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ESIPUHE 
 
Tämä selvitys on jatkoa esiselvitykselle ”Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen”, joka 
oli osa JALOIN -projektia. Tämän selvityksen tavoitteena on määrittää kevyen liikenteen 
(polkupyöräilijöiden) määrää kuvaavat tunnusluvut ja tunnuslukujen tuottamista tukevat mal-
lit sekä laskentaohjeet. Liitteessä 2 on esitetty kevyen liikenteen otoslaskennan laskentaohje, 
mikä on tämän työn yksi keskeisimmistä tuloksista. 
 
Työn ohjausryhmän puheenjohtaja on toiminut Pekka Räty Tiehallinnosta. Muut työryhmän 
jäsenet ovat olleet Harri Uusnäkki liikenne- ja viestintäministeriöstä, Reijo Prokkola, Pekka 
Vuorila ja Harri Vitikka Tiehallinnosta sekä Antero Naskila Helsingin kaupungista. 
 
Selvitystyöstä on vastannut Tieliikelaitoksen Konsultointi, josta työhön ovat osallistuneet 
Kimmo Saastamoinen, Jutta-Leea Kärki ja Hanna-Kaisa Lahtisalmi. 
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1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Tietoa kevyen liikenteen määristä ja määrien kehityksestä on tällä hetkellä vaihtelevasti. Yk-
sittäiset kaupungit ja kunnat laskevat pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määriä tärkeimmissä 
kohteissaan sekä kevyen liikenteen että liikenneturvallisuushankkeiden yhteydessä. Kevyen 
liikenteen kulkumuoto-osuuteen ja suoritteeseen liittyvät perustiedot saadaan parhaiten mui-
den liikennetutkimusten avulla. Usein haastattelu- ja kyselytutkimuksia on tehty liikennejär-
jestelmäsuunnittelun yhteydessä. Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (HLT) tehdään 
noin kuuden vuoden välein. Eri tahojen tiedot eivät useinkaan ole sisällöllisesti ja ajallisesti 
vertailukelpoisia. Kävelyä ja pyöräilyä koskevien tietojen tuottaminen tuleekin liittää nykyistä 
kiinteämmin osaksi muuta liikenteen perustilastointia sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. 
Eri tietolähteiden tulisi olla vertailukelpoisia keskenään. Tietojen tulisi olla myös keskitetysti 
saatavilla, jotta niiden käyttö olisi tehokasta ja tarkoituksenmukaista. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa Kevyen liikenteen laskentojen kehittäminen - 
Esiselvitys /1/ on kuvattu kevyen liikenteen määrien arviointiin liittyvää tietotarvetta ja toi-
mintatapoja kolmella eri tarvetasolla (kuva 1-1). 
 

 

Kuva 1-1. Kevyen liikenteen määrien arviointiin liittyvä tietotarve ja toimintatavat kolmella eri tarvetasol-
la  

 
Tämän työn tavoitteena on määrittää kevyen liikenteen (polkupyöräilijöiden) määrää kuvaavat 
tunnusluvut, tiedon laatuvaatimukset ja tunnuslukujen tuottamista tukevat mallit ja ohjeet. 



10 

Raportissa esitellään otoslaskennan laskentatekniikoita sekä arvioidaan jatkuvien laskentapis-
teiden tarpeita. Lisäksi selvityksessä tutkitaan sään vaikutuksia polkupyöräilijöiden määriin. 
 
Tavoitteena on luoda menetelmä, jolla kevyen liikenteen otoslaskennat pystytään laajenta-
maan sovittavaksi tunnusluvuksi yhdenmukaisella tavalla. Pitkällä tähtäimellä tarkoituksena 
on kehittää valtakunnallinen kevyen liikenteen määrien ylläpitojärjestelmä, joka tuottaa eri 
tahoille perustietoa kevyeen liikenteen määristä, sen ominaisuuksista ja kehityksestä.  
 
Tässä selvityksessä tehtävien alustavien määrittelyjen avulla voidaan haluttaessa kilpailuttaa 
liikennetiedon ylläpidossa (tiedonkäsittely, hyödyntäminen) tarvittavat palvelut. Tässä työssä 
ei määritellä tiedon tuottamistapaa, tietokantaratkaisuja eikä tiedonsiirtotapoja. 
 

 

Kuva 1-2. Periaatteellinen kuva laskentajärjestelmästä sekä tiedon tuottajan ja tiedon ylläpitäjän ”roolit” 

 
Kuvassa 1-2 on esitetty periaatteellinen kuva laskentajärjestelmästä. Tässä työssä kartoitetaan 
olemassa olevat lähtötiedot, muodostetaan tietokanta ja tehdään sen avulla analyysit laajen-
nuskertoimien määrittämiseksi sekä kehitetään tietojen hyödyntämismenetelmä. Tavoitteena 
ei ole tehdä tietokantaratkaisuja, jolla laskentatiedot siirrettäisiin tiedon tuottajilta (kunnat, 
Tiehallinto) tietokantaan, vaan tavoitteena on tehdä alustavia määrittelyjä, joilla tämä tiedon 
ylläpitäjä voitaisiin seuraavassa vaiheessa valita. 
 

 

Tietokanta: 
 
 
- Laskentapisteet 
- Laskentatiedot 
- Säätiedot 

Jatkuvien pp-laskentapisteiden 
tiedot 

Laajennuskertoimien
määrittely

tunti-, vuorokausi-, 
kuukausi-, lämpötila- ja 
sadevaihtelukertoimet 

Otoslaskentatiedot 
määritetyiltä pisteiltä 

(sisältää tiedot 
lämpötilasta, 

ajankohdasta ja 
sademäärästä) 

Säätiedot 
sovitulla tavalla

pp (jk) määrien 
kehittyminen lasken-
tapisteiden kohdalla 
!!!! pp (jk) määrien 

kehittyminen seudul-
la 

HLT / muut tutkimukset

pp (jk) matkojen 
määrien ja muiden 

ominaisuuksien 
kehittymien seudulla 

KVL/ vastaava 
vertailuluku 

Lähtötiedot Tiedonkäsittely Hyödyntäminen 

”Tiedon ylläpitäjä” ”Tiedon tuottaja” 
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Alun perin tämä selvitys jaettiin seitsemään osavaiheeseen, joita tarkennettiin ja täsmennettiin 
työn edetessä: 
" nykyisen kevyen liikenteen liikennetiedon selvittäminen 
" laskenta- ja taustatietojen kokoaminen 
" kevyen liikenteen tunnusluvut 
" estimointiin tarvittavien muuttujakertoimien määrittäminen ja mallintaminen 
" kevyen liikenteen suoritetieto - menetelmäkuvaus 
" otoslaskennan koko ja laatumäärittelyt 
" kevyen liikenteen laskentatiedon ylläpidon hankinta 

 
Tämän selvityksen lähtökohtana on ”perinteiset” kevyen liikenteen määrien laskentatavat ja 
siihen liittyvät mallinnukset. Selvityksessä ei mallinneta muita kevyen liikenteen laskentame-
netelmiä, kuten pyöräpysäköintilaskentaa tai projektikohtaisia kevyen liikenteen haastattelu-
tutkimuksia. 
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2 KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNETIEDON SELVITTÄMINEN, NYKYTILA 
 
2.1 Yleistä 
 
Selvityksen lähtökohtana oli selvittää nykyiset jatkuvasti laskevat kevyen liikenteen laskenta-
pisteet ja hankkia niiden tiedot eli tarkentaa esiselvityksessä /1/ tehtyä kartoitusta ja päivittää 
tiedot mahdollisten uusien laskentapisteiden osalta. Samalla markkinoitiin selvitystä kaupun-
geille ja pyrittiin saamaan heidät kiinnostumaan asiasta. 
 
Ennen haastattelujen aloittamista lähetettiin pääasiassa suurimmille kaupungeille ja pyöräily-
kuntien verkoston kunnille tiedote (liite 1), missä kerrottiin taustaa selvityksestä ja millaisia 
laskentatietoja kunnilta tarvittaisiin. 
 
Tämän jälkeen toteutettiin haastattelut puhelinhaastatteluina, jolloin tiedusteltiin mm. jatkuvi-
en laskentojen ja otoslaskentojen määriä sekä laskentatapoja ja -ohjeita. Lisäksi kysyttiin mie-
lipidettä, millaista tunnuslukua/ -lukuja kevyestä liikenteestä tulisi käyttää. 
 
2.2 Säännölliset (pidempiaikaiset) laskennat 
 
Säännölliset laskennat tehdään samassa kohdassa joko pidempiaikaisena ja/tai vuodesta toi-
seen toistuvina otoslaskentoina. Muutamassa kohteessa laskentatietoa on kerätty jatkuvana 
tietona ympäri vuoden. Säännöllisiä laskentoja voidaan tehdä joko käsilaskentana tai koneelli-
sina laskentoina. Koneellisissa laskennoissa yleisimmin käytetty tekniikka on ollut induk-
tiosilmukkaan perustuva laskentatekniikka. 
 
Ensimmäiset koneelliset polkupyörälaskennat tulivat Suomeen 90-luvulla. Helsinkiin asennet-
tiin ensimmäiset laskentasilmukat vuonna 1992 ja Espooseen vuonna 1997. Muissa suurim-
missa kaupungeissa ovat koneelliset laskennat yleistyneet vasta viimeisimpien vuosien aika-
na. Näiden lisäksi Tieliikelaitoksen Konsultointi on tehnyt Oulu-Kempele välisellä pyörätiellä 
yhdessä silmukkapisteessä muutamaa pidempiaikaista katkosta lukuun ottamatta jatkuvaa 
laskentaa helmikuusta 2000 lähtien. Seurantaa on tehty lähinnä kevyen liikenteen laitetestauk-
sen tarpeisiin. 
 
Pyöräilymäärien arvioinnissa on hyödynnetty liikennevalojen ilmaisimia Helsingissä ja Tam-
pereella. Myös Porvoossa, Turussa, Vantaalla, Keravalla ja Hyvinkäällä on yksittäisiä tallen-
tavia liikennevalosilmukoita kevyelle liikenteelle, mutta niitä ei ole hyödynnetty laskennoissa. 
Turussa otoslaskenta tehdään videokuvaa hyödyntäen. 
 
Säännöllistä polkupyöräilijöiden määrien laskentoja on tehty pääkaupunkiseudulla ja muissa 
suurimmissa kaupungeissa (Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Turussa, Oulussa, 
Kuopiossa, Lahdessa, Keravalla). Säännöllisesti polkupyöräilijöiden määriä seuraavissa kau-
pungeissa laskennat on tehty perinteisesti esim. kahden vuoden välein tehtävien otoslaskento-
jen (käsilaskentojen) avulla. Otoslaskennat on pyritty tekemään aina samaan aikaan, jotta 
määrien kehittymistä on pystytty arvioimaan. Monesti kuitenkin esimerkiksi sääolosuhteet 
vaikuttavat siten, että laskentatulosten vertailukelpoisuutta ei ole voitu varmistaa. Laskentatie-
toa on käytetty pääasiassa kuvaamaan pyöräilyaktiviteetin kehitystä seudulla, joten laskennat 
tehdään usein ns. kehälaskentana. 
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Tämän tutkimuksen lähtöaineiston kokoamisen kannalta tärkeitä pidempiaikaisina koneellisia/ 
jatkuvia laskentoja on tehty seuraavissa kaupungeissa: 
" Helsingissä (silmukat + liikennevalosilmukat) 
" Espoossa (silmukat) 
" Vantaalla (silmukat). 

 
Lisäksi lähtöaineistoon otettiin mukaan Tieliikelaitoksen keräämä aineisto Oulu-Kempeleen 
väliseltä pyörätieltä. 
 
2.3 Kertaluonteiset otoslaskennat 
 
Kertaluonteiset otoslaskennat tehdään käsilaskentana tai koneellisesti. Käsilaskennat suorite-
taan ainoastaan tiettynä ajankohtana yleensä muutaman tunnin mittaisena. Koneelliset otos-
laskennat voivat olla pidempiäkin, jolloin ne ovat enemmän jo jatkuvan laskennan tyyppisiä. 
Konelaskennoissa tiedot tallennetaan pääsääntöisesti 15 minuutin jaksoissa, käsilaskennoissa 
tyydytään usein 30 minuutin jaksoihin. Käsilaskennassa voidaan helposti laskea myös jalan-
kulkijoiden määrää. 
 
Otoslaskentoja tehdään kertaluontoisesti esimerkiksi suunniteltavan hankkeen tarpeen määrit-
tämiseksi. Hankekohtaiseen suunnitteluun kerättyjä yksittäisen tienkohdan kevyen liikenteen 
määriä ei ole hyödynnetty muissa yhteyksissä. 
 
Kertaluontoisia otoslaskentoja on viime vuosina tehty kunnan toimesta mm. Vaasassa, Por-
voossa, Porissa, Tampereella, Vantaalla, Espoossa, Lahdessa, Helsingissä, Oulussa ja Hyvin-
käällä. Näiden lisäksi Tiehallinto teettää ympäri maata erittäin paljon kertaluontoisia laskento-
ja useimmiten yleisten teiden liittymistä. Kertaluontoiset laskennat liittyvät liikenneturvalli-
suushankkeisiin ja kuntalaisaloitteisiin. 
 
Käsilaskennan tekemiseen on laadittu kirjalliset ohjeet Helsingissä ja Oulussa sekä Espoossa, 
jossa on myös määritelty laajennuskertoimia ajankohdan ja matkan tarkoituksen perustelle. 
Tampereella laskentaa teetetään kesäisin nuorilla ja heitä varten on laadittu lyhyt laskentaoh-
je. 
 
2.4 Laskenta- ja taustatietojen kokoaminen 
 
Laskentatiedot mallintamisen lähtötiedoiksi hankittiin pääasiassa jatkuvilta laskentapisteiltä ja 
tavoitteena oli saada aineistoa, joka ajallisesti kattaisi kesä- ja talvikauden. Näiden lisäksi 
kerättiin vähäisessä määrin otoslaskentatietoa estimointimenetelmän testaamista varten. 
 
Työssä hyödynnettiin Helsingin, Vantaan, Espoon ja Tieliikelaitoksen (Oulu-Kempele piste) 
laskenta-aineistoa. Kaikkien pisteiden aineistot olivat jatkuvista konelaskennoista läpi vuo-
den. 
 
Aineisto on vuosilta 2000 - 2004 riippuen kaupungista. Laskenta-aineistot on lähes jokaisessa 
kaupungissa tallennettu Excel-muodossa. 
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Taulukko 2-1. Työssä mukana olleet konelaskentapisteet ja niiden havaintomäärät. 

Piste ID Osoite Kunta 
Tunteja 

(h) 
Havaintomäärä 

(kpl) 
52 Kehä I - Laajalahti Espoo 3 696 85 296 
102 Kuusisaari Helsinki 2 880 187 423 
103 Kulosaarensilta Helsinki 9 833 327 000 
107 Eläintarhanlahti Helsinki 8 088 410 800 
108 Hesperian puisto Helsinki 3 309 148 483 
112 Veräjänmäki Helsinki 3 504 41 360 
114 Turunlinnanpolku Helsinki 1 656 22 542 
116 Kantelettarentie Helsinki 6 591 202 889 
117 Lauttasaarensilta Helsinki 9 106 372 483 
118 Kehä I Vantaanjoen silta Helsinki 3 619 136 115 
120 Nordenskiöldinpolku Helsinki 3 286 151 926 
121 Vuosaarensilta Helsinki 2 544 172 737 
847 Kempele-Oulu Kempele 15 864 184 405 
1401 Pellas Vantaa 1 436 46 024 
1501 Solkikuja Vantaa 787 12 877 
1701 Louhelantie Vantaa 1 080 19 893 
1801 Vantaanlaaksontie L Vantaa 1 320 16 819 
5101 Ylästöntie Vantaa 1 128 25 003 
6101 Talvikkitie I Vantaa 1 967 77 655 
6301 Kielotie L Vantaa 2 088 53 260 
6501 Simonkyläntie Vantaa 648 16 099 
6601 Vanha Porvoontie L Vantaa 576 5 657 
6801 Kehä 3/ Jäkkitie Vantaa 672 4 981 
7401 Kytöpuisto Vantaa 2 136 61 110 
9401 Jokiniementie Vantaa 1 680 32 015 
9402 Hakunilantie L Vantaa 888 9 050 
9701 Lahdentie Vantaa 1 944 33 418 
  Yhteensä 92 326 2 857 320 
 
Laskentatietojen lisäksi hankittiin säätiedot Ilmatieteen laitokselta. Ilmatieteen laitoksella on 
pääkaupunkiseudulla kaksi seurantapistettä, Helsinki - Vantaan lentoasema ja Helsingin Kai-
saniemi sekä Oulussa lentoasema, joilta tiedot hankittiin. 
 
Säätiedot sisälsivät pisteittäin tiedon lämpötilasta, sademäärästä ja kuvauksen sateesta. Läm-
pötila saatiin pisteittäin kolmen tunnin välein, kuten myös sanallinen kuvaus sateesta. Sade-
määrä oli mittausajasta edellisen 12 tunnin sademäärä. Säätiedot vietiin tuntitasolle, eli Ilma-
tieteen laitoksella kolmen tunnin välein havaittu lämpötila linkitettiin samana itse havainto-
tunnin lisäksi myös kahteen edelliseen tuntiin. 
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Tiedot koottiin Access -tietokantaan, jonne perustettiin taulut laskentatiedoille ja laskenta-
paikkatiedoille. Laskentatiedot ja säätiedot vietiin tietokantaan tuntitasolla, jotta aineistosta 
voidaan paremmin arvioida sään vaikutusta liikennemääriin. 
 
Tietojenkäsittelyn yhteydessä havaittiin, että laskenta-aineistossa oli erittäin paljon havainto-
virheitä. Virheet havaittiin sillä, että liikennemäärät eivät olleet uskottavan suuruisia. Esimer-
kiksi joissakin pisteissä päiväliikennemäärä saattoi olla yli 40 000 havaintoa ja tuntiliiken-
teessäkin yli 4 000 havainnon. Jatkuvan laskennan pisteistä virheelliset tiedot poistettiin koko 
vuorokaudelta, jos yksittäisiä virheellisiä tunteja ei voitu muuten luotettavasti korjata (etenkin 
yöliikenteessä liikennemäärät on korjattu <10). Koska virheellisten aineistojen havaitseminen 
on kuitenkin suurimmaksi osaksi tapahtunut vasta mallintamisen (analysoinnin) yhteydessä, 
on tämä hidastanut tietojenkäsittelyä huomattavasti, sillä tietokantaa on jouduttu korjaamaan 
(= poistamaan havaintoja) tarkastelun edetessä ja sen vuoksi jo tehdyt laskelmat on jouduttu 
tekemään uudestaan. Virheellisen aineiston osuus koko tuntiaineistosta oli n. 10 %, joten ”lo-
pullisen” aineiston koko on n. 90 000 tuntihavaintoa (n. 2,9 miljoonaa pyöräilijää). 
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3 KEVYEN LIIKENTEEN TUNNUSLUVUT 
 
3.1 Taustaa ja työmenetelmät 
 
Selvityksen yhtenä tavoitteena oli tehdä ehdotus valtakunnallisesti käytettävistä kevyen lii-
kenteen vertailutunnusluvuista. Pyöräilymäärien osalta tunnuslukuina voisi olla esimerkiksi 
vuoden suurin vuorokausiliikenne, pyöräilykauden keskimääräinen vuorokausiliikenne sekä 
mahdollisesti talvikauden keskimääräinen vuorokausiliikenne. Tunnuslukuja voi olla useita-
kin, mutta käytännössä lienee viisainta valita sellainen/ sellaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat 
ilmiötä mahdollisimman hyvin, joiden tuottaminen ei ole taloudellisesti ylivoimaista ja joiden 
tiedonlaatu on tarkoituksenmukaista. Tuntiliikenteen arviointi ei liene tarpeellista, koska tieto-
ja ei käytetä esimerkiksi väylien kapasiteetin arviointiin tai mitoitukseen.  
 
Eri organisaatioilta kysyttiin mielipiteitä eri tunnuslukuvaihtoehtojen väliltä: 

1. pyöräilykauden keskimääräinen vuorokausiliikenne 
2. kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne 
3. vuoden suurin vuorokausiliikenne 
4. vuoden 5. suurin vuorokausiliikenne 
5. laskenta-ajan "normitettu" vuorokausiliikenne 
6. talvikauden keskimääräinen vuorokausiliikenne 
7. muu 

 
Pyöräilykausi määriteltiin mielipiteitä kartoitettaessa toukokuun alusta syyskuun loppuun eli 
viiden kuukauden mittaiseksi. Kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne kattaa ajallisesti 
ajoneuvoliikennepuolellakin käytetyn kesän määritelmän eli kesäkuun alusta elokuun lop-
puun. Talvikausi oli lokakuusta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun. 
 
Normitetulla vuorokausiliikenteellä tarkoitetaan tässä sää- ja tuntikorjattua vuorokausiliiken-
nettä. Normitettu vuorokausiliikenne olisi siis sateettoman kesäisen (+20° C) arkipäivän koko 
vuorokauden liikennemäärä. 
 
3.2 Ehdotus kevyen liikenteen tunnusluvuiksi 
 
Suurimmilta kaupungeilta ja Pyöräilykuntien verkoston jäseniltä kysyttiin mielipidettä siitä, 
mikä olisi sopiva tunnusluku, jolla vertailla kevyen liikenteen määriä ja joka palvelisi parhai-
ten heidän omia tarkoituksiaan. Ylivoimaisesti suurimman suosion sai pyöräilykauden kes-
kimääräinen vuorokausiliikenne, 41 % maininnoista (kuva 3-1). Seuraavaksi suosituimmik-
si nousivat vuoden suurin vuorokausiliikenne ja talvikauden keskimääräinen vuorokausilii-
kenne. Talvikauden keskimääräinen vuorokausiliikenne ei palvele ainoastaan kevyen liiken-
teen tunnuslukuna, mutta on tärkeä tieto talvikunnossapidon suunnittelulle. Luettelon ulko-
puolisia ehdotuksia tuli useita. Niissä ei toistunut kuitenkaan mikään teema, vaan ne olivat 
yksittäisiä mainintoja mm. seuraaville suureille; toukokuun keskimääräinen vuorokausiliiken-
ne, kesän huipputunti, maanantai - torstai -keskiarvo, huippukuukauden liikenne ja viikko- 
sekä kausivaihtelu. 
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Tunnusluku
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talvikauden keskimääräinen vuorokausiliikenne
muu 

 

Kuva 3-1. Pyöräliikenteen määrää kuvaava tunnusluku, jonka käyttöä voitaisiin suositella valtakunnallisen 
vertailtavuuden helpottamiseksi. Aineiston koko 27 tunnuslukumainintaa. 

 
Haastattelujen ja ohjausryhmän näkemysten pohjalta päädyttiin neljän polkupyöräliikenteen 
määrää kuvaavan tunnusluvun käyttöön: 
" kesän (pyöräilykauden) keskimääräinen vuorokausiliikenne (toukokuun 15. - syys-

kuun 15.) / KKVLPP 
" talven keskimääräinen vuorokausiliikenne (joulukuun 1. - maaliskuun 31.) / TKVLPP 
" koko vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne / KVLPP 
" huippuvuorokausiliikenne / PPQ 

 
Kesän pyöräilykauden (KKVLPP) ja talvikauden (TKVLPP) välille määritellään sopiva suora 
tai käyrä, joka kuvaa liikennemäärän kehitystä syksyllä ja keväällä (kuva 3-2). Tämän perus-
teella lasketaan koko vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVLPP). 
 

talvitalvi

kesä

kevät syksy

 

Kuva 3-2. Pelkistetty kuva kausivaihteluista. 
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Huippuvuorokausiliikenne (PPQ) määritetään pyöräilykauden keskimääräisen vuorokausilii-
kenteen ja kertoimen avulla. Huippuvuorokausiliikenne vastaa viidenneksi suurimman vuoro-
kausiliikenteen määrää. 
 
KKVLPP tiedon osalta tavoitteelliseksi tarkkuustasoksi ohjausryhmä esitti ±15 % luottamus-
välin ollessa 90 %. 
 
3.3 Kesän pyöräilykauden keskimääräinen liikennemäärä (KKVLPP) 
 
Kesän pyöräilykauden pituus vaihtelee Etelä- ja Pohjois-Suomen osalta huomattavasti. Kun 
etelässä päästään jo huhtikuussa pyöräilemään suhteellisen lämpimillä ilmoilla, voi pohjoises-
sa olla vielä lumi maassa. Selvityksen ohjausryhmä näki tärkeäksi, että pyöräilykautta kuvaa-
va tunnusluku on kuitenkin määritelty yhdenmukaisesti koko maassa, joten kesäpyöräilykau-
den pituudeksi määritettiin 15. toukokuuta - 15. syyskuuta välinen aika. Tällöin mm. lämpöti-
lan voidaan olettaa olevan lähes koko maassa aivan pohjoista osaa lukuun ottamatta selvästi 
plussan puolella. 
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Kuva 3-3. Kesä-/ pyöräilykauden (15. toukokuun - 15. syyskuun) keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 
ja vuorokausivaihtelut Kempele-Oulu laskentapisteessä. 

 
Kuvassa 3-3 on esimerkki kesäkauden keskimääräisestä liikennemäärästä Oulu-Kempeleen 
väliseltä pisteeltä. Kuten kuvasta voidaan havaita, on pyöräilymäärien vaihtelu suhteellisen 
tasaista aina syyskuun alkuun saakka, jolloin mm. ilman lämpötilan alentuminen on vaikutta-
nut pyöräilijöiden määriin ko. pisteessä. 
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3.4 Talvikauden keskimääräinen liikennemäärä (TKVLPP) 
 
Myös talviolosuhteet vaihtelevat Etelä- ja Pohjois-Suomen osalta huomattavasti. Joinain tal-
vina etelässä voi jopa sydäntalvella pyöräillä lumettomissa olosuhteissa, kun pohjoisessa on 
talvinen lumikeli. Todennäköisesti ”vakiintuneena” talvikautena satunnainen kulkija ei lähde 
pyörällä, oli pyörätiet lumessa tai paljaana. Talvikautena pyöräilijät ovat yleensä säännöllistä 
työ-/ koulumatkaa tekeviä, jotka kulkevat todennäköisesti pyörällä kelillä kuin kelillä. Ohja-
usryhmä näki tärkeäksi, että myös talvikautta kuvaava tunnusluku on määritelty yhdenmukai-
sesti koko maassa. Talvipyöräilykauden pituudeksi määritettiin siten vakiintunut talvikeli, 
jolloin mm. ilman voidaan olettaa olevan pakkasella melkein koko tarkastelujakson ajan lähes 
koko maassa. Ensimmäisissä tarkasteluissa talvikauden pituuden oletettiin olevan 1. joulukuu-
ta - 31. maaliskuuta välinen aika, mutta etenkin pääkaupunkiseudun pisteissä pyöräilijöiden 
määrä kasvaa jonain vuosina erittäin voimakkaasti juuri maaliskuun loppupuolella. Tästä 
syystä lopulliseksi talvikauden pituudeksi määriteltiin joulukuun alusta helmikuun loppuun 
(kuva 3-4). 
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Kuva 3-4. Talvikuukausien vuorokausiliikennemäärä Kulosaaren laskentapisteessä ja talvikuukausien 
keskiarvot. (Joulukuun aineisto on vuoden 2003 joulukuulta) 

 
3.5 Vuoden keskimääräinen pyöräilijämäärä (KVLPP) 
 
Vuoden keskimääräisen pyöräilijämäärän (KVLPP) määrittämiseksi tulisi tietää kevään ja syk-
syn pyöräilijämäärät. Kyseisenä ajankohtana päivävaihtelut ovat erittäin rajuja ja hyvin erilai-
sia eri puolella maata. Tästä syystä kevään ja syksyn liikennemäärän tarkka selvittäminen on 
mahdollista ainoastaan läpi vuoden jatkuvilla laskennoilla. Otoslaskentamenetelmillä kyseistä 
ajankohtaa on erittäin vaikea mallintaa niin, että mallien tarkkuus olisi edes kohtalainen. Tästä 
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syystä kevään ja syksyn liikennemäärät arvioidaan Kesäkauden (KKVLPP) ja Talvikauden 
(TKVLPP) avulla. 
 
Keskimäärin kevään ja syksyn liikennemäärä tässä tutkimuksessa mukana olleissa jatkuvissa 
laskentapisteissä oli noin puolet kesäkauden arvosta (kuva 3-5). 
 

Vuodenajan likennemärän suhde koko vuoden 
keskimääräiseen pyöräilijämäärään (KVLpp = 100%)
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Kuva 3-5. Vuodenaikojen suhde vuoden keskimääräiseen pyöräilijämäärään (KVLPP = 100 %) niissä tut-
kimuspisteissä, joista tietoa oli jokaisesta vuodenajasta. 

 
Arvo saatiin laskemalla eri kausien havaintomääriä niistä pisteistä, joissa laskentaa oli tehty 
ympäri vuoden (taulukko 3-1). Taulukosta näkee pisteen keskimääräisen liikennemäärän eri 
ajanjaksona. 
 

Taulukko 3-1. Keskimääräinen liikennemäärä eri pisteissä eri vuodenaikana. 

Piste Vuosi Kesä Kevät/ 
syksy Talvi 

52 2000 957 487 232
52 2001 909 696 89

103 2003 1 157 453 104
107 2003 1 712 762 242
107 2004 1 636 1 148 198
116 2003 1 185 613 159
117 2003 2 260 912 258
117 2004 2 501 1 296 213
847 2000 473 200 63
847 2001 469 232 72

Yhteensä 13 260 6 800 1 631
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Taulukosta 3-2 näkee kauden pituuden (kuukausien) avulla laskettuna kauden keskimääräisen 
liikennemäärän osuuden vuoden keskiarvosta ja kauden osuuden koko vuoden liikennemää-
rästä. 
 

Taulukko 3-2. Kauden osuus liikenteestä kauden pituuden mukaan painotettuna. 

Kausi Kesto (kk) Määrä Kausi/ KVLPP Tulo yht. Osuus 
Kesä 4 13 260 173 % 53 041 58 % 

Kevät/ syksy 5 6 800 89 % 33 998 37 % 
Talvi 3 1 631 21 % 4 892 5 % 

 12 7 661 91 931  
 
Suoritteen laskennassa tulee siten ottaa huomioon ajankohdan kesto. Koko vuoden suoriteja-
kauma eri vuodenajoille (kuva 3-6) voidaan laskea seuraavasti: 
 

Pyöräilymäärän osuus koko vuoden määrästä (kesäkausi) 
12

*4 PPKKVL
=  

Pyöräilymäärän osuus koko vuoden määrästä (talvikausi) 
12

*3 PPTKVL
=  

Pyöräilymäärän osuus koko vuoden määrästä (kevät/ syksy) 
24

*5 PPKKVL
≈  
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Kuva 3-6. Pyöräilyn keskimääräinen osuus eri ajankohtina. 

 
3.6 Huippuvuorokausiliikennemäärä (PPQ) 
 
Huippuvuorokausiliikenne (PPQ) arvioitiin suurimpien vuorokausihavaintojen perusteella. 
Koska otoslaskentaa tehdessä ei voi tietää, onko kysymyksessä todellinen huippuliikenne vai 
pelkästään havaitun ajanjakson suurin vuorokausiliikennemäärä, määritellään huippuliiken-



22 

teelle vain suuntaa-antavat kertoimet. Kuvassa 3-7 on esitetty vuorokausiliikenteen osuus eri 
vaihteluluokissa. Osuus on saatu jakamalla havaittu liikennemäärä KKVLPP -arvolla. 
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Kuva 3-7. Vuorokausiliikenteen suhde KKVLPP:ään eri vaihteluluokissa (vaihteluluokat esitetään seuraa-
vissa kappaleissa). 

 
Koska kerätyssä aineistossa oli virheellisyyksiä, eikä jokaisen tuntihavainnon oikeellisuutta 
pystytty varmistamaan eikä näin ollen kaikkia virheitä korjaamaan/ poistamaan, niin päivälii-
kenteen arvo määriteltiin kunkin luokan kolmen pisteen keskiarvona niin, että kyseisistä pis-
teistä haettiin viidenneksi suurin kerroin. 
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4 ESTIMOINTIIN TARVITTAVIEN MUUTTUJAKERTOIMIEN MÄÄRITTÄMI-
NEN JA MALLINTAMINEN 
 
4.1 Yleistä 
 
Työssä on pyritty aikaansaamaan peruskertoimet, joita voidaan myöhemmin tarkentaa, kun 
jatkuvia laskentapisteitä on laajemmin käytössä ja tiedonkeruu on yhdenmukaista. Jatkuvien 
laskentojen määrän lisääminen on tarpeellista, sillä niiden perusteella voidaan arvioida pa-
remmin paikallisia laajennuskertoimia otoslaskentatietojen laajentamiseksi vertailuarvoiksi. 
 
Esiselvityksessä /1/ on otettu kantaa, mitkä sääoloihin liittyvät muuttujat vaikuttavat tunnus-
lukuun, joten mallintaminen tarkastelee näiden muuttujien vaikutuksia tunnusluvun laatuun. 
Pyrkimyksenä tässä vaiheessa on se, että malli on suhteellisen yksinkertainen ja taloudellinen 
tietojen keräyksen suhteen, mutta samalla riittävän luotettava (laadukas). Ohjausryhmän aset-
tamana tavoitteena on KKVLPP:n tarkkuus ±15 % luottamusvälin ollessa 90 %. 
 
4.2 Vaihteluluokittelu 
 
Kevyen liikenteen määrät vaihtelevat eri kohteissa sen mukaan millaista matkan tarkoitusta 
kevyen liikenteen väylä palvelee. Selvimmin vaihteluluokkien erot näkyvät tuntiliikenteen 
määrissä vuorokauden eri aikoina. 
Tässä tutkimuksessa voitiin havaita kolme erilaista vaihteluluokkaa: 
" Työmatkaliikenne (1) 
" Asiointiliikenne (2) 
" Työmatka-/asiointiliikenne (3) 

 
Näiden lisäksi luokitteluun otettiin mukaan ulkoilureittiliikenne (4), vaikka tutkimusaineistos-
sa ei ollutkaan yhtään tämän tyypin mukaista pistettä. Voidaan kuitenkin olettaa, että vapaa-
ajan raiteiksi tarkoitetuilla väylillä etenkin viikkoliikenne on muista luokista erittäin poikkea-
va. Pisteittäiset tuntivaihtelut kesäkauden aikana on esitetty liitteessä 3. 
 
Kuvassa 4-1 on pelkistetysti esitetty eri vaihteluluokat maankäytön perusteella. Työmatkalii-
kenne (1) esiintynee puhtaimmillaan asumalähiöiden ja keskustan tai koulujen/työpaikkojen 
välisenä liikenteenä. Asiointiliikenne (2) lienee keskustan ulkopuolella olevien ostoskeskus-
ten ja asumalähiön tai keskustan välistä liikennettä. Sekaliikennepisteitä (3) esiintynee kes-
kustan sisäisessä liikenteessä, mutta myös joissain tapauksessa asumalähiön sisäistä tai niiden 
välistä liikennettä. Ulkoilureittiliikenne (4) esiintynee puhtaimmillaan kohteissa, jotka ovat 
tarkoitettu lähes pelkästään vapaa-ajan liikuntaa tukeviksi raiteiksi. Ne ovat jonkin vapaa-ajan 
keskuksen läheisyydessä tai ne ovat muuten ”vakiintuneita” ulkoiluväyliä, kuten maisemalli-
sesti viihtyisiä ulkoilureittejä. 
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Kuva 4-1. Periaatteellinen yhteys maankäytön ja vaihteluluokan välillä. 

 
Eri luokkien tuntivaihtelukäyrät poikkeavat toisistaan huomattavasti (kuva 4-2). Vapaa-
ajanliikenteen tuntivaihtelumuodon oletetaan olevan sekaliikenteen kaltainen, mutta liiken-
teen huipun oletetaan saavutettavan vasta myöhemmin illalla. 
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Pääsääntöinen työmatkaliikenne (1) 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 1,2 3,8 8,1 7,5 4,4 3,8 4,5 4,7 5,4 6,0 8,3 10,5 8,5 6,7 5,4 4,4 3,0 1,6 0,8

Pääsääntöinen asiointiliikenne (2) 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1 0,7 1,9 3,7 4,1 4,5 5,7 7,0 7,5 8,3 8,2 8,6 8,4 7,6 7,1 5,8 4,1 2,4 1,3 1,2

Työmatka- ja asiointiliikenne (3) 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,9 3,0 5,1 4,8 4,0 4,4 5,4 6,2 6,7 7,0 8,3 8,9 8,0 7,3 6,4 5,0 3,2 1,8 1,0

Ulkoiluliikenne (4) 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,5 8,5 10,0 9,0 7,0 4,5 2,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 

Kuva 4-2. Tuntivaihtelukertoimet eri vaihteluluokissa. Ulkoiluliikenneluokan (4) käyrän muoto ei perustu 
todellisiin havaintoihin. 
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Vastaavasti kuvassa 4-3 on esitetty viikonpäiväkertoimet eri vaihteluluokissa. Ulkoiluliiken-
teen oletetaan olevan suurimmillaan viikonloppuisin. 
 

Viikonpäivävaihtelut eri vaihteluluokissa

-  

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 
Q

/W

Pääsääntöinen työmatkaliikenne (1)  1,13    1,24    1,25    1,17    0,99    0,55    0,67   

Pääsääntöinen asiointiliikenne (2)  0,89    1,02    1,14    1,14    0,95    0,95    0,90   

Työmatka- ja asiointiliikenne (3)  1,04    1,14    1,08    1,07    0,97    0,74    0,96   

Ulkoiluliikenne (4)  0,90    0,90    0,90    0,90    0,90    1,20    1,30   

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

 

Kuva 4-3. Viikonpäivävaihtelukertoimet eri vaihteluluokissa. Ulkoiluliikenneluokan (4) käyrän muoto ei 
perustu todellisiin havaintoihin. 

 
Pääkaupunkiseudun havaintopisteissä vaihteluluokittelu on esitetty oheisella kartalla (kuva 4-
4). 
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Kuva 4-4. Pääkaupunkiseudun laskentapisteet sekä pisteiden luokittelu. 

 
4.3 Kesäkauden liikennemäärän mallinnus (KKVLPP) 
 
Lyhyessä otoslaskennassa (alle päivän laskenta) tunnusluku tuotetaan mallilla: 
 

( ) R
R

PP b
sääfa

qKKVL *
*

= , jossa    (1) 

 
q = lyhyen otoslaskennan havaintomäärä (pyöräilijöiden määrä yhteensä) 
aR = päiväliikenteen laajennuskerroin, riippuu mittauspisteen luokasta (R) 
bR = kesäkauden laajennuskerroin, riippuu mittauspisteen luokasta (R) 
f(sää)  = säämuuttuja: ilman lämpötila, sade = f (lämpötila) * f (sade) 
 
Aineistosta haettiin kokeilemalla riittävä otoksen koko, jolla tuntihavainnot (arkipäivien ma-
to) saatiin riittävän tarkasti laajennettua luokan laajennuskertoimella vuorokausiliikenteeksi. 
Parhain/ riittävä tulos saatiin laskemalla otos klo 12.00 - 18.00 välisistä havaintomääristä. 
 

Taulukko 4-1. Päiväliikenteen laajennuskerroin vaihteluluokittain. 

Luokka aR 

1 (työmatkaliikenne) 0,43
2 (asiointiliikenne) 0,49
3 (työmatka- ja asiointiliikenne) 0,45
4 (ulkoiluliikenne) ei määritelty
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Taulukko 4-2. Kesäkauden laajennuskerroin vaihteluluokittain. 

Luokka Viikonpäiväkerroin bR 

1 (työmatkaliikenne) 1,20 0,83
2 (asiointiliikenne) 1,05 0,95
3 (työmatka- ja asiointiliikenne) 1,08 0,93
4 (ulkoiluliikenne) 0,90 1,11
 
Laskentaesimerkki 1: 
 

Laskentapisteen vaihteluluokka on työmatkaliikenne (1) ja arkipäivänä laskenta-
aikana klo 12.00 - 18.00 havaitaan kohteessa 1 000 pyöräilijää. Kesäkauden kes-
kimääräinen liikennemäärä lasketaan ilman sääkorjauksia kaavan 1 mukaan seu-
raavasti: 
 

vrk
ppKKVLPP 193083,0*

43,0
1000 ==  

 
Säävaikutus otetaan huomioon siten, että sääkorjaus tehdään sadepäivinä ja päivän keskimää-
räisen lämpötilan poiketessa määritellystä keskimääräisestä lämpötilasta 15° C useita asteita. 
 
Lämpötilan vaikutuksen huomioimiseksi käytetään taulukkoa 4-3. 
 

Taulukko 4-3. Lämpötilan vaikutuskerroin eri lämpötiloissa 

Lämpötila f (lämpötila) 
alle 5° C 0,8 

10° C 0,9 
15° C 1,0 
20° C 1,1 

yli 25° C 1,2 
 
Vastaavasti kaavana esitettynä lämpötila korjauksen vaikutus vuorokausiliikenteeseen on seu-
raavanlainen: 
 

[ ] [ ] [ ]
[ ]( )( )






−+

<
15*02,01

;
8,0

;5:
T

QTQTTjosQ , jossa 

 
Q = vuorokausiliikenne 
T = ilman lämpötila 
QT = laskettu vuorokausiliikenne 
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Päivälämpötilan vaikutus liikennemäärään 

y = 0,0252x + 0,6076
R2 = 0,1343
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Kuva 4-5. Keskimääräisen päivälämpötilan (klo 6:00 - 18:00) vaikutus liikennemääriin. Käyrän selitysaste 
ei ole kovinkaan hyvä, mutta sitä voidaan pitää suuntaa-antavana. Kuvassa R2 = selitysaste. 

 
Vesisateella on selvä vaikutus pyöräilijöiden määrään. Kuvista 4-6 ja 4-7 näkee miten vesisa-
teen alkamisajankohta ja sateen kesto vaikuttavat liikennemääriin. 
 

Vesisateen alkamisajan vaikutus liikennemäärään 

y = 0,0382x + 0,4349
R2 = 0,265
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Kuva 4-6. Vesisateen alkamisajankohdan vaikutusarkipäivien liikennemääriin. Käyrän selitysaste ei ole 
kovinkaan hyvä, mutta sitä voi pitää suuntaa-antavana. 

 



29 

Vesisateen keston vaikutus liikennemäärään 

y = -0,0524x + 1,043
R2 = 0,3266
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Kuva 4-7. Vesisateen keston vaikutus arkipäivien liikennemääriin. Käyrän selitysaste ei ole kovinkaan 
hyvä, mutta sitä voi pitää suuntaa-antavana. 

Taulukko 4-4. Sateen alkamis- ja päättymisajankohdan vaikutus liikennemääriin. Tummennetulla on merkitty 
kohdat, jossa sade alkaa laskennan aikana. 

Sade alkaa (klo) päättyy (klo) f (sade) % 
6 8 0,822 -18 %
6 10 0,745 -25 %
8 10 0,866 -13 %
6 12 0,669 -33 %
8 12 0,789 -21 %

10 12 0,910 -9 %
6 14 0,593 -41 %
8 14 0,713 -29 %

10 14 0,834 -17 %
12 14 0,954 -5 %

6 16 0,517 -48 %
8 16 0,637 -36 %

10 16 0,757 -24 %
12 16 0,878 -12 %
14 16 0,998 0 %

6 18 0,440 -56 %
8 18 0,561 -44 %

10 18 0,681 -32 %
12 18 0,801 -20 %
14 18 0,922 -8 %
15 18 0,982 -2 %
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Sateen vaikutuksen ”f (sade)” liikennemäärään voi laskea kaavalla:  
 

kestoSateenaalkamisaikSateen *038,0*022,080,0 −+  
 
Käytännössä sadekertoimina voi käyttää seuraavaa nyrkkisääntöä klo 12-18 laskennoissa: 
" jos sade alkaa juuri laskennan alkaessa ja kestää koko laskenta-ajan, niin pyöräilijöi-

den määrä vähenee 20 % 
" jos sade kestää suurimman osan (n. 4h) laskenta-ajasta, niin pyöräilijöiden määrä vä-

henee 10 % 
" Jos sade alkaa aivan laskennan lopussa tai se kestää alle 3 tuntia, pyöräilijöiden määrä 

vähenee 5 %. 
 
Teoriassa taulukon 4-4 avulla voidaan myös laskea pitkien sadejaksojen vaikutukset pyöräily-
kauden liikenteeseen. Sääaineistosta tutkittiin, että vuonna 2003 oli Helsingin seudulla 3-5 
sadepäivää, jolloin sade alkoi aamulla (klo 6-8 välillä) ja se kesti vähintään 8 tuntia. Vastaa-
vasti vuonna 2004 tällaisia sadepäiviä Helsingin seudulla oli 7-9 päivää. 
 
Taulukosta voidaan arvioida hyvin karkeasti, että yhden tällaisen pitkäkestoisen sadepäivän 
vaikutus keskimääräiseen kesäkauden liikennemäärään on noin 40 %. Näin ollen teoreettisesti 
vuonna 2004 kesäkauden (4 kk = 120 pv) pyöräilymäärä olisi ollut 1,3 % (4 / 120 * 40 % = 
1,3 %) pienempi kuin kesäkautena 2003, jolloin pitkäkestoisia sadepäiviä oli ollut keskimää-
rin 4 päivää vähemmän kuin kesällä 2004. Vastaavasti teoreettisesti voi laskea, että jos kesä-
kauden aikana on noin 35 koko päivän kestävää sadepäivää, niin pyöräilijöiden määrä on noin 
10 % pienempi kuin vuoden 2003 liikennemäärä, jolloin sadepäiviä oli ollut 3-5 Helsingin 
seudulla. Karkeasti ottaen yhden sadepäivän vähentävä vaikutus kesän keskimääräiseen lii-
kennemäärään on noin 0,3 %. 
 

Laskenta-ajan (klo 12-18) havaintomäärän ennuste koko 
vuorokauden havaintomääräksi
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Kuva 4-8. Kesäkauden arkipäiviltä tehdyn otoksen (klo 12:00 - 18:00) havaintomäärän ennuste koko vuo-
rokauden liikenteeseen (Q=qh/ aR, jossa Q = vuorokausiliikenne, qh = havaintomäärä klo 12:00 
- 18:00 ja aR

 = päiväliikenteen laajennuskerroin). Huom! aineistoon ei ole tehty säätilakorjaus-
ta. 
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Kyseisen vuorokauden liikenne pystyttiin laajennuskertoimien avulla arvioimaan ±15 %:n 
tarkkuudella 86 %:ssa tapauksissa (huom! osa yli menneistä havainnoista on virheellisiä, joten 
käytännössä 90 %:n tarkkuustaso pystytään saavuttamaan vuorokauden liikennemäärän arvi-
oinnissa). 
 
Sen sijaan ennustemalli koko kesäkauden liikennemääräksi ei ole kovinkaan tarkka otoslas-
kennan avulla tehtynä. Jos otoslaskentaan tehdään vain vuorokausi- ja kausikorjaus, niin vain 
40 % aineistosta on ±15 %:n sisällä. Kun otoslaskennan aineistoon tehdään näiden lisäksi 
säätilakorjaus (lämpötila, sateen kesto ja alkamisaika), niin lopputuloksen tarkkuus paranee 
hieman. Tällöin aineistosta 50 % on ±15 %:n tarkkuustasossa. Tavoitteen mukaisella 90 %:n 
luottamusvälillä ennustetun arvon ja todellisen arvon välinen ero on ±40 %, joten lyhyen otos-
laskennan avulla haluttua tarkkuustasoa ei saavuteta. 
 

Vuorokausi-, kausi- ja säätilakorjatun 6 tunnin käsilaskenta otoksen 
suhde kesä-/ pyöräilykauden liikennemäärään
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Kuva 4-9. Kesäkauden arkipäiviltä tehdyn otoksen (klo 12-18) havaintomäärän ennuste koko pyöräilykau-
den keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen. Huom! Asteikko on katkaistu 200 %:n kohdalta. 
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Koko päivän kestävässä otoslaskennassa tunnusluku tuotetaan mallilla: 
 

( ) RPP b
sääf
QKKVL *= , jossa    (2) 

 
Q = vuorokauden otoslaskennan havaintomäärä (pyöräilijöiden määrä yhteensä) 
bR = pyöräilykauden laajennuskerroin, riippuu mittauspisteen luokasta (R) 
f(sää) = säämuuttuja: ilman lämpötila, sade = f (lämpötila) * f (sade) 
 
Vaikka pisteessä laskettaisiin koko vuorokauden liikennemäärä, niin lopputulos ei olisi 6 tun-
nin ennustemallia parempi. Tämä johtuu siitä, että jo 6 tunnin otoksen avulla pystytään suh-
teellisen tarkasti ennustamaan koko vuorokauden liikennemäärä (vrt. kuva 4-9), joten suurem-
pi ongelma mallintamisessa on saada mallinnettua vuorokausihavainto keskimääräiseksi kesä-
kauden liikennemääräksi. Jos vuorokausilaskentaan tehdään vain kausikorjaus, niin 45 % ai-
neistosta on ±15 %:n tarkkuusrajan sisällä. Kun otoslaskennan aineistoon tehdään lisäksi sää-
tilakorjaus (lämpötila ja sade: kesto ja alkamisaika), niin tällöin aineistosta reilut 50 % on ±15 
%:n tarkkuustasossa. Tavoitteeksi asetetun 90 %:n luottamusvälillä ennustetun arvon ja todel-
lisen arvon välinen ero on ±40 %, joten myöskään yhden vuorokauden laskennan avulla halut-
tua tarkkuustasoa ei saavuteta. 
 
Pidempiaikaisessa koneellisessa otoslaskennassa (laskenta-aika 7 vrk tai pidempi) tunnusluku 
tuotetaan mallilla: 
 

WKKVLPP = , jossa     (3) 
 
W = keskimääräinen viikkoliikenne pidempiaikaisen laskennan perusteella (pp/vrk) 
 
Tässä laskentakaavassa (3) ei oteta huomioon säätietoja, joten pitkäaikaisissa poikkeukselli-
sissa säätiloissa (viikkoja kestävä hellekausi, erittäin kylmä sää, viikon kestävä sade jne.) suo-
siteltavampaa on tehdä uusi koneellinen laskenta kuin yrittää mallintaa pitkäkestoista säätilaa. 
 

Kesä-/ pyöräilykauden keskimääräinen vuorokausiliikenne 
(KKVLpp) ja viikkoliikenne (W) Oulu-Kempele välillä
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Kuva 4-10. Kesäkauden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ja viikkoliikenteen vaihtelut Kempele-
Oulu laskentapisteessä. 
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Kuvasta 4-10 voidaan päätellä, ettei laskentakaava (3) ole tässäkään kovinkaan tarkka, joskin 
se on selvästi parempi kuin 6 tunnin otoslaskenta. Kaikista tietokannassa olevista laskennoista 
(173 havaintoa) tarkasteltuna kolmannes laskentaviikoista ylitti ±15 %:n tarkkuustason, 20 
%:ia tuloksista ylitti vielä ±20 %:n tarkkuustason ja 14 %:ia vielä ±25 %:n tarkkuustason. 
 
Jotta haluttuun tarkkuustasoon päästäisiin, tulee tulos mallintaa kahden erillisen laskentavii-
kon perusteella (kaava 4), jossa viikon mittaisten laskentojen väli tulisi olla n. 4-8 viikkoa. 
 

( )WkaKKVLPP = , jossa     (4) 
 
ka (W) = kahden erillisen laskentaviikon keskiarvo (pp/vrk) 
W = keskimääräinen viikkoliikenne pidempiaikaisen laskennan perusteella (pp/vrk) 
 
Näin myös esimerkiksi Oulu-Kempeleen laskentapisteen tulos parantui huomattavasti (kuva 4-
11). 
 

Kesä-/ pyöräilykauden keskimääräinen vuorokausiliikenne 
(KKVLpp) ja kahden viikkoliikenteen keskiarvo Oulu-Kempele 
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Kuva 4-11. Kesäkauden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ja kahden viikkoliikenteen perusteella 
laskettu keskiarvo Kempele-Oulu laskentapisteessä. 

 
Koko aineistosta tarkasteltuna (73 viikkoyhdistelmää, kun pisteessä on tehty laskenta pyöräi-
lykauden aikana vähintään 3:lta eri viikolta) mittaustarkkuus parani huomattavasti. Nyt ±15 
%:n ylittäviä havaintoja oli enää 10 %, joten nyt tavoitteeksi asetettu 90 %:n tarkkuustaso saa-
vutettiin. 
 
4.4 Talvikauden liikennemäärän mallinnus (TKVLPP) 
 
Talvikauden TKVLPP otosmalleissa laskentoja ei suositella tehtäväksi joulukuun aikana, kos-
ka liikenne on etenkin pääkaupunkiseudun pisteissä voimakkaasti vaihtelevaa. Sen lisäksi 
joulukuussa on paljon juhlapyhiä, jotka vaikuttavat liikennemääriin. 
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Talvikauden keskimääräisen liikennemäärän mallinnuksen perusajatus lähtee siitä, että pelkän 
lyhyen otoslaskennan tekeminen ei anna riittävää tarkkuutta, vaikka sitä pyrittäisiin korjaa-
maan erilaisilla muuttujilla. Talvilaskenta tuleekin tehdä viikonmittaisena koneellisena las-
kentana (laskenta-aika 7 vrk tai pidempi), jolloin tunnusluku tuotetaan mallilla: 
 

( ) ( ) ( )

7

7

7

6

65

1
vp

sääf
Q

vp
sääf

Q

vp
sääf

Q

TKVL
n

n

n

keliHyvä
PP

++
=

∑
=

  (5) 

 

071,
TKVLTKVL

keliHyvä
PP

PP = , jossa    (6) 

 
Q = vuorokausiliikennemäärä 
n = viikonpäivän järjestysnumero (1=ma…7=su) 
vp = viikonpäiväkerroin 
f(sää) = säämuuttuja = f (lämpötila) * f (sade) 
 
Talvikautena lämpötilalla on huomattava vaikutus pyöräilijöiden määrään. Kuvassa 4-12 on 
laskettu arkivuorokauden liikennemäärän suhdetta talvikauden keskimääräiseen arvoon eri 
lämpötiloissa. Kuvasta voidaan nähdä, että kovilla pakkasilla liikennemäärät vähenee huomat-
tavasti. Vähenemä on suhteellisen samankaltainen eri alueilla (Oulu vs. pääkaupunkiseutu). 
 

Talvikauden liikennemärän ja lämpötilan suhde eri alueilla 

y = 0,0326x + 1,3041
R2 = 0,2936

y = 0,0362x + 1,4344
R2 = 0,4022
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Kuva 4-12. Talvikuukausien (tammi-helmikuu) vuorokausiliikennemäärän suhde talvikauden (joulu-
helmikuu) keskiarvoon eri lämpötiloilla ja eri alueilla (pääkaupunkiseutu ja Oulu). 
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Pakkasen vaikutusta tutkittiin tarkemmin alle -5° C lämpötiloissa koko aineistolla. Vertailuai-
neistoksi otettiin kustakin tarkastelupisteestä hyvä talvikeli, mikä määriteltiin siten, että ky-
seessä tuli olla sateeton tammi-helmikuun arkipäivä (ma-pe) ja ilman lämpötilan tuli olla suu-
rempi kuin -10° C. Sade- ja keskimääräinen lämpötilatieto määritettiin klo 6:00 - 18:00 väli-
seltä ajalta. 
 

Pakkasen (alle -5 C) vaikutus pyöräilijöiden määriin hyvään arkipäivän 
talvikeliin verrattuna

y = 0,0424x + 1,2422
R2 = 0,5675
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Kuva 4-13. Talvikuukausien (tammi-helmikuu) vuorokausiliikennemäärän suhde hyvään arkipäivän talvike-
liin alle -5° C lämpötiloissa. Selitysaste on ihan kohtalainen. 

 

Lumisateen vaikutus eri lämpötiloissa pyöräilymääriin

y = 0,0059x + 1,0317
R2 = 0,01760 %
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Kuva 4-14. Lumisateen vaikutus pyöräilymääriin lämpötilakorjauksen jälkeen. 

 
Lämpötilakorjauskertoimeksi saatiin siten kaava: 

( ) Clämpötilapäivänkunlämpötilapäivänlämpötilaf o5,24,1*0424,0 −<+=  
- päivän lämpötila on klo 6-18 välinen keskiarvo 
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Talviaineistoon tehtiin tämän jälkeen lämpötilakorjaus em. kaavan avulla. Sen jälkeen tutkit-
tiin lumisateen vaikutusta hyvän talvikelin pyöräilymääriin. Tuloksesta (kuva 4-14) voidaan 
todeta, ettei lumisateella ole pääsääntöisesti vaikutusta pyöräilyyn. Tämähän ei pidä täysin 
paikkansa tilanteissa, jolloin pyryttää sakeasti tai lunta on satanut huomattava määrä, jolloin 
pyörätiet ovat tukossa. Mutta ”normaalilla” lumisateella ei näyttäisi olevan merkitystä pyöräi-
lymääriin. 
 
Sen sijaan tihku- ja vesisateella oli jonkinlainen vaikutus pyöräilymääriin, kun kyseisiä kelejä 
verrattiin hyvään talvikeliin (kuva 4-15). 
 

Tihku- ja vesisateen vaikutus eri lämpötiloissa pyöräilymääriin

y = 0,0403x + 0,8161
R2 = 0,0361
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Kuva 4-15. Tihku- ja vesisateen vaikutus pyöräilymääriin lämpötilakorjauksen jälkeen. 

 
Keskimäärin tihku- ja vesisateen vaikutus oli 12 %, joten laskelmissa käytettiin kerrointa 
0,88, jos päivänaikana oli satanut vettä. Vesisateenkorjauskertoimeksi saatiin siten kaava: 
 

( ) Clämpötilakunsadef o0,88,0 >=    (8) 
 
Lopulliseksi f (sää) = f (lämpötila) * f (sade) kaavaksi tulee siten: 
 

( )
( ) vettäsataaaikanapäivänjaClämpötilakunsadef

ClämpötilakunlämpötilaIlmanlämpötilaf
o

o

0,88,0
5,24,1*0424,0

>=
−<+=

 

 
Viikonpäivävaihtelukertoimet (vpn) nähdään kuvasta 4-16. Arkipäivinä (ma-pe) kerroin on 1,2 
ja lauantaina 0,6 sekä sunnuntaina 0,4. 
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Viikonpäivävaihtelu talvikuukausina

1,16 1,19 1,27 1,19 1,18

0,61
0,39

0,00

0,50

1,00

1,50

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai

Viikonpäivä
 

Kuva 4-16. Viikonpäivävaihtelukertoimet talvikautena. 

 
Aineiston perusteella laskettiin, että hyvän talvikelin ja talvikauden keskimääräisen liikenne-
määrän suhde oli 1,07. Keskiarvon laskemiseksi viikon laskentatulos tulee lämpötila- ja sade- 
sekä viikonpäiväkorjausten jälkeen jakaa vielä kertoimella 1,07. 
 
Talvikauden ennustetarkkuus viikon mittaisen laskennan perusteella, vaikka vuorokausilii-
kennetietoihin tehdään kaikki em. korjaukset, jää silti vain kohtalaiseksi. Tehdyissä laskel-
missa lopputuloksen tarkkuus oli ±20 % luottamusvälin ollessa 75 %:ia, joten 90 %:n luotta-
musvälillä saavutetaan vasta ±30 %:n laskentatarkkuudella. Kuvassa 4-17 nähdään ennustet-
tujen viikkoliikennemäärien suhde todelliseen TKVLPP -arvoon. Käytännössä talvikauden 
TKVLPP ennusteissa saavutetaan pyöräilijöiden lukumääräisesti mitattuna ±50 pyöräilijän 
tarkkuus 90 %:n luottamusvälillä. 
 

Ennuste ja todellinen TKVLpp
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Kuva 4-17. Ennustetun TKVLPP ja todellisen TKVLPP välinen suhde sekä ±50 pyöräilijän” putki”. 
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4.5 Vuoden keskimääräisen pyöräliikennemäärän mallinnus (KVLPP) 
 
Kappaleessa 3.5 jo todettiin, että syksyn/ kevään pyöräilijöiden määrä voidaan laskea kesä-
kauden havaintomäärän perusteella jakamalla KVLPP -arvo kahdella. 
 
Syksyn/ kevään arvioinnissa kannattaa kuitenkin ottaa huomioon myös talvikauden (TKVLPP) 
arvo, jos talvikauden arvo on saatu laskennan avulla. Tällöin syksyn/ kevään pyöräilijöiden 
määrä saadaan laskettua kaavalla: 
 

2,2
PPPP TKVLKKVL +  

 
Koska eri kausien pituus vaihtelee tulee KVLPP laskennassa ottaa huomioon kausien pituudet 
painottamalla niitä. Vuoden keskimääräisen pyöräilijöiden määrän laskenta voidaan siten teh-
dä kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko TKVLPP saatu havaintojen perusteella (kaava 9) vai 
onko se määritetty teoreettisesti (kaava 10): 
 

PP
PPPP

PPPP TKVLTKVLKKVLKKVLKVL *
12
3

2,2
*

12
5*

12
4 +

+
+=   (9) 

 

PP
PPPP

PPPP KKVLKKVLKKVLKKVLKVL *
96
55

8
*

12
3

2
*

12
5*

12
4 =++=  (10) 

 
Laskentaesimerkki 2: 
 

Kesäkauden pyöräilijöiden määräksi on laskettu 1 000 ja talvikauden havainto-
määräksi 125, niin kaavan 9 mukaan KVLPP saa arvon: 
 

578125*
12
3

2,2
1251000*

12
51000*

12
4 =+++  

 
Laskentaesimerkki 3: 
 

Kesäkauden pyöräilijöiden määräksi on laskettu 1 000, niin kaavan 10 mukaan 
KVLPP saa arvon: 
 

5731000*
96
55 =  

 
4.6 Pyöräilykauden huippuvuorokausiliikennemäärän mallinnus (PPQ) 
 
Huippuvuorokausiliikennemäärät arvioidaan kausiluokan ja KKVLPP arvon perusteella (kaava 
11): 
 

PPkerroin KKVLQPPQ *=      (11) 
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Taulukko 4-5. Huippuvuorokausikerroin (Qkerroin ) eri vaihteluluokissa 

Luokka Qkerroin 

1 (työmatkaliikenne) 1,75
2 (asiointiliikenne) 1,42
3 (työmatka- ja asiointiliikenne) 1,67
4 (ulkoiluliikenne) ei määritelty
 
Luokan 4 osalta huippuvuorokausiliikenteen määrittelyssä täytynee tyytyä laskennan aikana 
havaitun suurimman vuorokausiliikenteen arvoon, koska tutkimusaineistossa ei tämän luokan 
aineistoa ole. 
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5 LASKENTAMENETELMÄT 
 
5.1 Yleistä 
 
Edellisessä kappaleessa käytiin läpi kevyen liikenteen tunnuslukujen määrittelyt ja niiden 
estimointiin tarvittavat muuttujat. Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka laskennat tulisi käytän-
nössä tehdä eri tahoilla. Lähtökohtana on kolme erilaista tilannetta: laskennat tehdään lyhyinä 
käsilaskentoina, laskennassa on käytettävissä koneellisia laskimia tai laskenta tehdään jatku-
van laskennan pisteissä. 
 
Lyhyiden käsilaskentojen osalta tässä määritellään ohjeet laskentojen tekemiseksi ja tunnus-
lukujen estimoimiseksi. Koneellisen laskennan osalta esitellään lyhyesti erilaisia koneellisen 
laskennan tekniikoita ja menetelmää tunnuslukujen tuottamiseksi. Jatkuvan laskennan osalta 
tehdään suositukset, mihin jatkuvan laskennan pisteitä tulisi perustaa.  
 
5.2 Lyhyet otoslaskennat (käsilaskennat) 
 
Lyhyet otoslaskennat tehdään yleisemmin käsin paikanpäällä tai videokuvaan tulkiten toimis-
tolla. Joka tapauksessa havainnointi tapahtuu ihmissilmän avulla, jolloin laskija voi havain-
noida myös muutakin kevyestä liikenteestä kuin pelkästään määriä. 
 
Otoslaskennan ohjeet on tehty Espoon kaupungin vuoden 2004 laatimien kevyen liikenteen 
laskentaohjeiden pohjalle /2/. Tarkat laskentaohjeet on esitetty liitteessä 2, joten tässä kappa-
leessa esitetään lyhyesti ohjeiden sisältö ja perustelut. 
 
" Käsilaskenta tulee tehdä 6 tunnin mittaisena klo 12-18 välisenä aikana. 
" Vuosittain seurattavissa kohteissa laskennat tulee tehdä joka vuosi samana ajankohta-

na (viikon tarkkuudella). Itsessään laskennat eivät ole kovinkaan tarkkoja, sillä vain 50 
% on ±15 %:n tarkkuustasossa. Tavoitteeksi asetetun 90 %:n luottamusvälillä ennuste-
tun arvon ja todellisen arvon välinen ero on ±40 %, joten lyhyen otoslaskennan avulla 
haluttua tarkkuustasoa ei saavuteta. Vuosittain säännöllisesti samassa kohteessa sama-
na ajankohtana tehtyinä laskennat ovat kuitenkin liikennemäärien kehityksessä suun-
taa-antavia. 

" Laskennat tehdään pyöräilykauden aikana (15. toukokuuta - 15. syyskuuta) arkipäivi-
nä. Suositeltavimmat laskentapäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai. 

" Laskentapisteiden määrä tulee olla riittävä, kuitenkin niin, että ne ovat tarkoituksen-
mukaisesti sijoittuneet ympäri kaupunkia/kuntaa (esim. keskustan sisääntuloväylille). 
Laskentapaikat eivät saa olla saman reitin varrella, jottei samoja pyöräilijöitä lasketa 
kahteen kertaan. Minimissään laskentapisteiden määrä tulisi olla vähintään 10. 

" Laskentapisteitä tulisi olla eri vaihteluluokissa tasaisesti kuitenkin siten, että vapaa-
ajanluokan pisteitä on vähiten. 
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5.3 Koneelliset laskennat 
 
Kevyen liikenteen koneellisia mittaustekniikoita on käytettävissä nykisin useita. Jokaisessa 
laitteessa on tietyt hyvät ja huonot puolensa, joten aivan täydellistä laskentalaitetta ei ole vielä 
olemassa. Mutta uusia laskentatekniikoita ja -laitteita tulee markkinoille lähes joka vuosi. Ko-
neellisia mittaustekniikoita on useita, ohessa on listattu nykyisin käytettyjä (liite 4): 
" silmukkatekniikka päällysteeseen upotetulla silmukalla (esim. Insinööritoimisto Joke-

lan DSL10 -mittauslaite tai liikennevalosilmukan laskentalaite) 
" silmukkatekniikka pintaan asennetulla silmukalla, jolloin mittauslaitteeksi soveltuu 

parhaiten siirrettävä DSL10 -laite 
" letkulaskin, jossa väylän poikki asennetaan joustava tarkoitukseen sopiva kumiletku 
" pyöräilijät havaitseva mikroaaltotekniikka 
" valokennolaskentatekniikka 
" videotekniikka 

 
Liitteessä 4 on esitetty tämän hetkisiä ratkaisuja polkupyöräliikenteen laskentalaitteiksi. On 
tietenkin muistettava, että laskentatekniikat kehittyvät koko ajan, joten esim. konenäköön pe-
rustuvat laskentatekniikat voivat olla todellisuutta jo muutaman vuoden päästä.  
 
Koneelliset laskennat tulee tehdä viikon mittaisina. Kesäkauden aikana samasta kohteesta 
tulee tehdä kaksi viikon mittaista laskentaa noin 4-8 viikon välien. Talvikautena riittää yhden 
viikon mittaus tammi-helmikuun aikana. 
 
5.4 Jatkuvat laskennat 
 
Jatkuvien laskentapisteiden määriä tulisi lisätä huomattavasti, jotta kevyen liikenteen lasken-
tojen perusteella pystyttäisiin alueellisemmin ja tarkemmin arvioimaan pyöräilymäärien kehit-
tymistä. Jatkuvissa laskentapisteissä laskentatekniikka on nykyisin silmukkaan perustuva (lii-
kennevalosilmukka tai DSL10 -silmukka). Todennäköistä kuitenkin on, että jo jonkin vuoden 
päästä on käytettävissä jatkuvan laskennan pisteissä myös muunlaistakin tekniikkaa, kuten 
konenäköön ja mikroaaltoon perustuvia tekniikoita. Silmukkapisteiden perustamisessa on 
testauksella varmistettava, että silmukkaan ei tule häiriöitä esim. ajoneuvoliikenteestä tai jos-
tain muista magneettikentistä. 
 
Jatkuvista laskentapisteistä ja myös koneellisista laskentapisteistä tulisi pitää yllä pistekorttia, 
jossa olisivat ainakin pisteeseen liittyvät perustiedot, kuten: 
" Laskentapisteen numero 
" Sijainti (koordinaatit ja osoite) 
" Laskentapisteen omistajan yhteystiedot 
" Vaihteluluokka 
" Ympäristökuvaus (valokuvia) 
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6 KEVYEN LIIKENTEEN SUORITETIETO - MENETELMÄKUVAUS 
 
6.1 Taustaa 
 
Yksinkertaisilla maankäyttöä kuvaavilla muuttujilla on selvä korrelaatio matkustuskäyttäyty-
misen kanssa. Matkalukujen kuvaaminen aluekohtaisten maankäytön muuttujien avulla on 
mahdollista kulkumuodoittain vaikka kokonaismatkalukujen kuvaaminen on vaikeaa. Ulko-
mailla on tutkittu mallien siirtämistä ja tulokset ovat olleet rohkaisevia. Kulkumuodon valin-
tamallien siirtäminen on ollut mahdollista. Mallien siirtäminen edellyttää aina kalibrointia 
paikallisten ominaisuuksien huomioonottamiseksi. Helpointa olisi, jos voitaisiin rakentaa 
yleismallit, jotka olisi helppo ja nopea päivittää tapauskohtaisesti. Toinen keino on soveltaa 
mallia, joka on siirretty toiselta paikkakunnalta tai aikaisemmista tutkimuksista. 
 
Vertailtaessa taajama-alueille ja haja-asutusalueille tehtyjä malleja havaittiin, että taajamiin 
tehdyt mallit soveltuvat varsin hyvin eri taajamiin, mutta siirto haja-asutusalueiden ja taajami-
en välillä ei antanut hyviä tuloksia /3/. 
 
Vertailtavuuden edellytyksenä on yhdenmukaisesti tuotettu tietoaineisto. Vuosina 1998-1999 
tehty valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (HLT 1998-99) on laajin koko Suomen katta-
va henkilöliikennetutkimusaineisto. HLT:n pääasiallinen tavoite oli tuottaa tutkimusaineisto, 
jonka avulla voidaan muodostaa yleiskuva suomalaisten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista 
taustatekijöistä sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmällisistä, alueellisista ja ajallisista 
vaihteluista. Tutkimuksen perusteella lasketut tulokset muodostavat läpileikkauksen suoma-
laisten liikkumisesta. /4/ 
 
Suomalaiset tekevät keskimäärin noin kolme matkaa päivässä ja liikkuvat yhteensä 45 kilo-
metriä henkeä kohti. Elinkeinoelämän rakenteelliset muutokset ovat näkyneet voimakkaana 
muuttoliikkeenä maaseuduilta kaupunkiseuduille. Kasvavilla kaupunkiseuduilla henkilölii-
kenteen järjestämiseksi muutoin kuin henkilöautoliikenteenä on olemassa realistisia vaihtoeh-
toja. Avainkysymyksenä näiden vaihtoehtojen, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, käytölle 
on, että sijainninsuunnittelu ja liikennejärjestelmäsuunnittelu ovat yhteen sovitettuja pitkällä 
aikavälillä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana maaseudun infrastruktuuria on ajettu alas ja 
henkilöliikenteen palveluja vähennetty. Sosiaalisen tasa-arvon periaatteiden noudattaminen 
henkilöliikenteessä näyttää yhä haastavammalta tehtävältä. /5/ 
 
Maakuntien liikkumista kuvaavien tunnuslukujen analysointi soveltuu valtakunnan ja valta-
kunnanosien välisen liikkumisen analysointiin. Maakuntajako on hallinnollinen jaottelu, joka 
ei perustu liikenteellisesti arvioituna toiminnallisuuteen. Polkupyöräilyn matkaluku on pienin 
Uudellamaalla. /4/ 
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Kuva 6-1. Maakuntakartta /4/ sekä polkupyöräilyn matkaluvut ja -suoritteet maakunnittain (HLT 1998-99). 

 
Seutukuntaluokittelu perustuu sisäasiainministeriön kehittämään luokitteluun, joka ottaa 
huomioon yhdyskunta- ja väestörakenteellisia ominaisuuksia. Seutukuntajako otettiin käyt-
töön vuoden 1994 alusta aluekehityslakien perusaluejaoksi. Seutukunnat ovat hyvin eri kokoi-
sia sekä väestöltään että pinta-alaltaan. Seutukunta on yleensä elinkeinorakenteeltaan ja olo-
suhteiltaan yhtenäinen alue. Pyöräilyn suoriteosuus on suurin maakuntakeskusseutukunnissa 
ja pienin harvaan asutuilla maaseutukunnilla ja Helsingin seudulla. 
 
Seutukuntaluokat: 

1 harvaan asutut maaseutukunnat 
2 maaseudun palvelukeskusseutukunnat 
3 teollisuuskeskusseutukunnat 
4 maakuntakeskusseutukunnat 
5 kasvukeskusseutukunnat 
6 Helsingin seutu 

 

Nro Maakunta Matkaluvut 
matkaa/hlö/vrk 

Matkasuorite
km/hlö/vrk 

1 Uusimaa 0,19 0,7
20 Itä-Uusimaa 0,27 1,3
2 Varsinais-Suomi 0,29 0,7
4 Satakunta 0,44 1,2
5 Kanta-Häme 0,25 0,7
6 Pirkanmaa 0,3 0,8
7 Päijät-Häme 0,24 0,8
8 Kymenlaakso 0,41 1,2
9 Etelä-Karjala 0,34 0,8

10 Etelä-Savo 0,27 0,7
11 Pohjois-Savo 0,26 0,9
12 Pohjois-Karjala 0,45 1
13 Keski-Suomi 0,28 0,9
14 Etelä-Pohjanmaa 0,45 1,4
15 Pohjanmaa 0,37 1
16 Keski-Pohjanmaa 0,66 1,9
17 Pohjois-Pohjanmaa 0,48 1,2
18 Kainuu 0,44 0,9
19 Lappi 0,22 0,8

Koko maa 0,31 0,9
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Kuva 6-2. Seutukuntaluokkakartta /4/. 

 

Taulukko 6-1. Polkupyöräilyn matkaluvut ja -suoritteet seutukuntaluokittain (HLT 1998-99). 

Seutukuntaluokka Matkaluvut Matkasuorite 
1 0,29 0,7
2 0,32 0,8
3 0,34 0,9
4 0,38 1,1
5 0,33 0,9
6 0,19 0,7

Koko maa 0,31 0,9
 
Taajama-aste on tilastollinen tunnusluku, joka kertoo kuinka suuri osa kunnan väestöstä asuu 
taajamissa. Tieto on vaivattomasti saatavilla kaikista kunnista ja sen voidaan olettaa kuvaavan 
välillisesti yhdyskuntarakenteen tiiviyttä ja tehokkuutta. Taajama-aste on taajamissa asuvan 
väestön osuus kunnan väestöstä 10 %:n tarkkuudella (esim. taajama-aste 7 = 70 - 79,9 %). 
Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan keskittymää, jossa rakennusten välinen etäi-
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syys ei yleensä ylitä 200 metriä. Jalankulun ja polkupyöräilyn suoriteosuudet kasvavat jonkin 
verran taajama-asteen noustessa. Pyöräily ei ole jalankulun tavoin riippuvainen taajama-
asteesta. Pyöräilyn matkaluku on suurin taajama-asteen 7 kunnissa, mikä on luonnollinen tu-
los, eli kun taajama-aste pienenee etäisyydet kasvavat, joten on luonnollista korvata pieni saa-
vutettavuuden muutos jalankulkua nopeammalla, mutta lähes yhtä edullisella kulkumuodolla. 
 

 

Kuva 6-3. Taajama-astekartta /4/. 

 

Taulukko 6-2. Polkupyöräilyn matkaluvut ja -suoritteet taajama-asteluokittain (HLT 1998-99). 

Taajama-aste Matkaluvut Matkasuorite 
0 - 3 0,29 0,7

4 0,22 0,6
5 0,27 0,6
6 0,31 0,8
7 0,35 1,0
8 0,33 1,0
9 0,31 1,0

Yhteensä 0,31 0,9
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Tunnusluvut paljastavat selvästi, että Helsingin seudun liikkuminen on täysin poikkeavaa 
muihin alueisiin verrattuna. Tämä johtuu poikkeuksellisen korkeasta joukkoliikenteen tarjon-
nasta. Joukkoliikenne onkin merkittävin eroja synnyttävä tekijä eri alueluokkien välillä. Taa-
jama-asteen kautta esitetyt tulokset osoittavat selvästi asumisen tiiviyden merkityksen liiken-
nesuoritteen syntymiseen. 
 
6.2 Polkupyöräsuorite 
 
Polkupyöräsuorite kunnassa voidaan laskea asukasluvun ja edellä olevista taulukoista poimi-
tun keskimääräisen matkasuoritteen kautta. Tässä työssä lähdettiin ajatuksesta, että seutukun-
tajako kuvaisi parhaiten polkupyöräliikenteen suoritetta. 
 
Laskentaesimerkki 4: 
 

Esim. Oulun kaupungin polkupyöräliikenteen suoritteen voi siten laskea seuraa-
vasti: 
" Asukasluku (1.1.2004) 125 970 henkilöä 
" Seutukuntaluokka: kasvukeskusseutukunta (luokka 5) ja matkasuorite on 

tällöin 0,9 km/ hlö/ vrk 
 
Polkupyöräliikenteen vuosisuorite on siten: 
 

a
kmmilj

a
km .4,4114538141365*9,0*970125 ==  

 
Periaatteessa tieosakohtaiset suoritteet voidaan laskea otos- tai jatkuvassa laskennassa havait-
tujen keskivuorokausiliikenteiden ja tieosan pituuden kautta. Käytännössä tämä ei kuitenkaan 
onnistu, sillä kevyen liikenteen verkko on sen verran hajanainen ja liikennemääristä ei ole 
nykyisin riittävästi tietoa tieosakohtaisen suoritteen laskemiseksi. Tämän lisäksi suoritteesta 
jää pois asuinkaduilla, joissa ei yleensä ole omaa erillistä kevyen liikenteen väylää, tehdyt 
pyörämatkat. 
 
Laskentojen ja HLT:n tapaisten haastattelututkimusten avulla pystytään määrittämään tar-
kemmin kevyen liikenteen matkojen jakautuminen esim. vuodenajan mukaan sekä seuraa-
maan kevyen liikenteen määrien kehitystä etenkin niinä vuosina, kun valtakunnallista haastat-
telututkimusta ei tehdä. Usein haastattelu- ja kyselytutkimuksia on tehty liikennejärjestelmä-
suunnittelun yhteydessä ja valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on tehty noin kuuden 
vuoden välein. Yleisesti voidaan todeta, että HLT:lla seurataan valtakunnan tasolla kevyen 
liikenteen suoritteita. Kevyen liikenteen laskennoilla pystytään tarkentamaan HLT:sta saatuja 
tuloksia paikkakunnittain. 
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Otos- tai jatkuvassa laskennassa havaitut muutokset liikennemäärissä antavat viitettä polku-
pyöräsuoritteen muutoksista. Arvioitaessa suoritteen muutoksia tulee huomioida keskimääräi-
sen polkupyörämatkan pituuden vaihtelut eri aluetyypeillä. Sadan pyöräilijän lisäys KVLPP 
arvoon lisää suoritetta keskimäärin noin 0,1 milj. km/a (100 * 2,9 * 365). Taulukkoon 6-3 on 
laskettu keskimääräiset yhden polkupyörämatkan pituudet aiemmin esitellyissä alueluokissa. 
 

Taulukko 6-3. Yhden polkupyörämatkan keskimääräinen pituus seutukuntaluokassa (HLT 1998-99). 

Seutukuntaluokka Yhden polkupyörämatkan pituus 
(km) 

1 2,41
2 2,50
3 2,65
4 2,89
5 2,73
6 3,68

Koko maa 2,90
 
Toisaalta muutoksen laskeminen kevyen liikenteen määrien prosenttimuutosten avulla lienee 
kuitenkin helpompaa, joten esim. 1 %:n vuosimuutos (kasvu edelliseen vuoteen nähden) lisäi-
si Oulun kokoisessa kaupungissa polkupyöräsuoritetta 0,4 milj.km/a. 
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7 JATKOTOIMENPITEET 
 
7.1 Kevyen liikenteen liikennetiedon tuottaminen 
 
Jatkuvien laskentojen tarve on ilmeinen kevyen liikenteen perustiedon selvittämiseksi. Koska 
nykyisin laskentapisteitä on lähinnä pääkaupunkiseudulla, tulisi uusia laskentapisteitä perus-
taa myös muualle. Jos jokainen kaupunki perustaa esim. 2 laskentapistettä, niin valtakunnalli-
sesti ajateltuna pisteistä muodostuu huomattavan iso pistejoukko, jonka perusteella kevyen 
liikenteen perustutkimusta voidaan suorittaa. Avainasemassa pistejoukon perustamisessa ovat 
isot kaupungit ja tiepiirit. Jotta tällaisesta laskentapistejoukosta tulevia havaintoja voidaan 
hyödyntää tehokkaasti, tarvitaan tiedolle ylläpitäjä.  
 
Selvityksen nimenä kevyen liikenteen laskentajärjestelmä on harhaanjohtava, sillä työssä kes-
kityttiin vain polkupyöräliikenteen laskentaan. Tämä asia on nähtävä pelkästään ensimmäise-
nä askeleena koko kevyen liikenteen liikennetiedon hallintaan. Jos järjestelmänä (tiedon tuot-
tajia riittävästi ja etenkin tiedolla on ylläpitäjä) polkupyörälaskenta saadaan aikaiseksi tämän 
työn seurauksena, niin seuraava vaihe on kehittää järjestelmää edelleen kattamaan myös muut 
kevyen liikenteen kulkijat, kuten jalankulkija, rullaluistelijat, mopot ja moposkootterit. Myös 
tämän kulkijajoukon tarpeiden selvittäminen vaatii monipuolista laskentatietoa esim. määristä 
ja nopeuksista. 
 
Liikkumistottumukset muuttuvat ajan myötä ja sen seuraaminen laskentojen avulla on erittäin 
tärkeää, jotta pystyttäisiin tarjoamaan kuntalaisille turvalliset ja toimivat kevyen liikenteen 
olosuhteet. Liikennemäärän lisäksi myös nopeustiedon tunteminen on ensiarvoisen tärkeää, 
sillä jos esimerkiksi mopojen (skoottereiden) määrät kasvavat jatkossakin nykyistä vuosi-
vauhtia, niin väylät saattavat muuttua turvattomiksi eri kevyen liikenteen liikkumismuodon 
nopeuksien vaihdellessa toisiinsa nähden huomattavasti. Myös tilan tarve ja kunnossapidon 
tarve on erilainen eri liikkumismuodoissa. Laskentatieto auttaa siten hahmottamaan, miten ja 
millaisia väyliä pitäisi rakentaa sekä miten niitä pitäisi hoitaa ja ylläpitää niin, että se palvelisi 
kuntalaisten liikkumistarpeita ja samalla liikkuminen olisi turvallista. 
 
Tässä selvityksessä määriteltiin kevyen liikenteen tunnusluvut ja kuinka ne tuotetaan. Kun eri 
tahot jatkossa lisäävät kevyen liikenteen laskentoja, tulee tiedot kerätä yhteen tietokantaan 
tiedon laajempaa hyödyntämistä varten. Tästä syystä tämän selvityksen yhtenä tarkoituksena 
oli hahmottaa, miten tiedon ylläpitäminen pitäisi jatkossa organisoida. Ylläpidon tarkoitukse-
na on kevyen liikenteen laskentatiedon hallinta siten, että kuntien ja Tiehallinnon keräämät 
laskentatiedot ovat yhdessä tietokannassa. Tällöin laskentatiedon avulla pystytään tuottamaan 
vertailukelpoista perustietoa kevyestä liikenteestä. 
 
7.2 Kevyen liikenteen liikennetiedon tuotteistus 
 
Tässä työssä on keskitetty enemmän siihen, miten laskennat tulisi tehdä ja mitkä on ne tun-
nusluvut, joita kevyestä liikenteestä kannattaa määrittää. Sen lisäksi on käsitelty, millaisessa 
muodossa laskenta- ja säätieto tulisi tuottaa ja viedä laskentatietokantaan sekä mitä tietoja itse 
laskentapisteestä pitäisi kerätä. Jotta seuraavassa vaiheessa tiedon ylläpidon hankinta voitai-
siin järjestää, tulisi tarkemmin määrittää liikennetiedon tietopalvelun sisältöä. Määrittelyissä 
pitäisi keskittyä etenkin siihen, millaista, kuinka usein ja kuinka laajaa tietopalvelua tarvitaan. 
Esimerkiksi, kuinka usein tunnusluvut ja liikenteen kehitysraportit tulisi määrittää sekä mitä 
muita raportteja aineistosta tulisi tuottaa ja kuinka usein. Liikennetiedon tuotteistuksen mää-
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rittelyissä tulisi siten pureutua siihen, ketkä ovat tiedon loppukäyttäjiä ja mitkä ovat heidän 
tarpeensa sekä kuinka tiedot (raportit) toimitetaan. 
 
Näin ollen ennen varsinaista kevyen liikenteen laskentatietojen ylläpidon hankintaa, tulee 
kevyen liikenteen laskentatietojen hallinta, ylläpito ja tietopalvelut tuotteistaa. Tuotteistukses-
sa syntyvä ylläpidon ja tietopalveluiden toimintamalli voitaisiin pilotoida muutaman kunnan 
kanssa ennen laajempaa käyttöönottoa. 
 
7.3 Kevyen liikenteen liikennetiedon ylläpidon hankinta 
 
Viimeisenä vaiheena laskentatiedon ylläpidon organisoimiseksi, tulisi toteuttaa varsinainen 
tiedon ylläpidon hankinta. Tämän vaiheen yhtenä keskeisenä tavoitteena tulisi olla kevyen 
liikenteen laskentatiedon ylläpidosta vastaavan toimittajan valinta. Kevyen liikenteen tietojen 
ylläpitäjän tulee kehittää tietokannat, tiedonsiirto-ohjelmat ja niihin liittyvät ohjeistukset var-
sinaisille laskentatiedon tuottajille (kunnat, Tiehallinto) sekä määritellä tietokannan ylläpito. 
Ylläpitäjän tulee myös toteuttaa tietopalvelua, tilastointia ja raportointia liikennetiedon tuot-
teistuksen esittämällä tavalla. Lisäksi ylläpitäjän tulee parantaa ja edelleen kehittää estimoin-
timalleja ja muita laskentamalleja tiedon laadun parantamiseksi. 
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Kevyen liikenteen määrien laskentajärjestelmä - Tiedote 30.6.2004 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt hankkeen kevyen liikenteen (polkupyöräilijöi-
den) määrää kuvaavien tunnuslukujen, niiden laatuvaatimusten ja tunnuslukujen tuottamista 
tukevien mallien määrittämiseksi. Konsulttina toimii Tieliikelaitos, asiantuntijapalvelut.  
 
Tavoite 
 
Tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla kevyenliikenteen otoslaskennat pystytään laajentamaan sovitta-
vaksi tunnusluvuksi yhdenmukaisella tavalla. Tarkoituksena on kehittää valtakunnallinen menetelmä, 
jolla saadaan vertailukelpoisia tunnuslukuja. Ensimmäisessä vaiheessa ovat työstä kiinnostuneita Tie-
hallinto ja suuret kaupungit. Näihin tahoihin tullaan ottamaan yhteyttä heinä- syyskuun 2004 aika-
na. Järjestelmä helpottaa kevyen liikenteen kehityksen seuraamista myös paikallisella tasolla. Hank-
keessa määriteltäviä kertoimia voivat kunnat ja Tiehallinto hyödyntää paikallisissa otoslaskennoissa. 
 
Tunnusluvut 
 
Työ alkaa nykyisten jatkuvasti laskevien kevyen liikenteen laskentapisteiden selvityksellä ja olemassa 
olevan laskentatiedon kokoamisella mallin lähtötiedoksi. Laskentatiedon lisäksi hankitaan mm. Ilma-
tieteenlaitokselta säätietoja. Nykytilanteen selvittämisen jälkeen määritellään kevyen liikenteen käytet-
tävät tunnusluvut. Pyöräilymäärien osalta tunnuslukuna voisi olla esimerkiksi vuoden suurin vuoro-
kausiliikenne, pyöräilykauden keskimääräinen vuorokausiliikenne sekä mahdollisesti talvikauden kes-
kimääräinen vuorokausiliikenne. Selvittämällä eri organisaatioissa nykyisin käytettyjä tunnuslukuja ja 
kehittelemällä projektiryhmässä mahdollisia muita tunnuslukuja lopulta tehdään ehdotus valtakunnal-
lisesti käytettävistä vertailutunnusluvuista. 
 
Ohje 
 
Otoslaskentojen suorittamisesta tehdään ohje, jossa kuvataan, mitä perustietoa pisteistä tulee määrittää 
ja kuinka otoslaskenta tehdään. Työn lopuksi kuvataan menetelmä, jolla otoslaskennasta ja jatkuvasta 
laskennasta saatuja tunnuslukuja hyödynnetään, sekä raamit sille, kuinka kevyen liikenteen liikenne-
tiedon tuottaminen voitaisiin tarvittaessa kilpailuttaa. 
 
Työn alussa kaupungeilta ja Tiehallinnolta pyydetään tietoja nykyisistä laskennoista, käytetyistä 
tunnusluvuista, laskentojen ohjeistuksesta ja tulevaisuuden tarpeista. Tavoitteena on saada esti-
moinnin pohjaksi tuntitason laskentatietoa. Konsultin edustajana kaupunkeihin ja Tiehallintoon 
tulee ottamaan yhteyttä joku seuraavasta työryhmästä; Jutta-Leea Kärki, Hanna-Kaisa Lahtisalmi, 
Harri Vitikka ja Kimmo Saastamoinen. 
 
Lisätietoja: 
Kimmo Saastamoinen 
Tieliikelaitos, Asiantuntijapalvelut 
02 04 44 68 49 
kimmo.saastamoinen@tieliikelaitos.fi 
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JAKELU Aschan Carita, Työterveyslaitos 
Eerola Esa, Forssan kaupunki 
Heikkilä Pertti, Pirkkalan kunta 
Heikkinen Jorma, Oulun kaupunki 
Helin Jorma, Tiehallinto, keskushallinto 
Hellman Tuija, Helsingin kaupunki 
Hoikkanen Matti, Lahden kaupunki 
Jokela Katri, Tampereen kaupunki 
Jokelainen Minna, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 
Kaltiainen Sinikka, Vaalan kunta 
Kiuru Kimmo, Hyvinkään kaupunki 
Korhonen Pasi, Pyöräilykuntien verkosto 
Kulmala Mika, Tampereen kaupunki 
Lahtinen Markku, Kangasalan kunta 
Laurila Jorma, Kauhajoen kaupunki 
Luukkainen Hannele, Suomen liikenneliitto 
Meriläinen Juho, Tiehallinto, keskushallinto 
Metsäranta Heikki, VAHA/ Strafica 
Myllylä Mauri, JALOIN/ Tieliikelaitos 
Mäenpää Marko, Keravan kaupunki 
Mäkinen Timo, Lohjan kaupunki 
Naskila Antero, Helsingin kaupunki 
Nieminen Heikki, Turun kaupunki 
Niskala Helinä, Porvoon kaupunki 
Niskanen Jouko, Lempäälän kunta 
Palosaari Merja, Oulun kaupunki 
Pasanen Seija, Kuopion kaupunki 
Parkko Sinikka, Tilastokeskus 
Pulkkanen Juhani, Tiehallinto, keskushallinto 
Puntanen Sini, Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 
Pyyppönen Erkki, Keski-Suomen liitto 
Priha Ulla, Tiehallinto, keskushallinto 
Raekallio Matti, LYTTI/ Tiehallinto 
Rajalin Sirpa, Liikenneturva 
Rouhiainen Eero, Espoon kaupunki 
Ruuhela Reija, Ilmatieteen laitos 
Ruusu-Viitanen Leena, Rauman kaupunki 
Sainio Hannu, Hämeenlinnan kaupunki 
Salmi Leo, Tampereen kaupunki 
Salminen Sanna, Salon kaupunki 
Salonen Matti, Turun kaupunki 
Saresma Veli-Pekka, Vaasan kaupunki 
Savonne Anu, Järvenpään kaupunki 
Setälä Markku, Porin kaupunki 
Siltala Silja, Kuntaliitto 
Sivenius Jouni, Tampereen kaupunki 
Söderholm Merja, Sosiaali- ja terveysministeriö 
Tast Harry, Hämeen liitto 
Toivonen Saara, Tiehallinto, keskushallinto 
Tommola Jorma, Tuusulan kunta 
Valtanen Raimo, YTV 
Valtonen Juha, Liikenne- ja viestintäministeriö 
Varis Matti, Joensuun kaupunki 
Virtanen Markku, Etelä-Suomen lääninhallitus 
Vuoriainen Timo, Jyväskylän kaupunki 
Vuorila Pekka, Tiehallinto, Turun tiepiiri 
Väistö Timo, Vantaan kaupunki 
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KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTAOHJE JA TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITTÄMINEN 
 
1 KEVYEN LIIKENTEEN LASKENNAT  
 
Kevyen liikenteen laskentojen tavoitteena on hankkia tietoja kevyen liikenteen määristä ja seurata 
jalankulun ja pyöräilyn kehitystä säännöllisen seurannan pisteissä. Samalla kevyen liikenteen las-
kennoilla saadaan tietoja ko. kulkumuodoista. 
 
Kevyestä liikenteestä (polkupyöräliikenteestä) tuotetaan laskentatietojen ja mallien avulla seuraavat 
tunnusluvut: 
 
KKVLPP = kesäkauden (15.5 - 15.9) keskimääräinen liikennemäärä 
TKVLPP = talvikauden (1.12 - 28.2) keskimääräinen liikennemäärä 
KVLPP = koko vuoden keskimääräinen liikennemäärä 
PPQ = huippuvuorokausiliikennemäärä. 
 
 
2 KEVYEN LIIKENTEEN LYHYET OTOSLASKENNAT (KÄSILASKENNAT) 
 
Laskennat tehdään käsilaskentana 6 tunnin yhtämittaisena laskentana. Laskenta-aika on aina sama, 
klo 12.00 - 18.00. Tulokset laajennetaan vuorokauden tiedoiksi ja pyöräilyn osalta siitä edelleen 
polkupyöräliikenteen tunnusluvuiksi. 
 
Laskennat tehdään 15. toukokuuta ja 15. syyskuuta välisenä aikana. Laskentoja tulee tehdä arkisin, 
suositeltavimmat päivät ovat tiistaista torstaihin. Laskennat tulisi pyrkiä tekemään poutapäivinä, 
mutta pieni sadekuuro ei aina ole laskennan este.  
 
Talvikautena käsilaskentojen tekemistä ei suositella, koska laskentatarkkuus on erittäin heikko. 
 
2.1 Ohjeita laskijalle 
 
Säätila tulee ottaa huomioon pukeutumisessa, koska ulkona ollaan melko pitkä aika paikallaan. 
Myös aurinkoisena ja helteisenä päivänä tulee pukeutumiseen kiinnittää huomiota, esim. käyttämäl-
lä päähinettä ja suojautumalla polttavilta auringonsäteiltä. Mukaan laskentaan olisi tällöin hyvä ot-
taa vesipullo uhkaavaa nestevajausta ehkäisemään. Laskentapaikka tulisi valita kohteen vierestä tai 
loitommalta siten, että siitä on helppo seurata laskettavaa liikennettä, se on turvallinen eikä laskenta 
häiritse muuta liikennettä 
 
Käsilaskentoja tehdään sekä kynällä paperille merkintöjä tehden että käsitietokoneen avulla havain-
toja muistiin näppäilemällä. 
 
Kynä- ja paperitekniikan aluksi laaditaan laskentalomake, johon laskentakohteen kartan avulla 
piirretään kohteen tarkkailtavat liikennereitit kaaviomaisesti, suunnitellaan laskenta maaston mukai-
seksi ja tehdään tarpeelliset suuntamerkinnät. Maastossa on lomaketta verrattava maastossa näky-
viin reitteihin ja korjattava tarvittaessa reittimerkintöjä. 
 
Laskentapaikalle on mentävä 10 - 15 minuuttia ennen laskennan alkua, jotta paikan löytää varmasti 
ja myös havaintopaikan ehtii valita, tarvittaessa sijoittaa auton hyväksyttävään paikkaan (ei nurmi-
kolle). Kannattaa varata jokin alusta, jotta voi asettua istumaan paikkaan, mistä on hyvä näköala 
laskentakohteeseen. Laskettavat reitit ja suunnat on hyvä paikallistaa ennen laskennan alkamista. 
Laskentalomakkeelle on merkittävä havaintopaikka ja jokin näkyvä maamerkki, kadunnimet tai 
ilmansuunta. 
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Laskennan aluksi tulee kirjata päiväys ja säätilatiedot: mikä lämpötila, sataako, onko aurinkoista vai 
pilvistä sekä arvio tuulen voimakkuudesta. Jos alkaa sataa, merkitään kellonaika. Samoin tehdään 
merkintä, jos säätila muuttuu voimakkaasti kesken laskennan. 
 
Laskettaessa kirjataan havainnot 15 minuutin ajalta yhdelle lomakkeelle. Reitin ja liikennevirran 
mukaan kirjataan kevyen liikenteen laji: 
" pyöräilijät (ja tarvittaessa myös, käyttääkö kypärää) 
" mopo (=moottoripolkupyörä) ja 
" jalankulkijat. Jalankulkijoita ovat myös rullaluistelijat ja rullalautailijat sekä potkulaudan, 

pyörätuolin ja rollaattorin käyttäjät. 
 
Koululaiskohteissa eritellään koululaiset käyttämällä jotain yksinkertaista merkintää. Lisäksi merki-
tään kevyen liikenteen lisäksi muu liikenne joka käyttää pyörätietä, väylällä tapahtuvat vaaralliset 
tapahtumat ja konfliktit sekä piirretään lomakkeelle näkyviin yleisesti käytetyt oikaisureitit (käyttä-
jineen). 
 
Tiedonkäsittelyn ja laskentamenetelmän laatua varten havainnot jaetaan 15 minuutin jaksoihin, jot-
ka merkitään omalle laskentasivulle ja joille jokaiselle merkitään jakson alkamisaika. 
 
Käsitietokoneen on etuna, että kelloa ei tarvitse seurata ja laskentatulos voidaan tallettaa toimistos-
sa suoraan tietokoneelle. Tiedonkeruulaitteessa on valmis liikennevirtakaavio, joka on aluksi maas-
tossa kohdennettava laskentasuunnitelman mukaan käyttäen apuna kadunnimiä tai ilmansuuntia. 
Tiedonkeruulaitteesta tulee olla oma käyttöohje. 
 
Toimistolla on varmistettava, että laitteessa on tarpeeksi virtaa tai se on ladattava. Laskentasuunnat 
on syytä myös merkitä laitteeseen karttapohjan mukaisesti. 
 
Risteyslaskentalaitetta käytettäessä istumapaikka on välttämätön tai havainnot voi tehdä autossa 
istuen. 
 
Jos kohteessa on muita kulkutapoja tai oikoreittejä, on niistä tehtävä muistiinpanot. Samoin havain-
not vaarallisista liikennetapahtumista on raportoitava toimistolla. 
 
3 KEVYEN LIIKENTEEN KONEELLISET LASKENNAT 
 
Koneellisen laskennan tekniikoita on esitetty tämän raportin liitteessä 4. 
 
Kesäkautena (15. toukokuuta – 15. syyskuuta) koneellisia laskennat tulee tehdä kahtena viikon mit-
taisena laskentana, jolloin laskentajaksojen väli on noin 4-8 viikkoa. Mikäli laskentaviikon aikana 
sää on pitkäkestoisesti (useita päiviä) poikkeuksellisen kylmä tai sateinen vuodenaikaan nähden, 
niin laskenta tulisi uusia. 
 
Talvikautena laskentajakson pituus tulee olla viikko, jonka aikana säätiedot tulee kirjata. Sade- ja 
keskimääräinen lämpötilatieto määritetään klo 6.00 - 18.00 väliseltä ajalta. Talvikauden laskennat 
tulee tehdä tammi-helmikuun aikana . 
  
Koneellisista laskentapisteistä tulisi pitää yllä pistekorttia, jossa olisivat ainakin pisteeseen liittyvät 
perustiedot, kuten: 
" Laskentapisteen numero 
" Sijainti (koordinaatit tai tieosoite/katuosoite) 
" Laskentapisteen omistajan yhteystiedot 
" Vaihteluluokka 
" Ympäristökuvaus (valokuvia) 
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4 POLKUPYÖRÄLIIKENTEEN TUNNUSLUKULASKENTA 
 
Havaintotiedot talletetaan Excel -taulukkoon 15 minuutin jaksoihin. Laskenta-ajanjakson havainnot 
laajennetaan vuorokausiliikenteeksi kertoimilla laskentapisteen ominaisuuden (vaihteluluokan) ja 
ajankohdan mukaan.  
 
4.1 Lyhyet otoslaskennat (6 tunnin käsilaskennat) 
 
Tunnusluvut lasketaan kaavoilla: 
 
Kesäkauden keskimääräinen vuorokausiliikenne (pp/ vrk) 
 

( ) R
R

PP b
sääfa

qKKVL *
*

= , jossa    (1) 

 
q = lyhyen otoslaskennan havaintomäärä (pyöräilijöiden määrä yhteensä) 
aR = päiväliikenteen laajennuskerroin, riippuu mittauspisteen luokasta (R) 
bR = kesäkauden laajennuskerroin, riippuu mittauspisteen luokasta (R) 
f(sää)  = säämuuttuja: ilman lämpötila, sade = f(lämpötila) * f(sade) 

Taulukko 1. Päiväliikenteen-, kesäkauden- ja vuorokauden laajennuskertoimet vaihteluluokittain. 

Luokka aR bR QR 

1 (työmatkaliikenne) 0,43 0,83 1,75
2 (asiointiliikenne) 0,49 0,95 1,42
3 (työmatka- ja asiointiliikenne) 0,45 0,93 1,67
4 (ulkoiluliikenne) ei määritelty 1,11 ei määritelty

Taulukko 2. Lämpötilan vaikutus liikennemääriin. 

Lämpötila f (lämpötila) 
alle 5° C 0,8 

10° C 0,9 
15° C 1,0 
20° C 1,1 

yli 25° C 1,2 
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Taulukko 3. Sateen vaikutus liikennemääriin. Tummennetulla on merkitty kohdat, jossa sade alkaa laskennan aika-
na. 

Sade alkaa (klo) päättyy (klo) f (sade) % 
6 8 0,822 -18 %
6 10 0,745 -25 %
8 10 0,866 -13 %
6 12 0,669 -33 %
8 12 0,789 -21 %

10 12 0,910 -9 %
6 14 0,593 -41 %
8 14 0,713 -29 %

10 14 0,834 -17 %
12 14 0,954 -5 %
6 16 0,517 -48 %
8 16 0,637 -36 %

10 16 0,757 -24 %
12 16 0,878 -12 %
14 16 0,998 0 %
6 18 0,440 -56 %
8 18 0,561 -44 %

10 18 0,681 -32 %
12 18 0,801 -20 %
14 18 0,922 -8 %
15 18 0,982 -2 %

 
Käytännössä kertoimina voi käyttää seuraavaa ”nyrkkisääntöä” klo 12-18 välisissä laskennoissa: 
" jos sade alkaa laskennan juuri laskennan alkaessa ja kestää koko laskenta-ajan, niin pyöräili-

jöiden määrä vähenee 20 % 
" jos sade kestää suurimman osan (n. 4h) laskenta-ajasta, niin pyöräilijöiden määrä vähenee 10 

% 
" jos sade alkaa aivan laskennan lopussa tai se kestää alle 3 tuntia, niin pyöräilijöiden määrä 

vähenee noin 5 %. 
 
Muut tunnusluvut määritetään otoksesta saadun KKVLpp arvon perusteella seuraavasti: 
 
Talven keskimääräinen vuorokausiliikenne (pp/ vrk) 
 

8
PP

PP
KKVLTKVL =  

 
Koko vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne (pp/ vrk) 
 

PPPP KKVLKVL *
98
55=  

 
Huippuvuorokausiliikenne (pp/ vrk) 
 

kerroinPP QKKVLPPQ *=  
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Taulukko 4. Huippuvuorokausikertoimet (Qkerroin) eri vaihteluluokissa. 

Luokka Qkerroin 

1 (työmatkaliikenne) 1,75
2 (asiointiliikenne) 1,42
3 (työmatka- ja asiointiliikenne) 1,67
4 (ulkoiluliikenne) ei määritelty
 
Vuosittain seurattavissa kohteissa laskennat tulee tehdä joka vuosi samana ajankohtana (viikon 
tarkkuudella). Itsessään laskennat eivät ole kovinkaan tarkkoja, sillä vain 50 % havainnoista on ±15 
%:n tarkkuustasossa, joten lyhyen otoslaskennan avulla haluttua tarkkuustasoa ei saavuteta. Vuosit-
tain säännöllisesti samassa kohteessa samana ajankohtana tehtyinä laskennat ovat kuitenkin liiken-
nemäärien kehityksessä suuntaa-antavia. 
 
4.2 Koneelliset laskennat 
 
Koneellisissa laskennoissa tunnusluvut lasketaan seuraavasti: 
 
Kesäkauden keskimääräinen vuorokausiliikenne (pp/ vrk) 
 

( )WkaKKVLPP = , jossa 
 
ka (W) = kahden erillisen laskentaviikon keskiarvo (pp/vrk) 
W = keskimääräinen viikkoliikenne pidempiaikaisen laskennan perusteella (pp/vrk) 
 
Talven keskimääräinen vuorokausiliikenne (pp/ vrk) 
 

( ) ( ) ( )

7

7

7

6

65

1
vp

sääf
Q

vp
sääf

Q

vp
sääf

Q

TKVL
n

n

n

keliHyvä
PP

++
=

∑
=

 

 

07,1

keliHyvä
PP

PP
TKVLTKVL = , jossa 

 
Q = vuorokausiliikennemäärä 
n = viikonpäivän järjestysnumero (1=ma…7=su) 
vp = viikonpäiväkerroin 
f(sää) = (päivittäinen) säämuuttuja = f (lämpötila) * f (sade) 
 

( ) 2422,1*0424,0 += lämpötilapäivänlämpötilaf , kun lämpötila < -5° C 
 

( ) 88,0=sadef , kun lämpötila > 0° C ja päivän aikana on satanut vettä 
 
Viikonpäivävaihtelukertoimet (vpn): 
" arkipäivinä (ma-pe) = 1,2 
" lauantaina  = 0,6  
" sunnuntaina  = 0,4. 
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Koko vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne (pp/ vrk) 
 

PP
PPPP

PPPP TKVLTKVLKKVLKKVLKVL *
12
3

2,2
*

12
5*

12
4 +

+
+=  

 
Huippuvuorokausiliikenne (pp/ vrk) 
 

PPkerroin KKVL*QPPQ =  
 
Huippuvuorokausikertoimet (Qkerroin) eri vaihteluluokissa saadaan taulukosta 4 
 
Koneellisissa laskennoissa KKVLPP:n osalta tarkkuus on ±15 %:ia luottamusvälin ollessa 90 % ja 
TKVLPP:n osalta laskentatarkkuus on ±30 %:ia 90 %:n luottamusvälillä. 
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KEVYEN LIIKENTEEN KONEELLISIA LASKENTATEKNIIKOITA 
 
Kevyen liikenteen koneellisia mittaustekniikoita on käytettävissä nykisin useita. Jokaisessa 
laitteessa on tietyt hyvät ja huonot puolensa, joten aivan ”täydellistä” kevyen liikenteen ko-
neellista laskentalaitetta ei ole vielä olemassa. Mutta uusia laskentatekniikoita ja -laitteita tu-
lee markkinoille lähes joka vuosi. Ohessa on listattu Tieliikelaitoksessa tällä hetkellä käytetty-
jä laskentatekniikoita. Useassa kaupungissa käytetään näiden lisäksi kevyen liikenteen väylän 
liikennevalosilmukkaa liikennetiedon tuottamiseksi. 
 
1) SILMUKKATEKNIIKKA 
 
Suunnikkaan muotoinen silmukka asennetaan päällysteeseen. Silmukkaurat sahataan päällys-
teeseen ja silmukkakaapeli (esim. UIC 1*2,5mm) upotetaan uraan ja peitetään bitumilla. Las-
kentalaitteena käytetään Insinööritoimisto Jokelan DSL10-mittauslaitetta. Mittaus perustuu 
siihen, että polkupyörässä on riittävästi metallia, joka aiheuttaa induktiokentässä muutoksia. 
Silmukan rakentamisessa on otettava huomioon ajoradan sijainti, jottei ajoneuvoista aiheudu 
vääriä havaintoja. 
 

 

Kuva 1. Kuvassa silmukka on polkupyöräilijän alla ja itse DSL10- laskentalaite on punaisen tolpan 
sisällä. Silmukat on piirretty kuvaan, sillä kohteessa silmukkasahaukset eivät enää ole selvästi 
näkyvissä. Kuva on otettu Kempele-Oulu välisestä Tieliikelaitoksen ylläpitämästä jatkuvasta 
laskentapisteestä. 

 
Silmukkatekniikan hyvät puolet: 
- laskentaa voidaan tehdä ympäri vuoden 
- silmukka on toimintavarma, jos ajoneuvoliikenne on riittävän kaukana 
  
Silmukkatekniikan huonot puolet: 
- silmukan asennuskustannukset 
- silmukan todennäköinen rikkoontuminen päällystämisen yhteydessä
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2) PINTAAN ASENNETTAVA SILMUKKA 
 
Pintaan asennettavan silmukan toimintaperiaate on sama kuin varsinaisen päällysteeseen upo-
tetun silmukan. Pintasilmukat kiinnitetään päällysteeseen ruuvaamalla. Erot tulevat lähinnä 
siinä, että pintasilmukoita käyttämällä silmukan pystyy siirtämään paikasta toiseen ja sen 
asentaminen on selvästi halvempaa kuin kiinteän silmukan tekeminen. Toinen merkittävä ero 
on tietenkin siinä, ettei pintasilmukkaa voida käyttää talvella kunnossapidon takia. Kokeilussa 
on kyllä ollut pintasilmukka, joka on kiinnitetty pintaan bitumin avulla. Pyörätiellä silmukka 
kestäisi kevyen talvikunnossapidon, jos silmukkaa edes hieman varottaisiin hoitotoimenpitei-
den yhteydessä. Pintaan asennetulla silmukalla mittauslaitteeksi soveltuu parhaiten siirrettävä 
DSL10 -laite. 
 

 

Kuva 2. Yläkuvassa periaate suunnikasmuotoisesta pintasilmukasta (demonstroitu tilanne). Luonnolli-
sestikaan talvella pintasilmukkaa ei voi käyttää kunnossapidon takia. Isossa kuvassa on vastaa-
vanlainen pintasilmukka ajoradalla. Itse DSL10-mittauslaite on kiinnitetty liikenteen jakajamer-
kin taakse. 

 
Pintasilmukkatekniikan hyvät puolet: 
- silmukka voidaan siirtää paikasta toiseen 
- silmukka on toimintavarma, jos ajoneuvoliikenne on riittävän kaukana 
- silmukan asennus on selvästi edullisempi kuin pysyvän silmukan rakentaminen 
  
Pintasilmukkatekniikan huonot puolet: 
- vain kesäkäyttöön (”kiinteästi” bitumilla sidottu saattaisi kestää myös talven, etenkin jos 
talvikunnossapidossa silmukka otettaisiin huomioon)
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3) VALOKENNOLASKENTATEKNIIKKA 
 
Valokennolaskimella voidaan suotuisissa olosuhteissa laskea sekä jalankulku- että pyörälii-
kennettä. Se edellyttää kuitenkin suhteellisen tasaista maastoa, jolloin näiden liikkujaryhmien 
etenemisnopeuksissa on riittävän suuri ero toisiinsa nähden. Valokennolaskentatekniikka pe-
rustuu siihen, että infrapunavaloa lähetään väylän toiselta puolelta (lähettäjälaite), jolloin kul-
kija katkaisee valonsäteen ja väylän toisella puolella oleva laskurilaite (vastaanotin) rekiste-
röin havainnon. Jalankulkijat ja polkupyöräilijät saadaan eroteltua toisistaan sillä, että vas-
taanottimia on kaksi, jolloin toisessa laitteessa säteen katkaisuviive on pidempi kuin toisessa. 
Käytännössä toinen laitteista laskee kaikki kulkija ja toinen laitteista erottaa ”hitaat” kulkija 
eli jalankulkijat. 
 

 

Kuva 3. Kuvassa vastaanotin on valaisinpylväässä ja lähettäjä puuhun kiinnitettynä. Kuvan kohteessa 
kevyen liikenteen kokonaismäärä tuli selvitettyä erittäin tarkasti, mutta pyöräilijän etenemis-
suunnassa oli liian jyrkkä mäki, joka hidasti liiaksi vastakkaisesta suunnasta tulevaan pyöräili-
jöiden nopeuksia. Näin ollen jalankulun ja polkupyöräilijöiden erottelukyky toisesta suunnasta 
jäi heikoksi. 

 
Tekniikan hyvät puolet: 
- optimioloissa kykenee luokittelemaan jalankulkija ja polkupyöräilijät 
- kokonaismäärä tulee tarkasti 
- soveltuu etenkin kuntopolkujen ja hiihtolatujen laskentaan 
  
Tekniikan huonot puolet: 
- useasti laskentapaikassa ei ole optimiolosuhteet, jotta luokittelu onnistuisi 
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4) LETKULASKENTATEKNIIKKA 
 
Tekniikka perustuu siihen, että väylän poikki asennetaan joustava tarkoitukseen sopiva kumi-
letku. Pyöräilijän ylittäessä letkun laskentalaite rekisteröi havainnon letkusta tulevan ilma-
pulssin perusteella.  
 
Laskin kiinnitetään päällysteeseen joko ruuvaamalla tai naulaamalla. Jos käytetään kahta ku-
miletkua, niin silloin pysytään havainnoimaan myös kulkusuunta. Vaikka laskin on selvästi 
nähtävissä, niin ilkivaltaa ei liiemmin ole esiintynyt keskustan ulkopuolella olevissa kohteis-
sa. 
 
Luonnollisestikin laskinta ei voi käyttää pitkäaikaisessa laskennassa talvioloissa kunnossapi-
don takia. 
 

 

Kuva 4. Kuvassa laskentalaite on valaisinpylvään juuressa (demonstroitu tilanne).  

 
Tekniikan hyvät puolet: 
- suhteellisen varma tekniikka 
- helppo asentaa 
- soveltuu lähes hyvin keskusta-alueen ulkopuolisiin kohteisiin 
  
Tekniikan huonot puolet: 
- vain kesäkäyttöön 
- ilkivallan vaara ilmeinen, vaikkei ongelmia liiemmin ole vielä esiintynyt 
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5) MIKROAALTOTEKNIIKKA 
 
Pyöräilijät havaitseva mikroaaltolaskin asennetaan väylän sivuun. Laite rekisteröi pyöräilijät 
ja joissakin tapauksissa myös jalankulkijat. Kevyen liikenteen laskentalaitteeksi laite on testa-
uksessa, joten laitteen laskentatarkkuus polkupyöräliikenteen osalta ei tässä vaiheessa ole vie-
lä tiedossa. 
 
Tekniikan etuna on se, että laite on suhteellisen huomaamaton, se on selvästi väylän sivussa, 
se pystyy rekisteröimään kulkusuunnan ja kulkunopeuden sekä sitä voidaan käyttää myös 
talvioloissa. 
 

 

Kuva 5. Oikealla alhaalla laite on asennettu testausta varten. Isossa kuvassa laskentalaite on asennettu 
laskemaan ajoneuvoliikennettä. 

 
Tekniikan hyvät puolet: 
- ympärivuotinen laskentalaite 
- tuottaa monipuolista tietoa (suunta, nopeus, pituus) 
- helppo asentaa 
- asennus väylän sivuun, joten laite on suhteellisen huomaamaton 
- periaatteessa pystytään tuottaman myös reaaliaikaista tietoa 
  
Tekniikan huonot puolet: 
- laitteen laskentatarkkuus ei ole vielä tiedossa (testausvaiheessa) 
- laite rekisteröi myös joissakin tapauksissa polkupyöräilijöiden lisäksi myös jalankulkijat, 
mutta todennäköisesti ”väärät” havainnot voidaan poistaa nopeustiedon perusteella. 
- ei vielä riittävästi kokemuksia laitteen käytöstä 
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6) VIDEOKUVAUKSEN AVULLA TEHTÄVÄT MANUAALISET LASKENNAT 
 
Videokuvaus ja sen avulla tehtävä manuaalinen laskenta on perinteistä tekniikkaa kevyen lii-
kenteen kulkijoiden selvittämiseksi. Videokuvaus soveltuu etenkin silloin, kun halutaan sel-
vittää muutakin ominaisuuksia kuin pelkästään kulkijamääriä. 
 
Tieliikelaitoksessa on käytössä itsenäisiä kamerapönttöjä, jotka eivät tarvitse ulkopuolista 
virtaa ja ne voidaan asentaa käytännössä mihin tahansa pylvääseen. 
 

 

Kuva 6. Kuvassa videokuvauslaite on asennettuna valaisinpylvääseen. 

 
Tekniikan hyvät puolet: 
- lähes ympärivuotinen laskentalaite (pakkasraja n. -10 C) 
- pystytään asentamaan lähes minne vain ja ei tarvitse ulkopuolista virtaa 
- soveltuu myös muuhunkin kuin kevyen liikenteen laskentaa 
- kuvasta voi havainnoida muutakin kuin laskentamääriä (mm. kypärän käyttö, erilaiset liik-
kumismuodot, mahdolliset konfliktit) 
- asennus korkealle, joten laite on suhteellisen huomaamaton 
- todennäköisesti konenäköanalyysiohjelmat jonkun vuoden päästä tuovat edullisuutta (nope-
utta) pelkkiin liikennemäärälaskentoihin 
 
Tekniikan huonot puolet: 
- purku käsityönä, joten suhteellisen kallis laskentatapa 
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KEVYEN LIIKENTEEN MÄÄRIEN LASKENTAJÄRJESTELMÄ 
Loppuseminaari 
 
Aika Torstai 17.2.2005 klo. 9.00 - 12.00 
 
Paikka Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsinki 
 
Läsnä Harri Uusnäkki Liikenne- ja viestintäministeriö 

Kari Korpela  Liikenne- ja viestintäministeriö 
Pekka Räty  Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 
Jorma Helin  Tiehallinto, keskushallinto 
Juho Meriläinen Tiehallinto, keskushallinto 
Reijo Prokkola Tiehallinto, keskushallinto 
Ulla Priha  Tiehallinto, keskushallinto 
Pekka Liimatainen Tiehallinto, Turun tiepiiri 
Pekka Vuorila Tiehallinto, Turun tiepiiri 
Jukka Tamminen Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Harri Vitikka  Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 
Eero Rouhiainen Espoon kaupunki 
Antero Naskila Helsingin kaupunki 
Tuija Hellman Helsingin kaupunki 
Raimo Manninen Lahden kaupunki 
Mikko Takkinen Porvoon kaupunki 
Mika Kulmala Tampereen kaupunki 
Stefan Fröberg Tuusulan kunta 
Timo Väistö  Vantaan kaupunki 
Nella Mikkonen Pyöräilykuntien verkosto 
Matti Heinonen Liikenneturva 
Reija Ruuhela Ilmatieteen laitos 
Hannu Lehto  WSP LT-Konsultit Oy 
Janne Rautio  Ramboll Finland Oy 
Minna Kemppinen Tieliikelaitos, Konsultointi 
Kimmo Saastamoinen Tieliikelaitos, Konsultointi 
Jutta-Leea Kärki Tieliikelaitos, Konsultointi 

 
1. Seminaarin tavoitteet 
 

Seminaari järjestettiin hankkeen loppuvaiheessa suurimmille kaupungeille, pyö-
räilyverkoston kunnille, Tiehallinnolle ja muille sidosryhmille. Seminaarissa esi-
teltiin työn sisältö sekä tulokset. Seminaarin osallistujilta toivottiin kommentte-
ja, joiden pohjalta työssä laadittua ohjetta polkupyörälaskentojen järjestämisestä 
ja laskentojen tulosten hyödyntämisestä voitiin vielä tarkentaa. 
 
Seminaarissa valmisteltuja puheenvuoroja käyttivät Pekka Räty, joka toimi tilai-
suuden puheenjohtajana, Kimmo Saastamoinen, joka toimi työssä konsulttina, 
Nella Mikkonen, joka toimii pyöräilyverkoston kuntien koordinaattorina sekä 
Kari Korpela liikenne- ja viestintäministeriöstä. 
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2. Seminaarin kommentteja 
Seuraavaan on kirjattu seminaarissa esille tulleita kommentteja: 
" Laskentoja ei tulisi tehdä pelkästään hyvillä keleillä. Normaaliin keliin kuu-

luu myös huonompia kelejä. 
" Pitkät konelaskennat Qkerroin (huippuvuorokausikerroin) $ suhteettoman 

suuri vaikutus tunnuslukuihin, muitakin vaikuttavia tekijöitä. 
" Nykyisin suurin osa kaupungeista eivät ole tehneet laskentoja, jotka tulisi ol-

la osa liikenteen perustilastointia. 
" Laskentoja tulisi tehdä poliittisten päätösten pohjaksi sekä hankkeiden prio-

risointia varten. Muita syitä tehdä polkupyörälaskentoja ovat matkailun edis-
täminen, liikenneturvallisuus, ympäristönsuojelu, vertailu muihin maihin, 
imago. 

" Kevyen liikenteen laskentojen tekeminen sekä laskentajärjestelmän perus-
taminen nostaa polkupyöräilyn sille kuuluvalle tasolle muiden liikennemuo-
tojen rinnalle. 

" Paikallisella tasolla laskentatieto on tärkeää. Kevyt liikenne vaikuttaa kun-
nan maankäyttöön sekä liikennejärjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen. 

" Laskentojen suurimpana ongelmana on ollut kuntien puutteelliset resurssit. 
" Myös kevyestä liikenteestä tulisi saada suoritetietoa, miten kehittää pyöräi-

lyä, jos ei tiedetä suoritetta? 
" Nykytiedon lisäksi tärkeätä on tietää ennuste sekä eri toimenpiteiden vaiku-

tukset määriin. 
" Ilmatieteen laitos käyttää määreitä helteen tukaluus ja pakkasen purevuus. 

Esim. pakkasen purevuus (lämpötila, tuuli) voisi olla kuvaavampi tekijä 
määriteltäessä kelin vaikutusta pyöräilijöiden määriin. 

" Jatkossa mallia tulisi tarkentaa niin, että eri puolille Suomea voitaisiin mää-
ritellä omat mallit. Esim. kesäkausi on erimittainen eri puolella Suomea. 
Mielenkiintoista olisi mallintaa myös kevät ja syksy. Tätä varten havainto-
määrät tulisivat olla huomattavasti pidempiä kuin tässä työssä. 

" Tavoitteena tulisi olla laajentaa laskentoja, jolloin tulosten tarkkuus parantuu 
ja alueelliset erot saadaan selvemmin esille. 

" Kaupungeissa on viime vuosina pystytty hyödyntämään liikennevalosilmu-
koita laskennoissa. 

" Valtakunnallisesti tulisi kevyen liikenteen osalta päästä vastaavantyyppiseen 
järjestelmään kuin LAM -järjestelmä on ajoneuvoliikenteen puolella. 

" Tärkein asia on jatkuvien laskentapisteiden perustaminen kattavasti kaupun-
kiseuduille riippumatta väylän omistajasta (kunta, Tiehallinto). 

" Kevyen liikenteen väylillä ei ole/ tule kapasiteettiongelmia; tulisi määritellä 
muita laadullisia mittareita, esim. aika. 

" Laskentatietojen hyödyntämisestä ja tuloksista tietoa tulisi toimittaa myös 
tiedon tuottajille. 

" Hankkeen vieminen käytäntöön - seuraava haaste. 
" Jatkotyönä tulisi perustaa ryhmä (LVM, TH, useampi seutukunta, useampi 

kunta), joka vie asiaa eteenpäin. Asia ei voi jäädä yksin Tiehallinnon vas-
tuulle, kuntien rooli tärkeä. 

" Vastuu jatkosta tulisi määritellä yksiselitteisesti, ”koordinaattori”. 
" Jatkotoimenpiteet tiivistetysti: 1) tietopalvelun tuotteistus, 2) palvelun raken-

taminen, 3) laskentojen teko, 4) markkinointi.


