-
teaineistot on valmisteltu sekä alustavat kasvuparametrit asetettu. Tämän jälkeen 
aineistoon sovelletaan yhdistelmää erilaisia kasvusääntöjä, joilla simuloidaan urbaa-
nin alueen kasvun mahdollisia kehityspolkuja (ja yksityiskohtaisempaa maankäytön 
muutosta käytettäessä Deltatron-modulia). 

Urbaanin kasvudynamiikan määritteleminen

Tässä luvussa kuvataan erilaiset kasvuaskeleet ja niiden dynamiikan funktionaalista 
muotoa sekä lisäksi kuvataan esimerkki kasvuaskeleesta ja esitetään sitä määrittelevä 
pseudokoodi. Soveltuvuuden kaksi mittaria vaikuttavat urbanisaation samankaltaisuu-
teen läpi koko kasvuprosessin. Sopivuus määritellään rakentumisen todennäköisyys 
–tasolla (excluded), esim. vesistöt, suojelualueet, sekä rinnekaltevuuden vaikutus –ta-
solla (slope). Pinta, joka on kaltevampi kuin 21% ei voi tulla rakennetuksi (urbani-
soitua). Jos paikallinen slope-arvo on alle 22 % slope-parametri (slope (i,j)) 
määrittelee painokertoimen todennäköisyydelle, jolla paikka tulee rakennetuksi. Kas-
vudynamiikan, jota SLEUTH-mallin Urban Growth Model-komponentti (UGM) to-
teuttaa, määrittelevät neljä askelta:
 i. spontaani kasvu (spontaneous growth)
 ii. uudet kasvavat keskukset (new spreading centers)
 iii. reunakasvu (edge growth)
 iv. tien vetovoiman aiheuttama kasvu (road infl uenced growth)
Kasvusykli koostuu näistä neljästä askeleesta (sekä maankäytön muutosta mallinnet-
taessa Deltatron-muutosdynamiikasta). 
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i) Spontaani kasvu (spontaneous growth, sg)

Spontaani kasvu määrittelee satunnaista urbanisoitumista mallissa. 
Soluautomaatio kehyksessä tämä tarkoittaa, että millä tahansa ei-ur-
banisoituneella solulla ruudukossa on tietty (pieni) todennäköisyys 
tulla rakennetuksi minä tahansa ajan hetkenä. Näin ollen, urbani-
soituuko annettu solu U(i,j,t) koordinaattissa (i,j) ajanhetkellä t+1, 
voidaan ilmaista 
U(i,j,t+1)=
F ( s g ) [ d i s p e r s i o n _ c o e f f i c i e n t , s l o p e _
coeffi cient,U(i,j,t), random],

missä parametri dispersion_coeffi cient määrittelee (pie-
nen) spontaanin, todennäköisyyden urbanisoitumiseen, ja slope_
coeffi cient-parametri määrittelee paikallisen kaltevuuden pai-
notetun todennäköisyyden. Prosessin sattumanvaraisuus ilmaistaan 
satunnaismuuttujalla. Jos solu on jo urbanisoitunut tai suljettu urba-
nisoitumisesta pois, se ei muutu ja sen vuoksi kyky siirtymään riip-
puu myös solun omasta sen hetkisestä arvosta. Spontaania kasvua 
mallissa toteuttaa pseudokoodilla kuvattu prosessi:

F(dispersion_coeffi cient, slope_coeffi cient){

    for (p<dispersion value){

        select pixel location (i,j) at random

        if ((i,j) is available for urbaniza 

  tion){ 

            (i,j) = urban

            New Spreading Center Growth

        }

    }

} end spontaneous growth

ii) Uudet kasvavat keskukset (new spreading center, nc)

Seuraava urbaanin kasvun askel on määritelty uusien kasvavien 
keskusten dynamiikan kautta. Nimensä mukaisesti tämä vaihe 
määrittelee tuleeko jostakin uudesta spontaanisti urbanisoitunees-
ta solusta uusi kasvava keskus. Parametri breed_coeffi cient 
määrittelee todennäköisyyden, jolla uudesta urbanisoituneesta so-
lusta U(i,j,t+1) tulee uusi kasvava keskus U’(i,j,t+1), ja annetut 
kaksi naapurisolua voivat myös urbanisoitua.

U’(i,j,t+1) = F(nc)[breed-coeffi cient, U(i,j,t+1), 
random],

missä (k,l) on lähin naapuri solulle (i,j). Jos solun sallitaan tul-
la uudeksi keskukseksi, niin kahden uuden kasvavan keskuksen 
vierekkäisen solun täytyy myös urbanisoitua. Näin ollen uusi kas-
vava keskus määritellään sijaintina, jossa on kolme tai useampia 
vierekkäistä urbanisoitunutta solua. Tämän vaiheen aktualisoitu-
minen riippuu slope_coeffi cient muuttujalla painotetusta 
topografi asta ja naapurisolujen mahdollisuudesta toteuttaa siirty-
mä. Uusi kasvava keskus (new spreading center growth) syntyy 
seuraavasti:

F(breed_coeffi cient, slope_coeffi cient){

  if (random_integer < breed_coeffi cient) AND

  if (two neighbourhood pixels are avail  

 able for urbanization) {

 (i,j) neighbours = urban

  }

} end new spreading center growth
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iii) Reunakasvu (edge growth, eg)

Reunakasvudynamiikka on se osa kasvua, joka juontaa juurensa 
olemassa olevista kasvavista keskuksista. Tämä kasvu levittää mo-
lempia, uusia vaiheessa (uudet kasvavat keskukset) tällä ajanhetkel-
lä (t+1) syntyneitä keskuksia ja aiemmin luotuja keskuksia. Näin 
ollen, jos ei-urbanisoituneella solulla on vähintään kolme urbani-
soitunutta naapuria, sillä on tietty urbanisoituneeksi tulemisen to-
dennäköisyys, joka määrittyy spread_coeffi cient -parametrin 
mukaan, jos soluun muuten on mahdollista rakentaa (slope_co-
effi cient). Näin ollen reunakasvu voidaan ilmaista seuraavasti:

U(i,j,t+1) =
F(eg)[spread_coefficient,slope_coefficient, 
U(i,j,t), U(k,l), random], 

missä (k,l) kuuluu (i,j):n lähimpään naapurustoon. Reunakasvun 
määrittää siis:

F(spread_coeffi cient, slope_coeffi cient){

    for (all non-edge pixels (i,j)){

        if ((i,j) is urban) and 

        (random_integer < spread_coeffi cient)  

  AND

        if (at least two urban neighbors ex 

  ist) AND

        if ( a randomly chosen, non-urban  

  neighbour is available for urban 

  ization){

              (i,j) neighbour = urban

        }

    } end edge growth

iv) Tien vetovoiman aiheuttama kasvu (road-infl uenced growth, rg)
Viimeinen kasvuvaihe, tien vetovoiman aiheuttama kasvu, määrittyy paitsi olemassa 
olevan liikenneinfrastruktuurin perusteella myös vaiheissa i, ii ja iii viimeisimmäksi 
tapahtuneen urbanisaation perusteella. Breed_coeffi cient -parametrin määrit-
tämän todennäköisyyden mukaan valitaan vasta urbanisoituneet solut (ajan hetkellä 
t+1) ja tietä etsitään niiden naapurustosta. Tien löytyessä road_gravity_coef-
fi cient:n määrittelemä maksimisäteen etäisyydellä valitusta solusta, väliaikainen 
urbaani solu sijoitetaan tiellä pisteeseen, joka on lähinnä valittua solua. Seuraavak-
si tällä tielle sijoitetulla väliaikaisella urbaanilla solulla suoritetaan satunnaiskävely 
(random walk) tietä (tai alkuperäiseen tiehen liittyviä teitä) pitkin. Kävelyssä askelien 
määränä käytetään dispersion_coeffi cient-parametriä. Väliaikaisen urbaanin 
solun lopullinen sijaintia pidetään sitten uutena kasvavana ytimenä. Jos solu väliaikai-
sen urbaanin solun (tiellä) naapurustossa voi urbanisoitua, se tapahtuu (satunnaisesti 
poimituissa kandidaateissa). Näin ollen väliaikaisen urbaanin solun luominen tielle 
voidaan määritellä seuraavasti:

U’(k,l,t+1) =
 F(rg’)[U(i,j,t+1), road_gravity_coeffi cient, R(m,n), random],

missä i,j,k,l,m ja n ovat solujen koordinaatteja, ja R(m,n) määrittelee solun tiellä. Sa-
tunnaiskävely tiellä voidaan ilmaista seuraavasti:

U’’(i,j,t+1) =
 F(rg’’)[U’(k,l,t+1), dispersion_coeffi cient, R(m,n), random],

missä (i,j) ovat tiesoluja (k,l):n naapurustossa. Jos väliaikaisen urbaanin solun sijainti 
satunnaiskävelyn lopputilanteessa määritellään (p,q), uusi viereinen kasvava urbaani 
keskus määritellään seuraavasti:

U’’’(i,j,t+1) =
 F(rg’’’)[U’’(p,q,t+1), R(m,n), slope_coeffi cient, random],

ja kaksi uutta viereistä urbanisoitunutta solua lisätään käyttämällä

U’’’’(i,j,t+1) =
 F(rg’’’’)[U’’’(p,q,t+1), slope_coeffi cient, random],

missä (i,j) ja (k,l) kuuluvat (p,q):n lähimpään naapurustoon. 
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Neljä edellä mainittua vaihetta viittaavat kollektiivisesti ”tiematkaan” (road trip). Jokainen pyrkimys valita uusi urbanisoitunut solu siirtymään tielle 
on uusi ”tiematka”. Tavoiteltu tiematkojen lukumäärä missä tahansa annetussa kasvusyklissä määritellään breed_coeffi cient -parametrilla. Tien 
vetovoiman aiheuttama kasvu (road-infl uenced growth) kuvataan siis:
 

F(breed_coeffi cient, road_gravity_coeffi cient, dispersion_coeffi cient, slope_coeffi cient){

  for (p<=breed_coeffi cient){

    road_gravity = value which is a function of image size and road_gravity_coeffi cient

    max_search = maximum distance, determined by road_gravity, for which a road pixel is searched

    (i,j) = randomly selected pixel, urbanized within the current growth cycle

    road_found = search outward from (i,j), up to max_search, for a road pixel

    if (road_found){

       walk along the road, in randomly selected directions, for a number of steps determined 

  by the road_value and the dispersion_coeffi cient

       if ( a neighboring pixel is available for urbanization){

            (i,j) neighbour = urban

             if (two neighbors of the newly urban pixel are available for urbanization){

                   two urban pixel neighbors = urban

             }

       }

    }

  }

} end road-infl uenced growth

(Lähde: http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig)
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Aineistot ja kalibroituminen

   Sanna Iltanen

   Anssi Joutsiniemi

Lähtöaineiston muodostaminen
SLEUTH-mallin soluautomaatin alkutila määrittyy rasterimuotoisten syötetiedosto-
jen perusteella. Malli käyttää viidentyyppisiä alueen maantiedettä kuvaavia syötetie-
dostoja, joiden perusteella se alustetaan ja muutokset generoidaan. Neljä näistä – rin-
nekaltevuus (slope), rakentumisen todennäköisyys (excluded), rakennettu alue (urban 
area) ja liikenneverkko (transportation) – vaikuttavat mallin kalibroitumiseen ja en-
nusteisiin. Viides syötetiedosto, varjostettu korkeusmalli tai muu taustakuva (hillsha-
de), ei vaikuta mallin kalibroitumiseen tai ennusteisiin, mutta sisältyy malliin lähinnä 
havainnollistavista ja paikannusta helpottavista syistä. Kuudes mahdollinen tietoai-
neisto, rakennetun alueen eri maankäyttömuodot (landuse), edellyttää SLEUTH-mal-
lin Deltatron-modulin käyttöä, eikä sitä ole otettu tähän Urban Generator hankkeen 
ohjelmaan.

Alueen maantiedettä kuvaavat syötetiedostot voidaan koota paikkatietojärjestelmäs-
sä (GIS) sopivista aineistoista. Kaikkien aineistojen tulee olla samassa maantieteel-
lisessä projektiossa tai ne tulee muuntaa sellaisiksi. Lisäksi aineistojen tulee kuvata 
laajuudeltaan samansuuruista aluetta.  Malliin tiedostot syötetään harmaa sävyisinä 
rasterikuvina Graphics Interchange Format (gif) -muodossa. Gif-rasterikuvat voivat 
saada sävyarvot 0 -255. Mallissa kaikkiin syötetiedostoihin pätee seuraava: sävyarvo 
0 on puuttuva eli null-arvo ja sävyarvot 0<n<255 ovat mallinnuksen aktiivisesti käyt-
tämiä syötetietoja. Kaikkien syötetiedostojen tulee lisäksi olla rasterikooltaan samat 
(samassa kalibrointivaiheessa) eli pysty- ja vaakarivien pikselimäärän tulee olla sama. 
Mallin toimimisen edellytyksenä on myös, että tiedostot noudattavat vakioitua nimeä-
miskäytäntöä (ks.liite 1).

Aineistojen soveltaminen tutkimuksessa

Keskeisimpiä tämän tutkimuksen tavoitteita oli tutkia suomalaisista paikkatietoai-
neistoista muodostettujen syötetietojen soveltuvuutta SLEUTH-mallin syötteiksi sekä 
tutkia eri menetelmillä muodostettujen syötetietojen vaikutusta simuloinnin tuloksiin. 
Tärkeimmät tutkimukselliset operaatiot kohdistuivat kahteen syöteaineisto tyyppiin: 
rakentumisen todennäköisyyttä (excluded) ja liikenneverkkoa (transportation) kuvaa-
viin syötetiedostoihin. Tutkimuksessa on selvitetty simulaatiomallin rakentumisen to-



Rinnekaltevuus - syötekuva / Helsingin kaupunkiseutu.

Rinnekaltevuus - syötekuva / Turun kaupunkiseutu.
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dennäköisyys –tason soveltuvuutta maankäytön ohjauksen merkityksen arviointiin 
sekä pyritty vertailemaan tuloksia ohjaamattoman kasvun tuottamiin simulaatiotu-
loksiin. Lisäksi tutkimuksessa on arvioitu eri menetelmillä muodostettuja liikenne-
verkon kuvauksia sekä niistä johdettuja abstraktimpia saavutettavuuden vaikutuksia 
simulaatiotuloksiin. Liikenneverkkoa on kuvattu toisaalta pelkkinä pääteistä koostu-
vina viivastoina ja toisaalta tieverkon saavutettavuusominaisuuksista muodostettuna 
pintana. Myös raideverkkoa seisakkeineen sekä tieverkon ja raideverkon yhdistelmiä 
testattiin simulaatioajoissa. Maanpinnan kaltevuutta ja rakennettua aluetta kuvaavat 
syötteet toistuvat samoina kaikissa simulaatioissa.

Maanpinnan kaltevuus (slope)

Topografi a on yksi oleellisimmista urbaania kehitystä säätelevistä tekijöistä. Tasai-
seen maastoon on helpompi rakentaa ja kaupunkirakenne laajenee yleensä ensin 
tällaisille alueille. Lisäksi topografi a korreloi tyypillisesti myös tiettyjen maalajien 
kanssa. Jyrkemmät rinteet ovat epäsuotuisampia ja kaikkein jyrkimmät rinteet ovat 
mahdottomia rakentamisen kannalta. Kaltevuus, jota jyrkempiä alueita ei rakenneta, 
on määritelty CRITICAL_SLOPE-arvona.

Kaikissa kalibroinneissa käytetyt kaltevuus-tasot on muodostettu paikkatietojärjestel-
män korkeustiedoista. Maanpinnan kaltevuutta kuvaava rasterikuva on muodostettu 
luomalla Mapinfo-ohjelmalla maastotietokannan korkeuskäyräaineistosta (käyräväli 
10m) kaltevuutta kuvaava pinta. Viivamuotoinen korkeuskäyräaineisto (mittakaava 
1:100000) muutettiin ensin pistemuotoiseksi tiedostoksi Mapinfon Vertical Mapper 
-sovelluksen Create Grid > poly-to-point -toiminnolla, minkä jälkeen pisteaineisto 
muunnettiin pinnaksi Create Grid > Interpolation -toiminnolla käyttäen suorakul-
maista (bilineaarista) interpolaatiota (solukoko 100x100m). Pikselien harmaasävy-
arvot jaettiin viiteen luokkaan siten, että sävyarvot kuvasivat likimääräisesti maan-
pinnan prosentuaalista kaltevuutta. Kaikissa ajoissa ja kullakin alueella on käytetty 
samaa alueen maanpinnan kaltevuutta kuvaavaa syötetiedostoa.



Aikasarjat rakennetun alueen kehittymisestä 1970-2010. Turku Helsinki
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Rakennettu alue (urban area)

Rakennettu alue -taso (Urban area) kuvaa mallinnettavalla alueella rakennetuksi mää-
riteltyä aluetta. SLEUTHin käyttö ei edellytä tai anna mitään tiettyä määritelmää ra-
kennetulle alueelle. Rakennettu ja rakentamaton voidaan määritellä tapauskohtaisesti 
ja saatavilla olevista aineistoista johtuen eri tavoilla. Kansainvälisissä tutkimuksissa 
on käytetty mm. digitoituja kaupungin karttoja, ilmakuvia, kaukokartoitusaineistoja 
ja väestönlaskentaan perustuvia tiheyskarttoja. Näitä aineistoja tarvitaan vähintään 
neljältä poikkileikkausvuodelta kaiken SLEUTH-mallin mahdollistaman statistiikan, 
joka kuvaa kalibrointiajojen ja historiallisen tiedon yhteensopivuutta, laskemiseksi. 
Tässä tutkimuksessa testattiin myös simulaatioita, jotka oli tehty käyttämällä vain 
kolmea poikkileikkausvuotta. Pääosa simulaatioista on tehty kuitenkin viiden poik-
kileikkausvuoden perusteella.

Aloitusvuoden rakennettua aluetta kuvaavaa tiedostoa käytetään alustamaan malli ja 
se toimii pohjana mallin suorittamalle soluautomaatin toteuttamalle kasvulle.

Tässä tutkimuksessa rakennettua aluetta kuvaavan syötetiedon pohja-aineistona on 
käytetty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ruututietokantaa rakennuksista.  Kos-
ka ruututietoaineistoa ei ole saatavilla ennen vuotta 1980 poikkileikkausvuoden 1970 
tilanne on konstruoitu yhdistelemällä tietoja peruskartoista ja rakennusrekisteristä. 
SYKE:n tietokannat ovat ruutumuotoista tietoa, jossa ruudun koko on 250 m x 250 
m. Rakennuksia koskevasta aineistosta löytyvät tiedot mm. ruudussa sijaitsevien ra-
kennusten lukumäärästä ja yhteenlasketusta kerrosalasta. Näiden aineistojen pohjalta 
tässä tutkimuksessa päädyttiin määrittämään rakennettu alue aineistotarkkuutta vas-
taavana ruutuna, jossa rakennusten lukumääräP4 tai kerrosalaP1000 m2. Myös tilan-
netta ennen vuotta 1980 kuvaavat aineistot on muutettu ruutumuotoiseksi tiedoksi ja 
rakennetun alueen määritelmänä on käytetty vain rakennusten lukumäärääP4, koska 
kerrosalatietoja ei ole ollut käytettävissä. Määritelmää voidaan jatkosimulaatioissa 
haluttaessa muuttaa ja oikea tehokkuus rakennetun alueen kuvaamiseksi määritellään 
aina kyseessä olevalle tapaukselle soveltuen. Tässä tutkimuksessa em. määritelmän 
avulla pyrittiin saamaan esille myös taajamien ulkopuolella tapahtuva hajarakentami-
nen riittävän kattavasti.



Rakennettu alue 2010 / Helsingin kaupunkiseutu.
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Esimerkki binäärisesti kuvatusta Helsingin kaupunkiseudun tieverkosta.

Esimerkki liikenneverkon kuvauksesta saavutettavuuspintana / Hel-
singin kaupunkiseutu. 
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Liikenneverkko (transportation)
 
Liikenneverkolla ja -yhteyksillä on huomattava vaikutus kaupunkirakenteen kehityk-
seen. Autoistumisen ja elämäntapojen muutoksen myötä tieverkon saavutettavuus on 
saanut yhä suuremman painoarvon kaupunkirakenteen kehityksessä. Liikenneverkko 
laajenee kaupunkirakenteen kasvun myötä. Tämän dynamiikan kuvaamiseksi tarvi-
taan useilta eri poikkileikkausvuosilta tiedot liikenneverkosta. SLEUTH-simulaatio 
alustetaan varhaisimmalla tieverkolla. Kun kasvusyklien (eli simuloidun ajankulun) 
edetessä saavutetaan seuraava lähdeaineiston poikkileikkauskohta, niin uusi liikenne-
verkkoa kuvaava tiedosto otetaan simulaation pohjaksi ja prosessi etenee. Tiet voidaan 
esittää joko binäärisesti (sävyarvot 0 tai 255) tai painotettuina vetovoiman mukaisina 
sävyarvoina koko arvovälillä (0-255). Tämä painotus on suhteellinen:

  painotus 1 (sävyarvot) painotus 2 (sävyarvot) saavutettavuus
  4   100   high
  2   50   medium
  1   25   low
  0   0   -

Oheisen taulukon esimerkissä olevat kaksi painotusta ovat siis mallin kannalta samat 
ja tuottavat saman lopputuloksen. Sävyarvoilla ilmaistuna 0 on ”ei tie” ja sävyarvot 
0 < n < 255 ovat ”tie suhteellinen” kuten yläpuolella eli binäärisessä kuvaustavassa 
vastaavien teiden tulee olla sävyarvoltaan (>0) samoja. 
Koska tieverkko ei ole ainoa kaupunkikehityksen kannalta olennaista saavutettavuut-
ta luova tekijä, alkuperäisen mallin käyttämää aineistoa laajennettiin. Tavoitteena oli 
saada käsitys erilaisten saavutettavuuskriteerien mukaisten lähtöaineistojen soveltu-
vuudesta maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Tässä tutkimuksessa on käytetty tran-
sportation-tason syöteaineistoina viittä erilaista saavutettavuuden ilmentymää:

 1. viivamuotoista binäärisessä muodossa esitettyä tie- ja katuverkkoa
 2. tieverkon saavutettavuutta kuvaavaa saavutettavuuspintaa
 3. raideverkkoa
 4. raideverkkoa ja asemia
 5. tieverkon ja raideverkon yhdistelmää 



Esimerkki binäärisesti kuvatusta Helsingin kaupunkiseudun raidever-
kosta ja asemista.

Esimerkki binäärisesti kuvatusta Helsingin seudun raide- ja tieverkon 
yhdistelmästä.
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Binääriseen viivamuotoiseen tieverkko aineistoon on valittu vain tärkeimmät väylät; 
Digiroad-aineiston luokituksessa väylätyypin 1 tiet. Saavutettavuuspinta puolestaan 
on muodostettu kattavasta tieverkkoaineistosta. Saavutettavuuspintaa varten on tie-
verkosta laskettu tieverkon keskimääräinen syvyys noin 15 minuutin aikaetäisyy-
dellä jokaisesta tieverkon segmentistä. Tämän jälkeen viivamuotoinen tieaineisto on 
muutettu pistemäiseksi tiedoksi (Mapinfo: Vertical mapper > Create grid > poly-to-
point) ja edelleen saavutettavuus pinnaksi (Mapinfo: vertical mapper > create grid 
> Interpolation > rectangular interpolation). Raideverkko on kuvattu Helsingin ta-
pauksessa binäärisenä tietona, jonka muodostavat itse viivoina esitetty raideverkko 
sekä ympyränmuotoisina (r = 600 m) esitetyt aseman seudut. Turun tapauksessa rai-
deverkko on kuvattu binäärisenä tietona ilman asemia. 



Rakentumisen todennäköisyys 
Helsingin seudulla aikasarjana.

1970

1990

2010
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Rakentumisen todennäköisyys (excluded)

SLEUTH-mallissa rakentumisen todennäköisyys –taso (excluded) kuvaa alueiden ra-
kentumisherkkyyttä todennäköisyyspintana. Varsinainen alkuperäinen tehtävä raken-
tumisen todennäköisyys -tasolla on ollut esittää alueet, joiden rakentuminen mallissa 
on estetty tai rakentumisen todennäköisyys on pieni kuten vesistöt, suojelualueet jne. 
Myös tämä syötetiedosto voi, kuten useimmat SLEUTH-mallin syötteet, saada eri 
sävyarvoja, jotka kuvaavat alueiden resistanssia rakentumisen suhteen. Se ei siis ole 
välttämättä binäärisiä (kyllä/ei), vaan sävyarvoja voidaan käyttää kuvaamaan raken-
tumisen todennäköisyyttä yleisemmällä tasolla. Arvon 0 saavat pikselit ovat vapaasti 
käytettävissä rakentamiseen, arvot 0 < n < 100 saavat pikselit rakentuvat pienemmällä 
todennäköisyydellä (todennäköisyyden vähentyessä kun n→100) ja arvot n>100 saa-
vat pikselit eivät rakennu.

Tässä tutkimuksessa rakentumisen todennäköisyys -tasoa on käytetty erityisesti ar-
vioimaan suunnitelmien ohjausvaikutusta simulaatioissa. Sekä Helsingin että Turun 
kaupunkiseuduista tehdyissä kalibroinneissa ja ennusteissa on testattu kahdenlaiset 
tapaukset. Ensimmäisessä tapauksessa rakentumisen todennäköisyys -tasolla on sul-
jettu vain vesistöt rakentumiselta (sävyarvo = 255) ja kaikki muu on vapaasti raken-
nettavissa (sävyarvo = 0). Toisessa tapauksessa kalibroinnissa on käytetty seutu- ja 
maakuntatasoisia suunnitelmia kuvaamaan alueiden rakentumisen todennäköisyyttä 
siten kuin niiden voidaan kuvitella alueiden pääkäyttötarkoitukset silmälläpitäen olet-
taa toteutuvan. Syötetiedostojen rakentumisherkkyyttä kuvaavat sävyarvot on joh-
dettu maankäytön suunnitelmista oheisen kaavion mukaisesti siten, että aktiiviselle 
rakentamiselle ja kehittämiselle osoitetut alueet saavat suuremmat todennäköisyyden 
arvot kuin maa-/metsätalousvaltaiset tai kaavoittamat alueet. Virkistys ja suojelu alu-
eet saavat puolestaan näitä pienemmät todennäköisyyden arvot.

    100 % Keskustatoiminnot
   80 % Taajamatoiminnot, teollisuus
   60 % Kaavoittamattomat alueet, erikoisalueet
   40 % Virkistysalueet
   20 % Suojelualueet
   0 % Vesistöt

Rakentumisen todennäköisyyksien määrittelyssä on käytetty seuraavia suunnitelmia.
Helsinki:
• 1970: Helsingin seutukaavaliiton runkokaava 1968
• 1990: Helsingin seudun seutusuunnitelma 1988
• 2010: Uudenmaan maakuntakaava 2006



Rakentumisen todennäköisyys ”ohjaamaton 
kasvu”: rakentumispotentiaalia ei ole normalisoitu 
(yllä) sekä rakentumispotentiaali normalisoitu 
50% maksimista (alla).

Ote Helsingin seutukaavaliiton runkokaavasta 1968.

Ote Helsingin seudun seutusuunnitelmasta 1988.

Ote uudenmaan maakuntakaavasta 2006.
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Ote Lounais-Suomen seutukaavasta (vuodelle 
2010).

Ote Varsinais-Suomen seutukaavayhdistel-
mästä 1994.
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Turku: 
• 1970: Lounais-Suomen seutukaava 2010 runkokaava. 
• 1990: Varsinais-Suomen seutukaavayhdistelmä 1994.
• 2010: Turun kaupunkiseudun maakuntakaava 2004

Lisäksi tutkittiin tapaukset, joissa rakentumisen kokonaistodennäköisyyttä kuvaava 
rakentumispotentiaali Pkok normalisoitiin molemmissa em. todennäköisyyspinnoissa 
50 %:iin maksimipotentiaalista.  Normalisointi suoritettiin laskemalla syötetiedosto-
jen pikselien eri sävyarvojen summat, joita verrattiin maksimipotentiaaliin. Maksi-
mipotentiaaliksi määriteltiin tilanne, jossa kaikki syötetiedoston pikselit saavat arvon 
nolla. Minimipotentiaaliksi määriteltiin puolestaan tilanne, jossa kaikkien syötetie-
doston pikselien arvo V on suurempi kuin 100. Formaalimmin ilmaistuna:
 
Rakentumispotentiaali yhdessä pikselissä      Pij = Vij      
Rakentumispotentiaali     Pkok =  ΣVij    
Rakentumispotentiaalin tasaus:     Pkok  → Pkok (50 %) = 0,5* Pkok (MAX) 

Normalisoimattomissa tapauksissa rakentumispotentiaalit olivat seuraavat:
Helsinki – vapaakasvu:  86 % maksimista
Helsinki – ohjattu kasvu:  47 – 52 – 54 % (1970 – 1990 – 2010) maksimista
Turku – vapaakasvu:  82 % maksimista
Turku – ohjattu kasvu:  43 – 50 – 50 % (1970 – 1990 – 2010) maksimista.

Tutkimuksessa on pyritty määrittelemään millaisia vaikutuksia rakentumispotentiaa-
lin normalisoinnilla on simulaatioajojen tuloksiin. Kuvaako ”vapaan kasvun tilaa” 
(tai esimerkiksi poikkeuslupamenettelyn nojalla tapahtuvaa rakentamista) paremmin 
aineisto, jossa rakentumispotentiaali on yhtä suuri kuin ohjatussa kasvussa, vai aineis-
to, jossa myös potentiaali on suurempi, kun vapauskin on suurempi.

Rinnevarjostus (hillshade) ja maankäyttö (landuse)

Hillshade-taso ei ole aktiivinen syötetiedosto, vaan se on mallissa visuaalisen havain-
nollisuuden lisäämiseksi, eikä sitä ole esimerkkeihin sisällytetty. Myöskään landuse-
taso ei tutkimuksen rajauksesta johtuen ollut käytössä.

Historialliset tiedot

Historialliset tiedot poikkileikkausvuosilta sekä rakennetun alueen että liikenneverk-
kojen osalta on muodostettu poikkileikkausajankohtia (1970, 1990) lähinnä saatavilla 
olevista peruskartoista. Käytettyjen peruskarttalehtien vuosiluvut löytyvät raportin-
liitteestä 3.



Taulukko yhteensopivuutta kuvaavista arvoista:
SLEUTH Metrics
Metric Name Description            Dietzel, Charles & Clarke Keith C 
___________________________________________________________________
Product  All other scores multiplied together
Compare Modeled population for fi nal year/actual population fot fi nal year, or  
  IF Pmodeled>Pactual {1-(modeled population for fi nal year/actual   
  population for fi nal year)}
Pop   Least squares regression score for modeled urbanization 
  compared to actual urbanization for the control years
Edges  Least squares regression score for modeled urban edge count   
  compared to actual urban edge count for the control years
Clusters  Least squares regression score for modeled urban clustering 
  compared to known urban clustering for the control years
Cluster Size Least squares regression score for modeled average urban cluster  
  size compared to known average urban cluster size for the control  
  years
Lee-Salle  A shape index, a measurement of spatial fi t between the model’s  
  growth and the known urban extent fot the control years
Slope   Least squares regression of average slope for modeled urban cells  
  compared to average slope of known urban cells for the control  
  years
% Urban  Least squares regression of percent of available pixels urbanized  
  compared to the urbanized pixels for the control years 
X-Mean  Least squares regression of average x_values for modeled 
  urbanized cells compared to average x_values of known urban  
  cells for  the control years 
Y-Mean  Least squares regresion of average y_values for modeled 
  urbanized cells compared to average y_values of known urban  
  cells for the control years
Rad  Least squares regression of standard radius of the urban 
  distribution, i.e. normalized standard deviation in x and y
F-Match  A proportion of goodness of fi t across landuse classes. {#_mode 
  led_LU correct/(#_modeled_LU correct + #_modeled_LU wrong)}
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Kalibrointi: menetelmät  
Simulaatiomallin kalibrointi vastaamaan historiallista kehitystrendiä vastaavaksi on 
yksi kriittisimmistä vaiheista mallinnuksessa. Tässä tutkimuksessa simulaatioajojen 
ja historiallisen tiedon ”parhaan yhteensopivuuden” määrittämiseksi on käyttetty Op-
timal Sleuth metrics (OSM) –menetelmää (Dietzel & Clarke 2007), jonka taustoja ku-
vataan lyhyesti tässä luvussa. Aiemmin eri tutkimuksissa on kalibrointimenetelmänä 
käytetty myös muita mittareita esim. LeeSalle (Clarke & Candau 2002). 
Kalibrointi etenee iteraatio-periaatteella karkeammasta aineistosta tarkempaan aineis-
toon.  Jokaisessa vaiheessa lasketaan 13 yhteensopivuutta kuvaa arvoa (metrics), jotka 
kuvaavat simulaatioajojen yhteen sopivuutta historiallisen aineiston kanssa. 

OSM-menetelmä kehitettiin siten, että kolme data-yhdistelmää kalibroitiin perinpoh-
jaisesti läpi parametriavaruuden (jokainen parametri kombinaatio testattiin) ja seu-
rauksena syntyvät yhteen sopivuutta kuvaavat arvot analysoitiin. Aineistoina käy-
tettiin kolmea syötetiedostoyhdistelmää, joista kaksi edusti merkittävimpiä tilallisia 
prosesseja urbaanissa kasvussa; diffuusiota ja yhdistyvyyttä. Kolmantena aineistona 
käytettiin realistisempaa Demo-city aineistoa, jossa kaksi edellistä yhdistyvät ja joka 
oli edellisiä realistisempi. Tuloksena syntyi kaikista simulaatioajoista 18-ulotteinen 
tietojoukko,  joka koostui 13 yhteen sopivuutta kuvaavasta arvosta ja viidestä para-
metriarvosta. Valtavan datamäärän analysointiin käytettiin tavanomaisten statististen 
metodien sijasta data mining –tekniikkaa, tarkemmin sanottuna self-organising map 
(SOM) algoritmia (Kohonen 1995). SOM luodaan käyttämällä neural network -al-
goritmia, joka perustuu valvomattomaan oppimiseen ja jota käytetään tietoklusteriin 
(tietämättä tiedon luokkajäsenyydestä) (Kohonen 1995). Tämän tyyppistä data mi-
ning –tekniikkaa on sovellettu laajasti myös muilla tieteenaloilla kuten esimerkiksi 
insinööritieteissä, taloustieteissä, sosiologiassa ja kirjastotieteissä. Se tarjoaa voi-
makkaasti visuaalisen lähestymistavan arvioida karkeita suhteita muuttujien välillä 
(Vesanto 1997).

SOM:ien visuaalisen tulkinnan avulla selvitettiin, mitkä 12 mittarista ovat välttä-
mättömiä arvioitaessa yhteensopivuutta historiallisen tiedon kanssa. Visuaalinen 
arviointi tehtiin jokaisen SOM:in ressultanttikomponentti-pinnasta, jotka tehtiin jo-
kaisen SLEUTH-mallin aineistojoukon jokaisesta näytteestä, vertaamalla kolmen ai-
neistojoukon välisiä tuloksia. Jos osoittautui, että oli samanlaisia mittareita, pidettiin 
ensimmäistä välttämättömänä. Kolmella aineistojoukolla suoritettujen kokeilujen 
perusteella todettiin, että elinvoimaisimman SLEUTH-kalibroinnin yhteen sopivuut-
ta kuvaavan indikaattorin tuotti OSM-mittari, joka muodostetaan tulona compare, 
population, edges, cluster, slope, x-mean ja y-mean -mittareista. (Dietzel & Clarke 
2007). Formaalimmin:

OSM = compare*population*edges*cluster*slope*x-mean*y-mean

SLEUTH-malli tuottaa jokaisessa kalibrointivaiheessa taulukon em. yhteensopivuut-
ta kuvaavista arvoista, jotka kunkin kalibrointilaskennan päätyttyä voidaan järjestää 
OSM-menetelmän mukaisesti ja valita tämän jälkeen parhaat yhteensopivuusarvot 
saaneet parametrit seuraavaan kalibrointivaiheeseen.
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Mallinnuksen tulokset ja tulkinta

   Sanna Iltanen

   Anssi Joutsiniemi

Simulaatiot tehtiin sekä Helsingin että Turun kaupunkiseuduille kaikilla laadittujen 
syöteaineistojen yhdistelmillä. Kaikkiaan 24:n simulaation sarjat etenivät siis siten, 
että vain yhtä kasvutekijää vastaavaa aineistoa muutettiin kerrallaan. Tällä pyrittiin 
havainnollistamaan kunkin kasvutekijän merkitys simulaatioiden lopputuloksiin erik-
seen. Pääpiirteissään simulaatiot tuottivat uskottavia tuloksia rakenteen kasvun suh-
teen. Suurin merkitys simulaatioiden tuloksiin näyttäisi olevan rakentumispotentiaalin 
kokonaissumman säätelyllä (excluded layer) sekä liikenneverkon kuvaustavalla (tran-
sportation layer).

Ensimmäisessä simulaatioiden sarjassa käytettiin rakennetun alueen historiallisen 
kehityksen kuvaamiseen poikkileikkaustietoa kolmesta ajankohdasta. Rakennetun 
alueen kuvaaminen suositeltua (neljä poikkileikkausta) pienemmällä kolmen poik-
kileikkausvuoden sarjalla näyttäisi simulaatioiden mukaan tuottavan suuntaa antavia 
tuloksia kasvun hajautuneisuudesta ja painottumisesta eri alueiden välillä. Paramet-
rien kalibroituminen oli kuitenkin selvästi heikompaa kolmen poikkileikkausvuoden 
sarjalla tehdyissä kalibroinneissa kuin viiden poikkileikkausvuoden sarjalla tehdyissä 
kalibroinneissa.

Rakentumisen todennäköisyyttä kuvaavan tason (excluded) merkitystä arvioitaes-
sa käytettiin sekä ohjattua että ohjaamatonta kasvua kuvaavia syötetietoja. Ohjatun 
kasvun tapauksissa syöteaineistona käytettiin maakunta- ja seututason suunnitelmia 
ja ohjaamattoman kasvun tapauksissa kaikilla soluilla, vesistöjä lukuunottamatta, oli 
sama todennäköisyys rakentua. Termit ”ohjattu” ja ”ohjaamaton” ovat tulosten tulkin-
nan kannalta melko jyrkkiä ja ne voidaan tulkita kirjaimellisesti lähinnä vain mallin 
toiminnan näkökulmasta. ”Ohjaamaton” maankäyttö ei ole täysin ohjaamatonta, vaan 
nekin simulaatiot sisältävät sisäänkirjoitettuna kasvuntavoissaan toteutuneen rakenta-

misen ja suunnittelun, koska simulaatiot on kalibroitu vastaamaan historiallista ke-
hitystrendiä. ”Ohjattu” maankäyttö puolestaan on  pitkällä aikavälillä staattisemmin 
ohjattua kuin todellisissa toteutuneissa suunnitteluprosesseissa. Mallin käyttäytymi-
nen ohjausvaikutukseltaan erilaisissa tapauksissa oli kuitenkin odotettua ja loogista: 
kasvu oli hajaantuneempaa kaikissa ohjaamattoman maankäytön tapauksissa verrat-
tuna ohjattuun maankäyttöön. 

Simulaatiot tehtiin lisäksi sellaisilla rakentumisen todennäköisyyttä kuvaavilla ai-
neistoilla, joissa kokonaisrakentumispotentiaalit normalisoitiin samoiksi ohjatun ja 
ohjaamattoman maankäytön tapauksissa. Näissä simulaatioissa rakennetun alueen 
leviämisen määrä vaihteli loogisesti siten, että kasvu levisi laajemmalle rakentumis-
potentiaaliltaan normalisoimattomissa (eli rakentumispotentiaaliltaan suuremmissa) 
tapauksissa verrattuna normalisoituihin tapauksiin. Kokonaisrakentumispotentiaali-
en normalisointi yhtä suuriksi ohjatun ja ohjaamattoman maankäytön tapauksissa toi 
kuitenkin selvästi esiin erot hajautumisen määrän suhteen näissä tapauksissa, vaikka 
”kasvun määrä” on molemmissa tapauksissa sama.

  Liikenneverkon kuvaustavan merkitystä simulaatioiden lopputuloksissa tutkittiin 
neljällä eri aineistolla. Liikenteen kuvaustavalla näyttää olevan selvä merkitys raken-
teen kasvun painottumiselle eri alueiden välillä. Kuitenkin  johtuen sekä liikenneverk-
ko-tason heikosta kalibroitumisesta että lukuisista mahdollisuuksista liikenneverkon 
kuvaukseen tähän layeriin sisältyvät suurimmat epävarmuustekijät simulaatiotulos-
ten suhteen.



rakentumisen todennäköisyys

rakennettu alue

liikenneverkko
ennusteet

taulukko parametreista

simulaation nimi 
ja numero
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Simulaatiosarjat
Eri syöteaineistojen yhdistelmillä tehdyt simulaatiot esitellään tässä luvussa. Simulaa-
tiot etenevät seuraavalla aukeamalla olevien taulukoiden mukaisesti siten, että sarjois-
sa on kolme pääjaksoa, joiden syöteaineistot eroavat seuraavasti:
 • rakennettu alue: poikkileikkauksia kolmesta ajankohdasta
 • rakennettu alue: poikkileikkauksia viidestä ajankohdasta
 •rakentumisen todennäköisyys: rakentumispotentiaali normalisoitu
Edelleen simulaatiot etenevät näiden pääjaksojen sisällä pareittain siten, että toisessa 
maankäytön ohjattua ja toisessa ohjaamatonta sekä liikenneverkon osalta seuraavilla 
aineistolla:
 • tiestö viivoina
 • tieverkon keskimääräinen saavutettavuus pintana
 • raideverkko, Helsingin aineistossa myös asemat
 • tieverkon ja raideverkon yhdistelmä 

Seuravan aukeaman taulukoissa on siis esitetty millä syöteaineistoilla kukin simu-
laatio on tehty. Simulaatiot on nimetty ja numeroitu souritusjärjestyksessä. Tämän 
jälkeen seuraavilla sivuilla jokaisella aukeamalla on esitetty yksi simulaatio oheisen 
kuvan mukaisesti. Aukeaman vasemalla sivulla on esitetty aina kunkin simulaation 
oleelliset syötekuvat rakentumisen todennäköisyys, rakennettu alue ja liikenneverk-
ko (excluded, urban ja transportation). Rinnekaltevuutta eikä taustakuvaa ole esitet-
ty, koska ne ovat (kaupunkiseutukohtaisesti) kaikissa simulaatioissa samat. Oikealla 
puollella aukeamaa on puolestaan esitetty aina rakentumistodennäköisyyttä kuvaavat 
ennustekartat kaupunkirakenteen kasvusta vuosille 2011-2050. Lisäksi sivulla on esi-
tetty taulukkona kunkin simulaation eri kalibrointivaiheiden parametrit sekä arviot 
niiden kalibroituvuudesta. 

Kalibrointi- ja ennustealueet on rajattu saatavilla olevan historiatiedon (peruskartta-ai-
neisto) perusteella. Kummankin kaupuniseudun alueet käsittävät noin 20:n peruskart-
talehden alueen. Simulaatioiden aluerajaukset on esitetty myös viereisellä sivulla.



Simulaatioiden aluerajaus Turun kaupunkiseudulla.

Simulaatioiden aluerajaus Helsingin kaupunkiseudulla.

SIMULAATIOKARTTOJEN VÄRISELITE:

Jokaisessa simulaatiossa ennustevaiheessa mallilla suoritettiin 100 ennustetta, 
jotka alustettiin eri satunnaislukumuuttujilla. Tällöin tuloksena simulaatiosta 
saadaan ennustekartta, jonka värikoodit kertovat tietyn solun todennäköisyy-
destä rakentua näissä 100 simulaatiossa. Tässä raportissa esitetyissä simulaa-
tioiden ennustekartoissa värikoodit kertovat solujen rakentumistodennäköisyy-
den seuraavasti:

RAKENTUMISTODENNÄKÖISYYS
100 - 90 %
80 - 89 %
70 - 79 %
60 - 69 %
50 - 59 %
40 - 49 %
30 - 39 %
20 - 29 %
10 - 19 %
0 - 9 %

SIMULAATIOIDEN ALUERAJAUKSET

KALIBROITUMINEN

Simulaatiokarttojen sivuilla on esitetty eri kalibrointivaiheiden parametrit 
sekä kommentoitu parametrien kalibroituvuutta seuraavalla asteikolla:

kalib + = kalibroitunut selvästi
kalib = kalibroitunut melko selvästi
kalib - = kalibroitunut heikosti
ei kalib = ei kalibroitunut

OHJEITA SIMULAATIOKARTTOJEN TULKITSEMISEEN
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Taulukot simulaatioista ja niissä käytetyistä syöteaineistoista.
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HKI_01

Coefficients    

 

  start stop step 

Coarse    

diffusion 0 100 25 

breed  0 100 25 

spread  0 100 25 

slope  0 100 25 

road  0 100 25 

Fine    

diffusion 75 100 5 

breed  50 75 5

spread  0 25 5

slope  10 35 5

road  10 35 5

Final   

diffusion 80 90 2

breed  55 65 2

spread  0 10 2

slope  20 30 2

road  25 35 2

Prediction    

diffusion 90 kalib  

breed  63 kalib  

spread  10 kalib +  

slope  20 kalib  

road  25 ei kalib OSM = 0,81471 
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HKI_02

Coefficients      

    

  start stop step 

Coarse    

diffusion 0 100 25 

breed  0 100 25 

spread  0 100 25 

slope  0 100 25 

road   0 100 25 

Fine    

diffusion 50 75 5 

breed  15 40 5

spread  0 25 5

slope  50 75 5

road   0 25 5

Final   

diffusion 60 70 2

breed  20 30 2

spread  0 10 2

slope  50 60 2

road   5 15 2

 

Prediction   

diffusion 66 kalib - 

breed  20 kalib 

spread  10 kalib + 

slope  58 kalib - 

road   15 kalib OSM = 0,99994 43



HKI_03

E
xc

lu
de

d
U

rb
an

 
Tr

an
sp

or
ta

tio
n

44



HKI_03

Coefficients     

        

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 15 40 5  

breed  75 100 5  

spread  0 25 5  

slope  15 40 5  

road  0 25 5  

Final     

diffusion 35 45 2  

breed  90 100 2  

spread  0 10 2  

slope  15 25 2  

road  15 25 2 OSM = 0,68019

Prediction    

diffusion 45 kalib  

breed  100 kalib  

spread  0 kalib +  

slope  15 kalib +  

road  5 ei kalib  
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HKI_04

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 35 60 5  

breed  15 40 5  

spread  0 25 5  

slope  35 60 5  

road  0 25 0  

Final     

diffusion 45 55 2  

breed  30 40 2  

spread  0 10 2  

slope  50 60 2  

road  20 30 2 OSM = 0,99952

Prediction    

diffusion 45 kalib  

breed  34 kalib  

spread  10 kalib +  

slope  56 kalib  

road  30 kalib -  
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HKI_05

Coefficients    

     

  start stop step 

Coarse    

diffusion 0 100 25 

breed  0 100 25 

spread  0 100 25 

slope  0 100 25 

road  0 100 25 

Fine    

diffusion 75 100 5 

breed  75 100 5 

spread  0 25 5 

slope  5 100 5 

road  0 25 5 

Final    

diffusion 90 100 2 kalib

breed  90 100 2 kalib

spread  0 10 2 kalib +

slope  80 90 2 kalib

road  0 10 2 ei  kalib

Prediction   

diffusion 100 kalib 

breed  100 lalib + 

spread  10 kalib + 

slope  80 kalib + 

road 1 ei kalib OSM = 0,68109 49
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HKI_06

Coefficients    

 

  start stop step 

Coarse    

diffusion 0 100 25 

breed  0 100 25 

spread  0 100 25 

slope  0 100 25 

road  0 100 25 

Fine    

diffusion 45 70 5 

breed  40 65 5 

spread  0 25 5 

slope  45 75 5 

road  0 25 5 

Final    

diffusion 40 50 2 kalib

breed  50 60 2 kalib

spread  0 10 2 kalib +

slope  50 60 2 kalib

road  20 30 2 ei kalib

  

Prediction   

diffusion 48 kalib - 

breed  52 kalib - 

spread  10 kalib + 

slope  52 kalib - 

road  20 kalib - OSM = 0,99973 51
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HKI_07

Coefficients     

    

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 75 100 5  

breed  40 65 5  

spread  0 25 5  

slope  0 25 5  

road  0 25 5  

Final     

diffusion 80 90 2 kalib - 

breed  50 60 2 kalib - 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  5 15 2 kalib 

road  20 30 2 ei kalib OSM=0,99996

 

Prediction   

diffusion 86 kalib - 

breed  56 kalib 

spread  10 kalib + 

slope  5 kalib 

road  20 kalib - OSM = 0,99969 53
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HKI_08

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 75 100 5 kalib - 

breed  15 40 5  

spread  0 25 5  

slope  75 100 5 kalib - 

road  0 25 5 kalib - 

Final     

diffusion 80 90 2 kalib 

breed  20 30 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  90 100 2 kalib 

road  0 10 2 ei kalib OSM= 0,99934

Prediction   

diffusion 82 kalib 

breed  30 kalib 

spread  10 kalib + 

slope  98 kalib 

road  1 ei kalib OSM = 0,99957 55
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HKI_09

Coefficients     

   

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 75 100 5  

breed  65 90 5  

spread  0 25 5  

slope  15 40 5  

road  0 25 5 kalib - 

Final     

diffusion 75 85 2 kalib 

breed  80 90 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  25 35 2 kalib - 

road  0 10 2 ei kalib OSM = 0,99992

 

Prediction   

diffusion 85 kalib + 

breed  90 kalib 

spread  10 kalib + 

slope  25 kalib 

road  1 ei kalib OSM = 0,786666 57
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HKI_10

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 40 65 5 kalib - 

breed  60 85 5 kalib - 

spread  0 25 5  

slope  10 35 5  

road  20 45 5 kalib - 

Final     

diffusion 60 70 2 kalib + 

breed  80 90 2 kalib + 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  15 25 2 kalib 

road  20 30 2 kalib - OSM = 0,99985

Prediction   

diffusion 60 kalib 

breed  90 kalib - 

spread  6 kalib + 

slope  17 kalib 

road  20 kalib - OSM = 0,867594 59
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HKI_11

Coefficients      

    

  start stop step 

Coarse    

diffusion 0 100 25 

breed  0 100 25 

spread  0 100 25 

slope  0 100 25 

road  0 100 25 

Fine    

diffusion 75 100 5 

breed  40 65 5 

spread  0 25 5 

slope  0 25 5 

road  50 75 5 

Final    

diffusion 90 100 2 kalib +

breed  35 45 2 kalib +

spread  5 15 2 kalib +

slope  20 30 2 kalib

road  50 60 2 ei kalib

Prediction   

diffusion 92 kalib + 

breed  45 kalib 

spread  15 kalib + 

slope  26 kalib 

road  50 kalib - OSM = 0,83841
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HKI_12

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 25 50 5  

breed  25 50 5  

spread  0 25 5  

slope  65 90 5  

road  0 25 5 ei kalib 

Final     

diffusion 30 40 2 kalib 

breed  35 45 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  70 80 2 kalib 

road  0 10 2 ei kalib. OSM = 0,99955

   

Prediction     

diffusion 40 kalib   

breed  45 kalib +   

spread  10 kalib +   

slope  70 kalib +   

road  1 ei kalib  OSM = 0,687925  
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HKI_13

Coefficients     

    

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 75 100 5  

breed  75 100 5  

spread  0 25 5  

slope  0 25 5  

road  25 50 5 kalib - 

Final     

diffusion 75 85 2 kalib + 

breed  90 100 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  30 40 2 kalib OSM = 0,99997

Prediction   

diffusion 85 kalib 

breed  100 kalib 

spread  10 kalib + 

slope  5 kalib 

road  30 kalib - OSM = 0,824936
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HKI_14

Coefficients     

  

 start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 75 100 5  

breed  15 40 5  

spread  0 25 5  

slope  0 25 5  

road  25 50 5 kalib - 

Final     

diffusion 80 90 2 kalib - 

breed  20 30 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  10 20 2 kalib 

road  30 40 2 kalib OSM = 0,99998

 

Prediction   

diffusion 90 kalib 

breed  30 kalib + 

spread  10 kalib + 

slope  14 kalib 

road  32 kalib OSM = 0,890209
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HKI_15

Coefficients     

     

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 50 75 5 kalib - 

breed  75 100 5 kalib - 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 kalib 

road  50 75 5 kalib 

Final     

diffusion 65 75 2 kalib 

breed  75 85 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  15 25 2 kalib - 

road  62 72 2 kalib - OSM = 0,896231

    

Prediction    

diffusion 75 kalib  

breed  85 kalib  

spread  10 kalib +  

slope  15 kalib  

road  62 kalib OSM = 0,751809 69
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HKI_16

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 15 40 5 kalib 

breed  60 85 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 kalib 

road  75 100 5 kalib 

Final     

diffusion 15 25 2 kalib 

breed  75 85 2 kalib 

spread   10 2 kalib + 

slope  15 25 2 kalib 

road  84 90 2 kalib - OSM = 0,871248

Prediction   

diffusion 23 kalib 

breed  85 kalib - 

spread  10 kalib + 

slope  15 kalib 

road  86 kalib OSM = 0,83951 71
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HKI_17

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 65 90 5 kalib 

breed  65 90 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  15 40 5 kalib - 

road  10 35 5 kalib 

Final     

diffusion 78 88 2 kalib 

breed  85 95 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  12 22 2 kalib 

road  15 25 2 kalib OSM = 0,8729

Prediction   

diffusion 88 kalib + 

breed  95 kalib + 

spread  10 kalib + 

slope  12 kalib 

road  19 kalib - OSM = 0,768882 73
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HKI_18

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 65 90 5 kalib 

breed  65 90 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 kalib - 

road  35 60 5 kalib - 

Final     

diffusion 80 90 2 kalib 

breed  85 95 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  5 15 2 kalib 

road  46 56 2 kalib OSM = 0,875418

Prediction   

diffusion 90 kalib + 

breed  95 kalib 

spread  10 kalib + 

slope  5 kalib 

road  48 ei kalib  OSM = 0,771977 75
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HKI_19

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 40 65 5 kalib + 

breed  60 85 5 kalib + 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  60 85 5 kalib 

road  0 25  ei kalib

Final     

diffusion 35 45 2 kalib 

breed  55 65 2 kalib 

spread  5 15 2 kalib 

slope  70 80 2 kalib 

road  0 10 2 ei kalib OSM = 0,858596

 

Prediction   

diffusion 43 kalib 

breed  65 kalib 

spread  15 kalib + 

slope  70 kalib 

road  1 ei kalib OSM = 0,650589
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HKI_20

Coefficients     

        

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 60 85 5 kalib 

breed  40 65 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 kalib 

road  10 35 5 ei kalib

Final     

diffusion 80 90 2 kalib + 

breed  35 45 2 kalib + 

spread  5 15 2 kalib + 

slope  0 10 2 kalib 

road  5 15 2 ei kalib OSM = 0,888032

Prediction   

diffusion 88 kalib 

breed  45 kalib + 

spread  15 kalib + 

slope  2 kalib 

road  5 ei kalib OSM = 0,789834
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HKI_21

Coefficients        

     

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 65 90 5 kalib 

breed  75 100 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 kalib 

road  75 100 5 ei kalib1

Final     

diffusion 82 92 2 kalib 

breed  90 100 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  0 10 2 kalib 

road  75 85 2 kalib OSM = 0,872809

Prediction     

diffusion 90 kalib  

breed   96 kalib  

spread  10 kalib +  

slope  1 kalib  

road  77 kalib OSM = 0,785431 
81



HKI_22

E
xc

lu
de

d
U

rb
an

 
Tr

an
sp

or
ta

tio
n

82



HKI_22

Coefficients        

     

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 65 90 5 kalib 

breed  75 100 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  5 30 5 kalib 

road  15 40 5 ei kalib

Final     

diffusion 80 90 2 kalib 

breed  90 100 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  5 15 2 kalib 

road  28 38 2 kalib

Prediction   

diffusion 90 kalib 

breed  100 kalib 

spread  10 kalib + 

slope  5 kalib + 

road  36 kalib - OSM = 0,743229
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HKI_23

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 65 90 5 kalib 

breed  75 100 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  25 50 5 kalib - 

road  5 30 5 kalib - OSM = 0,903494

Final     

diffusion 82 92 2 kalib 

breed  88 98 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  20 30 2 kalib + 

road  16 26 2 kalib - OSM = 0,875822

  

Prediction   

diffusion 92 kalib 

breed  98 kalib 

spread  10 kalib + 

slope  20 kalib 

road  16 ei kalib OSM = 0,76601
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HKI_24

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 65 90 5 kalib 

breed  65 90 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib 

slope  25 50 5 kalib 

road  0 25 5 ei kalib

Final     

diffusion 82 92 2 kalib 

breed  85 95 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  20 30 2 kalib 

road  15 25 2 kalib OSM = 0,862877

Prediction   

diffusion 92 kalib 

breed  93 kalib 

spread  10 kalib + 

slope  20 kalib 

road  23 kalib OSM = 0,709645
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TKU_01

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 15 40 5  

breed  60 85 5  

spread  0 25 5  

slope  0 25 5  

road  0 25 5  

Final     

diffusion 35 45 2  

breed  60 70 2  

spread  0 10 2  

slope  10 20 2  

road  15 25 2 OSM = 0,93709

Prediction (final)    

diffusion 45 kalib +   

breed  70 kalib +   

spread  10 kalib    

slope  10 kalib -   

road  23 kalib -   
89
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TKU_02

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 15 40 5  

breed  10 35 5  

spread   25 5  

slope  15 40 5  

road  35 60 5  

Final     

diffusion 25 35 2  

breed  20 30 2  

spread  0 10 2  

slope  20 30 2  

road  35 45 2 OSM = 0,99999

Prediction    

diffusion 29 kalib -   

breed  30 kalib -   

spread  10 kalib +   

slope  2 kalib   

road  43 kalib -   91
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TKU_03

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 35 60 5  

breed  15 40 5  

spread  0 25 5  

slope  75 100 5  

road  25 50 5  

Final     

diffusion 40 50 2  

breed  25 35 2  

spread  5 15 2  

slope  90 100 2  

road  30 40 2 OSM = 0,96131

  

Prediction     

diffusion 50 kalib +   

breed  35 kalib +   

spread  5 kalib +   

slope  96 kalib   

road  30 kalib -   
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TKU_04

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 0 25 5  

breed  35 60 5  

spread  0 25 5  

slope  10 35 5  

road  0 25 5  

Final     

diffusion 0 10 2  

breed  55 65 2  

spread  0 10 2  

slope  25 35 2  

road  5 15 2 OSM = 0,96466

Prediction     

diffusion 10 kalib +   

breed  65 kalib +   

spread  10 kalib +   

slope  35 kalib   

road  15 ei kalib   
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TKU_05

Coefficients     

   

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 50 75 5 ei kalib 

breed  25 50 5 kalib - 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  75 100 5 kalib 

road  75 100 5 ei kalib OSM = 0,99855

Final     

diffusion 65 75 2 kalib - 

breed  40 50 2 kalib - 

spread  0 10 2 kalib 

slope  90 100 2 kalib 

road  90 100 2 kalib OSM = 0,99998

Prediction     

diffusion diffusion 71 kalib  

breed breed 50 kalib +  

spread spread 10 kalib +  

slope slope 90 kalib  

road road 94 kalib OSM = 0,86092 97
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TKU_06

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 15 40 5 kalib + 

breed  35 60 5 kalib + 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  50 75 5 kalib - 

road  0 25 5 ei kalib 

Final     

diffusion 25 35 2 kalib 

breed  40 50 2 kalib 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  60 70 2 kalib 

road  15 25 2 kalib OSM = 0,99945

Prediction     

diffusion 35 kalib   

breed  44 kalib -   

spread  10 kalib +   

slope  70 kalib   

road  17 kalib OSM = 0,99995  99
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TKU_07

Coefficients     

    

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 15 40 5 kalib - 

breed  75 100 5 kalib - 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  40 65 5 ei kalib 

road  50 75 5 ei kalib 

Final     

diffusion 25 35 2 kalib - 

breed  90 100 2 kalib - 

spread  0 10 2 kalib  

slope  55 65 2 kalib - 

road  60 70 2 kalib - OSM = 0,99997

Prediction     

diffusion 35 kalib +   

breed  100 kalib   

spread  10 kalib+   

slope  55 kalib +   

road  70 kalib OSM = 0,86785  101
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TKU_08

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 15 40 5 kalib + 

breed  10 35 5 kalib + 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 kalib 

road  15 40 5 ei kalib 

Final     

diffusion 25 35 2 kalib - 

breed  15 25 2 kalib - 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  15 25 2 kalib - 

road  15 25 2 kalib OSM = 0,99989

Prediction     

diffusion 35 kalib +   

breed  25 kalib +   

spread  10 kalib +   

slope  25 kalib -   

road  25 kalib - OSM = 0,99991  
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TKU_09

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 50 75 5 kalib - 

breed  25 50 5 kalib - 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  55 80 5 kalib 

road  15 40 5 kalib - 

Final     

diffusion 50 60 2 kalib 

breed  25 35 2 kalib 

spread  5 15 2 kalib + 

slope  50 60 2 kalib + 

road  25 35 2 kalib - OSM = 0,693265

Prediction     

diffusion 60 kalib   

breed  35 kalib +   

spread  15 kalib +   

slope  50 kalib +   

road  27 kalib - OSM = 0,525859  
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TKU_10

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 50 75 5 kalib - 

breed  0 25 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  55 80 5 kalib 

road  25 50 5 ei kalib

Final     

diffusion 50 60 2 kalib 

breed  0 10 2 kalib 

spread  5 15 2 kalib 

slope  60 70 2 kalib 

road  30 40 2 kalib - OSM = 0,707012

Prediction     

diffusion 60 kalib   

breed  6 kalib -   

spread  15 kalib +   

slope  60 kalib +   

road  40 kalib OSM = 0,610994  107
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TKU_11

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 35 60 5 kalib 

breed  15 40 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 kalib - 

road  0 25 5 kalib - 

Final     

diffusion 45 55 2 kalib - 

breed  25 35 2 kalib - 

spread  5 15 2 kalib + 

slope  15 25 2 kalib 

road  15 25 2 ei kalib OSM = 0715414

Prediction     

diffusion 47 kalib   

breed  33 kalib -   

spread  9 kalib   

slope  25 kalib -   

road  21 kalib - OSM = 0,497296  
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TKU_12

Coefficients     

   

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 50 75 5 ei kalib 

breed  0 25 5 kalib - 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  60 85  kalib - 

road  0 25 5 kalib 

Final     

diffusion 50 60 2 kalib - 

breed  10 20 2 kalib - 

spread  0 10 2 kalib - 

slope  65 75 2 kalib - 

road  15 25 2 kalib - OSM = 0,797736

Prediction     

diffusion 56 kalib   

breed  20 kalib -   

spread  10 kalib   

slope  75 kalib -   

road  15 kalib - OSM = 0,812665  
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TKU_13

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 50 75 5 kalib - 

breed  25 50 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  35 60 5 kalib 

road  20 45 5 kalib - 

Final     

diffusion 50 60 2 kalib 

breed  25 35 2 kalib 

spread  5 15 2 kalib + 

slope  35 45 2 kalib 

road  30 40 2 kalib OSM = 0,731209

Prediction     

diffusion 60 kalib   

breed  35 kalib   

spread  15 kalib +   

slope  35 kalib +   

road  32 kalib - OSM = 0,554597  113
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TKU_14

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 15 40 5 kalib - 

breed  35 60 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  35 60 5 kalib + 

road  75 100 5 kalib - 

Final     

diffusion 20 30 2 kalib 

breed  35 45 2 kalib - 

spread  0 10 2 kalib + 

slope  30 40 2 kalib 

road  85 95 2 kalib OSM = 0,7402

Prediction     

diffusion 30 kalib   

breed  45 kalib   

spread  10 kalib +   

slope  30 kalib +   

road  91 kalib - OSM = 0,693503  
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TKU_15

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 50 75 5 kalib 

breed  25 50 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 ei kalib 

road  75 100 5 kalib - 

Final     

diffusion 55 65 2 kalib 

breed  30 40 2 kalib - 

spread  5 15 2 kalib 

slope  10 20 2 kalib + 

road  90 100 2 kalib OSM = 0,736673

   

Prediction     

diffusion 57 kalib -   

breed  32 kalib -   

spread  15 kalib +   

slope  20 kalib   

road  90 ei kalib OSM = 0,595821  
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TKU_16

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 20 45 5 kalib 

breed  5 30 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 ei kalib 

road  50 75 5 ei kalib 

Final     

diffusion 35 45 2 kalib 

breed  5 15 2 kalib - 

spread  0 10 2 kalib 

slope  10 20 2 kalib 

road  65 75 2 kalib OSM = 0,751908

    

Prediction     

diffusion 35 kalib   

breed  9 kalib   

spread  8 kalib   

slope  14 kalib   

road 65 kalib OSM = 0,627358  119



TKU_17

E
xc

lu
de

d
U

rb
an

 
Tr

an
sp

or
ta

tio
n

120



TKU_17

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 40 65 5 kalib - 

breed  35 60 5 ei kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  60 85 5 kalib 

road  25 50 5 kalib - 

Final     

diffusion 40 50 2 kalib 

breed  32 42 2 kalib 

spread  5 15 2 kalib + 

slope  55 65 2 kalib 

road  24 34 2 kalib OSM = 0,677794    

Prediction     

diffusion 50 kalib   

breed  42 kalib   

spread  15 kalib +   

slope  55 kalib   

road  34 kalib - OSM = 0,478552  121
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TKU_18

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 25 50 5 kalib - 

breed  50 75 5 kalib - 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  40 65 5 kalib 

road  25 50 5 ei kalib 

Final     

diffusion 20 30 2 kalib 

breed  60 70 2 kalib 

spread  5 15 2 kalib 

slope  38 48 2 kalib 

road  30 40 2 kalib - OSM = 0,74272

    

Prediction     

diffusion 30 kalib +   

breed  70 kalib   

spread  15 kalib +   

slope  38 kalib   

road  36 kalib - OSM = 0,57636  
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TKU_19

Coefficients     

    

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 35 60 5 kalib 

breed  15 40 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 ei kalib 

road  0 25 5 ei kalib

Final     

diffusion 50 60 2 kalib - 

breed  18 28 2 kalib - 

spread  5 15 2 kalib + 

slope  8 18 2 kalib 

road  13 23 2 kalib OSM = 0,745389

Prediction     

diffusion 54 kalib   

breed  22 kalib   

spread  9 kalib -   

slope  18 kalib   

road  13 kalib - OSM = 0,539554  
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TKU_20

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 15 40 5 kalib 

breed  35 60 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  0 25 5 kalib 

road  15 40 5 kalib 

Final     

diffusion 10 20 2 kalib - 

breed  45 55 2 kalib - 

spread  8 18 2 kalib 

slope  18 28 2 kalib 

road  25 35 2 kalib - OSM = 0,706675

Prediction     

diffusion 18 kalib   

breed  47 kalib   

spread  14 kalib +   

slope  26 kalib +   

road  31 kalib - OSM = 0,494337  
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TKU_21

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 65 90 5 kalib 

breed  15 40 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  35 60 5 kalib 

road  75 100 5 kalib - 

Final     

diffusion 65 75 2 kalib 

breed  13 23 2 kalib 

spread  5 15 2 kalib 

slope  30 40 2 kalib 

road  88 98 2 kalib OSM = 0,744555

Prediction     

diffusion 75 kalib   

breed  23 kalib   

spread  15 kalib +   

slope  30 kalib +   

road  88 kalib OSM = 0,648616  
129
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TKU_22

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 50 75 5 kalib - 

breed  35 60 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  25 50 5 kalib 

road  25 50 5 ei kalib

Final     

diffusion 55 65 2 kalib  

breed  33 43 2 kalib - 

spread  3 13 2 kalib 

slope  30 40 2 kalib 

road  25 35 2 kalib OSM = 0,730976

Prediction     

diffusion 65 kalib   

breed  41 kalib   

spread  13 kalib +   

slope  30 kalib +   

road  35 kalib - OSM = 0,576447  131
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TKU_23

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 25 50 5 kalib - 

breed  50 75 5 kalib - 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  50 75 5 kalib 

road  25 50 5 kalib - 

Final     

diffusion 23 33 2 kalib 

breed  53 63 2 kalib 

spread  5 15 2 kalib + 

slope  45 55 2 kalib 

road  25 35 2 kalib OSM = 0,732277

   

Prediction     

diffusion 33 kalib   

breed  59 kalib   

spread  15 kalib +   

slope  45 kalib +   

road  33 kalib OSM = 0,561021  
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TKU_24

Coefficients     

  

  start stop step  

Coarse     

diffusion 0 100 25  

breed  0 100 25  

spread  0 100 25  

slope  0 100 25  

road  0 100 25  

Fine     

diffusion 50 75 5 kalib 

breed  25 50 5 kalib 

spread  0 25 5 kalib + 

slope  55 80 5 kalib - 

road  50 75 5 kalib - 

Final     

diffusion 55 65 2 kalib 

breed  23 33 2 kalib 

spread  5 15 2 kalib + 

slope  53 63 2 kalib 

road  65 75 2 kalib OSM = 0,683387    

Prediction     

diffusion 61 kalib   

breed  33 kalib +   

spread  15 kalib +   

slope  53 kalib +   

road  73 kalib  OSM = 0,466038  
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Suojelualueiden rakentuminen näyttää Helsingin seudun simu-
laatioiden mukaan epätodennäköiseltä myös ohjaamattoman 
maankäytön tapauksissa.

Esimerkki 
kilpailukyvyl-
tään selvästi 
erottuvasta 
alueesta.
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Helsingin kaupunkiseudulle tehdyt simulaatiot
Helsingin kaupunkiseudulle tehdyissä simulaatioissa malli noudatti pitkälti luvun 
alussa kuvattuja simulaatioiden yhteisiä piirteitä. Kaikissa simulaatioissa, joissa ra-
kentumisen todennäköisyyttä kuvaava taso (excluded) vastasi ohjaamattoman maan-
käytön tapausta, rakenteen leviäminen oli voimakkaampaa kuin simulaatioissa, joissa 
rakentumisen todennäköisyyttä kuvaava aineisto vastasi ohjattua maankäyttöä. Mie-
lenkiintoinen havainto sen sijaan oli muutamien tärkeiden suojelu- ja virkistysaluei-
den - lähinnä Nuuksion ja Sipoonkorven - rakentumatta jääminen tai rakentuminen 
hyvin pienillä todennäköisyyksillä myös tapauksissa, joissa maankäytön ohjausta ei 
ollut. Tämän arvioitiin  johtuvan olemassa olevien rakennettujen solujen vähäisyy-
destä tai puuttumisesta kokonaan, jolloin ”siemeniä” uudelle kasvulle ei ollut riittä-
västi. Samaan tapaan voitiin huomata myös tiettyjen alueiden selvästi parempi kil-
pailukyky muihin alueisiin nähden, tyypillisesti tällaiset alueet olivat kaavoitettuja, 
mutta vielä rakentamattomia alueita.

Liikenneverkon erilaiset kuvaustavat vaikuttivat oleellisesti tapaan, jolla rakenne 
kasvoi simulaatioissa. Syötetiedoilla näyttäisi olevan tämän tutkimuksen perusteel-
la enemmän merkitystä kuin itse kalibroinnilla, joka tien vetovoimaa kuvaavan pa-
rametrin kohdalla oli kaikkein heikointa verrattuna muita kasvun tapoja kuvaaviin 
parametreihin. Kun liikenneverkkoa kuvattiin saavutettavuuspinnalla saatiin simu-
laatioissa tuloksena selvästi tietyille alueille painottunutta kasvua, kuten viereisen 
sivun kuvasarjasta on nähtävissä. Nurmijärven suunta korostuu saavutettavuuspintaa 
syöteaineistona käytettäessä selvästi. Tieverkkoa binäärisenä viiva-aineistona ku-
vattaessa puolestaan kasvu oli tasaisemmin jakaantunutta, kun taas raideverkkoa ja 
aseman seutuja käytettäessä kasvu oli kaikkein keskittyneintä. Binäärisen viivaston 
tapauksessa myös välialueiden kasvu ja rakennettujen alueiden yhteen kuroutumi-
nen oli voimakkaampaa kuin raideverkkoa käytettäessä. Samoin ”satelliitteja” syntyi 
enemmän, kun syötteenä käytettiin binääristä viiva-aineistoa.

Rakentumispotentiaalin normalisoinnista 
huolimatta ohjaamattoman maankäytön 
tapauksissa rakenteen kasvu oli syste-
maattisesti hajanaisempaa kuin ohjatun 
maankäytön tapauksissa. Tämän tutki-
muksen perusteella ei vielä pystytä kui-
tenkaan täsmällisesti sanomaan tulisiko 
mallissa suunnitelun ja ohjauksen puut-
tumista kuvata myös suuremalla rakentu-
mispotentiaalilla verrattuna voimakkaasti 
ohjattuun tilanteeseen.



Maankäyttö ohjattu

Maankäyttö ohjaamaton

Kooste Helsingin seudulle tehdyistä simulaatioennusteista (v.2040) ohjatun ja ohjaamattoman 
maankäytön tapauksissa sekä eri liikenneverkon kuvauksilla.

Saavutettavuuspinta Tiestö viivoina Raideverkko + asemat Tiestö + raideverkko
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Esimerkkitapaukset Helsingin seudulle tehdyistä simulaatioista, joissa rakentumispotentiaali on 
sama ohjatun ja ohjaamattoman maankäytön tapauksissa.

Ohjattu maankäyttö

Ohjaamaton maankäyttö - rakentumispotentiaali normalisoitu 50 % teoreettisesta maksimista.
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Liikenteen erilaiset kuvaustavat tuottavat simulaatioissa erilaisia kasvun 
tapoja. Näissä Turun seudulle tehdyissä ennusteissa uusien keskusten 
syntyminen on eri tyyppistä.
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Turun kaupunkiseudulle tehdyt simulaatiot
Rakentumisen todennäköisyyden osalta havainnot Turun kaupunkiseudulle tehdyissä 
simulaatioissa olivat hyvin samantyyppisiä kuin Helsingin kaupunkiseudulle tehdyis-
sä simulaatioissa. Rakenteen leviäminen ja eri kasvun tapojen piirteet korostuivat 
selvästi, kun rakentumisen todennäköisyyttä kuvaavalla tasolla (excluded) käytettiin 
syötteenä vain vesistöt rakentamiselta pois sulkevaa aineistoa, joka simulaatiossa 
vastasi ohjaamattoman maankäytön tapausta. Rakentumispotentiaalin normalisointi 
tai normalisoimaatomuus puolestaan ei näkynyt simulaatioiden tuloksissa lainkaan 
niin selvästi kuin Helsingin seudulle tehdyissä simulaatioissa. Ohjaamattoman maan-
käytön tapaukset poikkesivat vain vähän toisistaan kokonaisrakentumispotentiaa-
liltaan normalisoiduissa ja normalisoimattomissa tapauksissa, mikä johtunee Turun 
hitaammasta historiallisesta kasvusta ja pienemmistä paineista hajaantuvaan kaupun-
kirakenteeseen.

Liikenneverkkoa kuvaavien aineistojen variaatiot tuottivat nekin saman tyyppisiä 
ilmiöitä kuin vastaavilla aineistoilla Helsingin kaupunkiseudulle tehdyt simulaati-
ot. Saavutettavuuspintaa käytettäessä kasvu painottui selvästi tarkastelualueen poh-
joiselle osalle Vahdon suuntaan. Yllättävää kasvun painottumisessa sekä Turun että 
Helsingin tapauksissa oli, että rakenteen kasvun painopiste ei sijoittunut saavutet-
tavuuden huippualueille vaan saavutettavuudeltaan keskinkertaisille alueille. Kun 
tieverkko esitettiin binäärisenä viiva-aineistona kasvu painottui edelleen pohjoiseen, 
mutta kasvun tapa oli pistemäisempi. Raideverkkoa syötteenä käytettäessä kasvu oli 
kuitenkin kaikkein kompakteinta eikä esimerkiksi Liedon-Piikkiön suunnalle muissa 
simulaatioissa ilmestyneitä ”satelliitteja” ilmaantunut lainkaan.  

Pienemmän kasvuvolyymin lisäksi Turun seudulle tehtyjä simulaatioita leimasivat 
keskittyneempää rakenetta tuottava ja olemassa olevan rakenteen reunakasvua ko-
rostavat kasvutavat.



Ohjattu maankäyttö

Ohjaamaton maankäyttö - rakentumispotentiaali normalisoitu 50 % teoreettisesta maksimista.

Kooste Turun seudulle tehdyistä simulaatioennusteista (v.2040) ohjatun ja ohjaamattoman maankäy-
tön tapauksissa sekä eri liikenneverkon kuvauksilla.

Saavutettavuuspinta Tiestö viivoina Raideverkko
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Esimerkkejä saa-
vutettavuuspinnalla 
tehdyistä simulaa-
tioennusteista, joissa 
kasvu on selvästi 
tietyille alueille pai-
nottunutta.

Helsinki

Turku
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Johtopäätökset
Simulaatiomallit muodostavat tutkijoiden ja suunnittelijoiden käyttöön uuden haas-
teellisen median, joka sisältää kuitenkin paljon myös mahdollisuuksia. Mallien käyttö 
tuo uusia keinoja suunnittelijoiden, päättäjien ja yleisön väliseen kommunikointiin. 
Simulaatiomallien vahvuus perustuu niiden avulla suoritettavaan nopeaan tiedon pro-
sessointiin ja tuloksia havainnollistavien visualisointien voimaan analyysejä tehtäes-
sä. Haasteen muodostaa puolestaan mallien helppokäyttöisyyden lisäämisen ja sisäi-
sen logiikan ymmärtämisen välinen problematiikka.

Tässä tutkimuksessa on analysoitu pääasiassa simulaatiomallin yleispiirteistä käyt-
täytymistä. Yksittäisen alueen (tai solun) rakentumista tai rakentumattomuutta tarkas-
teltaessa ei kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä voida tehdä. Mallin avulla voidaan 
kuitenkin tehdä arvioita kaupunkirakenteen kasvutavoista sekä pääasiallisista kasvu-
suunnista. Suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä mallia käytettäessä kalibroin-
teja tulisi tehdä useammilla eri syöteaineistoilla (samalta alueelta), jotta simulaatiotu-
losten relevanssia voidaan arvioida. Rakentamisen todennäköisyyttä kuvaavan tason 
(excluded) sisältöä varioimalla voidaan arvioida maankäytön ohjauksen merkitystä 
kaupunkirakenteen kasvulle. Tekemällä kalibrointeja useammilla aineistoilla voidaan 
mallin tarkkuutta arvioida ja kehittää edelleen. Liikenneverkkoa kuvaavan layerin 
(transportation) sisällöllä on keskeinen merkitys mallin kasvun painottumiseen. Kun 
simulaatioita käytetään suunnittelussa päätöksen teon tukena, tulee liikenneverkon 
kuvaustapa arvioida kyseisen suunnitteluongelman kannalta soveltuvimmaksi.

Käytännön työskentely mallin kanssa on perehtymisen jälkeen suhteellisen rutiinin-
omaista. Suurimman haasteen muodostavat aineistojen muokkaus SLEUTH-malliin 
soveltuviksi syötetiedostoiksi. Mahdollisuudet tämän suhteen kuitenkin paranevat 
jatkuvasti, kun (historiallista) tietoa on saatavissa yhä enemmän GIS-/ digitaalisessa 
muodossa. Lisäksi, jos tiedon keruuta nimenomaan SLEUTH-mallia varten systema-
tisoidaan, voidaan mallia käyttää tehokkaammin.

Myös mallin tekniset ja laskentateholliset vaatimukset on syytä ottaa huomioon suun-
niteltaessa SLEUTH-mallin käyttöönottoa. Riittävän kattavien aineistojen vertailun ja 
simulointien suorittamiseksi on varmistettava laskentaresurssien riittävyys. Käytän-
nössä työ on sujuvinta, jos käytettävissä on erillinen laskentapalvelin.

Mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita voivat olla erikoistuneen maankäytön muu-
toksia simuloiva Deltatron-moduli, joka on integroitu SLEUTH-mallin rakenteeseen, 
mutta jota ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu. Deltatron-modulin avulla simulaatioissa 
olisi mahdollisuus saada tarkempaa tietoa ennusteiden asukas- ja työpaikkamääristä.

Asukas- ja työpaikkamäärien arviointiin olisi lisäksi tarpeen kehittää menetelmä, 
jossa esimerkiksi paikallisia asukasmääriä voitaisiin arvioida tavoitellun kokonais-
asukasmäärän perusteella suhteuttamalla se ennusteessa saatuun alueiden rakentu-
mistodennäköisyyteen. Mallin tuloksien visuaalista tulkintaa voitaisiin helpottaa ja 
nopeuttaa kehittämällä menetelmä erottelukuvien tuottamiseksi. Menetelmän avulla 
ennustekuvasarjojen eroavaisuudet saataisiin paremmin esille.



142

Lähteet
Ascher, Francois (2004): Metapolis:  a third modern urban revolution. Changes 
in urban scale and shape in france.  Teoksessa: Bölling, Lars & Sieverts, Thomas 
(toim.): Mitten am Rand. Auf dem Weg von der Vorstadt über die Zwischenstadt zur 
regionalen Stadtlandschaft. Zwischenstadt Band 1, Verlag Müller + Busmann KG, 
Wuppertal.

Batty, Michael (2005): Cities and Complexity – Understanding Cities with Cellular 
Automata, Agent-Based Models and fractals. The MIT Press Cambridge Massachu-
setts London England.

Benenson, Itzhak – Torrens, Paul M. (2004): Geosimulation - Automata-based Mod-
eling of Urban Phenomena. John Wiley & sons ltd, Chichester West Sussex England. 

Candau, Jeannette Therese (2002): Temporal Calibration sensitivity of the SLEUTH 
urban growth model. MSc ThesisUniversity of California Santa Barbara.

Clarke, Keith C – Gaydos L – Hoppen S (1997): A self-modifying cellular automa-
ton model of historical urbanization in the San Francisco Bay area, Environment and 
Planning B: Planning and Design 1997 volume 24 p. 247-261.

Clarke, Keith c – Xiang, Wei-Ning (2003): The use of scenarios in land-use plan-
ning, Environment and Planning B: Planning and Design 2003 volume 30 p.885-909

Clarke, Keith & al. : Project Gigalopolis: SLEUTH Guide. (http://www.ncgia.ucsb.
edu/projects/gig/)

Couclesis, Helen (1985): Cellular worlds: a framework for modeling micro-macro 
dynamics. Environment and Planning B 17: 585-596.

Couclesis, Helen (1997): From cellular automata to urban models: new principles 
for model development and implementation. Environment and Planning B 24(2) p. 
165-174.

Dietzel, Charles & Clarke, Keith (2007): Toward Optimal Calibration of the 
SLEUTH Land Use Change Model. Transactions in GIS 2007 11(1):29-45. Black-
well Publishing Ltd.

Flake, Gary W (1998): The Computational Beauty of Nature. MIT Press.

Holland, John H. (1998): Emergence – From Chaos to Order. Oxford University 
Press.

Horgan, J.(1995): From complexity to perplexity: Can science achieve a unifi ed 
theory of complexity systems? Even at the Santa Fe Institute some researchers have 
their doubts. Scientifi c American.

Kohonen, Teuvo (1995): Self-Organizing Maps. Berlin, Springer Series in informa-
tion Science No. 30.

Portugali, Juval (2006): The Scope of Complex Artifi cial Environments. Kirjassa 
Complex Artifi cial Environments (ed. J. Portugali). Springer – Verlag Berlin Ger-
many.

Sigmund, Karl (1993): Games of Life – explorations in ecology, evolution and be-
haviour. Oxford University Press. England. 

Torrens, Paul (2000): How Cellular Models of Urban Systems Work (1. Theory). 
University College London, Center for Advanced Spatial Analysis.

Torrens, Paul (2000): How Land-Use-Transportation Models Work. University Col-
lege London, Center for Advanced Spatial Analysis.

Vesanto, Juha (1997): Data Mining Techniques Based on the Self-organizing Map. 
Helsinki, Helsinki Technical University, Department of Engineering Physics and 
Mathematics Report No.71.

Weisstein, Eric W. “Moore Neighborhood.” From MathWorld--A Wolfram Web 
Resource. http://mathworld.wolfram.com/MooreNeighborhood.html 

Weisstein, Eric W. “von Neumann Neighborhood.” From MathWorld--A Wolfram 
Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/vonNeumannNeighborhood.html 

Wilson, Alan G (2000): Complex Spatial Systems – The Modelling Foundations of 
Urban and Regional Analysis. Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow 
Essex England.

Wolfram, Stephen (2002): A New Kind of Science. Wolfram Media Inc.



143

Kuvaviitteet:
kannet:  Sanna Iltanen
s. 8 taustakuva Sanna Iltanen
s. 11 Flake, Gary W (1998): The Computational Beauty of Nature
s. 12 Batty (2005): Cities and Complexity
s. 14 taustakuva Sanna Iltanen
s. 19-23 Clarke: Project Gigalopolis: Urban and Land Cover Modeling 
 (http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/)
s. 24  taustakuva Sanna Iltanen
s. 25 pohjakartta Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen paikkatieto-aineistot
s. 26 pohjakartta SYKE*:n YKR-ruutuaineisto
s. 27 pohjakartta SYKE:n YKR-ruutuaineisto
s. 28 pohjakartta Digiroad aineisto
s. 29 pohjakartta Uudenmaanliiton paikkatieto-aineistot
s. 30 pohjakartat: Helsingin seutukaavaliiton runkokaava 1968, Helsingin seudun  
 seutusuunnitelma 1988 ja Uudenmaan maakuntakaava 2006)
s. 31 pohjakartat Uudenmaaliiton paikkatietoaineistot sekä Helsin   
 gin seutukaavaliiton runkokaava 1968, Helsingin seudun seutusuunnitelma  
 1988 ja Uudenmaan maakuntakaava 2006
s.32 Lounais-Suomen seutukaava vuodele 2010 ja Varsinais-Suomen seutukaa 
 vayhdistelmä 1994 
s. 35  taustakuva Sanna Iltanen
s. 36 Sanna Iltanen
s. 47-141 Syötekuvat: pohjakartat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen paikka 
 tieto- sekä Digiroad-aineistot/ Ennustekuvat: Sanna Iltanen

* Suomen ympäristökeskus

Peruskartat: Maanmittauslaitos
Muut kartat: Uudenmaanliitto, Varsinais-Suomen liitto
Paikkatietoaineistot: Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan liitto, Varsinais-Suomen 
liitto



LIITE 1

SLEUTH tiedostorakenne

Seuraava esimerkki kuvaa kansio- ja tiedostorakenteen, joka on ladattavissa Gigalopolis-projektin koti-
sivuilta osoitteesta: http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/    SLEUTH3.0 beta – latauspaketin mukana. 
Tämä on myös oletusrakenne SLEUTH-mallin web-dokumentaatiossa ja käyttöönotto-ohjeissa.

 SLEUTH3.0beta:        root directory and SLEUTH3.0beta 
    |                  source code 
    | 
    |--GD*:            GD image libraries 
    | 
    |--Input**:        input fi les 
    |     |--demo50:   demo_city coarse calibration fi les 
    |     |--demo100:  demo_city fi ne calibration fi les 
    |     |--demo200:  demo_city fi nal calibration fi les 
    | 
    |--Output**:       where all SLEUTH3.0beta out fi les     |     |            will be directed
    |     | 
    |     |--demo200_land_test  /* test run w/ land cover
    |     |--demo200_test       /* test run w/o land cover 
    |     |--demo50             /* coarse calibration
    |     |--demo100            /* fi ne calibration
    |     |--demo200            /* fi nal calibration
    |     |--derive             /* coeffi cients for 
    |     |                         prediction are derived
    |     |--predict            /* prediction with land cover
    |     |--preNoland          /* prediction w/o land cover
    | 
    |--Scenarios:      scenario fi les that control model     |                  execution 
    | 
    | 
    |--Whirlgif**:    gif compiler libraries for creating                       animated gifs 
*path defi ned in SLEUTH3.0beta/Code/Makefi le 
**path defi ned in SLEUTH3.0beta/Scenarios/ scenario.* fi les 
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Tiedostojen nimeämiskäytäntö SLEUTH-mallissa

SLEUTH-mallin tiedostojen (harmaasävy gif-tiedostot) tulee noudattaa alla kuvat-
tua nimeämiskäytäntöä. Tiedostojen nimet tulee listata scenario-tiedostossa. Myös 
attribuutti-nimien täytyy noudatta alla esitettyä käytäntöä (urban, roads, landuse, 
excluded, slope tai hillshade). Vuosiluku tulee esittää neljän merkin kokonaislukuna. 
Jos nimeämiskäytäntö poikkeaa tiedostoja ei lueta sisään malliin. 

    <  >  = user selected fi elds
   [<  >] = optional fi elds

Urban data GIFs:
  format:  <location>.urban.<date>.[<user info>].gif 
Examples:
URBAN_DATA= demo200.urban.1930.gif 
URBAN_DATA= demo200.urban.1950.gif 
URBAN_DATA= demo200.urban.1970.gif 
URBAN_DATA= demo200.urban.1990.gif 

Road data GIFs:
  format:  <location>.roads.<date>.[<user info>].gif 
Examples:
ROAD_DATA= demo200.roads.1930.gif 
ROAD_DATA= demo200.roads.1950.gif 
ROAD_DATA= demo200.roads.1970.gif 
ROAD_DATA= demo200.roads.1990.gif 

Land use data GIFs:
  format:  <location>.landuse.<date>.[<user info>].gif 
Example:
LANDUSE_DATA= demo200.landuse.1930.gif 
LANDUSE_DATA= demo200.landuse.1990.gif 
Excluded data GIF
  format::  <location>.excluded.[<user info>].gif 
Example:
EXCLUDED_DATA= demo200.excluded.gif 
Slope data GIF
format :  <location>.slope.[<user info>].gif 

Example:
SLOPE_DATA= demo200.slope.gif 
Background data GIF
format :   <location>.hillshade.[<user info>].gif 
Example:
BACKGROUND_DATA= demo200.hillshade.gif 
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Historiallisen tiedon konstruoinnissa käytettyjen peruskarttalehtien 
painovuodet

Karttalehti Vuosi
  1970 1990

Helsinki:
203212  1961 1991
203403  1967 1991
203406  1967 1979
203409  1967 1979
203412  1949 1979
204110  1972 1984
204111  1972 1984
204112  1972 1984
204301  1967 1991
204302  1969 1991
204303  1969 1991
204304  1967 1991
204305  1969 1991
204306  1969 1991
204307  1967 1991
204308  1969 1990
204309  1969 1991
204310  1967 1991
204311  1969 1991
204312  1969 1991

Karttalehti Vuosi
  1970 1990

Turku:
104302  1968 1981
104303  1968 1981
104305  1968 1981
104306  1968 1981
104308  1968 1981
104309  1968 1981
104311  1968 1981
104312  1968 1981
104401  1968 1984
104402  1968 1992
104404  1968 1984
104405  1968 1984
104407  1968 1984
104408  1968 1984
104410  1968 1984
104411  1968 1984
202102  1982 1992
202103  1964 1992
202201  1963 1983
202202  1963 1983

Lähde:
Maanmittauslaitos / National Land Survey of Finland
Arkistokeskus / Archive Centre
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Cygwin- ja SLEUTH-asennusohjeet:

Cygwin on Linuxin kaltainen ympäristö Windows-käyttöjärjestelmiä varten.

Cygwin on vaapaasti internet-osoitteesta http://www.cygwin.com ladattava sovellus. 
Cygwin voidaan asentaa suoraan verkosta tai ladata pelkkä sovelluspaketti ilman asen-
nusta (myöhempää asennusta varten). Cygwin tulee asentaa Developer-työkalupaketil-
la (valinta Cygwin-asennus rutiinissa), jotta SLEUTH-lähdekoodi voidaan tarvittaessa 
kääntää (compile). Lähdekoodi voidaan kääntää Cygwinissä seuraavasti:

Siirrytään kansioon, jossa lähdekoodi sijaitsee ja annetaan make-käsky:
esim:
tyo_pc ~
$ cd c:/SLEUTH3.0

tyo_pc /cygdrive/c/SLEUTH3.0 ~
$ make

Tuloksena syntyy samaa kansioon grow.exe-tiedosto.

Kun asennus on suoritettu ja SLEUTH-lähdekoodi käännetty voidaan Cygwin käyn-
nistää ja siirtyä SLEUTH-kansiorakenteessa Scenarios-kansioon. Tämän jälkeen voi-
daan kokeilla SLEUTH-mallin toimintaa esimerkiksi Demo-city aineiston test-moo-
dilla.

esim:
tyo_pc ~
$ cd c:/SLEUTH3.0/Scenarios

tyo_pc /cygdrive/c/SLEUTH3.0/Scenarios
$../grow.exe test scenario.demo200_test

Jos kaikki toimii näytölle ilmestyy jotakin seuraavanlaista:

  ...

  ...
Kun simulaatio on suoritettu, tuloksia voi tarkastella Output-kansiosta.
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